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1882

DIENASGRĀMATA

[Pirms 28. marta]

(Trejādos stāvokļos cilvēks jūtas, trejāds ir viņa dvē-

seles miers.) 1

I [Trejāds var būt cilvēka dvēseles miers un nemiers,

trejādā stāvoklī cilvēks var justies. Viņa dzīve rit mie-

rīgi, un viņa dvēsele, tāpat viņa dzīvība nonāk trejādā
dabiskā uzbudinājumā. Viņš jūtas, ja arī ne laimīgs, tad

tomēr apmierināts. Raugoties savā iekšienē, tā viņam

šķiet kluss, mierīgs ūdens, viņš redz sevi savu līdzcilvēku

virzītu un spēj pa īstam arī saprast savus spēkus, panā-
kumus, ko viņš ar tiem sasniedz, un savu stāvokli. Tā

viņš redz sevi, ja arī ne paceļamies pāri visiem pārējiem,
tad tomēr ir viens no labākajiem starp viduvējiem un ar

savu vietu, ar visu pasauli ir apmierināts. Bet viņa dzīve

var arī ritēt uz priekšu, viņš var arī ne vienmēr būt ap-

mierināts ar tās ceļu, ja vien viņš iekšēji jūtas apmie-
rināts, ja vien viņš reizē ar cilvēku nicināšanu iegūst arī

uzmanību un goda parādīšanu un par savu rīcību nejūt
lielus sirdsapziņas pārmetumus, arī viņš jūtas labs cilvē-

ces pilsonis, un abi ir vienādi tajā ziņā, ka jūtas apmie-
rināti baudīt tā saukto pasaulīgās pašapmierinātības
laimi, tā pa īstam izbaudīt savu laisko omulību. Tie ir

tie pirmās pašķiras cilvēki, kas, protams, nekad nav bi-

juši lieli talanti, nekad nav domājuši un veikuši kaut ko

lielu, patstāvīgu, bet kuri tomēr, stāvot aiz gara un darba

milžu muguras, kā kalpojoši rūķīši uzlasījuši vienu otru

graudiņu no lielo priekšgājēju sēklas, dara viņu darbu,
izvērš to un dažādos veidos noder talantam kā apzināti,

pareizāk — neapzināti, darba rīki. Ir arī tādi gara drusku

lasītāji, kas no tām, turklāt ar savām piedevām, izcep ko

jaunu. Protams, viņu nopelni nav noliedzami, jo bez vi-
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ņiem talantu ērkšķainais ceļš būtu vēl grūtāks, un gudrais
Cicerons un Plīnijs jaunākais, nav atmetami un iznīci-

nāmi. Bet viņi nedrīkstēja aizņemt ceļa sagatavotāja va-

roņa pakāpienus.
Tāds būtu pirmais cilvēka dvēseles stāvoklis, mazo un

viduvējo talantu stāvoklis.] |
Priekš lieldienām rakstīts. 82.2

(140634/1)

Priekš lieldienām. 823

| [Jautrs un priecīgs es vēl biju pirms mirkļa, pasaule
likās ne tieši smaidām, tomēr arī ne pelēki ietīta. Dzīve

ritēja tik klusi, vienmuļi tālāk; dažreiz uznāca priecīgas
dienas, un viss tad atmirdzēja gaišāk, viss man likās tikpat

priecīgs, cik priecīgs biju es, un, ja es šad un tad sasta-

pos ar bēdām un nelaimi, tad uztraucās mana līdzjūtība,

pats es bēdāju maz. Es jutos ar pasauli izlīdzis, es biju

izpildījis savu pienākumu, biju apmierināts ar sevi, vārdu

sakot, ar visu. Man likās, ka šis omulīgais stāvoklis neva-

rētu nekad mainīties, it kā pat nekas iedomājams nebūtu,

kas varētu mani izraut no šī sapņa. Es biju brīvs, es va-

rēju rīkoties pēc patikas, kā vien gribēju, likums man

nebija barjera, jo es to izpildīju. Es nejutu cilvēku vā-

jumu, jo es jau varēju sasniegt visu, ko gribēju, tādēļ,
un kamēr es gribēju tikai to, ko varēju. (Es biju arī iz-

līdzis ar manis paša dievu, es varēju dažreiz ticēt arī

kristiešu dievam, bet par atstatumu starp dievu un mani

es nedomāju.) Es biju iekritis it kā saldā snaudā, kas man

māžoja priekšā skaistus tēlus. Un, ja tad uznāca ļaunākas
dienas, es sev palīdzēju tikt pāri arī tām, es bēdāju maz

par tām, un viss nelādzīgais man nebija gandrīz nekas cits

kā nelabs sapnis miegā. Tā bija apmierināta vīra dzīve,
kaut arī ne gluži idilliski laimīga dzīve, tas bija ar sevi

izlīgušas sirdsapziņas, apmierinātas dvēseles stāvoklis.

Bet šis omulīgais (vēl vairāk), laimīgais stāvoklis nevil-

ilgi. Es neaizstaigāju tālu pa puķaino klajumu spo-

žajā saulē. Domās, savā laimē nogrimis, es nemanīju dziļo
purvu, pie kura es biju nonācis. Un pēkšņi man uzbruka

nelaime: es satrūkos un paskatījos apkārt — pie debesīm

šad un tad pacēlās tumši punkti — tā bija mana sirdsap-
ziņa. Es nepiegriezu tai vērību, es vēlējos aizsapņoties at-

pakaļ skaistajā klajumā (bet es biju aizgājis jau pārāk
talu), aizvērtām acīm, prātā ieņēmis klajumu, es skrēju

pretī purvam un grimu no jauna un jo dziļāk zemē.
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Krampjaini es mēģināju sapnī izjust laimi, bet arvien

spēcīgāki kļuva sitieni, pēkšņi es atmodos no sapņa un

atvēru acis, kad līdz kaklam atrados purvā un dubļos.

Tagad, plaši ieplestām acīm, no šausmām bāls un sastin-

dzis, es redzēju sevi guļam riebīgajā purvā, un tādēļ, ka

es nebiju pamanījis pamazītnējo bojā eju, tā man šķita jo

briesmīgāka, jo neizskaidrojamāka. Es pēkšņi biju nogā-

zies no mākoņiem un izraidīts pazemē — mans augstais
r

laimīgais stāvoklis ar vienu triecienu bija pagalam. Cil-

vēku cieņa bija pārvērtusies nicināšanā un izsmieklā, vi-

sur man pretī ņirdza riebīga karikatūra, miroņa galvas-
kauss rādīja kailos kaulus, un man likās, ka visi ar šaus-

mīgu izsmieklu man uzsauktu: «Nožēlojamais muļķi, tu

iedomājies sevi līdzīgu godīgiem cilvēkiem, tu gribēji,

negodīgais, pacelties tik augstu, tādēļ tu tagad vārties

dubļos un čūsku inde pil tev virsū.» Viss mans vājums,
ko agrāk tā noliedzu, ņirgādamies iznāca manā priekšā
kā Herkuless4, es padevos spēkiem un nespēju pakustināt
ne locekļa. Un briesmīgs pērkons af savu balsi likās

mani pazudinām: viņš izgudroja visas manas vājības, ra-

dīja manus grēkus, kas nevarēja atrast nekādu žēlastību.

Es pat neiedrošinājos cerēt uz piedošanu, uz piedošanu ne

dieva, bet cilvēku priekšā, jo man likās negodīgi tagad,
kas es biju nelaimē, atzīt dievu, ko agrāk biju nicinājis,
un es to nedarīju. Bet arī tā man šķita lielība. Vai tu,

nožēlojamais, drīksti noliegt dievu? Vai tu drīksti atstumt

viņa žēlastību? Tūkstošiem šaubu, tūkstošiem pašradītu

nolamājumu, klusu pārmetumu strāvoja caur manām krū-

tīm un šausmīgi grieza manā bezsāpju sirdī. Un, ja es

gribētu nomierināties, es atkal visu izlabotu, es strādātu

tāpat kā citi, tā man nebija nekādu cerību. Vai tad tu, no-

žēlojamais, vari atkal pacelties no sava purva? Un vai es

gribēju atrast vidusceļu? Es it nemaz to neievēroju, ļauju
tam iet, ļauju tam būt, kā tas grib, un tā tas ved tikai vēl

dziļāk. Un tā nomierināties pats es taču arī nevarēju.
Kā gan vīrs, kas iestidzis purvā, sacītu — nomierinājies?
Ak, citi, varbūt, ir pavisam nogrimuši, es tikai līdz kak-

lam — vai varbūt lai tas paliek? Varbūt es no tā izkļūšu

pateicoties kādam gadījumam? Bet pašam jau viņam nav

spēka tikt tālāk. Izmisis es žēlojos un uzticos saviem spē-
kiem, ka tie mani atkal sagrābs, taču — vai tu, vaininiek,

vari uz to cerēt, ar tiem jau tu panāci savu krišanu. Iz-

misis, briesmīgs kliedziens izlaužas no izmocītās dvēseles,

man svešs, un tomēr es to zinu. Vai man bailīgi jāatsakās
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no savas lietas? Vai manai nožēlojamajai dzīvei jāizdziest,
lai tikpat necienīgi, kā esmu dzīvojis, es arī nomirtu? Un

es nebaidos no briesmīgajām sekām, es raugos tagad uz

bildi pie sienas, un šī doma ir uzvarēta. Bet kas tad man

jādara? Jautājumi un šaubas, pārmetumi un izsmiekls,

nespēks un sodība — viss saplūst kopā par dvēseles elli,

jo briesmīgāku par to nevaru iedomāties, kā vien šīs

drausmīgās bezpalīdzības veidā.] |

(23103/15)

[Pirms 24. jūnija]
Priekš Jāņiem. 82., lasot Stavenova durch d. Zeitung

1
.

|[Nav gan nekā riebīgāka un sevis pazemojošāka par

rupju mīlu, kura pastāv vienīgi dzīvnieciskajā, zemiskajā
iekārē. Meitene, kura skrien pakaļ klaidonim kaisles dēļ,
necildina mīlu — viņu mudina rupjā, riebumu izraisošā

dzīvnieciskā mīla. Ja viņa bezjūtīgajam tēviņam ļauj
sevi sist tikai kaisles dēļ, tad viņa ir sasniegusi visze-

māko cilvēcības pakāpi, jo dzīvnieciskais viņā ir tik ļoti

apspiedis visu garīgo, krietno, ka viņa mums vairs neiz-

raisa līdzjūtību, bet gan riebumu. Vispazemojošākie stāsti,

visriebīgākie, nav tik atbaidoši kā šāda kritusī. Pat dē-

moniskajam, pat visļaunākajam ir pašam par sevi kaut

kas labs, saprotošs, pacilājošs, bet tas saceļ tikai riebumu

un arī nekad nevar mūs interesēt.]!

(140634/1)

Laiks priekš Jāņiem. 1882.2

| [Vajag sevi pavisam objektīvi novērot, tad var daudz

ko atklāt, daudz ko noskaidrot, daudz ko prasīt. Novē-

rojot objektīvi tikai vienu, vienalga kuru rīcību, vienu

izteicienu vai domu, ņemot pie tam palīgā savu «es»

3. personu, ļoti viegli var sevi pieķert. Man, piem., (vis-
vairāk pie manis paša) tik bieži bija citu cilvēku uzpūtība,
un tā daudzreiz es pats atjēdzos, ka to vai to sacīju vai

darīju aiz tīras muļķīgas uzpūtības. Mana «es» 1. persona

(pret kuru, tāds ir mans un visu pārējo pamata uzskats,
strīdas citas personas, bet pie kuras tomēr neapzināti at-

griežas atpakaļ, kaut arī tā nebūt nav tā cieņpilnā) ir

gan tā vissliktākā, jo tā vienmēr ir vislabākajās domās par
sevi, un, kaut arī 2. persona tai pierādījusi nepatiesību,
tā tomēr klusībā saka: tik ļauni jau nav, tu esi labs cil-

vēks. Un bieži vien šo 1. personu apkaro 2. (sirdsapziņa),
kura grib patiesi-tikumisko, bet kura diemžēl pārāk bieži
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tiek apklusināta un kurai tad vienīgi 3. persona dod per-

spektīvas un smejas par 1-ās uzpūsto muļķību un 2-as

tikumisko nespēku. Bet visļaunākais ir tas, ka šai 3-ai ne-

klausa, viņa ir tā prātīgākā, jo pati neņem dalību, ir bez-

partejiska un tātad var mierīgi apdomāt.

Tikai šī 3. persona ir atklājusi daudz kļūdu, kuras tā

cenšas labot. Par visām lietām tās ir: rakstura trūkums

un rakstura vājums, slinkums, niecīgas darba spējas, ne-

patiesība un citas skaistas māsas. Bet viskaitīgākais ir

gribas vājums, jo tas paralizē katru spēku. Tad šī nepie-

dodamā tieksme uz izmišanu, kas rada vienīgi slinkumu

un nespēku. Bet «pietiek», saka 1. jau atkal, un ir neiespē-

jami visu izlabot. 3]|

*

ļ[Kādēļ es vienmēr sevi apmeloju? Kādēļ es sev lieku-

ļoju un apgalvoju, ka ir brīvība, tēvzeme, mīlestība un

vēl citas tamlīdzīgas skaistas lietas? Es taču tām neticu,

vismaz ne stingri un pastāvīgi. Es jau gan dažreiz apgal-

voju, ka tikai uz gudrību dzīvē jāraugās, ka nav jābaidās

ne no kādiem līdzekļiem, bet arī sliktus darbus nedrīkst

darīt, kad tie der tikai acumirklim, bet vēlāk kaitē —

nav gudri aizstāvēt savas tiesības pret stiprāko, nav

gudri nogalināt, ja tiec tūlīt pieķerts, — un vēlāk man

atkal izrādās muļķīgi un komiski visu savu eksistenci

dibināt uz meliem. Tā dažreiz es daru vai saku kaut ko —

bieži pilnīgi pret savu gribu, kas nav taisnība, lai atkal

sevi ar izlikšanos maldinātu, un tad es atkal domāju,

kādēļ šeit meli? Vai tad nekad tu nespēj sacīt īstu patie-
sību, arī tur, kur tu biji jau iesācis patiesību runāt?] ļ

|[Nu jau es esmu pa daļai pārstājis uzskatīt pasauli un

cilvēkus par neko, tagad es pats sev šķietos nekas,
ienīstu sevi uz vispamatīgāko, jā, tik ļoti, ka pat nevaru

to pasacīt vārdos. Brīžiem atkal (un tagad kopš Lieldie-

nām tā ir pastāvīga doma, kurai dažreiz pāri paceļas citas

nomierinošākas, bet kas vienmēr ir pirmais pavediens,,
tumšā aizmugure) es ticu, ka mani spēki kļuvuši vājāki
un tādēļ neesmu ne uz ko spējīgs, bet, ja man atkal jā-
saka patiesība, tad: nekad es vēl neesmu tā īsti savus

spēkus izmēģinājis. Te vainīgs slinkums, tas nelaiž mani

pie spēku izmēģināšanas. Es mierinu sevi un bēdājos, tur-
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klāt vienmēr saku — es jau nevaru, ir smieklīgi, ka es

kaut ko mēģinu.
Un vai visa šī fantazēšana nav mazdūšība?] |

Atēna4 beidza un aiztika viņu ar zeltītu zizli

Tādi viņš teica un bučoja dēlu.5

| [Priekš kā strādā? Priekš kā dzīvo? Lai vēlāk varētu

•ēst un gulēt? Un ēd un guļ kālab? Priekš kā dzīvo? Vai

visu jaunības laiku negatavojas uz to, lai vēlāk kļūtu par

aptiekāru vai tirgotāju. Vai kurpnieku? Un vai visi šie

ļaudis negatavojas iegūt naudu, lai vēlāk varētu dzīvot,

tas ir, atpūsties un gulēt, un nevarētu dzīvot? — Gulošais

nedzīvo. — Ja tas būtu cilvēka mērķis, tā dēļ tiešām ne-

atmaksātos dzīvot, jo būtu taču labāk novelt no kakla

šo vieglprātīgo dzīvi. Vai varbūt ir pienākums dzīvot tā-

dēļ, ka tas ir ieradums, tādēļ, ka reiz nu tu esi?] |

(23103/12—13)

[Aprīlis —augusts] 1
|[Un turklāt notikums dārzā, un Arkādija izturēšanās,

kurš savam tēvam dzejnieka vietā dod kaut kādu Bīh-

neru tikai tādēļ, ka arī tas ir praktisks.
2 Tas ir smags trie-

ciens tēvam, kas redz sevi dēlēna pamācītu. (Par atpali-
kušiem tas viņus sauc pat dēla priekšā.) Tikai tēvs ir par

daudz vājš, un tāds pretinieks kā Pēteris 3 atnes viņam

vienīgi mieru. Tas viens ar pistoli, un tas otrs sapņo par

klusuciešanu un padodas savam liktenim kā dieva zai-

motājs.
4

Viņš noliedz mākslu un poēziju, viņš satriec, bet

neceļ, tā neesot traģēdija. Bet kas bez tā būtu pasaule?
No māņticības (vistumšākās) viņi gribētu izraut tautu, bet

apspiest tagad ticēšanu dievam nebūtu praktiski, pēc tā

jau viņi cenšoties. Valstij un tautai palīdzēt ir ļoti sla-

vējami, bet to tikpat labi var panākt, nebūdams nihilists,

un arī, ja pats šo tautu neienīst, bet jūt tai līdzi un to

mil.lļ

Ba3apoß | [parādās kā atbaidošs, riebumu un nožēlas iz-

raisošs ciniķis. Viņš uzsver cilvēku dzīvnieciskās īpašī-
bas, grib izraidīt no dzīves visu augstāko mākslu un zi-

nātni (patieso, cildeno zinātni, piekopj tā saukto prak-
tisko) un tikai cilvēka instinktīvās, dzīvnieciskās tiek-

smes atzīst par derīgām. Tikai dažreiz, kad viņš uzstājas
ar zemākā (māņticības) nonicināšanu, viņa cinisms neie-

darbojas tik riebumu izraisoši. Viņš nepiekrīt it nekam
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poētiskam jau tā diezgan tukšajā dzīvē un visriebīgāks

parādās savā mīlestības uztverē. Tā viņam nav nekas cēls,

bet [teikums nav pabeigts.]
Ko lai es domāju par Bazarovu-nihilistu?5

Vispārējais

iespaids man ir pretīgs (varbūt arī vainīga tikai mana

mazdūšība un tieksme pēc vecām formām). Veco tikumu

atmešana visumā taču ir uzdrīkstēta, un kļūst pretīgi,
kad viņš drauga tēvu (un līdz ar to arī savu pašu) ciena

ne tā, kā viņam to vajadzētu. Viņš6 esot labs cilvēks (bet
bez galvas), viņš darījis pareizi, neapprecēdams Feņičku'

(viņš noliedz laulību), un daudzos citos gadījumos (saim-
niecībā vienmēr izcēlis slikto pusi). Vai viņš drīkst dē-

lam, bērnam (bez noteiktiem principiem kurš vadās pil-

nīgi no viņa), kurš viņam daudz ko neatbild, teikt acīs

patiesību? Viņa māņticības un daudzo nesakarīgo for-

mulu atmešana, viņa cilvēciskās dzīves nicināšana parā-
dās gan kā lieliska, velnišķa, bet pilnīga poēzijas un visa

augstākā, skaistā noliegšana un iznīcināšana, kas izdaiļo
dzīvi, gan kā tāda, kurai neviens īsti negrib patikt. Un

kurp gan tas arī novestu, ja atmestu katru blēņošanos,
katru niekošanos? Vai tad nebūtu jāaizbēg arī priekam
kā [Annai?]8. Bērni un dzejnieki taču ir labāki, jo viņi ir

gudrāki, jo arī viņi var pacelties līdz cēlajam, līdz šaus-

minošajam un arī viņiem jāpārceļas uz šo briesmīgi prak-
tisko un zemiski praktisko. Bet, ja viņam būtu jāienīst
viss, pat radniecības saites — tās ir kaut kas cēls — va-

rētu to darīt, bet no cēlā līdz smieklīgajam ir tikai viens

solis. Un tā viņš visa cēluma dēļ parādās smieklīgs, viņš
ir muļķis, kurš grib smieties par pasauli un dievu (tas ir

tāpat, it kā suns gribētu ienīst savu kungu, tādēļ ka tas

viņu per).]|

(23103/14)

31. aug. 82.

Šodien atkal pats sevi mānīju un apmeloju, tik uz kādu

mazu laiciņu rādījās, it kā nu patiess būtu, bet nu liekas,

atkal būšu tik mānījies. Mani saprata un pārvaldīja lai-

ciņu domas, ka es būtu sirds dziļumos ideālists, dziesmi-

nieks, kas dziļi jūt, kas var iekarst, dabu uzlūkojot, cil-

vēks, kas sāk ticēt, ka ir pasaulē arī kas jauks un labs

ronams. Riebās man pārsmējumi par labo un skaisto,

par dzejniekiem (kā mani dēvēja, jo es to brīdi biju un

citād likos kluss, domīgs) un par dzejisko, kaut ar nevaru
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noliegt, ka arī citām reizēm man nepatīk skaistā un labā

nicināšana, bet es tad tomēr ciešu klusu un
— tā mana

lielākā nelaime — nevaru vajadzīgā, beidzamajā
acumirklī pārstāt smieties un teikt mana paša labāko

pārliecināšanos, teikt, ka es nemīlu tādas nievāšanas,

teikt, ka es pats ticu skaistumam un viņu cienu. — Tad

atkal sāku baiļoties pats no sevis un no citiem, jo nu biju

atkal melis, briesmīgs melis, kas pats savai nelaimei sevi

apmelo, kas dziļi aizskarts no šīs bēdas, kas pats sevi

nicina un melodams sevi ciena. Domāju visu dienu daudz

un dažādu, īpaši pilsdrupās un Pērsē,
1

un, mājās pārbrau-

cis, radu vēstulē no mūsējiem piemēru saviem meliem,

kritiku par Jurjānu.
2 Skolā braucot, biju apņēmies mest

kūkošanu un dzejošanu pie malas, līdz šim vēl pa drus-

kām turējos, bet tagad viss pagalam, tas pats posts un

tukšums, tā pati muļķība un melošana.

(140634/2)

19. sept. 1882. vakarā1

Par ko es nevaru tā izsacīt savas domas, par ko man

neiznāk dzeja iz manām sirdssāpēm? Es tanī laikā, kad

šīs neticīgās dēmoniskās domas mani mocīja, nieka neva-

rēju rakstīt, viņas mani pārvarēja, nospieda, padarīja ne-

laimīgu, bēdīgu, beidzot muļķi un visgalīgi ikdienišķu
cilvēku, kas glupā iedomā grib būt dzejnieks, un kam

ikviena spēka trūkst. Šīs domas un mani nelaimīgie spēki
un vēl tā griba dzīties pēc slavas, pēc dzīves, pēc prieka,
tas mani izpostīja, tas izdzēsa ikvienu dzirksteli no prāta,
ikvienu dzejas spēku, ja tāds man pavisam bijis, tas mani

padarīja par nelaimīgu muļķi. Es domāju vēl tagad tos

pašus spēkus esam, kas senāk bija, un, savas samaitātās

smadzenes mocīdams un dzīdams uz domāšanu un dzejo-
šanu, viņas daru galīgi vājas, un, ja tas tā tāļāk ies, es

netikšu vis ārprātīgs, — jo tur vajaga būt stipram cilvē-

kam, bet tāds gļēvs nīkuls, kam labākās sulas un asinis

izputējušas. Jau tagad ne tik vien iedomas spēks zudis,
bet arī atmiņa, tā ka sacītais vārds otrā acumirklī jau
nezināms. Ko man, muļķim, tur pretim darīt? Skumjošana
esot nelaba, bet jautrība negrib īsti nākt un viņa arī iz-

skatītos gauži muļķiska. Domāšana nelaba, bet uz to jau
dzen mani paša iedoma. Kur te lai glābties? Muļķam man

bus jāpaliek, kaut arī briesmīgi negribas. Viss jau uz

tam ir gatavs, prāts zudis, domas nāk tās pašas, kas se-
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nāk bijušas, un, ja neiet uz priekšu, jāiet atpakaļ. Dažas

no agrākām dzejas muļķībām sāk nākt atmiņā, un sāk

gandrīz patikt, es apmeloju sevi pašu un citus vēl vairāk

kā senāk, un no šīs nelaimes nevaru attikt vaļā. Redzams,

ka labi nevar iet, cerības nekur neredzēs. (Es, p[ar] pie-
mēru], cerēju caur izbraukšanu Koknesē pajautrinā[ties],
šādi iznāca.) Redz kā, par piem., vecās domas atgriezās.
«Cik jauki senāk bija, kad vēl biju smuks, jautrs bērns,

kādas cerības ļaudis turēja; cik jauki pēc bija, kad dze-

joju īsti iz sirds, nepiespiests un nedzīts, kad domājos

dzejnieks esam; un cik nejauki tagad. Jautrība pagalam,

viņas vietā slinka skumība un palaikam muļ[ķiski] neiz-

sakāmi glupa smiešanās, jeb paštaisīta nopietnība, ko ļau-
dīm izrādīt. Ja arī uznāk pa reizēm jautrākas domas, tad

viņas vai nu drīz pāriet, jeb paliek vienas pašas citu līdz

nevezdamas, tik ilgi, kamēr beidzot riebjas. Viss paga-

lam, kas bija, jauna vietā nerodās. Ir gan stipras sāpes,
ir ar briesmīgas sāpes, kas moca nabagus cilvēkus; mā-

tes sāpes pēc miruša bērna, mīļākās sāpes pēc sava izre-

dzētā, dzejnieka sāpes, kas redz ar debess acīm pasaules
bēdas un mokas, tās ir lielākas sāpes, ir ar citas tām

līdzīgas, bet kas tas pret tām sāpēm, pret tām dvēseles

mokām, ko tāds muļķis nīkuls izbauda. Māte un mīļā, un

dzejnieks, un visi bēdunesēji cieš un skumjo ar to skaisto

apziņu, kas visas bēdas uzsver, ka šīs sāpes nav par

velti, ka viņas ir augstas, no dieva sūtītas, neizbēgamas,

un kādi citi nosaukumi viņām vēl ir, visi dzejiski cilvē-

ciski jauki. Bet šis muļķis, ar ko lai viņš mierinājās, vai

viņa sāpes augstas, vai dieva sūtītas, viņš jau šai pasa-

kai netic — viņš nīkst un nīkst, un viņa nežēlo, viņš pats
sevis nežēlo, jo netura sevi vērtu — ar pilnu taisnību, —

viņš smejas par savām sāpēm, — saviebtu ģīmi? — Kur

nu papuli, ģīmis jautrs, nejautrs, bet ar muļķisku jocīgu
izskatu, kas gan varētu pamudināt uz smīnēšanu un no-

žēlošanu. Uznāk labāks brīdis šim pusmiroņam, kas tār-

piem saēsts, var īsti pasmieties, nemelodams par savām

briesmīgām mokām, — bet ar tik senāk šie mani smiekli

bija briesmīgi, tagad tie tik modina nicināšanu un smī-

nēšanu — arī tas jau viņa sirdi atvieglina; nu vēl vieg-
lāk viņam paliek, kad izkrīt kāda asara vai nu pa acīm,

vai pa degunu, viņā viss tak rāda, ka viņš vēl cilvēks un

ne sapuvis sūds. Bet vienumēr jau tik briesmīgi nav, un

tie brīži, kā teikts, ir jau tie labākie, kur viņš lokās kā

tārps zem cilvēka kājas; citādi ejmu kā pa sapņiem ap-
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kārt, daru bez paša apdomās, jo prāts jau pagalam, —

kas ierasts darīt, kā laba mašīna, un, ja gribu savu putru

galvā pamaisīt, tad sāk smirdēt, ka jāliek nost un jā-
dzīvo atkal tāļāk dienu pēc dienas.

19. s[eptembris] 82.

Dzejnieks nekāds nēesu? Kur man glābties, man, muļ-

ķim, kā man tālāk dzīvot, kā kļūt vaļā no šīs pekles, kā

tikt atkal par cilvēku? Tādas iedomas jau nāk, kā jau no

seniem laikiem ierasts, un es, muļķis, negribu ticēt, ka

tāds pats palikšu, ka sevi nenonāvēšu, jo par daudz gļēvs,
ka es vaļā netikšu no savas pekles.

Citi ļaudis smejas par mani un manām «tumšām do-

mām», un es biju tik muļķis, to kādam cilvēkam sacīt.

Vajga kaut labo smaku pie ļaudīm uzturēt, jo šai mašī-

nei tak vēl jādzīvo viņu starpā. Citureizi vairs nebūšu

tik muļķis un ieredzēšu, ka arī manas bailes no cilvēkiem

šinī ziņā labas bijušas.
Es jau gribēju nodomāt, ka šis viss nieki, bet ka re-

dzēju, kas senāk biju un kas tagad, tad gan saprotu, ka

tā briesmīga patiesība. Ai, kur glābšos!?

(140634/3)

19. septemb. 1882. vakarā

Menschenscheu2
, Unselbststāndigkeit 3

,
Falschheit4, Faul-

heit5
,

Denkfaulheit6, Nachlāssigkeit
7, Willensschwāche8

,

Einbildung
9
.

Šos vārdus reiz rakstīju Vasiļevā, viņiem ta-

gad tik vajga pielikt «muļķības» klāt, un tad viņi zīmē-

jās arī uz tagadni. Es lasīju toreiz «Stunden der Andacht»lc>

un biju stipri no viņām kustināts. Šos vārdus rakstīju

smejoties, jo vajadzēja līdzi smieties Pumpiņai
11. Māmiņa

ar klāt sēdēja, un tad šo vārdu iespaids bija vēl dziļāks.
Šinī grāmatā — kā man pēc tam daudzreiz citur gadī-
jies — lasīju tās pašas domas, kas man jau senāk bija. Ka

egoisms augstākais, ka tikums tik viltus, jeb viltus īstais

tikums, un glupība, nemanība — netikums. Pēc šīs domas

ta pārgrozīju, ka gudrība tikums, jo īsti gudrais ar ne-

melos un nevils, jo katra viltība atriebjas, pa daļai ar

vel tagad tā ticu, bet ir daži aprādījumi pretim. Par lau-

lātu ļaužu dzīvi lasīju šādas mācības, kuras gribēju pēc
kadā raksta izlietot(l). (Es ar tagad šīs anekdotu lasīšanas

neatmetīs.) (Atminos ar vēl, ka toreiz domas, kas lasot

naca drīz aizmirsu.) |[Baudkārs cilvēks kļūst bikls; agra
nave vai apnikums pret visu. Nevērība no sievas puses.



Jāvalda savstarpējai uzticībai; neviena no abām tik tuvu

stāvošām personām nedrīkst dāvāt uzticību trešajai —

laulātā drauga mīlas pilna apiešanās; pārmetumi sakai-

tina. Greznība, zemāks sievu izglītības līmenis, nespēja

apprecēties, nesaticība, izkropļojums, jusmošana, jūte-

lība, asprātība.ļļ Vasarā (1882) Vasiļevā bija dažādas do-

mas, tolaik vēl bija atliekas no nicināšanas laikiem, neat-

minu vairs daudz, varbūt pēc iegādāšos.

19. s[eptembris] 1882.

Jau senāk pamanīju to netikumu, ka nevaru pārstāt

vajadzīgā acumirklī smieties. Kaut ar tā lieta man izrādās

laba un godājama, es viņu varbūt ar mīlēju, kad man ar

tik grūti, grūti uz sirds, es smējos tikpat par viņu (tā

dzeja un dzejnieki daudz cietuši no manis, un tik es vi-

ņus mīlēju — mana nepatstāvība), tur, kur vajadzētu
būt nopietnam un patiesam, jo joki nav patiesi. Leons12

pārstāj runāt, kad viņa nieka pasakas izsmej.

19. s[eptembris] 82.

Ai, cik jaukas senāk domas bija! Kas par jautājieniem!
Kas par atbildēm! Tagad viss pagalam.

Vecos papīrus caurskatot, moca domas, vai nevarētu

atkal tāpat būt. Pagalam. Pārcēlumu iz Puškina 13 ieraugot,,
cerības auga, pašaudzētu ieraugot, krita.

16. okt. 1882.

Visu šo laiku nieka nēsu rakstījis, gan par to, ka laika

trūka, gan par to, ka negribējās spalvu ņemt rokā. Ne-

labi gāja senāk, tā ka dažreiz gribētu no sāpēm uzbļaut,
bet nāca labāki brīži, pārgāja nelaime, un saulīte atkal

paspīdēja. Bet tādi laiki kā tagad, patiesi, vēl nav bijuši,

mākoņi vienumēr tumši pār galvu karājas, nevar nekad

no viņiem atkratīties, viss tik vienaldzīgi, nejauki pelēks,
tik muļķisks, tik briesmīgs. Gribu es ko rakstīt, domāt,

neiet, gribu mācīties, par slinku; nevaru vairs saņemties
un ņipri strādāt, nekur neiet, uz vietas viss stāv kā ne-

dzīvs, tik vēl pēc veca ieraduma kustos kā mašīna, visa

griba, visa vaļa pagalam, gara spēki, kā rādās, aši vien

zūd, atmiņa gluži vāja (tikko domātu domu jau nezinu

otrā acumirklī), viss iet uz leju, muļķam man vajdzēs

17
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palikt, traku namā nākt. Viss jau tam sagatavots, prāts

jau pusceļā projām, atturēties nekādi nemāku, un, ja tas

vēl ķer tālāk laiciņu, tad beigts viss, tad, prātiņ', nac

mājās. Es pats visu vēl ātrāk dzenu uz galu, nobēdā-

damies, nodomādams savu laiku, un Pinka1 liktens drīz

būs mans. Bet viņš, mazākais, var vēl mierināties ar to,

ka labas lietas dēļ muļķis ticis, ir es muļķis tieku muļ-

ķības dēļ. Ko teiks gan mīļā māmiņa, kad man viņas

dēliņu jāsamaitā. Eh, spēka, vaļas nav.

(140634/4)

17. okt. 1882.
.

Ko nu vēl mocos un viss rakstu un domāju, tikpat jau
nekā neiznāk, muļķis drīz, drīz ka netiku. Vis vēl nevaru

atmest tās glupās domas, ka rakstnieks, dzejnieks kļūšu;
cik nelaimes viņas jau nav darījušas, cik vēl darīs, ja

viņas neaizdzīšu projām, viņas var visu cilvēku postā

iegrūst. Un cik reizes jau neesmu pats pārliecinājies, ka

man šo dāvanu navaida, ikkatris pantiņš man to saka,

un citam rakstītie un nerakstītie pantiņi arī ausis būtu

pieklieguši, bet es neliekos nieka dzirdot. Salīdzina mani

vai ar labu vai ar nelabu dziesminieku, viss iznāk, ka

pats nieks esmu. Un tikpat man negribas atsacīties no

šīs slimības, kas mani nespēcīgu un kropli darīja, kas

man citu darbu lika aizmirst, kas mani mocīja un nekad

nedeva mazāko cerību.

[17. oktobris — 7. novembris] 1

Nekad nevaru apmierināties, viss mani kas spiež, kas

žņaudz un moca, drīz tas, drīz tas. Tad man nāk galvā,
ka traks un muļķis esmu, ka atmiņa jau gluži zudusi,
visādas zīmes tad redzu, ka labi vairs nestāv ar prātiņu,
sāku bēdāt, vaimanāt un lādēt, un kad viss nieka nelīdz,
kad nevar iekļūt citā gara sastāvā, kad arī izmišana nieka

neder, tad gaidu, gaidu, kamēr tikpat uznāk kāds cits

acumirklis. Dažreiz gan ir garāks, bet pa lielākai daļai
vel tumšāks, tik citā veidā, pie citas lietas. Un tik gaišs
un labs acumirklis īsti nekad vēl nav uznācis, kas mani

uzmodinātu no šī pusmiega, pusmurgiem, pusdzīves, tū-

liņ atkal nokļūstu kādā nejēdzīgā, bēdīgā domā un viss

prāts, visa dūša atkal pagalam. īsti šīs dūšas nekad ne-

varu saķert un satvert, kas mani izrautu no šiem mīk-

stajiem, šķīstajiem dubļiem, kas mani padarītu atkal par
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cilvēku, kam ir savs prāts un savs mērķis, kas ko nebūt

dara un ko dara, kam dara, kā dara. Es garā tik vājš,
ka nemaz nespēju izrāpties iz šī nejēdzīgā slinkuma, kas

visus manus citus spēkus izposta niekam. Tā tad es kū-

koju un lasu, bet nekāds labums man no tā neatlec, es

viss nevaru saņemties un celties. Viss man tik bēdīgi

izliekas, tik nekrietni, un es pats visu nekrietnākais. Kad

šo neganto zvēru, šo rīmēšanu varētu nosist, varētu

katru domiņu uz viņu iznīcināt, varbūt tad dabūtu

mieru un varētu sākt patiesi dzīvot.

Ai, velns tu, tu skumjība, tu kūkošana, kā lai kļūst

no viņas vaļā, visu spēku manim ņem strādāt, visu prātu

sagroza, ko lai es nabags iesāku, ko lai daru. Ja dievs

būtu, viņu lūgtu, viņš žēlotu. Vajga man bojā iet, nav

kur glābties. Galva sāp un rūc, viss tik riebīgs, tik bries-

mīgs, kur dēties, kur slēpties.

(140634/5)

7. novembrī 1882.

Mocos atkal bez atpūtas, viss, nekas neiznāk, klajā kā

nevar, tā nevar tikt, viss vēl tāds sarūdzis esmu, nekad

nevaru īsti papriecāties; domāju, domāju, un kad nenāku

pie nekāda mērķa, tad atkal nedomāju, bet labāki no

tam neliekas. Dzejošanas domas par pusei esmu atmetis,

un dažreiz tik viegli, brīvi ap sirdi liekas, rādās, ka ne-

esmu vis dzejnieks, bet tūliņ atkal paliek vēl nelabāki,

domāju: ko tad? ja ne dzejnieks, kas tad lai es tieku?

Viss pagalam. — Vai mācītājs un dakters tikt, vai kāds

vēsturnieks v. t. j. pr. un tad mierīgi istabiņā sēdēt un

domāt, un rakstīt? Bet vai tas būtu dzīve, īsta dzīve, kur

ar kustos un dzīvo starp cilvēkiem?

Suns lai parauj visas tādas domas, nieks tur neiznāk!

Pēcāk tikpat muļķis esi kā bijis, un beidzot saki, lai iet

kā iedams, redzēs, ko nākotne nesīs. Un, turklāt, pats
pukojies par sevi, ka nieka nevari sadomāt. Vēl nelabāk

metas ap dūšu, eh, tad sistu, dotu. Tad lamā, lād, ko tas

palīdz? Un, kad pirmais uguns pārgājis, vecais slinkums,

vecā kūkošana atkal klāt. Ko tur darīsi? Tagad vairs ne-

nodarbojos ar augstām lietām, kas dievs, kas cilvēks?

Gan ienākas tādi prasījieni prātā, bet tūliņ tos zemē no-

riju kā aptieķera piles. Kā man tagad dzīvot, kā pēcāk
dzīvot? Vai, es ar pavisam varētu dzīvot, es, tāds muļķis,

prātā jucis? Vai varēšu būt cilvēks, vai varēšu būt tēvs



20

un saimnieks? Nelabi, nelabi jau ar mani stāv. Nabaga

galviņa negrib vairs turēt. Bailes man, ka [manus mīļos?]

neapbēdināju pārlieku ar savām muļķībām; visnelabākais

ir, ka es viņiem tādas atļāvu. Un nu, kad nieka neiznāks

lz šīm zelta cerībām? Kad nenāks labais, gudrais dzej-
nieks un dēliņš mājās, bet errīgs un kodīgs zeņķis, muļ-

ķis, pusprātā [lapiņa bojāta], aizmārša, sliņķis, nošļukušām
ausīm un visu prastākais cilvēks? Ko tad?? Ka[d sāks?]

raudāt, sāks dievam žēloties par tādu dēlu, kad viņi mani

pašu sāks mocīt ar visādiem prasījumiem? Kad sāks

klaušināt, no kam tāds, par ko tāds? Ko tad? Kad sāks

prasīt, par ko nieka nesaka? Ko tad? Slīcināties nav vairs

modē, un es ar par gļēvu tādam darbam. Eh, kad ar die-

vam ticētu, es nekaunētos viņu lūgt, tā lūgt, [kā lūdz?]
svētie mocenieki, un es zinu — man labāk paliktu. Bet

nu jau par tālu gāju, ko lai tādas blēņas līdz? Strādā,

tad laiks grozīsies, un ar laiku domas. Bet kā lai to iz-

dara? Spēka man trūkst visu no jauna uzsākt, tad vaja-
dzētu ceļas revolūcijas, tā jau diezgan reižu esmu mēģi-
nājis. Esmu mēģinājis visu, visu. Strādāt mēģināju,

apmierināties mēģināju, priecīgs tikt, kaunību pārvarēt
mēģināju. Spēka pietrūka, galviņa izsūkta, nespēju vairs

ne nieka, visa dzīve pagalam.

(140634/6)

1883

DIENASGRĀMATA

[Pirms 9. oktobra] 1

| [Stādies vispirms sev priekšā absolūti tukšu telpu un

iedomājies tad šo telpu bezgalīgi izstieptu uz visām pu-
sēm. Pēc tam iedomājies visus pasaules ķermeņus, zemi

un zvaigznes, un saules, kas piepilda šo bezgalīgo telpu,
taču ta, ka starp atsevišķajām zvaigznēm vairs nepaliktu
pāri tukša telpa (citādi zvaigznēm nebūtu iespējams no-

turēties savā postenī, jo caur šo absolūti tukšo telpu tām
nebūtu nekādu sakaru un iedarbības vienai uz otru, caur

ko tas vienīgi pastāv), un agrākā absolūti tukšā telpa
tagad ir piepildīta ar pilnu — ar matēriju. Šajā visumā

tad nu matērija jeb viela un gars, un dvēsele ir vienoti,
visums ir pats savs pirmcēlonis, pats savas sekas, savs

gars, sava seja. Visums ir bezgalīgs, vienīgs, mūžīgs,
nekas tajā nerodas jauns, viss tajā ir jau ietverts, nekas

nevar no ta pazust, jo citādi vēl kaut kas te būtu ārpus
šī visuma. Tikpat maz ārpus šī visuma var būt kāds
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dievs, kāds zemes pirmcēlonis, kāds visu lietu kustinātājs,

meistars, pasaules uzturētājs, jo tam tomēr jābūt vi-

sumam, kas nepieļauj nekādu izņēmumu. Šim visumam

nevar būt nekāda galīga iesākuma, jo to noteic mūžība,

un, ja tā īsti pieņem, ka zeme pirmsākumā nebūtu bijusi

tāda, kāda tā ir tagad, bet būtu attīstījusies, veidojusies,

tāpat kā arī citas planētas vēl joprojām attīstās, lai sa-

sniegtu mūsu zemes stāvokli, tad tas viss nepierāda, ka

<arī visa pasaule tā būtu joprojām veidojusies, bet tikai to,

ka visumā veidojas atsevišķie pasaules ķermeņi, ir jau

izveidojušies, pabeiguši savu veidošanās gaitu, sakrā-

jušies un vienmēr vēl kustēsies šinī gaitā. Pat ja gribētu

pieņemt, ka mūsu saule būtu pārmainījusies, kļuvusi ci-

tāda un līdz ar to visai saules sistēmai būtu jāaiziet bojā,
tad uz to var arī sacīt, ka saule ir pārmainījusies tikpat
lēnām un ātri, cik viņas planētas, un, ja šīs planētas ies

"bojā, tad tās citas saules sistēmas būs ievirzītas tā, ka

tās varēs pastāvēt savā tagadējā veidā arī bez šīm pla-
nētām. Mēs tātad nepieņemam mūžīgo mieru, nemainību,

oet pastāvīgo kustību un pārvērtību, kad, kā piemēram,
šai saules sistēmai iznīkstot, tās sastāvdaļas kaut kur bez

«atlikuma piemērosies.
2

Blēņas! Kālab tad šīs mazās pārmaiņas?
Vai tad pasaulei tiešām jāpaliek tādai?

Nē, viss attīstās.] |

<9. okt. 83.

ļ [Zeme, cilvēki katrā ziņā attīstās, tāpat, kā mēs to

zinām, attīstās Venera, Marss, tātad attīstās visa planētu
sistēma, saule, stāvzvaigznes — visa pasaule. Un, ja tā

attīstās, tad tai jābūt iesākumam. Otrkārt, ja tā attīstās,

tad tās pamatlikumam jābūt: «Viss attīstās, kļūst labāks.»

Atavismam, pilnības un skaistuma likumam seko viss.

Cilvēka tieksme un mērķis tātad ir brīvprātīgi, nepie-
spiesti ar savu spēku piepalīdzēt šai attīstībai. Ja viņš
nepiepalīdz — ir nederīgs, ahluhhh cilvēks. Ja viņš ne-

spēj pastāvēt šī nežēlīgā, briesmīgi skaistā likuma priekšā,
viņam jāaiziet bojā cīņā par eksistenci. Un, ja viņš arī

nav baudījis, nav dzīvojis, nav mīlējis, viņam jāaiziet
bojā bez žēlošanās, dažkārt liktenis viņam vēl piešķir
jaunu spēku. Nieki vien ar teistu mīļo dievu. Un, ja
liktenis jau dzīvē ir tik nežēlīgs, kādēļ gan vajadzētu
sevi vēl muļķot ar cerībām uz nemirstību, uz kādreizējo
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atmaksu par visam ciešanām, velak labākā gadījuma bus

ko dāvināt atkal vienīgi nožēlošana.] |

(140635/1)

13. okt. 83.

[|Mans slinkums, trulums pret visu neļauj man iz-

šķirties ne par vienu arodu, 1
es vienkārši neinteresējos

ne par ko, vismaz ne pietiekoši dziļi un neatlaidīgi. Tiku

iecerējis daudzus īsus dzejoļus, bet man nebija vairs

spēka tos izstrādāt tālāk, nemaz jau nerunājot par to

nobeigšanu. Un šī letarģija mani vēl iznīcinās, jo tā ir

tik stipra, ka ar visu gribas spēku es nespēju pret to neko

izdarīt. Tam laikam jābūt arī fiziskam vājumam, kas ne-

ļauj manam garam tikt uz priekšu.
Un tad šis nepatīkamais, dēmoniskais kautrīgums.] |

[|Leons it nemaz nenoņemas ar šādiem liktenīgiem jau-

tājumiem, un viņš ir ne vien laimīgāks, bet viņam ir

stingrs, augstāks dzīves skatījums par dzīves cerību, nā-

kotni, mērķiem, nekādas garlaicības, nenoteiktības, ne-

drošības, rakstura trūkuma, viņš ir pat labāks cilvēks,

labsirdīgs un ne tieši muļķis, vismaz labs savam poste-
nim. Bet es mokos, izsamistu, un rezultāta nav nekāda.

No kurienes tas rodas? Tam laikam ir stiprs pamatojums
vecu vecajā ticībā Kristum? Bet es nevaru tajā atrast

mierinājumu, un citu pamatu neesmu sev izcīnījis.] |
13. o[ktobris] 83.

|[Ak, ir jau labāk nekad nenogrimt domās, nesapņot,
bet visur rīkoties īsi, aši vai arī muļķīgi ap pareizām
lietām, bet tikai rīkoties, nedomāt par šiem lielajiem
jautājumiem.]|

(140635/2)

1884

DIENASGRĀMATA

[12. marts]
Marts 84.

Šodien galīgi apņēmos dienas grāmatu vest. 1 No rīta

ap 8 pamodos un gaidīju pēc savas ierašas, kamēr nāks

papiņš vai Līziņa 2 celt. Šodien papiņš nedziedāja: «Ak,
celies jel, lielskungs, ak, celies jel drīz, Tava meitiņa
Anniņa pa logu ārā jeb — laupīta tiek.» Bet tik «labrīt,
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labrīt», tagad man liekas nepieklājīgi, ka es pirmais ne-

teicu labrīt. Tad viņš apsēdies sacīja, ka 0 grāds, es

atkal: «Nu būs silta diena.» Viņš: «Nē, dikti apmācies,»

un ar to ir diezgan, vēl pasēdēja, neteica kā citām rei-

zēm — «nu, celies drīz, jau brokasts gatava» un aizgāja.
Es vēl pagulēju, ko nebūt padomāt, kā dzīvot, ko darīt.

Pārdomāju, vai no vakarējām fantāzijām nevar kādas

dzejas iznākt. 3

I «Tūkstoš prasījienu man galvā veļas, par ko un

kā? Vai ir kas nelabs un par ko? «Mērķis svētī ieroci»

esot netaisni, bet tā visi lielie vīri darījuši, par ko lai

mazie tā nedara? Vai ir kas jauks? Par ko viņš tik ātri

zūd? v. t. t.» II «Es sapnī redzēju sārtas, karstas, kārdi-

nošas lūpas, un es viņas gribēju bučot un jau iepriekš
visu vārīgo prieku jutu, bet te viss izzūd, un es viņu
mūžam meklēju.» Tad es jau vakar domāju un šorīt

nospriedu kādu vēsturisku rakstienu gatavot, vai zinisku

vai politisku (pēc Pogodina idejām
4
), vai humoristīgu vai

Puškina «Eopnct Toavhob» tulkot (jeb pēc viņa un

Šekspīra piemēra skatus iz latvju vēstures rakstīt). Ap-

ņēmos ar dzejot, kad uznāk prāts, nepiespiesties. Un savu

dzīvesgājienu izfantazēju tā. Tiesnesis, zemkopis, lat-

viešu — īpaši inflantu5
labdaris, leišu draugs, rakstīt

rakstienus par sadzīves labošanu, ja ies, Petrapilī avīzi

izdot6
un arī dzejot. Kā redzams, es daudz jau no saviem

prasījumiem esu nolaidis. īsts, liels dzejnieks pagalam,
varonis, pasauls apgāzējs, — visi pie malas — mierīgs,

prātīgs pilsonis mans ideāls, un pēc slavas ar vēl tīkoju.
Šorīt vai varbūt kādus mājas niekus domāju, un tas viss.

Uzcēlos, apģērbos, zilinošas zeķes, caurās bikses, aizgāju,

paskatījos spogulī, šodien jautris, drusciņ ģeniāls. Pa-

piņš atkal papriekšu «gūtmorgiņ»,
7

— es ar. Līziņa «zēr

bēze»8
, piegāju tur ar, viņa vērpa un neēda, paskatījos

tik tāpat muļķī barometri, ārā, kur upīte tek, papiņš atkal

ko pa vāciski teica. Es gāju ātri nomazgāties — dvieli

abās rokās paplātu, pārskatos vienā, otrā pusē, kur labāk

degunu bāzt iekšā, tad izmeklējis bāžu ar iekšā un sāku

trīt, pie tam sprauslodams un pūzdams. Noslaucījos, ap-
vilku kreklu aiz priekškara, svārkus un vesti uz reizi

apmaucu, nosukājos un tad — šoreiz ātriem soļiem —

gāju pie galda. «Es Tev šķiņķi nogriezīšu. Tu nemāki;

nu tad vajga mācīties, kas griezīs, ja Jūsu nebūs. —

Tauki tā kā sviests smēķē. — Ka viens un tas pats, es

labāk sviestu jemu.» — lelēja čarkiņu. Gandrīz nekā ne-
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runājām. Pēc Līziņa tēju dzēra. Es, šķiņķi paēdis: «Warum

scheidest Dv vorsātzlich d. Weisse ab?» — «Ist denn das

VVeisses?» — pie deguna turēdams. — «Ach, das ist

schwarz!», 9
— sviestarmaizi uzkodu; kad neviens nedeva

tējas, pats gāju liet, koķetēju ar skaistām pozitūrām

(Tekles 10 nebija). Izdzēru un aizgāju, nieka neteicis. Ar

Teklīti tik reizi pasalti saskatījāmies. Kad Teklīte apkopa

manu istabu, es gāju turp. Miķelīšam 11 bij tūliņ projām

jābrauc, un man Doriņai jāraksta 12
. (Neuigkeiten, vor.

[Schwatzen?], Visiten, komm baldmit Ideen.13
) Līziņa vērpa

un rakstīja Māmiņai. Kamēr rakstīju, Teklīte staigāja pie

skapja, man bail bija, ka viņa neienāk — ko lai ar viņu

dara, ko lai teicu? Papiņš pa tam jau bij tāļi apkārt bi-

jis un nu atkal aizgāja. Es pēc vēstules rakstīšanas šo

rakstīju, 14 gribēju Ļeļukam rakstīt,
15

apslinkojos. Man ar

slinkojas šo ierakstīt d[ienas] gr[āmatā]. Man šodien gri-
bas ārā iziet, tik jauks laiks. Nu es iešu uz otru galu

apskatīties, vai tur nav kas jādara. Emīls Kitterhans «Im

Kampf d[er] Meinungen».
16 Pret lieko pļāpāšanu. Pret

pretinieka apgānīšanu, nekaujies ar garu laiku rotā-

joties, bet ar visu vīra spēku. Man kā latviešam nav

nekas pret dueli jāsaka. Pie mums tik baroni duelējas un

tādi muļķi, kuru dzīvība patiesi nav no liela svara. Pie-

klājības trūkums, satīra, varbūt mani ar kas nosunīs par

to. Pasaka. Viņš grib dzīvot un baudīt, viņš ir dzirdējis —

laime esot dvēseles miers, bet, kā lai es daru nedzīvojis,
tad ar miers nav laime. Darbs tik dod mieru un laimi.

Biju, bet, nekā nedabūjis, atnācu atpakaļ un šķirstīju

pa «Gartenlaubi»17. Nu atkal iešu. Palasīju Pogodinu.

Papiņš gribēja vācus izdzīt, palika pie tam, lai viņiem
noteic māju maksu. Mēs runājām par blēdībām kā par

ikdienišķām lietām. Teklītei devu 20 kap. priekš ķem-
mēm. Tagad būtu nejēdzība viņu bučot. Kas ir nejēdzīgs,

ļauns, par ko viņš ir, ja to nelietot? Jeb varbūt ir tik

labs un mazāk labs, kā silts un mazāk silts. Kā te nav

robežas, tā ir tur. Tātad laba cilvēka pienākums būtu pēc
labākiem līdzekļiem ķerties, bet ļaunie būtu ar atļauti.
Vai cilvēks par to ir ļauns, ir velti dzīvojis, ka viņš ko

ļaunu darījis jeb spēj darīt ko necienīgu? Neviens bez

tā nevar iztikt, un kā lai vajadzīgu atmet. Jo mazāk kas

ļaunu lieto, jo viņš labāks! Bet liels ļaundaris tuvāk

labam nekā mazs tikuma vergs. Un kur tad paliek tie visi

vēstures varoņi ķeizari, Napoleoni? Un tikpat tādi tikum-

nieciņi ir diezin gan patīkami. Kas cilvēcei saukumu
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dara, tas man jādara (kas aizskar cilvēka mantu, vese-

lību), jo tas uztura cilvēci pie sava mērķa — attīstības

dzīties. Bet tikpat visur pirmā roka apdomam. — Esiet

praktiski, tas palīdzēs vairāk attīstīties nekā visa fan-

tāzija, poēzija.
Vecus papīrus — savus uzzīmējumus — caurlūkoju, —

tik daudz laba no tam, ka apņemos būt praktiskāks, bet

mana praktišķība iekš tam pastāvēs, ar politiku nodar-

boties, ar vēsturi, zemes vajadzībām, un viss atkal tas

pats. Ar papiņu pie tējas runājām par papīra fabrikāciju.

Līziņa bija saīgusi, es viņai tumsā uz kājas uzminu un

pēc ierastas rupjības nieka nesacīju, viņa palamājās. Es

apņēmos laboties, palikt patiesāks. Teklīte bija ienākusi,

mīlīga, kairinoša, es nekā, — diem perdidi 18. Nu es manu

drusciņ spēka, nožēloju, ka ar Teklīti nekā nedarīju, un

tik, kad viņa aizgāja, fantazēju.

(140636/1)

29. marta d. 84.

Nezinu, par ko gauži raudāju. Man tā tīk skumjot un

raudāt, tas mans vienīgais prieks, bet ir tas apnīk. Par

ko es nēsu tāds kā citi, tikpat stiprs, gudris, laimīgs? Ja

dievs būtu, viņš neļautu izmist pret viņu pašu, palīdzētu.

Līziņa ar Teklīti pa tam mierīgi runājas, par ko es nēsu

mierīgs. Tekl. pavisam laimīga, tik vēl es viņu nekuti-

nāju, un Līziņa ar puslīdz laimīga. Daudz ko jauku do-

māju, tik aizmirsu. Slinkums man ierasts (tagad mana

liksta) un patīkams, nevaru atkauties. Ja atsvabinātos no

slinkuma, varbūt būtu laimīgs. ledomājos, ka Puškins,

latīņi, vāci, anakreontiķi 1 ieslavē slinkumu. Tagad ne tie

laiki, kur slinko un prāto — strādāt! Bet man nav spēka.
To piedzīvojums pierāda. Un vai var spēku iemācīties

ar cītīgu strādāšanu? Es jau ir iesākt nespēju. Es meklēju
tik kā varētu sev vairāk piedot, un pret citiem ar esu

tolerants. Es tāds dzimis un diezgan. Vai nevajadzētu
no tās kūkošanas izrauties caur kaislību radīšanu? Ne-

varu piespiest sevi rakstīt dienasgrāmatu, jau šo lapiņu
tik tikko izspiedu. Izmēģināšu to veco tikumu [2 nesa-

lasāmi vārdi]. Varbūt ieradīšu būt stiprāks. Tagad par

tikumiem vairs tā nerunā kā senāk un ar tā nedzīvo, daži

tikumi izzūd, un par citiem savādi praktiski runā. Vai

jezuītu «mērķis dara svētu līdzekli» nav Isoptera
2

patie-
sība, augstākā ziņā un nākamībā?
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Es manu, es dziļi ienīstu vācu Gemūtlichkeit und Or-

dentlichkeit3, — nezinu par ko? Var but, ka tas man

vienīgi pareizs liekas.

Es vēl nekā nēsu darījis, Stučka par taut. dz. daudz

rakstījis
4
,

un viņš varbūt tikpat garīgi zem manis. Un vēl

Celmiņš, tas t[autas] d[ziesmas] lasījis, prezidents pazīs-

tams, avīzi izdod, dzejo tautiski, 5
— viņam pilnas rokas

darba, un viņš ar ko padara — un tas nu jau gan stāv

zem manis. Spēks! Viņš tiks pazīstams, un es ar visām

domām, ar savu galviņu aiziešu, izputēšu, sapelēšu

(nekustošs viss pel). Par ko tas? Un turklāt es visu to

zinu, jūtu, dziļi jūtu un esu nelaimīgs, izmisis, es, tā kā

sv. mocenieki, tieku kapā ievests.

Varbūt vēl tas viss pāries, tik es nezinu kā, un es būšu

vienkāršs cilvēks, kā visi, bet par ko tad viss būs do-

māts, raudāts? Vai tik daudz bēdu, tik daudz daiļa un

augsta vajaga, lai tiktu par tādu sūda nieciņu, kas ēd,

guļ, paķepurojas? Kad es tik tāds niecīgs loceklītis ķēdē,

tik maz palīdzu pasaulei attīstīties, kam tad mani tā iz-

rīkot, ka es ko vairāk gribu? Par ko tad cilvēks, mazā-

kais, domā, ka viņš liels, viņa spēki, prāts? Lai tad tiem

maziem ir tādu domu nebūtu, kas viņus moca.

(140636/2)

31. marta d. 84.

Nu vēlreiz iesāku vest dienas grāmatu. Lai rakstītu

mazākais kādu nedēļu, ne tik vienu dienu. Šai dienas

gr. laiku klīdināt, darbu dot, ar darbu apradināt, izpestīt
iz slinkuma, uzvešanās un kas vēl viss ar manu vājo

gribas spēku stāv, sak, var līdzēt, bet man nav diezgan

spēka un pacietības darbu darīt.

Šās dienas uzzīmējums ar vēl nav pilnīgs, jo neatminu

vairs, ko visu pa dienu darīju. Ir ar vēlu un es piekusis,
tā ka griba vēl jo vājāka. (Vakar tādēļ vien nespēju
iesākt rakstīt.) Gan nu iesāku rakstīt un apņēmos izturēt,

bet manu, ka pats šaubos un diezgan dedzīgi neapsolos.
Papiņš mani atkal izdziedināja 8 p. iz miega (sen jau
nebij dziedājis). Pie galda biju nelaipns, nerunāju, it

īpaši ar Līziņu, par kādiem niekiem, bet man spēka nebij
pārvarēties. Mocījos ar zaļiem bifstiķiem 1, negribēju
klausīties. Jau ilgi kā uz Teklīti maz domāju, viņu ne-

manu, viņa diezgan smalkjūtīga, man neuzbruka. (Šodien
raudāja, vai Jānis bija aizskāris, par Jaška2 lakstošanos
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smiedamies, vai papiņš, ka maizīte pārplīsusi — Līziņa

turēja pēdējo par īsto vainu — mēs daudz tā spriežam,
nelabi domājot par citiem.) Kad ienācu mazgāties, viņai

podiņš nesot pārlija, dzirdot lādēja, man likās manis dēļ.
Man kreklu maucot uznāca — tik vien. Papus linus iz-

deva un šur tur strādāja, es gulēju un lasīju. lepriekš

fantazēju par savu niecību un par nākamību, par savu

darba lauku. Lasīju Batteaux3
, spriedelēju, kura mācība

pareiza — dzeja par pasauls lielumu, ko ļaudis tūkstošus

gadus meklējuši, sākumu un iemeslu, un neraduši (šo

nedēļu neesmu nekā dzejojis, nav jauna materiāla un pie
vecā ķerties nav diezgan spēka). Pēcāk lasīju «Līru»4, viņš
mani iekustināja līdz asarām, es manīju, ka raudu tādām

pat jūtām, kā par savām skumjām. Vakarā otrreiz tik

beidzu (ar sākumu). legribējās pašam drāmas taisīt.

Raksturs — atkritis tautietis, bez goda, bez tautas, viltīga

filozofija, pluts un ļauns.
Linus svērām, es rakstīju. Jau vairāk dienu tas mans

darbs. Pie skaitīšanas un maksāšanas ar papiņu drīz bā-

rāmies. Es gribu tagad saņemties un pārvarēties. Pie

galda domīgs sēdu, piciņas taisu. Kad ko prasa — atrūcu.

Gribu tur ar pārvarēties. Uz labu laimi, kā Teklīte saka.

Cik spēju — slinkoju.

Vakariņās tējas nedzēru, tik sviestmaizi ēdu, gribēju

piena dzert, bet man nedeva un man pašam grūti bij

prasīt. Tā ir palika. Papiņš daudz vāciski un poliski ru-

nāja. Beidzām, papiņš kambertē5
aizgāja, es izgāju ārā.

lekšā nākot, gribējās teikt ar labu nakti; nebija spēka.
lenācu, bij tumšs, piestājos pie krāsnītes un man tika tik

nelabi, tik sēri ap dūšu, ka iekliedzos, gribēju raudāt;

aizdedzu sveci, rakstīt dienasgrāmatu. Bet tad iedomājos

par Franci Mooru palasīt, izmisušās gaudas pārlasīt. Pēc

atradu, ka Bernhards līdzīgs Kārļam, es Francam6
, [ka]

viņu skaudu, ka viņu vēl tagad par ideālu cilvēku turu,

par dzejnieku. Un es pats cik niecīgs tagad, šo rakstot,

izskatos. Cik zema mana morāle, cik nestipra, kādas ne-

jaukas domas, papiņu necienu, dažreiz izfantazēju bries-

mīgu atriebšanu par kādu netaisnību vai nemīlību no

viņa puses; pēcāk briesmīgi kauns pašam. — Nodomāju
vakarā tikt par tikuma varoni, pats pārvarēties, bet nav

vairs paļaušanās pašam uz sevi. Papiņš stāstīja (mēs pie
meistara sēdējām, es skatījos, ko viņš strādā — es gribu

tagad visu redzēt un mācīties, jo īstam zemniekam viss

jāzin un tāds es varu tikt), ka māklers Sperķis apkrāpis
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Vērmutu ar 2 šķimeļiem. Dažu jauku ideju, ko neuz-

rakstīju, aizmirsu. Ar nemirstību ar neesmu galā, varbūt

viņa tikpat vēl nav pieņemta. Es gribu, gribu būt labāks

cilvēks, bet neticu vairs pats sevīm. Dievs piedodi! Bail

rīt no T[eklītes], varbūt viņa nāks mani pūpoļiem izpērt.

(140636/3)

1. aprīļa d. 84.

Šillers saka: «Geistesarmut māssigt die Leidenschaf-

ten.» 1 Vai tas nav ar tā pie manis. Man nav vairs ne-

kādas kaislības, ne priekš meitām, ne priekš slavas —

viss tik vienaldzīgs. Gan es vēl cerēju šad tad, ka kāda

kaislība, kas negaidīts, mīlestība . . .
mani mudinās un tad

es atkal varēšu strādāt, visus spēkus lietot. Bet ir šī bez-

pamatīgā cerība zūd un miglā vis vairāk slēpjas, un ar

laiku es atkal būšu tik tāļu, ka vairs nevarēšu sevi ciest

un tad būs viss, viss pagalam. Grūti man ir ap sirdi tā

rakstot, bet ko darīt, tāda mana laime. Es nevaru nekas

būt. Vai nevajadzētu tādu dzīvi b[eigt]. Bet man jau nebūs

diezgan dūšas. Ai, grūti, grūti! Bet pāries un tad es kā

mašīna pus pa miegu kustēšos un tik pa laikam ar skum-

jām pieminēšu, ka es ar reizi cerēju. Nezinu, varbūt tā

ar nebūs, bet no dzīves daudz negaidu. 06AOMOBiiļHHa
2!

Ne tas ir liels vīrs, kas ideju izdomā, bet kas viņu izdara,

jo kāda liela ideja savā laikā, tā sakot, gaisā karājas, un

kas viņu saķer, tas ir liels — ne gudrība, bet drošība

dara lielu. Es lasīju šodien visu dienu VVallenstein v. d.

30.—j. Krieg
3
. Teklīte mani aiz matiem plēsa, knaibīja.

Man kauns, briesmīgi kauns, un tikpat es neko nespēju.
Gribu sākt agri celties.

(140636/3—4)

2. apr. rakstīts

No rītus T[eklīte] ar pūpoliem izpēra, es viņas kaitināju,
ka tik agri cēlusi. Nožēloju, ka negāju tālāk. Jauki pa
sapņiem domāju un gaidīju, pēcāk līkos pirkstos vēl

manīju mīkstos pupīšus; bet tikpat todien, ne 2. apr.
talak negāju, tas pats — nevaru. Tanī pašā rītā dzejiskas
domas_ modās. Bet nekas neiznāca un tālāk ar nav biju-
šas. Pēc liku kārtis. Vai ar T[eklīti] kļūšu tālāk, vai ku-
tināšu, bučošu? Viņa mani kutināja, es nekā. Vakarā ilgi
krasnīti kurināja, pēc pie manis ienāca. «Ko tu teiksi?»
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«Nekā, atnācu ciemā, tas viss: ko tu teiksi?» «Kam tad tu

kukuļus neatnesi, nebija? Salda pieniņa?» «Par daudz

piebarosies.» «Es tevi ar pēršu.» «Bet ar tīri vāja palikšu.»

«Nu cik tad resna tu vēl gribēsi būt. Tad jau tevi va-

jaga arī kādu dienu apraudzīt.» Viņa mani ķēra padusēs,

aiz cekula kā leli, es nekā. Aizgāja piena dot; es izspruku

no istabas, kā jau vienmēr. Man bija kauns tā no viņas

plūkties un nekā nedarīt. (Es vairs nezinu ko teikt un par

to neiedrošinos nekā darīt.)
Vakar es jāju un priecājos, cik gluži jauks izskatos,

jāju ar garām pisaram
l

pa lielo ceļu aiz kroga, lai ļaudis
mani redz, kāds es dzelzs jātnieks. Jāju tik pašā vakarā,

kaut gan pap[iņš] visu dienu no tam runāja, bet es ne-

varēju saņemties un ātri izdarīt, ko apņēmies.

(140636/4):

2. apr. 84.

Šodien biju atkal pilnā izmišanā. Lasīju «Vallenšteinu»,

Ludviķi XIII, Haugwitc
2. Ilgi uz gultas gulēju un bries-

mīgi mocījos, domājot, kā īsti ar mani stāv un kā būs uz

priekšu. Nu tā puslīdz [pie] patumša gala ticis. Vajaga

savus spēkus izmēģināt un vingrināt pie paša sevis. Pār-

varēt kūkošanu, būt vienmēr jautram, gatavoties uz nā-

kamību, mācīties. Bet kā to darīt, vēl nejaudu. Vispirms

gan būt laipnam pret visiem (bet man tik gauži ietikusi

nelaipnība un viņa vienīgā liekas aiztura manu aktivitāti),

man pašam tā ar būtu līksmāks prāts un es ātrāk pār-

spētu kūkošanu. Otrkārt, vairāk jāpalīdz papiņam un

stingrāk jāmācās, jālasa ne laika kavēkļus, bet izglītībai.
Treškārt, jālūko uz tikumības un vīrestības (nemelot),
taisnību vien domāt un runāt. Tālāk nekad un ne zem.

kāda iemesla neslinkot — jo kad tik slinkumu pārva-

rēšu, tad viss ies labāk. Bet es pats sevīm neticu, es šo

gan rakstu, bet vēl neesmu cieti apņēmies visu pildīt,
nedomāju ar, ka kaut kad pildīšu. Mans jautrais gars ta-

gad pazudis, kā lai es esmu jautrs. Cerības uz nākamību

man zudušas, zinu, ka man spēku nava. Par ko tad lai es

uz nākamību gatavojos. Cēlam un pilnīgam, taisnam man

gribas tikt, bet nez cik tāļi spēki līdzēs.

Vēl ar nezinu, kuru raksturu izvēlēties, nopietnu vai

jautru, viņš tagad esmu, šāds bijis senāk. Un kas tas ir

par cilvēku, kam nav īsta rakstura?

Nu pastāstīšu, kādā ziņā un veidā biju izmisis. Vakarē-

jas un sensenās domas par manu niecību, šodien nezkā.
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atjaunojas ar lielu spēku. Neatminu vairs kā viņas pie

gaismas nāca un ko teica. Viss, viss pie manis tik niecīgs

izlikās, ka atkal nodomāju beigties. Kam man vajadzīgs

dabai ļaut gavilēt, ka viņa visu spēj, ir tādu spēku radīt?

Gribēju viņas prieku izjaukt, bet apdomājos, ka viņa man

visu iespēju ņēmusi un tikpat gavilēs — vēl jo vairāk.

Un vai tad man jau nekas vairs nestāv priekšā, varbūt

vēl mazs malciņš prieka, varbūt ir vēl darbiņš — bet tas

izklīda, apjaudu, ka mani gaida niecīga, nicināta dzīve,

un nepamanīta, vienaldzīga nāve; un turklāt vēl es pats

visu to zinu un ciešu pekles mokas — bet varbūt apra-

dīšu un nemocīšos, un tad viss tas pats būs, kā kad ta-

gad patvarīgi beigtos. Es redzēju, cik necienīgs, ļauns un

zems viss, ko daru, ko domāju — un vai es domāju la-

boties, ne domāju beigt beigties. Es lasīju Ludviķi XIII

un Haugvitsu un atradu, ka abiem līdzīgs, un apņemos

būt pilnīgs mazākais vienā lietā, nebūt tik paviršs kā līdz

šim. Vai nebūtu labi kādu nebūt rakstienu darīt? Dažreiz,

kad ko gribu atminēties, nostājos vai noliekos (visvairāk

gan gultā domāju), kur to domu prātoju, kuru nu piemir-
sis. Vecītei3 šodien visādā vīzē jāraksta vēstule. Es nu

gan ar laiku visvairāk apņemos, bet slinkums tik mīlīgs,
tik grūti viņu paveikt. (Es sevi salīdzināju ar CTaßpornHv

4

un prātoju rakstīt romānu, kur varonis beidzas aiz vājī-
bas, kā viņš aiz spēka.) Übadziņš ar visiem kruķiem
ienāca istabā, kamēr mēs skābus (ar pienu sataisītus) kā-

postus klusi ēdām. «Ko tu čorts,» — kliedz papiņš, es

(izpildīdams apņēmumu būt jautrāks): «Tas jau tik üba-

dziņš, nav jau čorts!» Es pametu ar roku. Übadziņš iz-

gāja. Līziņa lika meisteram maizi nogriezt. «Vai gribi
kopustu?» «Dod, dūd!» Paskatījies, ka melni, nejem. «A

mož tev ir pīna?» Atnesa pienu. Priecīgs abām rokām at-

dod kāpostu bļodu. «Še tavi kopusti!» Gāju uz klēti pēc
naglām, Jēkapiņam5 ko skapi taisīt (kā retirada6

_izskatās,
tā jau 3 dienas) un gāju ātri, tā man vajagot. Atri izla-

sīju un atnācu. Še atnācis, apskatīju zobu, tad (negribē-
slinkot) ilgi mēģināju, kura cepure labāk stāv.

Gribēju tūliņ vecītei rakstīt, vēl esot dļaudz] laika. Sāku

atkal šo rakstīt. Šodien atkal reiz Līziņa uzcēla, runāja
par savu saplīsušo kleiti. Senāk viņa mani ilgi mocīja, gri-
bēja bučot. Biju vakar nolicis agri pacelties un beigt va-

karējos uzzīmējumus, nespēju pārvarēties. Šodien jau
teicu papiņam «morgiņ», papiņš runāja: «Vot šēne virtte,

šlīpen cen ūre.7» (Bija tik deviņi.) Papiņš tā mīļo jokot,
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ko nebūt pamelo un nekad jau taisnības nesaka, kad

prasa, cik daudz kas maksājot, cik liels kas esot v. t. j. p.

Šodien mocījos ar «oksenkochen»
8

,
nav apetīta. Tad līdz

pusdienai sēdēju (ne gulēju) un lasīju «Vallenšteinu».

Papiņš ienāca lielajā istabā un bārgi izsauca, lai izdod

linus. Odums Rozens 9 man sacīja: «Slēdz mudrok,» kad

neslēdzu diezgan ātri klētiņu vaļā, dot viņam linus. Es:

«Kuš, kuš!» Viņš: «Mun solti.» «Nu apvelc kažoku». Un

tad ar pavēlētāja ģestu: «Še lini, jem». Tas mani ar ap-

stiprināja manā niecībā. Papiņš: «Kā tas nāk, es jau to

sen domāju, bet nevaru saprast, katrai zemei vai valstei

savi dienvidi, savi ziemeļi, Itālijai tāds liels siltuma gabals,
aiziet līdz Amerikai, ne tur jūra priekšā — nesaprotu.»

Pļapiņš] nezināja, ka no ekvatora, bet kad Pļapiņš] sāka

izskaidrot un ķīvēties, es neko nesa[cīju]. Tik daudz es

šodien pierakstīju, un viss tikpat blēņas un muļķības, bet

vis es manu, ka tāda rakstīšana līdz morālei. Kad rakstīju
te par P[apiņu], tad man tik nepatīkami bija, ka viņu aiz-

skāru. Kad sava paša muļķības rakstu, tad vis gauži kau-

nos, priekš burtiem vairāk bailes nekā priekš vārdiem.

(Teklīte nāca krāsni kurināt. Mani nezināms spēks baidīja

un dzina no viņas nost, un man tik viegli bija klausīt.)

Papiņš daudz jautrāks, dzied, lamājas, stāsta, joko, kad

pie darba. (Kaut gan grūti nākās, rakstīšu vēl šodien ve-

cenei.) Depšiene 10 vakarā ienāca un stāstīja Cīruļa noti-

kumus, kam grāfs Mīlis naudu atņēmis. Papiņš, par Zie-

melīti runādams, sāka Gubernatoru sunīt, vecīte raudāt.

No viņas atsvabināties ienāca te un mēs pārrunājām to

p [tālākā teksta trūkst.]
[Sākuma trūkst] es spriedu, ka Cīrulis ko ieputrojis un nu

balamutē. Papiņš tāpat domāja. Vecītei vēstuli iesāku, bet

nebeidzu. «Molotovu» lasīju — Pamelovski 11
,

liels vīrs.

Gribēju ar mūsu prozaisko dzīvi aprakstīt. Meklēju sev

darba, kas būtu liels, grūts un derīgs (arī interesants).
Statistiskas ziņas par Inflanti tulkot?12 Ko humoristīgu
priekš avīzēm rakstīt? «Molotovu» lasījušam man daudz

vieglāk palika. Daudz nieku esmu rakstījis, savus apņē-
mumus nēsu pildījis, domāju — diem perdidi.

3. apr. 84.

Brīnums, ka vēl tik ilgi neesmu rakstījis; bet nu jau
sāk ar apnikt. Domāju, nav tak nekā prātīga ko rakstīt,
vai tad vis to pašu gremot. Manas mīļās domas nav jau



32

pavisam tik jaukas un tik gauži svarīgas, ka viņas visas

tūliņ pie astes tvert un uzzīmēt. Bet vēl turos, redzēs, cik

tāļi spēšu. Šodien papiņš aizbrauca uz māmiņu apraudzīt,

vai varēs jau art. Uz Dinaburgu
1

gan nebrauks, kaut gan

tur nauda gaidāma (citām reizēm katru nedēļu brauca un

palika no ceturtdienas — svētdiena tur, un pa tam es at-

kal varēju mājas apskatīt; bet man vis tā bail ir, kad es

viens; nekā nezinu, runāju tik vispārīgi kā pilsētnieks,

ierādīt, pārlabot, izbārt neprotu). MeuļepcKa lasot ienāca

prātā jaunatne.
2 Vai nebūtu labi kādu reizi visu uzrakstīt,

ko atminos. (Priecīgu mūziku klausoties man skumji lie-

kas.) (Rīgā pie slidu bānes man tik skumji bija, ka pats

nespēju līdz darīt un priecāties, ka aizbēgu uz pili, skrai-

dīju pa Daugavu un mājās ilgi prātoju.)
No rīta paagri modos, gribēju celties, bet aizbildinājos

ar to, ka nav jau ko darīt, bet pus miegā pus nomodā do-

māju un meklēju sev labu lietderīgu darbu, bet neradu.

Pagaidu papiņu, izdevu linus (nenāca visi reizē, viens pa-

kaļ otram), lasīju. No vakar vakara «Molotovs» man labāk

patika, nekūkoju vairs, bet nu garš laiks, nevaru darbu

rast. Ar Līziņu jau šodien šo to parunāju, no T[eklītes]
bail. Armadelī3 lasīju, ka pavisam nav vajdzīgs dienast-

meitu aiztikt. Bet nu man atkal žēl labo gadījumu tā pa-

laist garām. Gribas man tikpat viņu pabučot, pakutināt.
Lūk man atkal nelabi palika, ka darba nerodu. Brauc

zemnieciņš, rati kauc un smilkst kā nopērts suns; pats
zemnieciņš vienā laidā: no! no! sauc un katram saucie-

nam dod pienākošo svaru, ar pātagu šaudams; zirģeļuks,
kas jau apradis ar tādu pavadošu mūziku un taktēs si-

šanu, itin vienaldzīgs, kā daždien stoiķis brien savu dubļu

ceļu un tik asti krusta, it kā aprādams braucēju: met jau
mieru, ko nu tā mocies. Tā viņi lēni aizvelkas, viens pā-
tagu, otrs asti kustinādams, jo neviens negrib otram pa-

klausīt; bet vēl tāļi dzirdas lēnā pēršana un žēlīgā smilk-

stēšana. Šie ļaudis mīlē roku azotē turēt un viņi pilnīgi
ar mieru visu dienu tā stāvēt un skatīties, kā citi strādā.

Vecīte ienāca un daudz ko stāstīja. Kad mēs divi vien

sākam ko runāt, tad viņai vis atrodas ar kādu stāstiņu
atkal uzmanību uz sevi griezt. Uz siena guļot man uz-

nāca domas, cik labi tagad un jautri ir ap dūšu. Prātoju
tagad atkal pie tiklības turēties, bez viņas nav nekādu

pamatu un ar cienība. Kā mēs sienā lēkājām — vai tas

ar nav dzejiski, gan tik bērnu blēņas, bet viņās ir poēzija.
Pižakam ir jau no Mihalīnas meitiņa un viņš M. jau bija
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pie Meldera aizvedis; ļaudis neka neteic; nebrīnās, ne va-

lodas taisa, ne dusmojas, tā ir Jasmuiža.4

4. apr. 84.

Teklīte agrāk pacēla linus izdot, Līziņa atkal romānu

izstāstīja, ko bija lasījusi. Šodien mierīgāks. Daudz šur

tur apkārt staigāju, domāt nebija ko. Celmiņš atrakstīja,

lai sūtot ko. 1 Nevaru nekā humoristīga sadomāt. Visas

mokas, visas jautras un gaužas domas, kas man mieru ne-

deva — aizmirstas; es mierīgs, senējās bēdas kā pa sap-

ņiem tik atminu.

(140636/5)

8. apr. 84. vakarā

Viss mans tik grūti iegūtais miers atkal vējā. Atkal esu

tur noticis, kur kājām rokām jāsper, kur jāraud un jā-
kliedz, un jākūko, tik vēl neraudu, bet nāks ar un varbūt

mani atvieglinās. Un ko tad tas viss nozīmē? Kur tas ce-

ļas? Vai neesu slims, nelaba māga? Bet es jau miesās pa-
lieku vis tuklāks. (Vēders gan man ar nav kārtībā.) Un

cik tāļi tas tā ies? Vai tad tiešām gala neredzas, vai nav?

Vai man nav pestīšanas? Varbūt tam jānozīmē — dzīvi?

Un tad nāk visi vecie jautājumi, par ko tā, par ko man

tā? Visi sen domāti, sen aizmirsti un atkal priekšā ņemti.

Vai tad paties lai viss atkārtojās pa lielākam vai mazā-

kam periodam? Lai ar uz vietas palieku? Lai ar nomocos,

nogurstu? Bet vēl tiktāļ nēsu, ka man tāda noguršana,
vienaldzība spētu patikt. Lai tad nāk ir kaut viņa. Bet

cik grūti nākas to rakstīt, cik gauži gribas ar pilnu sa-

maņu būt, tik prāts vien man liek to domāt un rakstīt un

es ar visiem spēkiem pretojos, ka tādas domas būtu mana

vēlēšanās. Un vai tad man nav nekādu tiesību prasīt tādu

dzīvi, pašam likteņam jeb dievam, ja tā grib kas teikt,

nav brīv mani tā sodīt, tik par to vien, ka es esmu (jo

mana griba nebija — būt), un ar to, ka es esmu. Dzīvību

viņš man deva, bet nejāva dzīvot un tomēr tak ne no ma-

nis radīta ir tā vēlēšanās dzīvot. Tepat jau sākās vecā

litānija, simtu reižu dziedāta ... Vai viņa paties muļķiska,

tagad mazākais viņa man tāda izliekās. Un tā es varētu

vienā laidā 3 lapas pieskrīvēt un negribētos beigt. Bet tik-

pat ir ar drusciņ taisnības pie visām blēņām, man gauži
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gauži grūti. Visa putra no tam izvārījās, ka velti meklēju

darba, vai arī spēka priekš tāda darba. Neradu, neradu

un nu še sēdu un šo sprediķi rakstu par pasauls bēdu leju.
Visu apņēmos un nekā neizpildīju, vai nu vēl apņemties,
lai vēl reiz neizpildītu? Kā tad īsti paliks, kā būs? Vai nav

muļķisks jautājiens? Vai nav muļķiska, gļēva dūša tik

sēdēt un gaidīt, kas būs, kā paliks? Un tikpat — kā lai ar

mani ir? Vai neietu tad, kad būtu, kas mani dzen un spiež

izpildīt apņēmumus? Nav. Un kad tik tā tāļāk padomā, iz-

nāk uz vecās fantāzijas — kaislības modināt. Un tas man

neizdodas un mani tik nelaimīgu dara. Ko domā no sadzī-

ves, no apkārtnes ātras maiņas? Kad vasarā braukšu uz

Baldoni1 vai kur nebūt citur, tad varbūt kas pārmainī-
sies, bet uz cik ilgu laiku? Pamatīga pārmaiņa tā tikpat
nebūs. Un ko tad līdz tādu darīt? Muļķim palikt no tādām

mokām? Kā būs? Kā paliks? Varbūt tik pat ar laiku pats

es uz priekšu tikšu, un laiks jau visu dziedējot. Kā būs?

Kā jau iesāku, gribēju tālāk rakstīt, bet Pumpiņa nāk.

(Divi dukāti, četri vērdiņi, bez mazā padrēviņa.) (Aizmak-

sāju vienu timpu, pusbļodas salda piena, divi siļķes un

pus teļa ādiņas.)

(Kad viņu dzirdu, man asins šaujas vaigā un prāti
reibst, nav tik baisi un tik droši tiek, viņu tvert domāju
un karsti bučot, un cieši pie sevis spiest un sidrabpupus

miegt un atkal ceļos krist un viņu par dievi dēvēt, un ne-

iedrošināties viņas sejas malu aiztikt un atkal bēgt, viņas

it kā liela grēka baidīdamies, un tad es tik neveikls, kā

mēms un stulbs, gribētu viņai patikt un manu, ka esmu

smieklīgs, un tad gribētos atkal, ka viņa tāļi būtu projām.)

(140636/6)

10. apr. 84.

Dzejiskas domas nevaru izteikt jau visu šo laiku, kaut

ar dažu reizi paslīd kāda laba, jauka doma. Bija visas jau-
kas cerības, nu viņas pretīgas, kad jāgriežas atpakaļ pie
garlaicīgas snaušanas. Tāds spītīgs prāts šorīt bija, ne-

gribējās rakstīt, vecais sofisms (varbūt ar īsti nav sofisms,
bet šinī ziņā visādā vīzē) mani aizbildināja: viss jau esot

nieks, ko es rakstot. Nelabas, neģēlīgas domas vien nāca,
fantazēju šādas tādas pusvaroniskas pusmuļķiskas un pus-
neģēlīgas scēnas, ko ar papiņu darītu, kā viņam atrieb-

tos par to, ka viņš mani nicinājis (varbūt ar tik necienī-
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jis). (Cik pašam nepatīkami savas neģēlības rakstīt.) Ne-

reti es tiktāļ eju tādās muļķībās, ka fantazēju lamāties

un pat kauties pret papiņu; tagad tik sāku vairāk savaldī-

ties. Bet gauži, gauži nejauki, ka es par to nejūtu nekādu

sirdsprieku, nekādas atlīdzināšanas par maniem upuriem

(jo tādas fantāzijas ar rada savu patikšanu). Tāpat tas ar

bija, kad šodien negribēju rakstīt un tikpat pārvarējos.
Tas ir gluži nelabi. Cik nejēdzīgi atkal ap dūšu, vai man

nevarēja būt labāk pēc vakarējās balles; bet te Līziņas

un papiņa neuzticība un tā mani aizskāra, gribas atrieb-

ties. Man šorīt uznāca doma, ka es papiņu varot nicināt,
kad viņš nevarējis pareizi 13 saskaitīt. Fantazēju tāļāk,
ka viņš mani tik savā laukā pārspēj, un es pie viņa gri-
bēju mācīties un viņš mani nicināja, ka vēl nekā nezinot,
bet tas ir muļķība, skolnieku, kas vēl nav mācīts, nemā-

cēšanas dēļ nicināt, un muļķība esot lielākais grēks un

es tādā ziņā tīrs un bez vainas v. t. t. Tā bieži fantazēju,
un man tas tīkas. Viņš vecs un veceņi mīlē lielīties, un

sevi tik par pilnīgiem turēt; to varētu piedot un šo vā-

jību mīļi panest, bet ja viņi pie darba nicina citus un paši
to nenāk, tad tas ir muļķiski un viņi nav glābjami, un

ja viņi cienījami veči, tad viņi tik naidu saceļ. Redz tik

neģēlīgi es māku pļāpāt un kas pie tam vainīgs? Gribēju
vēl vakarā rakstīt, bet atradu iemesli, ka gosts1 esot. Tā

ir palika.

(140636/7)

14. nov. 84.

Pot-pourri
1
. Pusmurgi, pustaisnība. Sēdēju mierīgi un

tulkoju Gogoļa «Mirušās dvēseles»2, te mans Pēters bei-

dzis kādu tur darbiņu jem ar Gogoli otru daļu un sēstas

eiz «Hoca»3
ar tulkot. Nu vels manās miesās. Gribēju

spļaudīt, sviest projām visus papīrus, bet ka jau mans

miera prāts tāds, ar to vien pietika, ka aiztaisīju pusmie-
rīgi grāmatu, pat itin mierīgi, mazākais visa vainenieks,
uz ko demonstrācija zīmējās, no tam nenieka nemanīja,
noliku spalvu, papīrus ne zemē, bet šūplādē guldīju, un nu

tik speros pa istabu skraidīt; bet ar to nav jādomā, ka pā-
rāks troksnis cēlās, pat P. būtu uzmanīgs ticis, vienīgais
kas to manīja bija atkal tik es. Skraidīju labu laiciņu ap-
kārt, gaidīju nepacietīgi, vai tad viņš reiz neuzmanīs, bet
šis ir auss nekustina. Man stipri aizķēra viņa noziegums,
ta ka es smalku adatiņu pakaļā jedūru, Naids, briesmīga
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greizsirdība tā ir uznāca, un nekādas prātošanas tur nelī-

dzēja, daba pārvarēja, maza cilvēciņa daba. Man sāpēja,
ka viņš nu vienu gabalu ar mani tulko, nez par ko man

tur sāpēja, mana dabiņa bijās no viņa, domāt ka viņš nu

man visu godu, visu slavu noņēmis. Beidzot izgāju kam-

barītī, un ilgi, ilgi stāvēju, gribēju apmierināties, gribēju

pie prāta nākt, bet tik viegli to mazo šķipsniņu prāta

nesalasīsi, nostāvēju prātodams vienu, nostāvēju otru

kāju. Man tik dusmas bija, tik žēl bija, vai [neturpināt?].
Bez jokiem jau ar tas nebeidzas, kā parasts, ja vēl pavi-

sam te kur viss stāsts viens joks, grib sevišķu joku mek-

lēt. Par ko viņš akurāt Gogoli ņēmis («Hoc» viņam no se-

niem laikiem paticis), tas esot smieklīgi, ka viņš tā man

pakaļ darot (vai dzi?), sāku meklēt un uzskatīt, ka viņš

man pakaļ darot, teicu ne pats sev par mierināšanu, ka

tas esot mana pārākuma zīme, ka viņš pakaļ darot. Daudz

ko vēl samurgoju tanī kambarītī. (Bet taisnību sakot, dažs

nebija fantāzija vien, bet ar nejēdzīga patiesība.) Gribēju

pārvarēt mūžam visu nejauko sevī, un domāju, ka rādīt,

ka tas nemaz neiespējams vairs! Un mani dusmas pār-
ņēma, ka varbūt pareizi domāju, un par ko tas tā ir, par

ko es no tādiem nieka vīreļiem kā Saljēri
4? Dusmas un

naids, naids briesmīgi un briesmīgi nāca. Par ko man

labu, daiļu, taisnu jāmīļo, jāslavē, un jāmīļo tik labos bal-

tos brīžos svēti, skaidri, un vienmēr pazemīgi, patim sevi

nievājošam. Par ko es viņu atkal tā nīstu, ka man tas no

viņa jācieš, jāpazemojas. Un mana lepnība, kam ne daļas
ar viņu, cieš mokas, un sasperas pret viņu un iznīcināt

visu gribētos, ne labāk valdīt pār viņu, kalpināt viņu tā-

pat, kalpināt visus, visus manus pazīstamus, visus, ne-

viena nav, ko es nenīstu un ko es nenīstu tas nav. Ar

viltu es viņus kalpinātu, pazemotu un valdīdams justu

gandarīšanu, justos pārāks, kaut ar ļauno viltību pārāks

par tiem eņģelīšiem. Mokas, ir tā domāt, murgot, un pa-

šam valdot es tik mokas redzu, bet tik brangi tādas mo-

kas, ka kaulos grauž kā sprakstēdama uguns un mazākais

nav gara laika, zini, ka esi dzīvs, ka negul tādā svēto

vienmuļībā. Naudu krāt tad man gribējās, ar viņu val-

dīt kā īstam materiālistam, daudz kā vēl gribējās, bet

beidzot apklusu, palika garlaicīgi un nebija jau ar pie-
klājīgi kambarītī tik ilgi tupēt; tātad iznācu pusapņēmies
(pie manis tā ieradums visu uz pusi darīt; ticams, ka aiz

politikas, lai varētu vai nu vienu vai otru pusi ātrāk do-

ties), nebūt greizsirdīgam, bet tikpat vēl nebiju nobeidzis
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domāt, ko īsti darīt, un tātad murgiem ir patiesība. Tagad,
ko beidzu rakstīt, viss trakums jau pārgājis un atkal mie-

rīgs miega prātiņš vietā. Kur nu stāsts, vai tas fakts, ka es

viņu rakstījis. Dots 14. nov. 84. g. Šodien turēju ar filozo-

fisku domi un pus nospriedu strādāt un tā glābties no

manas nelaimes vienaldzības, no miega. Lai izdodas. Kādu

laiku atpakaļ jau domas uzbāžas, it kā no likteņa jau tā

nolemts, ka man viss pagrimst dziļāk, it kā es nekad spē-
kos nesaņemšos.

(114193/1)

1885

DIENASGRĀMATA

[Jūlijs]

|[Es krītu izmisumā no garlaicības un bezdarbības, un

tomēr nekad es nenonāku līdz darbam. Cerējis nu esmu

ilgi, ka kāds draugs mani no visa tā izrautu, dotu man

mērķi, ierosinātu enerģiju, darītu mani laimīgu. Bernhards

ir tajās domās, ka es esmu tas, ko sauc par pazudušu',
Stučka — ar viņu es noslēdzu mūžīgu draudzību — pats
ir par vāju, ar viņu es nevaru izskaidroties, priekš tā

viņš nav pietiekoši nopietns, māsa, uz viņu es cerēju vis-

vairāk, es apsolījos viņu iegūt par draugu — arī blē-

ņas, — vecmeita, reizēm romantiska, uzpūtīga — daudz-

sološa, tomēr arī nepietiekoši nopietna, Leo2
— labs, go-

dīgs, bet mazizglītots — to nesapratīs. Un tā es tad atkal

esmu tur, kur biju, tātad (nekrist izmisumā, nekļūt lai-

mīgam, bet vilkties tālāk) — it nekas.

Kādu nakti man iešāvās prātā ideja (tā mani ir nemaz

nepārsteidza, par ko es brīnījos) — es kļūstu ārpātīgs no

melanholijas fšolcs 3
). Vai tas nebūtu pats labākais mīklas

atrisinājums?]]
Ziemsvētkos 84. jautras sabiedrības laikā Kuļicki, Mil-

leriene.4

Jūlijā, 85.

(23103/4 3)

1886

DIENASGRĀMATA

23. marta d. 86.

|[Viss man ir tik negatavs, pat rokraksts, arī Clem. 1

man sacīja ko līdzīgu; ir tik daudz ko darīt, lai manī iz-
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veidotu raksturu. Ir pie tam jāatrisina liels daudzums jau-

tājumu, kurus man būtu jāsāk risināt un kuri varbūt uz

visiem laikiem paliks neatrisināti manas vienaldzības dē[.

Un tomēr no šo jautājumu atrisināšanas ir atkarīgs viss.

Šī nelaimīgā vienaldzība, šī ļaušana visam iet savu gaitu
mani izpostīs. Es jūtu, ka es ar to arvien vairāk kļūstu
filistrs. Bet šie jautājumi, tie taču jāatrisina. Protams, ja
es pieļaušu iet savu gaitu arī tiem, viņi arī atrisināsies

paši no sevis bez manas palīdzības, bet tās tad būs ma-

nas beigas. Vai tad es piederu pie huzāriem? Pie tā pie-
der viss iespējamais, tikai ne tas, ko es glabāju sevī. Aris-

tokrātam jābūt, mazākais, vīram, kas prot pasaulē dzīvot,

pie tā pirmām kārtām pieder asprātība, arī oriģinalitāte,

ģenialitāte. Bez asprātības vai ģenialitātes nav neviena

zaļa studenta dzīves, ne Vems, ne Rodēns, bet dumja,

galīgi riebīga, ikdienišķa dzīve, lopiska žūpošana, prātu
izdzēruša sevis aptraipīšana, jo tā nav izprieca, bet darbs,

muļķīgs, nederīgs, veselībai kaitīgs, ne neapdomāta jau-
nības pārgalvība, bet apdomāts prastums un zemiskums,

labākajos gadījumos — idiotiska pakaļķēmošanās.Jļ
Atmiņas spēks liekas man vājāks paliekot, kā es to

manu mācīdamies. Fantāzija samaitāta, bet stipri vairoju-
sēs un nelaiž vietas prātam, manā galvā tāpat izskatās kā

šinī lapas pusītē — viss tāds sajucis, nepilns, paviršs.

Daudzi tā dzīvo, ka nekad nesadomā sev plāna, prin-
cipa, pēc kura dzīvot vai kādu darbu darīt, vai zināmos

gadījumos izturēties, nele ar apdomā katru mazu darbiņu.
Viņi dzīvo instinktīvu jeb dabas dzīvi. Viņi laikam priekšā
netiek, pakaļā nepaliek, viņi paši ir laiks. Viņi ir īstais

cilvēku dzimums, bet viņi ir allažnieki. Un viņiem ir

taisnība. Nav tik daudz laika katru darbu pārdomāt; kas

daudz pārdomā, maz dara. Slaveni tie ir, kas mācējuši sev

tik daudz laika sakrāt, ka var pārdomāt par savu filozo-

fiju (lielam pūļam savas filozofijas nav, viņš tic un tic

cieši par to, lai viņam nebūtu pašam jāpadomā, jākritizē
un tā grūts darbs jādara), par vadošiem principiem sva-

rīgākos jautājienos, un mūžam laimīgs, kas vēl pārdomā

sevišķus darbus un paspēj viņus vēl padarīt, — tie ir

ģēniji; tie, kas nepārdomā katru gadījienu un dara, rī-

kodamies pēc sava rakstura, tie ir slaveni varoņi. Pesi-

mists nevar būt darītājs, bet vienīgi optimists.

(140637)
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1882—1885

NEDATĒTĀS PIEZĪMES

[1882,—1883. gads]1
|[<Mana sirds ir auksta un tukša.)
Esmu dažreiz par kaut ko smējies, un man tad kļuvis

silti un labi, bet citreiz par kaut ko smejoties kļuvis
auksti un sirdi tik tukši, it kā man būtu nolaupīti mani

smiekli, mana laime, mans prieks, atrauts gabals no manis

paša (padevīgā, muļķīgā ticība un māņi tad cienīgi pa-

zuda), un es jutu, ka man vajadzētu dzīvi atkal piepildīt,
bet man nebija nekā. Kremtošas šaubas, izmisums par

tēvzemi, tikumību, brīvību, pasauli un sevi pašu. Un es

redzēju, ka biju par vāju izkļūt no šaubām, un es kļuvu

vienaldzīgs un garlaicīgs. Es nestrādāju nekā, neienīstu

nekā un arī nemīlu nekā, viss ir tik tukšs un tik auksts, un

es esmu noguris, es vēlētos vienmēr tikai pūsties un gu-

lēt. Un dzīvē es neatradu citu — nebija neviena drauga,
kas mani nabagu, vāju glābtu, nekādas tikumības, nekā-

das brīvības. Es strādāju, bet netiku uz priekšu, man ne-

bija spēka. Protams, mans saprāts aptvēra visu, bet sirds

nejuta līdzi. Un es ilgojos pēc mīlas un cerēju, ka ari

man parādīsies kāda dieviete, tā dotu man mērķi un

spēku, un ticību, visu jaunu, un aizpildītu veco tukšumu.

Kaut kas ir palicis sirdī, tas nedod man miera, bet ar-

vienu velk uz augšu — sirdsapziņa apsūdz mani manā

bezdarbībā, manā vienaldzībā. Ko lai es daru? Nerādās

nekas, kas dotu man grūdienu, bet man pašam nav spēka.
Vai man jākļūst ārprātīgam?]|

(23103/8)

[ĪBBS. gads]
[Lapiņas augšējais stūris noplēsts] ļ [ir it kā morfijs:
ieņemts mazās porcijās, tas palīdz, lielās kaitīgs. Ja to

b;eži lieto, pie tā pierod un tad vairs netiek no tā vaļā.
Tas pārņem un samaitā visu cilvēku. Katra nolūks ir iz-

mantot, pēc iespējas vairāk, savas kļūdas un priekšrocī-
bas progresa labā.

18851
. Kas ir progress? Kā lai dzīvo, ko lai dara?]|

(23103/17)

īsts dzejnieks ir ar īsts praktisks darbinieks, ir gudris,
apķērīgs, kārtīgs, veikls veikalnieks, tikpat labs prāt-
nieks, mācīts vīrs, kā tirdznieks un zemkopis. Priekš viņa
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pavisam nav ikdienišķa, zema, dzejai nepienācīga kaut

kurā veikalā, un ja viņš ar būtu ziepuvārītavā. īsts dzej-
nieks īsts praktisks vīrs. Nepraktisks vīrs nekad nav īsts

dzejnieks. Nepraktiķi caur audzināšanu un pašu iedo-

mām, kas tik tādēļ nepraktiķi, lai citi viņus turētu par

dzejniekiem, vismazāk par tā sauktiem dzejiskām natū-

rām, radībām (radījumiem), nav ar tiešām ne par sarkanu

grasi kas cits kā tik nepraktiķi, id est
2
, nekam nederīgi

velti maizes grauzēji. Nepraktisks vīrs nekad nav īsts

dzejnieks. Dzeja pati ļoti praktiska, vajadzīga, ikdienas

lietošanā.

|[Nav citādi, ka mēs visi esam pārāk lēni [cilvēki?].

Papa un mamma ir veikalnieciski, L[īze] ir vecmeita ar

visām viņas īpatnībām (varbūt tomēr vēl labākā no mums).

D[ora] samaitāta. Neaizstāvēšu to, kas viņai vismīļāks. Es

pa pusei bērns (kā arī p[aps] domā), kas augstās domās

par sevi, ar bērna spriedumu un pieredzi. Pieaugušā
lāsts.] |

(23103/10)

Laimīgas dzimtas visas vienādas, nelaimīgas katra pa

savam nelaimīga.3 Jādzīvojot dienas vajadzībām, jāaiz-
mirstoties, tad izšķiršoties visi samežģotākie jautājieni;
man pati diena izšķir dažu jautājieni, kuru pats izšķirt

slinkojos vai izsamisos. Tā no manis paša ziemassvētku

jautāj. 85. g. vēl ne soļa nav izšķirts,
4

es toreiz domāju,
ka bez tā dzīvot nevarēšu, tikšu par pilnīgu trjapku —

un tagad es dzīvoju tāļāk un man rādās, ceru tik pat vēl

būt ne trjapka. Lielais pūlis taisni tā vien dienas dzīvi

ar dzīvo, katram dienas — tūkstoš cilvēkiem nav vis

individuāla dzīve pēc pašu prāta, ar paša domām, paša
darināta un vadīta, t. i., individuāla dzīve, bet tik dzīve

vispārīga, gadījuma dzīve, laika dzīve laika un gadījuma
vadīta. Dienas cilfvēks] nekad nepārdomā, kas man jā-
dara tad, zināmā gadījumā, lai būtu zināmi augļi, kā

men vispār jāievirza savu dzīvi, lai to un to varētu sa-

sniegt, vai lai varētu laimīgs tikt. Dien. cii. nav savas

izstrādātas filozofijas, to kavē laiks, nav ar svešas, modi-

ficētas, pilni pārņemtas; kristīg. tic. filoz. reliģ. ar [pār-
domām?] maz kā pieņemta. Dzīves vidū rodas piedzīvo-
jumu filozofija, un tā tad der par rādītāju katrā sevišķā
jautājienā, tad rodas raksturs un tas ir rādītājs. Bet abi

šie pieder filozof., un raksturs dod tik vispārīgu virzienu

dzīvei, katrā gadījienā dienas cilvēks dara bezapzinīgi.
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(Dzīves miegs.) Mana, līdzīga Ct.5 muļķiskā loma ar T[ek-

līti] (fiziski vesels). Par ko Ct. ir liberāls. Ne iz pārlieci-

nāšanas, bet «dzīves vīzes», aiz dienas vajadzības, ne aiz

garīgiem motīviem, bet aiz miesīgiem, ne iz filoz., bet iz

gadījuma. (D. A.6 saprot, ka jābrauc prom no visa, kas

nebūt jādara, bet nevar aiz ieraduma un mīlestības. Man

ar tāda bij nelaime. Zinu, pārliecinājos, ka visādā ziņā

vēl tās nedēļas kas jādara, ja tad nedarīs, nekas nebūs —

un dzīvoju un domāju — bet nedaru.) Ct. fiziski dara sev

draugus ar savu fizisko veselību un CBe>KecTb.

Te es sēdu un brīnos, un dusmojos, kas tam Dž.7 par

darba spēku un kas par gara dāvanām. Te viņa rakstiem

par [2 nesalasāmi vārdi] un redzēju, ko viņš visu nav

iesācis, ko viņš varen daudz grib darīt un darīs. Un tāds

tad es pēc tam esu lupata, kur es nekādu suņa sūdu neesu

darījis un ar neredzas, ka ko darīšu.

138.8 Es tas pats Leons, tik ne tik labs un godīgs, un

enerģisks. Es ar pūlējos sākt jaunu dzīvi, un murgos man

tas tik viegli liekas, bet vecie apstākļi nelaiž vaļā, saka:

Tu neaizbēgsi no mums, būsi viss tāds pats: ar coMHeroie,

mūžīgu nemieru ar sevi, veltiem mēģinājumiem laboties,

mūž. nokrišanām, ar mūžīgu gaidīšanu uz laimi, kas tev

nenāk un nevar nākt.

(23103/3)

Laiks: vācu atnākšana9
.

Latv. jaunekl. pieturējies

(pirms māņticīb.) vectēvu ierašām. Vec. ierašas piespiež
redzēt jaunas. Vācu kristīgā ticība, salīdzina, kritika, ne-

ticība, pāriešana, tēvu zem. pārdevība, Kaupi. Visu tura

parašana, sen attīstījusies garša, centieni, raksturs. Te ir

karš. Atmesta ticība, ierašas, elkus viņš nu negrib atzīt

par sava tagadējā rakstura pamatiem un cēloņiem.
Trūkst viņam pamata. Stāstos vis tik ievēro jaukas, pa-

tīkamas, labās dzīves puses, cilvēka dabas doto, liek no-

vārtā, pat nepiemin ļauno. (Ir profesijas ļaundari; bet

lai saka, ka katrs cilvēks ir augsts, cēls ir zems.)
Korkun[ovs] 10 teic mums: bez brīvas vaļas var būt tiku-

mīgs, var izpildīt Kanta kategorisko imperatīvu. Bet ja
vaļa nebrīva, un mēs kat. imper. neizpildām, vai tad mēs

esam atbildīgi par ļauniem iznākumiem? Vai laupītājs
vainīgs, atbildīgs, ka laupa un kauj ļaudis? Mēs jau ne-

esam brīvi, tūkstoš cēloņu, daži jau sen priekš manas,

mana tēva dzimšanas, daži pie manas audzēšanas ir tādu

radījienu iz manis padarījuši, kas to un to ļaunu dara,



negudru, nejauku. Mani soda. Ja būtu dzīvojis pēc k. imp.,
būtu labi bijis; man tik daudz prāta nebij dots, to noprast
un tā darīt. Es esu muļķis, mani pārsmej. Man nejaukas,

nepatīkamas jūtas no tam (daži pat nepārcieš apsmieklu).
Par ko tā, vai es tam vainīgs? Saka, tevi sodī ļaudis par

to, ka tu ļaudīm ļauns, tevi pie kakla soda par to, ka tu

viņu starpā nederi. Tu neesi nekāds sevišķs, brīvs radī-

jums, pats par sevi, tu cilvēku kopības auglis, tev jāpado-
das viņas likumam. Pats par sevi vainīgs, atbildīgs tu

neesi (šo vārdu te nemaz nevar lietot), pret ļaužu labu tu

noziedzies. Ja es nu nevaru atturēties vaļas ļaunai lieto-

šanai. Sods lai tevi nākamībā atbaida tādu vaļu turēt.

Sods tiek par vaļas atbaidīšanas cēloni, un atmiņa no

ļauna darba, ļauna panākumiem tevi atbīda. Un ja ne-

spēj atbīdīt, tad neesu vainīgs, bet par (ļaudīm) ļauno
darbu, viņa vaļas cēloni dodami, viņam par labu. Tomēr

viņu mīlēt un cienīt nevaram, jo, ja ļauns, mēs tik viņu
nožēlojam; ar viņu žēlīgi jāapietas. Bet mūsu pašu sirds-

apziņa liecinot, ka mēs vainīgi, to un to padarījuši; priekš
katra ļauna darba mūs brīdina, tirdina, pēc padarīta no-

zieguma peļ, vaino? Šī sirdsapziņa nekas cits, kā atmiņa

un iespaidi no kāda darba un no darba panākumiem,
ideju asociācija (sabiedrošanās). Pie maza bērna viņas

nav, pie mežoņa mazā mērā, pie sena ļaundara arī maz,

bet daudz smalkāka par pirmējo, šī pati sirdsapziņa ne

visur, katrā laikā vienāda, tas grozās pēc tautas (cilvēka)
ierašām, apstākļiem. Viņa nav vienādi pie visiem cil-

vēkiem, par to, ka grozās pēc katra piedzīvojuma dažā-

dības, daudzuma, svara. Ir piemēri, ka lieli noziedznieki,

(pat ar seni) no sirdsapziņas dzīti, padodas paši sodam,

kas viņu neaizsniedza. Vai tas nav pretī? Juridiskas

normas, t. i., tiesa un taisnība, nav pastāvīgas, grozās pēc
apstākļiem — OTHociiTeAbHbrn? Labs un ļauns tāpat (visi
abstraktie jēdzieni cēlušies no konkrēt. antitēzēm).

Man vēl daudz un ilgi būs jāpūlējas, kamēr nākšu pie
jaunas pārliecības, ticības. Es gan jau nomanu jauno
domu patiesību, bet vēl gaiši nenoprotu, vēl vecas domas

par daudz iesakņojušās un neravētas, ja pat dažas no

vecām domām nav galīgi noprastas. Viss pasaulē neap-

ejams, vajadzīgs objektīvā ziņā.

(23103/6)
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1896

DIENASGRĀMATA

[Apulis] 1

Liela pārvarēšanās, kamēr aizgāju pirkt šo kabatas

grāmatiņu. Slinkums, varbūt arī bailes iziet ārā visu šo

laiku Jelgavā. Itin nekā nevar strādāt, tikai lasu. «Er-

llurtesļ Pr[ogrammu]» 2
,

brošūras, Volkslexikon3
, Frische 4

,

Martial5
, Haug6

,
«Sturm Wind im Westen»7

,
«Gedichte m

Prosa»8
,

Nirwana9. Gribēju uzrakstīt naktdomas un šorīta

grūtās jūtas, tādēļ apņēmos vest dienasgrāmatu, kurā ari

ierakstīt visas gadījuma domas lasot, runājot, pārliekot.
V.'0 bija ar mieru 1./I, kad runāju par personas svaru,

otrā dienā raudāšana, ka es neatsakos no lietas, es sev

neuzticīgs. Vai Keuschheit11 vajadzēja mūsu starpā? Joki

nelabi par mein schones Gold12
,

joks labs tik tad, ja

viņrm pamatā patiesība, še vismaz nevajaga būt tā.

Vakar V. grib [svētdienas?], esot priecājusies; pārtrauc
mana nopietnība. Skolotāja jau piedāvājusies pie viņa
iet stundā. Es: baltās puķes lomas spēlēšana, var pēc

ievingrināšanās izdoties labi, bet ir tomēr māksliska —

nevari dzīvot to lomu, iedomāties. Katrreiz jāuzrāda

kļūdas, pašam jānomana, takts jūtas ierodas pašas. Arējā
forma grozās pēc iekšējā patosa. Es tagad jūtu it kā dzī-

vību augot, spirgtumu, it kā varētu viegli uzrakstīt savus

sprediķus par pirmo pasauls uzskatu, kā es to saprotu

(tik garš nebūt neiznāktu). V. pārāk tumšs dzīves uzskats,

vienmēr zārks acu priekšā (rakstot pārgāja patīkamā

jūta), «Kraft und Stofā»13 (tas jālasa), mūki, no sāpēm

bēgdami, dara sev sāpes. Gribot atņemt viņai visu dzīves

prieku, gribot dzīvot, bet, ja vajagot, varot ari mirt. Es:

nevar iet līdz; gribas varbūt tiktu, bet spēka ne, un nav

tiesības pret sevi, nedrīkst sevi novest. Scēna. Saprot,
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ka es baidoties traucēt V. attīstību, raud, pateicīga rokas

bučošana. Vai tur pret manim nebūšot šķērslis? Es: nav

Losschlagen 14 ir tikai Rettungsanker 15
,

vai arī citād dar-

boties, kopā, lēnajā ceļā (nav pilnīgi pareizi, ir gan

šķērslis). Runāju tikai no pēdējās konsekvences, nebaidos

tās, tā ir jāpārdomā. Jāzina, cik tāļi viens otrs spējam
iet. S.: nevari ne iedomāties pēdējo konsekvenci; tik

briesmīga viņa T[ev] ir. Vai mums pietiek mīlestības ma-

teriāla, vai netiekam bankrotā, ja uzsākam lielo darbu ar

šo vien kapitālu? Man šķiet kapitāla par maz. Vajag
vairāk m[īlestības]. Nevis nicinu bijušo, bija jauki, bet

vajaga vēl jaukāk. Vai es spēšu kurināt, iesildīt, vēl

vairāk, piepildīt V. visu vēl vairāk? Vai V. spēj uzņemt?
Neredzu nekādas pārmaiņas. Aizvien vēl mīļākā (5 kap.f

lielais rēķins 60 r., lai brauc izņemt naudu, kaut gan zina,

ka daudz nav, brošu pirkt, ametista kukaini, ne vairs 10,
bet 12 r., un pat 15, raudzīja «nebalto puķi» rādīt, aizkārt

man c... pate atnāca šodien, kaut gan zināja, ka tas ne-

būs pareizi, tomēr vēl mēģina «iespiesties» lab. familijā);
acis tagad neesmu ievērojis, liekas, ka tās sarkani dzel-

tenās maldu liesmas vairs nav viņās. Stāzes līdzība Pau-

lam, simpātisks meitēns, arī V. to saka, atšķiroties no

citām — sievišķīgāka, piemīlīgāka; klusa, sirsnīga, ar

viņu Vesm[anis] v. c. neapietas tik familjāri, kaut ar to-

mēr pēc manas garšas vēl daudz.16 Sāku lasīt, V. apvai-
nota, turot par muļķi, esot augsts, prātīgs, V. tiešām

domā, ka visu saprot un es tikai tiepjos, V. vispār neat-

zīst nemaz, ka ir ļauna. Tad lasījām, lai apmierinātos,
«Sturm Wind im VVesten». Projām ejot — pāri 12 — es

viņu velti sāpinot, vajagot būt ar priecīgam. Es: lidot kā

tauriņam, nezināt par sevi, būtu egoisms, ja es gribētu
viens visu izciest. Viņa neatbild, bet tik bučo. Tas tā

vienmēr. Citād arī atrunājas, ka tūliņ nevarot atbildēt,
jāpārdomājot. īsti silti arī pie atvadīšanās netiekam.
Durvis drīz aiztaisa, uz to V. mēdz atbildēt, ka nevarot

aizvien vienādā karstumā just, tas tomēr neesot aukstums.
Man turpret V. pārmet, ka es iekrītot aizvien ekstrēmā,
kad labi bijis, tūliņ nākot reakcija (tikai pa daļai tais-

nība). Nav man silti ap sirdi aizejot. Nabaga P. manis

gaidījuse, tik mīļa, arī L. to pamanījuse un izlieto tā — es

lai stellējot alu, tad P. tūliņ iešot. Man uznāk jūtas, ka es

pats esmu tikai fragments, negatavs, daru to, ko viņai
pārmetu; es šīs jūtas ar varu apspiežu, lasīdams «St[urm
Wind] im W[estenj». Grāmata pasekla, uz pastellējumu
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rakstīta, pus Elīna, pus Magdļalēna] Dornis, pēc «Ahving

v. Norm.» fabula pazīstama, «L'argent Saķers», tikai sīkāks

izdevums. 17 9.4. no rīta beidzu, žēlums uznāk pašam par

sevi. Viens es palicis, visus pazaudējis, Mazo, Janci, Pē-

teri 18, bet es neņēmu vainu uz sevi, jūtu sev pārestību,

viss tas nācis tādēļ, ka pie V. turos cieši. Ne es no viņiem

atraujos, bet viņi no manis. (Līze teica senāk otrādi.) Ja

viņi manus nolūkus arī nespēj saprast, tad viņiem vismaz

varēja būt līdzcietība. Bet viņi ir tie mazie Nīčes pārcil-
vēki 19

,
kuri nepazīst mīlestības. Kristus lielāks pārcilvēks

nekā Napoleons vai Bordža20. Vai Mazais tiešām mīl

Pļumpiņu], ja viņam nav labsirdības, man jau pirmie mī-

lestības dīgļi dara «Gūte»21. Tas taču nav pie manis vien,

bet veca pazīstama lieta. Es neatrodu apmierinājuma arī

pie V., es gribu tad arī būt pilnīgi viens. Es kaislīgi rau-

dāju un tad apmierināts aizmigu. Šorīt viss atjaunojās.
Es izskatos stipri bāls un novārdzis. (Visa šī rakstīšana

izliekas man drusku bērnišķa — es advokāts, 30 gadu

vecs, nodarbojos gar šādiem jautājumiem; ko teiktu vei-

kalnieki. Cik naivi jocīgs izskatās Arons, kad runā par

kādu veikala lietu.)

Vakar vēl runāju par veikala un idejas cilvēkiem. Bis-

nieks arī veikala cilvēks. V.: Vai tu gribi badu mirt? Es:

Nē, bet ne bagāts tikt, ņemt tikai nepieciešami vajadzīgo
un būt gatavam uz Trūka likteni 22. [2 nesalasāmi vārdi]
Tu nevari būt muļķa, kā Trūks. Vai nebūtu pats par sevi

jauki, vienu dienu būt pilnīgi sev un ideālam uzticīgi?
Vai nav ari ideja — ar nodomu mirt badu caur to vien.

ka netaisa nekur kompromisa? Temats skicei. Pācis 23 at-

nāk, mēs garlaikojamies; viņš bijis veselu stundu, arī pie
V. Nevaru strādāt. Lūkoju gulēt, neiet. 4. atnāk V. Mēs

abi pabailīgi, V. paslima; vecā kaite un reimatisms. V.:

veca vaina. Es: slikta dūša. Mums jāturas kopā. Neesam

izrunājušies. Es neticot. Es: līdz absolūtai taisnībai, nebija
arī absolūtas ticības. Es: palīdzi man pie tās tikt, pierādi
ne vien vārdiem. V. to nedzird un neielāgo. L. atnāk.

Sausa sasveicināšanās. V. noskumst. Es pāreju uz citu:

lasīto grāmatu. Vai varu vēl drusku pasēdēt? labāk, brī-

vāk ir tomēr pie mums, kaut gan vakar Kristaps 24 pār-
steidza. Šķiramies it sirsnīgi; bet tomēr neiegūstām (es
domāju arī par V.) īstas jautrības. Vakarā manu, ka gri-
bētos aiziet pie V. Zināms tukšums. Tomēr es kādu lai-

ciņu it kā apmierināts. Šaubas apklust. Vēlāk viņas atkal

nāk. Bet es no viņām piekusis, viņas nesāp tā vairs, tāds
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pelēkums pārklājies par mani, kā miglains vakars. Nogu-

rums no cīņas.

Ļoti gribētos iet pie rakstīšanas, bet, kad iesāku, norak-

stīju vairāk nekā pirmo reizi.

Es gribu būt patiess pret sevi. Pēc iespējas nemelot,

psiholoģiski sevi aplūkot, sīkumos uzķert, varbūt vēlāk

liter. izlietojams. Bet vispirms mācīties sevi pazīt, lai tiktu

augstāk, un nemelot, vienam otrs vairāk jāatklāj un jā-

pārspriež. Še vēl iekšā arī visas piezīmes un grāmatu pār-

spriedumi. Es atplēsu V. vēstuli Olgai.
25 V. sūdzas, ka

slikti ejot, gribētu izraudāties, ne par sevi vien. Domājot,

ka dažreiz spēka aptrūktu. Vai V. draugiem vairāk saka

nekā man, un vai o[lga] zina ko, vai piepalīdz pret mani?

Kauns bija uzplēst, bet tagad nenožēloju, varbūt tādēļ, ka

ceru noslēpt. Gandrīz tikpat daudz, ne, bet tamlīdzīgu

rakstīja N[īna]26: Slikta dūša, bet es viņas vēstulei neat-

bildēju — slinkums, pats to nožēloju. Es tagad redzu, cik

zemas man aizdomas un cik zemi līdzekļi. Ja es viņu va-

rētu iegūt, ja viņa padotos virzienam uz augšu.

10/V96.

ļ[Jau vakar es biju iecerējis uzzīmēt lielo krīzi, lai

pats sev kļūtu skaidrāks, lai vieglāk izskaidrotos ar L.

(jūtu zināmu apmierinājumu un spēku pieplūdumu, ka

esmu iesācis šo rakstīt) un arī paturētu atmiņā. Jau va-

kar es gribēju rakstīt, domāju to nosaukt par atgriešanos

pie sevis. Vakar pirmo reiz es tā pa īstam sapratu, ka tā

tiešām ir šķiršanās. Līdz tam es vēl vienmēr biju cerējis
un ticējis, ka tas būtu pamats, kā atrast dzīvinošo val-

gmi — to, uz kā varētu celt tālāk. Es biju arī vēl vienmēr

cerējis, par spīti visam, ka L. — kaut arī savā skopajā
veidā, — bet tomēr mani mīlēja. Es to turēju par ģimnā-
zistu — vienas savienības sabiedroto mīlu, ieaudzinātu

tieksmi uz blēņošanos, koķetēšanu, alkatību, seklu fizisku

iekāri, kamēr no iepriekšējā stāstījuma redzu, ka viņai

nav nekāda stipri jutekliska daba, vai arī vismaz viņas
fiziskās tieksmes bija kļuvušas seklas un notrulinātas no

to pārāk lielas izlietošanas, kas bija atņēmis pilnīga ap-
mierinājuma rašanos, bija atņēmis vēlēšanos pēc pilnīga

apmierinājuma. (Tagad es redzu, cik noguris es šodien

esmu; uzrakstītais man šķiet nedzīvs, neinteresants, vājš.)
Vienīgi labā izdevība, alkatīgums un arī garīgā attīstība

būtu varbūt varējuši radīt kaut ko līdzīgu, ja jau L. pat
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dotību nebija lielajai mīlai. Bet nu izrādās, ka L. tiešām

ir mīlējusi, vai vismaz uz to saņēmusies — ārējās pazī-
mes visas uz to bija: lieliskais (to atļaujošais) pirmais

iespaids no viņas personas vien, atzinīgā izteikšanās par

viņas ķermeņa skaistumu, dzīvīgums, ugunīgums (tieši de-

dzinošs, kvēlojošs), acis, patīkams skats, izturēšanās god-

bijīga, garīgi brīvi uzskati, atturība, koķetēšanas ierobe-

žošana, pusaprēķināta, pussajusta atraidīšana tādēļ, ka ir

aizņemta ar ko citu. Visas tās ir sajūtas, kas mūsu attie-

cībās neparādījās. Nevienu no dzīvajiem pierādījumiem

viņa man nav devusi (pretēji Helmera1 nāves pierādīju-
mam). Nevēlēšanos iejusties personās, nevēlēšanos palī-
dzēt, neieinteresētību L. izskaidro ar nepietiekošiusaprātu,
vēl nepietiekoši pilnīgu attīstību. L. jau līdz pat beigām
neesot šo to aptvērusi. Bet vai tad es tik ļoti esmu

priekšā? To es neticu. Vai esmu tik tālu aizsteidzies uz

priekšu? Būtu taču zems lepnums to sacīt, lai gan bieži

esmu to domājis un arī sacījis L.]|

(114128)

PIEZĪMES

I

PĀRDOMAS PAR MORĀLI UN MĀKSLU

21. V.

| [Labestība 1 ir vājums, ja tā mūžīgi, nebeidzami piedod,
bez pārliecības, ka saņēmējs kļūst labāks. Labestība ir

spēks un lielums, ja tā arvien vēl dod pēc atkārtotas at-

pakaļslīdēšanas, bet pie tam redz, ka saņēmējs šīs labes-

tības dēļ kļūst stiprāks, arvien retāk, mazākā mērā krīt

atpakaļ, ka mācās to saprast, jūt tās lielumu, aug paša
acīs, ka viņš arī grib dot. Labestība ir liela, ja tā saņē-

mēju pārvērš, dara sev līdzīgu, sagatavo sev, lai viņš tai

derētu, bet viņa persona ar saņemšanu tiek paplašināta.
Labestība ir liela, ja tā ir egoistiska, maza, ja tā dod sa-

ņēmēja dēļ, t. i., nekā nedara sevis labā. Labestība ir

maza arī vēl tad, ja ieguvums no došanas ir mazs, ja tā

gaida tikai mazu pateicību, liela, ja tā visu personu sa-

tver un uzņem sevī.ļļ

(59035/140)



50

22.V

Āzijas dažādie mazie un lielie valdnieki, Krievijas pa-

valstnieki un brīvie brīnījās un priecājās par Hodinkas2

1300 cilvēku nomaitāšanu: šī Krievija — īsta valsts pēc

mūsu prātīgās Āzijas garšas. Arī te tiek nesti cilvēku

upuri, tikai lielāki nekā pie mums, samērā ar Krievijas

pašas lielumu.

V[aldniekam] nepietiek ar zeltu un dimantu vien, viņam

vajaga siltu cilvēka asiņu.

*

Pa kolēras un bada laiku atsūtītā labība lietū samaitā-

jās un sapuva. Ļaudis caurām dienām apkārt stenēja un

mira badu, bet labības izdalītājiem ierēdņiem nebija laika

atnākt uz izdalīšanu, bija viesos pie apkārtējiem muiž-

niekiem.

(59034/7)

22. V.

ļ[Ķeizarkāpējs3 Jelgavā; 60 gadu, sieva slima, 3 bērni,

grib atnest mājās 20 rubļus. Atnes vienīgi 3 rubļus un

pāri zābaku, bet arī nāvi pēc 5 stundām. Zili piepampu-
šas rokas, trīcoši ceļi, sviedri tek straumēm no sāpēs un

trakā centībā izķēmotas sejas. Sākumā par viņu smejas,
bet tiem, kas novēro viņa seju, ir bail no viņa. Kungus
aizskar viņa centība ar izkārtu mēli dzīties pēc niecīgā

mērķa, pēc nicinātās naudas. Bet viņiem ir arī baigi, jo

viņš parāda, ar kādu stūrgalvību, drosmi un neprātu, un

fanātismu arī mazais nicinātais cilvēks var dzīties pēc tik

niecīga mērķa, kurš ir tikai 20 rubļu vērts. Tas pats virs

varētu pierādīt vēl vairāk drosmes un neprāta, ja viņš
dzītos pēc augstākiem mērķiem. Un viņš kāpj pēc šiem

20 rubļiem, šis vissliktākais vīrs, un kļūst tik traks un

neatlaidīgs. Ko rādīs labākie — miljons vīru, kad viru
tieksies pēc tā paša mērķa — tikai apzinātā kopībā, ar

drošu cerību? Kas glābs no šī neprāta? Ja tikai mazais

cilvēks uzzinās, kas ir mērķis, tad viņu piepildīs neprāts.
Neļaujiet viņam zināt, neļaujiet zināt!] |

(59034/5)

I [Cik briesmīgi nabadzīgiem garā jābūt cilvēkiem šinī

pilsēta un tomēr — cik nelaimīgiem, ilgu pilniem, gaidot
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atsvabināšanu no savas nāves, slāpstot pēc jaunā un ne-

zinot, kur to atrast. Uz ugunsgrēku pat dziļā naktī viņi

plūst bariem, tāpat kā uz ķeizara svētkiem. Tas taču lai-

kam nav vienīgi prieks par cita postu, tas tomēr ir ari

vilinošais baigums dabas spēka izpausmju priekšā, tās ir

ilgas un slepenās cerības kaut ko piedzīvot, kas spētu
darīt ilgstošu iespaidu uz izsīkstošām jūtām, kas spētu
atmodināt snaudošos jutekļus kaut vai vienam brīdim —

vai varbūt tomēr visai dzīvei. Pat tad, ja arī meklē tikai

sarunu vielu, tas tomēr ir meklējums pārspēt nāvi, garlai-
cību, sirds un gara tukšumu. Es taču savā lejupslīdošajā
dzīvē esmu sajutis briesmīgas ilgas pēc jaunā, negaidītā,

ārkārtīgā, kad jauno meklē visvisādos sīkumos un neno-

zīmīgos niekos, kad kļūst tik pieticīgs savās prasībās, ka

slāpst pat pēc pārejošiem ugunsgrēkiem, kāju lūzumiem,

pat pēc kaušanās krogū. Lielās pasaules laikrakstu lasī-

tāju kāre pēc sensācijām un strādnieku kautiņi ir tieši

tā pati parādība — nepārvaramās ilgas pēc nākotnes, at-

svabināšanās, laimes, — lai nu sauc to, kā grib.]|
- *

| [Sakne vienmēr ir atsvabināšanās meklēšanā; tas taču

arī pierāda, ka cilvēks ir labs no laika gala un ilgojas at-

pakaļ lielajā labestībā, ir noguris no mazās labestības,
kuru atļauj un pavēl priesteri un tiesneši.] |

*

([Svārstīties meklējumos, mūžīgi gaidīt uz kaut ko ne-

noteiktu.

Mesiju gaidīt.
Lielā labestība: lauvas labestība.

Mazā labestība: kristīgā labestība, uzupurēšanās, jēra
labestība.] |

(59034/18)

22. V

([Ekstensīva un intensīva mīla. Uz ārieni un uz iek-

šieni vērstā mīla. 2. Sandai ekstensīva mīla; jebkurās at-

tiecībās viņa izrāda zināmu aizgrābtību, pakļaujas, pieņem
vīrieša garu, bet bērnišķīgi, pavirši kā skolēns, fanātisks

piekritējs, kaislīgi, bet bez izpratnes. Pieņem vienīgi kā

dāvanu, neapstrādā to, pati neaug, neaptver to. Tālab

viņa arī neiegūst dziļāku interesi par devēju, viņa neuz-

ņem pašu devēju sevī, nemeklē viņā tālāk, neattīsta, ne-
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kultivē, neapstrādā viņu tālāk, bet ņem vienīgi viņa ga-

tavo augli. Kad viņa ir paēdusi no šī augļa, kad tas kļu-

vis garlaicīgs, viņa meklē citu, ar ko izrīkojas tāpat. Viņa

lidinās, bet nemeklē, uzlasa vārpas no lauka, bet nerok

pēc bagātības zemē.]|
(59034/6)

([Spaidi ir padarījuši ļaunu un nicināmu apspiesto:
strādnieku, dzejnieku, sievieti. Taču arī apspiedējs ir

kļuvis ļauns un nicināms. Arī viņš nevarēja iztikt ar

rupju varu vien, viņam vajadzēja ķerties pie meliem un

liekulības, un beidzot viņš uz tiem cēla savu pasauli,
mūsu pasauli.] |

*

ļ[Vecā dzīve, miršana, jaunā nākotnes, atkalatmodusies

dzīve arī cilvēcē. Vecā dzīve ir sevi izdzīvojusi, tā šo to

ir paveikusi, bet pats labākais viņā nīkuļoja, tā nevarēja
atraisīt visus savus spēkus, beidzot tā pat izmisa par re-

zultātu, mēģināja apspiest savu labāko spēku un piespieda
tam paslēpties melos. Tā bija pašcieņa un patmīļa. Pa-

saule tagad mirst, sāpes ir neizturamas, kādas zemes virsū

nekad agrāk nav bijušas. Dvēseles ir pilnīgi saplosītas,
čūlas un vātis, un riebīgie izsitumi miesā ir kļuvuši re-

dzami un paceļas puvuma smaka.] ļ

(59034/2)

([Par sievietes, dzejnieka, nabagu tapšanu par cilvēku.

Sieviete ir vergs, krievu zemnieks, atrisināta problēma.
Par visām lietām dodiet viņiem pašcieņu, tikai tad viņi

var iegūt sev tiesības. Bet jūs paši esat tik nožēlojami
altruisti un kristieši, kas dzīvo tikai no citu žēlastības un

citu priekam, ka jūs nekādā ziņā nespējat paši sevi cienīt,
kā lai jūs ar tādiem uzskatiem un tieksmēm iedvestu ci-

tiem pašcieņu? Jūs dūšīgi lamājat kristīgo ticību, un tās

vergu tikumi un morāle ir jums visiem dziļi asinīs, bet

jūs gribat to noliegt un krāpjat citus un paši sevi, dēvē-

jat sevi par altruistiem. Un tomēr altruists nav nekas cits

kā filozofējoša āksta drānās iebāzts kristietis. Jūs ceļat
savos plecos tādu pašu vainas apziņas un respekta bez-

galnospiedošo pienākumu nastu kā kristietis, tikai bez

kristīgā mierinājuma garā nabago bezapziņas ticībā. Jums

vajag justies nožēlojamāk nekā parasti cilvēki jūtas.
Jūs apspiestajiem nevarat īsti palīdzēt, un, ja jūs tomēr
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esat palīdzējuši, tad esat melojuši paši sev. Tad jūs esat

bijuši egoisti un glābjamos padarījuši par egoistiem. Ko

tad citādi lai nozīmētu jūsu mācība par naidu uz laiku?

Nesprediķojiet kautrīgu mīlestību, bet gan patmīļu.] ļ
(59034/3)

([Pilsoniskās emancipētās «dāmas» ir iznireļi, parvēniji
ar visām to nejaukajām, smieklīgajām īpašībām. Viņas

ir brīvlaisti vergi, krievu izpirktie dzimtļaudis KVAaKH —

uzpūtīgas, lepnas uz savu iedomāto, vēl pašu neiegūto

prasmi un spējām, turklāt iekšēji nodrebošas no pierastās

pātagošanas. Gluži līdzīgi vaibsti ir daudz verdzinātajiem

jūdiem, grieķiem, armēņiem. Slinkums, greznošanās kāre,
līksmība un bezrūpība arī ir izteiktas verga rakstura iezī-

mes. Jūds ir greznošanās kārs, slinks, bet tikai fiziskā

darbā. Līksmība viņam ir zudusi, jo viņš vienmēr cīnījies
pret savām vajāšanām, kaut arī tikai ar viltību. Tie, kas

necīnījās, latvieši, piemēram, ir bezrūpīgi (vismaz tādi

bija). Sievietei ir pilnīgi tie paši vaibsti.]|

(59035/28)

22. V

ļ[Mēs esam zīdīti ar meliem un baroti ar nepatiesību
kopš jaunības. Pat visskaistākais mūsu dzīvē jeb bēdu

ielejā, kam vajadzēja mūs mierināt, — augstā dieviete —

Poēzija — ir meli, mums kopš jaunības patiesas poēzijas
vietā deva tikai — poētisku patiesību, t. i., reālu nepa-
tiesību. Poēzijai uz mirkli bija jāaizmāna pāri dzīves no-

žēlojamībai, un neredzēja, ka šī mānīšana ir meli. Un

tomēr poēzijas uzdevums nav skaists mirdzums, ne mānī-

šana un apmānīšana, bet patiesā, nopietnā un lielā meklē-

šana un atrašana, arī ikdienas dzīvē vai tieši ikdienas

dzīvē.

Pārlasīt K. Fišera «Neglītuma estētiku» 4.

«Nākotnes cilvēkos»5 jāparāda kā meli sāk attīstīties

jau bērnā un jaunietī, un kā tālāk dzīve savā gaitā visu

cilvēku nemanot sapin un nogremdē melos, līdz viņš pats
to vairs nezina un nejūt, kļūst filistrs un melus tur par

patiesību. Filistram un viņa dzejniekiem, vecās skolas po-

ētiem, skaistums un patiesība ir tikai tukšas frāzes par
debesīm un neaizsniedzami ideālo, par ko tiek runāts tikai

elēģiskā rezignācijas tonī: «Ir pārāk skaisti, ka cilvēks

esot labs un patiess. Tam nav lemts būt, tikai dieviem tas
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ir iespējams. Viņš ir te, lai aizmirstos uz acumirkli, un

vai tad tur var labi justies?»
Cf.6 R. Vāgners. Par nākotnes mūziku. 7

Nīče. Par Vāgneru.
8] |

Aspazijas rokrakstā rakstīts:

ļ [Nākotnes cilvēks lai parāda mīlošu «Es» un «ne Es»

ar pātagu rokā, ne iznīcināšanā jāpastāv nākotnes cilvēka

pārspēkam, bet gan dzīva darīšanā.] ļ
*

ļ [leaudzināt sev 6. prātu. Cilvēcisko dabu ne tikai pa-

darīt cildenāku, bet apgādāt jutekļus ar gluži jauniem

spēkiem. Mums ir vairāk jutekļu nekā mežoņu tautām,

tādēļ mēs varam vēl vairāk iegūt.]]

(59034/12)

ļ[Nepietiek kādu domu, jēdzienu pasniegt prātam; cil-

vēks ātrāk to pilnīgi nesaprot, iekams iedarbojas uz viņa

jūtām, iekams viņš domu aptver ar jūtām. Visi salīdzinā-

jumi un skaistie tēli, visi piemēri ir tikai jūtām, prātam
tie tiešām it nemaz nebūtu vajadzīgi, un tomēr bez tiem

nav iespējams iztikt. Ar citiem vārdiem: vajag ikkatru

domu, lai to īsti aptvertu, padarīt uzskatāmu. ConffūcijaJ
uzskates mācība, skaļa mācīšanās, īpatnēji ilustrētas grā-
matas lasīšana utt. Vajag visu cilvēku ievilkt līdziein-

teresētībā, tai jāpāriet viņa miesā un asinīs, viņam va-

jag just un domāt daudz ko līdzīgu un ar to saistītu,
iedzīvoties jaunajās domās. Tas izskaidro, kādēļ jaunas
domas tik grūti lauž sev ceļu, iznirst jau agri, bet atkal

pazūd neizmantotas un neaptveramas. Tad saka: vēl ne-

bija viņu laiks, vēl nebija sagatavoti apstākļi, kas būtu

varējuši darīt tās saprotamas. Empedokls—Lamarks—
Darvins—Fultons. Poēzija un visa māksla vispār nav

arī nekas cits kā salīdzinājumi, ainas, t. i., jūtu izskaidro-

šana, domas popularizēšana. Māksla nerada nevienu jaunu
domu, dara vienīgi vecas domas uzskatāmas un visbeidzot

mīļas. Tādēļ vecie, mazie dzejnieki tik ļoti pieķērušies
viduslaikiem vai Marlitas idejai par pilsoņu un muižnie-

cības tiesību vienlīdzību; dzejnieki pa lielākai daļai ir

konservatīvi; bet viņi var kļūt arī progresīvi, ja viņi stāv

sava laika augstumos un uzņem sevī filozofijas un zināt-

nes visjaunākās lielās domas un skaistā, pielabinošā, pie-
vilinošā, ar jūtām bagātā formā nes tās atkal tautā. Viņi
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ņem un izkaisa aizpagājušā gada sēklas, bet te ir tik daudz

tikko izkultas sēklas, kurai nu jākļūst vecai, pirms tā tiks

izsēta, no tā jācieš arī auglim. Bet cik skaists būtu auglis,

ja izkaisītu skaistu, dīgtspējīgu sēklu.] |
(59034/31)

22. V

| [Sākumā neizpratne pret patiesību, jauno, tad neiecie-

tība pret uzmācīgo, nespēja atbrīvoties no domām, tad

ataustoša izpratne un slepenas baismas, un visbeidzot lie-

las izbailes no sevis atsedzošās, visu nolaupošās, iznīci-

nošās patiesības, no jaunā. Tie nav tikai vārdi «Svētais,

Ideālais, Lielais, Patiesais», tiem jākļūst par reālu tieša-

mību kā paša miesai. Tev pašam jātop svētam, ideālam,

lielam, patiesam, un tomēr Tu esi, un tomēr Tu jūties ne-

tīrs, nekrietns, mazisks, nicināms plukata. Tu izbīsties

no šā uzdevuma briesmīgās, smieklīgās neiespējamības,

un visšausmīgākais ir tas: Tu redzi, tam tomēr jābūt, ka

šī smieklīgā neiespējamība ir nopietna. Tas nav novēr-

šams. Tev no dubļiem jārada dievs. Daudz tūkstošreiz mī-

ļāk Tu tad vēlētos sadilt mokās un nomirt, bet arī šis

mierinājums Tev ir ņemts. Tu vari gan izbaudīt visas mo-

kas, bet ne nomirt — Tev iepriekš jākļūst dievam. Un

nu tikai atmirdz patiesība, nāk lielā sajūsma, kurai nekas

vairs neseko — cilvēciskajā izpratnē, bet, ja mēs esam

dievi, mums atkal jāmirst.]|

(59034/4)

|[Nākotnes cilvēks nav utopija, bet ievadījums utopi-
jai, nākotnes valstij: rādīt, uz kurieni iet tagadējā attīs-

tība, kā nākotnes cilvēks top, rodas.] |

*

ļ[Drebošas bailes iet pa jaunu ceļu. Es to nojaušu, es

no visas sirds gribu iet, taču sirds sažņaudzas no bezga-

līgajām šaubu sāpēm, draudoši man uzmācas visa tumsa

un es esmu viens šai tumsā. Apkārt man neiebrauktā

ce]a dūņas un dubļi, ērkšķi saplosa manas drānas, ka man

kauns no jauna rādīties ļaudīs. Un viņi nicina mani kā

atkritēju un muļķi, jo man jau arī tiešām nav nekā no

manas jaunās patiesības. Jā, pat jaunā patiesība neap-

gaismo un nesilda mani un nedod man paļāvību un spēku,

jo es pazīstu un saprotu to tik maz. Es tai vēl neticu, es
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nevaru to pierādīt, bet tomēr to mīlu un tomēr meklēju

to par spīti izmisīgajām, krampjainajam sapem.jļ
(59035/37)

Nākotnes cilvēks. Patiesības dzeja

| [Viņš domā, tas būtu nesavtīgi, ja viņš nestu cilvēkiem

patiesību un laimi arī pret viņu gribu, un viņš neredz, cik

egoistisks viņš pie tam ir, cik maziski egoistisks. Viņam

vajaga sevi mīlēt, bet šai mīlestībai viņš jādara lielāks,

viņam cilvēki jāved pie patiesības, bet tikai sevis labad,

viņam tie jāuzņem sevī mīlestībā. Viņam nav jāspiež, jo

piespiešana ir nebrīva, un nebrīvība dara verdzisku, bet

verdzisks prāts ir zems un ļauns prāts. Viņam cilvēks

jāpadara par kungu kā viņš pats, lai viņš būtu labā sa-

biedrībā un gūtu no tās labumu. Cilvēkam sabiedrība jā-

uzņem sevī, lai tā viņu atkal uzņemtu. Viņi visi būs

kungi, brīvi, lepni, visaptveroši, bet viņi nebūs bez at-

balsta, būs arī visaptveroši, būs tik patstāvīgi kā šūniņas
cilvēka ķermenī: katra — organisms par sevi, un tomēr

katra kopīgi darbojoties ne tikai sev, bet kā organismā.
Vai vēl labāk salīdzinot: viņi izturēsies kā indivīdi pret
tautu vai cilvēci: katrs indivīds ir patstāvīgs un tomēr

viņam ir sava vieta visā celtnē. Bet kā tas savu vietu iz-

pildīs labāk: darot savu darbu un uzturot sevi labā stā-

voklī vai pastāvīgi atdodot savus spēkus citu labā un

pats panīkstot? Kā lielajam pavēlniekam — organismam
vai kosmosam ir kalpots labāk: ar lepnumu un pašapzi-

nīgu spēku vai ar pazemību, verga prātu, skopulību, bez-

raksturību un diedelnieka tikumību? Ikvienam saimnie-

kam jāuztur kārtībā un pēc iespējas jācenšas vairot savu

saimi, ikvienam kurpniekam — savu amata prasmi, ik-

vienam veikalniekam — savu. peļņu, tad zels visa zeme.

Jūs atbildēsiet: komunisms māca pretējo — viens priekš
visiem, visi priekš viena. Tas nav pretējais, atšķirība ir

vienīgi darba metodē. Arī nākotnes valstī ikvienam būs

jāaizpilda sava vieta, jādara savs darbs. Katrs tāpat būs

savs kungs, kā tagad zemnieks un amatnieks, un tad arī

neviens nedrīkstēs, nevarēs, jā, pat negribēs paļauties uz

to, lai citi padara viņa darbu.] |

(59035/40 un 61)

|[No 50 miljoniem neviens neiedrošinās domāt. Nīče

15 gadus gulēja nelasīts. 2—3 gados, kad viņš pats jau
bija vājprātīgs, viņš pēkšņi kļuva slavens. Katrs viņu
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lasīja un katrs nu drīkstēja sajūsmināties un atzīt viņu

par filozofu.] |
*

| [Viņas vienīgais balsts dzīvē bija zivju kaula stīpiņas

viņas ņieburā.] |
(59034/40)

22. V

I

|[Dabu mes gribam pieveikt, mēs gribam turēt ciet to,

ko katru brīdi esam domājuši, fonogrāfs papildina cilvēka

jutekļus, tas arī ir jau jauns juteklis, bet neapmierina
vēl pat pieticīgākās nākotnes prasības. Nākotnes dzejnie-
kam vajadzēs būt daudz smalkākam par tagadējo, viņam

vajadzēs dot pusjūtas, gluži smalkas izjūtas un turklāt

sevi pašu un citus smalkāk un pastāvīgāk novērot nekā

tagad. Izsmalcinātos un saasinātos jutekļus no viņa prasīs
daudzkārt kultivētākā publika, kurai vairs nevarēs radīt

noskaņojumu ar rupjiem līdzekļiem. Protams, brīvais, īs-

tais dzejnieks centīsies pēc šīm izsmalcinātajām jūtām

sevis paša un nevis publikas dēļ, lai sevi gandarītu, sevi

izteiktu, sevi dotu. Jaunais dzejnieks izteiks dzejā to, ko

līdz šim spēj izteikt vienīgi mūzika un glezniecība skaņās
un krāsās. Simbolistiem un impresionistiem pieder nā-

kotne, bet, zināms, ne tādā nozīmē, kā viņi tagad saprot
savu uzdevumu. Tas drīkstēs un būs nevis reliģioza mis-

tika, veca māņticība, spoki nesaprasti un nesaprotami
vārdi,
22. V

II

bet tīra, patiesa, skaidra zinātne. Noslēpumainais un spo-

cīgais, aizplīvurojošās (un tālab noslēpumainās) miglas jā-
aizstāj ar zinātniskām perspektīvām, bezgalību, neizmēro-

mību. Astronomijai ar tikko aptveramajiem tālumiem, lie-

lumiem, spēkiem, vēl neizpētītiem brīnumiem jādod dzejis-
kas izteiksmes, pasakainais, romantiskais, apburošais, brīniš-

ķīgais. Dabas zinātnes, pētījumi, vēl nezināmās psiholoģis-
kās norises, domāšanas un jušanas procesi visi kopā pie-
tiekami gādās par to, lai nekļūtu garlaicīgi, lai viss vēl

nebūtu padarīts un lai vairāk paliek pāri ko darīt un dze-

jot. Nav jābaidās par to, ka viss tiktu pārāk skaidrs, zi-

nāms, likumos iekļauts, ka «romantikas skaistā noslēpu-
mainība izgaistu». Mēs drīzāk varam izmist, kā mēs visu

bezgalīgo aptversim ar savu mazo prātu, bet nevis, ka tas
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par ātru tiktu pārāk skaidrs, ka mēs pārāk drīz visu zi-

nātu un mums vajadzētu garlaikoties kā savā laikā

Olimpa dieviem.

22. V

111

Šīs pārāk steidzīgās rūpes par nākotni ir veco, domā-

šanā kūtro un jau trulo, par filistriem kļuvušo vecās sko-

las dzejnieku tukša liekulība. Šīm nabaga mazajām filis-

tru dvēselēm, ja uz tām klausās, tiek tagad nolaupīts vis-

pār viss, kas vien iedomājams; bet patiesībā tās taču bija

jau tik nabagas un mazas, ka tām vairs nekā nevarēja

nolaupīt. Pat tāds niecīgs pilsonis kā Zūdermanis laupa

viņiem jau tā gandrīz visus ideālus, padara viņu debesis

par tukšu lopu kūti, no kurienes ir izdzītas viņu idejas

par visu augsto un skaisto, t. i., govis un vērši, un teļi.
Paliek pāri tikai tukši salmi un ne visai tīrs ūdens, ar ko

viņi bija dzirdinājuši savas ideju govis. Šiem bezgala ma-

zajiem un bezgala nabagajiem, kuri dzīvoja vienīgi no

pagātnes, no bruņinieku un mēnesnīcas romantikas, ku-

riem par vienīgo mantu bija bijušais — par bijušo, kā

zināms, Rotšilds nedod nekā, — šiem jāatņem arī pats

pēdējais.
22. V

IV

Viņi tad nevarēs vairs dzīvot? Lai tad arī nedzīvo. Vi-

ņiem jāatņem dzīves apstākļi. Lai viņi iet mežā kā senie

indieši. Tikai necerēsim no viņiem it nekā vairs nākotnei,

kamēr senie indieši tikai tad drīkstēja pilnīgi brīvi do-

māt un filozofēt, un tad izdomāja pašu augstāko, ko vecās

kultūras cilvēki spēja izdomāt. Šiem vecajiem dzejnie-
kiem jāmirst, vajadzības gadījumā mēs viņus nositīsim,
lai viņi atbrīvo telpu jauniem spēkiem. Dzeja, zinātnes

popularizētāja, nedrīkst no tās atpalikt. Mēs gribam un

mums vajadzīga uz priekšu, ne atpakaļ ejoša dzeja, nā-

kotnes, ne pagātnes dzeja. Nākotne ir brīnišķīga (un
skaista un patiesa) un pārpilna brīnumiem. Nepietiek
galvu, lai uzņemtu visus tās pāri plūstošos brīnumus, vi-

sas ar varu un nebeidzami uz priekšu traucošās domas.

Nepietiek siržu, lai sasildītu jūtas; justspējīgu siržu ir

pārak maz un tās pašas ir par vājām, tās nespēj uzņemt
bezgala smalkās un lielās jūtas. Šīm sirdīm jāiznīkst no

jauno jūtu bezgalības un karstā kaislīguma kā nervoziem

diloņslimiem jaunekļiem.] |

(59034/8—11)
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|[Par sievieti «Nākotnes cilvēkā». Par Rosmer-

sholmu.9]|

*

ļ [Pie laimes pieder pašam sevi just, pašapziņa. Ari

altruisti pamatā grib tikai paši sevi just, būt paši lieli

un lepni, ka viņi citus aplaimo.
Dzīve citu labā ir absurds, nevis laime.ļļ

|[Nīče. «Viņpus laba un ļauna».
10

Nīče pats feļetonists. Feļetons ir modernās preses gal-
venā iezīme. Nīče ir nepatiess, kad viņš apkaro presi un

pats raksta feļetonus. («Tā runāja Zaratustra».)] |

*

| [Filozofiskās sistēmas, dogmas bieži ir vienīgi pārpra-
tumi.]|

*

| [[Burvji?] un lieliska arhitektūra. Nevarēja pietiekami

augstu redzēt, nebija tālskatu, tādēļ terase uz terases, ne

tiekšanās pēc idejām, bet kaila, praktiska nepiecie-
šamība.]!

*

| [Platons arī necieš dzejniekus, jo poēzija esot meli.ļļ

*

|[«Griba tikt pie patiesības — mūsu patiesība.»' I ]ļ

(59034/42)

|[«Viņpus laba un ļauna».
Nav laba un ļauna, tāpat kā nav siltuma un aukstuma.

Mūsu termometrs pieņem patvaļīgi nullpunktu. 4 grādi
ūdens siltuma, kāds nepieciešams dzīvībai, būtu da-

biskāk.] |

. *

ļ[Jesajas 7. 12 Viņš sagatavo bārdas nazi. Bārddzinis.j|
Aspazijas rokrakstā pierakstīts:

| [Ceras — dusmīgs prāts.] |
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| [Mākoņi spīdēja kvēli sarkanās asinīs kā liels kaujas

lauks, kur gulēja dievs, nodurts ar smailiem, ziliem mā-

koņu zobeniem.

Cauri šur un tur saplaisājušiem mākoņiem redzēja

drupās satriektas, kūpošas pilis, kurām pāri gājusi iznī-

cība.] ļ

*

|[Triju zilu mākoņu šķēpu caurdurta gulēja gurda
saule virs jūras, un tās sarkanās asinis krāsoja jūru un

plašās debesis.] |
*

ļ [Jūrai taču ir visskaistākās, blāvākās, vismodernākās

krāsas, ko parīziešu saules pārpilnība tikai vāji atspo-
guļo.]!

(59035/62)

([Mākonis deg kūpēdams, un visapkārt pakalni ir aiz-

dedzināti un kvēlo gaiši baltās liesmās. Un mākonis met

drūmas ēnas jūra, ka tā guļ kā liels izvilkts zobens, tumši

zils, nopietns un draudošs, un smaile atspīd no degošiem

pakalniem kā noslīpēta, spīguļojoša dzelzs.]|
(59034/14)

|[Melni kūpēdama stāv uz kalniem Atriebība ar sar-

kani kvēlojošu seju, un savu roku tā tur izstieptu pār
zemi.] |

(59034/20)

ļ [Kādēļ aizplīvurot domu, ja grib izteikt jaunu patie-
sību, kā, piemēram, Nīče? Visi daudzie salīdzinājumi,
tēli, vārdu rotaļas viņam kalpo, lai darītu domu raibāku,

nevis skaidrāku un iespaidīgāku. Gleznu daudzums to

nepanāk, bet gan spars un vienkāršība, trāpīga vienkār-

šība. Viņam ir par daudz asprātību, vārdu rotaļu, tas pa-
dara gan viņā filozofisko feļetonu baudāmāku, bagātāku,
bet maz saprotamu, taču dažam samaitātam vēderam šāds

ēdiens tieši vairāk pa prātam. Noslēpumainais noder

atsvaidzināšanai.] |

*

([Dzīve ir sevis jušana, «Es» jušanas augstākā pakāpe
cilvēka egoismā.] |
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IfTik maz domu ir viņa galvā kā augļu ogu koka, kuru

briedumā nopurinājuši.]!
(59034/30)

([Jaunajai dzejai vajadzīgs arī jauns stils. Nīče iedo-

mājās to atradis vieglā feļetonā, vārdu rotaļās, atjau-
tībās, anekdotēs, paradoksos, neskaidros, viegli pārpro-
tamos izteicienos.]!

(59034/16)

([Naktstauriņi ilgu pilni tā tiecas uz gaismu, ka ne-

baidās zaudēt savu dzīvību. Kādēļ tie netiecas ilgoties

pēc lielās saules gaismas? Vai viņi spēj sajūsmināties
tikai par mazām idejiņām kā mūsu tautībnieki? Dr. Kal-

niņš 13 riskē gandrīz ar savu karjeru savu strīpaino bikšu

dēļ? Vai viņiem mazā gaismiņa ir tuvāka, vai viņi to

var vieglāk aptvert?] |

(59035/139)

Aspazijas rokrakstā rakstīts:

([Dzīvot nozīmē sevi just.

Apcerējumi par salīdzinājumiem.

Jaunākie dzejnieki, kuriem vēl nav jaunu salīdzinā-

jumu un kuri negrib nēsāt apvalkātu zelta brokāta tērpu.
«Tev nebūs sev radīt kādu tēlu vai līdzību.»] |

(59034/27)

([Straume, kas izlauž krastus, jauna doma vieglāk ap-

valdāma ar miltu maisiem un lielu daudzumu seklas

smilts, ko saber dambja pārrāvumā, nekā ar vareniem

klintsbruķiem. Lielā, mežonīgā jūra veļ bezspēcīgi savus

viļņus pret lēzeno smilšu krastu. Viļņi, sasniedzot sēkļus,

kļūst gurdeni, vāji un mazi. Fašīnas un smilts aizsargā

nocietinājumus labāk pret lielgabalu lodēm nekā akmens

mūri. Smilts, seklā smilts — nav nekā nepārvaramāka,
tāda lai tad būtu muļķība, un tā ir arī seklā smilts.] |

Aizmūrētie cilvēki, mūžīgais avots, iz kura jāsmeļ, ir

Šekspīrs un Gēte. Jā, vai tad tiešām cilvēce vairs neiet,

nesoļo uz priekšu, vai tad mums Šeksp. un Gēte jāmācās
no galvas un mūžīgi jāatgremo, vai tie vairs nav pārspē-

jami, ko tad der vairs tālāk dzejot, aiz gara laika tad

jānosmok. Ne Šeksp. bija savam laikam un izbija, mēs
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no viņa mācījāmies un izmācījāmies. Tāpat ar kristīgo
mācību: dari ko gribēdams, tavi darbi tevi nevar glābt
bez žēlastības.

(59035/136)

Aspazijas rokrakstā pierakstīts:
|[Uz iekšieni vērsts pārspēks saberž sevi kā dzirnak-

mens bez miltiem, bez darbības uz āru.jļ

*

([Rublis. Kapeiku cilvēki, netīri un šņirkstoši.]]
*

|[Es jūtos labi kopš vakara, un tad es nožēloju, ka

neesmu vēl labāks bijis pret Mīlulīti un citiem. Tas taču

nozīmē: manai laimei ir nepieciešams, lai es būtu labs

pret citiem. Ja es tiešām būtu bijis vēl labāks pret ci-

tiem, mana apmierinātība būtu vēl lielāka. Tātad —es

mīlu viņus tādēļ, ka es mīlu sevi.]|

*

ļ [Svētītie, svētītie, svētītie nākotnes cilvēki, jo viņiem

nevajadzēs mirt, lai nonāktu pie patiesas dzīvības. Mēs,

sāpju cilvēki, izbaudīsim visas miršanas sāpes un neat-

stāsim neko pāri, tik apslāpētas atmiņas par briesmīgo.

Mēs, pārejas cilvēki, kuri jau spējam nojaust jauno, nā-

kotni, taču vēl pilnīgi esam vecā varā, mēs jūtam du-

bultas sāpes un izpērkam aplamas saimniecības sistēmas

grēkus, kura savu pasauli varēja uzcelt tikai uz meliem.] ļ

(59035/48)

ļ [Pasaules vēstures tiesu tur tik augstā cieņā, pat
apgalvo, ka no tās baidoties, taču tā būtu gluži nicināms,

netaisns un pērkams tiesnesis, ja tā vispār būtu tiesnesis.

Vic;us tās spriedumus uzraksta dumji, aizspriedumaini,
dzīvi maz zinoši sekretāri — profesori, kuri tikai tad pa-

rāda zināmu dzīves pieredzi, kad kļūst par lišķiem un

apņemas cildināt kādu valdnieku namu vai spēcīgu ap-

spiedēju kārtu. Ir grūti pierādīt viņu melus, viņi cīnās

pret to ar visiem līdzekļiem. Ja jau spēj viltot faktus,
kas ir tik jauni kā 1870. gada karš un vācu valsts dibi-

nāšana, kā tad ar daudzus gadsimtus senāku patiesību?
Vēsturi allaž rakstījis uzvarētājs un bagātnieks vai viņa
sulainis. Pavisam tuvredzīga ir vēsture tur, kur tai nav
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tiešu veikala interešu. Lielos garus tā nekad nav sapra-

tusi, vismaz nekad viņu laikā. Empedokls — Darvins.] |

(59034/19)

| [Strādnieku stāvoklis un [sociālisms?]. Profesors Rūd.

Zoms. 14 [Kas?] ierobežo vācu mietpilsoņu profesoru? Pēc

tam, kad gadiem ilgi viņam zilināta galva, līdz viņš bei-

dzot vienu dalu lielās domāšanas pa pusei aptvēris, viņš

pieņem šo puszināšanu kā paša ģeniālu atklājumu un

pierāda to uz mata citiem, kas to tiešām paši domājuši. —■
Strādniekus viņš ielaiž salonā, bet — nabagie tomēr būs

vienmēr, un kristietība te allaž atradīs bagātīgu darba

lauku. Pat šo domu viņš nespēj izdomāt līdz galam, viņš

it nemaz nenojauš, ka aizskar pašu nabadzību, ne vien

zināmus privileģētus strādniekus.] ļ
(59035/8)

|[Glābšana, cilvēces labklājība] [
26. V

| [Es meklēju patiesību ar visu varu, saņemot pēdējos

spēkus, pie tam neko nesaudzēju, uzrakņāju visu pa-

sauli, pārmeklēju kalnus un jūras un runāju arvien vai-

rāk un vairāk, un domāju, ka man katrā ziņā tā jāatrod
visā šajā lielajā haosā, un tad tai arī jābūt kaut kam

krāšņam, lieliskam, acīs krītošam, katrā ziņā kaut kam

pārsteidzošam, impozantam, ar ko varētu dižoties ļaužu un

savā priekšā. Un te viņa pacēlās savā milzīgajā lielumā,

un patiesība atbild man uz jautājumu, kur lai es to mek-

lēju: ikdienā, darbā; glābiņš ir dienišķajā maizē, ēd pats
un saki visiem, ka visiem jāēd.

Glābšana, patiesība: mīlestība uz sevi pašu. Šis vārds

mani pievīla un sakaitināja, un es izsmēju tādu gudrību,
kas mētājas uz ielas. Šo gudrības izteicienu tā banalitātē

es zinu jau sen, bet es esmu nopietnāks, lielāks gars, es

cīnos pēc ideālā un nicinu šos netiklības un kārības

purvā grimstošos miesas un vēdera kalpus, nicināto nau-

das un maizes cilvēku gudrību. Es sapīku par patiesību,
kas mani turēja par muļķi, neturēja mani par nobriedušu,

jo es biju lepns uz to, ka tik neizmērojami smagi un sā-

pīgi biju cīnījies, lai atrastu patiesību. Šīs banālās at-

bildes izsmieklu es nebiju pelnījis. Es novēršos no šīs

patiesības, jo tā nebija taisnīga un tātad arī nevarēja
būt īstā patiesība.] |

(59035/5)
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26. V

|[Un es nebiju vieglprātīgs, novērsdamies no šīs pa-

saulīgās, netīrās, zemiskās patiesības, kādu es to nu sa-

skatīju. Es atcerējos, kā vislabākie vīri, viscildenākie, ir

viemnēr sprediķojuši: «Mīli ne sevi, bet otru», —un

mana nicināšana pieauga. Bet pašās beigās mani vis-

spēcīgi pārņēma it kā kauns: viņa ar mani apietas kā ar

mazu zēnu, kuram tā nedrīkst uzticēt neaizplīvurotu
taisnību. Savu izteicienu tā ir domājusi ironiski, vai

varbūt tam tomēr ir kāda cita apslēpta jēga un es vie-

nīgi nespēju to aptvert, esmu par dumju? Un tā es bē-

dīgs aizgāju no tās un paliku pie gudrajiem vīriem, lai

arī turpmāk ļautu sevi vadīt viņa augstākajiem ideāliem

un nemēģinātu vairs nākt pie ķircinošās, tiešās patie-
sības, un mīlēju savu tuvāko, lai kļūtu taisnīgs, jo tā ir

patiesība.] |
*

ļ [Patiesība man ir dārga manta. Es esmu par to mak-

sājis ar sviedriem un asinīm, un savu bezmiega nakšu

asarām. Un, ja es to atrastu, es to apliktu sev apkārt kā

mēteli un uzliktu galvā kā valdnieka kroni, un izietu

laukā, lai visiem pasludinātu šo savu patiesību, un, ja,
viņi negribētu to dzirdēt, skaļā balsī viņiem to izkliegtu,
viņus piespiestu ar varu un atsvabinātu. Pasauli es gri-
bētu atsvabināt, lai darītu labu tuvākajam, kurš bez ma-

nis panīkst.] |
(59034/13)

Aspazijas rokrakstā rakstīts:

|[Kā drošu patvērumu es to ierīkotu un kā tempļa
mūri uzceltu apkārt pasaulei, lai meliem kopš šī brīža

nebūtu iespējas.])

«ļ • .-. t,--U.;' � ' ' v"
'

| [letērps. Viņš, nopietns gars, nāk pie neslēptas pa-
tiesības. Tas ir Atmans, seko Brahmans. 15 ]ļ

Aspazijas rokrakstā rakstīts:

|[Un tad es gāju bēdīgs mājās, ka mani spārni bija
gurdi.

(Cits komentārs: bet ēst viņš varēja krietni daudz.)
Es: «Kur ir patiesība? Kur lai es to meklēju?»
Patiesība: «Sevī.»
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Es: «Kas man jādara, lai sasniegtu patiesību, lai tiktu

glābts?»
Patiesība: «Mīli sevi pašu.»]|

*

. ļ [«Es nāku kā liels, nopietns gars, es esmu gudrs, es

esmu taisnīgs, esmu godīgi Tevi meklējis. Atbildi man

pēdējo, pilnīgu, īstu patiesību, bezstarpniecisko, neko-

mentēto.»

«Tu esi vēl vecs un neaptversi.»
Patiesība: «Sargies no neaizplīvurotas patiesības. Tu

nani nesapratīsi, nespēsi aptvert.»

Es: «Runā taču uz mani kā vīru dzīves un gara piln-
briedā.»

Patiesība: «Tad jautā.»]|
(59034/29)

30. V

ļ [Tiklīdz kads runā par savām cildenajam jūtam vai

aizbildinās ar cildeniem motīviem, es viņam vairs neuz-

ticos, un kaut viņš arī būtu viens no labākajiem, un kaut

tas būtu es pats vai Mīlulīte. Pasaulē, kur viss dibināts

uz meliem, patiesība var tikt lietota tikai par aizsegu
mazām veikala interesēm, nekas nemainās, ja šīs veikala

intereses ir dvēseliskas. Visuzmanīgākam jābūt ar cilde-

najiem motīviem, kas it kā esot brīvi no patmīlas. Fak-

tiski visu dara tikai aiz patmīlas un savtīguma, bet šajā

sagandētajā melu pasaulē negrib un nevar to atzīt, citādi

taču būtu bez maizes visi tie tūkstoši tikumības sargā-

tāju, kā priesteri, dzejnieki un rakstnieki, prese, ideologi
un vienkārši idioti, tiesneši un advokāti līdz ar policiju
un administrāciju, un valsti utt., utt.]|

*

30. V

|[Nu man nule pašam jāapraksta patiesība, bet nav

drosmes, baidos sagādāt sāpes, bet vēl vairāk pazaudēt
savu oreolu. Dot übagdāvanas.] |

(59034/15)

30. V

| [Pati spēcīgākā, dziļākā, patiesākā, pat tīrākā mīla ir

patmīļa. Nepadariet arī to mazu un sīkumainu, tāpat kā

jūs esat pazeminājuši sievietes mīlu, lai nu katram muļķa
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puikam atļautu par to jokot un zoboties. Jūs sievietes

mīlu vispirms kalpinājāt un līdz ar to viņu mācījāt ķer-
ties pie meliem un izlikšanās, kas jau allaž ir bijis kalpu
ierocis, — un pēc tam to nicināt kā verdzeni, bet neap-

zināti vai arī apzināti, sevi bezgala pazemojot, tai kal-

pojāt. Nu jūs gribat gluži to pašu darīt ar patmīļu —

neatzīt, verdzināt, nicināt un tomēr tai kalpot. Un, tā kā

šī mīla, patmīļa, ir visspēcīgākā no visām mīlestībām,

jūs tūlīt sistemātiski, pedantiski pasūtījāt veselas ierēdņu

armijas, kuriem jāveic kalpināšanas procedūra, pulgojot

patmīļu. Gadu simteņiem savā civilizācijā jūs jau pe-;-

kopjat šo kaunpilno darbu, bet tas jums nav vēl izdevies,

jūs vienkārši nevarat pārveidot visu cilvēku pretrunā
dabas likumam, ka ik lieta pastāv par sevi un vispirms
tai jāpilda pašai sevi. Kopiet patmīļu, cildenojiet to, da-

riet to lielu, un jūs radīsiet sev lielisku nākotni. Tā dibi-

nāsies uz patiesības un tādēļ tā būs bez sāpēm un bez

gala.])
*

| [Altruisms nav dabisks, tas vienmēr rodas tikai no

patības, no patmīlas pārvarēšanas. Patmīļa vienmēr iero-

das pirmā, sevišķi stipri tā izpaužas bērnā. Patmīļu arī

pārspēj tikai īslaicīgi, un tā izlaužas uz āru arī tikai

pašos labākajos. Un tomēr nav nekas tik mīlīgs, maigs,

patiess, tīrs kā bērns, un nekas nav tik šausmīgi egois-
tisks. «Topiet kā bērni» — nav jāuzņem alegoriski, bet

burtiski: «Mīliet paši sevi!» — Bērni taču bieži atdod

vislabāko kumosu ne pēc pavēles, bet tādēļ, ka tas viņiem

sagādā prieku, tāpat kā sagādā prieku darīt labu.]ļ

(59034/21)

| [Vecāki mīl bērnus vairāk nekā bērni vecākus. Ve-

cāki tikai dod, un bērni ir vienīgi ņēmēji. Devējs sevi

saista vairāk nekā ņēmējs. Mīlestībā tas ir tāpat.
Patmīļa ir vistīrākā mīla.ļļ [Aspazijas rokrakstā rakstīts:

ļ[— Kā tā izpaužas?

1) Jutekliskā mīla, tuvākā mīla, vecāku mīla, žēlastības

dāvanas.

2) Dzejnieku, filozofu analīze — Heine, Nīče. Sieviete

ir noglaimota, nodziedāta lejā līdz savam tagadējam stā-

voklim. Grietiņa, Fausts. Visas joku lapas. Marijas kults,

Tolstojs, Strindbergs, «Magdalēna Dornis».]|]
(59034/28)
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[| Mātes un tēva mīlestība, uzupurējošais altruisms nav

tdču nekas cits kā viskrasākais, maziskākais egoisms.
Redz un jūt bērnā sevi pašu un tādēļ grib to arī virzīt

pēc savas gribas. It nemaz nesaprot, ka bērns jau kļuvis

patstāvīgs organisms, kas grib pats sevi vadīt.] |
(59035/53)

30. V

|[Galdnieks kā ideālists uz savu roku: viņš neprata
melot un izlikties, pat ne savas mīlas dēļ. Viņš nespēja

pamest ne vienu, ne otru un tādēļ vajadzēja pamest abas

un lēkt akā. 16]|

*

ļ [Vecā un jaunā pasaule. Vecā stāsta gari un plaši,

jaunā]|: turēsimies pie lietas.

(59034/17)

30. V

ļ[Es sev vel nozīmēju maz, tadeļ man tik viegli visu pa-

mest. Es neticu sev, man vajaga kāda, kas to dara manis

labā un dod arī man ticību. Pirmcēlonis taču atkal ir —

mīli sevi vairāk par visu, ne mazai un maziskai jābūt
šai mīlai, bet tik spēcīgai kā īstai sievietes mīlai. Līdzīgi
kā tur, arī šeit tikai īsta mīla rada ko lielu.] ļ

(59035/60)

31. V

|[Ik dienu dzird no pusgudrajiem, milzīgi gudrajiem
un visgudrajiem kā interesantu paradoksu savādu pret-

runu, kuru nedz var, nedz grib izskaidrot, ka arī saulei

esot plankumi, ka arī godīgais esot nozadzis vistu, ka arī

visprogresīvākie gari ticējuši spokiem un tamlīdzīgi.
Iztirzā tad to tālāk, atzīstot par jaunu cilvēka dabas vā-

juma pierādījumu: dievs nu reiz mūs radījis nepilnīgus,

pa pusei eņģeli un pa pusei velnu, pa pusei dzīvnieku un

pa pusei dievu. Bieži tad vēl piemetina: tādēļ arī pašam
labākajam un gudrākajam jāpazemojoties dieva priekšā
un tikai nevajagot sevi uzskatīt par kaut ko lielu, tikai

nevajagot uzticēties paša spēkam utt., līdz patības pilnīgai
iznīcināšanai. Lielāko tiesu apmierinās ar paradoksālo
faktu un gudrības mācību: cilvēks lai nekārdinot dievus,
lai neuzdrošinoties izdibināt neizdibināmo. Un tomēr visa
lieta ir tik vienkārša, cik vien iespējams. Arī visgudrā-
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kais ir uzaudzināts tūkstošgadīgā māņticībā, un viņš,
dabiski, var tikai pamazām, pakāpeniski atbrīvoties no

māņticības, ne ar piepešu, beziemesla un bezpamata lē-

cienu. Kaut arī prāts ir jau brīvs, jūtās vecā māņticības
mācība turas vēl stipri, jo jūtas vispār ilgāk turas pie

iespaidiem. Ja psiholoģija būtu vairāk progresējusi, vai

es pats no tās saprastu vairāk, es varētu to visu vēl

daudz skaidrāk pasacīt. Tāpat kā gudrais ilgā cīņā cīnās

par gara patiesību, tā godīgais un labais cīnās par jūtu
un darbu patiesību izmisīgi ilgā cīņā, jo viņa ceļš vēl ir

grūts — tieši rakstura dzīļu ierobežotais kustīgums, kaut

gan rakstura virspuse ir ļoti viegli saviļņojama.] |

(59034/25)
31. V

| [Altruists kaunas par katru labāku kumosu, ko bāž

sev mutē. Viņš zina un lādās, ka vajadzējis dalīties ar

nabagajiem. Un nu tas arī tiešām ir grēks, ja viņš, to

labāk zinādams, tomēr nedara.] ļ
(59034/20)

|[Esmu audzis uz šaubām kā uz cietas zemes, līdz šim

šaubas bijušas ierocis, šaubas mani veda pie patiesības,
es nevaru no tām šķirties. Mani ved uz augstas klints un

saka: «Meties lejā un lido augšup ēterā, tu to vari, tev

uz zemes ir izauguši spārni.» Vai saka: «Tici pasaulei,

patiesībai, man un sev, tu jau esi ieguvis patiesību no

šaubām.» Kas mestos viegli lejā, kas viegli atmestu

šaubas un bez ierunām ticētu? Uri tomēr — vai ticība

nav vistuvākā, visaugstākā stadija pēc šaubām? Kā un

kad nonāk pie ticības? Un kādēļ tad citi iet tieši pretējo
ceļu? ar ticēšanu viņi nonāk pie patiesības. Jeb vai viņi
nonāk tikai pie darbiem, kas svarīgi patiesībai? Viņi izjūt
sevi darbos, sevis izteikšanā un ar to apmierinās. Pat

relatīvais derīgums priekš citiem, par ko vienmēr runā

filistri, paliek tas pats vai ir pat lielāks, nekā šaubu pil-
najiem patiesības, t. i., visuma meklētājiem. Arī reāla

nepatiesība, ko ar niknumu ieviesuši ticīgie, t. i., sapņo-

tāji, ir vedusi uz priekšu cilvēci un tajā pašā laikā apmie-
rinājusi fanātiķus.] |

(59035/143 un 59034/20)
31. V

ļ [Ir kāds ticības spēks, kurš visu nojauc, bet arī stip-
rās šaubas ir milzīgs spēks, kas sadrupina klintis un rada

kalna nogruvumus, tāpat kā ilgstošs ziemas aukstums.
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Es neesmu sapņotājs, bet kāpēc lai par tādu nekļūtu?

Vai tas nav manā raksturā?] |
(59034/24)

ļ [Izsekot sakāmvārdiem un dzejniekiem, cik tālu viņi

melo. Katrs ir savas laimes kalējs, amatam ir zelta pa-

mats un citi līdzīgi ir pilnīgi atklāti meli, pārējie ir pus-

meli un ceturtdaļmeli.

Lasīt svētā Augustīna un Ruso grēksūdzes un pār-

baudīt, cik tās patiesas. Dzejniekus un filozofus pārbaudīt

mīlas jautājumā, vai viņi paši nepazemo sievieti un mīlu

un tad par to neizsamist. No sievietēm taisot svētas, bet

vienlaicīgi netikles, jo svētā taču zemes virsū ir neaiz-

sniedzama, bet ikvienu, kas nav svēta, taču var apsmiet
kā netikli.ļļ

(59035/144)

31. V

| [Dzeja ir novecojusi, visi salīdzinājumi nāk no kris-

tīgās ticības, bruņinieku laikiem, senās filozofijas, teikām

un pasakām. Jaunākā zinātne, kuras gaita ir tik majestā-
tiska un tik ļoti vēršas lielumā un plašumā, nav dzejai
devusi nekā, ne salīdzinājumus, ne tematus. Dzeja ir ļoti
tālu atpalikusi savā uzdevumā: sava laika lielās domas

ne izdomāt, bet vienīgi — popularizēt, darīt tās pieeja-
mas jūtu niecīgajai saprašanai un līdz ar to veidot cē-

lākus cilvēkus. Visiedarbīgākie salīdzinājumi un tēli —

un tie pieder pie dzejas kā lancete un mikroskops pie
dabaszinātnes— arvien vēl ir Bībelē, vēdās un citās sena-

jās «svētajās grāmatās», kuru poēzija tiešām stāvēja sava

laika kalngalos, pat pārvaldīja savu laiku, jo šī poēzija
bieži bija arī vienīgā, taču vienmēr — lielākā daļā visas

laikmeta zinātnes kvintesence, filozofija. Jaunlaiku dze-

jai jāpaceļas līdz filozofijai, un tā kļūs nozīmīga un būs

spēks dzīvē. Dzejnieks pats tiks cienīts un nebūs pa pusei
sentimentāls muļķis, pa pusei jocīgs bagātā pūļa galma
nerrs, pa pusei melis un lišķis, tikumības sargs, tautas

piejaucētājs un muļķotājs, kādi ir mācītāji un policija.
Mūsu dzejnieki ir miega pulveru maisītāji un policijas
rokaspuiši. Ko policija nepanāk ar pātagas rupjo spēku,
to izdara šie nealgotie un tālab divkārt vientiesīgie dzej-
nieki ar saviem omulīgi plānprātīgajiem un pretīgajiem,
neko neizteicošajiem, tušētajiem un nogurdinošajiem
vārdu savārstījumiem. Viņu pilnības rags, no kura viņi
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ar neaizsniedzamu dāsnumu dāvā, ir zīdaiņu barojamā

pudelīte ar gumijas pupiņu un ūdeņainu pienu.] |
(59034/23)

31. V

|[Vecā dzeja ir noziedējusi skaistule, kura saliek rotu

uz rotas, smiņķi uz smiņķa, lai gūtu ievērību savos cie-

nītājos. Bet cienītāji sāk manīt, ka viņi redz neīstu skais-

tumu, un sāk meklēt pēc īsta skaistuma.] |

*

|[Spaini slāpekļskābes pār veco dzeju.] |

(59035/52)

II

IERAKSTI, LASOT L. BĪHNERA GRĀMATU

«SPĒKS UN VIELA»

|[Bīhnera «Smadzenes un dvēsele».1 Sākot no 40—50

gadu vecuma, smadzeņu darbība strauji atslābst. Mums

nav vairs daudz laika. Mums vēl tik daudz jāgatavojas
un tad jāsteidzas pašiem darbu padarīt, iekams kļūstam

muļķi. Viens otrs ir sagatavojies uz labāko, bet ir jau

iztukšojies, kad nu jāsaka savs vārds.

Mierinājums: smadzenes var vēl augt līdz 40. gadam.

Normālsmadzenes — 2 mārciņas, galvas apmērs —

16 collas. Kretīni — niecīga sensibilitāte, ēšanas un dzi-

muma dziņa, gremošanas un sugas turpināšanas dar-

bība.] |
(59034/35)

|[Atdalot nost smadzenes, anatomijas nazis sagriež
dvēseli gabalos.

2]|

(59035/13)

ļ [Smadzenes liek saņemtajiem iespaidiem atkal atspo-
guļoties uz ārieni, orgānā: nobālēšana, žults izplūdums
dusmojoties; dvēseles afektos pārmainās mātes piens.] ļ

*

| [Garīgs darbs vairo ēstgribu, siltumu, sviedrus.] ļ
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|[Sangviniski cilvēki dzīvo īsāku laiku un straujāk

iztukšojas.

Kaislīgs, dzīvs, kā jau viņa īsais kakla skriemelis.

Vai es tādēļ esmu lēnām iekustināms, lai gan es esmu

kaislīgs?

Garīgas zināšanas un spēks dara ilgstošu un spēcinošu

iespaidu uz ķermeni.] |

*

ļ[Visām psihiskajām slimībām pamatā ir traucējumi

ķermenī, sevišķi smadzenēs.] |
(59034/34)

| [Cik vāja ir Jūsu no miesas neatkarīgā, patstāvīgā,
miesu pārvaldošā, pārdabiskā dvēsele: no viena belziena

pa materiālo galvu tā atkāpjas, viens asiņu piliens sma-

dzenēs to padara dumju, viena glāze vīna to aptumšo.
Vai viņa, valdniece, nespēj aizsargāt paklausīgo miesu?] ļ

(59035/11)

|[Spirituālisti: dvēsele eksistē pati par sevi, neatkarīgi

no zemes vielām, nejauša savienojuma ar vielu. Smadze-

nes par maz diferencētas.

,
Smadzeņu struktūrai vissmalkākā organizācija un vis-

augstākā pilnība, brīnišķīga forma, liela asiņu bagātība,

augstākā temperatūra. V3kopējā ķermeņa siltuma ir vaja-
dzīga, lai uzturētu nemitīgi versmējošo smadzeņu kar-

stumu.] |

*

ļ [Asiņu substances traucējums — garīgās darbības trau-

cējums.]!

*

ļ[Gangliju mezgli uzņem iespaidus un tos izplata. Nervu

šķiedras — telegrāfa vadi, gangliju — telegrāfa aparāti.] |

*

|[Viss smadzeņu aparāts un vispār cilvēka organisms
ir tik mākslīgs, plaši sazarots, aptverošs kā krievu valsts,
un tomēr tam nav patvaldnieka, bet, ja daudz — tautas

pārstāvniecība: smadzenes — tāpēc ari nākotnes valsts

nav nepieciešama. 3]|
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|[Mums ir 15000 vārdu, bez vārdiem maz priekšstatu,
bet 1000 miljoni gangliju, tātad 5000 gangliju uz vienu

priekšstatu. Lielais gangliju daudzums ir vēl nenodarbi-

nāts. Cik bezgalīgi var vēl augt mūsu priekšstati, cik ba-

gātiem mums vēl jākļūst! Un mēs nomokāmies ar veco

poēziju.
Fez tam gangliju skaits var pat vēl augt, ja vajadzīgs,

galvaskauss arī var paplašināties, un paveras bezgalīgas

perspektīvas ne vien sestajam, bet arī 7. un 8. prātam.
4 ] ļ

(59034/36)

Temfats].
|[Glāb mani, mana nemirstīgā dvēsele, mierini manu

nabaga nožēlojamo miesu, jo Tu esi dievišķīga, neievai-

nojama, neizpostāma, pārdabiska, varenā miesas vald-

niece un vadītāja. Gars ir labprātīgs, bet miesa vāja.
Pāri dabai Tu stāvi, cildena pāri netīrumiem un postam,
vājumam un netikumam. Tu pacelies bezgalīgajās gais-
mas sfērās, uz pirmatnējo gaismas avotu, uz Visumu un

Dievu. Bet Tu negribi mani glābt, Tu gribi sevi nošķirt
no manis, mani pamest postam. Vai tas ir diži un labi?

Vai tu esi dievišķīga? Tu neesi kā puķes smarža, kas iz-

gaist, kad puķe mirst, kā arfas skaņa, kas apklust, kad

arfa lūzt, kā varavīksne, kas pamazām izdziest, kad lietus

nostājas?] ļ

(59034/26)

1. VI

ļ [Gangliju nervu šūnas ir zemeslodes, ir pasaules pil-

nīgi par sevi, katra šūniņa — organisms. Saules ir Vi-

suma smadzeņu šūniņas.] ļ

(59035/34)

ļ [Kas ir apziņa, apzināta rīcība? Kurš orgāns mums ir

šim nolūkam? Smadzenes. Bet tomēr ne visas. Jo domā-

šana taču ir visai neatkarīga no mūsu apzinātās gribas.
Mēs domājam tikai to, kas mums nejauši iekrīt prātā,
t. i., nāk nejauši. Ja mēs apzināti par kaut ko domājam,
tad tas nozīmē: mēs sevi novedām tādā stāvoklī, ka do-

tajam vajadzētu mums iešauties prātā, vai pareizāk — tas

varētu iešauties prātā. Līdzīgi — mēs nesagremojam apzi-
nāti, apzināti mēs tikai ēdam, dodam kuņģim materiālu
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sagremošanai. Mēs nevaram regulēt gremošanu, tāpat mēs

nevaram regulēt domāšanu. Mēs tikai dodam no ārienes

materiālu. Bet vai mēs nevarētu tik tālu sevi attīstīt, tik

tālu izpētīt, ka mēs iepriekš nolemtu, kas mums pēc kār-

tas iekritīs prātā, t. i., ko mēs un kā mēs domāsim? Vai

nevarētu iepriekš aprēķināt visus šos domu lēcienus?

Psiholoģija nodarbojas ar domu asociācijām, tai vajaga
atrast likumu domāšanas procesam. Mums vajadzēs zināt,

kādus lēcienus taisa doma un kā, bet mums vajadzēs iet

vēl tālāk un neapzinātos, nejaušos domu lēcienus vadīt

pēc savas gribas. Domāšanai jāizkļūst no nejauša, neno-

kārtota stāvokļa, tai jābūt regulētai, tikai tad tā būs īsta

domāšana, kas var mūs vest uz tālākiem mērķiem, kas ir

mums noderīgs orgāns, bezgala smalks, ass, žigls instru-

ments, kas var mums atrisināt gluži citus filozofijas jau-

tājumus nekā šos mazos, muļķīgos filistru reliģijas un mo-

rāles jautājumus. Regulēta un apzināti vadīta domāšana

atrisinās neiedomājamus jautājumus, kas iznirs tad, kad

no kapitālisma un filistrības, un meliem būs atsvabināta

cilvēce, kura taču nevar atrisināt nevienu īstu jautājumu,

jo ir piesardzīga un nepanes patiesību. Bet liels jautājums
var būt vienīgi tad, un to var atrisināt vienīgi tad, kad

ar to tiešām sastopas vaigu vaigā, kad to neaizplīvuro,
uztver ne diletantiski, bet patiesi.

Domāšana pie mums tikpat tālu jāizpētī kā elektrība un

tikpat tālu jātur savās rokās, tad mēs varēsim darbināt

jebkuru mašīnu. Mums vajag domāšanu tā izpētīt kā

ķīmiju, tad tā mums palīdzēs no akmeņiem ražot maizi.

700 cm
3 smadzeņu var vēl augt (līdz 1200 cm

3
), gangliji

var simtreiz vairāk noslogoties nekā tagad, kad lielākā

daļa no tiem ir bezdarbībā. Vai tie nevar pārņemt apzinā-
tās, noregulētās domāšanas funkciju?

5
]|

(59035/56—58)

|[Runa nav par jaunas domas nojaušanu un domāšanu,
bet par izdomāšanu līdz galam, izskaidrošanu citiem. Ti-

kai tā ir panākumi vēsturē. Domu domāt un pielietot tad,
ja masa ir tik tālu — to saprast un izmantot. Lamarkam,
Okenam un Bīhneram ir attīstības doma, Darvins pirmo-
reiz to noved līdz galam, un viņam tiek slava.

Nepalīdz gan arī sava «Es» tukšais apmierinājums: es

nule to domāju, sajutu. Jo lielāks kļūst «Es», jo mazāks

viņam šis gardēža apmierinājums. Dziļāka domas pamata
meklēšana, kura seko kailajai nojausmai, pētīšana dod
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vēl vairāk apmierinājuma. Šeit nāk klāt apmierinājums,
ka doma padarīta saprotama. Doma līdz ar to kļūst sa-

protamāka arī pašam «Es» un padziļina «Es».]ļ
(59035/141)

ļ [Patiesība ir darbs, meli ir slinkums. Patiesība ii mek-

lēšana, ir cīnīšanās, sevis iztērēšana, nonākšana konflik-

tos un to risināšana ar savām sirdsasinīm. Meli ir grūtību
aizsegšana, izlikšanās, zināšanas iztēlošana tur, kur neko

nezina, lai tikai nevajadzētu meklēt. Meli ir par kūtriem

mesties konfliktos un tos atrisināt; tie izliekas, it kā kon-

fliktu nebūtu bijis. Vecā dogmatiskā reliģija, vecā ticība

ir slinkums un meli, vēlas tikai savu mieru un tādēļ tic

visām blēņām, kādas iepūš. Katra valdība ir meli, to pa-

cieš, lai pašam nevajadzētu domāt par savām darīšanām,

savām tiesībām. Personiskā dzīvē visgrūtākais ir patie-
sība pašam pret sevi. Ir pierasts pie seklības, ērtības un

meliem, pat tiešām domā, ka nav tik daudz laika, lai uz-

meklētu patiesību.] |

(59034/41)

[Aspazijas rokrakstā rakstīts: |[Ka ari progresīvie gari ne-

var tikt tālāk, rāda Kivjē un Laiela piemērs. Pēdējais ap-

gāza pirmā teoriju, ka esot bijušas revolūcijas (apm.
30—50) un jaunradīšanas, bet viņš nespēja iet tālāk uz]
attīstības teoriju, palika pie spontānas sugu izcelšanās.

Gandrīz jau visu viņš bija pasacījis, bet baidījās sacīt pē-
dējo vārdu, neticēja pats sev un savai mācībai. Pēc soļa
uz priekšu viņš gāja atkal atpakaļ. Arī Rosmers6 apstājas
savā jaunajā morāles mācībā.

Dibuā-Remons. Ir tā, it kā prāts stāvētu mierā, it kā tas

būtu piekusis.] |

(59035/7)

PIERAKSTI UZ L. BĪHNERA GRĀMATAS

«SPĒKS UN VIELA» MALĀM

486. |[«Bet kas ir šī principa pamats?»
1 ]|

487. ([Morāle ir modus vivendi pret sevi, ģimeni, sabied-

rību. Morāle ir jau kopš mežoņu laikiem, tikai to tā

nemēdz uztvert. 2
]ļ

488. ([Vislielākie grēcinieki sabiedrībā ir tie, kas par
daudz cenšas iedzīvoties uz atsevišķa indivīda rē-
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ķina. Indivīda egoisms ir ļauns pret vispārību, ja tas

lieto spaidus, lai sasniegtu savus mērķus.
3]ļ

489. \[To [egoismu] nevajag apspiest, bet brīvībā attīstīt,

un izsmalcināt. 4] |
490.-491. | [Galvenais uzsvars nav liekams uz audzinā-

šanu, bet uz sabiedriskajiem apstākļiem. Vispirms

jāpārgroza tie, tad līdzās mainīsies un uzlabosies mo-

rāle. Tad redzēs, kāda tā būs, kādu ceļu tā ies. Tā

var (ar ideoloģijas palīdzību) arī paātrināt sabied-

risko apstākļu maiņu.5] |

PIERAKSTI, LASOT K. TIMIRJAZEVA

GRĀMATU «AUGU DZĪVE»

ļ[Pārejas formas: pīļknābis, pharadaktvlus, varde ir sā-

kumā zivs, vēlāk rāpulis. Lancetniekam nav ne kaulu, ne

skrimšļu, nav zobu, sirds un smadzeņu, zemākais mugur-

kaulnieks un molusks.

Pārejas formas iznicinātas kembrijā un devonā, tās ir]!
Zālīts, |[bez sirds, bez smadzenēm, bez mugurkaula kā

lancetniekam; pārejas domas starp karstu un aukstu ari

izmirst.

Dzīvniekiem ir nevis instinkts, bet prāts, ko var attīstīt.

Gara spējas zemākiem cilvēkiem ir ierobežotākas nekā

augstāko pērtiķu gara spējas.
Zemāko cilvēku smadzenes V4kilogr., normālas pērtiķa

smadzenes V2kg.
Jau Lamarks saka, ka nav sugas, bet ir tikai indivīds,

nav cilvēces, bet tikai cilvēki.] ļ
*

|[Dabas filozofiju Vācijā (Okens), Lamarka un 2ofruā

virzienu, kas jau pilnīgi pareizi nojauta patiesību, kaut

arī nepietika pierādījumu, 1830. gadā uzvarēja Kivjē un

pozitīvisms, kurš īstenībā ir transcendentāls, nereālistisks

un nepatiess, aizstāv sugu radīšanu v. t. jpr. tikai tāpēc,
ka pozitīvistiem bija svarīgi acīmredzami fakti, jo acu

priekšā bija dažādas atšķirīgas sugas un starplocekļi vēl

nebija zināmi. Lamarks bija jūsmotājs, apriorists, ideālists

un fantasts, un īstie ideālisti un fantasti un fantomu med-

nieki bija reālisti, prātīgi cilvēki, kas nejauj tiem kaut ko

samelst, bet rēķinās ar patiesiem faktiem. Šodien mēs

esam fantasti, lai gan ne ideālisti, bet toties jukuši un
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turklāt dieva nolādēti materiālisti (arī Lamarks bija ne

tikai nerrs, bet arī ļaundaris un dieva liedzējs).

Pozitīvistu jeb veco uzvara 1830. gadā noveda pie sa-

stinguma un 30 gadu atkritiena. Dabas filozofija nonie-

vāta. Varbūt pārsteidzība mums būtu tas pats.

Visu dzīvības formu likumsakarīga saistība

Doma dzīvo tālāk patiesi filozofiskajos garos, viņiem

tikai trūkst drosmes izvērsties pēc lielās neveiksmes, kad

viņus [sagaidīja?] ar lāstiem, smiekliem un ķecerību.

Refleksijas

Viņi bija un mēs esam īsti ideālisti, bet no šī vārda

jākaunas, jo dumjie un iesīkstējušie un liekuļi, vecie to

norentējuši un ideālistiem būt tagad nozīmē: ticēt, ticēt,

nevis pētīt, nevis pašam domāt, apmierināties, visu veco

pieņemt par labu, atzīt par augstāko cenšanos būt apmie-
rinātam un bagātam un sniegt übagdāvanas, un sev par

mierinājumu atsaukties uz veco poēziju, kura uz acu-

mirkļiem aizved prom no šīs dzīves posta.

Phllos

Daudzi zinātnieki pirms Darvina evolūcijas teorijas.
Herberts Spensers.

1859. gadā vienlaikus ar Darvinu ļoti līdzīgā veidā de-

klarējas Hakslijs un Huks. Jau sen pirms Darvina sastop
ne tikai vispārējo pamatideju, bet pat atsevišķas tās sa-

stāvdaļas.
Melnā āda aizsargā labāk pret sērgām, tādēļ melnā rase

kļuva valdošā tropos.

Visām šīm domām trūkst tikai vispārinājuma, un tādēļ
trūka pielietojuma visās nozarēs. Nav vairākkārtējas ra-

dīšanas. Nav nekādas vienreizējas radīšanas. Parazītaugi
un dzīvnieki varēja eksistēt tikai no organismiem, kuri

bija pirms viņiem. Daži augi spēj augt tikai citu ēnā.

«Spēks un viela». (Pirmrašanās.) 1855. Pirms «Sugu Iz-
celšanās» kā dabisks process.

Vēlāki pētījumi pierāda viņa uzskatus.

Diženā evolūcijas teorija ir bezgala vienkārša.

Pārbagāts ir dabas dzīvības spēks. Tas devis dzīvajām
būtnēm tādu spēku un vairošanās spēju, ka jebkura no

tām viena pati īsā laikā varētu piepildīt visu Zemi. Pār-

varīgi liela ir zemākās būtnes attīstības spēja, un mums,

cilvēkiem, šeit visaugstāk attīstītajiem, vajadzētu krist
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izmisumā par tālākas attīstības iespēju. No nāves spēj
celties dzīvība, no neorganiskajām vielām organiskā pa-

saule pati sevi ir radījusi vai attīstījusies, un mēs lai bai-

dāmies nāves.

Ne par cilvēku cilts izmiršanu jums nāktos domāt, bet

par jaunas sugas izveidošanu. Tāpat kā cilvēks attīstījies

no pērtiķveida būtnes, pārcilvēkam kā sugai jāattīstās no

šodienas cilvēka.

. Nākošais sociālisms dod iespēju daudz vieglākai, ātrā-

kai, daudzpusīgākai attīstībai kā pašlaik, tā ka mēs

ieprie kš nevaram pat paredzēt konsekvences. Ja tagadējā
cilvēce nebūs pietiekoši attīstīties spējīga, ja tās prāta un

jūtu spējas būs par vājām sekot kultūras trakajam pro-

gresam, tad šodienas cilvēku rase izmirs pamazām, kā iz-

mirst mežoņi, lancetnieki.

Vai arī šodienas cilvēks nevar kļūt par sugu starp-

posmu? Sākotnēji nav bijis arī lancetnieku, pie tiem no-

nāca tikai kad mugurkaulnieki vairāk attīstījās. Nākotnes

cilvēks šodienas cilvēku pazeminās par starpsugu, kas

grib savienot, svārstās un izmirst. Tik bieži žēlojas par

skolnieku mācību vielas apjoma milzīgo palielināšanos.
Vai ar to kļūst labāk? Gan būs vēl sliktāk, jo mācību

viela milzīgi paplašinās, nepielūdzami prasa to zināt. Nā-

kotnes cilvēks būs pārbaudes akmens, kurš izšķirs, kam

nāksies palikt apakšā un mirt un kas viņu pārspēs, pat uz-

krās un tad dzīvos desmitkārt, simtkārt plašāk un augstāk

salīdzinājumā ar šodienas cilvēku.

Suņi bez muguras smadzenēm, Golcs un Ēvalds Stras-

būrā.jļ Domāja, ka galvas smadzenes der prāta parādībām
un muguras smadzenes mehāniskām kustībām, bet kuce

bez mug. smadz. dzemdējuse un zīdījuse bērnus. Da-

žas nedēļas pēc operācijas krīt visas dzīves parādības, bet

tad lielākā daļa atkal ierodas.

(23109/6 un 7)

j[Dažādošanās mijas ar vienkāršošanos — no dīgļlapām
attīstās daudzveidīgas lapas un citi orgāni, bet peonijai
tai pašā laikā lapu kļūst arvien mazāk un mazāk — 5, 3,

1, līdz tās kļūst par kauslapām un vēlāk par ziedlapām,
līdz zieds no jauna nāk ar dažādošanos. Pirmatnējais
komunisms ir vienkāršs, daudzveidīgs privātīpašums un

atkal komunisms, tātad vienkārša forma, kas tomēr pa-
rada attīstības gaitu, proti, pretī uzplaukumam.

Sekojoša progresija: dīgļlapa, izvadlapas,
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lapa, kauslapa, vainaglapa, putekšņlapa,

pogaļa cēlušās no dīgļlapām un vienas lapas.

Sēklas arī cēlušās no lapas.

Regresīva attīstība: no putekšņlapas — vainaglapas,

pildīto ziedu mākslīga audzēšana, kad spēks netiek izlie-

tots augļa radīšanai, tad tas paliek pāri ziedam.

Ziedu cilvēki un augļu cilvēki, neīstie ziedi visskais-

tākie, pildītās puķes ir neauglīgas. Zemākie organismi ir

auglīgākie.] |

ļ[Regresīva dīgļlapu attīstība putekšņlapās vai vainag-

lapās, arī zaļajās lapās. Sēklotne arī lapu attīstība.

No kurienes rodas anomālijas: no zieda šaujas augšup

zaļi lapu zariņi, nogriezti tie aug.]|

(59034/33)

ļ [Papardes un kosas auga, tām aizvēstures periodā bija

jāaug tur, kur bija mitrs un silts; vēl tagad tās aug tur,

kur ir silts un mitrs. Kad kļuva sauss, tās nonīka, palika

variācijas, kuras spēja izturēt sausumu. Paparžu un palmu

lielā, skaistā daudzveidība tagad izzudusi: miesas krāš-

ņums — vienkāršākais, raupjākais — izzūd, uzvar sīkā

miesa, taču diferencētā, apgarotā, mazāk auglīgā.
Tēma.] ļ

(59035/16)

|[Augi barojas tieši tāpat kā dzīvnieki. Viņiem ir pep-

sīnam līdzīgi fermenti, kas šķīdina olbaltumu (diastāze

šķīdina stērķeli), un iespiedušās vielas tiek pārveidotas
tā, ka tās noder barībai.] [

*

| [Neeksistē nedz griba baroties, uzņemt barības vielas,
nedz iesūkšana. Arējās vielas pašas spiežas iekšā, difundē

šķidrumu un gāzes savas izplešanās spējas dēļ. Augu
valstī nav nedz gribas, nedz arī nolūka: vielas neiespie-
žas ar nolūku barot — tās iespiežas tādēļ, ka tām vajaga
visur izplatīties. Lamarks, Šopenhauers. Vai dzīvnieku
valstī «vielu iespiešanās» funkcija ir specializējusies par

īpašu «vielu uzņemšanas» funkciju, tā ka sākumā šķie-
tami, vēlāk tiešām radās uzņemšanas griba! Un griba kā
koks dzina zarus, kā gribas blakusparādība uznira sāpes.
Sāpes ir nepiepildīta griba. Izsalkums ir «vielu uzņem-
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šanas» nepiepildīta griba. Vai augs arī jūt izsalkumu? Vai

tas jūt sāpes? Vai to varētu noskaidrot ar eksperimen-
tiem?]!

(59035/142)

1[Siltums rodas, stādam elpojot, izkausē ledu apkāit

stādam, un tas dīgst un aug arī zemākā temperatūrā.] |
*

1 [Jaunais asns nebarojas no ārējām barības vielām, bet

no barības, kas nogulsnējusies endospermā un dīgļlapās.
Jaunais asns ir embrijs un zīdāms bērns.] |

— Sīkais rieksta asns pārlauž rieksta cieto čaumalu

(briestošais spēks, ar briestoša spēka lauzošu varu).

]_[(Asns pārlauž čaulas.)] |
Ūdens sabriedē sēklu, pārsprādzina visu, palīdz pārspēt

apkārtējās zemes pretestību, sašķīdina fermentus un šie

atkal barības vielas.

Dīgšanas laikā notiek tikai vielu pārvēršanās, nevis

jaunu vielu patstāvīga ražošana un piesavināšanās.

*

| [Barības vielas pašas iespiežas stādā, bet vai neiespie-
žas arī kaitīgas vielas? Vai tās ir vienmēr par cietām, par
mazplūstošām, lai varētu iespiesties? Vai barības vielas,

organiskās vielas, ir tieši tās, kuras ir šķidras un kuras

var un kurām vajag iespiesties difūzijas spēka dēļ?]|
(59034/38)

Dīgšanas laiks beidzas, kad ir iztērēts barības vielu

krājums; patstāvīga dzīve sākas, kad sākas lapu darbība,
un šī notiek tikai gaismā.

|[Gaismā un gaisā augs vairs nedzīvo uz sava paši

daļu rēķina. Viņš top par īstu egoistu, es esmu tas, ko

sevī uzņemu.] |

(59035/7?)

| [Fizioloģijā vienmēr no vienkāršās pamatformas iz-

ceļas bagātīga orgānu dažādība: no stāda lapas — visi

pārējie orgāni, no cilvēka ādas — visi jutekļu orgāni

(acis, ausis, mēle). (Vai arī kustības un sugas turpinā-
šanas orgāni?) Arī ikdienas dzīvē visam ir tendence da-

žādoties, un pie tam ne vienmēr tā ir uzlabošana, t. i.,

pārveidotais orgāns ne vienmēr atbilst savam mērķim —
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mode pārveido katru parādību visās tās iespējamās va-

riācijās, katrs atklājums tiek tik ilgi pārveidots, līdz to

vairs nepazīst. Kas nosaka parādību formas? Vai tikai

ārējie apstākļi? Vai paši dzinējspēki? Ko nozīmē «dzinēj-

spēks»? — ķīmiski savienojumi. Bet arī ķīmiskie savie-

nojumi izbeidzas. Vai bez ķīmiskajām īpašībām nav vēl

kāds vienkāršs spēks? Vai visas ķīmiskās īpašības nav

reducējamas uz vienu?] j
(59035/6)

| [Jaunās, brīvās laulības — mākslīga izlase. Vajag tapt
labākai, spēcīgākai paaudzei, ja vecāki paši sevi attīsta,

lai būtu draudzīgi mīlā, ne vecās laulības važās, kur tika

savienoti nevienlīdzīgi, nepiemēroti indivīdi.

Ne platoniska laulība vai uzspiesta (ar likumujļ| sā-

tība.

|[Mīla (saules lēkts) .]|

*

|[Domestikācija
Cilvēka kopti stādi un dzīvnieki variējas vairāk nekā

pirmatnējā stāvoklī. Sociālisms ir domestikācija. Labā

zemē auguši stādi, labi baroti dzīvnieki atšķirsies viens

no otra vairāk nekā panīkuši, izbadojušies stādi un dzīv-

nieki. Bagātīgā attīstības iespēja ļauj rasties bagātīgām
varietātēm. Ja nākotnes cilvēkam būs bagātīga iespēja
attīstīties, pirmkārt, — ja viņam nevajadzēs visu savu

laiku izšķiest nožēlojamās iztikas sagādei, bet viņš varēs

domāt par savu garīgo un fizisko izglītību, tad taču vi-

siem viņa spēkiem vajadzēs attīstīties nesalīdzināmi tāli

un aptveroši un tad vajadzēs rasties tieši ārkārtīgi lielam

varietāšu daudzumam. Dārznieki taču neiziet uz vienā-

došanu, un tāpat arī nākotnes valstī nebūs vienādošanas,
bet visbagātīgākā daudzveidība, būs īstais individuālisma

laikmets.] |

(59034/39)

ļ[Protoplazmas dzīvo sev. Eksistē vienkārši organismi,
kuri pastāv no vienas olbaltuma piciņas, kuriem nav or-

gānu dzīvības funkcijai, bet kuri visu tieši izpilda. Sīs
monēras1 veido gan savrupstāvošus dzīvniekus, gan ap-

vienojas lielākos organismos, piemēram, augos un kusto-

ņos. Atkarībā no tā viņiem ir vairāk vai mazāk patstā-
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vības, vismazāk dzīvniekā. Un tomēr tie ir indivīdi, un

viņu mērķis ir viņi paši, nevis organisms, kurā tie apvie-

nojas. (Pārlasīt «Spēku un vielu» par mērķtiecību.)]!

(59035/17)

([Dzīvo būtņu vairošanās ir bezgalīga, tā ka tās drīz

pārpildītu zemi, ja nebūtu cīņas par eksistenci — trūktu

pārtikas. Ja nu cilvēki dzīvo nokārtotos apstākļos, ko-

munismā, t. i., cīņu par eksistenci savā starpā daļēji iz-

beidz, vai tad viņi nesavairosies tik ļoti, ka pārtikas tomēr

nepietiek, par spīti zinātnes progresam, kultivētu būtņu

vairošanās atslābumam. Slimības un nejauši nāves gadī-

jumi samazināsies, karu un mēra v. tml. nebūs. Vai iztiks

bez spaidiem un nogalināšanas? Taču šis jautājums nav

svarīgs.] |
(59035/15)

|[Augs sliktā, liesā zemē bija spiests pārveidoties pie-

mērojot, un pēc gadu tūkstoša no tā radās dzīvnieks, un

vēlreiz pēc gadu tūkstoša — domājošs cilvēks. Augam

auglīgā treknā zemē nevajadzēja pārveidoties. Tas auga

spirgts un kupls tālāk, apmierinājās pats ar sevi un pa-

lika mūžam augs, kas nenojauš, ka eksistē kustīgas, jā,

domājošas būtnes. Šī auga pasaule beidzas, kur beidzas

tā saknes, un tas pazīst tikai mazo, sīkumaino cīņu pai

eksistenci ar saviem tuvākajiem kaimiņiem, tādiem pa-

šiem filistriem, kuriem tas atņem labākās sulas un ku-

riem tas lepni un uzpūtīgi paceļas pāri kā bagāts fabri-

kants, kurš iznīcinājis savus līdzcensoņus. Šie pašapmie-
rinātie augi, kas mūžam paliek augi, ir īstie filistru un

buržuju prototipi.

Attīstība iet no apakšas uz augšu un no nepiecieša-
mības un posta (?). No nabagajiem un apspiestajiem ir

nācis Kristus un nāks arī nākotnes cilvēks.

Nīčes pārcilvēks izaug no aristokrātijas.] |

(59035/22)

|[Nabadzīgie ļaudis vairojas ātrāk nekā bagātie. Lielāka

svētība ar bērniem ebrejiem, bet visbiežāk nabagajiem.
Sliktākā, zemākā rase top skaitā lielāka nekā labākā,

tātad uzvar cīņā par eksistenci.]!

(59035/14)



82

ļ[Laulība esot ķīmisks savienojums, ne ķīmisks mai-

sījums.

Dzīvnieks ir akmens zieds.] |
Malienas zirgi baidās dzelzceļa, pilsētas — ne.

ļ[Osmotiskais spiediens.
2 Divi šķidrumi, kas atrodas

viens otram tuvu, bet ir šķirti ar sienu, tiecas viens pie
otra. 6% cukurūdens — pie ūdens ar 4 atmosfēru spēku.

Osmotiskais spiediens — pirmās kustības un pasaules
radīšanas cēlonis.

Dzīvnieku un augu organismos osmotiskais spiediens
šūnās ir 4—5 atm., baktērijās pat 15—20 a.]ļ

(59034/37)

|[Griba ir radusies no nepieciešamā, nebrīvprātīgā, no

neorganiskā, no ķīmisko spēku darbības, no matērijas.
Visa griba nāk no izsalkuma. Taču griba ir garīga fun-

kcija. Šeit pat nemācītajam vieglāk apjēdzams, ka gars

ir tikai ķermeņa izpausmes forma. Griba ir starpposms

starp stāda neapzināto un dzīvnieka apzināto dzīvi. Ar

izsalkumu, ar vēlēšanos paēst attīstās kustības spēja.
Dzīvnieka griba attīstās tālāk līdz visām pārējām dzīv-

nieka garīgajām funkcijām — prieka un sāpju izpaudu-

miem, apcerei un domāšanai, morāliskajām jūtām —, kas

tad atkal ved pie cilvēka regulētās domāšanas un smalkās

jušanas.

Izsalkums rada gribu un visu garu. Stāds barojas ne

tāpēc, ka tas grib, bet tāpēc, ka barības vielas iespiežas

tajā. Sliktā augsnē iztur tikai tie, kas drīzāk spēj uzņemt.

Ar šo eksistences cīņas veidu attīstās barības uzņemšanas

orgāns, it sevišķi lapas, kas beidzot kļūst par taustekļiem.

Gaļas ēdāji stādi varbūt nevarēja citādi eksistēt, kā vien

ēdot insektus. Šajā apkārtnē palika pāri tikai gaļas ēdāji,
t. i., tādi, kuros pārveides dēļ bija vajadzīgā daudzumā

pepsīnam līdzīgu fermentu. Pāreja no gaļas ēdāja stāda

uz polipu, koralli, kas arī vēl saistīts pie vietas, ir viegli

saprotama. Tā kā šādi stādi un dzīvnieki arvien vairāk

kļuva atkarīgi no savas galvenās barības uzņemšanas ar

taustekļiem, tad viegli varēja notikt, ka neauglīgajos ap-

gabalos palika tie, kas vaļīgi turējās zemē, tika izrauti

un nu vienmēr varēja mainīt vietu — sākumā reti un

lēnām, vēlāk bieži un ātri. — Bojā aiziet tiem nevajā-
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dzēja tādēļ, ka tie jau agrāk barības ziņā bija maz at-

karīgi no zemes un tās vielām. Šī pāreja no dzīvošanas

uz vietas uz kustīgumu tajā pašā laikā ir arī pāreja no

neapzināšanās uz apzināšanos, no pakļautības ārienei,

t. i., apstākļiem, uz gribu, uz nodomātu, mērķtiecīgu kus-

tību; un visas gara, visas dvēseliskās norises pamatā ir

tikai nodomātas, mērķtiecīgas kustības.

Ja Lamarks, Šopenhauers visu bazē uz gribas, tad viņi,

protams, redz, ka pārmaiņas arī stādos un dzīvnieku

pasaulē norit mērķtiecīgi, un viņi domā, ka organismi

paši būs sev nosprauduši šos mērķus un tieksies pēc tiem

ar nodomu. Bet pamatā pārveidošanās cēlonis nav ne

mērķis, ne griba, bet pirmām kārtām ārējie apstākļi un

izsalkums, t. i., nepieciešamība uzņemt barību.

Stādam nav gribas dzīvot, tas tiek barots bez paša

gribas — tikai tādēļ, ka ūdenim jāizplešas. Embrijs ne-

grib dzīvot, tas tiek piespiedu kārtā barots.

Visa dzīve ir nebrīvprātīga.]J

(59035/19, 21 un 32)

| [Cīņai par eksistenci nav jābūt cīņai starp cilvēku un

cilvēku, bet starp cilvēku un dabu. Jo attīstītāks, tiku-

mīgāks dzīvnieks, jo vairāk viņa cīņa par eksistenci iz-

vēršas arī par viņa sugas, viņa kopības cīņu pret ārējo
dabu un ne vairs pret sava paša sugas indivīdiem. Skudras

nekaro savā starpā, bet pret citiem insektiem un pret

ārējo dabu, bitēm, termītiem utt. Zirgi neuzbrūk cits ci-

tam, bet aizstāvas pret vilkiem. Pat vilki baros. Vai mums,

cilvēkiem, nevajadzētu būt vismaz tikpat labi audzinātiem

un gudriem, kādi ir vilki, zirgi, skudras? Vai mums sav-

starpēji jāēdas — indivīdiem pret indivīdiem, kļūstot par
vilku bariem, kas savā starpā saplēšas? Mums ir šķiras,
kuru indivīdi dažos punktos turas kopā, bet visos pārējos
gadijumos viens otram uzbrūk. Ja mēs kā skudras novēr-

sīsim materiālo cīņu par maizi, novērsīsim ar komunismu,

trid taču vairāk spēka saglabāsim cīņai pret dabu. Arī

atsevišķo indivīdu starpā tādēļ vēl ilgi nepārstās garīgā
ciņa. Visi, protams, būs vienādi izglītoti, bet vai tad

izglītotie savstarpēji nav tikpat atšķirīgi kā iševici,
kuriem visiem ir viena un tā pati ticība, tie paši tikumi

un tās pašas ierašas.3]|

(59035/918)
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III

«KO MĒS, JAUNIE, NEGRIBAM?»

Katram krietnam smēķētājam piedāvā «Laferme» ne-

krietnais smēķētājs. 1

•

Pirmās brošūras:

«Ko mēs, jaunie, negribam?»
Mēs runājam vispirms par to, «ko negribam», tādēļ,

ka pie mums ir ļaudīs tāļi izplatītas nepareizas baumas.

Mums pārmet, ka mēs gribot ko nelabu un sevišķi ko

ļaunu pret Jums, mazturīgiem ļaudīm. Tādēļ mēs vispirms
giibam sacīt, ko mēs negribam, bet ko nosauc par mūsu

gribu, mūsu prasījumu. Sīs nepareizās baumas jau sen un

tāļi izplatītas, par to, ka viņas tiek no valdības kungiem

atļautas, bet aprādīt par meliem šīs baumas mēs nevaram

tādēļ, ka mums neļauj runāt. Jo klusumā visi mūsu preti-

nieki, tiklab avīžnieki, kā valdības kungi, it labi zina, ka

mēs gribam Jūsu labu, gribam Jūs padarīt par izglīto-
tiem, patstāvīgiem cilvēkiem, kas saprot, ka viņus nepa-

reizi apspiež. Un taisni tādēļ viņi mūs apmelo Jūsu

priekšā un neļauj mums attaisnoties citād, kā tikai šinī

ceļā.

(29826/23)

| [Atbilde uz Rihtera2 maldu mācību.

levērot tikai partijas pārmetumus, kas pie mums

izdarīti laikrakstos, runās un kas ir vispārējie sarunas

priekšmeti un vispārpieņemtās domas. Tam jābūt priekš-
vārdam pie paskaidrojuma, ko mēs gribam pie mūsu

manifesta.

Tātad, I, to mēs negribam.] ļ
<ll> ļ[Tagad nav tā, kā vajadzētu būt,] | grūtie laiki.

<lII> ļ[Mēs gribam, lai tas kļūtu citādi, zinām pat, ka tas

ir nepieciešami. Jums jārod līdzekļi un tas jāiz-
ved.]!

IV |[Ko mēs gribam?] ļ
II |[Ko mēs gribam? Jūs to nezināt! Jūs redzat tikai

neapmierinātību. Jūs arī esat neapmierināti] | —

grūtie laiki. | [Jā, ar tiem mēs arī esam neapmie-
rināti un gribam izdibināt, no kā tas ceļas un kas

pret to tiek darīts. Jūs sākat no beigām,] ļ
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111 ļ[ka jūs meklējat līdzekļus, kā grūtos laikus labot.

Izstudēsim visus šos līdzekļus. Lauksaimniecības

uzlabošana, lopkopība, dārzkopība, zivjkopība,

kredīts, patēriņš, arteļi, izglītība — bet viss palīdz
tikai īslaicīgi un tikai relatīvi mazāk.

Vai tad it nekas nav pret to darāms?

No šā gala jūs nevarat atrast pareizo atbildi. Jūs

taču it nemaz nejautājat, no kurienes nāk šie]|

grūtie laiki, |[kas vainīgs? Cilvēka ļaunā daba?

Jau tūkstoši ir par to domājuši un pamazām sākuši

saprast, ka saimnieciskais posts nāk no saimnie-

ciskiem cēloņiem, ne no morāliskiem vai dieva.

Jums tādēļ nav naudas strādniekiem, maizes ēša-

nai, ka naudu un darbarīkus, ar kuriem vajaga
strādāt visiem, jūs esat nodevuši nedaudziem.

Jūs nestrādājat racionāli, strādājat bez plāna, nav

pārskata, pārprodukcija, ražošana jānoregulē. Ju-

ridiskās attiecības, zemes piederību, mežu tiesības

vajadzētu noregulēt, jānoregulē ari ražošana.]|

*

|[Jūs sakāt: bet tas jau nav uzreiz izdarāms. Nē. Jeb-

kurā ziņā ir tagad slikti, un tad jāpalīdz tūlīt. Kas jādara
tūlīt?

Pagastā. Skolas par velti. Skolas bērnu apkopšana,
ēdiens mazturīgiem par velti. Taisnīgāka pārvalde, iz-

vesti tagadējie juridiskie noteikumi par kalpiem un

saimniekiem.

Izglītībā, literatūrā, teātri.

Valsts iekārtā, konstitūcijā.] |
tautība

(29826/23 un 59035/122)

IV

«EGOISMA FILOZOFIJA» — PĀRDOMAS,

LASOT FILOZOFISKO LITERATŪRU

2. VIII

|[Kap. M. 2.—3. lpp. 1 Nav absolūta mēra lietu derī-

gumam pašās lietās. Katram pašam ir savs mērs. Kopīgais
mērs: sabiedriski nepieciešamā darba laika mērs — ir

tikai kvantitatīvs, tīri ārējs, tam ar derīgumu nav nekāda

sakara. Cilvēkiem nav kopīga lietošanas vērtību mēra,
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bet varbūt ir kopīgs maiņas vērtību mērs? Caurmērā viņa

apmācībai izlietotā darba daudzums — tā ir nauda. Eet

tā tad ir tikai viņa sabiedriskā lietošanas vērtība, cik

daudz viņš vērts kā saimniecisks objekts, kā pavalst-
nieks. Bet viņa morālā vērtība? Vai eksistē morālā

vērtība? Vai tai ir arī saimnieciska, sabiedriska nozīme?

Cik morāle izmaksā valstij, tas ir aprēķināms. Bet tas

nedod morālo vērtību mēru. Varbūt to atrod, izejot no

kopējā, kā maiņas vērtībai?

Nīčes vērtību pārvērtēšana; viņš nonāk pie secinājuma,
ka nav absolūti laba un ļauna, tātad tomēr nav arī abso-

lūta mēra morālei, — ne lietās, ne cilvēkos pašos, kas

derētu visiem cilvēkiem. lespējams šis mērs var būt tāpat

tīri ārējs, kvantitatīvs?]!
(59035/47)

2. VIII

[| Darvina hipotēze atdzīvināja visu evolūcijas teoriju
dabas zinātnēs. Bet arī citas zinātnes ņēma attīstību kā

pamatu un cēla uz tās jaunu sistēmu, kas ir daudz stip-
rāka. Bet šīs jaunās sistēmas būve, šī vērtību pārvērtē-
šana bija tikai ārēja, t. i., atzina, ka laika gaitā likum-

sakarīgi viena otrai sekojošās pārvērtības noris ari

uzskatos par morāli, evolūcijas mācību pielietoja pa lie-

lākai daļai attiecībā uz vēsturi. Bet vai evolūcija neder

arī individuālajā attīstībā, indivīdam, ne tikai indivīdu

kopībai, ģintij, ciltij, sugai. Marksa vērtības teorija un

vēstures teorija var tāpat atdzīvināt citas zinātnes. Mar-

ksa un Darvina teorijas saskan, bet tas jādara sapro-

tams. Tad no abām var iegūt pamatbalstus citu zinātņu
sistēmām. Morāles, mīlas un ar tām saistītie jautājumi

tagad jāizskaidro, izejot no abām lielajām laika idejām.
Jeb vai jāizveidojas trešai idejai. Vai abas lielās idejas
ir neatkarīgas viena no otras, jeb tās radušās viena no

otras?]|

(59035/43)

ļ[Vai Nīče ir patstāvīgs domātājs, vai viņam ir kāda

jauna ideja? Es domāju, viņš ir tikai pamēģinājis lietot

evolūcijas teoriju morāles jautājumos. Viņa kļūda ir tā,
ka viņš ņem vērā tikai Darvina teoriju un Marksa teoriju
neievēro. Vai tādēļ viņa aplamais secinājums? Viņš pār-
cilvēkā aizmirsa labsirdību — šo specifiski kristīgo. Vai

kristietība arī ir zināma laika ideja? Tomēr laikam ne,

bet man trūkst izskaidrojuma, jāpārdomā.]!
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ļ[Nevar atsvabināties no tradicionālā, vajag tikai dotās

idejas tālāk attīstīt, bet bieži vien netiek uz priekšu,

nomaldās, griežas riņķī, producē gan jaunas idejas, bet

aplamas, tāpēc, ka dotās vecās idejas ņēma tādas, kādas

tās bija, tās pienācīgi nepārbaudot. Tā Prudons, tā Nīče

(kuii Marksa teoriju neņēma vērā un Darvinu ar to ne-

papildināja). Vai vispār var pieņemt jaunu ideju bez

pārbaudes? Katrā, pat vislielākajā, idejā ir kaut kas ne-

dzīvs, kam jāatkrīt. Tieši nedzīvo bieži cenšas attīstīt un

nokļūst maldu ceļos. Bet idejā ir ari dzīvais, tikai tas

jāatrod. Vai šis dzīvais nav tas, kas ir kopīgs ar vienlai-

cīgām idejām? Vai šādā veidā nevar atrast, kuras idejas
vai ideju daļas jāattīsta, t. i., kuras ņem par pamatbalstu?
Nelīdz izruna, ka visbiežāk viss tiek apšaubīts un uz tā

tiek uzcelta sistēma. Arī šīs sistēmas bija nepareizas, jo
tās pieņēma pamatu, un šis pamats izrādījās nepareizs.

Kā vēl izvairās no maldu ceļa? Kā kritizē sevi, savu

ideju darbu, pie kura mēra rezultāta pareizību? Gluži no-

sargāties nevar, tad vajadzētu pārlūkot visu pasaules,
vismaz cilvēku vēstures attīstību, un detaļās tas vispār ir

neiespējami, jo «documentes humaines»2
nav vairs da-

būjami. Nepietiktu ar vispārēju noliegšanu, šaubīšanos,
kā to darīja vecie filozofi.] |

(59035/44 un 45)

ļ[Nevajadzētu sevi dēvēt par ateistu.3 Darvins ari to

negribēja un dēvēja sevi par agnostiķi. Tas ir pārāk uz-

krītoši pieticīgi. Jautājums par dieva esamību vai neesa-

mību ir pilnīgi vienaldzīgs, tāpat kā mums tagad varbūt

ir vienaldzīgas t. s. iedzimtās idejas. Agrāk sava viedokļa
apzīmēšanai varēja sevi dēvēt — iedzimto ideju preti-
nieks, brīvās gribas pretinieks utt. Tagad, kad strīds

beidzies, nevienam taču vairs nenāks prātā sevi tā no-

saukt. Strīds par vārdu «dievs» ir noslēdzies, dievs ir

miris, saka Nīče. Kādēļ sevi vēl dēvēt par ateistu, it kā

vēl mūžīgi cīnītos pret šo vārdu?] |

(59035/18)

ļ [Darvins pats domā, ka ateisms vēl neesot tautai, viņš
gribētu ar savām mācībām iepazīstināt tikai saujiņu izre-

dzēto. Tās ir arī bailes no sevis paša. F. Holenders nojauš
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nākotnes cilvēku, bet aiziet no tā vēlāk projām, kļūstot

par pedantisko speciālistu — dzejnieku.
Laiels: attīstība ģeoloģijā, bet citādi veca mācība ]|

(59035/20)

ļ[Dzejā, sevišķi romānā, tik daudz runāts par kaislību, —

ko nozīmē šis jēdziens dzīvē, vai aiz vārda reālā valodā

ir kāds jēdziens? Cilvēks ir kaislību rotaļlieta — tas no-

zīmē tikdaudz, ka viņam ir kaut kādas neiegrožojamas
iekāres, uz kurām prāts nespēj iedarboties. Lielākoties ar

tām gan saprot mīlas iekāres vai citas tīri dzīvnieciskas

baudas, kā ēšanu, arī bezmērķīgu nogalināšanu (ja zvē-

ram, arī tīģerim, ir šie instinkti, viņš nenonāvē aiz uzbu-

dinājuma vai arī — lai sagādātu sev pārtiku). Kaislību

laikam arvien varēs attiecināt uz divām galvenajām dzīv-

nieciskajām funkcijām: sevis uzturēšanu un sugas tur-

pināšanu, badu un mīlestību. Un ar spēku, pirmatnējo,
neiegrožoto, kaislību apzīmē īstenībā gan vienīgi var-

mācību, nežēlību šo divu dziņu apmierināšanā.] |

(59035/59)

Goda vīrs nav spiests sacīt patiesību.
Labāk būt labam nekā patiesam.
Labāk būt labam nekā mīļam.

Svarīgs ir nodoms, ne līdzeklis; patiesība ir tikai

līdzeklis mērķa sasniegšanai.

(59035/38)

2. VIII

ļ [Es rakstīju: goda vīrs nav spiests sacīt patiesību. Pa-

tiesību mēs izmantojam vienīgi kā līdzekli, bet tikai pret

ārpasauli. Pret mums pašiem, mūsu iekšējā satiksmē,
mums vajadzīga absolūta patiesība, t. i., patiesība neat-

karīgi no tās pašreizējā derīguma (arī, ja patiesība vienam

vai otram ir nepatīkama, acumirklī pat kaitē, man tā

tomēr jāsaka vai jādara). Ar pieredzi mēs nonācām pie
tā, lai absolūtā patiesība būtu labākais līdzeklis, lai mēs

savstarpēji mācītos viens otru pazīt un tālāk attīstīties.

Ilgi es izjutu šo pretrunu. Tagad es domāju: atšķirība ir

tā, ka melu pasaulē, kur viss turas uz meliem, kur turklāt

meli ir eksistences nosacījums, arī t. s. godīgajam ir jā-
melo, kaut gan viņš vēl var sevī uzturēt zināmu morāles

un pašcieņas mēru, jo viņa mērķis vienmēr labs (kaut
arī viņš pats novērtē mērķa labumu). Mērķis svēti
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līdzekli, «ir uz tā uzcelts». Ja godīgajam šeit neatļauj

kompromisu, tad viņam vispār noliedz eksistēt. Citā pa-

saulē, kur eksistences nosacījums nav meli, arī nevar

patiesību izmantot kā līdzekli, bet absolūtā patiesība kļūst

par vienīgo mērķtiecīgo un tādēļ nepieciešamo. Mēs dzī-

vojam citā pasaulē, un tādēļ te patiesība ir vajadzīga un

tā ir vienīgā derīgā.] ļ
(59035/46)

ļ[Egoisms neatzīst nekā nebrīva, atkarīga. Brīvība vi-

sur — politiska, ekonomiska, morāliska, reliģioza. Ne

karaļa, ne kunga, ne likuma, ne pienākuma, ne dieva. Tā

kā nav vairs nekā valdoša, nekā, kas būtu vienam, bet

ne visiem, tad cilvēkiem nav arī etalona, kas būtu ārpus

viņiem. Viņu etalons ir viņos pašos, katram tas ir sevī un

sev. Viņš pats ir savs mērs, t. i., sava derīguma, savu in-

terešu mērs. Viss, kas kalpo viņa «Es», viņa organisma
uzturēšanai un attīstībai.

(Brīvības jēdziens savā vistiešākajā nozīmē nav šķi-

rams no vispārības. Gadu simtiem ilgi runāja par brīvī-

bām, bet tās nāca par labu tikai dažiem atsevišķiem. Vienu

brīvība bija vara pār citiem.)
Cik ilgi eksistē kaut kas valdošs, cilvēks vai ideja, šis

valdošais ir etalons, labs ir tas, kas viņam der un kalpo.
Viss pārējais ir ļauns. Viens vienīgs nevar būt brīvs,

viņam tad būtu vara, spēks citus piespiest atzīt viņa in-

tereses un dot viņam to, kas vajadzīgs.
Bet kur pastāv indivīdu asociācija, kuri viens otru

ciena, tur var būt brīvība. Bet vispārība, vai tā nekļūst

par kungu, etalonu, ekonomiski tās derīgums parādās

spaidos, morāliski — altruismā.] ļ

(59035/121)

ļ[Sagatavo ceļu jaunai saimnieciskai kārtībai, izpēta
likumus, pēc kuriem norisinās saimnieciskās parādības

tagadnē, un pēc šiem likumiem secina, kā saimnieciskās

parādības norisināsies nākotnē. Paši galvenie pamatvil-
cieni ir jau atzīti, proti, ražošanas līdzekļi pieder indivīdu

kopībai, un šī kopība ražo sev; nākotne ir regulēta, sa-

mērīgs lielkapitālisms, regulēta, saliedēta cilvēku eksis-

tences cīņa pret ārējo pasauli. Jaunā saimnieciskā kārtība

tika sagatavota, kad vecā jau visiem bija kļuvusi nepa-

nesami sāpīga. Saimnieciskā kārtība ir pamata nosacījums
visam pārējām, un no tās izaug pārējās. Bet par morā-
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lisko kārtību nav vēl teikts galīgais vārds, kristietība,

Tolstojs, Gārborgs, ētiskā kultūra, Nīče — viss tikai

sporādiski mēģinājumi, filozofiska stostīšanās, jo visi stāv

uz vecā pamata, un tas jau ir kļuvis nepareizs. Bet arī

vecā morāliskā kārtība ir visiem jau kļuvusi tikpat sāpīga
kā vecā saimnieciskā. Ir laiks ievadīt jaunu morālisko

kārtību. Tā kā saimnieciskā kārtība ir bāze, tad no tās

jāatvasina jaunā morāliskā kārtība. Varētu domāt, ka so-

ciālisms ir visu kopība, indivīda pakārtojums vispārībai,
tātad altruisms. Bet vai altruisms nekļūtu par indivīda

verdzības reliģiju? Ar altruismu kā reliģijas morāli tiek

sankcionēti vispārības spaidi uz atsevišķo. Buržujam būtu

taisnība — nākotnes valsts ir liela spaidu iestāde. Bet

vai tad saimnieciski un politiski atbrīvotais (arī garīgi

izglītotais, tātad atbrīvotais) indivīds padosies kādai

spaidu iestādei? Sociālisma teorētiķi ir to aizmirsuši. Viņi,

kas citkārt sākuši jaunus ceļus, pārbaudījuši visas hipo-
tēzes un tēžu noderīgumu, šeit pilnā pārliecībā pieņēmuši

par pareizām pārdzīvotās kristietības mācības un vecās

saimnieciskās kārtības filozofiju. Tādēļ maldīšanās un

pretrunas viņu teorētiskajos uzskatos un praktiskajos da-

rījumos. Pilsoņi pilnīgi loģiski pārmet sociālistiem, ka tie

vēlētos spaidu valsti, ja sociālisti pieņem pilsoņu veco,

liekulīgo mācību altruismu. Man tagad loģiski (dialek-
tiski?) jāpierāda, kādēļ altruisms neder kopā ar sociālismu,

un ar loģiskiem secinājumiem jāsecina, kāda morāle iz-

riet no jaunās, sociālistiskās saimnieciskās kārtības. Citā

ceļā es esmu atradis, ka šī jaunā morāle nav nekas cits

kā egoisms, bet man trūkst galvenā pierādījuma, loģiskā,
deduktīvā, dialektiskā. Markss pierādīja dialektiski savu

vērtības teoriju, man tas jādara ar manu morāles teoriju.
Vispirms man jāstudē loģika un dialektika. Tam vajadzīgs
Hēgelis.

Kapitālisms : Kristietība

Grieķu kultūra
,

Feodālisms
, Kapitālisms

Grieķu morāle Feodālā morāle Pilsoniskā morāle

Sociālisms : X

Sociālisms ,1

X
Jl

(59035/119 un 120)

ļ[Vajadzētu domāt un vēl tagad parasti domā, ka gal-
venais ir sacīt tikai pilnīgi skaidru patiesību, lai viņa jau
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tiktu saprasta un iedarbotos. Domā arī, ka patiesības ir

vienkāršas un tādēļ viegli atrodamas; kā pierādījumu pret

jaunu patiesību pat min, ka tā esot par vienkāršu, paš-

saprotamu. Un tomēr šķietami visvienkāršākās patiesības

ir visvēlāk atrastas, piemēram, fizikas likumi, gravitācijas

likums, Galilejs, Ņūtons. Ķīmija. Egoisms kā visas morā-

les, visu t. s. tikumisko parādību pamatcēlonis, t. i., kā

cilvēku kopdzīves likums, nav vēl vispāratzīts, lai gan

tā priekšgājējs, ekonomiskais materiālisms, jau sev ieka-

rojis plašu lauku un turpina savu uzvaras skrējienu ar-

vien ātrāk. Egoisms loģiski izriet no ekonomiskā materiā-

lisma, taču pat sociālisti vēl apkaro egoismu. Materiā-

lisms nebaidās pasludināt ideālistiski noskaņoto pilsoņu

ausīm, ka visas idejas un ideāli, arī pilsoņu, pamatojas

dienišķajā maizē, t. i., ražošanas veidā. Maize ir materiā-

lākais cilvēkam, un vajadzība pēc maizes tiek apmierināta
atbilstoši atsevišķo indivīdu prasībām, t. i., atsevišķo in-

divīdu egoismam. Tas nozīmē — iet tikai soli, varbūt tik

pussoli tālāk, lai atzītu, ka egoismam, kurš atrodas ekono-

miskā materiālisma pamatā un kuram kalpo ikviens ražo-

šanas veids, ir jābūt arī katras morāles pamatā, jo morāle

ir regulu summa satiksmei starp indivīdu un indivīdu.

Baidās atzīt egoisma patiesību, jo tā ir par maz ideāla,

šķietami izposta visu garīgo, atraisot visus ļaunos instin-

ktus, jā, tos pat legalizē. Egoisti paši ir pārpratuši ego-

ismu. Tā vērienīgais gars ir Nīče, kurš te domāja, ka tieši

atraisītie — ļaunie, mantkārīgie, baudkārie, maziskie,

savtīgie instinkti esot īstie, jo viņi atklājoties tagadējos
augstākajos 10 000 samaitātajos bagātniekos, un ka šie at-

raisītie ļaunie instinkti legalizējušies, kad viņš no tiem

radīja savu pārcilvēku, kuram, kā zināms, nedrīkstot būt

nekādas līdzcietības «pret mazajiem», arī nekādas līdzcie-

tības pret apspiestajiem, piemēram, demokrātiem, sievie-

tēm utt.

(Pierādīt, ka patiešām Nīče domājis: pārcilvēkam —

Gētes vārds — vajagot būt ļaunam — tagadējās morāles

nozīmē.) Bet egoisma jēdziens nekādā ziņā neprasa, lai

egoists būtu «ļauns», un tā ne tikai Nīčes filozofija ir ap-

lama, bet ideālistiem un morālistiem nav arī nekāda pa-

mata cīnīties pret egoisma mācību ar citiem ieročiem kā

vien zinātniskiem. Patiesībā cīņā pret egoismu iziet ne

loģika un zinātne, bet attiecīgā laika reliģija un morāle,
t. i., baušļi, kuru pareizība pati vēl jāpārbauda. Egois-
mam ir tas liktenis, ka to apkaro ar saindētiem, negodī-
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giem ieročiem — tāpat kā Darvina mācību, evolūcijas

teoriju, materiālismu, ekonomisko materiālismu un arī so-

ciālismu, visas tās mācības, kuras nemēdz pārbaudīt ar

loģiku, bet kurām jātop nolādētām, iznīcinātām pēc atklā-

tas garīgās policijas pieprasījumiem, lai nepavestu na-

baga «avis».

Taču attiecībā uz darvinismu, evolūcijas teoriju, eko-

nomisko materiālismu sāk jau nomierināties, redz, ka šīs

mācības ļoti labi savienojamas ar visiem ideālākajiem va-

riantiem, kādus tikai var iedomāties. Bet tikai tādēļ iz-

līgst ar šīm mācībām, ka šo mācību reprezentanti ielaidās

uz kompromisu un, runājot par morāles pamatu, vēl pa-

gaidām pieļāva altruismu, neiedomājās tūliņ uzstāties

konsekventi ar egoismu.] |

*

ļ [Nedomā konsekventi, izdarot loģiskus secinājumus no

dotā un tad no atrastā, bet vēl domā to, kas iekrīt prātā,
lēcieniem. Tā atrada un vēl arī tagad atrod patiesības.
Bieži atrod pāragro patiesību, kas neiederas ideju loģis-
kajā secībā un kuru tad arī nesaprot un nodocJ aizmirstī-

bai. Pat tik stingras loģiskās patiesības kā matemātiskās

teorēmas, piemēram, ģeometrija, nav tomēr atrastas pēc
kārtas. Pitagora teorēma jau eksistēja, kamēr vēl nezi-

nāja iepriekšējās teorēmas. Pitagors dzīvoja 600 gadus
pirms mūsu ēras, Eiklīds 400 gadus.

(Izpētīt, kuras matemātiskās teorēmas ir vispirms at-

rastas, kāda ir to secība; pēc tā varētu secināt domāšanas

likumus.)] |

*

|[Vai egoisms praktiski realizējams? Vai tad mazajiem
bērniem arī mācīt egoismu, sacīt, ka viņiem jākļūst sav-

tīgiem? Viņi jau tā ir tik egoistiski. Pedagoģijas uzde-

vums būtu nevis modināt aprobežotu patmīlību, bet bēr-

nos nostiprināt egoisma pamatdomas. Bet tas nav nekas

nepilsoniski ļauns. Galvenais — patstāvību, brīvību, nevis

būt maziem un paklausīgiem, panest aizbildniecību un

apspiešanu. Līdz šim bērni nav vēl brīvi un patstāvīgi,
bet pakļauti, kaut ir jau egoistiski un nobrieduši brīvībai.

Viņiem vajadzīga pašcieņa un nekas cits kā individuali-

tāte, kas viņiem pienākas kopš dzimšanas.] ļ

(59035/113—118)
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ļ [Vispārība arī nav nekas cits kā daudzi atsevišķi in-

divīdi, un viņu princips, altruisms, arī nav nekas cits kā

atsevišķo principu summa, egoismu summa. Indivīds un

viņa princips — egoisms — ir vienkāršais, bet vispārība

un altruisms ir tikai tā daudzkāršojums. Tātad nevar ru-

nāt par diviem principiem — egoismu un altruismu, bet

tikai par vienu — egoismu. Altruisms ir egoisma pavairo-

jams, diferencējums, egoisma ierobežojums. Bet ierobe-

žojums nenāk no citiem, bet gan no sevis paša, — indi-

vīda piemērošanās sabiedrībai.] [

| [Uztverot vispārību kā kādas indivīdu daļas, piemē-

ram, šķiras vai birokrātijas, parlamenta reprezentantu
priekšrocību, vispārības, altruisma intereses ir tikai jauns
līdzeklis spaidiem, izmantošanai. Tātad nedrīkst sociā-

lismā atkal būt spaidi, citādi arī tas būs šķiras kundzība.

Kur ir vēl uzspiests altruisms, tur ir arī vēl kāda mistiska

vispārība, kas pārstāv ne tikai indivīdu summu, bet vēl

kādu tiešo, kādu organismu par sevi. Te tad arī vēl ir

spaidi un nav sociālisma. Tiklīdz nav valdnieka, nav vairs

valdošās šķiras, nav arī tās dēļ nepieciešama morālā aiz-

sardzība, t. i., vispārība, altruisms. Tad ir tikai indivīdu

summa, interešu summa, kura nepazīst ne augstāku, ne

ārpus šīs summas stāvošu mērķi, kas šo summu saturētu

kopā, reprezentētu.]! *

(59035/131)

ļ [Jūs vispārības intereses pretstatāt indivīda intere-

sēm un apgalvojat, ka vispārības intereses ir nozīmīgākas

par indivīda interesēm. Bet no kurienes nāk vispārības
intereses un kādam nolūkam tās eksistē? Taču tikai no

daudziem indivīdiem un daudzo indivīdu labad; ja nav

indivīdu, tad taču nav arī vispārības un indivīdam jāat-
kāpjas vispārības priekšā, it kā vispārība būtu kaut kas

cits nekā indivīds?]!

(59035/133)

ļ [Ikviens vēlētos arī tagad būt «labs», visiem pakalpot,
bet viņš baidās pats tādēļ ciest, zaudēt savus eksistences

līdzekļus, viņš baidās par savu maizi. Bet ja ikvienam ir

sava dienišķā maize, ja viņam nav jābaidās no bada, tā-

dēļ ka viņš ir labs, kas varētu viņu kavēt «labam būt»?

Ir taču labdarība, «priecīgu seju skatīšana», katrā ziņā
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patīkama sajūta, bauda, kuru mēs diemžēl tikai ļoti reti

varam atļauties, jo mēs taču esam nabagi, baidāmies par

savu eksistenci.]]

(59035/132)

| [Tagad morāle ir baušļu kopojums, kā indivīdam jā-
dzīvo dotajā laikā un dotajā vietā. Bet vajag morālei iz-

sekot vēsturiski, arī kāda tā faktiski bijusi dotajos laikos.

Jo modus vivendi, kuram seko un kuram vajadzētu sekot,

nepavisam nesaskan. Tieši otrādi — par morāli sauc to,

kas rakstīts priekšā, bet par morāli vajadzētu saukt to,

pēc kā tiešām ir dzīvots un vēl dzīvo. Mūsu priekšā rak-

stītā morāle ir kristiānisms un altruisms, bet mēs dzīvo-

jam un mums jādzīvo kā sīkumainākajiem un rupjāka-

jiem egoistiem. Sakiet taču patiesību, ka mēs esam rupji

egoisti un mums jākļūst par smalkiem egoistiem. Vismaz

nemelojiet nākotnes labad, nesamaitājiet arī nākamo

valsti, kurā jūs pavēlat, ka tur katram «jābūt labam». Nē,

ļaujiet ikvienam brīvību būt tādam, kā viņš var un grib,

on viņš gribēs to, kas viņam un jums ir labs. Viņš būs

egoists, 4 bet patiess un godīgs, bez liekulības, viņš būs

egoists, bet liels, izsmalcinātāks, tāds, kuram ir smalkas

jūtas un kurš šīs jūtas grib apmierināt sev piedienīgi.
Viņš būs epikūrietis, bet apgarots epikūrietis, kādu Epi-
kūrs viņu pats domāja.]|

(59035/126)

|[Kādēļ ateistiskas reliģijas (bez spaidiem no augšas)
tikai Āzijā — ķīniešiem un indiešiem? Šīs abas tautas ir

miermīlīgas, vismaz salīdzinājumā ar eiropiešiem. Eiropie-
tis kā pastāvīgs karotājs ir pieradis pie disciplīnas, varas

un spaidiem, ir visu iekārtojis pēc saviem kareiviskajiem

ieradumiem: savu valsti, savu ekonomisko dzīvi (laupī-
šana un izmantošana), savu morāli (viss dibinās uz baušļa
«Tev būs!») un, visbeidzot, savu dievu, pašu augstāko ka-

rakungu, kurš morālisko kārtību ari iekārtojis militāri.

Eiropietis ir tik ļoti iedzīvojies militārajos spaidos, ka ari

visbrīvākie gari nespēj iztikt bez tiem. Pat sociālisti vē-

las morāli ar baušļiem — vispirms ar bausli «Tev būs

upurēt sevi vispārībai, t. i., altruismam». Bīhners (480.).*
Ja morāle nevar pastāvēt bez spaidiem, tad tā vispār ne-

kam neder.] |

(59035/128)
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|[Dhammapada. fl Pašatsvabināšanās viscēlākais. Pašat-

svabināšanās ar laba darīšanu. Ar nopietnību nonāk pie
tā.

Pats esi ļauns, vai nē,

Neviens cits nevar būt glābējs.] |
(59035/63)

V

PIEZĪMES PAR ADAS NEGRI DZEJU

«N. Z.» 95—96. N 27. 1 | [«Vētras». 2 Dora Lande. «Nav

visā pasaulē šobrīd viņai līdzīgas.» «Sengaidītā sociālisma

dzejniece» — «atraida visu ārējo spožumu un visu perso-

nisko laimi lielās reformatoriskās misijas dēļ, kuru viņa

jūt sevī ar Orleānas Jaunavas apgarotību.» Partijā
3

parasti
izliekas, it kā nemaz nebūtu vajadzīgs un gaidīts «sociā-

lisma dzejnieks», par visu spriež diezgan necienīgi, kāds

muļķa strādniekpuisis, kas noskaita dažas uzķertas frā-

zes, ir viņiem vairāk vērts, — tā Freiligrāts, Hervēgs, Ja-

kobi, un tomēr — kā izsalkuši pēc dzejnieka, tikai tam

jābūt viņu darba rīkam, viņu dzejniekam, kas dzejo pēc

paragrāfiem, pēc norādījumiem, pēc Marksa. Nu viņi ir

atraduši, izdomājuši Adu Negri un kā sievieti cer viņu
locīt pēc savas patikas.] |

ļ [No viņas, t. i., A. Negri dzejoļiem nav jābaidās, tie

ir labāki vienīgi par mietpilsoņa Zeidela dzejoļiem, aiz-

sniedz (tikko) Jakobi. D. Lande domā, ka A. Negri ir

daudz pārāka par Jakobi domu satura un formas pilnības

ziņā. Bet atskaņa nav formas pilnība, un skaitā vairāk

dzejoļu, tātad arī vairāk domu, nenozīmē būt pārākam
domu satura ziņā. Domu kvalitātes ziņā Jakobi stāv aug-

stāk. Negri ir tikai tēlojumi un domas no partijas laik-

rakstu apcerējumiem. Jakobi jau 1870. gadā domāja to, ko

partijas caurmēra dzejnieks vēl tagad neiedrošinās domāt,

viņš bija patstāvīgs domātājs.] |

|[Ne sociālie dzejoļi ko pierāda, piem., ģēniju, bet vie-

nīgi vai galvenokārt individuālie dzejoļi, sevi pilnīgi pa-

zīst, vismaz spēj sevi pilnīgi pazīt, un, ja kurš ietver sevī

daudz, ja ir ģēnijs, tad var daudz dot. Sociālais ir ārējais,
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svešais, ne oriģinālais, ne jaunais, atkārto tikai vecas do-

mas, vienīgi forma var būt jauna. Te dzejas mākslas ģē-

nijs nevar parādīties, var, labākajā gadījumā, parādīties
zinātnes, politikas, aģitācijas ģēnijs.

Individuālajos dzejoļos nevar ielikt svešas, bet paša
domas un sirds filozofiju, un tās ir oriģinālas, te parādās

pirmatnējs ģēnijs, spēks. Vai Negri ir dzejniece, par to es

labāk spriedīšu no viņas personiskajiem dzejoļiem nekā

no sociālajiem, kurus taču izlieto aģitācijas nolūkos.)ļ

(59035/49—51)

|[A[dai] Nļegri] ir gan līdzcietība, tas ir izteikts vaibsts,

kaut arī šī līdzcietība sakņojas spītā, egoisma atmešanā,

neapmierinātā mīlā un vecmeitībā. Bet A. N. nav lieluma,

kāds prasāms arī no liriska dzejnieka, ja viņš grib stāvēt

pirmajā vietā. Dzejnieks dod tikai savu individualitāti, bet

tai tad jābūt lielai. A. N. ir gan zināma sparība, ir šis tas

mīlīgs, maigs, simpātisks, laba mīļa meitene (tādēļ arī

iemīļota), taču viņai tikai dzejoļi, bet nav domu poēzijas.
Ir zināms jūtīgums. Viņa uzņem viegli redzētos iespaidus,
bet tos nepadziļina, tos nesniedz ar savu personību atpa-

kaļ. No redzētā un izjustā viņa neizdara nekādus secinā-

jumus, nekādas vispārīgas domas, kas tiktu apvienotas

filozofijā. Viņa vispār nav filozofē, nav domātāja kā Sil-

lers, kā Jakobi. Ar Šilleru viņai kopīga ir līdzcietība, brī-

vības centieni (tādēļ arī lasītāju vairāk iemīļots nekā

Gēte), bet viņai trūkst Sillera domu dziļuma un pilnīgi —

Gētes filozofijas. Faustiskais viņai svešs.

Viņai ne tikai nav nevienas pašas oriģinālas domas, bet

viņa arī nav atradusi jaunus izteiksmes veidus veciem,

pārņemtiem jēdzieniem, jūtām, filozofijai. Sociālistu mā-

cības viņa zina tikai visai nepilnīgi, ir vēl utopiste, sīk-

pilsoniska sociāliste, tādēļ arī vēl tagad, pēc «Vētru» iz-

nākšanas, piekrišana sīkpilsoniskajos lasītājos. Viņu vajā

un apkaro ļoti maz. Tas nozīmē, ka no viņas nebaidās.

Viņas sirdsideāli ir gaužām niecīgi — klusa, omulīga

mājas dzīve, komforts un luksuss, un 30 gadus vecs vīrs,

spītīgs, melnīgsnējs, muskuļains. Viņa runā par cīņām, bet

tās neredz. Nav pat neviena īsta cīņas dzejoļa, izņemot

«Izaicinājumu», bet tas ir izolēts un manierīgs.

Arēju cīņu ar laikrakstiem un biedrībām, atklātas dar-

bības viņai nav bijis, viņa apraksta trūkumus un uzmun-

drina cīnītājus, bet tas pilsoņiem ir ļoti pa prātam, viņa
neraksta tā, lai izvērstos īsta cīņa starp viņu un pilsoņiem.
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Bija uzbrukumi no pilsoņu puses, bet arī tie mitējās.

lekšēju cīņu, dvēselisku, ar sevi, savu pagātni, par savu

dvēselisko nākotni viņai nav bijis. Viņa ir gaužām vien-

kārša un skaidra, meža strautiņš, kurš gan čalo, bet ku-

ram var redzēt līdz dibenam un kuru var novirzīt (piemē-

ram, uz balto namiņu). Viņa nejūt nekādu dvēseles šaubu,

viņa nav saplosīta. Viņa nespēj just līdzi šo laiku cilvēku

dvēseles sāpēm.
Viņa ir tikpat liriska, nav uzdrošinājusies ķerties pie

filozofiska domu darba, kad vienai pamatdomai izseko

cauri visās fāzēs. Viņa raksta dziesmas, ne simfonijas.

Jaunajiem ir aktuāla interese, bet vienlaikus tiem ir pā-
rāk sasteigti darbi, nav filozofijas, nav secinājumu, nav

padziļinājuma. Vecajiem, piemēram, Šilleram, ir neintere-

santas tēmas, kuras tieši garlaiko (vecie grieķu dievi), bet

ir domu dziļums, izstrādājums, piemēram, «Cereras žēla-

bas», ļoti skaistas, bet kas mums daļas gar viņas žēlabām?

Šīs žēlabas vajadzētu ielikt cita mutē. Nemeklē jaunu

ceļu, iespaidus, bet to taču dara lielais, kurš nemīl pazīs-
tamas takas, cērt pats sev ceļu cauri mūžamežam.] ļ

(59035/108—112)

A. Negri4

Viņai ir laime, šai Adai Negri. Reti kādam rakstnie-

kam, ne tik vēl dzejniekam, tāda laime. 20. dzīves gadā

Viņa jau slavena, viņas pašas pirmie rakstiņi, dzejolīši
tiek saņemti ar lielāko sajūsminašanos; izveicīgs veikal-

nieks, grāmatu apgādātājs (izdevējs) (tāds pats ģeniāls
Veikalnieks kā kompon[ista] Maskaņija apgādātājs Gon-

ciņi?) šos dzejoļus liek salasīt un grāmatā izdot, un, tik-

līdz parādās šī pate mazā grāmatiņa ar kādiem 60 dzejo-
ļiem (viņās darbi tiek ievadīti no pazīstamās rakstnieces

Zofias Bizi Albini), Ada Negri jau nozīmē visā pasaulē
daudzinātu dzejnieci, Itālijas pirmo dzejnieci. Viņa dabū

6&0 rļubļu] gadā goda algas uz 10 gadiem, bez tam vēl

algu kā seminārskolotāja, dzīvo pilnā pārticībā, viņas
dzīve apdrošināta uz daudziem gadiem, paši labākie dzī-

ves £adi viņai nav jāupurē sīvai un maziskai cīņai par

dienišķo maizi (daudzi talanti sadrūp cīņā par dien. maizi,
kā maize pate), viņa var netraucēti strādāt un attīstīt sa-

vas gara spējas, darboties par labu savai idejai, jo uzbru-

kumi un apvainojumi par sociālismu tai nav kaitējuši un

laikam arī turpmāk nekaitēs. Arī blakus darbs, peļņas
darbs viņai ir patīkams — bērnus mācīt (viņa bieži runā
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par to), kas taču tik lielai daļai ir nepatīkams peļņas
darbs. Un šādu samērā lielu un netraucētu laimi Ada

Negri bauda jau daudz gadus, ne vien sākot no viņas

dzejoļu iznākšanas un slavas radīšanas (Itālijā tiešām rada

slavu, tas ir pietiekami pazīstams fakts; izveicīgs apgādā-

tājs, impresārijs, politisks aģents, vai kā nu to katru reizi

sauc, ir galvenā lieta). Viņa ar 17 gadiem jau ir tiktāļ iz-

glītota, ka var uzņemties skolotājas vietu. Viņai arī lai-

mējas tūliņ dabūt vietu, un jau tik jaunai viņai laimējas
tikt patstāvīgai, kas priekš domātāja cilvēka ir viena no

svarīgākām laimes jūtām; viņas nodrošināto dzīvi var

skaitīt jau 17 gadu. Zināms, nav nekāda liela laime būt par

lauku skolotāju, bet pārtika tiem ir pilna, par nākotni

tiem daudz nav jārūpējas, vismaz salīdzinot ar citiem ma-

zāk nodrošinātiem dzīves ceļiem. Izglītība, garīgi baudī-

jumi, pārākuma jūtas par savu apkārtni — viss tas sa-

stāda laimi, kura sevišķi šinīs laikos, kad neviens nav

drošs, ka tam rīt būs ko ēst, pat miljonārs ne, ir liekama

ievērojamā vietā.

Lapas kreisajā augšējā stūrī pierakstīts:

(A. N. līdzinājās Koļcovam, tikai tas nebija tik laimīgs,
tas nedabūja ne izglītoties, ne nodrošināt dzīvi. Viņas
spožais, slavas cēlais dabiskums, apraksta fabriku kā K.

zemnieku dzīvi, domu nav ne vienam, ne otram — reflek-

sijas.
Jau no 20. gada viņa zina savu dzīves uzdevumu, pie

kura paliks mūžam. Cits šo dzīves uzdevumu atrod tikai

vēlu vai par vālu, kad nav laika vairs sagatavoties un at-

tīstīties.)

Bērnība un pati pirmā jaunība Adai Negri ir mazāk lai-

mīga. Tēva viņa nepazīst, tas agri miris. Toties vairāk

viņa bauda mātes mīlestību. Šī mātes mīlestība, spriežot
pēc A. N. dzejām, ir īsti silta, A. N. viņu sauc pat par retu,

nepieredzētu, varonisku mīlestību. Pie tādas mātes maza-

jai Adai nekas nebūs trūcis. Šī māte, fabrikas strādniece,
kura pelna samērā ar citiem fabrikas strādniekiem diez-

gan labu algu, ja spēja taču viena pate izskolot savu

meitu par skolotāju. Ka mazajai Adai bija bērnībā jā-
dzīvo zemā istabiņā, ar aizkvēpušiem logiem, bija dub|i
jābrien, bija jāsēd uz cietiem soliem, tā vēl nav sevišķa

nelaime, tas nav nekas neparasts arī vidusšķiras, pārtiku-
šajiem ļaudīm, tas it sevišķi pie mums Latvijā nav nekas
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neparasts, ikkatrs latvietis to izbaudījis un tikai pēdējā
laikā, kur mums nodibinājās kapitālistu šķira, būs ari lat-

viešos tādi bērni, kas mazotnē nebūs piedzīvojuši to, ko

pieskaita Adai N. par jo sevišķu nelaimi, uz kuru viņa

pate aizvien atsaucas.

A. N. pate, kā liekas, nav bijuse piespiesta strādāt, viņa

gan prot un mīl lauku darbus, kā pate saka dzejā «Zur

Erde»
5, bet viņa neko nemin, ka būtu algas pēc lauku

darbu vai fabrikā strādājuse. Mīļā māte viņai visu to aiz-

taupīja. Bet cik lielu vīru to nav darījuši un nav to ieskai-

tījuši par kādu viņiem īpatnēju nelaimi. Pāvests Urbāns

savā bērnībā ganījis pilnīgi reāli cūkas, vai tā kā Ed. Zei-

bots. Var aizrādīt uz «Bļaltijas] Vļestneša]» piemiņas grā-
matu6, kurā katrs autobiogrāfs saka, ka viņš cūkas ganī-

jis un ka tā bijuse priekš viņa laime, un no viņiem tomēr

iznāca krietni tautieši, dakteri, advokāti, rakstnieki un

citādi amatnieki.

Ja A. N. nepazīst pate no sūras īstenības uzspiestu
darbu maizes pēc, tad viņai nav vairāk tiesības runāt no

dzīves pazīšanas, no pārākuma par citiem buržuju, maz-

pilsoņu, vidusšķiras dzejniekiem; arī viņa ir mazpilsoņu
bērns, vismaz audzināts tik [mīkši?] kā tāds bērns no bal-

tas rokas [3 nesalasāmi vārdi]. Tātad materiāli un garīgi
A. N. auguse kā puslīdz pārticis mazpilsoņu bērns, īsta

trūkuma nekad nav jutuse, tikai pazinuse savā apkārtnē
pie citiem, saviem radiem un draugiem. Arī katrā citā

ziņā dvēseles ziņā viņas dzīve pagājuse mierīgi, bez lie-

liem uztraukumiem, lielām sāpēm, lielas nelaimes lēkmes.

Viņas jūtas viņai nav dāvājušas lielas sāpes; viņa sakās

gan mīlējuse, bet dziļa iespaida šī mīlestība nav uz viņu
atstājuse, «Stūrme» tēlo vairākās dzejās šīs mīlestības pa-

kāpes un pārejas, un tas redzams, ka A. N. atstāj savu

mīļāko tāļā Amerikā, neiet turp, kalni par augs[tiem], un

turklāt šis mīļākais vēl slims, bet A. N. labāk ļauj mirt

šim mīļākam, jo negrib māti atstāt un pār kalniem kāpt.
Tātad nav pārāk karsta mīlestība. Tad drīz pēc tam A. N.

(savu pusmīlestību dāvā visai pasaulei) mīla pāriet cilv.

mīlestībā, altrļuismā], zināms, tik ļoti atšķaidīta mīla nevar

vairs darīt lielas personiskas sāpes, kā homeopātiskās zā-

līte],
Vai viņas dzejā atspoguļojas viņas dzīve? Dzeja tikai

tad patiesa, ja sakrīt kopā ar dzīvi, ja katrs vārds, kas

rakstīts, arī izdzīvots, sajusts dzīvē.

(Vajadzētu domāt, ka A. N. dzejās atradīsim)
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Pirmais, kas nepatīkami pārsteidz A. N. dzejās, ir pa-

stāvīga koķetēšana ar savām sāpēm, ar savu nelaimi. Tū-

liņ pirmā dzeja «Liktens»7
: sapnī viņai parādās šausmīga

sieva ar uguns acīm un dunci rokā, tā ir nelaime, kura to

grib mūžam pavadīt. Uz dzejnieļces] lūg[umu] to atstāt

Nel[aime] atbild: «Bet tuvāk viņa tik nāca un teica: «Tur

augšā rakstīts, ka tumšs zieds, ciprese zaļa, sniega un

kapa puķe, tu aizvien būsi, debesīs tā rakstīts.» Viņa teica:

«Tik tam, kas ciešot, asiņojot rada, atspīd augstākais
slavas spožums. Sāpes dod domām dievišķu spēku, tik dū-

šīgam karoņam uzvara smaida.» Un es teicu: «Paliec.»»

Viņa nemaz nav tik nelaimīga, viņas dzejai tādēļ nav

dzīves personiskās patiesības. Viņa gan nelaimi redzējuse

un to attēlo pareizi, bet tas vēl nedod personisku patie-
sību, individ. patiesību. Viņa, ja daudz, fotogrāfs, bet ir

labāki fotogrāfi: piem., Doku Atis. Viņa tēlo darba grū-
tumu, bet Strind[bergs] to tēlo daudz dzejiskāk, patiesāk,
jo viņš gan ir pats miesiski strādājis.

Liriskam dzejniekam (citiem ar?) jādod sava individua-

litāte. Vairāk viņam nekā nav, viņš tēlo tikai vienu per-

sonu, t. i., sevi, dod tikai savas jūtas, savus iespaidus, ku-

rus dabūjis no apkārtnes. Visu viņš redz tikai ar savām

brillēm, pilnīgi subjektīvi, ar saviem aizspriedumiem.
Visvairāk darīs iespaidu uz lasītāju to jūtu attēlojumi,

kuras cēlušās dzejniekā iz viņa paša iekšējiem pārdzīvo-

jumiem, iespaidiem. Dzejnieks saceļ jūtas, kuras tas at-

tēlo, arī iespaidi no ārējām ainām, bet aina, piem., cita

redzētas sāpes, nedarīs uz dzejn. tādu iespaidu kā sāpes,
kā viņš jūt pats pie savām miesām. A. N. attēlotās sāpes
nav jutuse pate pie savām miesām (pate nav sašļukuse
zem darba), bet, tā kā viņai dziļa līdzjūtība, tad viņa ir

labi attēlojuse. Vajga spēt dziļi just, lai spētu labi, dziļi
dzejot. Ar to nav teikts, ka katrs var labi dzejot, kas var

dziļi just.
Bet, tā kā lir[isks] dzejn[ieks] tikai ir individualitāte],

tad tam jābūt ievērojamai individualitātei, jāspēj dziļi un

smalki just (jāspēj attīstīties, aizvien ko pilnīgāku, jaunu
dot), tad vajaga spēt (un prast?) attēlot jauki, saceļot jū-
tas, wirkungsvoll 8 dabūto iespaidu, tā ka, lasot ražojumu,
jūt to pašu. Lai to panāktu, nepietiek ar tā sfaucamo] jau-
kumu vien, kurš saceļ patikšanas, apmierināšanas, miera

jūtas, vajga vispirms patiesības (ne apmierināt, bet uzbu-

dināt). Te tūliņ sacīs zvērinātie kritiķi: «Jā, taisnība, neva-

jaga par daudz teikt.» Bet — patiesības par daudz nekad
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nesaka, kas izliekas par daudz, ir tikai nepareiza bilde.

Priekšmets, iespaids nav krietni saprasts, un vājais dzejn.
domā viņu izteicis labi, ja saka vairāk, nekā tas ir. Šis

par daudz ir īstenībā par maz. |[Kur trūkst jēgas, nekad

vārds nebūs īstā laikā.] | Taisni otrādi, nav jābaidās no

lielām bildēm, lieliem vārdiem, tikai jāzina, kuri vārdi

jāņem.

Ģēte un Šil[lers] arī nebaidījās no lielām bildēm, Šek-

spīra] Līrs, Hamlets.

Mēs, piem., tagad nesaprotam fiziskas sāpes, bet neiz-

glītotās tautas, vecie grieķi saprata šīs sāpes par īstām

sāpēm, un Ahils pats raud asaras. Savas jūtas vajga pa-

tiesi tēlot, nevajga viņas izpušķot, iedomāties to, ko ne-

maz nejūt, bet tas būtu jāiedomājas, jo dzejo tikai allge-
meinmenschliches9. Un jūt tikai to, ko piedzīvo.

A. N. ir par maz individuāla, rāda tikai fotogrāfijas,

refleksijas iz dzīves, no savas dzīves maz dod, varbūt arī

pati maz jūt, individ. redzama tikai tur, kur lielas, grib
būt pravietene, bet tā ir izplūdusi individualitāte, kas pate
sevi un savu spēku nepazīst. Kad sevi pazītu, atmestu

lielību un attīstītu tos spēkus, kuri tiešām ir.

Viņai nevar dziļi un daudz līdz just, viņa sāk apnikt, ja
daudz lasa, par to, ka, aizvien vairāk lasot, aizvien krīt

acīs nepatiesība, jūtu trūkums, kurš tikai aizmaskots pār-
spīlētās ainās, kā pie Zūdermaņa.

Jakobi «Klage»
10

var aizvien no jauna lasīt, Gārborga
«Mūde Seelen»11

.

Kritika to ņēmuse par gatavu, lielu dzejn., tā viņa nav,

pate sevi sauc par pravieti; vienmuļība — fotogrāfijas,

nepatiesība. Kad mīl, viss cits jāatstāj, tūdaļ atmet mī-

lestību — šablons.

Plašāk Lande; pate nespēj atteikties no mīlestības. Cf.

«Handwerker» 12. «Stunde der Ruhe»13. 96. ļ [Brālība aiz

mīlas ilgām klusu iet bojā.]| Ne pašas bēdas un nelaime

(73. «Neue Liebe» 14
). ļ[Nē, maskēta sērās es nesu bēdas

skatā un tērpā,] | bet pasaules bēdas, pasaulei, brāļiem
pieder jaunā mīlestība! Varbūt Tu tādēļ mani mīli? tad

nāc, seko man visu sāpju vārdā.

| [Cēli smejot apkampties. Uz atjaunotās zemes just
prieku. Uz šīs zemes viņa nevarot apkampties! Ap-
kampšanās partijas vārdā. Izzūdošā kristietība. 82. lpp.

,s
]|

«Der letzte Herzog» 16 Cf. Jakobi. Liela daļa dzeju ir

fotogrāfijas pēc dzīves, bet arī pēc citu gleznām, piem.,
89. pēc Pattinija gleznas

17
.
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ļ[Neapmierinātas ilgas pēc mīlas] |: viņa liek priekšā lie-

lus prasījumus, bet šie prasījumi taču nav neizpildāmi.

Viņa jau nav vienīgā, un ne pirmā, kura jūt līdzi vārga-

jiem un nespējīgiem. Tādu vīru, kādu viņa varētu mīlēt,

ir miljoniem. Bet viņa jau domā, ka abas mīlest. nav sa-

vienojamas, ka sievietei jābūt freiwillige
18 moceklei, jā-

atsakās no laulības, citādi viņa nevar derēt brāļu atsva-

bināšanai. Partija taisni šo atteikšanos tura par labu,

pieskaita par nopelnu, liek tādēļ uz viņu cerības, svarīgā-
kais moments.

97. [[Ilgas pēc ģimenes pavarda. 19 Bērni, komforts. Vi-

ņai šīs jūtas jāuztver par grēcīgām, jo tās runā pretī pra-

vietošanai, vienīgi egoists bez sirdsapziņas pārmetumiem

var sev atļauties šādas vēlēšanās.] |

*
.• 'Mflgļ

Pie A. N. tikai līdzjūtība, pašas mīlestībai atsacīts, un

atkal nākošas, neizdomātas (bezgalīgas) laimes vēlēšanās

(piem., «Pax»20
— 102.), cerēšana, un viņu taisni tādēļ

sauc par lielāko dzejnieci, pie mums —dr—dr— taisni

tādēļ A[spaziju] nopeļ.
Norauta roka: «Stūrme» — 66.

21

,
nedabiski un nedze-

jiski («Schicksal» 24., 35. lpp.).
Cf. Doku Atis. Sociālismam ir bijuši labāki dzejnieki:

Jakobi, Toms Hārdijs. («Stūrme» 50. — labs.)
|[Viņa nekur neilgojas pēc garīgas mīlas, viņa pazīst

skurbumu, skūpstus, apkampienus, bet nav pierādīta ga-

rīga cenšanās, garīga mīla, viņa pazīst tuvākā mīlestību,
mātes mīlestību. Ideja, garīgā cenšanās, cīņa ir kaut kas

cits. Jakobi «Sūdzība» — «Zemnieks» un A. N. 123. «Vēt-

rās» — «Idille».22 ] |
125. |[Bez atskaņām; 23 bet valodai tieši te vajadzēja būt

pārsātinātai ar tēliem un domām, bet šeit viss ir ļoti bez-

krāsains. Mūzikas iespaids — cf.]|

*

|[T. i. gaidīt no nedabiska cilvēka pašu lielāko, tā būtu

tāda pat prasība, it kā jātop par mūku, lai būtu labs kris-

tietis.] |

*

|[Tikai tad var attīstīties, sasniegt augstāko, kad mīl,
vecmeita un vecpuisis nav cilvēces augstākās virsotnes.

Ja viņa paliks vecmeita, tad būs galīgi eksaltēta. Viņai
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vajag vai nu mīlēt un mainīt savu pozīciju, vai melot, mī-

lēt slepeni.] |
*

102. «Stūrme». «Pax» — nākošā laika fantāzija, bet jotl

vaja. Teorētiski nepareiza, zerfliessender Kleinbūrgerso-
zialismus24

: piepeši no siltas mīlestības vēsmas dzīti, aiz-

mirst visas cīņas un apkampjas, tā nav soc. gaita, tā nav

attīstība, bet utopistfu] fantāz[ija]. Cf. Jakobi «Erde»25
,

«Klage». «Bacchanal»26
.

*

104. |[«Un tomēr tevi nododu»] | — dēmons ar lielām

liesmu acīm tuvojas man un skūpsta man pieri. Līķa bāla

es viņam sekoju ēnā. Uz manām lūpām viņš čukst noslēp-
tības lielas lietas; tās manas dziesmas, kuras [tālākā teksta

trūkst.]
Neesi greizsirdīgs! neatrauj man šīs karstās laimības

stundas, jo mīlējošai kā agrāk un pazemīgai man jāat-

griežas atpakaļ tavās rokās. Un bāla, no saviem vaļējiem
matiem ietīta, es lūdzos pēc tava skūpsta. Jūs teiksat, ka

tas viss jau ir tikai dzejojums, fantāzija. Vīrs vai mīļākais
nevar būt greizsirdīgs uz to, ko viņa mīļotā dzejo. Bet

taču dzīvē to vienmēr redz, vīrs, kas tiešām mīļo savu

sievu, būs greizsirdīgs uz katru sievas atsvešināšanos no

vīra; un dzejošana, domāšana, karstas laimības stundas

pilnas trakuma un VVonne27
jušana — savrup, bez vīra pie-

dalīšanās — ir taču atsvešināšanās. Augstākos sievas prie-
kus, garīgos priekus, radīšanas priekus, vīrs nejūt līdzi.

Kā viņam tad nebūt greizsirdīgam, ja viņš tiešām mīl? Jūs

teiksat, [jo?] viņa jau nāk atpakaļ pazemīga, lūdzēja? Jā,

pazemīga, it kā savu vainu juzdama. Viņa atdodas, sevi

visu, bet tik miesiski. Viņas garīgie prieki nav meklējami
pie vīra. Vai vīrs, kas pats sevi ciena, var tiešām būt

mierā ar miesām vien? Un vai uz ilgu laiku šāda sieviete

var apmierināties ar šādu vīru, kas viņai garīgi neka

nedod? Nē, laulības, īstās, nākotnes laulības, lielākā no-

zīme taisni te, ka viņa nodibina garīgu kopību, tik tuvu un

dziļu, un patiesu (bez apmānīšanas) domu, ir sīko, smalko,

pusdomu, pusjūtu izmaiņu, kāda nav iespējama starp vī-

rieti un vīrieti, tādēļ, ka viņiem trūkst elementu, kas sa-

kustina šīs subtilās domu jūtas, t. i., mīlestības, viņiem nav

tik tuvas kopdzīves, kas vienīgi ved uz šādu jautājumu
rašanos, iekustināšanu.
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Strindberga «Glāubiger» 28 arī jūt, ka nav pareizi, taisni,

ka viena puse visu dod un otra tik ņem — tur tikai vīrie-

tis devējs. Vīram vajaga būt viņai līdzīgam garīgā spējā;

nepietiek ar to vien, ka viņam ir vērša kakls un ka viņš
vai izliet savas asinis citiem par labu. Vismaz vajaga būt

iespējai, ka viņa var no vīra aizņemties kādas domu sēk-

las. Bet īsta laulība tikai tad, kad abi kopā ražo, darbo-

i. s. Ko A. N. saka 73. «Neue Liebe», ka kopā jācīnās, tas

nav pilnīgi pareizi, jo viņa pate cīnās vislabāk caur sa-

vām dzejām un ne caur savu asins izliešanu, un viņš caur

r pjo aģitāciju vai kauju.
Cik zema ir šāda A. N. mīlestība. Viņa pate jūt savu

p .rsvaru pār vīrieti, kuram tā atdodas, viņa ir priekš
revis dzejniece, saietas ar ģēniju, ir praviete, un viņš ir

v gadu vecs, muskuļiem kā dzelzs, kaklu kā vērsis, — ar

spēju izliet savas asinis — un tas ir viss. (Gan vienā

vietā — «Handwerker» — teikts, ka viņa piere no do-

mām bāla, bet tas vairs neatkārtojas, nav teikts, ko viņš
domā, pat šaubas, vai viņš saprot dzejnieces līdzjūtības

ideju, vai grib sekot viņas karogam, tā ka ļoti jāšaubās,
vai viņam piere bāla tiešām no domām, viņš jau ar tik

vienkāršs amatnieks, un tiem pieres mēdz būt bālas ja
daudz tad no cepures, kuru tie nēsā uz pieres.) Viņa jūt,
ka ir augstāka būte un padodas «pazemīgi, padevīgi, lū-

dzoši» zemākai būtei, kura imponē vienīgi caur savu mie-

sisko muskuļu spēku, ar kuru apbalvoti vēl lielākā mērā

lopi. Brīvības pravietene pazemojas priekš rupja miesas

spēka. Tas ir saprotams pie dekadences salonu dāmām.

*

Visu dzeju bezmēra garums.

Par muskuļiem un 30 gadiem arī 115. |[«Vētr[ās]».
Viņa — tautas bērns?!

«Liktens» 46. Es ilgojos mīlas. «Arābu ērzelis». 45.

«Izzūdi migla, smacīgā šaurība,

Bez apdoma cilvēcē ienāk necilais pūlis.»
Cf. Hervēgs: [nesalasāms teksts]. Brīvas dvēseles spārnu

vēzieni.

Cf. K. Henkels. Pasaules vētra. Prēriju zirgs — ir gan-

drīz labāk.] |
Gleznas jaukas, bet nav tik lieliskas kā A[spazijai].
ļ [Brīvība ir vara.

«Bez ritma» un «Miers». Kur viņai pietrūkst fantā-

zijas, viņa kļūst vāja, bet viņa spēj labi fotografēt.
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«Bez ritma», «Miers» un citi.] ļ
129. ļ [Sajusts izmisums.]|
Zofia Bizi tēlo jauno dzejnieci, 29 kā viņa dzīvoja, kad iz-

nāca klajā viņas grāmatiņa «Fatalitā»30
.

Mēs redzam viņu
kā nabaga tautas skolotāju mazajā miestiņā Motta-Vis-

konti koka tupelēs pa ielu ejam, lai nabadzīgās skolas tel-

pās (erbārml[ich]31
) mācītu grāmatniecības pamatmācībās

80 netīrus zemnieku bērnus. Ar pūlēm viņa bija tikuse

līdz šim stāvoklim, jo viņas māte, nabaga fabrikas strād-

niece, tikai ar lielāko trūcību (Entbehr[ung]32
) bija iespē-

jusi sagādāt meitai iepriekšējo izglītību priekš skolotājas
amata.

Bet jaunajā meitenē dzīvo uguns gars, un uzvarēdama

viņas dzejisko dāvanu vara lauzās caur visiem viņas

vārgu dzīves ārējiem šķēršļiem. Bēdas un nelaime nespēja

viņu nospiest un sarūgtināt, un kvēlošas, formas ziņā pil-
nīgas dzejas, parakstītas ar vārdu «Ada Negri», parādī-

jās laiku no laika avīzēs un mēnešrakstos un modināja

publikas ievērību, līdz kāds apgādātājs iedomājās dzejas
salasīt kopā un izdot ar uzrakstu «Fatalitā» («Liktens»).

Ir pazīstams, kādu iespaidu darīja Itālijā šī mazā grā-

matiņa un kā A. N. caur to uz reizi iestājās savas tēvijas

pirmo dzīvojošo dzejnieku rindā. Sagatavojas viņas lik-

teņa pārgrozījums. Caur augstsirdīgu, priekš visa augsta

sajūsminātu sievieti Emiliju Peruci (Florencē) A. N. tika

sagādāts goda atalgojums, kuru pirms viņas bija saņē-

muse Neapoles dzejniece Džanina Milli, t. i., uz desmit

gadiem 1700 liru ik gadus. Līdz ar to viņa tika aicināta

par literatūras skolotāju kādā seminārā «Scuola Normale

Gaetana Agnesi» Milānā, kur jaunas meitenes tiek izglī-
totas par skolotājām. Skolnieces dievinot augsti apdāvi-
nāto, ģeniālo skolotāju, un viņa pūlas, kā pati raksta,

mācīt jaunajām dvēselēm labsirdību un dievbijību, tais-

nību, Milde und Duldung 33
.

Par viņas personisko dzīvi maz ko var dabūt zināt, jo
viņa satiksmē tiklab runā kā (vēstulēs) rakstā ļoti attu-

rīga. Uz taisnu pieprasījumu par viņas dzīvi viņa atrak-

stīja: «Es tiešām nezinu, kādas ziņas lai es dodu par savu

dzīvi, es esmu dzimusi Lodi pilsētā 3. febr. 1870. g.f
mana

jaunība bijuse bēdīga, nelaimīga: es esmu mīlējuse, esmu

strādājuse un visu savu dvēseli un visu talantu nodevuse

augstam ideālam — un es vēl strādāju un aizvien strā-

dāšu. — Tas ir viss.» —
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Viņas ārējais izskats pēc bildēm un aprakst. tēlojuma

Ir ļoti pievilcīgs. Viņa nav liela un smalka, schmāchtig
34

auguma; ievērojama galva ar platu pieri, ierobežoti no

cirtainiem tumšiem matiem, un (stingriem) spēcīgiem

vaibstiem, [kuri] tiek apgaismoti no brīnišķi dziļām, tum-

šam acīm, kuras ar savādi drosmīgu skatu liekas raugā-
mies neizmērojamos tāļumos.

«Spriežot pēc manām dzejām, mani būtu jātura par ļoti

sparīgu un vīrišķīgu,» viņa pate raksta «bet tas nav tiesa:

ikdienišķā dzīvē es esmu diezgan lēna un palaikam pat

(kautrīga) bailīga; man arī ir ļoti sievišķs temperaments
un man vajaga bieži miera.»

Viņa dzīvo ar māti, kuru tā mīļo par visu vairāk, kurai

dāvātas viņas sirsnīgākās dzejas, klusā vientulībā, satie-

koties ar maz, bet īstiem draugiem, vienkāršos, bet omu-

līgos mājas apstākļos (Hāuslichkeit) Via Antonio Milānā.

Aufstrebend35
. Dzejniecei, kuras slava drīz pārgāja pār

viņas tēvijas robežām, arī tagad nav aiztaupītas cīņas un

sāpes.
Viņas begeisterte

30 mīlestība uz tautu, uz nabagiem un

vārgajiem, viņas dzejas sociālais virziens, šī vārda cē-

lākā nozīmē, ir daudzreiz tikuši pārprasti un nepareizi iz-

tulkoti. Skaudība un nenovēlība pat veduši līdz atklātiem

uzbrukumiem avīzēs. Bet dzejnieces ģēnijs pārvarējis vi-

sus uzbrukumus, un tagad A. N. tiek pēc tiesas daudzi-

nāta par Itālijas pirmo dzejnieci. Viens viņas dzeju izde-

vums seko otram. Arī vācu publika uzņem itālietes dzejas
ar sajūsmu, un pārsteidzoši ātri tagad bijuse vajadzīga
trešā druka.

Viņas tāļākiem ražojumiem var pretī lūkoties ar Span-

nung
37

. Viņai vēl būs daudz ko mums teikt, šai dzejniecei
ar kvēlošo dvēseli un tautas bērna karstajiem sirdspuk-
stiem; par tautas bērnu viņa pate labprāt saucas.

(120795)

VI

KRITISKI UZMETUMI

PAR A. NIEDRAS (—DR—DR—) KRITIKU

24.V11 96.

| [Spontāns pretīgums, riebums, kad šodien bija jāsāk
rakstīt kritika. Man bija dažādi iemesli šim riebumam: es

esmu nonācis pie citas pārliecības, darbi man vairs nepa-



107

tik, es varu par tiem runāt tikai noraidoši. Es skatos xsz

dzejoļu trūkumiem, un man jārāda publikai to lielums.

Un tomēr man bija cits pamatojums: dzejoļu izdevumam

vajadzēja būt arī norēķinam ar veco, kritikai par veco.

Tātad es varēju šeit kritizēt. Dzejoļi — norēķināšanās, bet

tos taču izdod, jo tie var vēl noderēt. Šai kritikai jārāda,
cik tālu dzejoļi un arī citi darbi var noderēt.

Viss bija tikai riebums pret darbu, inerces likums.] |

(59035/ }07)

I

Mēs nevaram strikti pēc §§, pēc autoritatu grāmatām
noteikt, ka literatūrai nav nekāda svara, it sevišķi to ne-

var pie politiski nebrīvām tautām, kā pie mums. Taisnība,

literatūra ceļas iz saimniecisku šķiru cīņu, iz stāvokļa, bet

viņa ceļas kā ierocis šinī cīņā, viņa ari faktors, kas līdzi

darbojas, tāpat kā lieli vīri netaisa vēsturi, bet lieli vi: i

ir vēstures rīki, ieroči, ar un caur kuriem viņa darbojas.
Neviens taču neliegs, ka aģitācijai ir liels svars, ja tā arī

ir faktors, kas palīdz pārgrozīt saimnieciskus apstākļus

(sociāldemokrātija, piem., groza Vācijas saimn. apstākļus,
strādnieku stāvokli, dara strādniekus par valsts faktoru),
un aģitācija ir mutiska un rakstiska, ir taču literatūra,

pa reizei pat ar beletristikas raksturu. Tātad vismaz šai

literatūrai ir iespaids uz ļaudīm, viņa ir faktors, kas groza

saimnieciskus apstākļus. Es neliedzu, ka literatūra ceļas iz

saimn. apstākļiem, bet es arī neļauju liegt, ka viņa pate
ir faktors, kas palīdz šķiru cīņā.

(29826/21)

«Vienai idejai ziedoja visas citas», «treknās govis ap-

rijuse, viņa pate tapa vēl liesāka». 1 Cauri spīd tūliņ pirmā
lappusē iepriekšējā (pirms izmeklēšanas, un jāizmeklē,
jāpētī bez iepriekšēja sprieduma) nelabvēlība pret to vir-

zienu, uz kura gājuse A[spazijas] pārvēršanās. Vai tad

līdz tam bija kādas idejas, kur ir tās visas citas idejas?
«Vaidelotē» un «Saules meitā». Bet ko tās saka: 1) dzīša-

nos bez mērķa, bez ziņas, bez panākuma, 2) dzīves apni-
kums, ideāla nesasniedzamība. Tās gan ir augstākās no

vecām idejām, bet taisni tādēļ tāļāk arī nav kur iet, viņas
nevar vairs attīstīt, darīt skaidrākas, kaut arī tās būtu

«miglainas». Jānāk pie jaunām idejām, ja negrib mūžam

atgremot. Bet ja nu A. nāk pie jaunām idejām, tad -dr-dr-

saka, ka šī jaunā ideja, kas citas apēd, ir vēl liesāka. (Un
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taču viņam kā mācītajam būtu taisni jāatzīst kristīgas mī-

lestības ideja — viņš gan to nosauc par liesu.)

(29826/1)

Viņa raksts nav nebūt kritiska studija, bet polemisks

partijas raksts — iz t. s. vecajiem, cik tāļu viņš un citi

pārspriedēji pazīst literatūru, Teodors.

*

|[Lielie vārdi «Prologā»
2
, sevišķi brīvības dziesmās,

bija frāzes, jo tiem nesekoja nekāda darbība, bet tādēļ
frāzes bija ari Hervēga dzejoļi, Mors, Šillera brīvības

dziesmas, Lēnava poļu dziesmas. Tie ir skanoši vārdi, ba-

zūnes grūdieni, kas modina no miega ar lielu troksni, bet,

ja grib tikt modināts, tad nedrīkst baidīties no pieskarša-

nās, ja grib nervu uzbudinājumu, ja grib tikt pamudināts
uz deju, tad nevajag baidīties no mūzikas trokšņa. Pro-

tams, tas nav dzejas nolūks, ir intīmāki toņi, kas vairāk

runā uz sirdi, un es ticu, tai ir arī šie toņi. — Taču jūs
rakstāt šīs skanošās frāzes ne tādēļ, ka tās jūs modinātu

[nesalasāms teksts], bet gan tādēļ, ka jūs baidāties — sevi

kompromitēt, jūs vienkārši esat par gļēviem, lai paši pa-

mostos, kur nu vēl citus modināt.] ļ

(29826/2)

|[Dzejniekam jādod sava individualitāte, bet kādēļ runā

par individualitāti, ja arvien no viņa prasa tikai vispārī-
gākās, nodrāztākās frāzes, to, ko pilnīgi saprot visi, t. i.,
filistri? Filistrs arī visaugstāko ideju padara smieklīgu un

parastu, piemērojot to saviem sīkajiem apstākļiem. Un nu

tieši jārakstot viņam. Vai te arī nav jābūt filistram?

Filistrs grib mieru un bezdarbību, un tad viņam ir ļoti
pa prātam, ka Šillers sacījis: pilnīgo varot radīt tikai mie-

rīga dvēsele. Bet mēs negribam mieru, bet gan kustību,

cenšanos, dzīvi. Šillers rakstīja pret [1 nesalasāms vārds].
Kristīgās ticības ideja arī nebija visiem saprotama, kaut

gan tai vajadzēja būt visaugstākajai patiesībai un poēzi-
jai.]!

(59035/124)

|[No sāpēm var atbrīvoties dzejojot. Ovīdija «Skumjas»
ir tā sadzejotas, viņš nav nogaidījis, līdz sāpes kļūst rā-

mākas. Ir dzejots aiz grūtsirdības. Pēc Šillera Negri nebūs

nekāda dzejniece.
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Sāpes ierosina dzīvības pretestības spēku un spītu.
Priekā ir tas pats dzīvības spēks, kurš meklē izeju darbā.

Ne aiz spīts; bet aiz attīstības dziņas. Ne tādēļ, lai atbrīvo-

tos no miera, bet no uzbudinājuma. Uzbudinājumam jābūt

v::; pirms, vai, labāk, dzīvības spēkam jābūt kustībā. Attīs-

tība ir nemiers. Var dzejot, izejot no jebkurām sajūtām,
arī patiesās miera un harmonijas izjūtās, tikai ne no paša

miera, jo miera izjūta arī ir kustība, dzīvības spēks.] |

(59035/125)

3) |[Vai tas ir tik liels atklājums, ka dzejnieks lieto sa-

līdzinājumus, kas ilustrē viņa domas? Runājot par bezga-

lību, domā par jūru. Vai viņš grib pierādīt ar salīdzinā-

juma priekšmetiem — jūru, vietu, paisumu, debess zil-

gmi —, ka dzejnieks pārstāv bezgalības ideju? Tas būtu

kaut kas naivs, jo taču katrs dzejnieks runā par to.] |

(3a) Dzejnieks dzejo priekš filistra? Tad jau viņam jā-
būt kā Zūdermanim vai pat Marlitai, kur idejas, gleznas

un jūtas tik seklas, ka viņas saprot pat «augstās meitas».

Tādi, zināms, arī tiek saukti par dzejniekiem, piem., Frei-

tag, Redviz. Augstāks tas dzejnieks, kurš dziļāks un kuru

filistrs saprot tikai pēc kāda laika. Gēte, Šillers (bet:
«VVerther», «Rāuber»?).

(3b) Kritiķis —dr—dr— nevar iedomāties skaņas, kas tīra

izpūst iz mūžības un tāda atgriežas turp atpakaļ. Bet kri-

tiķim vajadzētu spēt to iedomāties, pat filistrs to spēj, un

kritiķis nedrīkst stāvēt zem filistra mēra. Salīdzinājums

ņemts iz mūzikas, un mūzika jūtām stāv vistuvāk no vi-

sām mākslām. Katrai simfonijai, operai iet cauri viena

skaņa, vienkārša jeb tīra, kura dažādo variāciju dau-

dzumā, citām

(59035/129)

4) skaņām piejaucoties un traucējot pirmo vienkāršību,
skaidrību, zaudē. skaidrību, bet tomēr šad tad izdzirdama

iz cīņas cauri traucētājām skaņām un izskan atkal beigās
skaidra un vienkārša, aizskan, it kā aiziet mūžībā, tālumā,

nezināmībā, no kurienes bija nākuse.

(4a) Kas atzīstas pats par ēzeli, tam nav brīv kritizēt

lakstīgalu. Pareizais ceļš esot: pamazām, tikai nepārsteig-
ties, neuzbudināties (piem., 437. Goethe pamazām

3
). Sa-

vāda loģika: gan radīsies tāļāk raugošies ļaudis, kad

daiba lauks būs plašāks, bet kad darba lauks būs plašāks?
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tad kad būs darbs darīts, t. i.: kad būs tāļāk raugošies

ļaudis; darbs nedarās pats, bet ļaudis viņu.

(4b) «Pa «B[altijas] Vļēstneša]» partiju viss gāja un iet

loti ikdienišķīgi.» Ko tas apzīmē, tas izprotams iz aug-

šējā, ka «literātu bērni», mūsu inteliģence, ir vienpusīga,
«nodevusies savam arodam, un arī tajā daudziem trūkst

īstas elasticitātes», nevar nodoties (pat) «sava aroda dzi-

ļai apstrādāšanai». «Jāsteidzas, lai tiek gatavs, un tad tū-

liņ jūgu kaklā, pelni naudu un maksā parādus» (vairāk

gan pelni naudu nekā maksā parādus). Tātad «taisni tas ir

tas pareizākais ceļš, lai sasniegtu pozitīvos panāku-

mus» — ir «naudas pelnīšana», «vienpusība», «pat sava

aroda neprašana», t. s. «kaislais materiālisms», kuru šie

vīri gribēja atrast opozīcijā. Un to —dr—dr— «atrod par

pareizāko ceļu»!

(5) —Dr—dr— pats, liekas, nav mierā ar šo tukšību, ne-

spēcību, diletantismu «B. V.» pusē, par ko tad viņš melo

pats pret sevi, pret savām labākām jūtām, dodams šiem

tukšiem veikalniekiem un viņu centieniem tik lieliski ska-

nošu vārdu: «Šīs partijas attīstīšanās bija par daudz (!)

loģiska un dabiska.» Nē, šī attīstība nav ne loģiska, ne da-

biska, te vispār nav «attīstības», bet bezcerības tukšums,

bezidejība — papuve. Kad viss «šis tukšums» par daudz

loģisks un dabisks, tad jau viņš labs, tad jau nav ko žē-

loties un zoboties par viņu; ja viņš atkal ļauns, tad neva-

jaga melot, vajaga saukt viņu pie īstā vārda. — Kritiķis
varbūt arī nemaz nejūt, cik muļķiski ļaunprātīgi viņš ar

šiem vārdiem izsakās par apspriežamo dzejnieci. Ja «šī

attīstība» ir loģiska un dabiska, tad dzejniece, kas no vi-

ņas bēga, meklēja neloģisku un nedabisku. Vai tiešām vi-

ņam

2) (5) ir dūšas šos tukšos pusaroda vīreļus saukt par lo-

ģiskiem un dabiskiem un dzejnieci par neloģisku un ne-

dabisku. Vai kritiķis tiešām tik dziļi grimis filistrībā un

veikalībā, ka viņš to atzīst par neloģisku un nedabisku, ko

dzejniece grib un pēc kā viņa cenšas, t. i., ne nauda un

veikala peļņa, bet idejas, gara attīstība, brīvība u.-t. t., jeb,
ko pats kritiķis saka: bezgalība un cilvēku mīlestība! Vai

tiešām šīs abas lietas — «bezgalība un cilvēku mīlestība» —

ir neloģiskas un nedab.? Un vai viņas tiešām nāks pašas
no sevis, vai tiešām pēc tām nav jācenšas, vismaz «tālāk

raugošiem ļaudīm»?

(6) «Bet tas rakstniecei iznāca par samaitāšanu», ka

viņa iemantoja jel vienu ideju, tātad labāk būtu bijis, ja



111

viņa būtu palikuse tur, kur nav nevienas idejas, tas jau ir,

pēc kritiķa domām, tas pareizākais ceļš, kas ved uz «pozi-
tīviem panākumiem», kas ir loģisks un dabisks? Vai priekš
viņas bija vēl cits ceļš, (6) vai viņai bija jāupurē sava

individualitāte, savas ««2 idejas» — bezgalība un cilvēku

mīlestība» un jāiet pa pareizo ceļu: «jāpelna nauda un

jāmaksā parādi». Vai nu viņas «2 idejas» — bezgal. un

cilv. mīl. — bija pareizas vai ne (mācītājam viņas izlie-

kas nepareizas, cik arī «mācītājs, tikumības māc.» palicis

materiāls, ka viņš atzīst par vienīgi pareizo ceļu naudu

pelnīt un parādus maksāt (tā gan tiešām dzīvo mūsu mācī-

tāji)), tomēr viņas bija idejas, un vai kritiķis tiešām var

gribēt, ka ir tās aizmigtu «naudas pelnīšanā».

Lapiņas malā pierakstīts:

Flegmas ideja? | [Slapja un auksta] [ ideja.

(7) Aspazija apstrādājuse idejas, kuru avots bijis lite-

ratūra. Viņas 2 idejas esot «bezgalība» un cilvēku mīles-

tība.

Lapiņas malā pierakstīts:
2 bezg[alības] idej[ām] ir difūzijas spēks. Hiperbola!

Vai tās tiešām ņemtas vai jel maz var būt ņemtas iz

literatūras? «Bezgalība» nav nekāda ideja, tā ir jūta, gara

konstitūcija, rakstura īpašība. Te literatūra, iespaidi uz

prātu, no ārienes nākuši iespaidi nevar nekā darīt. Ārējie
iespaidi, lasīšana nevar taču

2) (7) nodibināt raksturu. Ja raksturā nebija šo jūtu, šīs

dzīšanās pēc bezgalības, ideāla, tad literatūra to nevarēja
dot, jo vispirms raksturs izvēlas sev literatūru. Bezfantā-

zijas, bez jūtām cilvēku var piebāzt līdz malām pilnu ar

dažādām jaukām gleznām un idejām, ar jūrām un plū-
d[iem], un pērkoņ[iem], un viņš tomēr nesāks dzejot par

bezgalību. Ir taču dzejnieki, kuri [dzejojuši par] citiem

sausiem bezfantāzijas priekšmetiem, un tie tāpat apstrā-
dājuši idejas, kuru avots literatūra, tad jau katrs to vien

smeltu iz literatūras, Krilovs, Zukovskis. Literatūra pate

par sevi nenozīmē «bezgalību un cilvēkmīlestību» un tā

literatūra, no kuras esot smēlusi A., jau ne tik ne (Gēte,
Bairons, Šekspīrs). Un tālāk, vai cilvēkmīlestība tiešām

smeļama tikai iz literatūras, iz grāmatām, vai tā nav taisni
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ņemama iz dzīves, kas dzīvē ir cietsirdīgs pret cilvēku, tas

par to nedzejos, ja būs grāmatas salasījies, jeb viņš lie-

kuļos, un liekulību var še lēti atklāt.

3) (7) Abas «idejas», jeb, pareizāki, jūtas — «bezgalība

un līdzcietība» — bija iedzimtas, t. i., no mazotnes attīstī-

jušās, no vecākiem pārņemtas, vēlāk caur dzīvi ieaugu-

šas, literatūra varēja šīs jūtas tikai stiprināt. Viņa tad

arī vienmēr meklējuse kā papildinājumu tādu literatūru,

kura stiprina šīs jūtas, dod tām barību. Opozīcijas ideja
to deva, viņas ideāls ir tik plašs, visu nākotnes dzīvi, ne

vien saimniecisko, bet arī garīgo: morālisko, literārisko.

mākslas v. t. t. apņemošs, ka te bija taisni barība viņas

bezgalības jūtām, te bija ideāls, kurš reāli sasniedzams,

bet kurš spēj bezgala attīstīties, jo šis ideāls ir visas cil-

vēces labklājība. Še pie opozīcijas «vienas idejas» viņa

arī atrada «cilvēku mīlestību» un līdzcietību. Jo visas

opozīcijas dzenuls, dziļākais mērķis ir tikai palīdzība cie-

tējiem, atzīšana, ka arī atstumtajam tiesība cilvēciski dzī-

vot, cenšanās šiem atstumtajiem iepotēt pašapzinību un

pašcienību. Še taisni visplašākais

4) (7) un vienīgais lauks dzejnieces «līdzcietības» jūtām
attīstīties. Kā šīs «2 idejas», t. i., jūtas, attīstījās, mēs re-

dzam no viņas virziena. Kāpēc viņas attīstība liekas it kā

apstājusies — tur nav vainīga šī «viena» pērles ideja, bet

lokālie apstākļi. «D[ienas] Lfapaļ» nav pate šī ideja, bet

tikai viena no viņas aizstāvētājām, kaut gan līdz šim lie-

lākā. «D. L.» varēja vai nu pārprast šīs savas pašas idejas

plūšanu, vai domāt, ka priekš viņas praktiskajiem, tuvā-

kajiem mērķiem vajadzīga sašaurināšanās, literatūras ne-

ievērošana. «D. L.» vispirmā kārtā nav literatūras avīze,

bet politiska un saimnieciska (ka viņa vēl tagad iet pa
iebrauktām sliedēm un pasniedz daudz beletristiska ma-

teriāla, kaut arī maz literāriska sprieduma, tad viņa nav

konsekventa, un atkarīga no veikala). Pie «D. L.» mazāk

krita svarā šī atziņa, ka literatūra nav jāievēro, bet per-
soniski iemesli. Lielākā daļa no līdzstrādniekiem paši bija
dzejnieki un romānisti, tie jutās neomulīgi pret pārsve-
rošu dzejnieku. Kādēļ taisna naidība?

5) (7) Dzejnieces] bezgalības un līdzcietības jūtas nav

gaisušas, bet spēj attīstīties. Viņa atpūšas, saņemas spēkā,
pārgrozās, uzņem jaunu garīgu būtību, viņas individuali-

tāte grozās, un, kad nāks viņas laiks, viņa nāks klajā ar

jaunu dzeju. Kā viņa agrāk izteica savu laiku ideju vis-

dziļāk un jaukāk, tā viņa to darīs arī nākotnē. Bet pamats
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vienmēr būs tā pate apkarotā bezgalība un līdzcietība, ko

es gribētu nosaukt par spēku, par attīstības spēju.

Tagad iestājas vispārējs klusums literatūrā (arī Blau-

manis dod tikai tulkojumus), un tikai šī «viena pērles

ideja» jeb ideju pērle dos jaunu spēku literatūrai.

A[spazijas] laikmets, viņa, viņas pretinieki, viņas pa-

kaļdarītāji (Zeltiņš, Tautmīls), viņas kritiķi un cienītāji.

«A. stāvoklis mūsu literatūrā». — «Pēdējais laikmets

mūsu lit.» (jo tagad ir zināma pauze).

(9) «Bet cik nabaga bija tagadējā literatūra pret atstāto!»

Tā nav taisnība. Kuru literatūru viņš domā: latviešu? Tad

jau jaunlaiku liter. bagātību atzīs ir viņas niknākais pret-
nieks, jo mums vecās liter. nav gandrīz nekādas. Ār-

zemju, Eiropas liter.? Kvalitatīvi tagad E. liter. ir

atkal, bez šaubām, bagātāka nekā vecā. Šekspīrs,
Gēte, Bairons pa daļai nemaz nezināja jaunlaiku
lielo ideju — zinātnisko un filozofisko, kuras dibinā-

jās uz attīstību, pa daļai tikai viņas mošanos (Gēte
un [1 nesalasāms vārds]), un sajūsminājās par viņām,
bet nepaspēja viņas dzīvē un dzejā attīstīt («Faustā»
tikai nepilnīgi sākumi, bet tomēr «F.» dod viņa vērtību,

nevis tekniskļas] īpašības, dramatiskums, Grietiņas per-

sona, bet F. nevaldāmā cenšanās pēc attīstības, zināšanām).
Ja Gēte būtu piedzīvojis evolūc[ijas] teoriju pilnu attīs-

tību, viņš būtu iz viņas gara dzejojis un vēl augstāku

dzeju nekā «Faustu». Literatūras vērtība taču pastāv ne

vien formā, bet arī saturā. Un saturs

(9) ir ideju daudzums, lielums, jaunās literatūras forma

vēl nav nodibinājusēs, teknika — ne. Ja pārmet dzļej-
niecei], ka viņa atstājuse vecos dz. un viņu idejas, tad

tas ir tikpat daudz, it kā viņai pārmestu cenšanos pēc at-

tīstības. Iz vecās dzejas varēja smelties tikai vecas ide-

jas un jauko formu, pilnīgo tekniku, bet vecās idejas ta-

gad ir maldīgas, nederīgas, kaitīgas, jo dod nepareizus
uzskatus, nospiež to, kas pie viņām pieturas, uz nezinā-

tāja, muļķīša, atpakaļrāpuļa stāvokli. Paši lielie vecie

dz[ejnieki] savā dzīvē aizvien cenšas pēc papildināšanas,
individualitātes paplašināšļanas], un viņi smietos, ja kāds

tiem teiktu, ka viņi sasnieguši visaugstāko stāvokli, par

kuru cilvēka gars nevar pāri iet; viņi vismaz juta, ka viņi

paši būtu spējuši iet tāļāk savu pašu, ja vien nāve tiem

nebūtu ceļā stājusies. Nabaga ir tagfadnes] literļatūra]?
Vai Ibsens tiešām nabags, salīdzinot ar Gēti, vai Gēte na-
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bags, salīdzinot ar Šekspīru? Idejas ziņā, arī teknikas? Ib-

sens, bez šaubām, stāv augstāk par Šekspīru, bet tas nav

Ibsena nopelns, jo pats mūsu laiks stāv garīgi daudz aug-

stāk par Š. laiku. Varbūt Š. ģēnijs būtu pārspējis Ibsenu,

3) (9) ja Š. būtu dzīvojis mūsu laikos. Nevar tik naivi

mērīt divus lielumus, kuri nav nemaz salīdzinājami. Dzejn.,

tāpat kā viss cits, apspriežams tikai iz sava laika. Var

salīdz. Ibsenu ar Zūderm[ani] un Haupt[mani], bet ne ar

Gēti un Š[illeru?J, Šļekspīru?] atkal ar Flečeru v. t. t. Vie-

nīgo nabadzību varbūt varētu atrast kvantitātē. Tikpat
liels svars kā dabas vēsturiskai attīstības teorijai ir arī

saimnieciskām un cilvēces vēstures jaunajām teorijām.
Jo šo pēdējo svars mūsu dienās ir tik stipri pārsverošs,
ka viņš gandrīz saucas par valdošo. Ka viņas tiek sīvi ap-

karotas, runā taisni par labu tam, ka viņām lielākais

svars, jo nav tagad neviena jautājuma, kuram pretnieki

gribot negribot nodotos tik plaši. Vai tiešām ir iespējams,
ka dzejn. no visa tā nekā nezin. Kur visi uztraukti, visi

sāk attīstīties, tur dzej. viens pats lai paliek miegā guļot,

paliek neizglītots, nezinātnāks, kas nevar par nopietnām
lietām runāt līdz, bet kas tik čalo laika kavēklim «kun-

giem par lieliem jokiem». Viss —dr—dr— kritikā aizrāda

uz to, ka taču dz. jāpiešķir šī nerra loma uz tirgus plača.

4) (9) Es nesaku, ka dzejn. jādzejo par zinātn. termin.,
bet viņam dzejojot gan jāpieturas pie tām vadošām tilo-

zofiskām idejām, uz kurām dibinājās šīs pasaules teorijas.

Jo mūs jau skolā māca, ka organismi attīstās, viņš nevar

viens pats par to nekā nezināt, ja mēs visi zinām, ka zeme

peld aitera plašumā, viņš nevar viens pats palikt pie pār-

liecības, ka debess ir katliņš, kas uzmaukts uz zemi. Zi-

nāmai daļai no pakaļpalikušās publikas tas varbūt izlik-

sies poētiski, bet prātīgie, kuri taču arī jūt vajadzību pēc

poēzijas, pie tādas dzejas garlaikosies un par to smiesies.

Es negribu dz. ierobežot, noteikt viņam tematus, es

taisni gribu rādīt, ka ir vairāk tematu, nekā Gēte un

Šļillers?], un Bair[onsļ varēja iedomāties, un ka nevajag

liegt dzejot, ja tas negrib mūžīgi turēties tikai pie G., Š.

un Bairona. Žēl ir, ka pie mums, latv., vēl par to jārunā,

Eiropā tā jau ir pate par sevi saprotama lieta, ka nepie-
spiež dz. turēties pie vec. piemēriem. Tur, taisni otrādi,

nosauc to par īstu dzej., kas mūsu laika domas un jūtas

izsaka vislabāk, tātad taisni nedzejo par veciem tematiem,
bet par jaun., ar ne par visjaunākiem, bet par vislielā-

kiem un augstākiem, visdziļāki sajustiem, vispatiesākiem.
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(9) Eiropas buržuji nespiež dzej. rāpties atpakaļ, neno-

rāda vienīgi uz Gēti un Šekspļīruļ. Viņi jau saprot pat, ka

Zūdermans galu galā ir viņu dzejnieks. Viņi atzīst, ka

nevar pietikt ar veclaiku domām un tematiem, ne Ebers,

pat ne Heize, viņu šolaiku lielākais dzej., bet Vilden-

bruhs. Viņi saka, ka lielākais dzej., kas saprot savu laiku

un spēj iedomāties nākotni, viņi arī neapkaro Ibsenu,

Hauptmani v. c. tādēļ, ka tie atkratījušies no Gētes un

Š. domām, tematiem, jā, pat formas, ka tie grib izsacīt

jaunlaiku galvenās idejas, grib saprast jaunos laikus un

darīt tos saprotamus citiem, bet gan apkaro tos tādēļ, ka

tie šos jaunos laikus, pēc viņu, t. i., buržuju domām, sa-

prot nepareizi, neuzķer īstās, galvenās idejas; ka tie skrien

pakaļ māņiem, piem., sociālismam. Pēc buržuju domām,

Vācijā, piem., šo laiku lielākās valdošās idejas ir militā-

risms, ķeizera ideja, tautība, un tātad lielākie dzej., kas

tos cildina, bet vislielākais Hohencoleru cilts4
un vācu

slavas dzejn. Vildenbruhs.

(10) «Opozīcijā atrada tikai nervu uzbudinājumu.» Bet

tūliņ otrā rindā: «augsti nodomi», «kaislas jūtas». Arī

augsts nodoms jau labs pret miegainību, bezidejas ikdie-

nišķību, bet, ja šie augstie nodomi un kaislās jūtas iziet uz

bezgalīgu attīstību un līdzcietību, tad jau tas var būt tikai

augstākais cilvēces mērķis.

1) (11) Kā ir ar to «nogurumu», tas ir drusku nesapro-
tams. Dz[ejniece] nogura opozīcijā no nāves zālēm. Bet at-

kal nogurums bija tas, kas viņu spieda pāriet opozīcijā.
No kā viņa bija noguruse «Bjaltijasļ Vļēstnesī]»? no miega
un atpūšanās? Gurdenas jau «Saules meitā». «S. m.» nav

vis gurdenas vietas, bet viss sacerējuma gala iznākums ir

izsamišana, pat [kā?] ideālu varētu sasniegt; ja grib runāt

ko gurdenu, tad šo izsamišanu var saukt par nogurumu.

Opoz. viņa meklēja sasniedzamu ideālu, vismaz ideālu,

pēc kura nav bezsekmīgi, veltīgi dzīties. Opoz. ideāls tie-

šām sasniedzams un tad vēl tālāk attīstāms.

2) (11) Te savienotas abas jūtas — bezgala cenš[anās]un
dzīva darbība, dzīves prieks, cerību pilna, optimistiska
darbība, kura nepazīst izsamiš., veltīgas un liekas pūles,
dzenoties pēc neesošiem mērķiem. Tātad opozīc. viņai ne-

vis vajadzēja nogurt, bet taisni atspirgt. Un viņa arī at-

spirga, to parāda 3 drāmas un lirika, ari stāsts «C[īņa] p[ar]
n[ākamību]» nav nogurums. Tagad iestājies klusums ne-

vis caur nogurumu. Opoz. deva uzreizi pārāk daudz jaunu
Ideju, tanīs bija jāiedzīvojas.
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Pāreja nozīmē visas individualitātes pārlaušanos, un tā

iespējama tikai zināmā laikā. «B. V.»t kura partija pēc

paša atzīšanās ir tikai pusizglītoti arodnieki, spēja viņai
aizrādīt tikai uz veciem piemēriem un neprasīja no vi-

ņas nekādas izglītības, nekāda plašāka pasaules uzskata,

jā, pat apkaroja viņu taisni dēļ šīs dzīšanās pēc plašāk,

pasauls uzskatiem (kā arī —dr—dr—). Opoz. bija taisni

otrādi. Te viņai vajadzēja sev iegūt, izstrādāt priekš
sevis uzskatus uz pasauli, te no viņas to taisni prasīja;
te viņai vajadzēja būt pārliecībai, te viņai vajadzēja
daudz mācīties, (11) pārbaudīt (jo še opoz. neder nekādi

uzskati, kas vienīgi dibinājās uz autoritāti, te pašam jā-
zina, ko domāt un kādēļ taisni to domāt). Te prasīja
uzskatu un pozitīvu zināšanu, kuri pēc opoz. dom. ir

pareizāk, ceļš uz pozit. panākum., nevis puszināšana
un naudas pelnīs., uzskatu, kuru «B. V.» atzīst par

pareizu ceļu uz pozit. panākumu.
Man liekas, ka ar to būtu izskaidrots, par ko tagadējais

dzejnieces klusums, klusums nav še nogurums, bet jauns
darbs, sagatavošanās uz īstu darbu. Ideju piesavināš.,
nodibināš., nokārtos., lai ar viņu kā varenu ieroci dotos

cīņā pār nākamību un uzvaru.

(29326/3—19)

|[Visa viņa runāšana ir nepatiesa. Viņš ņem pilnu muti

ar lielām frāzēm un pats nezina, ko tās nozīmē. Viņš

grib runāt no augsta viedokļa, bet runā vienā ņudzeklī] |
(cf. par A. saslavināšanu (6) un par salīdzinājumiem (3)).
ļfViņu kritizējot jāizsargājas no šīs kļūdas. Viņš jāuz-
skata par nabaga slimīgu, meklējošu jaunekli, ne par

ļaunu, zinošu, nobriedušu kritiķi, par kādu viņu iztē-

lojas. Viņu vajag vairāk saprast, nekā
..

viņš pats sevi

saprot. Un tas viss jāpasaka ne no augšas, pamācoši, iz-

ceļot sēvis paša labāko, dziļāko saprašanu un liekot to

sajust, bet maigi, saudzējot, kā tādam pašam patiesību

meklētājam. Ne aizskarošu pārākumu, bet arī ne viltotu

pieticību.]ļ

(59035/130)

(«Tautu pagalms» 5
) Teodfors]. Afspazijaiļ neiet slava pa

priekšu, kā agrākiem latv[iešu] rakstniefkiem]. «Nolika

zemāk par zemi. Ja apakš zemes tos apraktu, būtu pareizi
darīts.» «Ja kas jauns un spēcīgs nāk pasaulē, tad tā nav

slava, kas viņu pavada, tas ir vispārējs uztraukums.»
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Reālisms savā konsekvencē — aiztika, kas nebija aiz-

tiekams. Tas ir jauns pie viņa. Dzeja ne dzejas dēļ.

*

Starp tagad[ējiem] darbiniekiem] rakstniecībā A. stāv

pirmā vietā. Ražība. Aizkustina ļaudis. «Gars, kam

iespaids uz attīstību.» «Vaidel[otē]« un «Saules meitā»

tikai — mīlestība. «Raganā» arī sirds jutumi var brīvi iz-

tēloties. Tad reāla pasaule. Ciešanas cilvēcē.

Pirmo lomu agrāk un beigās spēlē sieviete.

V[iņas] rakstos var mācīties domāt.

(29826/22)

«Miglā» un «Māj[as] naids» pakaļdarinājumi «Zau-

dļētām] ties[ībām]», bet neizdevušies. Rūd[olfa] Blau-

m[aņa] «parotāšanās māksliska» «Zelta kuprī». Tas Va-

rēja būt —dr—dr— paraugs, te nav idejas, te pieturas
pie Gētes, te ir gluda, jauka forma, par ko —dr—dr— to

neliela? Te nav «dzīvības un īstas dzejas», saka Teodors,

viņš nav pūlējies saprast savu laiku, sacītu Eiropā kri-

tiķi. M. V. 95. III6
,

(29826/20)

mūsu kritiķi un mūsu dzejnieki
mūsu kritika, mūsu publika,
mūsu dzejnieki

|[Jans[ons] sit dzejnieku, 7 bet vēl vairāk izvētīšanu

pelnījuši mūsu kritiķi, un izskaidrošanu — mūsu publika.
Esmu tik bieži runājis par Asp., bet viņa arī ir vienīgā

dzejniece. Ja nu reiz grib runāt par latv. dzejniekiem,
tad jārunā par viņu.

Jāiztīra gaiss, lai jaunai dzejai būtu gaiss un telpa,
lai tai nebūtu jāslāpst, kā bija jāslāpst A.]|

(59035/127)

1897

DIENASGRĀMATA

[Ap 5. jūniju]]
Mēs runājam tik izmeklēti augstos, lieliskos izteicienos

par cilvēka piepildīšanos divos cilvēkos, par garīgu aug-

šanu kopīgās domās, jūtās, kas atsevišķus spēkus pavairo.
Dabai tas ir tikai ikdienišķs, pats par sevi saprotams
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notikums; atsevišķam indivīdam tas nozīmē atjaunošanos
un tālāko radīšanu.

Viss augstais, neizsakāmais un ideāla cenšanās viņai
nav vairāk nekas kā tikai miesīga ēšana un dzeršana, un

radīšana. Bet priekš mums tas tomēr nav nekas, bet tikai

priekš dabas. Mūsu visaugstākais ir viņai tikai parastais,

viņa to visaugstāko dara vienaldzīgi. Viņa stāv pāri par

visu to. Tā ir indiešu stingrā Nirvānas poēzija. Viscē-

lākais, ko cilvēki ir domājuši. Ja jau zelts un dimanti ir

tik vienaldzīgi kā oliņas, cik skaistam tad tam vajaga
būt, kas tur tiek uzskatīts par ārkārtīgu un ievērojamu!

Vai kaut kas līdzīgs nevarētu arī mums noderēt? Jaunai

poēzijai? Vai viņa nevarētu mēģināt censties saprast šo

cēlumu un vienaldzību? Vai šis cēlums nevarētu atvietot

raibo skaistumu, kas tagad atspīd tūkstoš ideālos un idc-

āliņos un nav pat vēl sasniedzams. Šis cēlums, šis da-

biskais izskaidrojums visām lietām ne ar pārdabiskiem

cēloņiem, bet fiziskiem — ir jau īstā patiesība.
Te cēlums ar patiesību sakrīt kopā. Bet vai skaistums

arī? Vai cēlums ir skaistums? «Messiade»2
, Eshila drā-

mas, piramīdas nav skaistas, bet cēlas. Bet skaistumam

un pilnībai vajag būt ne tik vien lieliem un ievēroja-
miem, bet arī dziļiem. Ja lielumam un dziļumam trūkst

cilvēku tuvuma, radniecības, piemērošanās, tad tas taču

nav skaists.

Piramīdas ir tik cēlas. Petrus baznīca3 pacilinoša un

skaista, to dara viņas bagātība, saturs un dziļums, un

viņas radnieciskums ar cilvēkiem.

«Fausts» nav nekāda utopija. Vajadzētu tagad tikt rak-

stītam «Faustam», jo gētiskais jau top vecs. Tad tā taps

utopija. Jo mēs nedzīvojam skaistajā Gētes grieķu «sa-

mērā»4
— ne darbā, ne baudās, ne tagadībā, bet mēs

dzīvojam nākamībā un pavisam bez robežu un samēru.

Gētem bija pārmērība un faustiskums: visu zemi un cil-

vēci aptvert. 5 Mēs turpretim liekam vietā bezgalību un

visu būtību. Indivīda attīstība embrionālā stāvoklī iziet

visus organiskās dzīves attīstības posmus cauri, un vispār
katrs pasaules posms attīstās līdzīgs ar garīgo attīstību

bērnā. Tam arī īsā laikā jāuzņem visa gadu simteņu garā
cilvēcīgā attīstība. Tas tad arī iziet cauri visai vēsturei.

Indivīdā tātad atkārtojas visa garīgā attīstība. Ja jau
veco attīstību ņem kā pamatu, tad bērns skolas izglītībā
un dzīvē uzņem visu līdz vīra vecumam. Kā vīrs viņš
atskatās uz savu attīstību atpakaļ. Tad viņš dzīvo apzinīgā
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attīstībā un attīsta pats sevi. Ja arī kāds garīgi visu kul-

tūru neatkārto neapzinīgi, tad viņš to dara pa lielākai

dajai apzinīgi. Skolā, dzīvē un sabiedriskā darbībā. Vai

tad nav iespējams, ka visu attīstības gājienu zināmā sta-

dijā, pat cilvēka dzimuma vispēdējā atrisinājumā, varētu

saprast tā, ka nebūtu jāņem palīgā Fausts un Pērs Gints6
.

Vai būtu nepareizi vienā cilvēkā apvienot visu cilvēci?

Vai tad nevarētu šo indivīdu par sevi kā vienpatību tēlot?

Kā visi citi indivīdi ari šo attīstības gājienu izgājuši

cauri, bet ka šis vienpatis indivīds, būtu piesavinājis visu

pēdējā laika izglītību, visas idejas, visu laika kodolu, un

ka katrs cits indivīds tas būtu, ko viņš aptver sevī un

saprot. Tā būtu tad īstā patiesība. Individuālisms tādā

ziņā varētu vai nu pievilkt, vai atbaidīt, tādēļ ka tas ne-

būtu vispārīgs.
Mums nevajadzētu Fausta noziegumus atvainot un ma-

zākus darīt, tie ari ir patiesi un rupji noziegumi. Viņš ar

pilnīgu apziņu dod Grietiņas mātei indi un patiesi atstāj
bikli Grietiņu un tad vēlāk velnu, uz kura vēlāk grib
uzvelt savu paša vainu. Viņš patiešām ir neģēlīgs, gļēvs
un mazisks — un tomēr viņš ir Fausts, centīgās cilvēces

ideāls. Fausts mums ir tuvāks nekā Kristus, tādēļ ka mēs

pie Kristus neatrodam nevienu vienīgu grēku, nevienu

vienīgu vājību. Viņš ir par daudz dievs, viņam ir viegli
svētam būt un svētam sprediķot.

Mēs, nabaga cilvēki, ik dienas krītam un grēkojam

pavisam zemi un neģēlīgi, un no mums prasa to, kas pat
dievam bija grūti. Fausts ir viscaur cilvēks. Un ja viņš
iespēja ar godīgu censību sasniegt augstāko cilvēcību,

nu tad mēs arī varam sasniegt to pašu, neraugoties uz

mūsu grēcīgumu un maziskumu. Fausts jau arī iesāka,
kad bija drusķu par vēlu, kad visi spēki jau izsmelti, un

kad ar viņiem vairs nevar lūkot uzņemt sevī visu dzīvi

un paplašināt sevi par personību. Bet Faustam viegli iz-

kļūt laukā no klizmas, viņš liek vecai bābai sev noņem-
ties trīsdesmit dzīvības gadu un atjaunojas. Tas mūsu

gaišos laikos vairs nav iespējams. Te jāmeklē citādi un

pavisam citi dabīgi atjaunošanās līdzekļi: dzīve brīvā

dabā un mīlestībā.

Tausts atmet pilnīgi savu dzīves filozofiju. Jūtas par

vecu, lai jaunu saprastu. Pūlas, bet velti, un tad sabrūk.

Vai tad tāpat nevar sabrukt arī veikalnieka dzīves gud-
rība, kas bez apdomās iziet uz peļņu? Kaut ko ideālu

tas nespēj saprast, tādēļ ka nav to radis. Viss viņam iz-
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liekas altruistiska bezprātība. Viņš ir bijis mazs praktisks

egoists. Lielo egoismu
7

viņš nesaprot un bīstas no tā.

Viņam nav izejas. Kas izmisas altruistisku ideālu dēļ, tam

vrmaz paliek mazais, ērtais filistru egoisms. Kā drāma

«Fausts» ir bez satura. Dziļi subjektīva, kas līdz šim

tikai caur liriku tikusi tēlota. Bet tāda problēma lirikai

ir atkal par lielu. Lirika attēlo tikai mazas atsevišķas ju-
tības. Ja daudz, domas, bet te ir vesels ilgs laiks un

daudzums jutību. Tas varētu būt dzeju krājums, bet

tomēr ari nē, jo te patstāvīgs, ciešs saturs un kāpinājums.
Dramatisks jēdziens. Priekšspēlē arī vajadzētu visām tau-

tām iziet uz pirmpatiesības meklēšanu, vajadzētu pierādīt,
ka visu šo tautu mantojums un centība satek indivīdā —

jo visi cilvēki no dabas ir labi — relatīvi — viens vairāk,

otrs mazāk. Un katrs var attīstīties līdz vislielākai pil-
nībai, un nevajadzētu ņemt tipu kā Paustu, bet tikai kādu

indivīdu un dziļi analizēt. Šī priekšspēle attaisno un rāda

vispārības sakaru ar vienpatību.

24. 7. 97.

Atkal man ir dzenulis — vai lai to saucu par enerģiju

(taču neķēros pie «Fausta», ko man vajadzētu, — vēlos

atpūsties) — dienasgrāmatot. Neskaitāmas reizes uznāk

tāda tieksme. Tikai žēl, ka tā arvienu uznāk tad, kad

pašreizējās attīstības interesantais periods vai kāds cits

interesants stāvoklis jau ir pagājis. Pirmais laiks manā

tagadējā cietumā 1
ar manu dziļo, garīgo depresiju būtu

bijis ļoti interesants un varbūt pat būtu noderējis pie
psiholoģisko mana «es» jautājuma atrisināšanas. Tagad
tas ir gandrīz bez rezultātiem un bez kāda labuma man

norisināsies. Paņevēžas laiks: attīstība kopā ar mīlulīti un

cietums, par visām lietām — mīlas atzinumu laiks, un tad

visas tās ciešanas. Jā, bet enerģijas, pastāvības nav, tās

aizvien man trūks, jeb vai es viņas tomēr iegūšu? Viens

kaut kas man cietumā liekas klāt nācis, bet garīgās spē-

jas rādās mazinājušās. Kā bezgalīga rotaļa: ja ir spēja
un viela kaut ko teikt, tad nekad nav spēka, bet ja spēks
ir, tad izrādās, ka nav nekā ko teikt, teicamais izliekas

novecojies un atdzisis, par piemēru novelē: «Divas pa-

saules»2
— vecas sentimentalitātes. letērpa vēl pavisam

veca, bet varbūt tas viss atkarājas tikai no vingrināšanās.
Ja mīlulītis saka, ka nav labi iznācis, tad ar manu uzņē-
mību šim darbam ir beigas. Nav laba zīme, ka pats es
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nekā sevišķa pie šīs noveles neatrodu, pat tagad nē, kad

tā ir uzrakstīta. Citādi es atzīstu vismaz vēlāk. Vai es

esmu izšķiedis savus spēkus, jeb vai tādu man nekad

nav bijis? Esmu pašlaik nelabā omā, sabiedēts un no-

spiests, baidos par nākotnes cilvēku. Tā tad visam psi-

holoģiski interesantam jātiek atzīmētam dienasgrāmatā,

pēc iespējas sīki tam, kas vēlāk var noderēt. Lai būtu

par noteikumu katru reizi, ja notiek kas interesants, pa-

visam īsi to atzīmēt, bet katrā ziņā vēl tai pašā dienā,

lai nekas neaizmirstos.

Nupat bija mīlulītis šeit, tik zeltaini mīļš kā vienmēr.

Mīlulītis viss ir mīla, rūpība un ilgas. Viņai ir dziļa iz-

jūta, to es redzēju, kad viņa tik nopietni uzņēma ticības

jautājumu. Vai viņa ir Grietiņa, kas gribētu Faustu glābt?
Mazliet ar varu. Apsolīja man. Vēstule arī gandrīz to

prasa. Viņa domā īsto līdzekli atradusi. Tā ir pilna no

sava atraduma un grib, lai arī es to mēģinātu. Tā ir straujā,
neko neapdomājošā mīla, kas slimajam labprāt visas zā-

les uzreiz gribētu iedot. Saulīte raudāja, ka tūlīt nebiju

ar visu uz mieru. Ak, kā nu tagad viss atkal būs? Un ja
nu uznāk lielais posts, un ja nu patiešām man atkal jābūt

bezgalīgi vientuļam un nav nevienas saprotošas dvēseles,

kam varētu roku sniegt! Pats savā priekšā es gan izliekos

drošs, ka tas nav nekas, ka viss noskaidrosies, ka tas ir

tikai tukšs baiļu burbulis, jo mums abiem fantāzija ir tik

tuvu pie rokas. Cik daudz tad trūka, ka es pats sev būtu

palicis neuzticīgs, un taču arī trīcēju aiz bailēm un rie-

buma no nāves, jā, trīcēju varbūt īsteni nav pareizi
teikts, tas ir riebums, absurds, netaisnība, kam nav līdzīgu,
tā aizraut, īsti dabas gaumē. (Nu jā, es atkal izplūstu,
nekādas domu disciplīnas, ko es ar lielām pūlēm ieka-

roju; mīlulītim tā ir pilnīgi dabīga, un viņa pati to nemaz

neapzinās, pat vislielākā radīšanas darbā viņa pie tā ne-

piedomā, viņa tik vienkārši skatus uzraksta.) Bet tikai

domājot vien, ka jāpaliek vientulim, top briesmīgi, un

visur es ieraugu šīs briesmas. Tādēļ gribu labi drīz mē-

ģināt uzrakstīt atspēkojumu Mopasāna -<*Kam taisnība»3
;

es varētu tad izsamist, ka man ir taisnība; te būs arī ga-

dījums pašam pārdomāt, savas domas pastiprināt, vai

pašam atgriezties. Uz mani dara šausmīgu iespaidu vārds

«atgriezties».
Mīlulītis šoreiz patiesi domā nopietni. Man vajadzēja

apsolīt vēlreiz par to nopietni pārdomāt no mana un tad

no mīlulīša viedokļa. Tam arī būs notikt šai dienasgrā-
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matā. Es taču patiesi gribu mēģināt tik dziļi domāt, cik

vien to spēju. Vēlāk to varēs tad izsijāt, kārtot un sa-

kopot un tad nākotnes cilvēkam pievienot. Nākotnes

cilvēks, jā, mīlulītis man apsolīja arī no savas puses

vēlreiz pārdomāt, arī izejot no mana viedokļa — bet vai

viņa to pratīs? Mīlulītis gandrīz vai nepazīst manu vie-

dokli, ja viņš spēja tik ātri apgriezties. Mīlulītis arī ap-

solīja palikt uzticīgs nākotnes cilvēkam. Es arī teicu mī-

lulītim, ka es viņu pielūdzu. Par atbildi — viņa raudāja.
Vai viņa saprata to kā zaimus, vai arī — ka es viņu tik

Joti mīlu? Viņa labprāt būtu redzējusi, kas ir īsta mīla

vai kas tam līdzīgs, — es teicu, ka man ir īstā mīla un

skatījos uz viņu; viņa atkal raudāja. Kas tas bija? Mī-

lulītis pat vairākkārt raudāja, kad es atbildēju, ka tik

piepēži es nevaru ticēt, es nevaru lūgties, jo tad es lie-

kuļotu, es kaunētos izlūgties palīdzību no kāda sveša

cilvēka, kuru nupat noliedzu. Mīlulītis raudāja. Kamdēļ
tas tā? Vai viņa mani tur par nelabu, pazudušu, ietiepīgu
cilvēku, kam nav mīkstas un pazemīgas sirds, kurš negrib
atzīt patieso patiesību, nevar to izturēt? Jeb mīlulītis raud

tāpēc, ka nevar man tūlīt palīdzēt, ka es neieņemu rūgtās,
bet labās zāles? Mīlulītis dziļi mani mīl, bet vai pārliecība
nevar mainīties? Ja es tagad man dotās zāles neņemu,
vai es neesmu ietiepīgs, maziski iedomīgs, es negribu dot

godu lielajam, bezgalīgajam, visaptverošajam, gribu pie-
lūgt tik savu mazo personību? Pat faktiski svarīgo uz-

rakstīt ir tik grūti, kā gan aptvert visu iepriekšējo — lai

vēl varētu nākotnes iespējamības apspriest! Un tomēr

man vajag taisni pēdējo. (Es sākumā pie tā īsti nepiedo-
māju, ka še jautājumu varētu izšķirt, es piedomāju tikai

pie vienkāršas dienasgrāmatas.) Vēl kaut kas faktisks,
ko es atminos. Ak, mīlulītis ir tik labs, tik mīļš. Taču

palu gaiā jādomā, ka tā jau ir pārdomāta spēle. Mīlulītis

ticības jautājumā nekad nav bijis skaidrībā. Viņa to ta-

gad apgalvo, bet tas ir tik nesen atpakaļ — Panevēžā,

kad viņa reiz runāja par lielo netaisnību attiecībā uz

Kristapu
4
.

Bet man tagad vajadzēs arī par jums visu

domāt. Jeb vai mani pretiemesli un mani ieskati lai tiktu

tūlīt sevišķi izstrādāti, — tad vispirms vajadzētu viņas
iemeslus un uzskatus atspēkot, kā es tos visdziļāk saprotu.

Varbūt mīlulīša attīstības gaitu jeb, varbūt, labāk paš-
reizējo mīlulīša stāvokli, jo šinī jautājumā viņa nav at-

tīstījusies. Tas uz mani atstātu mierinošu iespaidu, ja
izrādītos, ka viņai noteiktu uzskatu nav. Bet ja nu tie
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bez manas piepalīdzības, bez manas ziņas, varbūt taisni

naidīgi būtu agrākajam, t. i. nākotnes cilvēkam, ko taci?

Tad es esmu pazudis. Tad tas nozīmē neizsakāmi sāpīgā
cīņā viņai visu atkal atraut vai mīlulīti pavisam pazau-

dēt. Ak, man atkal paliek pavisam pretīgi un apnicīgi ap

dūšu. Un viens, viens — tas vienmēr un arvien tagad
man stāv acu priekšā. No tā man visādi jāizsargās. Tā

tad atspēkojumu viņai rakstīt nākamai nedēļai. Bet ja nu

viņa nelasa, ja tas neko nepierāda? Tomēr tas ir labāki,

nekā kad viņa ir pilnīgi viena, pati ar sevi un sevi at-

tīsta pret mani.

(Noveles temats: ir apspiests vai ar varu vilkts uz

augšu. Nejauša brīvība. Pamatīgi uzelpo pēc pastāvīgās

garīgās apspiešanas, kas vēl saistās ar mocošām fiziskām

sāpēm. Mīla, viņas laime tikai sāpēs. Jūtas sevi garīgi

augušu, bet pilnu noguruma. Siltumnīcas augs, ar varu

dzīts pretī lēnai, maigai saulesgaismai. Paliek gan skaidrs,

bet nepiesiets. Nekādu mocošu mērķu. Nekādas morā-

liskas saistības ar idejām. Brīvība un izdzīve. Laime ma-

zam būt. Nekādas morāliskas piespiešanās būt lielam un

cēlam. Ikdienai no ieaudzinātā gara ir pārpilnībā. Var ar

to lepoties. Var iegūt slavu un panākumus, jo publikai
tas patīk. (Ai, ai, cik patiess tas ir viss, bet es būšu

vientulis nelga.) Viņa var vēl izlietot savus jaunos gadus.
Absolūti nekādu sirdsapziņas pārmetumu. Viņai ar sevi

vien pietiek. Aizvien sprediķojusi par savu pašvarenību,
patstāvību. Vienīgais visulielais apmierinājums pašam
sevi attīstīt un dzīvām miesām uzkāpt debesīs. Lai tas tik

to dara. Bet tas ir tikai bezspēcīgs cilvēks. Ak, tādi va-

roņraksturi var visu pārvarēt, bet es vairs negribu atkal
būt jūgā. Nepaliek pat neauglīgais apmierinājums, ka

viņa galu galā nožēlotu. Viņa jūtas par daudz laimīga

mazajā laimē. Vai tas ir pravietojums? Šausmīgi, šaus-

mīgi, — viņš taču ir bijis tikai cilvēks un gribētu no

viņas, no tās saprašanas, ko viņš viņā dēstījis, jaunus

spēkus smelties. Bez viņas viņš tūlīt zaudē spēku, un tā

kā viņš nav ikdienišķs, viņam vajag mūžīgās bezspēcības,

bojā gājušās cerības un dzīves mērķa dēļ sev galu pa-

darīt. Visu uzsākt no gala vēlreiz ir garlaicīgi, un tas jau

novecojies. Drāmas temats. Vēl sieviete pēc savas kul-

tūras un domām nav vienlīdzīga ar vīrieti un nespēj tam

palīdzēt, bet velk to uz leju.)
Viens gaismas stariņš. Mīlulītis domā, ka tas savieno-

jams ar nākotnes cilvēku. Bet ja es viņai tikai nejauši
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pierādu, ka tas nav iespējams, tad viņa paliek pie sva-

rīgākā, t. i., pie sava, un nākotnes cilvēku tad atmet.

Mīlulītis pieķersies pie tā, ka viņš būs palīdzējis. Bet

tam ar visu nav nekāda sakara. Ja viņš še ir palīdzējis,
tad tas ir noticis caur ticību uz nākotnes cilvēku. Vēl

kaut ko, pirms vēl pavisam satumst — tāpat juku jukām.
Ko lai es daru, lai viņa mani mīlētu? Kādēļ mani Marija
mīl? Kādēļ Olga vairs ne?5 Es nekā nesaprotu. Vai tad,

kad es garīgi vēl vairāk padziļināšos, mīlulītis man spēs
sekot, tagad, kur viņa pat atkal pie vecā atgriezusies?
Tad tai kļūšu nesaprotamāks, varbūt vājāks saturā, un

es vēl vairāk viņas acīs kritīšu. Jeb, ja labi — tad viņa

no tā cietīs, ka nespēs man sekot, vai arī, ka viņai ir

jāatmet savas, jau nostiprinājušās atziņas. Atkal un atkal

uznāk domas, cik nejēdzīgi cietsirdīgi ir izbāzt galvu
ārā, citā gaisā, kurā parasti nevar elpot, būt vienam

pašam ar savu brīvību un lietu saprašanu. Tikai tagad
es to spēju aptvert, cik Balzaks cilvēku dēļ bija ne-

laimīgs: viņš saprata. Bet es taču domāju, ka abpusēji
audzinoties nepaliek viens, bet ja nu viens šinīs centienos

nespēj izturēt? Tad ir tūliņ Balzaka gadījums.

(Vai es varētu uzrakstīt kaut ko tādu, ko mīlulītis mīl,

saprot? Kas gan tas varētu būt? Šinī nedēļā tam būtu

jānotiek. Katra ziņā atbildi.) Savādi, bet tas kā parasts,
es gandrīz nekā no visa tā neesmu uzrakstījis, ko gri-

bēju. Mācīties stenogrāfiju. Aprakstīt manu jauno māņ-

ticību.

25. 7. 97.

Vakar vakarā jau es apmierinājos. Piespiedu sevi auk-

sti pārdomāt, un briesmas zuda, še es palikšu ne daudz

ilgāki kā I—21 —2 mēnešus, un mīlulītis ir mīļš, un viņam
nevar viņa ticība arī daudz kaitēt. Noteikti pamati tie ir

tomēr, vismaz kā noskaņa. Šorīt atkal uznāk nemiers. Es

šorīt vēl dūšīgi strādāšu. 1

Vakars. Es taču gribu šodien ap pīkst. 6 vakarā ķerties

pie korespondences. Enerģija ir, bet manas vecās me-

todes: vilcināties un nosist laiku, kā parasts, to nomāc.

Ja tik kaut cik var, izlietot katru gadījumu, kā tas nupat,
enerģija stiprināsies. Es gan īstenībā nevaru nemaz tik

daudz enerģijas ieraudzīt, samērā ar agrāko, pat ne tik,

cik Berlīnē. Sāpes mīlulīša dēļ man nedod miera, un ja
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es tām nododos, viss kļūst nepanesams un uzmācās kar-

stas asaras. Vai es viņu paturēšu? Vai es mīlulīti patu-
rēšu? Viņai tas nav vajadzīgs, bet man — gan. Varbūt

es taču rakstīšu atbildi, bet tas prasīs daudz laika. Un

tagad es strādāšu.

27. 7. 97.

Es tomēr 25-tajā neuzrakstīju korespondenci no Berlī-

nes, bet gan strādāju pie viņas tālāk, turpināju plānu 1.

26. jūlijā pasteidzu nokavēto «Faustu» un jau šai dienoi

to pastrādāju, lai šodien varētu mīlulītim rakstīt. Vakar

es vēl dzejoju un pamatīgi izraudājos. Un šorīt arī vēl.

Tagad es visu dienu līdz pīkst. 5. par to vien rakstīju, un

uz beigām man piepeši radās doma, ka mīlulītim nav tais-

nība, bet tomēr mani varētu pārliecināt. Ar savu pret-
pierādījumu es pats esmu sevi apstrīdējis. Pavisam sa-

vāds gara stāvoklis, varbūt pārāk liels nogurums. Varētu

savienot dievticību un cenšanos; censties to atzīt — tā

būtu ideja, panteisms. Bet personīgais, lūgšana nesaskan

ar dievu kā ideju. Es varētu arī pie tā pierast. Kad es to

pārdomāju, man rodas doma: ne domāt, tikai tā to pie-
ņemt. Varbūt arī domāt, bet tas notiks pats no sevis.

Nav iespējams visu to pareizi attēlot. Tas ir nogurums un

neatlaidības likums kustībā. Bet es tomēr negribētu beigt
domāt un rakstīt. Rokraksts jau ir pavisam noguris.
Varbūt šādi arī mīlulītis ir pie lūgšanas nokļuvis. Visas

domāšanas beigas jau tās nav, bet spars ir beigts.

Ap 29. 7. 97.

Pašlaik beidzu pie «Fausta» strādāt. 1 Es sajūtu fizisku

nogurumu, bet vēl vairāk stipru riebumu pret garīgu
darbu. Viss tas sakāpinās pretīgumā pret sevi pašu. Viss

man izliekas vienaldzīgs — darbs pie sevis pilnīgi vel-

tīgs. No rīta it nekādi negāja ar tulkošanu. Līdz pīkst. 12,

t. i., 4 stundās, man bija tikko 30 rindas pārvarētas. Es

jau izsamisu, domāju, ka esmu jebkuru garīgo spēku

pazaudējis. Gara stāvoklis bija nospiedoši smags un sā-

pīgs. Bet tad, ap pusdienas laiku un pēc tam, gāja brīnum

viegli un pat negribot pastrādāju nolikto daudzumu. Un

tagad pretīgums. Bet tomēr kaut kas velk un velk strā-

dāt. Bet pie noveles es nemaz nevarētu pieskarties. Man
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riebums pašam pret sevi, ka es esmu nespējnieks, kas

garīgi gribētu radīt, bet nevar vismuļķīgāko, mazāko

skici kārtīgi pārdomāt un nobeigt. Arvienu jaucas starpā

citi plāni: patlaban divi tādi mazi temati, ko man sāpīgi
atstāt, bet ko es nevaru rakstīt, ja skici rakstu. Vai tas

tikai fizisks nogurums? Es gan esmu nežēlīgi novājējies.
Arestantu apkalpotājs nožēloja mani patlaban un ieteica

uzbaroties. Bet es jau arī agrāk nevarēju neko lielu, neko

veselu radīt. Avīžu un lāpītāja cilvēks. Vai tad mīlulītis

manī var ielikt to, kā nemaz man nav — radošo spēku,
kas spēj lielu veikt? Viņa strādā pilnīgi naivi, pavisam

neapzinoties. Mīlulītis nekad neizstrādā sev plānu, viss

ir atkarīgs no tā — pirmo slinkumu pārvarēt. Viena scēna

uzrakstīta, un pārējās virknējas kā pašas no sevis. Un

turpretī es? Man vajag visu plānu izstrādāt sīkumos un

pie tā turēties kā pie kruķiem. Un tad mans slinkums!

Pat mīlulītis nogurst un raud, līdz tas viņu pārvar. Tā ir

fiziska smagne, kas velk pie zemes. Nekad es neesmu ko

lielu radījis, un nu lai es ar nākotnes cilvēku sāktul Tas

taču ir nieki. Tā, lūk, ir nejauka neiespējamība. Un tomēr!

Galva taču vēl nestāv mierā, kaut kas nejēdzīgi sāpošs,
smeldzošs laiku pa laikam pamostas, kad kāda doma iz-

dzīvota un kad vēlētos izlietot iegūto patiesību mazajā

dzīvē, nodoties mieram, nemeklēt vairs. Tas taču bija
kaut kas jauns arī mazajās Panevēžas cietuma lapiņās,
oar šādu patiesības nozīmi es gan nekā vēl nezināju un

taču, ja es šo domu tagad gribu pārstrādāt sīkā naudā —

dzejās vai arī šai skicē, tad tā man liekas jau veca. Gribas

ko jaunu spēt. īsteni, neatkarīgi no apstrādāšanas man jau
vairākas dienas (vai nedējas) pieteicas kaut kas ilgu pilns,
mocošs. Kas tad lai būtu šis jaunais? Kas tad nu vēl? Vai

tad nebūtu jau diezgan? Un atkal man liekas, tas līdz šim

vispār nekas nav bijis, par ko būtu vērts runāt. No nāves

es tomēr esmu baidījies. Dzīvības noslēpums paliek tumšs.

Un mēs abi ar mīlulīti nepazīstam īsti. Vēl nav viss sa-

cīts. Es vēl neizprotu sieviešu dabu.Es pats sevi nepazīstu.
\ls nedzīvoju pēc saviem likumiem. Vai tur arī Euda2

vainīgs?
Ak, tie būs grūti laiki, arī tad, ja atnāktu laime. Manam

nabaga, nabaga mīlulītim būs jācieš, vēl un vēl, bet mī-

lulītim nebūs ciest, tik mīlam un labam kā tas ir! Bet var-

būt mīlulītis to pašu ir domājis. Vēstules to saka. Ak,

svētlaimībai tad nebūtu gala, un tad mēs varbūt beidzot

varētu bez sāpēm augt.
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PIEZĪMES

I

DIENASGRĀMATAS RAKSTURA PIEZĪMES

PAR ESTĒTIKAS, ĒTIKAS

UN LITERATŪRAS JAUTĀJUMIEM

| [Dīvaini, cik ietekmīga ir labestības vara. Blakus tik

labam cilvēkam kā Mīlulīte nevar ilgi būt ļauns, t. i.
r

ļaunprātīgs. Labestība ir reizē lielums, jo tā ir patiesība,
un blakus lielajam neviļus aug arī mazais — kā stāds

saules gaismā aug, pats sevi neapzinādamies. Un varbūt

visiedarbīgākā labestība ir mazajā dzīvē, kas pastāvīgi

plūst, tāpat kā gaiss un gaisma iedarbojas ar savu pastā-
vību. Lielā, tā sakot, «vēsturiskā» labestība imponē vie-

nīgi kā drāma, bet neceļ pie sevis augšup. Pirmskristiešu

altruismā, pirmo kristīgo ziedošanās gatavībā, romiešu un

grieķu tikumos ir vienmēr kaut kas samākslots, ne īst i

dabisks. Tiek atdarināti tikai atsevišķi darbi, bet arī tie —

ar noteiktu «pozējošu» nodomu. Visu dzīvi nevar iekārtot

pēc šiem paraugiem, tas šobrīd būtu tikai donkihotisms,
ideālistu vecais tips, par kuriem smīn, augstākais, —

piemin ar līdzjūtību. Ir arī netaisni tagad prasīt, lai dzīvotu

pēc šiem paraugiem. Taču šī labestība, pastāvīgā, «Es»

labestība, «Es» manis dēļ, no paša spēkiem, paša pilnībai,
kura ik dienas cīnās, lai ik dienas vēl augtu, kura nav

mierā ar lieliem «darbiem», t. i., tikai gaismas uzzibsnī-

jumiem, tomēr ir lielāka, jo tā grib nepārtrauktu, arvien

spožāku gaismu. Un vienīgi tad tā sasilda. Es jūtu pie
sevis, ka cietie apvalki kļūst vaļīgāki, tie jau nokrīt šad

un tad, un kļūst tik labi un viegli ap sirdi, un tomēr ne

slimīgi kā agrāk, kad nespēju atteikt, nespēju redzēt

asaras, biju sapīcis par savu «pārāk lielo lēnprātību un

labestību», kas neļāva tikt uz zaļa zara. Tagad es jūtos
arī šai lēnprātībā patstāvīgs, tā nav vairs mērķim nepie-
mērota, bet tieši mērķtiecīga. Tas nozīmē to pašu: var

arī šeit sasniegt ideālu, «lielie vārdi» nav vienīgi svēt-

dienas pēcpusdienai, kad laiks tērzēšanai. «Tikums, ko

var piekopt dzīvē», tikai ne ideālistiski pārspīlēti, bet

saprātīgi, gandrīz veikalnieciski. D. Bernsons: «Patiesība

ir vislabākā blēdība.» Daudzos sīkumos, kā arī lie-

lās lietās es pamazām ievēroju, ka sāku vairāk ticēt

savai ticībai, ka «Es» patiesība ir vienīgā, būtība, un ka

tā ir arī izcīnāma. Daudz ko es esmu iedomājies tikai par

problēmu, bet, kad es redzēju Mīlulītes zeltaini labo
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ticību un gribu to arī realizēt, tad es sāku tai ticēt kā

tēzei un priecājos iekšēji kā paceplītis, ka esmu atradis

kaut ko patiesu. Mūsu t. s. absolūto iekšējo patiesību arī

Mīlulīte ir ņēmusi nopietnāk, nekā es savās šaubās varēju
iedomāties. Un šaubas, šaubas pamazām izgaist, bet var-

būt turas, un, ak, — tad var sekot vienīgi sajūsma, ga-

vilējošā mīla. Un tieši viņa arī nav nekas cits kā gavi-

lējoša, brīva labestība savā krāšņumā.]]
(59034/1)

|[Savas domas mēs izsakām lielākoties domu zīmēs.] |
i

|[Ar saviem dzejoļiem Heine pats nokāva savu filozo-

fiju. Jo viņš dziedāja pārāk skaistus dzejoļus, tāpēc ne-

viens nelasa viņa skaisti uzrakstītos filozofiskos darbus.

Fakts ir interesants un raksturo veco uzskatu par dzeju

vispār: dzejnieks nevar būt nekas cits kā tieši dzejnieks

garlaicībai, svētdienas pēcpusdienai. Tā skatījās jau uz

Gēti, nepamatoti, tā uz Silleru. Sākumi dzejnieka tapšanai

par cilvēku. Ibsens, Bjernsons ārēji vairāk publicists,

politiķis, iekšēji mazāk.

Cf. Hardens par «B[ūvmeistaru] Solnesu».]|

ļ [Romānos bieži problēma: lai mīļoto iekarotu vai pa-

turētu, lieto varu un melus, attur viņu no svešas ietekmes.

Tā ir pareizi, jo sveša ietekme vienmēr paliek ietekme —

arī uz labāko un stiprāko; pastāvīga pilēšana izdobj
katru akmeni, arī cietāko. Bet atrisinājums ir tas, ka

pats sevi atver zināmām ietekmēm un neļauj pakļaut,

piespiest. Veido sev un viņam virzienu, kurā iespējama

kopēja attīstība, novelk spēku diagonāli; ja domā, ka

vari iet viens, tad dari to, bet domā par [L. Bīhneru?].
Meķlē, jautā pēc spēka līnijas vai uzreiz to izaudzini,

tikai ne lejup, bet augšup, nesaīsini līniju, bet pagarini:
saīsināšana ir vara, pagarināšana — brīvība, jo vara kavē

indivīdu kustību un augšanu, brīvība ir viss, kas augšanu
veicina. Vienalga, kurp aug, visi reducējas uz vienu, visi,

pietiekoši attīstīti, ir labi, viss netikums ir tikai nepie-
tiekošs tikums.]|

Lapas malā pierakstīts:

ļ[Tas bija rakstīts agrāk, Mīļdvēselīt, nelasi to tagad.]ļ

[[Vai jums ir kāda doma, izņemot to, kuru izlasījāt
laikrakstos?] ļ
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1 [Kritiķi izmirst, viņu vieta stājas referenti.] |

*

|[Jums nevajadzētu pāri ikdienišķajam sniegties pēc
ideālā, no tādiem gaisīgiem augstumiem krīt arvien zemē,

vai arī tad jābūt vējagrābslim. Bez ikdienišķā nemaz nav

iespējams iztikt, pat ne dienu, tas ir tieši ikdienišķi; ne-

nonieciniet nevajadzīgi ikdienišķo, dariet to cildenāku,

dariet to vieglāk panesamu, dariet to ideālu, t. i., atzīstiet

to sirds dziļumos, tas nemaz nav slikts un zems, jūs

padarāt to tādu ar savu nicināšanu.]|
(59035/30 un 31)

[[Ap 21. VII 97.

Ne zināma pilnības pakāpe sagādā prieku, bet

gan attīstība, sevis pilnveidošana dod prieku. Attīstībai,
arī cilvēka pilnveidošanai nav robežu, visaugstākos pil-
nības ideālus var sasniegt, tad tie nav vairs ideāli, un

attīstība tāpēc neapstājas — robežas tikai tiek nospraustas
tālāk. — Bet vai tas patiesi arī derīgs attiecībā uz atse-

višķu cilvēku? Pareizi tas ir par sugu: vienmēr atjauno-
damās, tā var pārveidoties augstākā, no dzīvnieka cilvēkā.

Tā no cilvēka var rasties pusdievs. Bet atsevišķs dzīv-

nieks nevar tik tālu pārveidoties. Atsevišķs cilvēks paliek
tomēr tas, kas viņš ir no dzimšanas vai pirmās audzinā-

šanas. — Zināmā mērā pārveidojas arī atsevišķais. Tol-

stojs, indiešu grēku nožēlotāji, Kristus, Buda. — Un arī

tad suga nevar sasniegt pilnīgu pārveidošanos. Vai starp-

formas izmirst, vai tās izmira tikai agrāk? Vai cilvēku

dzimums var pārveidoties pats, jeb vai tas mirs pret nā-

kotnes cilvēku? Vai var sugu pieņemt par to, kas mūžīgi
attīstās? Jā, pasaule attīstās mūžīgi, bet vai suga arī?

Varbūt daba sargā nevis sugas, bet gan kaut ko citu,

vēl augstāku — paša dzīvību? Jā, bet kas tad tas ir: dzī-

vība? Tā pasakot, tas ir tukšs vārds. Dzīvība ir visa dzīvo,

atsevišķo būtņu, indivīdu masa. Suga arī ir tukšs vārds.

Nav noteikts, tverams jēdziens kā indivīds. Bet indivīds

taču ir pakļauts sugai un kalpo tās mērķiem dabā, augu

un dzīvnieku valstī, pusapzinātajā dabā. Vai to pašu var

uzskatīt par likumu, morāli arī pilnīgi apzinātajā cilvēka

dabā vai sabiedrībā?

Kalpošana vispārībai, sugai! Ja mēs sevi apzināmies,
vai mēs nedrīkstam iekārtoties tā, kā mums labāk? Mēs
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taču vispār tikai apzinīgā stāvoklī esam radījuši likumu

un morāli savai vajadzībai un ērtībai. — Šādu vajadzību

un ērtību mēs sev esam radījuši jēdzienā, t. i., morālē —

taisnīgums. Tā ir morāle — likums mazajiem, kalpojo-
šiem — vara, ierocis viņu rokā. Neapzinātā daba nepa-

zīst šo jēdzienu — taisnības likumu. Tā ir viscaur netaisna

un nežēlīga pret vājo. Un vājais mūsu gadījumā ir indi-

vīds. Apzinīgā stāvoklī vājie var turēties pie sava

ieroča — morāles. Bet vai viņiem jāatzīst neapzinātās
dabas likumi, t. i., vara? Vai viņiem jākalpo sugai? Ja

viņi ir pietiekoši stipri — nē. Tad uzvar viņu taisnības

ierocis. — Un vēl kas: kas ir suga cilvēku sabiedrībā?

Jo ir teču skaidrs, ka ir tikai zināms skaits cilvēku, kas

dēvē savas intereses par sugas interesēm. Tad arī indi-

vīdam jābūt savām interesēm.

Un, ja reiz indivīdam arī ir intereses, tad tas nav arī

rasei par [svētību?]. Te nu vietā ir cits spriedums. Rase,

suga indivīdam netop ne par ko citu, kā vien par ap-

kārtni, apstākļiem, vidi, kurā indivīds dzīvo un zeļ, t. i.,

viņš dzīvo un attīstās labāk sabiedrības vidē nekā ārpus
tās. Un tikai tālab indivīds strādā sugai kā savai ligzdai,
kurā viņš jūtas ērti un kura viņam vajadzīga. Bet viņš

strādā tikai tik daudz, cik atrod sev par nepieciešamu.
Ja šī pārliecība ir iedzīvojusies un iemiesojusies, tad,
man šķiet, ir sasniegta jauna kultūra, attīstības pakāpe.
Mēs tad esam progresējuši sevis apzināšanā. Tikai tad

mēs esam sevi pilnīgi apzinājušies. Agrākie gadu sim-

teņi ir pusapzināta dzīve, tādēļ līdzība dabas likumam:

vara, spaidi, kalpība, nežēlība.] ļ

(59035/75 un 76)

|[Mīla ir spēka sajūta un aktīvas jūtas. Ja iedomājas,

ka viens klūp un otrs satver, tad nemīl, bet tiek mīlēts.

ledomājas, ka glābj, un ir aktīvs un mīlošs. Tikt mīlētam —

dod tikai labsajūtu, apmierina egoismu, bet nedod tam

spēku, kas egoismam noder vispirms. Mīlulītei pavisam
nav šo aktīvo jūtu, man tās ir par maz, šaubas man allaž

atgaina šīs jūtas. Un ikkatrām šaubām par Mīlulīti taču

vispār nevajadzētu iespaidot, jo ne jau vienmēr tās at-

tiecas uz viņu, bet uz mani. Taču Mīlulīte negrib attīs-

tību, bet darbu klusumā, izcīnītā izvešanu un izstrādāšanu,
tātad — atkal sevis pašas un citu baudīšanu. Ja es mazāk

būtu izplūdis, viņa man un es viņai būtu sasniedzamāki.

Viņa jau sen būtu spējusi izbeigt savu attīstīšanos, būtu
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arī izbeiguši, bet es viņu traucēju. Dieva jautājuma izvei-

došana par filozofiju viņai var būt tikai nelaikā. Viņa bija

ar to arī izbeiguši: kā ar kaut ko fantastiski neizdibināmu,

pamatā ne visai svarīgu. Mīlulīte laikam domā, ka arī man

vajadzētu izbeigt, un būtu bijis labāk, ja es būtu izbeidzis

pat vēl agrāk. Māsa beidz ar doktoru, mamma ar precēto

Stučku, kas apņēmis par sievu viņas meitu. Ir vispār in-

teresantāk zināt, kur pie katra izbeidzas cilvēks, nekā, kur

viņš sākas; ikviens, proti, sākas ar sevi pašu, bet ikvienam

ir vēl ideāls pār sevi. Kādēļ mēs esam vēl tik tāli? Un es

tomēr nezinu, kas kavē mūsu jūtām kļūt aktīvām. Vai vi-

sas aktīvās jūtas nav himera? Bet mamma, kas lēnām at-

mirst pēc papiņa nāves? Ko nozīmē tas, ka meitenes mīlas

dēļ dodas pašnāvībā? Vai sievas vispār spēj ilgstoši mīlēt?

Vai sevi nav jāaudzina ilgstošai mīlai? Vai tam nevajaga

svaigu jūtu un neizlietotu spēku?] |
(59035/9)

|[Arī meli ir vara, kā ikkatra rupja fiziska vara. Tie

tomēr nospiež garu, kā jau prātpamatojumi, patiesības,
ticības tēzes, jūtas spēj noteikt un vadīt cilvēka darbību.

Mūsu valsts un visa sabiedriskā dzīve bāzējas uz ārējo
varu (karaspēka, policijas, administrācijas), ja visu garīgo

dzīvi vada tradīcijas, formalitātes (kuras arī bieži stutē

valsts, t. i., karaspēks, liekuļotā t. s. zinātnes brīvība), ja

morālā dzīve ir iežņaugta dogmās un baznīcās (valsts baz-

nīcas savukārt militārā aizsardzībā), tā ka laikam gan gluži
labi var runāt par meliem kā par ārēju varu. Ja ikkatra

politiskā, arī miermīlīgā aģitācija ir sasliešanās pret varu,

ja tur meklē šo varu apiet un izlavīties tai cauri, kādēļ tad

nevarētu būt atļauts zināms melu variants? Diplomātijā
meli taču ir pa pusei svētīgi, kādēļ gan ne sabiedriskajā
dzīvē? Ja meli būtu atļauti un tie nebūtu kauns, tad visas

važas atraisītos utt., utt. Jā, bet visi melo jau tagad. Un

tas, kurš tagad nemelo, melotu, ja ļaudis to neļautu; tā-

diem vājiem raksturiem nav nekas svarīgi. Kas ir stiprs,
tas melus izlietos kā rupju varu, arī tad tikai ar nepatiku.
Melu spēja pieglaimoties nemazinātu to pretīgumu.] |

(59035/27)
Mums tagad ar salst un alkst; mūsu vēders un mugura

nevar mūžam gaidīt. Atbild: vispārība ir augstāka par in-

divīdu, gādā par vispārību, gan viņa gādās par tevi. Jā,
bet man par viņu jāgādā tūlīt, un viņa par mani gādās
tikai viņā lielā dienā, kad es jau būšu miris. No viena
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kunga mani atsvabina vispārība, bet dod citu vietā —

pate sevi. Ne tā, ļaujiet man pašam gādāt par sevi, un,

tā kā manas intereses sakrīt kopā ar vispārības, t. i., skaid-

rāk — ar cita tāda paša indivīda interesēm, tad es, reizē

par sevi gādādams, gādāšu par viņu. Man taču jābūt

stipram, lai varētu līdzēt un līdzēties, man jābūt veselam

un izglītotam, un tas man pašam jāpaspēj.

Kalendāra1 uzdevums aizrādīt uz patstāvību, negaidī-

šanu, savās rokās ņemšanu, pašu pārspriešanu.

Komisijas spriež un zinātnieki vāc ziņas, kā viss būtu

grozāms un labojams, mēs paši strādājam katrs savu daļu

pie jaunā, lielā nama celšanas, kur katram būs ērtas tel-

pas laimīgai dzīvei, — bet viss tas iet ļoti lēni— nama pa-

matiem izrakt zemi un pašus pamatus likt pārāk grūti, jo

zeme, kur namu ceļam, ir sapuvuse un purvaina, spēks un

materiāls iet bezgala daudz postā, un ko lai mēs, kuriem

nav ērtas mājas vietas, darām pa to laiku, kamēr nams vēl

nav gatavs — un viņš vēl ilgi nebūs gatavs? Gudri gan

teikt — paciešaties, toties labāk Jums būs, kad Jūs būsat

jaunajā namā, bet ne mēs, varbūt pat ne mūsu bērni ne-

redzēs jauno Kanaānu2
.

Tā ir tā pate meldiņa kā par aiz-

sauli, tikai glītākā drukā un jaunā dziesmu grāmatā.

(59035/135)

22. VIII 97.

|[Ja Gēte pats sevi apbrīno, slavē, stāda augstāk par ci-

tiem, tad neviens pret to neko neiebilst. G. jau pats saka,

viņš pamatā visu darot un dzejojot tikai sev pašam. Vi-

ņam to neņem ļaunā, pat netic. Viņš esot pieticīgs, saka

komentārs (Bojezens 3). Bet sacītu to visu cits, tad tas būtu

smieklīgi (Hj[almārsļ Ekdāls 4
,

«neinteresanta persona» —

«Berlfiner] Local-Anzļeigerļ»). Pašapbrīnā taču viss atka-

rīgs no tā, vai attiecīgā persona ir liela vai maza. Būtībā

taču ikviens apbrīno pats sevi. Lai nekļūtu smieklīgs, jā-
kļūst lielam.]]

(59035/79)

22. VIII 97.

ļfMan ir bail lasīt «Meža pīli». Tā man šodien nejauši
naca rokās, un es izlasīju pāris lappuses. Atgriezīsies at-

miņas, bet es tomēr gribu šo lugu lasīt, jo tas vīrs saka

vienmēr patiesību. Un es nevaru par sevi iegūt patiesību.
Viss vēl ir tik neskaidrs, drīz atkal jānāk augšanas perio-
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dam. Es jau sen jūtos tik nepatīkami savā ādā. Man sevi

jārevidē, ko es garīgi spēju, ko spēj mana enerģija. Lie-

kas, tā atkal grib iemigt.
Es izsamistu tik bieži, esmu sentimentāls un saldsērīgs

sevis nožēlošanā. Ne vienmēr tas palīdz, un es arī to vien-

mēr neatceros, ka aizbēdāšanās par sevi neko nepalīdz,
ka tā ir tikai zināms pašapmierinātības paveids un vājina

spēku. Veselīgs fatālisms man ir labāks. Palīdz arī māņ-

ticīgā ticība Mīlulītei, taču tai būtu jāiedarbojas daudz

vairāk. Man ir morāliski un visvisādi sirdsapziņas pār-

metumi, un es ļauju tiem atkal sevi sagrauzt. Bet nekas

man nevar palīdzēt. Notikušais neatgriežas. Un morāli

arī mani nepaceļ. Es trīcu, kaut tik Mīlulīte man neļautu

kļūt sliktam. Bet es nejūtu nekādu labošanos, tikai šausmīgas
bailes no šī «sliktam kļūt», ka Mīlulīte tad mani vairs

nemīlēs, ka es vairs nebūšu tik cienījams, ka es pats ar

sevi tad vairs nebūšu mierā. Šajās nebūšanās es tagad

pastāvīgi biju patiesi bēdīgs, bet tas nepastāvēja [ilgi?].
Cēlonis jau nebija ļaunprātība, biežāk muļķība, un tomēr

man ir bail, neērta sajūta, sirdsapziņas pārmetumi. Mani

moka vāja sirdsapziņa, kas gan ļauj sevi sagrauzt, bet

nedz dedzina cilvēku pilnīgi baltu un tīru, nedz pār-
dzemdē, nedz iznīcina. Tā ir vāja sirdsapziņa, un tas ir

tas niecīgākais un nākotnes cilvēka necienīgais. Gluži

tāpat kā ikdienas dzīve savā niecīgajā, nomācošajā sma-

gumā, no infuzorijām — kaļķu kalni. Es gribu šeit maz-

gāties tīrs no sārņiem, lai iznāktu ārā balts un liels. Bet

šausmīgākais ir tas, ka šī mazā sirdsapziņa saka: esot jau

par vēlu, notikušais neesot izdzēšams. Un tomēr es arī

nespēju justies īsti vainīgs. Un tad mani pārvar ilgas pēc
Mīlulītes, un es atrodu daudzus attaisnojumus. Bet, ja nu

es neesmu īsti vainīgs, tad atkal nav jājūtas gluži bez-

vainīgam, lai varētu stingri strādāt, «lai nenožēlotu, bet

darītu labāk», kā saka Zūdermans. Es gribu būt atsvabi-

nāts, lai atkal strādātu, bet ir gan laikam tā, ka es pats
īsti nezinu, kas ir šis nenoteikti niecīgais, vārgais, kā

es to īsti varētu aptvert. Vislabākā mehāniskā regula man

tagad šķiet: nepadoties grūtsirdībai, ne arī morāliskam

vājumam un prātošanām, bet katru mirkli zināt, ar ko

esmu nodarbināts. Vai man tomēr nebūtu jādomā arī par
nākotnes cilvēku? Ja tomēr uznāktu stiprāka pārbaudes
kāre, tad es drīzāk atbrīvotos no šīm nepatīkamajām jū-
tām. Man jādomā tieši par pārbaudi, bet parasti no tā maz

kas iznāk. Dzīves dienās izmist, vienmēr pārdomāt, kas
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darāms, likt lietā visu, pēc tam pacietīgi nogaidīt, nemo-

cīties, nenodoties smagām domām un nepadoties izmisu-

mam. Mani dzejoļi ir pavāji, arī tiem jākļūst spēcīgiem.
Tas būs tas jaunais, oriģinālais. Tagad es lasīšu «Meža

pīli», un tā būs tā, kas man palīdzēs.] |
22. VIII 7.

ļ[«Meža pīle». Pavisam briesmīgi nežēlīgi patiess ir

Ibsens, kā ar Pēru Gintu5 I cēlienā, tā ar H. Ekdālu. Tik

nežēlīgi patiess, ka ir jau pretīgi, ka zūd visa parastā
skaistuma izjūta. Tā taču ir īsta pazemojuma, zemiskuma,

rupjuma, nespēka, sāpju patiesība, pret ko jau jūt rie-

bumu. Tas tomēr ir kaut kas cits nekā mani dzejoli, kas

ir tikai nolaizīti skaisti. Tā ir patiesība, bet tomēr sarī-

mēta patiesība, un tas jau ir viltojums. Mani dzejoļi ne-

rada tiešo, riebumu radošo iespaidu, kas vienlaikus ii

dziļa līdzjūtība un sāpes.] |
(59035/85—88)

22. VIII 97.

|[«Meža pīle». Es jau arī domājos uzturam savu māti,

bet atsakos no tā kāda iedomāta augstāka pienākuma

dēļ — pret sevi pašu, pret nākotnes cilvēku. Nekad jau
es neesmu dzīvojis no saviem līdzekļiem, bet gan no sve-

šiem. Vai tad es vispār varētu sevi uzturēt? Vai dzīve uz

citu rēķina mani apmierina? Ir jau mantots, bet, ja dala

3 daļās, tad esam pilnīgi bez līdzekļiem un man jāstrādā

par rindu honorāru, jāmeklē darbs, ko neatrast. Sevi tad

pilnīgi nomocīt. Kur šeit taisnība? Ja D[ora]6 arī kļūtu na-

baga, tad noteikti jādala trijās daļās, citādi no viņas pu-

ses nav taisnīgi, un vai tad man nebūtu jāsamierinās? Vai

ar to pietiek nākotnes cilvēkam? Vai mēs abi ar Mīlulīti

sev nespēlējām komēdiju? Mēs esam tik apjukuši, piem.,
viss ar to mēbeļu nodošanu. Mēs pārāk fantazējam, pārāk

viegli aizraujamies ar ikvienu domu, iztēlojam to, vēsi

nepārliekot un neizdomājot. Tā tas, šķiet, ir ne tikai prak-
tiskās, bet arī morālās lietās. Nav mēra ieturēšanas. Bet

ar mani tas tā ir arī dzej[iskajā] jaunradē. Man ir lērums

plānu, bet daudzo detaļu dēļ nespēju tikt galā. Vispār es

vienmēr gribu par daudz sabāzt kopā, un tad kļūst pārāk
raibs, pieblīvēts, nesaprotams. Galvenā ideja pietiekami
neizceļas.] |

(59035/80)
26. VIII 97.

ļ[Dantes «Dievišķā komēdija» — tēma ar mūžīgo sa-

turu: cilvēka vaina, šķīstīšana un pestīšana. Bet ko no-
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zīmē vaina? Vai nākotnes cilvēka vaina nav nevarēšana

un nezināšana? Viņš tiecas ar visu spēku, bet iet bojā tā-

pēc, ka nezina, kurp viņam jātiecas, un tādēļ, ka nav sa-

kopojis savus spēkus, bet tos izšķiedis pavisam veltīgi.
Vai tas viss arī nav vaina?] |

(59035/82)

26. VIII 7.

ļ [Kas sevi upurē visai pasaulei, to visa pasaule upurē.

Baškircevas dienasgrāmata 7

Vai Bernsons ir gribējis rakstīt gluži patiesu dienasgrā-
matu, no savām idejām? Jeb šis ir tas ierosinājums? Man

būs ļoti interesanti lasīt grāmatu, kura grib būt pavisam
patiesa, un redzēt, cik maz patiesa tā ir. Vai B[aškircevai]
var būt idejas? Viņai nav zināšanas par patiesības

ideju, to es redzu no tā, ka viņai šķiet tik viegli visu sacīt

patiesu, pat to, ka viņa domā, bet to zināt taču visgrūtā-
kais. Vai es kaut ko iegūšu sievietes izzināšanā? Vai Mī-

lulīte to manīja, pērkot šo grāmatu? Vai tad cilvēki spēj
tiešām saprasties, kā domā Mopasāns. Mēs abi tomēr to

mēģinām, un — pirmo reizi es ticu. Man tomēr visādā

ziņā vajadzētu lasīt arī Ruso un Augustīnu, vēl jo vairāk

Gētes «Poēziju un īstenību»8
.

10 gados viņa izliekas pielūdzam kādu skolotāju. Tanī

vecumā laikam gan melo katrs; mani pirmie meli daudz

agrāk, taču pastorātā
9 vēl bailes no tiešas nepatiesības.

Tas notiek 9 gadu vecumā.

3. gadā godkārība, lepnība, raudzīšanās uz augšu. Vi-

siem kopējs: individualitāte, neatkarība, cenšanās, attīs-

tība. Pirmās lūgšanas: «Lai es kļūtu skaista!» Vai viņai to

neiedvesa apkārtne?

Uzzīmēti nedabiski logi, bērns tos saskata.10 Bērni tik

asi redz nepareizo, bet ar laiku, vispārējos melos, pazūd
arī šī spēja saskatīt nepareizo. Viņa baiļojas, ka nekas no

viņas nepalikšot pāri. Bet viņa taču ir ticīga, kālab tad

baidīties, ja jau viņa nezudīs? Vai tad ir vajadzīga vēl

kāda cita neiznīkšana? Psihiskā, domu vibrācijas nezūda-

mība?

Vai tas ir pierādījums?] |

(59035/89)



136

26. VIII 97.

Bašk[irceva]

ļ [Mīla 12 gados ar ilgām aprūpēt kā mātei, redzēt cil-

deno. Manas pirmās mīlas atmiņas, es domāju, no skolas

laika Grīvā, Ollendernā tā krievu meitene ar zeltainajiem

matiem, redzēta tikai no tālienes. Citādi šīs jūtas pilnīgi

klusēja.
Slava 12 gados. Triumfi un uztraukumi. Manas atmiņas:

dzejnieks, reliģijas dibinātājs, tad diplomāts, retāk karo-

tājs, bet arī tad feldmaršals — varoņa un rūdīta kauji-
nieka atdarinājumā. Bernharda ideāls Kerners, atdarināja

viņa dzejas.

Šķīstība. Tā apzinās, ka ir šķīsta, nav skūpstījusi, tā pat
zina, ka citi tādi nav. Par to man no šī agrā laika vēl nav

nekādu atmiņu. Bet [D.?] jau krietni agri, pirms 8. gada?
Vai Grīvā, bet tad tas bija loti mierīgi, tad atkal 15 gadu
vecumā Rīgā.

Laulība vēl ideāli tverta: savstarpēja patika, neļaut sa-

precināties.

(8) Patikšanas kāre. Egoisms.
Cilvēku radīšana. Darīt iespaidu uz Paulu 11

.

Mīlas sāpes, šaubas par dievu, lūgums neļaut šau-

bīties.

(10) Dievs ir labs pret mani. Ar sīkām šaubām viņa ne-

grib noņemties. Mīlestība ir dieva mīlēšana. Tik

naivs šis reliģijas veids. Tu dod visu, tātad tu tas

esi.

(11) Viņai slava hercoga dēļ? Vai to ņem nopietni?
Tiešām palīdzēts. Kad bija applūdis, un es tomēr

Lieldienās gribēju braukt. Uzklausīts. 12

(15) Dienas paliek, kādas bijušas.
Pirmais naids 13 gadu vecumā.

(20) Pavisam reliģioza, tikai aristokrātiskas atšķirības,

dievkalpošanai līdzīgas izdarības.

Mīlu viņa pārdzīvo pa īstam, fiziski. Ir tātad īsta

mīla 13 gadu vecumā. Aiz mīlestības taču viņa sāka

rakstīt dienasgrāmatu.
Serenādes dziedāt un tikt pie zirga. Piepildītas un

nepiepildītas vēlēšanās, tādēļ arī dzīvo vientulīgi.]|

(59035/101)

|[Mar[ija] Baškirceva, 239, Berlīne.13]|

(59035/81)
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ļ [Es lidinos starp divām pasaulēm.] |

*

([Garīgās mīlas jūtas uz vīrieti atstāj citādu iespaida
nekā uz sievieti. Vīrietis grib kļūt lielāks, labāks, plašāks,

augstāks, cienīgāks, viņam tas nozīmē spēku, kas papil-
dina viņa individualitāti. Sieviete grib baudīt, augstākais,
nošķirties, norobežoties vai?

Kādēļ Indija progresa ziņā nav pirmajā vietā? Tai ir tik

skaista reliģija. Jeb vai brīvība nebija jūtama? Vai to

vajadzēja tā izmeklēt kā kristiešiem mīlestību? Augšējiem

slāņiem bija spēks un brīvība, bet blakus tai arī verdzība.

Brīvība nevar būt nevienlīdzīga, bet kādēļ zemākā šķira
vēdās nekad nav tiekusies pēc brīvības? Protams, budisms,

tāpat kā kristietība, [neierobežo?], bet ar to nepietika. Vai

brīvā reliģija nespēj novest pie aktivitātes? Vai budisms

ir pesimisms? Vai tas iemesls? Jeb vai vēsturē ir kāds cits

dzinējspēks nekā sevis sajušana?
Studēt budismu, indiešu vēsturi.

Konfūciju.ļļ

*

|[Gars nespēj jutekļus uzvarēt, panākt, lai to nebūtu,

nevar šķirties no miesas. Bet ja gars nespēj atrauties, lai

tad ceļ zemi līdzi debesīs.] |
Klausība |[un vasalisms. Feodālā sistēma] ļ — klaušas.

|[Indiešu kastas, laikam arī ēģiptiešu, nav nekas cits kā

viduslaiku cunftes.] |

*

|[Mar[ija] Bašk[irceva]. Uz visas miesas man āda deg
kā uguns.] ļ

(59035/83)

26. VIII 7.

|[Tik tikko varu iedomāties, cik toreiz man vajadzēja
būt nelaimīgam, pirms Tava laika. Bija taču viss, kas man

ir tagad, tikai toreiz man nebija ne puses tik daudz ener-

ģijas darbam, ne puses tik daudz uzticēšanās sev pašam.
Ar Tevi es esmu cēlies tik daudz augstāk laimē un iekšējā
vērtībā, nemaz jau neskaitot to glaimojošo, liego domu ap-

maiņu un reālās jūtas. So jūtu aplaimojošā daļa, protams,
nav juteklība. Tā taču man bija agrāk tajā laikā daudz

bagātīgākā, pilnākā, karstākā mērā un tik maz tā mani
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apmierināja. Baudas mirklis nav tas galvenais, arī ne lie-

lais acumirklis, vētra, bet gan ieradums, mazais, bet cilde-

nais, tā ikdienišķība, pakāpeniskais un augošais.])

26. VIII 97.

Dv hast sie ja m Deiner Hand,
Die kindliche Ruhe auf immer.

Was soli das Jammergewimmer?
Was starrt das Auge unverwandt?M

|[Cilvēks ir to domu summa, ko viņš domājis. Šīs do-

mas ir kustība, un kustība ir nemirstīga, tā ir dvēsele.

Dzīvniekam ir tikai materiāls, fizikāla kustība.

Siltums, molekulu kustība, maz psihiskas kustības. Mo-

lekulas kustība paliek uz zemes, bet viņas psihiskā kus-

tība?

Nabaga sāpošajai galvai jāglābj cilvēka dvēsele.

Tikai tad nevar kādam pilnīgi uzticēties, ja pats nav

pilnīgi tīrs. Ja nav nekādu vājību un baiļu, tad nav nekā

ko slēpt.]|
(59035/103)

27. VIII 97.

|[Dzīve nekad, lai arī cik lielu periodu tā aizņemtu,
nav piepildīta un noslēgta; arvien dzīvo vēl tālāk. Tā ir

bezgala bagātīga saturā, kaut arī šis saturs nebūtu nekā

vērts. Tā ir kā neizmērojams, kaut ari garlaicīgi šķidrs
ēters starp skaistām sauļu sistēmām.] |

*

| [Cik tomēr briesmīgi izmisis un sīkumains. Tas ir jau

izveidojies raksturs, agrākā izmisuma, neticības dēļ, un

tomēr [domāšana?] par sevi. Taču palēnām tas sāk mainī-

ties, un varbūt tagad ir vēl svarīgāk tas, ka es neesmu

nonācis pie līksmās ticības. Bet to man vajag — arī ap-
zināti, jo neapzināti parastajā dzīvē es jau pie tās esmu

nonācis, es tajā jau dzīvoju kā parastajā gaisā. Bet ap-

zināti, filozofiski es vēl tur neesmu. Ja atgadās šaubas, tad

es tomēr nespēju pavisam skaidri, līksmi ticēt. Šodien

gan es nebiju tik nospiests kā citkārt, netiku raudājis. Ar

lasīšanu tomēr aizdzinu grūtsirdīgās domas, un, kad es

nogrimu domās, tad prāts gan, protams, man pasacīja
visu: ka tas ir parastais elpojamais gaiss. Bet es tomēr

izslēdzu lielākas iespējas. Es tātad vēl nezinu, neesmu vēl
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gluži pārliecināts, ka esmu uzvarējis un atrisinājis lielo

dzīves uzdevumu. Man tomēr jātiek skaidrībā, lai spētu
labāk strādāt. Ja tas nav tiesa, nu, tad es tomēr ar plašu

cīņu esmu bezgala daudz ieguvis gara, mīlas, saprašanas,
bet jo sevišķi enerģijas ziņā. Nu, bet ja tā nav, tad man

tomēr ir ieroči, lai cīnītos tālāk. Dzīvot taču ir vislabāk,

jo tad izmanto visu laiku, lai attīstītos turpmākajam vai

arī priecātos cīņā, jo tā ir vienīgā iespēja gūt prieku un

pacelties. Tātad ne mazdūšīgi piekāpties, bet vienmēr tā-

lāk attīstīties priekā. Un tikai nenoņemties ar nevajadzī-
giem sīkumainiem izmisumiem. Lai tā nebūtu, man tikai

īsti jāzina, vēl jācīnās, lai saglabātu sev gaisu. Sīkumaini

izmisumi, mierināšanās ar galu, ar «tomēr jādzīvo» sa-

bojā tikai omu, darbu un plašākā nozīmē raksturu. Ne

vienmēr no jauna uzrakņāt šo jautājumu. Pietiek, ja to

vēlreiz pamatīgi pārdomā. Bet nekādu prātošanu katra

sīkuma dēļ. Man gan liekas, ka es esmu šur tur atradis

no prātošanas. Kad es esmu noprātojies un novājinājies,

tāpat kā šodien, tad man vēlāk savā priekšā jāpazemojas,

un tas atkal nāk par ļaunu raksturam. Mīlulīte ir tik brī-

nišķīgi laba, un man jārādās cienījamam. Mīlulīt, palīdzi
man būt cienījamam, Mīlulīt. Pat sāpes par nebūtību ne-

drīkstētu mani noliekt, jo tas, kā es šo dzīvi tvēru, bija
kaut kas liels, un tas nedrīkst absolūti nekad beigties ma-

zumā, nekad nedrīkst sevi atzīt par uzvarētu. Mēs gribē-

jām tapt un mūžīgi augt, lai būtu pavisam stipri un labi.

lai mums būtu sasniedzami augstumi. Un tad pēc tik tāla

ceļa mēs nevaram maziski apgriezties un sacīt, ka ir pārāk
stāvs. Un kaut arī tā labākā daļa būtu nogruvusi vai at-

rauta, dzīve taču ved projām; jāiet vien tālāk un uz

augšu. Bet vai tad tā ir pareizi? Un ja es esmu prātīgs,
tad es saku — jā, tas tā ir. Un tad nekas mūs nespēj liekt

un apbēdināt. Un ja tomēr tā notiek, tad tas nav pa jokam,
tad tai jābūt kādai varai. Man tas jāpieņem par esošu, jo
tas ir neapšaubāmais un ļauj strādāt — uz ārpusi. LTn man

tieši vajadzīgs darbs uz ārieni, lai es nesapelētu un vismaz

lai nekļūtu sīkumaini vienpusīgs, lai pilnīgi attīstītos, lai

radītu sev materiālu domām, priecājoties uzšautos gaisa
un augtu pilns prieka. Nezīst sava paša ķepu, bet iet uz

lauka un baroties. Tas vēl nenozīmē: ēst jēlu gaļu un kļf.t

par vilku. Lācis ēd auzas bez tumes un medus, tātad slim-

nieku ēdienu, un tomēr ir stiprs kā lācis. Mīlulīte ir tik

brīnišķīgi laba, un viņai nav nekādu šaubu. Kad es va-

rēšu būt tāds kā viņa, tik liels un vienkāršs? Es skatos uz
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viņu un nevaru vien beigt sajūsmināties, nevara Mīlulīti

līdz galam izdibināt. Kad es arī tā spēšu?] ļ

(59035/99, 100, 90)

j[Es esmu ļoti daudz ko pieņēmis no Mīlulītes. Es tagad
arvien gribu, lai Mīlulīte man sacītu, ka tas ir labi un

mīļi, es gribu, lai Mīlulīte mani vienmēr slavē. Agrāk es

to uzskatīju par neprātu. Es redzu un aptveru visu at

prātu, labsirdība ir dziļi manī, bet netiek pie vārda prāta
dēļ, t. i., gudrošanas un filozofēšanas dēļ. Mīlulīte aptver
vienīgi ar jūtām, ar mīlu, prātam un pūlēm jālauž sev

ceļš, bet tas tur nešaubīgs, tāpat kā manī labsirdība.]!
*

|[Tu nekļūsti man kā radīta, ja neesi mīļa, un kā gan

tu varētu tāda būt, ja neesi mīļa.]|
Augt, vienmēr nemanot,

Mūžam skaidri, mūžam cēli —

Spēcina dievs klātesot.

Tā ir garu atjaunība,
Kas visbrīvā gaisā rada,

Mūža mīlas parādība,
Kas uz svētu laimi vada.15

(59035/78)

30. VIII 97.

| [Dīvains šis noskaņojums. Te nu es vakardien rakstīju

par Budu un viņa konsekvencēm, 16
un kopš pagājušā va-

kara un šorīta mani pārņēmusi izmisīga melanholija, kuru

pagājušonedēļ un šonedēļ biju iedomājies jau pārvarētu.
Tiešām gandrīz liekas, it kā tas būtu iemesls. Jeb vai jū-
tas tagad ir satrauktākas tādēļ, ka Mīlulīte ir tuvāk un ir

iedvesusi man cerības, kuras gan nez vai varēs piepildī-
ties. Man arī nav īstas dūšas un spēka tikt pāri šai no-

māktībai, es tiešām jūtos invalīds, kā vakardien rakstīju;

sāp arī galva. Tulkojums arī labi neveicas. Taču tagad es

atkal mēģināšu saņemties.] |

(59035/104)

31. VIII 7.

|[Tu gribēji panākt kaut ko lielisku, bet tas Tev neiz-

devās. Kam tas izdodas? — Tā ir taisnība. Neizdodas, un

tomēr it nemaz nebūtu tik neiespējami, ka izdotos. Daudz

niecīgāks, vājāks spēks to vēlāk pieveic, un tas liekas pa-
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visam viegli. Tas šķiet tad pēc tam pat kaut kas gluži pa-

lasīs un ikdienišķs. Ir gan bieži arī tā. Jo, ko mazie paveic
no tā, ko labākie domājuši, tas arī ir ikdienišķs, tālu no

tā, kas sākumā gribēts. Kristus to nevarēja izdarīt, izdarīja
ducis — ducis cilvēku — apustuļu, taču tapa arī kaut kas

cits, kaut kas parasts, pat veikalniecisks. Tāpat vienmēr

notiek arī literatūrā. G[ētes] «Faustu» tagad saprot, lasa —,

bet kā, — patiesībā pārprasts un aplami lasīts. Viņi domā,

ka G. esot rādījis — līdz šejienei un ne tālāk — un stādī-

jis Faustu visiem pretī kā pērkonu. Bet Fausts ir viesulis

un grib raut sev līdzi uz priekšu. Tā tas lielumā, tā arī

mazumā.]! «Neaizsniegts mērķis», ļ[saka]| «Tēv.» 17
, ļ[īs-

tenībā arī ir reakcionārs. Tagad par to smejas, pēc 50 ga-

diem tā būs dogma. — Un cik mazs un absurds ir tas, kas

traucē izdoties. Savādā noskaņojumā es esmu vakar un

šodien. Esmu tik daudz ieguvis, ja ari ne ārprātu un ener-

ģiju, tad vismaz ar pieradumu un nogurumu, ka nemaz

vairs tik grūti un smagi neizsamistu un neuztraucos līdz

pilnīgam atslābumam. Es jau biju pavisam mierīgs, kaut

gan nebiju saņēmis no Mīlulītes nekādu mīlas zīmi, nerau-

goties uz atgādinājumu un divreizēju lūgumu. Es izskaid-

roju to tā, ka viņa bija aiznesusi tur grāmatas un par

iepriecinājumu vai kaut ko tamlīdzīgu nemaz nedomāja.
Protams, tagad es to uzskatu par jūtu trūkumu, bet es to-

mēr varbūt arī būtu rīkojies tāpat, kaut gan šobrīd man

tas izliekas pavisam šausmīgi, un šķiet, ka es tā nebūtu

varējis darīt. Bet samierinos arī ar to, jo es taču neprasu

nekā, mans princips ir neprasīt. Ja Mīlulītei nav patikas
mani uzjautrināt, tad es nevaru viņu uz to spiest, bet man

jāiegūst fiziskais labums arī no šā mazumiņa. Mans prin-

cips jau ir visu vai neko, bet drosme ir arī necīnīties tur,

kur es varu savus spēkus taupīt, lai ilgāk panestu cietumu.

Še es esmu oportūnists. Bet es jau nemaz nevaru cīnīties

ar Mļīlulīti] par patiesu mīlu; rodas tik daudz pārpra-
tumu, kas šeit nav noskaidrojami. Es tātad ņemu pretī, ko

man dod, tāpat kā no priekšniecības es pieņemu visas lab-

vēlības. Kālab gan šī nevajadzīgā, muļķīgā sīkumainības

cīņa, kurā es nekad nevaru uzvarēt. Pret Zēravu gan

vienmēr vēlāk Cebaots18
var uzvarēt, un skaista ir pati

cīņa. Es vēl nenoslēdzos tikai sevī, lai gan vienmēr paturu
acīs šo iespēju un nepieciešamību. Mēs to varam tikai ko-

pīgi. Un man tagad liekas — varbūt aiz pieraduma —, ka

šī iepoēja būtu gluži neiedomājama; man pat šķiet, ka tā

nenāktu par labu nevienam, pat Mīlulītei ne. Jo Mīlulītei
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tas nozīmē — no interesantas cīņas ieiet parastā, saldsē-

rīgā dzīvē. Protams, viņu gaida maza Baltijas slava, bet,

man liekas, viņa grib vairāk, viņa grib pasaules slavu,

un to viņa var iemantot tikai ar manām idejām. Bet ja

viņa manas idejas ņems tādā veidā, kā tās šeit eksistē, tad

viņa paliks nenobeigts veidojums, nekad neieklausies sis-

tēmā, un viņas slava daudz nepārsniegs nabaga mazo Adu

Negri vai kaut kādu Lauru Marholmu. Es ticu, viņa grib
arī lielu personisku laimi, bet lielu, nepārtrauktu un to-

pošu laimi viņai varu dot tikai es. Viņa gan apmierināsies
ar «laimīgai būt» un negribēs nekādu «tapt». Nu, tad jau

viņa var aiziet, bet iestāsies miers, viņa garlaikosies un

drīz vien būs atkal turpat, kur bija, t. i., pavisam lejā. Kas

attiecas uz mani, tad es ar Mīlulīti varētu kāpt vēl bezgala

augstu, bet arī viens pats es nenogrimšu tik dziji kā Mīlu-

līte, kaut arī tikai uz iekšieni. Tas nenozīmē, ka es no tā

spēcīgi neciestu. Man tas ļoti bieži ir nenoliedzams fakts,

ka tagad vairs neatmaksājas vilkties tālāk. Ka Mīlulītei

tas būtu triumfs, par to es ļoti maz raizējos; vienam tik

brīvam tādā stāvoklī tas ir pilnīgi vienaldzīgi. Arī šeit

es varu it dzīvi just līdzi vai nojaust šo cēlo vienaldzību;
tik brīnišķīgi skaista tā ir, tik klusa, lieliska, tik pilnīga
un stipra, un skaista, ļoti skaista un mūžīga. Es tiešām

gribu stipri pārdomāt Būdas mācību par dzīves jēgu. Man

jau arī jāsasniedz šī svētlaimīgā vienaldzība. Jā, bet vai

tā ir noslēgta, tālāk nekādas cenšanās? Vai arī tā attiecas

tikai uz t. s. zemes dzīvi? Tā man katrā ziņā jāsasniedz.
Tā ir dzīves jēga — stāvēt pāri dzīvei, lai to pazītu. Būt

iekšā, to izjust — ir faustiski, bet priekš manis tam jā-
būt — to saprast, un tad kā vēl tālāku pakāpi — iedzīvināt

saprasto, nevis parasto dzīvi kā tādu.] |

(59035/94—96)

IfL. fon Šrēders. «Indijas kultūra un literatūra».

«Mahabharata».19
Bopa, Kelnera, Geigera izdevums.

(Pamattekstu grāmata.)

«Ramajana».
«Nala un Damajanti».

20

«Indiešu teikas». Ādolfs Holcmans, Karlsrūe, 1845.] ļ

(59035/92)

20. IX 7.

ļ [Mēs esam tā paraduši būt aizbildniecībā un tikt vadīti,
ka nemaz nevaram iedomāties, ka arī zeme netiktu vadīta.



143

Par spīti tam mēs paši esam vislabākais atspēkojums šā-

dam pieņēmumam. Mūsu ķermenis uztur sevi un aug,

vārdu sakot, dzīvo gluži bez mūsu ziņas, nemaz jau neru-

nājot par vadīšanu. Visaugstākās zinātnes virsotnes vēl

tagad nezina gandrīz nekā par vissvarīgākajām norisēm

mūsu ķermenī. Neskatoties uz to, ķermenis pastāv ļoti
labi. Šī hipotēze par vadīšanu Visumā atrodas visciešā-

kajā kopsakarā ar pieņēmumu, ka Visumam ir mērķis.

Mērķis nosaka varu un nebrīvību.21 ]]
22, IX 7.

ļ [Ja mēs katrs sasniedzam visaugstāko, tad esam pietie-
koši labi viens otram.] [

(59035/102)

28. IX 7.

ļ|Jūs sakāt, ka tikai pārmaiņa ir interesanta. Jā, bet

vienīgi noregulētā, ne aklā, nejaušā, kas nejaušībā atkār-

tojas. Pārmaiņa ir interesanta tikai tad, kad tā vienmēr

sniedz jaunu, vēl nekad nebijušu. Tam tomēr jābūt abso-

lūti pareizam un spējīgam visus apmierināt. Tomēr ir tāda

pārmaiņa. Tā ir attīstība. Visam jābūt interesantam, t. i.,

jāattīstās. Tātad visinteresantākais — dievs. Kaut kas abso-

lūts, mūžīgi nemainīgs ir garlaicīgs, kā Heine domā par

eņģelīšu dziedāšanu. Arī Gēte tikai tā saprot tālāko dzī-

vošanu. Vienīgi tā arī mūžība ir interesanta, citādi tā ir

vecvecā, sirmā bezzobainā sieva. Bet šī ir vienmēr pi-
kanta, apburoša sieviete, kas ik dienas kļūst ziedošāka,

maigāka.] |

(59035/74)

2. X 7.

ļ [Ritms ir dzejas dvēsele, tāpat kā forma ir glezniecī-
bas dvēsele. Atskaņa ir līdzīga krāsai, dod tikai ārēju
spožumu un efektu, ritms un forma dod dvēselisko no-

skaņu. Ritms un forma ir cietais sastāvs, un tomēr tieši tie

atļauj vairāk brīvības un kustības, pat vairāk klīšanas

bezgalīgajā nekā atskaņa un krāsa. Bezatskaņu dzeja ir

visspraigākā, tā dod vairāk telpas patiesībai. Šinī ziņā

krāsa ir brīvāka un nozīmīgāka, tāpat kā tā vispār ir no-

zīmīgāka par atskaņu. Tas gan ir tikai salīdzinājums un

tādēļ klibs. Apmēram tā mēs ar Mīlulīti atšķiramies viens

no otra, tomēr es to esmu pasacījis labāk citur. Bez tam

man tas vēl sīki jāuzraksta, tam jābūt interesantam. Vēl

tikai šo: mēs viens otru esam atgriezuši: Mīlulīte mani
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pie krāsas, īpaši pie atskaņas (priekš manis saistošus,

formējošais, sevi ierobežojošais), es Mīlulīti — pie domu

brīvības un patiesības ritmā.] |
(59035/72)

4. X 7.

ļ[Tā ir nenoteikta sajūta, bet man dziļa nepalika apstrā-
dāt kādu vielu prozā, piem., rakstīt romānu man tagad

šķiet šausmīgi. Ja es tiešām to rakstītu, tas zustu. Mīlu-

līte, kā šķiet, tieši jūsmo par romānu. Agrāk bija taisni

otrādi, tad es nemaz nevarēju visu brīvo, īsto poēziju
citādi iedomāties, kā tieši prozu, t. i., romānu. Tagad tā

man ir sava vārda prolanācija — skaistas, dzejiskas do-

mas un jūtas uzrakstīt rupjā prozā: piem., «Nākotnes cil-

vēks» prozā ir absurds. Manus agrākos pantus iekaisīt

kādā romānā man ir tā, it kā puķes dēstīt lielā purvā vai

šad un tad izkaisīt skrejceļā pa dižciltīgam asnam. Jāt-

nieki drāž trakā steigā garām, viņiem ir tikai viens —

sasprindzinājuma mērķis, tātad — tikai ātrāk galā. —Un

viss tikai tādēļ, ka esmu pārtulkojis 11 000 pantu un pats
dažus uzrakstījis. Tas ir Mīlulītes iespaids, mēs esam ap-

mainījušies savām izjūtām.] ļ

(59035/73)

II

PIEZĪMES UN EKSPROMTI, LASOT

AŠVAGOSAS GRĀMATU «BUDA-ČARITA»

[Sākuma trūkst) ļ [dvēseļu ceļošana ne citās pasaulēs,
bet atdzimšana tepat virs zemes, tā taču ir dēla dzimšana,

dēls ir tas pats tēva turpinājums, atjaunots, paplašināts
ar mātes kannu; šī atdzimšana reizē ir arī pilnveidošanās,
ne tikai viena, bet divas kannas. Dvēseļu ceļošana tūču

nav nekas cits kā nemitīga pilnveidošanās. Mēs ņemam

pilnveidošanos no debesīm un pārvietojam uz zemes, tā

visa atšķirība.])

*

223. 1 [[Kāpēc izbēgt no noziedēšanas? Tā izbēgt, lai

ilgāk būtu. Bet kāpēc pagaidām izbēgt no ciešanām un

nāves tā, ka mirst no brīva prāta un pastāvīgi cieš? Dzīves

ciešanas ir tas pats kas prieks, tikko var novilkt robežu,

bet atsacīšanās ciešanas ir īstas kailas bēdas, no visiem
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pārbaudījumiem pāri paliek tikai sīkākie — t. i,, ēšana

un dzeršana, no kā tad nu nevar atteikties. Un ko iegūst
ar lielajām atsacīšanās sāpēm? Gara miers taču tikai vēlā

vecumā, jo jaunība dumpojas pret garu. Pamatā taču iznī-

cība, kas tā vai tā nāktu caur sāpēm, tikai tad būtu

pilnīgāk dzīvots.

Ja sāpes nestu pilnību, attīrītu un šķirtu zeltu no sār-

ņiem, kam tad vispār derētu prieks? Jo mūžīgu moku,

atteikšanās ir par maz, tam [priekam] ir jāpiepilda Dzīvot

ir prieks, sāpes nav prieks, tas ir prieka tukšums. Prieks

ir dzīves spēks.

Dostojevskis taču nevar vēlēties, lai viņa tauta vienmēr

cieš šķīstīšanās vārdā. Vismaz pēc šķīstīšanās sāpes kļūst

nevajadzīgas, tad ari pēc viņa uzskatiem nāk prieks.

Sāpes ir pārejošas, prieks — pastāvošais, stāvoklis. Pēc

tā, pēc noteiktu mērķu sasniegšanas, pārņem sāpea.ļļ

*

339.2 ļ [Mēs vairs nevaram tieši apkarot nāvi un ve-

cumu. Mums ir atpestīšana, sāpju remdināšana, prieka
došana, t. i., dzīves spēks. Dzīves spēks ir pašapziņā, tuvu,

priecīgu, sajūtamu mērķu esamībā, brīvībā — prieki

uzplaukums, šaubu, atkarības, baiļu aizbiedēšana. Vairāk

dvēseles spēka sāpju pārvarēšanai.]!

*

ļ [Pie patiesības nenonāk ar domāšanu vien, bet gan

dzīvojot. Mūsu domāšana sakņojas dzīvē, tikai no tās

ņem vielu, mēs nevaram domāt absolūti, tādēļ] | [tālākā
teksta trūkst.]

474.3 |[Vai nu izdodas bēgšana no dzimšanas un nāves

drūmās jūras, vai mana miesa padodas nāvei, bet bēgšana
ir brīvprātīga nāve, tātad, lai aiz vecuma nemirtu —

pašnāvība. Lai karā nekristu — nodurties.

Jā, bet nāve, kurai neseko augšāmcelšanās. Vai tad ir

apziņa no iepriekšējās dzīves? Nāve, pilnīga ir arī šī

nāve. Vajag pārspēt šīs nāves šausmas. Bet bieži šī nāve

zaudē savas šausmas. Ivans IV, franču revolūcija, 30 gadu
karš, izpētīt šos cēloņus, tā varbūt var arī tagad pārspēt
šausmas. Mērķis — prieks. Kas dod augstāko prieku —

savs «Es», sevis jušana, vienmēr lielāka, vienmēr vairāk

jušanas, tapšana (interesantākais) un tapšana sevī. Pēc

tam vislabāk šo prieku dod doma, darbs arī, bet ne tik

ilgstoši, bauda arī, bet tā visgaistošākā. Taču viss tas
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vajadzīgs dzīvei, t. i., priekam. Dažam labam vajadzīga
arī apbrīnošana, sevis pakļaušana, padošanās, ticība, arī

mīlestība vecā stilā. Jaunā mīlestība ir tikai spēks, sevis

paplašināšana, izslēdz pakļaušanos. Kāpēc censties brīv-

prātīgi izraisīt mūžīgo mieru, kas līdz ar nāvi tik un tā

pienāk katram indivīdam. Tas, ka individualitātes apziņa

saglabājas arī pēc nāves, jau ir ticība, kaut kas nepie-
rādīts. Budam tas ir vecā pārmantošana, pārņemtais un

tā ir viņa kļūda. Arī bez viņa brīvprātīgās nāves, viņa

pūlēm, mēs nonākam nirvānā, kur izbeidzas indivīds, ne-

kādas apziņas, nebūtība, miers.

Buda grib izbēgt rēgam — atdzimšanai, kuras nemaz

nav.

Buda patur veco dēmonoloģiju, gluži tāpat kā Jaunā

derība saglabā Veco. Paliek vecie dievi, paliek pat. pa-

ražas, tiek rādīts tikai jauns ceļš, kā sasniegt labklājību,
tur altruisms, šeit augstākā filozofija, nāve.jļ

684. 4 |[Vai Budam ir pienākuma jēdziens, kādēļ viņš

nepaliek pienākuma dēļ? Vai ir pienākums pret cilvēci?

Agrāk viņš atbildēja tikai, ka radnieciskās saites viegli
izirstot. Vai viņš zina pienākumu tikai pret sevi?

Viņa atbilde 706. nerunā par lepnu egoismu, viņš at-

zīst pienākumu, savu nepaklausību. Viņu dzina bailes no

vecuma.ļ|
711. | [Itin kā nejustu sāpes, kad zina, ka radniecība

nepastāv mūžīgi. Kopā sarašana, kuru izārda, ir tas, kas

izraisa sāpes.] ļ
725.5 ļ [Vadonis ārā no apmātības tumsas.|]

*

[|Radikāla ārstēšana kā Tolstojam. Visu dzimumu iz-

nīcināt, jo tas slimo un cieš.] ļ
714. — | [izrakstīt «Skolotāju filozofiju»] | 738.—62.

ļ[Bimbišaras6
un mūsu filistru filozofija — kamēr jauns,

izdzīvoties priekā, vecumā kļūt reliģiozam, t. i., sākt do-

māt, kad viss spēks jau nolietots, kad ir par vēlu atce-

rēties savu pilnveidošanos.] ļ
898. | [Iztrakoties jaunībā nozīmē vēlāk kļūt filistrim.

Nav tiesa, jaunība grib ne tikai gaisu, miesas baudu, jau-
nība ir tieši tā, kam parasti piemīt ideāli. Jaunība grib
domāt, pilnveidoties, ļaujiet tai domāt, ļaujiet tai strādāt,

nedzeniet to tikai izpriecās. Vai arī liegt prieku, ar spai-
diem dzīt uz reliģiju, vai pienākumiem, kas taču vienmēr

ir sveši — tā ir vara, un viņi mēģinās izvairīties. Ar
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prieku un darbu jaunība var nonākt pie pilnības, pie
ideāla. Ar darbu es saprotu arī kļūšanu bagātam «vidējos

gados», t. i., vispār saskatīt sevi, savu pilnveidību, prie-

cāties par to ārējā darbā. — Ja man jaunībā būtu bijis

prieks, tas varbūt būtu dzinis mani pie darba, un, redzot

sevi darbā, es būtu jau agri audzis, un doma būtu varē-

jusi attīstīties katrā ziņā daudzpusīgāk, bet varbūt mazāk

dziļi.] |

(23109/36—38)

III

PIEZĪMES PAR H. IBSENA LUGU

«JŪNS GABRIELS BORKMANIS»

|[Hjellanam bija ļoti viegli, Ibsenam grūti, «sadedzinātie

kuģi»; ari tagad maz ieskaņas, tur — asas spilgtas krā-

sas.] ļ [Nesalasāms teksts.]
170. 1 | [Nozieguma dēļ viņš nevar izcīnīt uzvaru. (Bet

viņš tomēr nejūtas vainīgs?) Hauptmaņa «Nogrimušajā
zvanā» Heinrihu pārņem nožēla, kas viņam neļauj uz-

varēt, — nožēla par noziegumu. Bet H[einrihs] uzskata to

tikai par vājumu; tas nav vēl nekautrīgais pārcilvēks. Kā

to uztver Borkmanis? Viņš, liekas, tomēr tic noziegumam.

(«Es gandrīz baidos, ka tu būsi pareizi pareģojusi, Ella.»)

Borkmaņa kundze negrib viņu pat reizi redzēt. Tie ir

meli attiecībā uz raksturu, kad viņa beidzot saka, ka esot

viņu mīlējusi. 16 gados tam bija jāparādās, viņa dusmojas
tikai tādēļ, ka viņš nav noņēmies ar viņu, kad viņa to

mīlēja. Viņa arī pati no sevis būtu mēģinājusi viņam
tuvoties, kā to dara Ella.

Vai Ibs[ens] to darījis tikai efekta dēļ? Kāda ir viņa
atbilde uz jautājumu par vainu? Gfabriels]: «Aukstums

viņu jau sen bija nonāvējis.» E[lla]: «Un mūs pārvērtis
ēnās.» E.: «Viens mirušais un 2 ēnas, tiktāl iespiedies
aukstums.» G. B. sirds aukstums. Tātad B. notiesāts.

Vai nu viņš būtu sevi nomācis, jo Ella grib tikai mātes

laimi, vai arī Ella būtu viņu sapratusi un viņš būtu bez

nozieguma, t. i., uzvarējis ne sevi pašu, tāpēc, ka bija
atteicies no palīdzības.

Uzvarēt ar brīvību; vara viņu iznīcināja.
Viņš cerēja uz citu pakļaušanu, uz viņu lūgumu, uz

viņu izmantošanu, tātad uz varu, taču ar varu nekā nevar

padarīt, vienīgi ar Ellas brīvu palīdzību.
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Heinrihs iet bojā tikai no vājuma, bez drosmes uz no-

ziegumu.
Ibsens nesprediķo; viņa vēstījumā nav morāles, viņš

rāda tikai gleznas, īsto dzīvi, bet tomēr viņš to rāda. Viņš

to skata savām acīm, viņš glezno un izceļ atsevišķas krā-

sas (visa dzeja, temperaments, kā saka Zolā, ir subjektīva).
Tātad viņš tomēr grib teikt kaut ko noteiktu, atklāt savus

nolūkus, savu filozofiju. Viņš slēpjas tikai no pārgudrā,

pārmaiņām pakļāvīgā pūļa, viņš mīl mistificēt, kā Gēte

«Faustā» (Dinceru 2 palasīt). Ja viņa uzskati ir tie paši,
kas mazākām personām, kāpēc tad viņš tā izcēlis to, ka

B. ir nevainīgs? Viņš spēj ticēt tikai noziegumam pret

Filu; tas ir vissvarīgākais punkts, vīrieša un sievietes

kopdzīves jautājums arī «Eijolfiņā», «Rosmersholmā», mi-

nēts arī «Jūras sievietē» un «Norā».ļļ
(23042/19 un 20)

([Visas personas maziski egoistiskas, aprobežotas, bet

spēka pilnas un patiesas.
Viss reāls, beidzamais skats mistisks, simbolisks, gri-

bētos vēlreiz dzīvot, bet spēki pamet.]|
*

([Altruisms ir arī mazisks, egoistisks. Tev jātop lielam

manis dēļ, kā Gunhilda, bet, kādas prasības uzstāda in-

divīds pats sev, pēc tā viņš nejautā, viņš piespiež.
Mīla dara brīvu, pienākums spiež.] |

*

ļ[Salīdzinājums ar Solnesu3

,
beigās kāpj augšup, un B.

iet lejup.] ļ
*

ļ [Ar vienpatņa spēkiem var sasniegt ideālus: [1 nesa-

lasāms vārds] sievietes dzīve, brīvība savstarpējā sa-

tiksmē.]!

*

j[B. uztur pie dzīvības tikai iedoma, ka tie varētu nākt.

Viņš gaida svešus spēkus, kas viņu paceltu (neīsts ego-

isms), bet viņam tomēr ir spēks iziet vienam pašam un

vienam sasniegt mērķi. (īstais egoisms.)
Napoleons pirmajā kaujā sašauts par kropli, 4 bet, kam

ir tik daudz spēka, lai negaida uz citiem.] |
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IfFoklāls savas dzejiskās pļāpāšanas dēļ neesot ticis uz

priekšu; Borkmanis viņam tātad pārmet altruismu.

Draudzība nozīmē abpusējas ticības došanu, arī caur

meliem. 80. B. arī izlieto šo ticību; tāpēc viņam Foldāls

ir vajadzīgs. Ella viņam tiešām dod ticību, t. i., spēku
atsākt vēlreiz. Tātad papildinājums ir vajadzīgs mīlestībā

un ne piespiestā mīlestībā un spaidos. Ibsens to nepasaka
un varbūt arī par to nav domājis.] ļ

85. ļ[Viņš ir noziedzies pret Ellas dzīvi, bet to ne-

atzīst.]!
*

101. | [Zemiskais uzvar. Ella zaudē Erhardu Gunhildas

dēļ, niecīgākās no 3 personām. Bet G[unhildai] ir vēl

viens ideāls, kas nav gluži tik šauri personisks. — Ģi-
menes ideāls, bet Erhards ir vēl mazāks, un pat tā viņam

nav, tikai bauda.] ļ

*

| [Erhards nevar uzupurēties, nevar panest smacīgo
atmosfēru, [dievināšanu?], kas ir tikai egoisms.]|

(23042/27)

ļ [Ella spriež saprātīgi.
Gunhildai vajadzēja saprast vīru, atturēt viņu, «citiem

taču arī ir zaudējumi, Erhardam pašam ir tā pati prasība».
Mīla pret Jūnu Gabrielu visur redzama.])

*

ļ[Ella mīl Erhardu, tāpēc sajūt briesmas no Viltonas.

Gunhilda to nemana.] ļ

*

ļ [Ella gribēja Erhardu pavisam atbrīvot, bet tagad vairs

ne. 93. Viņa visu panestu no viņa kritiena. |]

*

[ļViņš nonāvēja viņā mīlas dzīvi.]ļ

*

|[Viņa nepieļauj, ka kaut kas cits vēl būtu derīgs šai

pasaulē. (Mīla arī ir tikai līdzeklis.)] |
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*

ļ [Viņš nonāvēja visu cilvēcīgo laimi viņā, vismaz visu

sievietes cilvēcīgo laimi, kamēr viņa attēls ir viņā apdzi-

sis, viņa dzīvo it kā saules aptumsumā. Beigās viņai kļūst

neiespējami kaut ko mīlēt. Nepazina nekādu žēlastību.])

*

| [Pievilta mātes laimē un rūpēs — viņa ir pilsoniska
sieviete — savu augstāko, savu pilnveidošanos viņa ne-

meklē sevī, bet viņa bērnā, kā dzīvnieks. Taču garīgais
cilvēks var sevi pats izveidot un attīstīt.] |

*

ļ[Viņa grib Erhardu vai nu brīvprātīgi, vai nemaz.])

*

|[No lielā jūtu satricinājuma iemantojusi nedziedināmu

slimību.]|

*

106. ļ [Mātes jūtas. Viņa nevar šķirties, ja viņai nav

dēla, kas viņu atcerētos.])
*

|[Viņa nevar panest arī to, ka tiek izdzēsts vārds.])
*

|[Ella dod padomu Erhardam iet pie tēva aiz naida pret
Gunhildu (nav pareizi, vienīgi mīlot Borkmani, viņa tikai

grib mīlu slēpt).]|

*

) [Ella novēl Erhardam laimi ar Viltonu (mīlas trūkums

dod spēku, bet viņa jau ir zaudējusi žēlsirdību reizē ar

Borkmaņa nodevību).] |

*

|[Viņš stāsta aizraujošus stāstus, fantastiski, ideāli no-

skaņotus.] |

*

ļ[Ja viņi tikai paši par to zina, tad tas Frīdai ir [pie-
tiekoši?]. ]|
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«

ļ[Cilvēki, kas vēlas ar mani runāt, lai nāk paši.]|

*

[| Sakārto kaklasaiti gaidot.] ļ
*

|[Izredzētos masa nesaprot.] |

ļ [Vai tas ir pārmetums? Uzbrūkošs, augstprātīgs pret
Poldālu; viss viņam grozās tikai ap vienu domu.]|

*

|[Samelots. Vai viņi nezina par tavu bēdu lugu? viņš

pats to vērtē pavisam zemu. Tūlīt pēc tam: «Vai tu tici,
ka viņiem jānāk?»] |

*

[[Napoleons kroplis jau pirmajā kaujā. Tieši ar visu

es nebūtu ticis galā.]ļ

*

![Viņš būtu varējis kļūt par ministru; noraidīts.]|
*

|[Viņa dēls naidnieku pusē; Hinkels ir izpildījis savu

pienākumu, sevi ziedojis.] |

[[Tāpēc tu man vairs neesi vajadzīgs.]|
*

37. |[Viņs upurē Ellu, bet domā, ka viņa vainīga. Viņš
viņu mīl, bet upurē slavas dēļ, tātad īsti nemīl, viņam tā

nav vajadzīga. Lielos neapmaina pret mazākiem.] |
*

[[Borkmanis arī šeit izlieto citus savā labā.]|

*

|[Vēstule Hinkelam rokā; vai tā nav Borkmaņa [viegl-
prātība?]?]!
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•

|[Viņš upurē Ellu aiz augstākiem apsvērumiem; viņš

grib sevi apliecināt darbos. Mīla ir tikai «dārgākais»

dzīvē, izpušķojums, izprieca, bet ne pati dzīve, ne ari

dzīves posms, — ārienes piedeva. Sevi izdzīvot, strādāt

ir būtiskais un reālais. Mīla ir vienīgi poēzija, dzejnieku
pļāpas, bez kā var iztikt.] ļ

*

95. ļ [Sievieti var aizvietot ar citu.] |
*

|[Viņš grib pakjaut sev visus varas avotus, bagātību —

spēku.]ļ

*

| [Atmodināt naudas snaudošos garus.]ļ

| [Varaskāre. Vajadzēja trāpīt.
Varas sajūta iedzimta, darbīga un nepamet viņu kri-

tienā. Viņa gaidas liekas smieklīgas mazajiem, bet tās ir

vienīgi varas jūtu izpausme; viņš vēl domā piespiest no

tāluma.]|

*

108. [|Viņš var viens pats nest savu vārdu.] |

(23042/29)

117. [[Viņš paskaidro arī G[unhildai], kāpēc tas viņam

bija jādara, bet ar viņu viņš nekad nav varējis runāt;

viņš saka arī Ellai; viņa nesaprot; viņa dzeja sadrumsta-

lojas, 119., taču to tu nesaproti.]]

ļ [Viņam piederēja vara, tas viņu dzina, citādi ar šo varu

viņam arī nebūtu ko darīt.] |

*

118. |[Viņš nožēlo 8 bezdarbības gadus; viņam būtu

jāsāk no jauna. Dzīvība viņā ir spēcīga. Izņemot Ellu,
neviens viņu nav sapratis. Nav rīta zvana, kas viņu va-

rētu saukt, modināt. Nu viņš redz, ka viņam tomēr va-
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jadzīga saprašana (un mīla varēja būt zvans un sapra-

šana, ne tikai greznums).]|
*

|[«Un pierādīt, ka es neesmu izdarījis nekā nelabo-

jama.»]!

*

ļ[B. nevajadzēja cīnīties līdzi par Erhardu, viņš nekad

nav licis uz viņu cerības, nepazīst viņu; kā sabiedrības

cilvēkam viņam ir jāredz, ka zēnā nekā nav, ka viņš
tiešām vienmēr ir tikai atkarīgs. — Ibsena kļūda. B. būtu

uzvarējis ar savu lielumu, tagad smieklīgs.]]

*

i [Arī B. A. kļūda beidzas ar to pašu efektu.] |

*

ļ [Liela kļūda, ka B. uzskatu maiņa nav attēlota. Domā, ka

tā māk no Ellas, bet mums tas nav redzams. [Nesalasāms

/eks/s.]]|

*

i [Viss trešais skats ir sabojāts, jo nedabīgs. B. Gunhildu

nicināja, un nu viņš profanē sevi un savu ideālu viņas un

pat Erharda priekšā, atklādams labāko sevī, t. i., vēlrei-

zējas dzīves iespēju. Kāpēc viņš pagrimst? To, ka viņš
nav vainīgs, viņš varēja teikt tūlīt pēc notiesāšanas. Kā

Ella bija rosinājusi viņa pagrimumu? Tad taču vēl nebija
runas par jauno dzīvi.] |

*

165. |[Vai tas viņu iespaidoja, ka viņš esot beigts cil-

vēks? Viņš grib mirt tikai brīvs, ne viņas tuvumā. 107.

Viņš arī grib radīt mājvietu kā Solness. Solness iet bojā

jaunības, bet B. — neizpratnes dēļ.] |

*

|[Mana valstība, toreiz, kad es miru.]|
*

|[Gunh. un Erharda priekšā B. vēl tic sev, grib reāli

sākt no gala. Bet pēc tam viņš bija izmisis (agrāk viņš

gribēja apskatīt savu bagātību, tagad viņš grib šeit mirt).
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Tiešām viņš vēl varētu sākt, kā Hauptmaņa «Kolēģis

Kremptons».]|
*

ļ [Dzīvi tverošie vārdi, Nīčes vārdi, viņš tos ir lasījis.

Slavas, varas un mājas pavarda dēļ pārdod savu dvēseli.]|

(23042/25)

ļ[Foldāls — nepazīst nevienu labu sievieti, bet tomēr

tic. Borkmanis pazīst tikai sliktas un arī tic] |

*

|[«Savu eksāmenu es, zināms, neesmu nolicis.»

«Greznās kamanās sēdēja mana meita.» Viņš jūt tikai

sudraba zvārguļu skaņas.] |
�

| [Dzīvot — tas ir strādāt. Borkmanis grib attīstīties, no-

darbināt savu spēku un pie tam nerēķināties ne ar ko.

Erhards viņa pretstats, arī nerēķinās, taču ne lai strādātu,

bet ļai baudītu. Ella atrod šo attīstību savā mātes lomā.

Gunhilda — slavas spožumā.] |
*

| [Visi spēki iziet uz vienu — uz dzīvības spēku. Kā

fizikā visus spēkus reducē uz vienu spēku; siltumā visi

ķermeņi izplešas.]!

(23042/30)

ļ [Naudas zaudējums ir niecīgs, un tomēr viņa vienmēr

pārmet par to naudu, ko Ella priekš Erharda izlietojusi.
Gļunhilda] nemīl dēlu, viņa nejūt, ka viņam draud bries-

mas. G. grib vienīgi valdīt pār Efrhardu]. Erhards vairs

netic Ellas labajai sirdij, ir egoistisks un redz to pie ci-

tiem.

«Kur tas viņu novedīs, galu galā ir vienalga.»]!
131.| [Erhards uzrunā tēvu ar «Jūs».]|
103. |[Viņa nelaiž Erhardu pie tēva; Erhards nekā ne-

stāsta tēvam par Ellu.]|
120. | [Kāpēc tu nemeklēji izpratni pie kāda? Tavā varā

bija darīt mani laimīgu. Vai tu to esi izmantojis? — Viņa

rūpējas par savu piemiņu.
«Izturies klusi tur, kur tu atrodies.» Viņa nedod dēlam

roku, jo tā vairs nevar līdzēt.]!
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131. | [Gfunhildas] dzīves uzskati noraidoši, ka neviens

nevar otram līdzēt; katrs egoisms ir par sevi, nes savu

vainu un izpērk to. Katrs savā pienākumā un savās tie-

sībās.

Gunh. nevar viņu ienīst. Viņa vaina ir tā
r

ka viņš to

nav cienījis, bet kalps nenicina kungu, tāpēc, ka viņš min

viņu kājām; viņš ienīst viņu.
G. ir zemiski egoistiska, viņš tai darījis pāri; arī citas

ģimenes ir zemiskas, tikai naudas intereses.

G. nebūtu sapratusi, no kurienes būtu nākusi nauda,

bet viņa gluži labi saprot pārmest Ellai, ka tā ar netais-

niem līdzekļiem glābusi naudu. Dēlam jātiek tālu, jāspīd,
bet tikai viņas dēļ.

«Viņš nekad nav spēris soli uz to.»

Naudas zaudējums ir niecīgs, bet viņš taču arī tā bija

domājis un saimniekojis. Kāpēc viņa nesaprata viņu? Kā-

pēc viņš ir vainīgs? Tāpēc, ka nav pienākuma? Viņa

ieguvums bija tik niecīgi mazs.

Vienmēr lepojās ar savu dēlu, ka viņš ir labi izturējies

pret Foldālu. Jūtas Viltonas savaldzināts (pakļaujas).
Beidzot viņa uztraucas tikai par to, vai viņš nav no

savas rokas kritis, tātad par labo slavu.] ļ

(23042/24)

| [Lai arī cik mazs ir kāds indivīds, viņš tomēr ir sevis

paša, nevis citu dēļ, un nav tiesību viņu ierobežot. Lietus

lāsei tās pašas tiesības kā jūrai; tik brīvība samierina, ne-

vis vara.ļļ

*

ļ[Viņš neseko tēvam; viņš grib dzīvot savu paša dzīvi,

tāpēc arī iet dzīvot pēc savas gribas. Viņš arī kopā ar

tēvu varētu dzīvot savu dzīvi, bet negrib ziedot pāris mē-

nešu. Viņa sauklis ir: «Es esmu jauns.»
Erhards: mātes dēliņš, atkarīgs, drusku melīgs.
«Tu zini vislabāk, kādus cilvēkus es pazīstu.»] |

*

| [«Jā, ja tie domā, ka lieta ies.»

Atkarīgs no visiem trijiem.]ļ

*

[[«Paklausīgs, vienmēr paklausīgs.»]|
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*

ļ [«Mazliet pameklēt, es nederu par misionāru.» Viltonas

atbalsts. 125. Mātei gribas viņu paturēt, bet viņš ir jau

gatavs ceļam, lieliskais un komiskais.] |
(23042/26)

|[Šie cilvēki sevi nepārbauda. Gunhilda dzīvo labā

ticībā, ka tikai Jūns Gabriels esot vainīgs tiklab labās

slavas iznīcināšanā, kā viņas personas neievērošanā. Bet

viņa taču ar Ellu cīnījusies viņa dēļ, tātad laikam viņu

mīlējusi. Kāpēc viņa tam nebija tuvojusies kā Rita Al-

mere
5. Varbūt arī viņai bijis kaut kas vēl augstāks, «aug-

stāks aprēķins», kā Jūna Gabriela «tieksme pēc varas».

Vai tieši šis augstākais nav viņas «labā slava», absolūtais

miers mājas darbā, viņas ģimenes sabiedriski cienījamais
stāvoklis? Vārda slava ir viņas augstākais, tātad tāds stā-

voklis, kas nav pat pašas nopelns. — Viņa taču nekad

nav jautājusi, ar kādiem līdzekļiem Jūns Gabriels uztur

savu spožumu. Tātad viņai visi līdzekļi bijuši labi, un, ja
lūzums nebūtu nācis, viņa arī tagad būtu mierā ar Bork-

mani, kas uztur spožu slavu, un nekad nebūtu jautājusi,
vai viņš viņu ievēro, kopā ar to dzīvodams tik reprezen-
tablu dzīvi.])

(23042/22)

([lbsena «J. G. Borkmanis». Kad pienāk bridis, kad vi-

ņiem jākļūst vienotiem, viņi tomēr nesaprotas. Tas ir

Borkmaņu traģisms un viņu dzīves vadmotīvs. Vispirms
rūpējieties par saprašanos savā starpā, tad jūs iegūsiet
visu pārējo. Puse no uzņēmuma būtu palikusi, gan vēl arī

gluži droši, bet vairāk pierādīta, jo nav dokumentu. Bet

tikai bankrotā, kurš, kā vienmēr, nāk no niecīga iemesla,
viss sabrūk, visi kļūst neuzticīgi, kreditori prasa atpakaļ
uzreiz visus parādus un nodod lietas vadību naidīgiem
advokātiem. Summu varētu sagādāt, ja viņam būtu brīvas

rokas, bet nu draud apsūdzība par krāpšanu. To izmanto

draugi. Banka atsakās māju kreditēt; tā tiešām ir izspē-
lēts trumpis. Viņam jāpārdod māja līdz ar uzņēmumu
līdzīpašniekam. Summa daudz nekā nelīdz.

Egoisms visiem trijiem, egoisms postošs, bet Gunhilda

lieto varu, tāpat kā visi citi.] |

(23042/31 un 32)
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SLOBODSKAS LAIKA PIEZĪMES PAR IBSENU

ļflbsens visdziļāk iedziļinās, līdzīgi Gētem; ēzeļa gri-

mase Ibsenam no Rubeka, Solhauga. («Faustā» Valpurģu
nakts intermeco un 2. daļa.)]ļ

*

ļļ Pilnīga kritikas neizpratne] |; «nebūtu labāk noņēmis
no plaukta nemaz». ļ[«Nora» pagājusi bez nožēlas.] | «Sa-

dzīves pīlāri» |[sen pagalam.
1 ]! «Spoki» |[nav pat

iespiesti.]) «Tautas naidnieks», | [ari] ļ «Rosmermuiža»

(?) ļ [vienīgi aiz tieksmes atdarināt, tāpēc ka]| «D[ienas]
Ljapā]» 94. [gadā] | [tika dota iniciatīva, ļ ]

*

|[Tas bija cīņas gabals, tātad viegli saprotams. Te bija
domas, fantāzijas, kur apstrādāti augstākie jautājumi.]ļ

*

|[Ibs. stāvokļa raksturojums pie mums, nepieciešams.
Pat Vācijā viņu lielā publika nesaprot, vienīgi Norvēģijā.]]

*

|[Publikas gaumei piemēroti: asiņaini kauli, [nolietoti?]
ulstera gabali

2
, izceltas personas.] ļ

*

ļ[Jautājums nav tikai par māksliniekiem, bet par dzīvi

un tās jēgu, individuālismu un altruismu.

Meterlinka priekšgājējs, bet reālistiskais] un simbo-

liskais] Mfeterlinkam] tikai kā mirdzums, sniegs, tīrais

spoks, mazliet spiritisma un okultisma, mazliet neprāta,
šeit abstraktie tēli tikai reālistiski simboli, abstraktas, sa-

protamas domas.

Ideju izteiksmes līdzeklis. Mēs nevaram samierināties

ar kailu fotogrāfiju vien, bet gribam paskaidrojumu par
dzīves jēgu. Jautājumi un atrisinājumi; reālists teica: tā

tas ir, Ibs. jautā: kāpēc? Labi un ļauni reālisti — Zolā,

Mop[asāns], Tolst[ojs], Hauptmanis, Kiplings, Rozegers.
Hamsuns stāv Ibs. vistuvāk.

Salīdzinājums ar meistaru Heinrihu3. īsti reāls nav ne-

viens, ne simbolika, ne arī Hauptmaņa pasaka. Heinriha

vaina: par mazu egoisms, par maz mākslinieks. Viņš kopā
ar Magdu paliktu cilvēks un mākslinieks kļūtu tikai vie-
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natnē. Vientuļam viņam nav nesaudzīga spēka. Šeit [Ru-

beks?] acīmredzot nav sapratis sievieti un tātad atpalicis

savā mākslā.

Ibsens ir liels un laikam vislielākais. Es viņu stādu

visaugstāk un uzskatu viņu par lielu un, kā liekas, arī par

vislielāko. Es vērtēju viņu augstāk par vāciešiem. Ja nav

cita skaidrāka, tad esmu apmierināts.
Es domājos Ibsenu ar to nepamazināt, bet pārvērtēt

viņu nav iespējams, lai arī cik augstu celtu. Tolstoja bei-

dzamais darbs4 ir pats sīkākais, mākslinieciskā ziņā tas

augstāks par [6o;ars teksts], bet pret Ibs. sekls un tikpat

nenozīmīgs kā viņa mākslas uztvere un maz labvēlīgais

spriedums par Ibs[enuļ.

[Bojāts teksts] «Lit[erarisches] E[choļ» 8.

Ed. Šteigers — 554.5 R. uzskata G. tikai par modeli. Kad

viņa aiziet, viņš apprecas, izmisis par savu mākslu: zudis

svētums. Viņš nu gribēja dzīvot, bet tagad tas neizdodas.

Tas būtu izdevies tikai agrāk, atsakoties no mākslas.]]

(23042/21)

14946 22. II

| [Lasīts Ibsens, «Kad mēs, mirušie, mostamies». Māksli-

nieks beigās ir vīlies: viņam viens mērķis — dzīties

pakaļ mākslai un pēc tam aizmirst dzīvi. Viņš šķīris māk-

slinieku no cilvēka. Kas ir bijis tikai cilvēks, ir tikai dzī-

vojis. Vai tas beigu beigās nepaliks vīlies? Arī Gēte bei-

gās atzinis, ka māksliniekam neesot augstākas laimes kā

parastajam cilvēkam, ka laime patiesībā esot tikai mazā,

neievērojamā, ikdienišķā dzīve: tikai filistrs ir laimīgs;
tikai miesīgi ēst, dzert un vairoties ir laime. Beigu beigās
Ibsens no tā izveidojis savas pēdējās drāmas. Bet vai vi-

ņiem taisnība? Vai arī viņš nav beigās vīlies? Pie tam —

ir taču viss velti. Jeb vai tas ir mīklas atrisinājums: laime

un īstā dzīve ir vismazākais egoisms, kas gadījuma pēc,
starp citu, bez nolūka atdod arī darbus vispārībai. Lielais

gars apzināti neveido dzīvo un progresu, bet muļķa pūlis

neapzināti. Bet jo tālāk virzās vēsture, jo vairāk zaudē

neapzinātā ekonomija savu vienīgo iespaidu, un apzinī-

gais gars parādās kā vadošais. Bet vai tas ir jau kaut ko

veicis? Kapitālisms pārvar pats sevi. Jā, vēl vadošais gars
ir vājš, un tāpēc pār viņu valda nesavaldīgie lielie gari
kā Ibsens. Viņi ir par daudz ticējuši gara varenībai un

tagad tādēļ pilnīgi izmisuši, kad ar kopējo reakciju arī

kūtrās miesas varenība izrādās vēl stiprāka nekā viņi ce-
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rējuši. Viņi steidzas par ātru uz priekšu un izmist, redzot

vēl tik tālu aiz sevis masu, kas nav varējusi sekot. Tagad

viņi domā, ka masa vispār nevarot sekot.] |
(23042/23)

1898

DIENASGRĀMATA

12. 111 98.

[|I[niņa] atkal pamudināja rakstīt dienasgrāmatu. Esmu

to tik bieži mēģinājis. Oohhhiikhh domā, 1 ka to darot tikai

eksaltēti ļaudis depresijas laikā. Depresijas periodi bija
tik bieži — vai tad es neesmu diezgan eksaltēts? Jeb vai

viņam nav taisnība? Vismaz es gribu tagad ar dienasgrā-
matām kaut ko sasniegt, kas mani izrautu no eksaltācijas,
t. i., no nervozas izklaidības. Jābūt kādam mehāniskam

līdzeklim gribas audzināšanai, visi citi nodomi, kurus es

gribēju ar to saistīt, vai arī kuri paši Nrodas, ir man pagai-
dām maz svarīgi, taču es jau zinu, arī šī rakstīšana izkop-
sies, ja vien priekšlaicīgi neapsīks. Bet tam tā nebūt. Un

šeit pirmais audzināšanas uzdevums — šī rakstīšana jātur-

pina vismaz vienu mēnesi. Es ticu, tas ies.] |
(23090/105)

15. 111 98.

|[Tomēr neiet tik gludi, kā es to domāju. Ja dienasgr.
rakstīšanai vajadzētu būt gribas audzināšanas līdzeklim,

jāraksta katru dienu. Es gan arī to gribēju, taču pēdējās
divās slimības dienās — liels jutīgums un nepatika, kaut

gan galva vairs nesāp. Nu jāraksta ik dienas: slimība,

noskaņas, slēdzieni, reģistrēt faktisko, cik strādāts. Pen-

sums veikts? jauni plāni, izvesti vecie utml., t. i., gribas
un gara dienišķie izdevumi un ieņēmumi. Iv. 12. 111 iedeva

lasīt «Romu»1 franciski, tiku arī sācis. Jāsāk reiz steno-

grāfija kā amatiera darbs. Pensumā atpalikts par 2 die-

nām. Kā sagatavotāju sitienu kaut ko satīrisku, ā la «Ata

Trolls»2
, pret gulošo laiku, uzelpojušiem filistriem un [pie-

jaucēto?] Baironu. Vakarējā jūtelība. Es neeju atdot grā-
matu, lai sevi neuztrauktu.

Tomēr uzbudinājums netiek mums aiztaupīts un ir

drūma vakara pastaiga un noguris vakars. Mēs gan abi

labi gulējām, taču abi esam ļoti noguruši no rīta. Mans

apciemojums tiek atlikts no rīta uz pēcpusdienu un tad
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izdodas ar vienotiem spēkiem un daudziem labiem pamato-

jumiem to vēl atstumt tālāk uz rītdienu. Šodien pensums

izpildīts, izņemot biogrāfiju. Noskaņojums ļoti nelāgs; bez

spēka, bet ne tieši slims; mazliet galvassāpes. Daudz bla-

kuslietas uzbudina: Valters Crainet3 raksta muļķības par
ideālu mākslu pēc tam, kad Tolstojs šo jēdzienu atkal no

jauna apliecinājis 4
. Mopasāns sniedz tik garlaicīgi no-

drāztu artiķeli par akadēmiju un mākslas atbrīvošanu no

3 gadu karadienesta.5 Šis sīkais mietpilsoniskais uzbudina1
un turklāt vēl pie Mopasāna. Es tagad panesu vienīgi no-

zīmīgo, kas dod ierosmi un dūšu. Laiks ir auksts un pe-

lēks; tā viss zaudē savas krāsas.] ļ

(23090/106)

PIEZĪMES

«PLESKAVAS BURTNĪCA»

|[Vecā atmiršana, tautiskums, saimnieciskās pārmaiņas,

augstās cenas.

Garlaicība, ilgas pēc dzīves, kustības, jauns gars, ga-

rīga nodarbošanās. 1891.—93.

[1 nesalasāms vārds]: Es esmu izrakstījies.
Sievietes kā regresīvs spēks. Līža un Stērste.

Saprot tikai idejas praktisko pusi,]ļ — taut[iski] brunči,

dziedāš[anas] biedrības kā precību kantori.

|[Visu pārvaldošais pamatcēlonis izpaužas stagnācijā.
Saimnieciskās pārmaiņas vēl nesaprastas, idejas tām

vēl nav sekojušas. Ar tām visu izskaidrot, arī visus rak-

sturus un to rīcību, paklīšanu, noziegumu, netiklību kā

garlaicības sekas, vīriešu izlaidību, uzdzīvi, pašnāvību,

noziegumu.

Nezināt, kur likt spēku. «Nākotnes cilvēks», I daļa.jļ
«EecM», CTaßpornH

1

| [Visas parādības:]| tautība, ļ[pārspīlējumi, konsekven-

ces: Dr. Kalniņš 2, Kriškāns.

Runāšana dialektā (Kalniņš iekļūst prāvā savu [bikšu?]
dēļ.]|

Dedzināšana, māju ūtrupes.

*

Viņa bārda bija lepnums, viņa dienasgrāmata, viņa no-

devējs Jūdass; kur vien viņš bija, kādā atmosfērā atradās,
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vai krogā, vai biedrībā, viņa bārdā uzglabājās ēsma; ko

vien viņš darīja, vai ēda vai dzēra, viņa bārda uzņēma sevī

un atnesa mājās līdzi vielas, kuras citkārt nav radītas

priekš bārdas. Viņa bārda bija bijuse lepnums, bet tikai

par viņa nelaimi. Sieva pēc bārdas vien, pēc pirmās mutes,

kuru tam deva, nomanīja, ka vīrs bija blēņās bijis. Un

viņš, saņemdams sparību, lika nogriezt savu bārdu, bet

bārdas nazis likās ejot caur sirdi.

*

][Labo laiku saimnieki iesperas «Romā»3
, pasūta ēdie-

nus, par kuriem viņiem nav jēgas, vērša asti, taupīgi ļau-
dis, kas [visu] nopeļ, negrib maksāt par astes kauliem, ap-

vainošana, skopums pret viesmīli. Viesmīlis Freimanis.

Mūsu «zelta jaunatne», kas nezin šādus restorāna smal-

kumus.] |

*

| [Saimnieki bordelī.] |

(22989/1)

Tautības parādība: vārdu pārlatviskošana. Peles (Kažoku

Dāvis), Eulenbergs — Pūcīts, Čipus, Ješkus, Ingus (vēlāk
avīžu parakstos ārzemju vārdi: Odorado, Argus, Vetus

Ateniensis, Mefistofels), Primaitis — Atvaisītis.

|[Laiks tiecas pēc izejas visās dzīves parādībās. Darba

padziļināšana, augstākas prasības priekam, mākslai, lite-

ratūrai, sievietei, mīlas padziļināšana, draudzība. Patiesī-

bas taujāšana.] |
Lapas kreisajā malā pierakstīts:

[II Romāns?] |
[Fabula — klačas kā politisks ierocis pseidojaunajiem.

Veikalnieku partija,] | veikala jaunie, pērkondimdošu
urrā!

(22989/2)

Tautiskie veikali. Veikalisms kā galvenā izeja tautībai.

*

Aspazijas rokrakstā rakstīts:

Tautas gara mantu krājēji, tautas karoga liecinātāji,
celma lauzējiņi, baltie bāleliņi, sviedru lējējiņi, spalvas

tecinātāji, dziesmu skandinātāji, tautu druvas kopējiņi.



Ziņkārīgais. Vienmēr uz pēdām sievai, ka viņa klačojot.
Sieva ir izglītotāka par viņu, stāsta reiz par vēsturi. — Ko?

Ko, tu saki vēsturi? Kādas vēstures tu atkal gribi taisīt,

vai tev nav diezgan! — Cēzars — kas tev daļas gar svešu

cilvēku? Liec viņu mierā, tad arī viņš tevi liks mierā.

2) Reiz mēs ejam gar kapsētu. Sieva grib lasīt kapu uz-

rakstus. Ko? Arī mirušos tu neliksi mierā? v. t. t., beidzot

izrādās, ka viņš pats sapinies klačās.

(86669/15)

Aspazijas rokrakstā rakstīts:

ļ[l) Kad sieva izglītotāka, kā vīrs viņu velk uz leju.

2) Otrādi. Vairāk izglītoto vīru sieva novelk sev līdzi.

3) Izglītoto bērnu un neizglītoto vecāku attiecības] |
(Koļcovs).

Desmit gadu atpakaļ, kad valdīja tautības ideja, nebija

jaunajiem, kas ko meklēja, garīgi nodarbojās, it nekāda

priekšmeta šai centībai: uzrakstīt tautasdziesmas un pa-

sakas, dziedāt korī, runāt latviski, tas ir viss. Negarīgie
dzēra un paukoja, fantāzijas pilnākie — it visi dzejoja

par acīm un puķēm. Tagad ir piena puikas kliedz: idejas,
brīvību, zinātnes, cik necik apdāvinātākie un garīgākie
tiešām var ko mācīties un attīstīties, tikt par cilvēkiem

vārda pilnā ziņā.

(22989/2)
Tautība — tukšums. Lasāmie vakari.

Jaunā paaudze — maldīšanās pa tumsu, melanholija
vai seklība.

*

Katra ideja noapaļojas, nošķiras, noslēdzas sevī, attīstī-

damās tālāk, tiek individuālāka, naidīgāka pret visām ci-

tām domām. Patiesība neiet taisnā līnijā uz aizvien lie-

lāku skaidrību no vienas idejas patiesā kodola uz sekošās

idejas kodolu. Jaunai idejai, kura ir tikai tālākattīstījums
no priekšējās, jāstājas naidā pret veco ideju, kura sevī

noslēgusies un domā ar sevi vien izskaidrot visas parādī-
bas pasaulē. Tā lamarkisms tika apgāzts no darvinisma,
d. atkal no neo-lamarkisma, enerģētisms pret materiā-

lismu.

(86669/45)

162
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Persona pa lielākai daļai spēj dzīves laikā iedzīvoties

tikai vienā idejā pilnīgi un uzstājas vēlāk pret jaunu

ideju, kura izaug iz vecās, bet to pāraug. Personai jābūt

tad naidīgai pret jauno, jo vecā dzīves ideja ir par dzīves

vajadzību tikuse un visai personas psikiskai dzīvei jālūzt,

ja jāpieņem jaunā ideja.
Drāmas temats: persona ir par vecu pārlauzties, kur

varētu visu savu spēku rādīt.

*

|[Idejas attīstās tāpat kā organiskā pasaule ar atjau-
nošanos dzimstot. Nevis koka zari, bet jauni koki, nošķirti,

noslēgti organismi.ļļ
*

Karakters — 4 zosu kājas
Scēna. Advokāts brauc apķīlāt saimniekus. Zeltiņš, Po-

ķis (klusa padevība, darāt nu, ko gribat). Skaistais laiks.

Domas par to, ka dzīve viņu spiež to darīt, bet neviļus at-

rod sev apmierinājumu, pat iemesli dusmoties par ļaužu
bezkaunību un pretību.

*

Vecā paaudze pate darbojas, tautību radīdama, pazīst
vēl vecāko klausību kā ļaunu, un kapitālisms nāk arī kā

ļauns. Redz tautībā tikai labu, nespēj sajust viņas ļaunu un

saprast.
Trešā paaudze uzaug «jaunās idejās», karodama pret

tautību, kā I pret klausību; viņa netiks pāri par

«j. idejām».
Tautības ideja ir parādība, ārējs taustāmības veids, kurā

tēlojas cilvēka psikiskais stāvoklis, garīga, t. i., prāta,
jūtu, domāšanas attīstība, jēgumu, ievērojumu un slēgumu

summa, kas viss izceļas iz materiālas dzīves kustības. Mēs

jūtam, piem., ziemu tuvojamies; top auksts, tumšs, slapjš.
Mēs darbojamies, piemērojoties šiem ārējiem apstākļiem,
ģērbjamies siltāk, aizgādājamies, sargājamies, rūpējamies,
koncentrējamies. Šī visa darbība savienota ar domāšanu,

top no domām, slēdzieniem, faktu un jūtu kombinējumiem
vadīta, ir apzinīga; šīs domas pašas ceļas iz jūtām, t. i.,

psikiskiem faktiem, par kādiem apziņā pārvēršas ārējie
fakti. Arā auksts, āda, dzīsliņas savelkas, vadītāji nervi

aiztrīs, iekustina sakarā stāvošos galvas, centrālnervus,
kuri reprezentē apziņu un vaļu. Ceļas jūtas, neapzinīgas,
pusapzinīgas, apzinīgas, pārejošas domās (t. i., noteiktas
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tiekošas), objektivējošas. Domas attiecas pret jušanu kā

idejas pret materiāliem faktiem, viņas ir sekas, bet top

pašas par faktiem. Viss šis kopums no pusjūtām, jūtām,

pat nervu trīsējumiem, dzimstošām domām, vēlāk domu

kombinēšanas un darbības ir tikai attēlojums no materiā-

liem faktiem, aukstuma, tumsas. Un tomēr mēs to saucam

par domu darbību, jūtu poēziju, aizgādību uz priekšu,

egoistību... Atņemt tuvojošās ziemas aukstumu nost,

nekā no visa tā nebūs. Tāpat ir ar sabiedrisko ārējo ap-

kārtni un sabiedriskām idejām. Taut. ideja ir attēlojums no

zināma laika ekonomiskiem, juridiskiem, izglītības, kultu-

rāliem faktiem. Ekonomiskie fakti ir valdošie, jo līdz ar

viņiem, iz viņiem attīstās citi, tāpat kā viņi attīstījušies iz

ģeogrāfiskiem faktiem, bet viņi nereti ir jau tāļākie, it kā

pirmsākuma netieši cēloņi, kuri no mums jau attālināju-
šies pietiekami tāļi, kuri nedara iespaidu tieši, bet netieši

caur citu seku, faktu palīdzību, piem., juridisku, politisku,
kulturālu. Dažkārt materiālie pirmcēloņi arī nemaz neat-

rodas pie mums, bet tālumā, tā, piem., visi juridiskie un

politiskie apstākļi cēlušies iz Krievijas un ne mūsu ma-

teriāliem pirmcēloņiem. Mēs maldīsimies, ja še, iz mūsu

vidus, raudzīsim jurid. apstākļus izskaidrot iz materiāliem.

Mūsu dzīve nav attīstījusies pate iz sevis vien, bet cie-

tuse ārējus iespaidus, un tā lielākā vai mazākā mērā bijis
visu zemju dzīvē. Šie seku cēloņi tiek priekš mums pirm-
cēloņi. Pie seku cēloņiem bez ekonomiskiem faktiem, kuri

pastāv blakus seku cēloņiem tāļāk, pārmainās un ceļ jau-
nus seku cēloņus, kuri pastāvīgi ir no lielāka svara, jo
stāv mums vistuvāk, vistiešāk dara iespaidu uz mūsu

miesu un nerviem, uz to, kas ir visegoistiskākais, jurid.,

polit. v. c. materiāliem faktiem, ir skaitāmi arī morāliskie

uzskati un tā sauktās laika idejas, kuru kopojums tad ir

viena t. s. valdošā ideja jeb kustība. Materiālais un ego-
istiskais (egoistisko tuvāk paskaidrot): — tie ir abi pirm-
cēloņi un tiešākie iespaidi un vadītāji. Ja ņem abus jē-
dzienus dziļāk, viņi saplūst vienā: egoisms ir daļa ma-

teriālā. Samērā ar šo jātēlo dzīve stāstā.

Materiālā dzīve tautas lielākai daļai, pamatam, tāpat

jurid., polit., kulturālie, izglītības fakti, cik tāli tie dara

iespaidu (jārāda, cik dziļi tiek aizskārta, piem., zemnieka

un strādnieka dzīve no ārējiem juridiskiem v. c. apstāk-

ļiem: prāvas, saduršanās ar dažādām iestādēm, valdēm,

augstākām valdēm, tiesām, bankām, tad skolām, sabiedrī-

bas un savienības, apģērbs, mode, kundzības ieviešanās,
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pilsētu ieražas, tad morāle, mācītāji, katķisma iespaids

(cik daudz vēl tic, ko tic, dziesmu grāmata), cik zina no

zinātnēm (avīzes un zināšana un sabiedriskie un morā-

liskie uzskati)). Neauglīgie gadi. Tirgus — labības cenu

krišana, cēloņi meklēti pie mums, bet ir ārpusē, Krievijā,

jā, pat pasaulstirgū. Pasaulstirgus, fabrikas ved grūtos
laikus un ierauj mūs līdzi jaunā kustībā, pārgroza saim-

niecību, materiālos apstākļus. Mūsu māju mat. cēloņi. Ba-

gātāk — tikšana caur tautas rosību, garīgu rosību (opo-
zīcija — aizvien inteliģentāka un rosīgāka, tad bagātāka,

piem., raskoļņiki, žīdi).
Muižnieku krāpšanas pie zemnieku atlaišanas, labākās

zemes; augstās rentes un izpirkšanas, tikai personiska
brīvība. Majorāta iespaids: jaunākie dēli mācās amatus

un aiziet no zemes. Lielo māju sistēma, daudz bezzemnieku

v. t. t.; visus cēloņus sameklēt, kopot, šķirot pareizi no-

svērt.

Tāutas dzīve elementāra, pa lielākai daļai iespaids tikai

no materiāliem cēloņiem, jurid., izglītības, kultur. jau
ļoti maz. Psikiskā puse še maz redzama un tiešām arī ma-

zāk svarīga un mazāk plaša un vienmuļīga. Ideju iespaids
vēl mazāks. Tautības ideja pate tautā gandrīz nemaz ne-

manāma, ja daudz, sieviešu raibos svārkos; taut. ideja pa-
rādās pie t. s. inteliģentiem, dažādiem videniekiem — sko-

lotājiem, skroderiem, skrīveriem, īstenībā viņa pie
inteliģences parādījusies, nākuse apziņā un tikuse kopta,
kamēr pārvērtusies par vadošu un virzošu spēku. Tauta

nekad nav bijuse tautiska.

T. ideja tautu nekad nav pārvaldījuse, inteliģenci gan.

Viņai nav nebūt tik liels iespaids, kādu tai piedod runās

goda mielastos un avīzēs. Viņa nav materiāls, fizisks fak-

tors, par kādu to sauc; ja daudz, psikisks faktors jeb laika

atspulgojums.
Kaut gan viņa nav valdošs faktors, jārāda, kā viņa ceļas,

kā tiek kopta no inteliģences, kurai tā top par ieroci

egoistiskiem mērķiem.

Kartupeļu karš Ventspilī. 4

Sievas metas uz dzelzceļa sliedēm, lai aizturētu rudzu

aizvešanu uz ārzemēm.

*

Aizgājēji, Sibīrijas neatļaušana.
Dokuments II romān. mana runa Zaļeniekos,

5
fragmentā

manuskriptos, mūsu attīstības gājiens.
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I rom. 1884. līdz 1888. g. dzied, svētki līdz augstākam

spožumam (saimn. faktori, sabiedr. tēloj., maz psikoloģ.).
II — šaubas par tautību, garlaiks, meklēšana. Mainās

saimniec. faktori, psikoloģija pirmā vietā, traģiskā vidus

paaudze. [[Zolā metode.] |
111 — jaunā uzliesmojums. Jaunā nesaprašana no pie-

kritējiem, baironisms, piepežība, bet ne attīstība, ideolo-

ģijas galīgs gals. Ideoloģija — tā pate pārvērtusies tau-

tība. Bet ne viņa var glābt; glābiņš nenāk no augšas, no

idejas un inteliģences, bet no apakšas, saimniecības un

ļaudīm. Beidzas ar tumsu, krahu: «Kraukļi un ērgļi maitā

viņa aci.» Suņi nāk godā. Kraukļi un jaunie ērgļi viņu
acis maitā.

*

Pats apēd druskas no galda. Ķēmā pīpi un no tā viņš
dzīvo. Vecais Brunauskis, kura zobus dēli pārdeva ūtrupē.
Pērc nu jaunus zobus, kad nebūs ko ēst. Brāļi Brun. par

2 kap., Rīgā iztērētām, saplūcas.

*

Dieva vārda zināšana, vecie ap galdu un bērni uz krāsns

un lāvām. «Tā atraitne no Cebaotas,» saka pilsētnieks.

«Ujā! Kungs!» Veči nepārdod viņam vairs cūku, ka viņš
Dieva vārdu nezina.

Bērnus maz skolo. Meitenes nemaz ne. Sanīstas ar vi-

siem radiem, ka meita skolota. Palaidne. Sabojā bērnus.

Šneiderienes.

*

| [Kāpēc rakstniekiem neizdodas jaunatnes varoņi? (Go-

golis.) Tāpēc, ka tie nav patiesi, jo viņiem pirmām kārtām

atņemts egoisms. Tatjana
6
,

bet viņa ir egoistiska, noraida

Jev[geņiju] Oņeg[inu] sava miera dēļ, māņticīga. Pašaizlie-

dzīgie sieviešu raksturi, bet tie ir labi, pašiem neapzino-
ties, nav pieauguši cilvēki, tikai labi cālēni.] ļ

*

Iz zemes kāpa augšup kā karsta dvaša, un gaiss tālumā

virs zemes sīki trīsēja un viļņojās uz augšu.

Visapkārt vēl auksts priekšpavasars, pie pašas zemes,

kur sausāks, saule silda un zeme pretī dveš.

Visā plašumā vienīga, liela, nemitoša karsta dvašošana.
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Velns akmeņus nesot bija izkaisījis. Agrākos laikos

velns daudz pūlējās, un visur vēl viņa izbārstītie akmeņi.
Velnu bija pilni visi purvi, tilta apakšas, rijas, nu viņi
visi izšauti sudraba lodēm un mācītāju izlādēti; nu zem-

niekiem jādara velnu darbi.

*

| [Tautības ticību velnam neuzņemt neticīgi un ironiski,

bet kā tautai un zemei pašu par sevi piederošu.] ļ

*

|[Zemu pūta vēji, un mazie ūdeņi iedrebējās sīkos

viļņos.] |

*

Pavasarī iegrimuši kurmju cēlumi, kā jaunrakti kapi.

*

| [Atsevišķi tievi, bet nekautrīgi, kliedzoši zaļi stiebri

bija izlauzušies cauri gulošām lapām.]|
*

ļ [Zilajām pavasara puķēm vēl nebija aizmetušās maigās
lapas; no vecām saknēm cēlās augšā atsevišķas stīgas ar

ziediem.] |

Viņas rakstīja kā vieniem ugunsgrēka ķekšiem.

*

ļ[Nav jāmeklē analoģijas un gleznas, lai ar tām izskaid-

rotu un pierādītu, jo visas gleznas kā tādas ir neīstas, tās
ir tikai tuvinājumi un apmierinās ar daļējām līdzībām; tās

dod zināšanu ilūziju un mudina atrast, dot un nevis tālāk

meklēt.] |

*

| [Pavasara puķēm nav laika pilnīgi attīstīties ar lapām
un zariem; tās traucas pēkšņi uzziedēt, dot savu labāko

un tad nomirst. īr agri nobrieduši ģēniji, kas aizsteigu-
šies priekšā savam laikam. Viņi aiziet bojā, kad parādī-
juši, cik lieliski viss notiks.

Viņi neievāc slavu, bet gan vēlākās paaudzes, kuras at-

sāk viņu ceļu, kad saule silti spīd.]|
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*

ļ [Dabas apraksts. lespaids, ko rada visa zeme kā tāda,

skatoties no augsta torņa.] ļ Rīga, Krievu kalns, Zilais

kalns. Ragulišķos saskaita 20 baznīcas no kalniņa.

[[lespaids no līdzenuma.

Jūra. Jūras ietekme uz mums vēl ir niecīga. Jūra ne-

sniedz lielumu, plašumu, aptverošus horizontus. Svešais

un brīvais, diženi jaunais, internacionālais, vispārcilvēcis-
kais. Zeme, raibais līdzenums rada šaurību (starp Krieviju

un Lietuvu iespiesta, vienveidīga, ieleja, visas augstienes

nenozīmīgas, nav sevišķa ainaviska skaistuma.

Sigulda, Koknese, Lubānas ezers.

Tautas raksturs maigs, padevīgs, bez kaislībām; tautas-

dziesmā nav naida, tā vietā sarkasms, ne mīlas, ne asprātī-

bas, rezignācija, maiga ikdienišķība. Noziegumi — zādzī-

bas, krāpšanas, nav slepkavību un laupīšanas, mūsu

tikums: piemērošanās, maigums, ne lepnums, pašapziņa.] |
Tautības ([periods ir domāts par augstāko personifikāciju
tautai kā indivīdam.])

*

| [Izveidošana vai, pareizāk, visa raksturīgā sameklē-

šana un formēšana, ko tauta vēsturiski neapzinātajā pe-

riodā piesavinājusies un sevī izveidojusi. No šejienes tad

izriet apzinīga apkārtnes, nezināmā apgūšana, lai nonāktu

pie augstākas izglītības un mērķiem.] f

*

| [Pērām Gintam jābūt tautas personificējumam. Tas

jālasa.]]

*

ļ[Ainu pie jūras pārstatīt. Tur līdz ar ainavas iespaidu
dots plašs ieskats nākotnē. Pie beigām.] |

*

Dainas — ļ[lasīt, tautas rakstura studijām: skaudība,])
ļaunas mēles, |[verdziskums, viltus, tiešs pretstats]) igauņi
(Kohl)7

.

Zeme pie mums nav līdzens klajums, kā stepe, tuksneši,

kuri dod savu plašumu un domu un jūtu lielumu. Mūsu

zeme ir pakalnaina, un mēs dzīvojam kā bļodā, pār kuras

malām nevar redzēt pāri!
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*

Katrs novads ir sava bļoda, tādēļ mūsu nesaticība un

nespēja plaši sabiedroties!

*

Kalnāji, kas aizsedz tāļskatu, liekas pat fiziski garu

spiežam.
Cilvēks atkarājas un padodas fiziskiem un ķīmiskiem

iespaidiem, tāpat kā lopi un augi. Augi un zemāki dzīv-

nieki griežas pēc saules. Cilvēks zem gadalaiku un gaismas

iespaida.

*

Ticība un visas filozofijas nerūpējas sevišķi par indi-

vīda laimi, bet par vispārību, ne par personu, bet par

sugu, kā saka darvinisti. Kas lai rūpējas par indivīdu?

Pats. Pats ierindojas vispārībā, lai sasniegtu savu mērķi.
Galvenais svars patībā, jo patība ir nenoliedzama un ap-

zīmējama, bet vispārība ir liedzama, neapzīmējama, mai-

noša. Patība līdzīga nedalāmam atomam, kurš galīgs, ap-

tverams, ne mūžīgs un nemērojams. Savā uzskatā atoms

ir meklētais absolūtais, no tā jāiziet uz neaptveramo, ne-

mērojamo, mūžīgo, bezgalīgo. Tāpat pēc analoģijas jāiz-
iet morāliskā, ētiskā ziņā no patības.

*

Doma ir dzīva, nevar nekad pietikt ar nekādu «galīgu
panākumu», bet meklē aizvien tāļāko. Viņa tādēļ sapro-

tama tikai iz pagājušiem un nākošiem elementiem.

*

Vakaros vasarā tāļi dzird ratus rībam (tautas dziesma).

«Jānokāpj kapa vārtos» (| [Bībeles] |).

*

ropH3OHTaABHoe 3aßeAyK)mnn npoH3BOACTBOM

otxoaht k [KBaprape?] xo3neß. HenpoHHiļfaeMon] npe-

rpaAßi HeT, ho vcaobuh coßepmeHHO APvrne b tom h Apv-

tom nAaHe.

E. C. K. Sonner.

Ļaudis apmierinājās ar neizbēgamo, bet viņi neatzīst

par neizbēgamu citu domas un darbus. Jauns «renesanses»

(atdzimšanas) laiks. Nemiers, vecu ideālu graušana, agrā-
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kās dzīves dzinuļu un principu izmiršana. Jauna dzīve

laužas uz āru, kā XV un XVI g. s. Lielie zinātnes panā-
kumi, atradumi, zemes izpētīšana, plaši o6o6uieHHH iznī-

cina senos šauros uzskatus. Raušanās uz jaunu zināšanu,

uz zināšanu un dzīvi un dzīves faktiem, atmetot teorijas,
kas pretim dzīvei. Visus aizspriedumus gāzt, pat sīkumos.

Kāds prāts šai kustībai? 1) Nezināšana, bieži mākslota,

par to, kas labs un ļauns, 2) vēlēšanās izbaudīt jaunu
katrā virzienā, visur, jaunas jūtas, lai arī pēc būtu diezin

kā par to jāatmaksā (vai tik ne dekadence, garlaikošanās,
bet Leonardo da Vinči un Manganello?). Tādi centieni arī

renesanses literatūrā. Vispārīgās domas izteiktas 2. bauslī,

Jaun[ajā] der[ībā]. Working hvpothesis,
8 lai faktus koordi-

nētu, palīga hipotēzes ekonomijā tika ņemtas par īstenu

likumu, un samērā ar viņām izdeva jurid. likumus; pate

ekonomija par klasisku pol[it]ekon[omiju]. Sonner, Canada,

Toronto; Oi>e3A Hay*iHbiH.

|[Kā dzīves pamatdzenulis egoisms, mainās tikai mērķi.
Sākumā gluži šauri — ēst pašam, paplašinās tāpēc, ka

grupās vieglāk eksistēt. Altruisms taču arī ir tikai modifi-

cēts egoisms. Tagad, kapitālismā, egoisma mērķis ir naudas

iegūšana, vēlāk dažādi psihiski un ētiski momenti, tad

mērķis — sevis pilnīgošana domu darbībā. Pretruna starp
domāšanuun darbību. Domāšanā sevi bezgalīgi attīstīt, bez

pārtraukuma, bet neauglīgi. Darbībā, radīšanā — attīstības

pārtraukums, slīdēšana atpakaļ, vienpusība, šaurība, bet

produktivitāte.

1880—1888

5o 80. gadu beigas, mans universitātes laiks,] ļ aizupes
[[beigas,9 tās atbalsis. Romāna sākums ar šķūņa degšanu,

briesmīgi, bet tukši vārdi. Vēlāk veidojas veikalnieki:

Bērziņš, Pūcīts, Stērste, Beķeris nāk priekšā lI—III daļā.
Tā bija atsevišķu indivīdu, nevis masu kustība, tāpēc ari

tukša. Pēc 88. straume kļūst plata, bet sekla, līdz seklību

pamana un sāk no tās ciest.] ļ
| [30., 40. gadi. Vācijas grimšana nabadzībā,] ļ 50., 60. —

saimniecības pacelšanās un līdz ar to ekonomisks liberā-

lisms, mančesterisms pie ideologiem, sīkā un lielā pilso-
nība. Drīz kā pavadons — nabadzība un viņas ideoloģija.
Šī ideoloģija pilsonībā tiek par katederismu, t. i., agrāko
30., 40. gadu «renesansi».

Līdz 50. gad[iemļ Vācijā auga abi polusi, augstākais un

zemākais, vidus bagātība nīka.
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Labības krīzes. lepriekš labi gadi, zemkopības celšanās,

daudz brīvu strādnieku, labāka apstrādāšana laukos, lopi
labāk turēti, vairāk mēslots un sētas zāles, kartupeļi daudz

sēti, brūži, vairāk naskuma. Tad liels trūkums ([1845. g.?]) 10
,

zemas cenas, bet maksāšanas, nodevas, algas pacēlās, pro-

centi jāmaksā par labos gados aizņemto naudu, pagasta
maksāšanas pārvērstas naudā; ceļi, magazinas. Nauda ne-

redzama uz laukiem. Arendatoriem gāja tāpat, jo rentes

bija augstas, pēc agrāko gadu samēra. Grimst parādos,

krājkasēs, ūtrupēs. ([Mūsu?] mašīnas laukos, arkli, mēsli.)
Bet zemes cena nekrīt stipri. Kapitāla pilsētās daudz, bet

nav kur ienesīgi noguldīt. Cerība uz pacelšanos.

Zemkopības pacelšanās ir kapitālistiska. Mūsu zem-

nieki — pretī.
Brīvlaišana pamazina zemn[ieku] māju skaitu, nāk par

labu muižām, vairāk dabū un labāku zemi. Klauši atcelti.

Servitūti atcelti, bet par ļaunu bezzemniekiem, kuri ne-

dabū nekādu atlīdzību. Attīstās kapitālistiskā] saimnie-

cība, cieš zemnieki. Algas maz aug, maize dārga, viņas
vietā kartupeļi. Fabrikās arī algas maz ceļas.

*

Indivīds nevar grozīt vēstures gājienu, bet dod indivi-

duālo krāsu notikumiem, paātrina, pagausina. Apzinīgi
virza uz to, kam jānāk. Ja indivīds par agru, ja ražošanas

līdzekļu attīstības pakāpiens vēl nav tik tālu, viņš nekā

nepaspēj. Sabiedrība satura indivīdu, nosaka viņa darbī-

bas lomu. Ar lielāku attīstību augs indivīda darbības ap-
loks. Vieglāka ražošana dos brīvāku kustību.

*

Pēc klaušu laiku beigām, tirgus celšanās, ceļas uzkupči,

jo ražotājiem, kuri vēl nav ierīkojušies uz preču ražo-

šanu un viņu piegādāšanu tirgū, vēl nav svabada kapi-
tāla; uzkupči nav tie gudrākie. Uzkupču tipi: Olu Reinis,

mamas tēvs leišos zoses pērk un ved uz Rīgu; piebal-
dzēni, žīdi — labības kupči, linu kupči, kantori, nam-

nieki.

Uzkupči, birģeļi, pirmās kapitālisma pavasara bezdelī-

gas. Tirdzniecības kapitāla vajadzēja daudz un arvien

vairāk un tādēļ dibināja bankas, krājkases uz laukiem

arī, kur saplūda nauda, kas agrāk bija gulējuse zeķēs un

tīnēs. (Kad krājkases uznāk? Šiliņa Kalendāri11 pret ka-

sēm. R. A. kases 12
vēsture.)
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*

| [Zolā «Zeme». «Tēvu zeme un vispārderīgais» 13.]|
Biezbārda brošūras. 14 | [«Nacionālie centieni»15] ļ; citi

Kronvalda raksti arī «D[ienas] L[apā]».
Veinberga brošūra par «muižniecību».16 (Caur Rīgas pil-

sētas bibliotēku.)
«Mērnieku laiki», «Sadzīves viļņi», «Patriotisms] un mī-

lestība]» |[Māters kā darbojošā persona.] |
*

Tā kā naudas vajaga tikai tagad pie pārejas vairāk,
tad tiek skopi un sāk krāt un badoties. Brunauski 17

,
Ru-

biķis. Skopuļi nav kur[iozs] gadījiens, bet kārtēja parā-
dība, taupības mācība.

*

Bankās sāk stipri aizņemties vajadzībā, bet arī nevaja-
dzībā aiz pakaļķēmošanās. Ceļas ar šo naudu lieli veikali,

jauni veikalnieki — Berģis, Kumberģis, Morberģis v. t. t.,

bet tāpat uz laukiem. Sāk pilnīgi bez naudas, ari privāti

viegli aizdod; Dombrovskis (zāģētava). Papiņa nostāsti par

viņu, namubūves augļotāju tīpi: Apsēns, Rubiķis, na-

matēvs — vecais Stučka.

*

Ceļas labības un sevišķi linu tirdzniecība un malkas

lielie kantori.

*

Vecais Stučka, Kupčis, Ramaniņš, vecās [1 nesalasāms

vārds] mamas brālis pie Pihlava 18
.

Zelmers uz laukiem

[pirmais?] pērk Dubnu.

*

ļ [Visur enerģisks progress rīcībā un attīstībā, jo vēstu-

riski tas ir mazs laika posms.] |
Reizē aug pilsētas, Rīga, Liepāja, Jēkabštate, Cēsis,

Jaunjelgava, attīstās jaunas: Grīva, Stukmaņi, Krimūnas.

*

Veco avīžu intereses, | [tīrā māksla, 19] | vispārējas lietas,

mīklas, romāni ar labu galu.
Marlita20

paraugs.
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Par ko raksta lauku korespondences agrāk un tagad?
Lai neiet uz pilsētu.

*

Bankās saplūst vispirms lielāks kapitāls, tad krājkasēs
mazie. (Kad ceļas kases — palūkot komhtct o c. c. Kaccax.

Sīkais kapitālists ņem lielāku peļņu, jo pats visu

pārlūko un izlieto visus darbaspēka spēkus. Lielākā ne-

mierība ar saimniekiem, amatniekiem, ne ar muižām un

fabrikām. Vispār liels niknums, rūgtums, kurnējums pret

mācītāju un ticību, pret līdzcilvēkiem, jo ļaudis nesaprot

pārmaiņu cēloni, redz tikai, ka notiek vispārēja nepiedo-

dama, griezīga netaisnība. Labie nīkst, jo nav tik kāri

pēc naudas un tādēļ tiek nabagi un pagrimst, tiek padzīti
iz mājām. Ļaunie, kas plēš, zog, krāpj, — tiek bagāti un

cienīgi, pamāca citus, ka godīgi jādzīvo, nav jāslinko,

jābūt gudram. Nāk uz augšu dažādi bezzemes ļaudis, kuru

rokās tiek skaidra nauda, ne saimnieki, kuriem ir manta,

bet nav naudas. (Vecā kalendāri stāsts: kungs dos bagāt-
niekiem mājas; saimnieki sabrauc ar mantām, tik viens ar

naudu, kas aizdod citiem priekš māju iepirkšanas.) Kro-

dzinieki, zagļi muižkungi un vagari, modernieki, sulaiņi

pie kungiem atrod, manto (Bušmanis Ļaudonē, Bergs, Jo-

zefijs, Vīlups un Fitiņhof-Scheel — pakaļlūkot).
Gudris, bet mazrocīgs, pūlas uz augšu tikt, bet bagāts

muļķis pārspēj, niknums.

*

I rom. Zelta laiki, vecie labie laiki, saimniecības uz-

plaukš.; šampaners un divjūgi, sāk jau mainīties grūtie

laiki, kad sava paša manta visa sakoncentrēta un nu tiek

izpostīta vājāko manta. Uz reizi sāka visas cenas krist.

Tad arī sākās šaubas par tautību.

I Gaviles.

II Nopūtas, bet «Bļaltijas] Vļestnesisļ» jau saka, ka viss

ir labi, — tiešām viņa šķirai labi.

*

Dažas domas, kā izskaidro šīs parādības. Lielākā daļa
tikai brīnās; citi meklē vainu sīkumos, taupība, dzeršana,
krājkases vainīgas, nemācība, literatūra.

Ideologi domā, ka taupība un atturība dara bagātus;
šie kapitalizē lielāko daļu no saviem ienākumiem un kna-

pinājās kapitālisma sākumā. Tā tiek pirmie, savu pašu

kapitāli sakopoti.
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Bez niknuma — pastāvīgas raizes, nedrošība.

Patstāvība sīknaudniekiem fiktīva, ienesība — šaubāma;
viena puse tuva strādniekam, otra saimniekam. Produkti

tiek izdalīti samērā ar katra kapitālista kapitālu.

*

Kalpi iet labāk uz pilsētu, jo tur fabrikās tiek mazāk

viņu spēki izsūkti.

Kad sāka iet uz pilsētu un vieglprātīgi atstāt mājas?
Apsīšu Jēkabs.

*

Tirgotājiem un fabrikantiem mazie patstāvīgie kapitā-
listi-strādnieki patīkamāki; jo tie paši sevi vairāk pie-

spiežas, procentes maksādami muižām: iepircēji labāk

nekā rentnieks.

*

Ideologi lielāko vainu pie sīko kapitālistu nīkšanas uz-

krauj uzkupčiem, kulakiem, augļotājiem. Piem., krājkases

priekšnieks, kuram pieder lielākā daļa noguldījumu un

kurš tādēļ visu kasi un visu sava pagasta kredītu tura ro-

kās. Skolotļajs] Zēvalds Svētē.

Ļaudis tumši, nemācīti, ļaujas krāpties, augļotāji nemo-

rālīgi, arī tumši, tad arī vaina: maz zemes, maz sīka kre-

dīta v. t. t. Ideologi gribētu, lai paliek kapit. ražošana, bet

lai skaidri neparādās viņas ļaunumi, lai plēš no sīkkapitā-
lista, bet «pa Dieva ceļiem», ar «godu», apdomu, kā go-

dīgi pilsoņi.

*

Paši sīkražotāji skaita augļotāju par labdari, augļotājs

pats arī to vienmēr dara (mama un Ķermans, labu darīja,
izrāva iz ūdens).

Visi saimnieki sāk aizņemties, jo nepietiek naudas, ko

kungam izmaksāt, jāieplēš vairāk lauku, labāk jāiestrādā,
lai vairāk iznāktu ienākumu.

Māca, lai lasa zemkopības rakstus, bet tie ir maz prak-
tiski, pat kaitīgi, zemkopības biedrības atkal atvelk no

darba. Pašam Vāgnerim 21
grūti iet.
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Ideologi — tautībnieki mīlē augstu valodu. Viņiem ir

divi tīpi uz laukiem: augļotāji — ļauni, krietnie saim-

nieki — labi, kas kalpina vairāk kalpu un paši jau sāk

nestrādāt.

•

Vecie" ļaudis smejas par mašīnām un arkliem (Rih.
Tomsons22

), tad sāk paši ievest, laikmets literatūrā,

«Vārpa» 23
par agru nāca.

Jauna skola

ļļŠmollers. Berlīnes rektors. Šēnbergs. «Politekonomijas
mācību grāmata» (kolektīvs darbs).

Bēms-Baverks. (Austr[iešu] skola pret historicismu.)]|
O npn6biAH Ha KannTaAb. Hosfibie] otkpbithh.

*

Owen un Fourier — psihologi, vēlākie to neizrāda, pie-

ņem pā pamata jūtu — egoismu. Schmoller — ētiski vēs-

turiska skola uz psiholoģijas pamata. Pēc viņa domām:

smitiāņi — individuālisti, laisser faire24

,
valstī neiejauk-

ties, egoismā cīnoties, panāks harmoniju, viņus vada Vis-

augstākais.

*

Ja saimniecībā valda egoisms, par ko ne citur? Iz saim-

niecības viņš nav izdzenams, bet atļaujama brīva iespēja
cīnīties ar citiem, kas panākams caur valdības iejaukša-
nos.

Austrieši: subjektīvisms, iziet ne no sabiedrības, bet no

indivīda, izskaidro saimniecisko dzīvi beigu beigās iz psi-
hikas pie ražotājiem subjektiem. Vadošais jēdziens še la-

bums, Nutzen25, tad vērtība.

*

Audzēšana un skološana pārgrozās, izaug inteliģence

un pilsoņi par mācītājiem. Labos laikos tēvi dzīvo izklai-

dīgi un liek pamatu bērna nervozībai un izdzimtībai, dzer-

šana. Agrāk nebija daudzu slimību: nervozības, reima-

tisma.

Tēlot tapušu noziedznieku: paklīdušu dēlu un vāji ba-

rotu kalpu. Nelīdzīga turēšana cietumā. No mazām dienām
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garīgi nabags, slinks, nedomā, bez izturības pie darba,

liela vieglprātība, neapdomība, viltība, ne gudrība, nav

līdzcietības, neciena savu dzīvi, gļēvs un bailīgs, pašnāv-

nieki, kaislība un kārība, augstprātība un lielīšanās, zems

egoisms, atriebība, nav nožēlošanas.

*

Pie normāla un augsta cilvēka pašuzturēšanās jūtas,

egoisms stipri attīstīts. Pie nenormāla ne; ir gan egoisms,
bet zemisks. Tātad starpība nevis altruisms un egoisms,
bet gudrs, plašs un stiprs egoisms pret neapdomīgu, šauru

(miesisku) un vāju, izklaidīgu (tukša lielība, kuras nepa-

reizību pats jūt).

*

Arējās zīmes pie noziedznieka — bet tiek arī cietumā;

purni uzpampuši, bāli, ausis lielas, acis sarkanas, nav cil-

vēka ģīmja (no vājas barības).
Lasīt: BočopHKHH: «Tara». «BļecTHHK] E[Bpom>i]», 98;

«no APyroMy» — «B. E.», 9726
,

Tautībnieks Pa3cyAHH.

Rīgas jūrmalā, žēlabas, ka viņus pārprot, un viņi taču

grib tikai labu. (Dr. Kalniņš man raksta tādu vēstuli.) Mi-

nēta latviete, kura izglītota un laikam jūtoties laimīga.

CnupLKa27
,

EAbnaTLeBT,[ ckhh] .
MnxaHAOBCKuu.

Vispār salīdzināt krievu tautībniekus, pat minēt un

iepīt (?), lai saceltu ievērību. Rādīt, ka mūsējie nav tik

tāļu tikuši, vispār mūsējiem trūcis viss ideālākais, gluži
maziski vai veikaliski.

Dr. Kaln[iņš], Novickis, Garais, Kriškāns, Treilands, ve-

cais Kr. Dinsberģis. (Viņu pieminēt pirmajos 50. gadu
tautībniekos. Valdemārs, Biezbārdis; tie bija cietāki nekā

80. gadu. Bērziņš ķēdēs dzīts, 9 mēn. sēdējis, tagad tik

dūšīgs kā Alunāns un Blaumans.)

*

Mūsu lasāmvakariem liek priekšā savienoties ar Aiz-

upu, bet nez kā noklust. Entuziasms.

*

Kārkliņš, Bankins v. c. un kauja ar vācu baroļniem?] pie
Ģertrūdes baznīcas. Izslēgti, Bankins tagad mācītājs. Cel-

m[iņš] un Kaminskis nedrīkst pārmācīt puiku, kas viņus
mēda.
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Lasīt Tom. Hārdijs. Tesa
28

,
Judass29

,
formas un satura

dēļ.

Apsīšu Jēkabs. Zina sīkumus. Nav kā krievu rakstnieki

Turgeņevs, Tolstojs, kas skatās taču tik no tālienes. Še

mums pašu ļaudis. Bet atkal nav idejas. Rādīt šinīs Aps. J.

ainās, kur ir ideja, kā tauta tikuse tāda un kurp nu iet.

Mani agrākie «muižkunga piezīmējumi» 30
.

Tauta ir pil-

nīgi sveša. Un tomēr viņa ir vienkārša, to saka visi, kas

iz viņas nākuši. Elementāra psikoloģija.

*

Pirmais noteicošais faktors ir ģeogrāf. apstākļi; tad

saimnieciskie jeb sabiedriskie, tad, kad tas nokārtots, —

psikoloģiskie un loģiskie.

*

Iz tautas ceļoties lielākās idejas, taču nevis kā iz kāda

noslēpuma, pārdabiska avota, bet iz daudzuma kopsatik-
smes un sadzīves. Nav viena cilvēka agrāk izdomātas, bet

kopā izdzīvotas, neapzinīgi, tikai katra egoisms ir apzi-

nīgs.
ļ[Musu pirmā perioda dzejnieki: Celmiņš, kas pats

savu deklamē, bet tiek uztverti kā cita dzejoļi. Pats caur

un cauri prozaisks. Zeibots attiecīgos apstākļos taisa do-

mājoša dzejnieka ģīmi un pusnokaunējies smaida, ja šo

vaibstu saprot pareizi. Pūriņu Klāvs lasa priekšā un stāsta

par sevi aizgrābts. [Jākobsons?].] ļ

*

ļ [Dzīvinošais, noskaņu devējs jāņem pašam iz sevis.

Ja papa reprezentē labo, veselīgo tautas augšupejas prin-

cipu, kapitāla uzkrāšanu kā priecīgu sevis apzināšanos, kā

pretestību un ieroci pret veco feodālo verdzību (Vēl maz

izmantošanas, vairāk savas mantas pārvēršanas precēs un

naudā, jaunu preču ražošanas veidu, tirdzniecības veidu,

neapstrādātas zemes uziešana, vēl ekstensīva saimniecība,

ne intensīva. Sīkkapitālists vēl neizsūc sevi un lielkapi-
tālists — strādniekus.), tad es esmu ideju veidotājs, ideo-

loģiski izglītotā šķira, kura visu notikumu gaitu vēl uz-

tver tiešām poētiski, kas sajūsminās par «darījumiem»,
lieliem pasākumiem. Noskaņojums ir apmēram tāds kā

30. un 48. gadā.]|
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*

ļ [Pār visu samanāma brīvības jausma, kas laužas ārā

no kalpības gara. (Papa.) Masa vēl ir brīvlaistie, kam vēl

nav īsta lepnuma, bet pielīšana (pusvācieši) un nekau-

nība, tādēļ daudz plātīšanās. Vislepnākie ir izceļotāji un]|
«rentnieku | [kungi] |».

*

ļ[Garīgās intereses. Dzelzs arkli, superfosfāts, malkas

cenas, dzirnavas, stikla ražošana, mācītāju vēlēšanas, pa-

gastu vēlēšanas, pēdīgi bankas, biedrības;] | dziedāšana;

|[(tautiska ģērbšanās), laikraksti; iz p r i cc a s.] |
*

| [Raksturi. Vecais Ērglis: skopums, uzpūtība, pašgud-
rība, pie tam bargums, lielība; grib būt viss arī 06-

-inļecTßeHHßiH] AeflTeAß. Magazīna. Arī rakstītājs un ru-

nātājs, bet raksta lielos burtus vārda vidū un sarūgtināts
stostās. Baznīcas padomnieks, bet tikai uz pilnvaras pa-

mata, īss, resns, frakā, kā muciņa, sarkani, lieli vaigi, spī-

dīgas, asas, mazas acis, kā plēsīgs zvērs, sirma bārda.

Vecā runā tikai par B. un viņu meitām. Vidējā neiz-

devīgi apprecināta, maz pieminēta. Ar varu un viltu ap-

precināta. Kontrakts; [1 vārds nesalasāms] pētošas, glū-
nošas acis. Prot sargāt savas intereses.

Visu pārvalda sīki apstākļi, ģeogrāfiski, politiski,
sociāli, literārā māksla (tā ceļ Krieviju augšup no poli-
tiskās un sociālās šaurības); viss ir sīks, arī brīvības

jūtas, arī prieks par naudu. Tāpēc jūsmojošie romantiķi,
dzejnieki, blēži, bet neviena liela gara darba, neviena

liela tautas darbinieka. Novēršanās no dzīves, no dar-

bības. Kur darbina, ideāla realizēšana praksē, tur miet-

pilsonība un niekošanās. Sevī ierāvušies raksturi un skaļi

kliedzēji, kas sevi un ideju tur mazā vērtē.

Cf. N. Lvhne.31

Mūža arods nepoētisks, dīkdienība tas augstākais. Nav

ne jausmas no pārticības, tiecas uz slinkošanu un naudas

aizņemšanos.
Moderni dabaszinātniski un socioloģiski romantiķi, ne-

vis bāla dreboša mēnesnīca, bet karsta dzīve, miesa un

asinis, saules gaisma, ne zila puķe, bet sarkana.

Jaunzema sūdzības 32

viņa kļūmīgās darbības gaitā (sakarā ar jaunlatviešu

propagandas protekciju biedrībā).
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Es jūs izraidīšu. [Atbild.?] ļ] Šī vieta nav priekš jums.

ļ [Jūs esat baznīcas skolu nodevuši 3eMCTBy (saņēmuši

pabalstu). (Lai gan esmu lūdzis šo nelūgto viesi atsaukt,

viņš joprojām sēž šeit.) Ko draudze tur var darīt,_ ja

baznīca mūs cienā ar nevēlamām, nemīlamām, nederīgam,

nespējīgām, melīgām un negodīgām [personām?] [1 ne-

salasāms vārds]. Viņš nepatiesi protokolēja, ka es neesmu

gājis pie dievgalda. (Bet mēs lūdzam mūs atbrīvot no

šādas nelaimes kļūmīgajām sekām miesai un dvēselei.)
Mani kandidāti visi ir nosirmojuši ģimeņu galvas, visi

bijuši pie bikts un dievgalda. (Turpretī no jauna iemai-

nītie C. un Ērgļa kungs ir jauni, neprecējušies un baz-

nīcas aprindās nepazīstami, lai gan viņus zina izpriecu
kārā latviešu biedrības publika.)

[2 nesalasāmi vārdi] deju vadītājs, T. Dreimaņa kungs,

žīdu lomu tēlotājs un J. Pētersona kungs kā mīlētājs.] |
*

| [Mocītās un spīdzinātās draudzes vārdā, steidzoši un

sirsnīgi lūgšus lūgdamies atsvabināt no jaunlatviešu uz-

mācības latviešu biedrībai. | Pleskavā, Lielajā piektdienā,
1895. gadā. Baznīcas padomes locekļa vietas izpildītājs
J. Jaunz.

Ziņojums

Kopš 10 gadiem latviešiem ir piedalīšanās un balsstie-

sības baznīcas padomē. Daudzu strīdu rezultāts. Uzsāka

Brežinskis, kas noraidoši izteicās, ka viņam nevajagot
apkalpot latviešu baznīcēnus. Baznīcas durvis tika no-

slēgtas. Neiejūtība palika. Jo vairāk latviešus nobīdīja

pie malas, izsmēja, jo vairāk vāciski runājošie latvieši

atkal apmeklēja vācu dievkalpojumus un starp latviski

runājošiem sazēla nemiers. Turklāt uz šejieni no Baltijas

jūras provincēm atbango sociālistiski viļņi un pieņem
nacionālu nokrāsu, kas plaukst panslāvisma aizsegā.
Kur. — latvis varonis (daudz namu). Pēctecis — [Blūms?],
kurš ar savu ierobežoto izglītību, bieži ar pārspīlētu cen-

tību, bet nekad ne nacionālā garā, cīnījās dēļ labas lie-

tas, līdz beidzot izmisis atteicās no amata. Aiz otra pār-
stāvja virsskolotāja Klassinga kunga slēpās nicināmā

jaunlatviešu propaganda. Kas gan būtu, ievērojot Kr.

bezdievību, meties pagānisma dievinātāju nacionālismā.

Pie viņa iegriezās Kurzemes studenti, Pārstrauts un Č.

[Kl.?j uzstājās pārdrošāk un kļuva par biedrības priekš-
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nieku, un tomēr, lai nezaudētu skolotāja vietu, viņš ofi-

ciāli atkāpās. Ergl[is] abās vietās. Es runāju uz jums ar

Kl[assingaļ muti. Steiks ļāvās pierunāties nākt, kā ad-

j[unkts?], vēlāk patstāvīgs. Kl. kungs viņu necieta: 1) nav

kurzemnieks, 2) biedrību neapmeklē, 3) atnācis pretēji
viņa padomam, 4 ) pat Laurā apmeties. Šis elišķīgais
nacionālisms sarūgtinājis mācītāja Br. dzīvi, nu tam va-

jag nogalēt arī centīgo darbinieku Stļeiku]. Pret viņu ne-

skaitāmas denunciācijas, policija viņam aizstāve. St[eikaļ
izklīdināto baptistu, hernhūtiešu un padzīto skolmeistaru

uzņemšana biedrībā. Vajātais Br., melodams un sēdams

[neuzticību?], izmantoja latviešu pareizticīgo mācītāja
Lačabula greizsirdību. No abiem ziņojumiem un sūdzībām

par St. pareizticīgo konsistorija pārliecināta par ne-

vainību. [Lut.?] es rakstīju un pierādīju: 1) St. krietnumu,

2) nacionālisma propagandas ļaunprātību, 3) Č. nepatie-

sīgumu, 4) Br. maldināšanu, 5) ģenerālsuperintendanta
izturēšanos, 6) visu apvienošanos pret taisnīgu mācītāju,

7) īstās draudzes taisnīgu vēlēšanos.

1) Neaizmirstamā darbošanās baznīcā, skolā, mājā ir

drošība uz visiem laikiem. Dievnams pārpildīts. No viņa
izplūda dzīvais gars un Dieva spēks. Seno liecinieku gars

bija mūsos dzīvs.

Skolās uzplaukums, sajūsma un līdzdalībā. St. ceļa rā-

dītāja zvaigzne un stimuls. Mājmācība atdzīvojusies. Visa

draudze līdzinājās lielai audzināšanas iestādei ar neskai-

tāmām sagatavošanas klasēm parohiālskolai 33. Ziemas-

svētku vakars apvienoja visus. Citādi mēs nekad nebūtu

dzirdējuši, ko St. mums sniedzis. Br.:]| blēņas, Xl.—ht-

pyniKa. | [Grandiozi diasporā dzīvojošo draudzes locekļu

panākumi un uztraukumi.

2) Intrigu vada Ērgl., Br. protežēts, lai gan viņš, [Ērgl.?],
Br. apsūdzēja, ka tas no savām necienīgām rokām sniedzis

svēto vakarēdienu (lai viņa vietā ieceltu kādu nacionālās

grupas partejisku barvedi). Kl. atsauca viņu un Ērgli uz

apspriedi, sūta viņus uz Tērbatu pie Letonijas vadītāja
Pārstrauta, kas patriotiskajam mācītājam parādītu. Es

iekliedzos: «Mēs tātad gribam visiem studentiem padomu
prasīt!» — nospļāvos un atstāju dzīvokli. Ērglis aizbrauca

uz Letonijas konventu un izraudzījās studentu Č. Tūlīt

parādījās
34 Pārstrauts un noturēja viessprediķi. Br. esot

uzaicinājis. Viņš bija tas pats jaunlatviešu aģitators, kas

gadu no gada Latviešu biedrībā skaļiem izsaucieniem

[Inesalasāms vārds] pārdeva kā labākos literatūras ražo-
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jumus Pleskavā radušos ķengu rakstus pret vācu muiž-

niecību, garīdzniecību un tikumību] | «Dunduri un D[un-

duru] padēli», |[pret ko rakstījis un protestējis barons

Kampenhauzens-Rozenbahs. Pēc tam viņš apmeklēja lat-

viešu ģimeni, lai uzbruktu Č. Viņi dabū augstu izglītoto

mācītāju C. (nomoka jau 2 gadus mūsu sirdsapziņu).
Biedrības goda loceklis. Ir kauna lieta, ka mācītājs C.

pieslēdzas aizdomīgai biedrībai, no kuras prātavīrs Br.

gadiem ilgi sargājās kā no uguns. Biedrība nav lokāls,

bet baznīcas padomnieks Ergl. to iznomā skolai. Skolo-

tājs ir biedrībists un Kl. privāts audzēknis ([1 nesalasāms

vārds] uzteic Č. dzīvokli), pāriet biedrībā. Rosīga dzīve.

Neprecējies mācītājs un neprecējies skolmeistars — te-

ātris un dziesmu vakari. Jaunas meitenes un puiši nāk

mājās.
Hernhūtiešu barveža meita no Lauriem ar savu ska-

tuves veiklību dabūjusi skolotāju sev par vīru. Mana

krustmeita izrunājās, tāpēc es zinu, kā tur iet. Mēģi-

nājumi pāri 12. Kad jaunā meitene neļāvās pierunāties
uz palikšanu, viņa netika prom. Ceļš nosprostots. Uz

kāpnēm dzerdami sēdēja jauni cilvēki un dziedāja visai

neatbilstošas dziesmas. Vecākiem tika ziņots, ka vingrinās

garīgās dziesmās Č. ievešanai amatā. Garīgo dziesmu

nemaz nebija, bet balles, teātris un citas tikumus ārdošas

izpriecas. Visvairāk es sūdzos par svētuma neievērošanu,

tiek dejots līdz pulksten_ 5 svētdienā. Balles zāle pārpil-
dīta, baznīca tukša. Bez Ērgļiem nedaudzi. Kl. nekad. Ne-

var kalpot diviem dieviem — trīsvienīgajam Jehovam

un latviešu nacionālajai trīsvienībai — Pērkonam, Pram-

šānam un Trimpum. Mērķis: Jehovu zemē no troņa un

Pērkonu augšā: Līgo! Līgo! Goda biedrs C. un viņa Tēr-

batas draugi turēja līdzi. Mēs esam tik tālu izglītoti, ka

nav vairs pieklājīgi jautāt: kad ir nākošais dievkalpo-

jums, bet skaitās smalki jautāt: kad ir nākošā balle? Kad

mums būs teātra izrāde, maskarāde, dejas? Kad es sa-

gatavojos kādā sestdienā aiziet apskatīties, kā hernhūtieša

meita tēlo savu lomu uz skatuves, man gadījās sastapt
ceļā kādu pareizticīgu paziņu: «Kurp jūs ejat?» Viņš gāja
uz baznīcu un teica: «HAnre bu, TaM Banin yme tpvSht.»
Mēs lūdzam, atbrīvojiet mūs no jaunlatviešu inteliģences
jūga. Kungs, apžēlojies par to nelaimi, kas pār mums

nākusi ar jaunlatviešiem! Skolas ir sirdsapziņas apspie-

šana, atturēšana no vakarēdiena. Uz cilvēku kliegšanu
Ērglis atbild: «Redziet nu, nu jūs toesat dabūjuši; ja gribat
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ko citu, sūdzieties par konsistoriju, pašu baznīca ir na-

baga, Latviešu biedrībai naudas diezgan.» Ar baļļu grēka
naudu palīdzēts baznīcai trūkumā. Ērglis lielās: «Es esmu

ierīkojis biedrību, esmu ierīkojis mācītāju amatā.» Ak,

atpestī mūs no tā krusta, ko mums uzlikuši Kl[assings?j,
Pļārstrauts?] un Efrglis?]!

3) Nacionālā radniecība [1 nesalasāms vārds] mācītājs.
Kad Stļeiks] dibina skolas, vizitācija jautā: ar kādām tie-

sībām? Kad Č. izposta, tad neprasa neviens, ar kādām

tiesībām. C. tik ilgi, kamēr St. izbeidz procesus.

4) Mānīšana pastāv principu maiņā un draudzīgu at-

tiecību izvirdumā pret tautas dzejnieku pārstāvjiem, bez-

principiāls kompromiss ar [4 nesalasāmi vārdi]. Priekš Br.

ilggadīgām sāpēm St. ir derīgs grēkāzis, mocekļa tips.
Viņa ciešanas daudzkārt salīdzināja ar Kristus ciešanām.

Pirmajai plaisai seko neskaitāmas spraugas un no katras

dzirdamas nopūtas. Dievs, kad tu mūs atbrīvosi no at-

vērtās vilku rīkles? Kāpēc brūces ir atstātas vaļā? Mā-

cītāja St. pretinieki visi ir tumsoņi. Mācītājs Č. tad nu

iedzina kā ķīli plaisā, tā ka sirdis plīsa. Visi ir vienis-

prātis, ka St. jāmirst (viņam viss uzkrauts, ko citi nozie-

gušies), bet mums ne; viņam jādzīvo un vēl jāēd maize

dieva valstībā. (īstie latvieši netaisa nekādu šķirošanu
baznīcā.) Velns, kas pasaulē radījis nacionālismu, ir visu

tik slīpēti iekārtojis, ka mēs paši sevi dzenam postā.
Vāciski runājošie latvieši: «Pie mums ir ķildas, mēs ne-

gribam neko zināt.» īstā draudze paliek bez inteliģences,

turpretī Latviešu biedrībai ir pusizglītota inteliģence. Bet

tās ir labākās garantijas [apliecības?] ļaunā valstībā.

[1 nesalasāms vārds] kopš jaunlatviešu inteliģences pa-

rādīšanās visi nemierā. Draudzes lielākā daļa bezpalīdzīga,
labākie spēki, liekas, iesaistījušies cīņā ar neprātīgo na-

cionālismu. Konsistorija: «Pleskavas latvieši ir dumpi-
nieki.» «O, nē, mēs piederam visā pasaulē pazīstamai
tautai, kura iegājusi vēsturē, bet nekad nav vērusi savu

muti, kas tika izkalpināta, bet nekad nav sūdzējusies.
Mūs izmānīja ārā no baznīcas, lai mums zustu interese

par to.» Visu acis vērstas uz Latviešu biedrības nacionālo

dievu. Par to priecājas dumpinieks. Tā vietā, lai pulcētos

pie tā Kunga altāra, maldos novestā tauta drūzmējas pie
bufetes.]ļ Laba bufete! Krietna bufete! Ērgļa kungam

gods! ļ [Draugi: «Skatieties taču uz latviešiem! Tomēr

palikusi vēl niecīga daļa, kura nemeklē šo prieku.»
[1 nesalasāms vārds] izpaliek. Pēcspēlē parādās C. let
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skaļi. Pie altāra saucieni. Pie «Ko tas vīrs sauc

cilvēkus kā mīļos lopiņus pie siles?» Ērģeles un baznīcas

zvans nespēja notušēt sašutumu. No visas luterāņu cilts

vismīļākā konsistorija tauta. (Paturēt mūsu godu un cieņu,

neatteikties no mūsu bērnatiesībām, no pirmdzimtības.)

Mēs, latvieši, bijām pirmie, kas spiedās pie Kristus. Mēs,

latvieši, mīlam mūsu vāciešus un gribam stāvēt labāk

zem viņu pātagas nekā zem nacionālās rīdīšanas [grez-

nekļiem?]. Pl[eskava] nedrīkst kļūt par Sodomu un kapu.

Jāpalīdz lielo darbu pievārēt, tad draudzes uzplauks kā

dieva dārzs, un mēs zelsim kā Libānas ciedri. Dodiet

mums, krietnajiem, [mīļotajiem?], mums pienākošos daļu.

Jūsu [1 nesalasāms vārds]

Jēkabs J.]|

*

CnupbKa, EAtnaTbeBCKHH, «M[np]» «E[o;>khh]» 98. 3.

«HyMa3biH»
35

pa3AaraeT AepeßHio: yE. CTap[biu] mothb

iia hob[bih] AaA- CTpeMA[emie] b HapoAH[oh] AHr[epa-

Type] Tenepß — noAOHTH k TeKViiiļeH] 3kh3hh. J\epy-

hobbi h Pa3yßaeßßi 36 UļeAPHHa h lA[e6] ycneHCK[HŽ].
OTeii — poahh Cn[npi»KH], pa36OHHHK, C K)H[blx] AeT

pa36oHH[HK] Aep[?KaH] b T6m[hom] Aecy. H3 Cn[HpbKn]
BbimeA npeACTaBHTeAb KamrTaAH3Ma, hm ocHOBaH Ka-

nnT[aA], pa36[oHHHK] npeo6pauiaeTCH b KyAaKa, H3

K[yAaKa] b nbiAKoro KarmTaAMCTa. (Uzpircējs, birģeis pie

Jelgavas neļauj zemniekiem iebraukt pilsētā, nopēta
iepriekš, apsver un apmērī.) Tad tiek īsts kapitālists, kā

tautībnieki to domājas. [Nesalasāms teksts.] Nosit sievu,

precas, tiek tirgotājs, domnieks, šķiras priekšstāvis, atklā-

tības darbonis. Partijas vadons, tura runas, patriots, pro-

tekcionists. Ne vairs meža ceļā ar cirvi rokā, bet saprata
«tauta un tēvija» un darbojas tēvijas plašajos ceļos.

Cn[npbKa] npHHHMaeT TOAbKo rpy6[yio] cHAy. Senie

kupči, kaut arī krāpa, bet tomēr dieva baidījās. HapoA-

hhkh uzskata kapitālismu kā ko nenormālu, augoni Krie-

vijas] dzīvē (pie mums uzskata par nenorm. tikai kapit.

pretpusi — ar pazīstamo neloģismu). Hap[oAHHKn] veAH-
HHAHCb B HAeiO CaMoSbITHOCTH pVCCKOH SKH3HH (mŪSU
taut[ībnieki] arī), grib ar sprediķošanu līdzēt pret kapitā-
lismu (jārāda, ka labi cilvēki tiek pret kapitālist. eksplua-

tētājiem).
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3th Toproß[bie] npneMLi (pa36[oHj) c bo3hhk-

hob [eHHeM] KpynH[oh] npoMbiiiiAeHHOCTHHCHe3An. Kp[yn-
Han] npoM[BiuiAeHHocTb] — ocHoeaHa Ha AaAbHO-

bhah[wh] pacneT h kp[ynHbie] pmhkh, HayiHoe 3h a-

qeh hc. HyMa3biH HapoAHAca Ha pa 3 aara 10-

--meHCfl no»iße noMemHHbero xo3HHCTBa. Hoß[bie] 5KeAe3-

Hbie Aopora. PyccK[HH] KannTaAH3M HeonpeAeAeH, htoGm

AaTb iieAbHbie h oKOHHaTfeAbHbie] dpHrvpbi, KaK 3an[aAHo]
eßp[oneHCKoro] He otahach b cļ>opMy, kot[opvk>]
6bi Mor cxBaTHTb h H3o6pa3HTb [1 nesalasāms vārds] xy-

(??!).
BfacuAHH] B[o pohhob]. «HaniH HanpaßAe-

hhh» — lasīt. 37 Pie tautībniekiem nedzīva teorija, kuru

dzīve apgāzuse, tādēļ talantu iznīkšana. Apelē pie jūtām,
kas visgaišāk tēlo domu izsīkšanu.

«B[alss]» N 16, 22. apr. 98.38 No Alūksnes. Ko nozīmē

pulks krāšņu goda vārtu? Ļoti cien., visiem mīļotais
dzimtkungs, draudzes un baznīcas priekšnieks Kon-

stantīns von Vietinghofs miris — tā ļaudis tikko dzirdami

čukst.

Džūkstē ieved strādniekus iz leišiem un Ilūkstes. Par

70 r., vietējie tik ar brīvu uzturu.

Marija Ručiborska Ķelcā, pate iemācas lasīt un vēlāk

izmāca, kalpone būdama, 496 personas lasīt.

Vinnējis loterejā 500 r. un nopircis par 180 r. naudas

skapi, 4 [bērnus?] pielicis klāt.

Līziņas pazīšanās ar Emīliju Kupči un Līzbeti Paulu.

Es un Bergmans39 nesapratām St[učkas] pārvēršanos. Mēs

sapratām: tikai priekš vajadzības nauda, nevis krāšana

un veikalošana. St. ir nākotnes cilvēks; bet ne ilgam.

*

Pretraksts «B[altijas] V[ēstnesim]». Es no savas puses

vēlētos, ja vēl kādreiz F. K[ārkluvalkam] uznāk luste

Pl[eskavas] biedrību noķengāt, lai uz pirmo vilcienu

spalvas gals nolūztu. Lai visi mācītie latvieši — bez iz-

ņēmuma — ievērotu, ka arī Pl. ir viens zariņš pie latviešu

tautas goda kroņa, kas jākopj un jāsaudzē, lai arī mēs,

pl[eskavieši], būtu cienīgi gaidīt uz tiem laikiem, «kad

pūtīs vējš, kas spirdzina un tautas kroni mirdzina». Smē-

lies gudrības priekš gara gaismas izplatīšanas latviešu

tautai, bet arī nav kautrējies vazāt savu spalvu pa 4

rakstāmpapīra loksnēm un nosauc — gara putrojums.
Biedrības serde jeb kodols, t. i., priekšniecība, stingrām
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rokām mācēja vadīt biedrības laivas stūri kritiskos viļņos.
Lai muti aizbāztu priekš biedrības nicināšanas, esu pie-

spiests ķerties pie asiem taisnības līdzekļiem.

*

|[Kad lielkņazs Vladimirs bija Kurzemē, 40 saimnieces ar

savām meitām staigāja zīdā tērpušās, bet bezgaumīgi,
10 gredzeni resnajos pirkstos, kamēr lielkņaze katūnā,

bet ar gaumi.]|
(22989/3—14)

Aspazijas rokrakstā rakstīts:

Pārejas laikmeta raksturi, kuri kādu jausmu tikai no

jaunajām idejām uzķēruši, to smieklīgā kārtā pārvērš,
tomēr nopietni apstrādājami.

|[Lībere raksta 6 lapas garu vēstuli par savu kalponi,
kas esot agrāk bijusi bagāta un tagad palikusi nabaga;
cik daudz viņai govju un kādā krāsā. Viņa iedomājas, ka

spēcīgi jūt līdzi saviem nabaga brāļiem, un droši vien

viņai nav visai patīkami.
Nīna uzbāžas visiem ar savu patiesību un patiesības

idejām, saka, ka Barona sieva esot neglīta.] ļ
Dzejnieki. Zvārgulis, Zeltmatis. Skrej pār līķiem un

neganti brēc. Skrandu un apstākļu varas poēti.
30/1 98. Apstiprināti un pēc atzīti par normālstatūtiem.

Rīgas fabrikantu un amatnieku savstarpējā apdrošinā-
šanas biedrība pret nelaimes gadījumiem ar viņu strād-

niekiem.

*

Un pēc visa tā, pēc avīžu un biedrību ilggadīgas dar-

bības, pēc lielām cīņām t. s. sabiedrībā, pēc inteliģences

augstām idejām, pēc vēsturiskiem notikumiem, pēc ne-

gaisiem un pārgrozībām likumos un administrācijā, —

tauta dzīvoja tālāk tikpat neapzinīgi kā agrāk, viņa at-

tīstījās tālāk, juta dotos virzienus, bet neatmodās. Bet

viņa tomēr atmodīsies.

Akurātība un mērenība — tautības ideāls vadonis ir —

Maķenīts. Bergmanis — īstais vīrs, kaut gan opozīcija.
Galvenā īpašība — akurātība; tautības atzīšana. «Aus-

trums]» 98, 5. burtļnīca], nekrologs. Bet abos pārējos
laikmetos — bruņniecība un romantiska nemierība. Tā

40. un 50. gados priekš «Pēterb[urgas] Avīzēm», tā 80.

gados, cīņa pret vāciem — aizupieši. Tā — izeja.

(86669/44)
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1896—1903

AUTOBIOGRĀFISKĀ ROMĀNA MATERIĀLI

Tas man arvienu bijis

jādzird no pašām mazām

dienām: zēns, zēns.

*

ļ[Jūs nevarat lietot jauno rūgstošo spēku, ne putojošo

vīnu, bet tikai norūgušo, mierīgo, smago vīnu, kurš galvu
dara kaistošu, bet smagu. Jūs lietojat tikai savaldītu, mē-

renu, mierīgu spēku, jūs nolaižat asinis jaunajam spēkam.
Naftas avotam jūs liekat dienām ilgi šauties gaisā, iekams

jūs to pārstrādājat un liekat apgaismot pasauli. Milzums

iet arī bojā. Jūs paši izšķiežat savu jaunības spēku kro-

gos un atklātajos namos, un, kad esat tā iztrakojušies,
tad kļūstat par svētības nesējiem izslāpušai sabiedrībai.

Vai jūs esat kļuvuši brīvi lai tikai baudītu? Vai jums

jāslīd atpakaļ? Maziskumā? Vai dzīvei jābūt ar vēl ma-

zāku saturu? Agrāk mazi panākumiņi, tagad tikai bauda,

t. i., veģetēšana kā dzīvniekiem? Jūs esat to sev pārāk

vieglu domājuši, jūs esat mazi. Bet jēga bija tā, ka jums

jākļūst lieliem. Jums jāspēj palīdzēt sev pašiem un ci-

tiem. Lieli nodomi un mērķi.

Mērķis ir kā māksla, kā cilvēki to izvirzījuši pretī da-

bai. Mērķis un māksla ir mūsu dabas izpratnes iz-

pausme.] |
(59035/123)'

| [Lai ļaudīs gūtu ievērību, vajag kaut ko palaist va-

ļīgāk, kaut arī tā būtu kurpe, kaklasaite vai pat skrūve

galvā.]]
*

ļ[Kad es dzirdu griezīgi augstās «Donavas viļņu» fal-

seta skaņas, man vienmēr ir tāda sajūta, it kā kādam

būtu miesā iedurta kvēlojoša nagla, un viņš trīcētu tikpat

bailīgi kā trilleris.]!

*

ļ[Un, ja Tu paslēpsies otrās klases visdziļākajos dzi-

ļumos un bezdibeņos, kasieris Tavu svārku dēļ vien dos

Tev pirmās klases biļeti, un ar nopūtu Tev vajadzēs

pārcelties uz pirmo.] |



187

[[Līgavainis tik jauns, blonds un nesamaitāti ideāls kā

brūna nekļuvusi, pusizcepta bulciņa.] ļ

*

ļ [Modernas, lielas mežģīņu cepures, izejot uz pilsētu,
labas kā saulessargi, vasaras svaigumā — kā lapenes.] ļ

*

| [Neharmonisko harmoniku «Donavas viļņu» falseta

skaņas uzviļņojot sekoja mums kā apkārt klīstoši kazaku

un tatāru bari, uzbruka mums no visām pusēm, no apak-
šas un augšas, no kajītes un jumta. Kad mēs ēdām labajā

pusē, tās mocīja un trīcēja kreisajā pusē, bēgām mēs uz

pirmo klasi, tās atkal turējās mums pretī un līda vēl jo

dziļāk nabaga smadzenēs. Bet spēlmaņa iekarsums vēl

nerimās. Viņš izstiepa savu roku, kļuva dusmīgāks nekā

iepriekš un gribēja dabūt pat samaksu: pēc tam, kad viņš

bija laupījis mums mīļo saprātu, viņš gribēja vēl mūsu

skaisto naudu. Un nebija vairs iespējams aizbēgt no «Do-

navas viļņiem», nekur, pat ja tie būtu Daugavas viļņi.
Un mēs kritām izmisumā par šo pēdējo glābšanās iespēju;

kvēlojošā nagla bija pārāk karsta, lai viļņojošu mutuli

nodzēstu un aizrautu sev līdzi dziļumos. Tas taču tad būtu

niecīgs mierinājums.]!

*

ļ [Ļaudis pastaigājoties vienmēr Tevi asi, pētoši noskata;

viņi grib Tevi izteikt rubļos un kapeikās. Naudas lietās

viņi negrib kļūdīties, tādēļ nopēti tik pamatīgi.]|
(59035/12)

1897

1 [Visas dzīves apraksts. Nedrīkst būt bez formas.

Eps vai drāma.

Epam nevajag sasprindzinātas darbības, plašuma, epi-
zožu, aprakstu, sarunu, stāstījumu — dod izdevību ievie-

tot daudz vielas. Odiseja — arī viss cilvēka mūžs, tais-

nību sakot — dzīve, grieķu kultūras attīstība, līdzīgi

Mūžīgajam Zīdam, Klīstošajam Holandietim, Caildam Ha-

roldam. Piemēram, mans uzmetums no agrāka laika. Bet

maz saistoša forma. Veca. Vecās formas atjaunošana.
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Nīčes «Zaratustra». Eps — izjūk ne modernā romānā, bet

feļetonu virknē. Tomēr šeit ir sakārtota gaita, tur tikai

vaļīgi kopā samests, katru gabalu var lasīt atsevišķi.
Drāma ā la «Boriss Godunovs», «Pērs Gints», dažas Šek-

spīra drāmas, dramatizēta vēsture, runas un pretrunas
dzīviskums, scēnu maiņa. Tēlotas galvenās dzīves epi-
zodes. Taču — sašaurināta darbības telpa; epizodes grūti
saaust kopā. Dzejoļi, dzejojumi, garāki, paliek pavisam

ārpusē. Nav darbības vienības, tikai persona un raksturs.

Vai tam vispār ir ietvars?

Trīs lielas daļas, cēlieni? Dzīve, miršana un augšām-
celšanās jeb jaunas dzīves pilnbrieds divatā. (Mīlulītes
dzīvi var iepīt bez norādes, ka tā ir viņa, kā vispārēju,
tādēļ ne individuāli tvertu dzīvi, pirmajā un otrajā daļā —

sieviete līdz šim nav vēl individuāli dzīvojusi, bet tikai

kā masa, vergi, rase, — un tikai trešajā parādās kā to-

pošs indivīds.)
Šīs 3 daļas var izvērst par 5.

1) Dzīve, neapzinātā (arī priekšspēle, kas attēlo vidi,

raksturo gadsimtu, varbūt arī zināmu vietu, tautas rak-

sturu, vecākus un viņu idejas, — vispār izskaidro pamatu,
no kura viss izaug).

2) Dzīve, apzināta, šeit iziet cauri nacionālajām idejām.

Reliģiskie jautājumi. Literatūra — vecā klasiskā: Homērs,

Horācijs, Katulls, Tibulls, Alkinojs, Sapfo, Sofok[ls], Aris-

toffans], Lukiāns. Literatūra — jaunākā, klasiķi: Gēte —

«Fausts», Bairons — «Kains», «Manfrēds», Turgeņevs,
Dostoj[evskis], Tolstojs, «Jevg[eņijs] Oņegins», Ļermon-
tovs, dzejoļi, Ņekrasovs. Visu sapīt, visas nācijas izman-

tot. Mans projekts tulkojumiem latviski, dzejoļu izlase,
tad Marks Tvens, Dikenss — mūsu Bībele, tad satīra kā

ierocis. Dunduri. 111 dziedāšanas svētku apdziedāšanas
dziesmas, nav piepildījuma nacionālajās idejās; uzpeld
ekonomiskie jautājumi, bet nesaprasti. (Poētiski sajūsmi-

nājos par Vredi1
, bet augļi neienākas, sašutums, ka

P. Heize apstrādā Donžuāna problēmu, kur gaida tik daudz

lielāku.) Pakāpenisks atslābums, apnikums, nāves sākums.

3) Miršana — izmisums, trakošana ar dzeršanu un mei-

tām, atkal atslābums un apnikums, izmisuma kliedziens,
bet nekādu darbu, darba nespējas apziņa, padziļināta prā-
tošana, nogrimšana sevī un noslēgšanās. Sevis izcelšana

citu priekšā un pazemošanās savā priekšā. Gļēvulība, bi-

rokrātisms, zemiskums, sīki noziegumi, slimības, mēģinā-

jums izrauties, dzejoļi — nosūtīti Reinbergam
2

,
nomācoša
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atbilde. — Atkārtots mēģinājums — prom, uz Daugavpili,

uz Vidzemi, beidzot Jelgava, advokatūra, kungs, nepie-

ejams, sarkastisks, pašgudrs (Jadzes
3

notēlojums Cīrihē),
tad 3. mēģinājums: Rīga, redaktūra, pirmais karstums,

Stučkas atzīšanās, ka viņš izrakstījies, arī man nevajagot

ilgi noņemties, taisīt pašreklāmu. levēro to. Un nu atkal

trakulīga dzīve, bet bez nolūka apdullināties. Labpatika

par to. Regulāras nelielas uzdzīves. Nāves cēliens sākas

ar atslābumu, gulēšanu zemē un tad vēl trakošanu. Tas

beidzās ar jautru, dzeršanas pilnu buršu dzīvi ar dzīru un

mīlestības dziesmām; nekā pāri putojoša, viss gluži mē-

reni — anakreontiski, Horācija garā — Mirza Šāfī, Em.

Geibels un jautrās dzīves gudrības uzplaukums. Apmieri-

nātība, tā ir pilnīga nāve.

4) Neapzināta jauna dzīve. Jaunas idejas šinī cēlienā

tikpat kā neienāk, attīstās vienīgi līdzjūtība.

5) Apzināta jauna dzīve kopš pirmā kopdarba, kopš
otrās vasaras, Cīrihes brauciena, krīzes, ticības mijkrēšļa?

6) Nākotne, plāni, uzskati, idejas, secinājumi, pareģo-

jumi — Epilogs vai cēliens?

Bet eps? Gari filozofēt kļūst garlaicīgi.
Jauna forma? Feļetons — stāstošs, varbūt sprediķojošs?
Romāns dzejā, romāns —?

Drāmā idejas var tikai pieminēt, epā tās jāattīsta.
Jeb divas lielas daļas, vecā un jaunā dzīve, katra tad

atkal nodalīta atsevišķi.
Mīlulīt, palīdzi! Palīdzi, Mīlulīt, savam kukainītim, viņš

grib lidot.] |

Lapiņas otrā pusē Aspazijas rokrakstā pierakstīts:

ļ [Formas jautājumi.] ļ

(59035/64—71)

Jālasa |[Gētes «Poēzija un īstenība»]|. Kā ģēnijs rodas

un attīstās. Zēni no līdzīgām dāvanām attīstās nevienādi,

viens tiek vidusmēra cilvēks, otrs ģēnijs.

*

|[Brandess: [2 nesalasāmi vārdi]. Arī eiropeiskas domas

ieviest. — lespējams arī literatūru atdzīvināt, izcirst no

klints, kā Brandess norvēģu [literatūru]. Vai mēs arī neva-

ram eiropeiski domāt? Tādēļ jāzin, kas tur tiek domāts.

Jānojauc šķēršļi, kurus radījusi reakcionārā prese, it kā

Eiropā neko labu nebūtu domājuši.
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Mēs vēl neesam eiropeiski, bet mēs gribam par tādiem

kļūt. — «Labāks ceļš ir nevis pievērsties svešajam, bet

gan apzināties pašiem sevi», «fotografēt vienīgi sevi». Bet

kā lai sevi apzinās, nesalīdzinot?] |

(59035/10)

| [Vajag rakstīt tikai savam laikam, iegūt, cik vien

iespējams, sev publiku, un tam mērķim publikai, cik vien

iespējams, darīt sevi saprotamu, nākt pretī tās tieksmēm,

nebūt subjektīvam utt., jo, rakstot nesaprotami, varbūt

pārāk augstu saviem laikabiedriem, viņi nelasīs, bet nāka-

mai paaudzei jau pašai būs sava gaume, kuru vēl mazāk

var uzķert. Tā šīs pašas domas saņems no sava laika-

biedra, kurš tobrīd viņiem būs «ģeniālāks». Tā gāja La-

markam. Darvins bija «ģeniālāks», lai gan bija tikai sauss

speciālists, bet Lamarks — filozofs. Meijerbērs ir «ģe-

niāls», taču rakstījis tikai «teātra gabalus» «vienai dienai».

Viņš taisīja reklāmu, un tas bija labi.] |

(59035/26)

ļ [Apbrīnojami cēlā un skaistā vienaldzība nāvē.]|
*

|[Katra nāve rada vispirms priecīgas jūtas: viņš, un ne

es, ir miris.] |
*

| [Nezina, ko lai dara pie mirušā; zināms mulsums, al-

truistiem gandrīz vainas apziņa.] |

*

ļ [Redz tikai egļu zarus izkaisām un saožam miroņu
smaku.] |

*

ļ[Tolstojs domā: arī atgādinājums, pārmetums priekš

dzīvajiem. Vecums.]]

(59035/33)

[[Apstāvētāju pasaulīgās domas pie mirušā.]|
*

ļ[Nāvē katrs izskatās ievērojamāks. Taču tā nav nāves

noslēpumainā iedarbība. Nāvē visi ir vienādi un pie tam
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vēl ievērojami, t. i., cilvēkiem tomēr no dzimšanas ir

vienādas (relatīvi) dotības, un šīs dotības ir ievērojamas.
Katrs cilvēks reprezentē cilvēci, t. i., vēsturi, un tā ir

nozīmīga un domu pilna. Kur šis vienādais no jauna pa-

rādās uz ārpusi, kā nāvē, tad kļūst redzams, ka šīs dotī-

bas bijušas ievērojamas. Tieši atšķirīgais un neievēroja-
mais rada sīkumainas, vispārībai pakļautas un tomēr uz

viszemāko egoismu vērstas domas. Domas, jūtas liek dar-

boties sejas muskuļiem un ādai piešķir šo nozīmīgo vai

nenozīmīgo izteiksmi. Nāvē katra muskuļa kustība izbei-

dzas, un kļūst redzami sākotnējie vaibsti. Protams, tie arī

ir dzīves laikā sagandēti. Atspoguļojas arī pēdējās nozī-

mīgās, sāpīgās iznīcības jūtas.] ļ

(59035/93)

2īdu zirdziņš tik novārdzis, ka tik spēj panest mēslus,
kas aplipuši ap viņu pašu apkārt.

Redz nu, Tu vari lamāties, es ne! Kur paliek mūžīgā
taisnība?

*

Blaumaņa, Šveņķa traģiski konflikti izceļas, kad viens

otram iesper pa ribām, saimniece ar meitu salamājas.

*

«Jā, bet cimdi jau saplīsuši!»
«Ak, nē, tas ir tik kožu darbs.»

*

| [Bija tāds skats, it kā viņa nule būtu beigusi lielu ten-

košanu.]!

*

|[Kad viņš pastaigājās pa dubļainajām P[leskavas] ielām,

ar neatvairāmu varu tam kāpa degunā jaunības atmiņas

par viņa mīļo, netīro dzimto pilsētu Gr[īvu], tā ka viņam
bija jāšķauda.ļļ

(59035/105)

Gaiss mīksts, valgans, smags un gurdinošs. Lietus nere-

dzami garo augšup. Egļu skujas pilnas ūdens piļu. Tur

manā priekšā zara galiņā spīd viena lāsīte spoži sarkan-
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dzeltena, tur sanāk cita zila blakus, apkārt, augstāk, lejāk
daudzas vājākā vizmā gaišas, baltas, bezkrāsainas. Kā es

eju tālāk, spoži sarkandzelten[ais] mainās, tiek arvien sar-

kanāks, līdz nozūd, apkārt zilas, zaļas, baltas no jauna

spoži uzliesmo, [vienas?] krāsas nozūd, atkal citas ievizas,

viena aiz otras: pa zāli izklīst, veselām garām starām

stiepjas ņirbot — rotājot pār mitrajo pļavu.

*

Zariņi nolīkuši. Kur saule nespīd virsū, koks zara skuji-

ņas savā galiņā tura uz leju svērdamās, nopūlējušās

smaga ūdens pilien[iem], kā ar krellēm apšūtas skuju

apakšbārkstes. No tālienes pērļu apšuvums izskatās kā

pārmests tīklis, bālgans, miglojošs.

*

Augšējās starpās daudz sīkas pilītes, lejākās tās saplū-
dušas vienā lielā, kura turas pa lielākai daļai divu dvī-

ņisku zariņu starpā. Vējš uzpūš, viņam atbild skujas ar

klusu čukstēšanu, nobirdinādamas pilienus.
Pēc lietus gaiss ir kā mazgātas logu rūtis, tik skaidrs

un caurspīdīgs.

*

Otrā rītā pēc lietus negluda, tumša smilts.

lemin pēdiņas, kuras gludas un gaišas.
Atspīd, raug, kā plīšs vai samts ar iepresētām figūrām.

*

Vējš kokiem kā meitenēm saceļ baltas apakšdrēbes uz

augšu. Apšu lapas, papeles.

*

Vissaldāk smaržo zāle, kad viņa nopļauta guļ zaļajā

pļavā kā kaujas laukā. Vai zāli vajaga pļaut uz nāvi, lai

viņa visu savu saldumu izdvestu smaršā iz savas dvēse-

les. Skaudīgi un kaunīgi slēpjas dvēselē visi viņas dai-

ļākie spēki, līdz lielais satricinājums viņus izvilina: mīles-

tība vai nāve, dzimšana vai radīšana — dzīves atjauno-
šana.

(59035/138)

ļ[Nāk zaudējumi pēc zaudējumiem: mājai un veikalam

vajadzēja būt 25, bet ir tikai 16. Uz torgu neaicina, lai
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Vj no procesa, jo viņš pats summu bija par to samaksājis.

Māju procfessj. Zaudējums — 1200. Beigās darījumā 100%

par aizņemto summu un 30 — neizņemtā alga. Uz klien-

tiem vēl 3600. Pēc bankrota parādu palika 15. Tās ir sum-

mas, ko viņš zaudēja, nevarēdams brīvi rīkoties. Arvien

vel draud apsūdzība par krāpšanu, bet to iespējams no-

vērst. Nesamaksāta summa. Bez likvidācijas, samaksa.

Ciestu daži nevainīgi, piem., galvotāji. 3—5 gados viņš ar

procentiem varēja dzēst visus parādus, maksājot pa 7 ik

gadus. Agrāk gāja viss zudumā. Beigās ciestu tikai tie vis-

lielākie naudinieki [no lādes?], kuri to visu varēja laikus

novērst. Viņš nevar neko darīt un redz to ciešam, kaut

gan viņa grib būt stipra. Viņš domā, ka viņai būtu labāk,

ja viņš nestāvētu cejā, ja būtu pārliecināts, ka viņa to

pārdzīvos, uzņems kā epizodi «Reiz bija». Ar pagātni un

pārmetumiem cīnīdamies, viņš nonāk pie pašnāvības; rīcī-

bas nespējīgs, [pakārties?] — neestētiski. Tagad viņš iz-

met viņu no dzīvokļa, domā, ka viņam esot aprakta
nauda. Var draudēt ūtrupe un apcietināšana, līdz noskaid-

rojas ūtrupes raksturs. Viņai jābūt apgādātai, jo, ja ar

viņu notiktu kas negaidīts, tai nāksies izmaksāt no kapi-
tāla [māsai?] un arī mātei.

Bailes, vai ir patiess. Šajos nenormālajos, uztraucošajos

apstākļos pasprūk kāds vārds, sakarību var iztulkot ci-

tādi nekā citos apstākļos, piem., brīvībā. Tikai tad var

galīgi noteikt, vai ir (dalībniekiem) ticība un drosme sākt

brīnumu, padarīt visu bijušo par nebijušu, sevi pazīt, at-

rast. Protams, nāk domas, vai tas iespējams, vai nav mal-

dīšanās. Tajos brīžos, kad kaut kas [noticis?], tas nenolie-

dzami bijis patiess, un ar to jāapmierinās. Bailes no pār-

pratumiem ir dibinātas. Pagātnē veselas pārpratumu vir-

knes. Jābūt ļoti pārliecinātam par savu spēku, pirms ko

iesāk. Ja tagad neizdotos, tad tas būtu uz visiem laikiem;

tas — pēdējais mēģinājums. Taču šīs bailes ir laba zīme.]|

(59035/97 un 98)

Tā ir, kad bērni par daudz trako, pēc sāk raudāt. Vai

tad nu mēs par daudz trakojam. Nu kā tad, veselus trīs

kliņģerus apēdām.

(59035/84)

ļ [Nākotnē — demokrātisku principu. Zemākas izcelša-

nās varonis, ticis uz priekšu saviem spēkiem. Apmeklējis

193
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skolu, pa lielākai daļai autodidakts ar Reklāma bibliotēkas

palīdzību (ir jau arī laika parādība, literatūras popularizē-
šana; vēlāk populārās un zinātniskās avīzes). Pārdzīvo

jaunākās idejas; visur nacionālā atmoda, ne tikai pie

mums, lielākoties pie mazajām tautām, bet arī pie liela-

jām. (Vācu valodas kopējs, Zanders (Leopolda Jakobi

uzslavēts), ķeizars Fridrihs III.) Par mazo tautu apspiešanu.
Katrā ziņā jābūt fantāzijai, piem., gluži zema izcelšanās,

skolā nav gājis, pavisam autodidakts, jeb var arī to tā

apvienot, ka dzejas norisē atklāj, ka šis un tas ir izdo-

māts. Bet vai tad noteikts, ka mēs, sīkpilsoņi un lielsaim-

nieki, neizjūtam strādnieku un kalpu sāpes un vēlēšanās?

Kā lai šeit izlīdzas? Kukainīt, mīlulīt, palīdzi! Atbildi katrā

ziņā uz šo jautājumu. Mīlulīt.] |

(59024)

Katrs uzbudinājums kait. Grūti abstrahēties no pagāt-
nes. Es ticu, ka domāts nopietni, bet es ar zinu, ka ar to

vēl nav beigts, vēl bezgala grūtību ceļā, kamēr pats ap-

rod ar domām, ka to dara nopietni, ne liekuļoti. Tā ir

gluži cita pasaule. Vai esmu aufrichtig
4. Man atkal bail,

ka ņemu par viegli un sekli un ka nesaku visu grūtumu.
Cienība nāk taisni caur šo cīņu. Citur viņa nav atro-

dama. Cīņa ir pārvēršanās uz cienību. Pesimists nevar at-

karāties no materiālām lietām, bet tikai no paša cienīšļa-

nas]. Kas sevi neciena, tas izsamist. Materiālās lietas man

nevar piedot vairāk cienības, bet tikai vieglumu, prieku.
Par materiālu lietu pilnīgi klusēt? Bet tad meli paliek.
Laba griba, visu labi iztulkot. Ne izskaidrojumi lielākā

lieta, bet pārliecība, kas vieno cilvēkus. Bet uzticība uz

cilvēku, ticība, ka viņš ir spēks, ka viņš ir labs. Sīko, ma-

zisko, nepatīkamo ikdienišķību nosviest, dot pašcienību?
Nē, bet būt kaut vienā vietā skaidram ar sevi un kādu

līdzcilvēku. Bet kad tas būs? Ja ikdienišķību nosviest dod

pašcienību, tad tas nekad nebūs.

Es nevaru noapaļoti parādīt, viss vienmēr, izplūst līdz

bezgalībai. Tu rādi raibas ainas un zvērus, es nekad ne-

rādu ziloni, no kura redzamas tikai zināmas daļas, kuru

tūliņ uzreiz nevar pārskatīt un saprast. Es neprotu ierobe-

žoties, koncentrēju arī vismazākajā skicē tūliņ visu pa-

saules uzskatu. Kā lai es to pārvaru?

Viņš pārtiek labi un slikti, pareizāk sakot, ļoti slikti.

Aizvien var vēl tālāk būvēt; ikkurš būvē savu lielo

ēku, un viņa būs uz viena foruma, un tā būs forma romā-
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nam. Nevar to izdomāt, kas būs, varbūt ir kāda tuvāka

vienība, bet to līdz šim var ievērot, ka nekur un nekur

nav piepildījies tā, kā es domāju, bet — bieži vairāk, nekā

es domāju, ļjn horizonti aizvien vēl plētušies, kad es jau

biju domājis, ka ir šis augstums nav priekš manis sasnie-

dzams, atvēries vēl augstāks. Katrs var atrast, ka viņam
nav iemesla maz no sevis domāt; un jo vairāk cilvēks no

sevis domā, jo vairāk viņš — var tapt (ir liela starpība
sacīt: jo vairāk viņš ir). Brīvās dvēseles aktīvas, visvairāk

attīstības spējīgas. Ja viens vājš, otram viņa vistuvākam

jāpalīdz, bet nemeklēt citur saviem spēkiem palīgu. Tais-

nība tā, ka divi akli pastāsta sev vislabāk ceļu, divi mēmi

vislabāk sarunājas. Cik ļoti mīlu dvēseles gūt, man at-

riebjas viss prieks, kad manu, ka esmu starpā iejaucies.
Visiem vajadzētu tik to vien teikt, ka viņi nav sāpes iz-

baudījuši, lai vīrs ar savu domu nu dzīvo kopā, lai lūko

saprasties. Tikai šie divi var viens otram palīdzēties, un

šis palīgs bez gala liels un vajadzīgs.
Cilvēks top tas, par ko viņš vēlas kļūt, jo stiprāk, jo

ātrāk. Tā arī advokāti ir gudri, skolotāji naivi, sludinātāji
labi. Es gribēju kļūt patiess un tāds būšu.

Satiksmē ar lieliem cilvēkiem ir patīkama sajūta, un

pats jūties liels. Ar parastajiem cilvēkiem cilvēks jūtas
ierobežots, nepatīkami un mazvērtīgi. Nejūt savu pārā-
kumu, bet mazumu.

Viss Tevis sniegtais ir tā noslēgts sevī, tik labi izvei-

dots, viegli saprotams, parocīgs, to viegli var parādīt,

viegli izskaidrot, tvert; turpretim es savējo varu dot tik

nebrīvi, lai ņemtu to kur gribēdams; vienmēr iznāk viss

veselais, es nevaru rādīt atsevišķus priekšmetus, atomus,

bet kopumu, viss ir tik cieši saistīts, neatraisāmi, kā lai

ņemu vienu, ja viss no tā atkarājas.

Paņ[evēža] Pasts

| [«Lūdzu pastmarkas par rubli.»

«Ko? Jūs nekaunīgais egoists, Jūs domājat gan, ka vie-

nīgais rakstāt vēstules. Arī citi ļaudis grib dabūt pastmar-
kas.»]]

(23090/81)

Jaungada stāstiņš

īres nav ko maksāt, vieta pagalam, tomēr standard of

life5
,
citādi nevar cerēt nekādas vietas. Mīlestība irst; nāk
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laimes vēlētāji, biedrības dziedātāji. Ar jaunu gadu, ar

jaunu laimi. Izlamā, izsviež no biedrības, pie miertiesas.

(23090/55)

Saimniece iebaidīta no policijas par plānu krējumu, ne-

drīkst lamāties. lemērkuse īkši krējumā, saliek putriņu un

bāž pārdevējai zem deguna: «Redz, kāds tavs krējums,
redz kāds tavs krējums!»

*

«Jau atkal tev sapelēja ēdiens, aizstiepa uz mēslu dobi,

ka nosmirdēja vien.»

«Ej, jau ej!»
«Nu, kas tad cits novilka to smirduma strīpu pār visu

pagalmu?»
(23090/54)

ļ [Ir novērots, ka novecojot un līdzīgos procesos garīgie
un arī fiziskie spēki nemazinās vienlaikus un visi reizē.

Ar to saskan novērojumi par manu objektu. Cik es atceros,

pēc tēva nāves, acīmredzot fizisko spēku zuduma dēļ gan-

drīz vienlaikus samazinājās redzes un dzirdes spēja, kāda

kurā mērā, es neatceros, bet tā zuda īsti drīz un lielā

mērā. Tuvumā viņa pat tagad redz ļoti labi. Liekas, ka da-

žus vārdus, varbūt ierastākos, viņa dzird labāk nekā pārē-

jos. Viņa mīl ieklausīties un tad dzird patiešām daudz.

Vai spēki koncentrējas dzirdē? Gan bieži ideju sadrumsta-

lotība viņai neļauj īsti ieklausīties. Ja viņa spēj savu

gribu novirzīt uz klausīšanos, tad dzirdes orgāni vēl pa-

klausa. Vai tad sliktā dzirdēšanā vainīgas nav tiklab pār-
maiņas orgānos, kā psihiski cēloņi?

Bet acis būtu jāizmeklē, jo te psihiskajam momentam

tādas ietekmes nevarētu būt. Citi psihiskie spēki neliekas

mazinājušies. Kustības spēja ir tikpat liela, viņai tikai nav

vajadzības izkustēties ārā. Tā tas bija Rīgā un tikpat iero-

bežoti arī Jelgavā. Muskuļu spēks kustības orgāniem šķiet
tāds pats. Zobi ir zaudēti jau agrāk, tāpat mati. Spēcīgi ir

gremošanas orgāni. Liekas pat, ka tagad viņa ēd vairāk.

Sagremošana arī šķietami labāka, lai gan pārtika nepie-
rasta. Tagad ēd īsti daudz gaļas, ko viņa agrāk maz lie-

toja. Sejas krāsa krasi uzlabojusies. Nav ievērots, ka mati

ataugtu no jauna. Sagremošanas spēja jāvērtē jo augstāk

tāpēc, ka viņai nemaz nav zobu. Viņa guļ ļoti daudz un

ļoti labi. Pa lielākai daļai ir moža un jautra. Tātad — sa-
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gremošana būtu pirmā svarīgākā fiziskā funkcija. Tā vis-

ilgāk saglabājas nevājināta, pat šķietami vēl pastiprināta

ar garīgiem momentiem, proti, garīgās dzīves norimšana,

kam nu vairs nepatērē spēku. No garīgajām funkcijām zūd

(es rakstu pēc atmiņas) darbošanās enerģija, plašāks skats

uz savām interesēm. R[īgā] viņa vēl rūpējās par virtuvi,

arī iepirkties vēl gāja, taču zuda kustēšanās prieks, Jel-

gavā — visuzkrītošāk, kur viņa izgāja tikai dažas reizes,

ko tad uzskatīja par lieliem notikumiem. Tad zūd enerģija
virtuves vadībai, viņa gatavo tikai izņēmuma gadījumos,

tagad tikai pārrauga vai iemaisās, izdara atsevišķas darbī-

bas, kurām piedevām nav mērķa. Agrāk viņa bija ļoti strā-

dīga un kustīga, tagad tai ir tikai darbi, kuri neprasa kus-

tēšanos. Sākumā arī šeit viņa gribēja visu sagatavot, tagad
tas viņu sāk apgrūtināt. lespējams, ka šeit ir psihiska
ietekme — spēlēt noble6

,
kā meita. Atmiņa ir tiešām vāja,

aizmiršanas dēļ dzīvo vienos pārpratumos. Tā ir jau ilgāku
laiku, bet atmiņu nezaudēja kā pirmo. Taču viņai arī nav

nepieciešamas produktīvas spējas, piem., kombinēšana.

Vai viņai ir fantāzija, nevar pasacīt. Zināma viltība nav

noliedzama, tomēr visumā atgādina dzīvnieku (maijva-
boles izliekas mirušas), tā vienmēr saistīta ar meliem. Ta-

gad viņa melo ļoti daudz, bieži pašai pavisam nevajadzīgi;
tā kā viņai nav pārskata par savām spējām un rīcību, tad

loti bieži runā pretī pati sev, un meli ir ļoti naivi. Bieži

tie nav arī nekādi īsti meli, jo teikti bez nolūka, aizmār-

šībā. Bieži to, ko izdomājusi tikai viņas fantāzija, viņa uz-

tver par faktu. Bet vairāk melots nepārprotami ir ar ļaunu
nolūku; bieži nevar atšķirt nolūku no neapzinātā.

Rakstura studijas] |

(23109/40 un 41)

Agri demokrātiski virzieni un uzskati. Laika tukšums,

izmisums, mīlestība, demokr. nevar liet? likt, viņa nevar

glābt bezdarbībā izmisušo dvēseli. Mīlest. arī vēl ne. Bau-

das.

Lielākais izmisums. Pašnāvības mēģinājums, dzīves rie-

bums. Tad nolaišanās, anakreontisms, j [grēcīga mīlestība,
jutekliska — ā la Iniņa,]| mirēja vēlējums, ironija. Vēl

dziļāks riebums. Piepešs uzliesmojļums], filozofija (prozā?).
Pamostas atspīd[ums] no demokrātijas]. Tad baskājība.

II daļa. Ne dzeja vajadzīga, bet godīga proza (Heine),
darbība, un kur atkal atmostas poēzija, sevis pārdomā-
šana, vecas atmiņas, cietums un filozofija, dzīves riebums,
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bet aiz cita cēloņa (Toreiz cerējām) ..
.

7
,

ka neizpildījušās

agrās cerības. Šaubas par sevi un saviem spēkiem.
Bet vēlāk | [cietuma dzejoļos] | pesim. un izmis. ir vis-

pārpasaulisks, par pasauls iznīcību, par visu pēdējo

galu — nakti un vientulību. Jaunības dzejoļiem sava no-

krāsa, nevajadzētu sajaukt ar citiem.

*

|[Man vajag varoni saskatīt pilnīgi pareizi, tā rakstu-

ram jābūt pilnīgi noteiktam, tad viņš lasītājam atklāsies

bez īpašas tēlošanas. Apcerīgs vai uz priekšu tiecošs?

Abējādi.] |

*

Cik mīksti gulēt zaļā zālē. Vai atkal piezīmes par upes-

malu, kurā sēdu, celmu «rudens dziesmā».

*

Pirmās jaunības saules stari vēl spīd, noiedami par dze-

jas iesākumu. Zeltmatainā 10-gadīgā meitene.

*

([Seklajā laikā arī sekls pesimisms: par vispārīgo pa-

saules ļaunumu, kaps un nāve. (Salīdzināt: nirvāna.)j|
*

Nepabeigtus darbus arī uzņemt, tie raksturiski priekš tā

laika un rakstura: visi labi pasākumi nīkst neizvesti.

*

ledomājos pats sevi vecu un prātīgu esam, jauneklis
būdams (kā bieži jaunekļi), arī sociālistiskais] gara vir-

ziens ienes daudz vecgudra un pārgudra jaunekļa domās,

kaunas no savas dzejošanas.

*

Neuzrakstītā drāma, epus, idille.

lesācēju dzejoļos un fragmentos tomēr nedrīkst būt nekā

fragmentāra un bērnišķīga.

*

[[«Vai es gribu vēl ko vairāk pasacīt? Vai tā ir labākā

forma?» Vai viņš jau meklē formu? neapzināti? vai viņš,

sev neatzīstas? Vēlas būt partijas cilvēks un praktisks?
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Viņam tas tad izdodas. Gadiem ilgi viņš darbojas prak-

tiski, diletantiski. Vai šīs šaubas vispār nav jāredz? Vai

viņš sevi uzskata par dzejnieku? [Dienasgrāmata?], jeb-
kuru jūtu izplūšana, nemākslota.] ļ

*

|[Prom no]| tautības |[vai jauno noskaņas? Kāds laiks?

Pagātne vai jaunākais laiks?] ļ
*

[[Daudz runāts par šaubām un sašķeltību — šaubu atri-

sinājums. Prātošanas veltīgums dod stīvu dogmu, katego-
risko imperatīvo. Bet arī [Bullāna?] šaubas?] |

*

[ [Iz mūsu laika, bet ne zvērināts pilsonis.] |

*

Atdod visu un tiek par baskājieti, tad cietumā, un tad

tik redz, ka nespēj palīdzēt viens cilvēks ar privātiem spē-
kiem.

*

Var nākt iekšā soc[iālā] dziesma: «Kapeik.», «Viņš to

zināja». Latviešu «Llrs», «Slink[iem] soļiem»?
(23090/133)

Var iesākt gluži vienaldzīgi, it kā elpu atņemdamies.
Bet drīz jānāk interesei — garā bērnības priekšvēsture,
kā «Ceļojumu gados»

8
,

nav laba.

*

Nekādu sentenču, morāļu starpā, tas ļoti traucē, neda-

biska krāsa. (Manā skicē par sabiedrības trūkumiem.)

*

īsas nodaļiņas! Vienam numuram! Katrs mazs gadī-

jums — viena bilde.

*

Pavedienu var noraut, kur vien grib. Noraut intere-

santā vietā. Efekti. Lasītājs var pats iztēloties! Nedot sa-

karīgo vēsturi, bet savērtas ainas, interesantus mo-

mentus.

(23109/47)
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| [Tādas pašas teikas kā grieķiem Herkuless. Mēs varē-

jām arī kļūt par grieķiem, sašķelti, izgaisināti.

Ilgas pēc lieluma arī zudušas, atkal atdzīvināt.] |

No upes (augšup) kraujas, smago spārnu sitot,

<Kāpj> Švīkst augšup vārnas.

(Cf. Novalis)

[[Šeit dzejolītis par]| sauli, |[ilgas pēc saules, apkārt

dziļa nakts, haosa, bezgribas, kūtrā miera bezgribas, ve-

cuma dziļā nakts. Šeit jaunība un tieksme dzīvot.

Tie viņu nosit, jo viņš nesis šausmas (pils ar kara

troksni ceļas augšup, viņi domā, ka tie kungi, viņi esot

nodoti). Vai arī viņi tver pēc aizliegtās naudas, kas ceļas

augšup. (Alkatība iznīcina ideālu.)] |

*

|[Jauns, smejošs viņš uzņemas nāves briesmas (muļķis),

gudrie brāļi grib izcelt mantu, viņam jāuzņem sakari ar

gariem, viņš ir nogalināms, prasītas nevainīgas asinis.

Šie saka viņam: «Mēs gribam aplaimot tautu, darīt to

bagātu, izpirkt no kunga.» Viņa sākumā naivais uzskats

par tautas aplaimošanu, tad viņa paša plāni un piepeši,

ģeniāla dziļuma izpratne. Ar pusdienlaika garu pasauli

viņam sakari jau agrāk. Viņi grib dabūt no nakts gariem.

(Viņš viņiem agrāk stāstījis par kvēlojošo zeltu.)
Kad viņš grib viņus aizkavēt paņemt zeltu, viņi to

nosit. Ja neņemtu, pils varētu uzcelties, ja nevienam neva-

jadzētu privātīpašuma, nāktu pārpilnība.] ļ

*

|[No viņa mūzikas atveras pumpuri, lapas nodreb aiz

laimes. Pavasaris nāk ar mūziku, kas atver ziedus.

Radošs ģēnijs, tieksme un ilgas pēc darbības, — bet

tās nebija, viņš ierobežojas, neprasa neiespējamo, poli-
tisku darbību, bet vienīgi sagatavošanos, audzināšanu,

mierinājumu, ideāla parādīšanu. Vecākajam, gudrākajam
brālim, uzmanīgajam naudas krājējam pretī — talanti.

Priekš kā ir dzīve? Lai atdotu sevi tās ideāliem.] |

*

Saules dzēriens, maza atskaņa no saules — [tēja?], zel-

taina kā saule, gaišu [dara?]. Sibīrijas ledus mežoņi, pre-

ces iz saules zemēm, kafija, pipari.
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| [Mazais zēns domā par to, kā varētu aplaimot visus

cilvēkus. Atrast sauli, kura spīd dienu un nakti, nekad

nenoriet, jo naktī notiek visas nelaimes. Mūžīgā saule.

Izdaudzināts par slimu, tāpēc jācieš.

Mūsu dzīve — Dieva daudzkrāsainais skūpsts. (Šnābels)
Svētais gars viskrāšņāk atklājas priekos un smieklos.

Ne tumši dobjš zvans, bet spītīgi gavilējošās trompešu

skaņas pasludinās pusdienas stundu.] |
*

ļ[Tiek apžilbināts, bet tagad grib visus padarīt redzīgus.

Par viņu smejas, bet ar savu apgaroto runu viņš aizrauj
visus.] |

(29622)

Temati. | [Skolotājs kā cilvēku veidotājs.

Mācītājs kā tikumisko patiesību sludinātājs.
Zinību vīrs kā izpētītu patiesību dedzīgs

priesteris.

Mākslinieks, kas nonīkst bez atzinības un

mīlas.

Ir tikai dabīgs ceļš augšupkāpjošā, izglītību slāpstošā
masā. Vispirms nopūlas smalkā sabiedrībā: kritika, novēr-

tēšana pēc naudas, interešu trūkums. Grūti sarast ar strād-

niekiem, savstarpēja nesaprašanās. Grib būt smalks. Arī

šeit tiek aizvainots, tikai savādāk. Bet. smalkāka māksla

nesaprasta.] |

*

|[Kļūst par skolotām garīgām mašīnām (advokāti, ārsti),
zaudē garīgo neatkarību un garīgo spēju baudīt kultūras

sasniegumus, kuri ir vienīgi viņiem, citādi nav ne traģi-

kas, ne darba.] |

*

|[Vispārēja spēcīgu, veselīgu gribas impulsu vājināša-
nās, piem., politisku partiju noderīgumā un nosliecē uz

bezcerīgu fatālismu un dekadenci. Nīčes galvas jauk-

šana.] |

*

ļ [Tikumisku spēku un prieku dzīvei rod nevis silē, bet

brīvā paša darbībā.] |
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*

| [Cerību pilna kultūra un tikumības mācība. Nav baiļu
no posta un trūkuma. Nav pazemojošas piespiešanas pie

pārmērīga garīgo dzīvi nāvējoša darba.] ļ

[[Zinātniskās pārliecības par pārveidojumu nepiecie-
šamību ir par maz, lai cilvēkus iekustinātu rīcībai.

Zinātne drīzāk aicina uz fatālismu.

Uz darbību rosina ideāls.] |

*

[[Spēcīga radīšanas prieka pilna valoda var īpaši labi

attīstīties tikai nacionālas kultūras ietvaros, liels dzej-
nieks — pilns īstas, lielas nacionālās apziņas.

Nacionālā savdabīguma nozīme politiskā spēka un ga-

rīgās kultūras attīstībā.] |

| [Internacionāla īstenībā ir tikai eiropeiskā un grieķu un

ebreju kultūra.

Visnacionālākais ir tas, kas mēģina pacelt savu tautu

saimnieciski un mīl paliekošo, ko tā radījusi. Bet nacio-

nālā jēdziens ir mainījies (mēs būtu vienisprātis ar Sil-

iem un Gēti).
Nacionālais ir dziņa iekšķīgi padziļināties un nostabili-

zēties, lai pasaules vēsturē varētu veikt bagātīgu kultūras

darbu.] |
(23109/29)

[[Hutens un Lasāls: katru rindu bruņo ar sava gadsimta

pilnīgāko izglītību.

Nabadzīga un zema radīšanas tieksme, augstprātīgs hu-

mors, pārdroši uzliesmojoša uzņēmīga, — ātra dziesma,

tik sēklas graudi izkaisīti.] |

*

Temati, ļ[Maiga varonība. Pienākuma un saprāta

spēks pretī kaislības spēkam vai kailām dabiskām dzi-

ņām. Dabiskās dziņas valda pār cilvēku tikai tad, ja viņš

ir caurmēra cilvēks. Visas vecās, reālistiskās modernās

laulības pārkāpšanas traģēdijas un jutekliskā mīlestība

ir cilvēku ganāmpulka, pūļa traģēdijas. Katrs pret sevi
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un citiem pienākumu zinošs, lielumā ejošs vīrs un sieva,

var tās pārvarēt. Lielo kaislību nedrīkst sajaukt ar zemu

miesas kārību.

Pašcieņa. Mērķis sevī. Lidija.
Kuram mērķis ir ārpus sevis, tas arī savu mērogu rod

ārpus sevis.] |
*

|[Jaunie negribēja netikumību, bet augstāku tikumību.]|
*

|[Vai karjera nozīmē tik daudz? Vai pašcieņas vairs

nav?] |

*

| [Dzejdarim jātaisa mēģinājumi reklāmai, bet, kad vi-

ņam to uzstāda kā mērķi (sieviete), viņš sašutis. «Arī

slikts dzejnieks ir dzejnieks, viņš sevi nepazemo.»] |
*

Austoša pilsonības atziņa, tiesības jušana, cīvis Romā-

num sum
9

pie strādnieka, kurš atsakās no labuma, sargā-
dams, nepārdodams savu, kaut arī mazvērtīgo tiesību

(vākšanas tiesība, tiesība netikt pērtam (papiņa gadījums
ar ispravņiku)).

*

j[Aza ben Zebu. Vispārības labā kļuvis kroplis. Norai-

dīts jauna cilvēka labā. Atsakās — palīdz viņai to iegūt.
Nu viņa liek tam pazust.] |

*

| [Stāja rada tai atbilstošu sajūtu — stalti, droši turē-

ties — un kļūsi drosmīgs. (Lange)]|
*

Nec vir fortis, nec femina casta. 10

*

| [Sākumā naidīga kritizēšana, ironizēšana, tad labvē-

līga saprašana.] |

*

|[Viņa: sekla daba, grib būt moderna un tikt no viņa

pavesta. Viņu aizskar viņas dumjā izpratne par moderno,
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pilnīgais tukšums. Modernais ir tikai sega, ļauj viņai pla-
toniski atrasties mīlas varā. Viņa sniedz šo uzskatu gluži
kailu un atbaidošu; arī viņam tāds bija, bet ievīstīts sen-

timentalitātē.]!

*

ļ [Tagad kļūst uzmanīgs un noslēgts. Viņa tam pārmet
pretrunu starp darbiem un vārdiem. Es domāju, tu mani

mīli.] |

*

ļ[Ar apbrīnošanu un atzīšanu viņš viņu piespiež uz va-

ronību. Pretojas, slīd sānis, bet viņš vienmēr tic tai, un

tad viņa paceļas. Pamet spožo mīļāko viņa dēļ. Viņš ga-

rīgs, viņa miesas spēks.] |

*

[[Domāju, ka esmu nodrošināts ar savu amatu un īpa-

šumu, ka man netiek klāt rūpes par pārtiku, proletariāta

posts, bet pēkšņi tas bija klāt. Vājas, izlutinātas dabas iet

bojā.]J

*

|[Dzīves tukšums.]ļ

|[Vecais ārsts sajūk, atdod prom visu savu īpašumu.]ļ

*

[[Pavisam maza skice ā la Multatuli, vai laimīgais ar

vājo kuņģi, automāti. llexoß — lasīt. «Cilvēks futrālī».] j

*

ļ [Sausi, matemātiski pienākumcilvēki, Dreifuss, pedanti,
Šillera ļaudis, principu jājēji, [1 nesalasāms vārds], kliķe,

vispār kolonisti.] |

*

| [Koloniju vēsture.

Objektivitāte. Pārvērš savas jūtas idejās un atbrīvojas
no tām. Ne kritiski un ne sentimentāli.] |

(23109/26)
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SLOBODSKAS LAIKA PIEZĪMES

Nākļptnes] cilv[ēka] dienas grāmata
Slobodska

Mans agrākais: iz muižkunga dienas grāmatas.
|[Ala Verters, Gārborgs, «Nogurušie ļaudis».

• Kāda būs forma: mantota dienasgrāmata? Kāds draugs
atstāsta. Stāsts ar dokumentiem, piem., viņa vēstules un

vēstules viņam. Sākumā dzīvi, enerģiski akordi, pēc tam

grūtsirdība, beidzot sarkasms pret citiem un sevi pašu;
pēkšņa maiņa: te darbība (visur meklēta, «Becw» lasīt),

te atslābums, ekscentriski gājieni (Palmbaums), pēdīgi
Mirza Šāfī, baskājis ā la Gorkijs, pēc tam pazust un aug-

šāmcelties darbā citu labā. Agrāk tautasdziesmu vākšana

nebija nekāds darbs. (Tautasdziesmu pakaļdarinājumi pašu
dziesmās, svešas tautasdziesmas: somu, «Tautu balsis

dziesmās» 1
.)

Pa starpām vienmēr demokrātiskas ieskaņas. Tautas ne-

jūtība pret pašas postu.
Ar romānu turēt atsevišķi. Šeit dzejnieks, tur praktiķis

(?). Šeit visu dot vispārinātu, derīgu tulkošanai, tur —

speciāli latvisku.])

Tulkojumi iz leišu, igauņu tautasdziesmām. | [«Tautu bal-

sis», Ševčenko, arī grieķi, latīņi, Katulls.

Mani agrākie mīlas dzejoļi, arī vēlākie, piem., par pa-
celšanu rociņās,] |

*

| [Manas jaunības vēstules.] |

*

R. Lenčs

|[«Verters». Šillera «Laupītāji», «Mīla un viltus».

Izeja uz ārzemēm, cīņā priekš citiem, kad jau biju aiznā-

cis līdz anakreontismam un Mirzam Šāfī.

Indivīds ir izdzīvojies tukšs, izmalies tukšs kā dzirnak-

mens; jāpiepilda ar praktisku darbību citu labā. Ikviens

atbilstoši savai dabai domā lielās domas īpašu daļu. Tā

nav viengabalains akmens bluķis, bet gan čupiena, mo-

zaīka. Ikviens pienes pa akmentiņam, domu cilvēks dod

zīmējuma ideju, pēc kura visi akmentiņi kārtojas mo-

zaīkā.]!
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| [Romānā: praktiķis vai diletants, apdāvināts, bet ne

mākslinieks, ne pravietis un siržu zinātājs. Darbība, bet ne

izteiktas jūtas. Akla radīšana un ciešanas. Mēms un bez

spējas izpaust savas dziļākās jūtas, šo vientulību un sarūg-

tinājumu, tādēļ ka ne reizi pat sev nespēj izteikt savu

pārpilno sirdi.

Dzejnieka dienasgrāmata: Arī diletants, nav darbības,
sevis aplūkošana, bet tā top auglīga. Viņš var izteikt, ko

visi cieš.

Romānā. Sevis apcerēšana, jo nav darbības uz ārieni.

Izteicas ne dienasgrāmatā, bet sarunās, vēstulēs, — lielā-

koties tomēr joku dzīšanā. Kaut kāds ekscentrisms un iz-

rīcība.] |

|[Mazi mākslinieki arī iet bojā (Veidenbaums, Nadsons,

Garšins, no viņiem arī tulkojumi), jo viņi par maz izkopj
savu patību, nespēj sevi objektivizēt. Gēte visu pārvarēja
radīšanā, ar Verteru viņš no sevis norakstīja sentimenta-

litāti. Tā noraksta varonis no sevis bezdarbību. Un tomēr

nepietiek ar mākslu vien, jānāk klāt mīlai, kas viņā [va-

ronī] modina visus spēkus. Bet viņš nevarēja tikt pie mī-

las aiz bezdarbības un laika spaida. Bet visdziļākajā pa-

zemojumā, kad spaids vairs nevarēja pieaugt, kļuva vien-

aldzīgs, nāca mīla, tagad tikai īsti izaugusi. Un tad viņam
nāk atpestīšana.] |

Romānā Nāk[otnes] cilv[ēka] draugs ir poēts, agrākās

poēzijas un plāni tā nāk minēti. Dziedāš[anas] svētku

poēms, drāmu pasākumi un fragmenti. Tad arī minēta

dzejnieka dzīves raibā gaita, bet tik garām ejot, nav no

galvenām personām. Rom. ir komentārs N. c. I daļai. To-

reiz jau poētu daudz, arī praktiķi, advokāti dzejo: Vēbers

v. t. t. Šis nozūd no skatuves, top praktiķis, bet ilgojas at-

pakaļ pēc poēzijas.

Dzeju varbūt ievietot romānā, jo raksturīga priekš tā

laika.

|[Vidū tukšas lapas priekš sliktiem laikiem, uz tām vē-

lākas piezīmes, pilnas izsmiekla un griezīgiem asumiem. |]

*

|[Zila un sarkana migla — prātošana un dzīve. Manas

atmiņas no 1888. g[ada].]|
(23090/144—145)
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Romānu iedalīšana] un ierobežošana

a) Darbības sakopošana un b) grupēšana.
Raksturu sakopošana.

Noskaņas.

Apraksti, stils.

Humoristiskais.

Efekti.

Filozofiskais, ideja, vadošās domas.

Caurgājēja jūta.

*

Ar ko sākt?

Ar priecīgu notikumu, Apsēna caurkrišana un gals.

Rom[ānu] sākt ar Pauflera krahu vai ar rudzu zā-

dzību.

[Stacija?] 80. (Kontrast[am] — papa nemiers un dar-

bīgums un mans miers un lomas spēlēšana, nesaprašana,

glābiņš pie laika vai Lasmaņa izspiešanas mēģinājums.)

|[Vispirms: priekšdarbs.

ledalīšana, norobežošana.

Izvest: atsevišķas norises; dram[atiska] darbība (žurkas

pie līķa, dienas no manas dzīves, no papa dzīves, situācija
no Līzes vēstules).]|

Lasāmvakars ģimnāzijā. Studentu lasāmvakars.

|[Žūpošanas aina.

Izvest: tēlot raksturus, kā priekšdarbs — portretēt visus

paziņas.
Izvest: noskaņas, kuras es atceros. (Balta ziemas sarma,

rijā stāvēšana, kartupeļu ievešana rudenī, pavasari uzrau-

dzīt sēšanu, vasarā pie siena.)
Zemnieku jutekliskā dzīve.

Pierakstīt tautasdziesmas (papa pārsteigts, esmu gluži
iekarsis).

Izvest: lasīt un sākt vilkt smalku galvenās darbības pa-

vedienu.] |
I 1 [Pirmā naudas krāšana, vecie amati vēl neapzināti,

paša nauda! no kunga ņemts: Rušmanis, Jozeps.Jļ
II [[Tālāka steiga, spožuma periods daudz notērējis,

kroņa saimnieks dzīvojis labi, tiek aizsākti arī citi

amati. Arī ideālie metas uz peļņu, jo nav garīgā ap-

mierinājuma. Fantastiski blēžu darījumi. «Austra».

Martinsons. I Tomsons. (I) Pārspīlējumi. Noziegumi.] |
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111 Grūti laiki ļ[vēl vairāk jūtami, kļūst redzams, ka kļu-

vuši nabagi, II viņi vēl nebija pavisam nabagi. 111 jau
bada nāves. Kļūst redzams, no kurienes nācis īpašums.
Vispārība ir bagātāka, jo vidējā un augstākā šķira ir

skaitliski liela un redzama.] |
*

| [Seksuālā mīlestība pirmoreiz II romānā aiz garlaicī-

bas.]! I tautietes, | [fantāzija, citādi ļoti kautrīgs. 111 arī tad

kautrīgs, kad jau visu riebeklību baudījis. Tāpat mazais

mīļputniņš.]|
*

111 Līze mirst ar salauztu sirdi mūsu nesaskanu dēļ un

tādēļ, ka intrigas nomainījušas darbu.

| [Romāns ar paša ilustrācijām

Papa, mammas, Apsēna, manas, Iniņas fotogrāfijas no

Krāslavas etnogrāfiskā ceļojuma, brīvdienu ainas, Grīva

(daudz fotogrāfiju), Rīga utt.

Simbolist. ķeburi.] |
*

[[Rom. iesākt ar veco Rīgu.
Linu vešana, Ērglis... Vai tas nav]ļ Deglava «Jaunā

pasaulē» lasīts?

*

[[Varbūt Apsēna sajukšana 100 rubļu zaudējuma

dēļ. (Mala.)]|
I ļ [Vecais spožuma periods.] ļ Saules gaita.
II |[Lejupeja.]| Mirstoši ļaudis (dievi), ļ[Lasīt]) «Dē-

bacle».

111 | [Jaunais periods. Visur haoss, vide.]| Agras ziedoņa
vētras. Agrīnie ziedi.

IV Iz dziļumiem, | [speciālie dīgļi. Mūsu ciešanu pirmā
esamība.] | Grūti laiki.

V Ceļā uz nākotni. Dīgstošā nākotne.

II |[Mana saruna ar Bruņenieku. Jaunas idejas] | tautī-

bas |[vietā. Reliģiskā kustība.]]
II |[Es atbildu Volterim.2 Intereses par etnogrāfiju ma-

zinās, tagad ekonomika.] |
*

I [[Nabadzība vēl nav redzama, vēl ir arī samērā maz

nabagu, tiek apslēpti vispārējā uzplaukumā, bet uz-
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plaukums visiem tikai pārejoši svētīgs; drīz atpaliek

vājie, vairākums; priekšnojauta, ka daži tomēr at-

paliek, ka]| tautības saule nespīd vienlīdzīgi pār vi-

siem — bagātiem un nabagiem. Arī īstā saule nespīd,

jo nabag. tumšās telpās jāstrļadā].
Nabagie tomēr pavēnītē.
Skats, ka nabaga puika prasa dāvanu: dodat man ar

paskatīties un paklausīties to tautību.

Vasaras 84—88

īa Verdzībā

I Pusdienas saulē

88—93

II Mirstoši dievi

93—95

111 Vīns rūgumā
94

IV Iz dziļumiem
95—97

V Ceļā uz rītu

97

VI Mutuļos

noskaidrojams
VII Vientulība 97—03

VIII Izeja lielā pasaulē. [Vēlāk pierakstīts:] Pa lielajiem
vārtiem.

Malā pierakstīts:

! [Varoņa spēkam vajag pastāvēt labsirdībā. Kaila ener-

ģija ir negatīvs, ne pozitīvs spēks.] |

(23109/53)

| [Spēka dzejoļi. «Laupītāji», «Gecs», «Vētras un dzi-

ņas»
3
, Šekspīrs.

Tikai pie beigām elēģiski: nekur neredzēt darbību, ari

ārzemēs viscaur labvēlība, miers, franču karš — 1870.

Grinders. Turku karš — 1877.

Klusa atbalss no ārienes, nacionālās dzīves apstākļu
šaurība.

Gorkija tēli atklājas poēzijā. Kāda Gorkija tēla dzies-

mas.

Izmisums nebrīves dēļ.]|



*

Z I

|[Paša zīmējumi, māja, koku grupa, [upe?], puķes, no-

dzeltējušas puķes.
Ar roku rakstītas notis.

Mākslai pievērsta daba, kura vēl nav izšķīrusies, mek-

lēdama visās mākslās, arī zinātnēs. Gēte: zīmēšana, fizio-

nomika. Grafoloģija.] |

*

| [Visur meklēta izeja, pēc tam mīlā.

Viss izdevums nav drukāts, bet rakstīts. Vispārēju tu-

rēt, nevis speciāli latvisku šajā laikā.)
Pašnāvības mēģinājums.
Politiskie sarežģījumi ā la Aizups.

Dienasgrāmatas pēkšņa apraušanās.
Visa 1. dala, vai labāk, 1. romāna viena nodaļa, epizode

vai kādas bojā gājušas personas dienasgrāmata, kas attie-

cas uz varoni.

Tas izteic vispārīgo psiholoģijā, atšķirīgi speciālo, spe-

cifiski latvisko un tautisko romānā.

Lionardo dienasgrāmatas. 4

Ikdienība un tās spaids. Meterlinks.

Naivs iespaids, pirmās jaunības poēzija ] |

(23090/136)
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DIENASGRĀMATA

10.5.8.

lerīkot kārtīgas dienas grāmatas.

Vakar pirmoreiz galīgi, netīšām uzkāpām Montē Brē'

Nogurums. Nemierīgi gulēts. Gandrīz bez sapņiem. Nelabs

prāts, bet apspiežu. Noberzējamies ar aukstu ūdeni; tiek

siltāk. Dabūjam pastu, apdrošinātu, jāiet pakaļ, prasa pa-

ses. Vēstules no Onkuļa,
2 raksta par savu studēšanu, pie-

sūta savas vēstules no Sašas un māsas3
.
Biruta: grib braukt

mājās, 4
prasa 10 markas. No Lauras: aproce, tāļskats un

manuskripti: «Virpuļa»
5
,

bet nav I. «Dievzemītes»6
.

I. sāp
kājas kāpjot, maz staigājam. I. sāp galva no errošanās.

Pusdiena uzsildīta, laba. Lasu: pavirši, iz vidus: «Makro-

biotik» 7
,

«Cid»8
. P[ēc]pusd[ienā] kārtojam rokrakstus. Saer-

rojos. Sāku sev kārtot. lerīkoju vākus: romāna, dz[īves]
gaitai 9

, epum
10

,
komļiskam] epum' 1

, krļievu] drāmai12
.

Priekš dz. gaitas sāku rakstīt šādas dienas grāmatas. Tām

jābūt īsām kā rēķinu grāmatām. Jāraksta ar tinti un

skaidri.

Sēdam pēc pusd. mājā. Schlfaffheit?]13
.

I. aizvien vēl

māga slikta no kāposta.

(114466/6)

11.5.6.

Noguruši. Saule. Drusku pastrādāju epu. Vakarā saba-

ramies dēļ malkas. Es gribu uzsvērt, ka nav jānoradinās.
I. pierāda, ka mēs saluši vienmēr. Ta ne no radināšanās.

Bet mēs mazasinīgi. Bet to nevajaga pastiprināt caur nora-

dināšanos. Lietus līst visu vakaru, ari staigājot. Labi. Sa-

protamies. I. māga. Maz guļ.

(11466/6)

213
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12.5.6.

Š[odien] no rītus. Saule. Kāpjam manā zaļā istabā per

chiesas.
1 I. ātrāk atpakaļ. Grib staigāt un ātrāki; citādi

ņeatpūšas. Epum taisu plānus, nekā neuzrakstu. Vakarā

viens eju pastaigāt, lietus, uzrakstu drusku epu. Pusdiena

sildīta. Jūtos labi. I. noguriņ, žēlojas, ka netiek pie darba,

daudz aizņem saimniecība, istaba pašai jātaisa. Nosprie-
žam abi galīgi, kādi darbi jādara šogad ar nolūku, ka būs

mūsu ieroči: 1.—2. mēn. 5—6 esejas, 1 m. 2 skices, 1. m. —

romāns, bez tam «Drļuvasļ» kalendāram. Man: 1 m. —

epus, IV2 Spir.
2

,
1 «Gaismas pils»

3

,
V2«Falkone»4, Im.

Rom[āns]. Prieks par skaidrību. Vakarā abi staigājam, lejā,
tad Gandra5

, starumetējs meklē zagļus pa krastmalām. Kur

tad tu nu domā atrast, vai ta tie taisni tagad ies laukā

Vakaros maz ēdam. Es šodien vairāk. Nemierīga guļa.

(114466/7)

13.5.6.

Nelabi izgulēts. Zariņa vēstule 1
un riebuma jūtas. Kā lai

nu mierīgi strādā, ja arī pats es sūdzu pie goda tiesas. Tas

viss vilksies cauru vasaru, kur nu darba atmosfēra. Te arī

nav miera. Kā vakarējā sūdu smaka, nekur nevar izbēgt.
Lasu iz vidus «Notre Dame»2

, «Cid», tas ļoti skaists, īsts,

skaidrs, viss teikts — lielas jūtas un raksturs, liela tauta.

Nevaru «Spartaku» 3 rakstīt, par bēdīgu, būtu jālasa

pats gals, kas viņu nodod. Gribu kā Gēte to pašu tēlot, kas

spiež, un tā to no sirds norakstīt. Noguris, fantāzija ne-

klausa. Pārvāros, pīkst. 2 sāku rakstīt, iznāk 20 r[indiņas]
epum. Pusdienā rīsi, maizes pantagi

4
,

kotletes. Maz ētsgri-
bas. Bieži, kad strādāju. Paguļam p. pusd. Lasām «Cidu»,

I. — «N. Dame». Uz feste di fiori5 neejam. Uz pastu lūdz

noiet kaimiņiete; nav. Rakstu šo, drusku kārtoju papīrus.
Gribu iet staigāt, jauks laiks.

(114466/7)

*

Es liels biju, nu zems; viņš zems bij, zems palika, caui

manu krišanu nav pacēlies. Vai mani neviens neaizstāv no

tiem, kurus ēdināju un dzirdināju, kur palīdzēju, kad tie

lūdza, kuriem palīdzēju slepeni, kurus par draugiem
saucu. Kurus garīgi baroju.

(114466/8)



215

Cilvēki īsti ir tikai lielie, tik priekš tiem nav liekas

frāzes visi ideāli, labsirdība, cilvēcība. Tikai viņi cenšas

pēc ideālas nākotnes. Mazie ir pilni visādas zvērības, kuru

spēj saturēt tikai laimīgos sajūsmības acumirkļos; jaunībā
vai vispārējā uztraukumā.

Vajga būt ļoti veselam miesīgi un garīgi, lai izturētu

visu mazo naidu un skaudību, radītu sev patīkamu mie-

rīgu atmosfēru rakstīšanai, un lai vēl apgādātu sev pār-
tiku. Tasam6 abu pēdējo šķēršļu nebija jāpārvar. Tie jaun-
laikos, kapitālismā, pienākuši klāt. Kāda ir mūslaiku dzej-
nieka traģēdija?

(124733/1)

14.5.6.

Nāk pērkons ar lielu melnu maisu, ko maukt kalniem

galvā.

i

Mazie ļautiņi, zemie, jaunībā arī dabū ap savu misiņa,

bleķa vai čuguna dvēseli plānu apzeltījumu. Dzīve ar sa-

vām rupjām rokām to ātri nobrauka, un tad top redzams

šo mazo viss dvēseles netīrais metāls, kurš drīz aprūs un

top melns un zaļš, un smird, un aptraipa katru, kas tai

pieķeras, varbūt glābiņu meklēdams, varbūt vēlēdams

spodrināt svešās dvēseles, ticēdams viņu labajam satu-

ram. Bet kas nav pats zelts vai sudrabs, tas nespīdēs, lai

to kā berztu, netaps par zeltu, ja zeltu klāt nejauks. Ap-
zeltī citus un izšķērd savu zeltu.

(114466/9)

21.5.6.

|[No maniem iniciatīvu un projektu rakstiem, arī reflek-

siju, sataisīt grāmatas: piem., 3 burtnīcās būtu iekšā, tad

2 iepriekš sarakstīti, grāmata pa 2 mēn. iznāktu un tur

būtu 5 bļurtnīcas] iekšā; no viņas atkal var nodrukāt kādu

nodaļu.
Savu autobiogrāfiju. Ceļojumu apraksti. Satīra un hu-

mors. Michlet, franču revolļūcijas] sievietes. 1 Lasāls par
mākslu «Frfanzļ von Sikingen».

2

Jāizraksta ne daudz, lai neizmanto tematus. Labāk sa-

runas; arī Lukiāns; 3 objektīvi.
Jāmācās lieliem burtiem, skaidri rakstīt, vai viss jāpār-

raksta!
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Liels laika aiztaupījums.
Jāmācās pašam visu uzrakstīt, nepalaisties uz citiem,

tātad daudz rakstīt!] |

(114466/11)

|[«Prātīgā, dzīvā kopībā sevi kā pēc iespējas vērtīgu
locekli ierindot», kā Gēte prasa. «Gara valstij», ko Le-

sings pravietojis, ir jānāk.] ļ

(114466/8)

22.5.6.

Lieli vīri dzīvo tikai pēc nāves, dzīvē viņiem par maz

sapratēju un par daudz skauģu; tad skauž pat tādi, kuri

nav tieši aizskarti, pat kritiķi skauž dzejniekus. Pēc mie-

sīgās nāves viņiem piedod viņu lielumu, jo to var izlie-

tot tad kā ieroci pret dzīvajiem, kuri tad sāk pacelties

uz lielumu.

»

Ar lielām sāpēm atsacījos no praktiskās politiskās dzī-

ves īsti tik tad, kad man visur deva saprast, ka man nav

vietas un ka es neesmu vajadzīgs. To pašu noteica par

manu rakstniecisko darbību. Es negribēju ne vienam, ne

otram ticēt, jo redzēju ļaunprātību, bet lai ieņemtu sev

vietu, vajadzēja lietot dūres, bet šī rupjā vara ir tik ne-

ģēlīga, un nekas man tā neriebj. Nekas nav tā samaitājis
visu tautu, pat visas cilvēces raksturu, kā šī rupjā vara!

Arī pretcīnītājus viņa samaitā. Visa attīstības gaita iziet

uz viņas nelietošanu. Indivīdam vēl ātrāk no viņas jāat-

sakās, ja vien ir iespēja un viņa daba uz to ved. Es ne-

gribu varu nedz ciest, nedz lietot. Varbūt būšu šinī darbā

tuvāk savam mērķim.

(114466/12)

24.5.6.

Man vajga mieru slēgt ar pasauli un sevi; ar tautu un

partiju un sāncenšiem. Man savs pamats jāatrod, savs ne-

atņemamais, jāstrādā tas, ko neviens cits nespēj. Ja katrs

to dara, tad nevienam nav ko nīst un skaust. Un es vēl

nīstu. Ja nav šī naida, tad nav nemiera cēlēja, tad dvēsele

atpūšas, var visu savu strādāt un veikt, neskatās uz citu,

var iegūt mieru un mīlēt. Negatīvie gari, lai cik lieli, ne-

kad nevar izplēst visas savas spējas, un lai viņu darbi

cik labi, nekad neradīs pēc nopelna atzīšanu: Bairons, Pla-
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tons, sevišķi Heine. Tas ari vispār zīmējas uz politiskiem
dzejniekiem, jo politika ir cīņa un cīņa ir naids. (Eckerm.,
I, 170.')

(114466/13)

4.6.6.

Man pašam sevi jāmeklē un jākultivē, lai svešie ele-

menti, kas man radnieciski un var mani papildināt un tā-

lāk attīstīt, dot arī veselus orgānus, būtu drošāk izmeklē-

jami un uzņemami. Es pats sevi nemeklēju, atstāju, tādēļ
arī neprotu tagad nekā ņemt no citiem, ko tik labi prata
Gēte un I.

Paša jaunīb. dzejas nerakstīt un strādāt pie «Zuk. M.»1
.

(114466/14)

Konsekvence ir viss. Zināt, ko gribēt un ko darīt — ir

princips un programma. Tie jāizved līdz galam. Ja viņi

nepareizi, tad vismaz maldi izvesti līdz galam, izzināts, ka

ceļš ved purvā, un var drošāk iet uz patiesību.

Nepielaist nekad kompromisus aiz cilvēku žēluma, bai-

doties, ka nesauc par nehumānu. Principiāla, konsekventa

nežēlība ir žēlīgāka, mazāk sāpīga nekā žēlīga inkonsek-

vence, sunim labāk uzreiz asti nocirst, ja jau atzīst, ka tas

ir vajadzīgs.

Ļoti daudz gudrības, visu gara spēku vajaga pie prin-
cipu atvasināšanas un uzstādīšanas, vajaga pilnīgi pārre-
dzēt un caurredzēt sakarus, sastāvdaļas un viņu attīstības

virzienu. Programmas jautājumam lielais svars.

Vai ir vajadzīgs, ka pastāv mazas tautas? Ja nē, tad

konsekventi iznīdēt, bez žēlastības. Ja vajadzīgs, tad tāpat
bez žēlastības audzēt, pretī nesaprastam sociālismam.

Vai vāci spēj mieru turēt? Ja nē, tos visus izkaut.

Ja latv. kā tauta dzīvības spējīga, viņa nesauks sevi

par nevajadzīgu. Kas to saka, tam viņa jākauj. Ja to ne-

dara, tad ir liekulis. Karot vajaga atklāti, visvairāk parti-
jām, kas grib būt jaunas.

(114466/15)

9.6.6. I

Kā šķiras Z. Ino romāna1
.

Z. lir dzejnieka sēras, mai-

gas jūtas par briesmīgo laiku un savu nevarību pret to;

viss dzejots brīžos, kad asākās sāpes pārgājušas, kā atmi-

ņas par briesmām. Briesmas nodzejo sev no kakla un iet

laiku pārvarēt ar citādiem ieročiem, kad dzeja nespēj.
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Rom. radošs, dzejošs raksturs, kas tikai neatrod līdzek-

ļus, kā likt lietā savu radošo spēju; nav tādas mākslas,

nav mākslas līdzekļu un materiālu, kā attēlot to, kas viņā
iekšā, kā radīt to, kas viņa sirdī guļ iekšā. Nerašana un

radītāju jūtu neaprimšana. (Kā sieviete, kuras mīlestībā

mātes, t. i., radīšanas jūtas neapmierinātas, piem. «Zaļo-

jošs augumiņš» un «Gars virs ūdens lidinājās» 2
.) Dievs

grib radīt, to izsaka Z. I dzejnieks, bet Rom. dzejn. to ne-

spēj ne izteikt, ne saprot pats savas jūtas un ir dziļi ne-

laimīgs.
Laiks nedod izdevības ko radīt, ir pārāk sekls un paš-

pieticīgs, nekā jauna nevajag.
Viņš var radīt tikai domātājus cilvēkus, nākotnes cil-

vēkus (kā es jauno paaudzi, kas pie manām kājām sē-

dēja: Lepskis, Hertels, Olga, Brencis 3
). Viņš tādas dabas kā

Rahele (vecais Gēte) 4
. Viņa pašsaēšanās ir briesmīga.

Brīnums, ka cilvēks var to izturēt 15 gadus cauri bez

apstāšanās mokas. Bet mokās pats norūdījies, daudz ko

izdomājis cauri, ir mīlestība un žēlums uz cilvēkiem, var

labāk viņu mācīt, attīstīt savu īpašo mākslu: radīt nākot-

nes cilvēkus. Ir varbūt daudz mākslu, garīgas radīs, veidu,

kuras neparādās, jo nav attīstījušies mākslas līdzekļi un

veidi, arī ārēji apstākļi.

(114466/17)

II

Rom. varons diletē visās mākslās, kamēr atrod savu

mākslu.

Izeja iz šaubām par sevi un savu spēju ir tā, ka nodi-

bina pulciņu jaun. cilvēku, kurus garīgi attīsta. (Salīdz.
Fleurv AeHb5.) Tā pārvar arī nervozitāti.

Daudz nezināmu mākslu: te arī atbilde uz briesmīgo
jautājumu, ko lai dara, kāds augstākais dzīves mērķis ik-

dienas cilvēkiem: lai attīsta katrs savu darbību par
mākslu: t. i., par garīgu radīšanu, nav tikai dzejoš., mūzika

un gleznoš., un aktierība vien mākslas, ir citas un vēl lie-

lākas: politika, zinātne, filozofija. Pat kurpnieks var būt

mākslenieks, ja reformē savu amatu. (Mani projekti un

atradumi visās dzīves nozarēs.)
Māksla dod garīgu baudu, viņai nav cita uzdevuma.

Viņa ir mērķis pati sev, bet tai baudai, ko viņa dod, ir

jau mērķis ārpus sevis, jo baudai jāpaceļ tāpat kā prie-
kam (Spinoza)

6 viss garīgais cilvēka stāvoklis uz spēka

sajūtu un pilnību.
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Tas ir tas vecais pārpratums par art pour art. Ikdienas

cilvēka romāns. Jāapņem visa latviešu kultūra. Mērķis
tas pats kas «Gaismas pilij»: pacelt visu tautu. Tas ir iz-

darāms ne vien caur dzejošanu, avīžu rakstīšanu (tā ari

tiks plašāka), atklātu biedrību darbību, bet arī caur māk-

slas, privātdzīves, praktisku laulības jautājumu, pedago-

ģijas v. t. t., tad sociālistiskas ražošanas un pārvaldīšanas

jautājumu sagatavošanu un izšķiršanu.
Katram vajga pašam sevi piepildīties.

(114466/16)

Sakārtot pēc uzrakstīšan. laika.

levads. Ja arī tieši nekalpo šis darbs tam lielajam mēr-

ķim, kuram mana dzīvība aiziet, netieši viņš taču teiks

tam, kas klausīsies, ka nav neviena vārga, nevienas mdiv.

personiskas bēdas, kuras nenogrimtu lielajā miera idejā un

tur neizkustu un neizklīstu, kā jūrā visas lielās straumes

un sīkās lietus lāsītes. Šī ideja, šī masa, visas cilvēces sa-

vienība un brālība cīņā ir simbols visumam, kurš mūs

aptver un līdzi rauj zvaigžņu lokos, ir simbols nemirstībai

un mūžībai.

(114466/18)

Priekšvārdā: kā daži jau drukāti dzejoļi labi noderēja.
Tiesības ņemt jau gatavu, visvairāk savu, Gēte ļauj arī

citu 7
. Drusku pārgrozīta forma, vienkāršāka. īsti gluži ci-

tādi šie dzejoļi un viņiem arī cita nozīme jaunā vietā un

svešā apkārtnē — mana jaun. dzeja?
(114466/19)

Nākotnē došu Z. I citādu apstrādājumu, patiesāku, «Ich-

Form»8
; kā izeja ir nedzejošana, bet praktiska, nedzejo

15 gadus, apspiežu sevī šo dziņu.

Biogrāfijā?9

Priekšv. Negribu neko vairāk teikt, teikšu vēlāk, kādas

savādas jūtas mani attura, tās ir vēl arvien tik stipras, ka

es nekā neiespēju pret viņām. Dzejnieks var visu ņemt

par vielu, arī patiesību, un visu var veidot, arī vēsturisko

patiesību grozīt.
Pat savu dzīves gājumu Gēte uzskata kā materiālu te-

matu poēzijai, un tas arī ir Dichtung un tikai blakus arī

Wahrheit, vēsturiska patiesība. 10 Biogrāfija nav vēstur.

dokuments, bet dzeja, mākslas darbs. Es maz gribu izlie-

tot no šīs brīvības apieties ar faktiem pēc dzejiskas vaja-
dzības.

(114466/20)
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10.6.6.

Vislielākais prieks strādāt, kad darbs vēl pašā sākumā,

neskaidrs, daudz var fantazēt, nenokārtots haoss. Tad viss

rizītin dzen pēc skaidrības, nokārtošanas, lai varētu darbu

pārredzēt un tad patiesi nopietni strādāt. Pat dienas iz-

liekas par īsām, nogurums vakarā un naktī ir traucējums,
kuru ar varu gribētu nobīdīt. Bet kad nu panākta skaid-

rība, viss pārredzams, — tad piepeši darbs izliekas šaurs,

sekls, mazs, nav vairs nekādas perspektīvas, kuras patie-
sībā bija iestāstītas tikai no necaurredzamā, tādēļ it kā

plašā miglas apsega. Tomēr šāds izsamisums par darba

maziskumu ir mānošs, tas palīdz aizsegt nogurumu vai

slinkumu, jo nu tikai sāktos īstais darbs, piespiešanās.

Fantāzija bija klaidošana. Fantāzija ir iniciatīva, ir māksla,

ir mīlestība, darbs ir šablona, amats, dzemdēšana.

Fļantāzija] — vīrišķais, izvešana — sievišķais princips.
Mūsu laiks Eiropā cienī tikai izvešanu; kultūra un uz vie-

tas stāvēšana jeb pagrimšana; nav iniciatīvas, kāres pēc

jauna, pēc briesmām, pēc varonības.

(114466/21)

Tagad nav vairs bailes rakstīt rudens romānu
1
,

kad jau
sen pavasars un kāpoša cīņa. Bet agrāk viņu nevarēja rak-

stīt, tad bailes būtu bijušas lasītājam un rakstītājam, tad

neviens nerunāja par briesmīgo, kas katru mocīja un

draudēja.
(Cf. levada projekts dzejoļ. «Tāl. Nosk.»)
Man ir brennendes Verlangen zu helfen2 vai šādā vai

tādā veidā.

Varbūt tas laika un tautas, un dzejnieka analīze, var-

būt sajūta, vai pasauls jautājumi, varbūt tikai senas mīļas
atmiņas, varbūt mana reliģija, — daudz kas cits vēl lie-

lāks vai mazāks — lai katrs meklē un sev atrod.

12.6.6

Uzrakstīt manis turētās runas, kā jau Romļānam] Zaļe-
nieku runu.

1

Vecumā rakstīt romānus pēc uzglabātiem materiāliem.

Tāpat biogrāfiju.

(114466/22)

Lai arī zūd viss: mani draugi, mana mīla, mana tauta

pat, tik mans darbs lai paliek, un ja tas arī nākotnei ne-

dzīvos, viņu darīt es gribu, tā ir mana dzīve.

(114466/23)
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13.6.6

Šim darbam ir gluži sevišķa nozīme priekš manis, es

vārdos nevaru izteikt, cik liela priekš manis. Priekš ci-

tiem? Es nezinu. Bet es domāju, ko viens cilvēks jutis īsti

dziļi līdz dzīvības pamatam (dzīvajam kaulā). Tas nevar

palikt bez iespaida, bez noderības priekš citiem. Jo pašos
dzīvības dzijumos visiem cilvēkiem jāsatiekas, lai izteik-

tais būtu arī cik personiski krāsots, un es esmu stipri per-

sonisks, atsevišķs, kas man dara tik grūtu saprašanos ar

citiem un sevis paša saprotami darīšanu citiem, sevis at-

tēlošanu.

Es jūtu, es par agru priekš sevis sāku rakstīt šo rakstu,

par agru priekš šī laika. Bet es arī nevaru gaidīt, es ne-

zinu, cik man laika, jo tagad valda piepešība, kad sauks,

ko viņa gribēs, tas notiks. Varoņu laiks, kad būs viņu

laiks, katram būs jātop par varoni.

(114466/20)

Jo ilgāk esmu dzīvojis, jo jautrāks esmu ticis, jo labāki

gan arī laiki tikuši, bet arī ļaunos laikus labāk panesu.

Gan arvien dziļāk ieskatījos ļaužu sirds zemumā, bet arī

sapratis, cik briesmīgi daudz enerģijas aiziet pašsavaldī-
šanā un ka ļaudis vidusmērā nemaz nenāktu pie dzīvoša-

nas un darbības, ja vienmēr savaldītos un attīstītu sevī cē-

lākas jūtas. Arvienu jo tālāk, jo vieglāks trauks arī tas

tiks.

(114466/24)

21.6.6.

Dzejnieks var būt arī nesaprotams vai grūti saprotams,
pat neskaidrs, kad pats nav skaidri domājis vai apzinājies
savu jūtu. Runātājs, rakstnieks nedrīkst tāds būt.

Pirmais 1) dod sevi kā individualitāti, kā mākslas ra-

žojumu, nevien ražotāju, 2) jūtas, ko viņš dod, var būt arī

neskaidras, kā arī neskaidri izteiktas, maziem dzejnie-
kiem pat šī neskaidrība ir mākslas līdzeklis.

Otrais dod 1) tikai objektu, ne sevi, ne subjektu, tam

tātad jāizteicas tā, kā viņu saprastu, jāpiemērojas publi-
kas saprašanai, 2) dod tik domas vai apzinātas jūtas, ne-

kad ne neapzinīgas, un tās tad ir saprotami priekš publikas

izteiktas. Tātad runāt zinātnieks un rakstnieks ir aprobe-
žoti tematos un līdzekļos, bet viņu tēmi un līdzekļi aug-

stāki, praktiskāki.
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Liels dzejn. ari jūtas un neapzinīgo darīs publikai sa-

protamu, tas viņa mērķis, ka nevar sevi uzstādīt par

[ī nesalasāms vārds] izteikts neapzināti, lai apzinātos vai

neapzinātos.

(114466/24)

Markss apstrādātājs, Eng[elss] atradējs, tanī pat laikā

Darvins arī liels apstrādātājs. Tāpat Gēte, bet tas reizē

arī atradējs.
Apstrādātājiem nav fantāzijas — radītājas, tie tik lieli

amatnieki.

Tauta viņus stāda augstāk par atradējiem: dievs ap-

strādā velna atrastos lopus.

(114466/27)

3.7.6.

Gēte ir sievišķas dabas, uz viņa nevar dibināties pro-

gresīva kultūra, viņš par daudz pieticīgs ar ikdienu, t. i.,

ar visu pastāvošo; ikdienas sīkā dzīve ar sīkiem centie-

niem viņam ir viss, no tā filistrība, kaut gan ar plašumu
reālās zinātnēs, tas der ikdienai.

Uz priekšu ejošai kultūrai jādibinās uz varonību —

pretī filistrībai, uz ārkārtējo pretī ikdienai, uz vīrišķību,

uz filozofiju, uz ideju, uz Šilleri.

(114466/28)

21.7.6.

Esmu lūkojis dažas dzejas ievietot laikrakstos, bet bija

par agru, viņu laiks varbūt arī vēl tagad nav atnācis.'

(Reinberģis Pegasus
2

.)

(114466/30)

4.8.6.

Es tik daudz esmu strādājis, ka ļaudīm izliekas jau ne-

dabiski un nesaprotami, ka es vien to visu būtu pavei-
cis, un viņi sāk jau sev šo parādību darīt saprotamu tādā

ceļā, ka izdala manus darbus uz citiem; it kā tie un ne es

būtu tos pastrādājis. Ka es viens pats būtu «Faustu» tul-

kojis, liekas nedabiski, tātad tur palīdzēja Aspazija, un

kad «Fausta» grāmatas izdevumā viņa pati izskaidro, ka

tas manis viena paša darbs, tad to nelasīja neviens un visi

palika pie agrākām domām, ka mēs abi «Faustu» tulko-

juši.l
(114466/31)
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1.9.6.

Ne paša griba, ne patikšana liek man izlaist šo grāma-
tiņu. Še kopojums no visādiem veciem un jaundze]oļiem

Drauga roka to sastādījusi. 1 Ne iekšējs dzinuls dzina uz

grāmat. izdošanu. Tik maz jauna dzeja, jo nav laika dze-

jot, arī trimdā nav, nav patikas, nav miera, kad mājās

kauj.
Bet še vieta atbildēt uz uzbrukumu2

.

Tagad visi reptiļi izlien no tumšām alām un nav nekādas

iespējas gainīties no tiem riebekļiem. Visu latv. tautu

apgāna, tādēļ nebūtu man ko uztraukties. Bet tauta liela,

un man uzbrūk tautas dēļ, tauta īsti dzina, tādēļ jāatbild.
Es to tomēr gribu.

(124733/2)

31.10.6.

Ar vāc. cīnīties nevar dzejā, tas ir par daudz nežēlīgs,
nav dzejas priekšrindā, nav gods cīnīties.

(124733/2)

Ala Tolstoi 3 nāves 1
— domas, sarunas ar sevi, tā no-

tiesātā jaunekļa prātojums: vai vērts bija ziedoties, pūlis

neatzīst, pārgrozību viņš pieņem un izlieto tikai priekš
omulīgas miesīgas dzīves, top par filistri, apmierinājās
un apkaro tālākos revolucionārus, katru progresu no ze-

mākām šķirām. Bet šī ir pēdējā šķira, zemāku nav, cīņa

priekš visas cilvēces. To teica arī 1787. g.
2

un nebija tais-

nība. Kur paliek lumpenproletariāts 3 (Iniņ. lai uzraksta,

kas «[polit.?] soc[iālism]s, arī «Nav vērts»). Negribēt al-

gas, nedz mīlas, dzīvot tik priekš sevis, alga nopelns pats
sevī.

Masa, tauta, zeme nekā paša nedara, iz viņas izaug lie-

lie domātāji un darītāji, bet viņa pate nav domātāja, zeme

dod augļus, bet viņu pašu nevar ēst.

Katrs filistrs tikpat daudz vērts kā ģēnijs, ģēnijs atce-

ļas tik savā apziņā, īsti gan sevi neuzskata par pārāku, par

dievu.

Bet no kurienes nāca šī pārplūsma, no materiāliem ap-

stākļiem nē, tie bij laikiem pat vēl sliktāki, ne garīgi cē-

loņi: japāņu karš4
,

Plēve5, stiprāka strād. aģitāc. sāka cel-

ties kā cerība, tā visus sacēla, kā pie mums iedomājas jau
esam brīvību un ierīkojas uz jaunu dzīvi.

Tolstojs ar neatzīst varoņus, vadoņus (B. un M.,6 Na-

poleons]), darītāja ir tauta pate, un darbs pasīvs (kā īsti
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masai), viņa tiks galā gluži bez vadoņiem un arī bez

darba, t. i., marksisma, gan jau mater. ražos, pati pārgro-
zīsies.

(114466/33)

Zeme runā tikai caur dvēseles sapņiem, viņai nav citas

valodas. Tāpat tautai. Nav t. s. tautas balss, jo katrs tās

neskaidrās skaņas, sajūtas un instinktīvos darbus un kus-

tības iztulko citādi. Tauta runā tik caur vadoņiem.

(114466/34)

1.11.6.

Mēs esam kā miesas daļa no Krievijas, mēs esam labā

roka, ko viņa sniedz uz Eiropu. Vāci ir svešs uzaugums,

lieka gaļa. Ja viņi kur der, tad Vācijai, uz to tiecas, kā

austriešu vācieši.

(124733/3)

18.11.6.

Agrāk cenzūras dēļ vajadzēja atlaist dz[ejas], kuras gri-

bēja, tagad jāliek iekšā, kurus negrib. Cenzūra spiež uz

ražoš.

(124733/3)

20.11.6.

Es ilgi šaubījos, vai rakstīt atbildi, 1
jo tā manis apvai-

nošana un ko man daudz par to bēdāt, ko par to runāt

atklāti. Bet tad domāju, tā arī tautas lieta, es taču nostā-

dīts redzamā vietā priekšgalā (nav nekāda pilnvara dota,

tas pašam jājūt, ka nav skaidra pilnvara), daudziem būs

par piedauzību, daudzus darīs šaubīgus. Es vilcinājos tā-

dēļ, ka nav man skaidras pilnvaras, neesmu nekādu va-

došu amatu ieņēmis, šaubījos, vai es neuzupurēju vietu,

kas man nepienākas. Bet riebums jāpārvar.

(124733/4)

22.11.6

-vs «M. L.» 219. 1
ne varoņi, bet masa, varoņi viņas

balss un roka.

Ar epu vajga dzelt tautu, lai atmostas no verdzības.

Bija entuziasmēta, tika no vadoņiem nevadīta uz dar-

biem, neorganizēta uz darbiem, vadoņi viņas domas gri-
bēja tikai brīvi izteikties, bet masa gribēja jaunu darbu.

Tad atstāta atkrita pusapātija, puspasīvi pretojās, kā meža
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brāļi, bez vadības, bez plāna. Tauta simpatizē ar laupītā-

jiem: itāliešu karbonari2
un bandīti, krievu Steņka3

un

Pugačs
4
, bulgāru bandīti, haidemaki5.

Šī tik uvertīra, priekšpulku kauja.

(114466/34)

27.11.6.

Dvēsele arī līdzi I cerēt, 1
pareģot, gaidīt II līdzi strādāt,

111 līdzi ciest un atkal cerēt, tālu tik līdzi uzvaru svinēt,

tērpties purpurā, to es nevaru, II mēteļa paklāšana nespēja
izlietot, kauns pacelties par citiem, nē, būsim visi vienādi;
nav vairs kalpu un kungu, nav vairs Kristus un grēc-
nieku, nav vairs cilvēku un dievu, nav masas un ģēniju.

Ģēnijs agrāk pārdabisks, dievišķs, mūsu laikos (Lom-
brozo2

) ārprātīgs, nenormāls. Bet es saku: ģēnijs ir nor-

māls cilvēks, cilvēks savā pilnībā, bet citiem līdzīgs. īstais

cilvēks nav zemais vai viduvējais, bet pilnīgākais, kā īs-

tais ozols lielākais, staltākais, īstā priede, ne ziemeļu pun-

duru priedītes (Goethe, Ekermans par ozolu3
).

Gittenberger. 4 Traģiska visa tauta, kad liela griba, aiziet

bojā, lai gattungai
5 labāk būtu, iekarotu nākotni.

Ar cerību uz nākotni, iekarošanu jābeidzas arī epum,

mīklas nav pēdējais, bet priekšpēdējais.

Epa temats arī temats traģēdijai.

Tāpat kā vēsturiski — zemgalieši. 6

(114466/35)

10.12.6.

Varoņu nav, bet visai tautai jātop par tādu. No masas

izaugs varonība un glābiņš.
Traģēdija žēlojas mūzim, ka labais un daiļais, t. i., va-

rons, mirst, bet masa, zemais uzvar.

Traģēdijai jāizbeidzas līdz ar pesimismu, jo no masas,

zemā izaug labais un daiļais.

Kādēļ bēga vadoņi, kādēļ emigrēja?
Kad prasīs manu dzīvību, galu, es došu to, kā es devu

savu dzīvi, darbu. Ja nespēšu ar darbu un dzīvi, līgšu ar

nāvi, tas ir pēdējais un spēc. līdzeklis.

(114466/36)

11.12.6.

Dzelzs skaidas. Priekšvārds: norēķināšanas ar ienaidnie-

kiem, tiem lai arī uzkrīt dz. skaidas, kad esmu darbā. Līdz

šim aiz lielā darba tos neievēroju, tagad ceļā sastājušies,
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jāaizmēž kā Lāčplēsis: kovārņi — velni, sauju karstu kvē-

lošu dzelzs skaidu virsū.

Lielākais ienaidnieks — vācu filistrs — barons un kalps.
Tad viņu kalps latv. lielais nodevējs, kas nāk ar niknāko

apvainojumu: naudas zags., ko viņš saprot; trešais: filis-

trības kalpi dzejā; miera sludinātāji, ģēniji un dievi. Es

bezdievis. Es no Apsesdēla ņēmis, kad tā vēl nemaz nebija.

Eglīša un Niedras praktiķa: nogānīt kritikā. 1

(23286/9)

Par 7 simts gadiem uzzied brīnumzieds Victoria regia —

blaue VVunderblume2.

Iznāk pa 100 gadiem reiz apburta jaunava iz kalna,

prasa: atmini, kā mani sauc. Brīvība.

Min šā un tā: bezrūpība kunga gādībā; pieticības mazi

atvieglojumi, žēlastības parādījumi; labklājība materi-

āla — tad beigās brīvība.

Tad es vēl reiz nākšu? Nākotnes valsts, visas cilvēces

laime.

Tad arī uzplauks brīnumzieds. Uzplauka tagad.
Mana dvēsele ir zieda smarža.

Es neesmu vadons, es esmu j. strāvas dvēsele.3

(114466/37)

1907

DIENAS HRONIKA1 *

15.8.7.

Labi gulēts, bet smagi kauli. □ Labi gulēts, bet sm. kauli,

pat sāp. □ Gaidāma laika maiņa, mitrums, 5 vak. sāk

stipri līt.

Sapņi: daudz bēgu ar biedri; sapnī: miruši radi pa ista-

bām, pils, akmens kambariem. (Vakar: zelta kukainis uz

rokas, spīd gaiši zili.)
10 r. beidzam brokasti. Nogurums.
Lasu MenHHKOB «Stioam o npnpoAe bet tomēr

kapitāli. Piezīm. «īlā» 4 lp.
1

*
«Dienas hronikas» publikācijā, respektējot Raiņa rakstības īpatnī-

bas, saīsinātajiem vārdiem, kuri regulāri atkārtojas, atšifrējumi netiek

doti. Atšifrējot šos vārdus, iespējams orientēties, piem., pēc teksta

230., 240., 253., 264. lappusēm, kā arī pēc komentāru ievada.
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Vēstules: Vasals pēc p.

Priekš p. nav nekā, deprimē2.
Rakstu vēst.: Sējam karte, darbus.

Runas: vai braukt uz Štutgļarti]3
: 1) daudz maksā, 2) pases

jaut., 3) novelk uzmanību, 4) var ievilkties darbi.

Projekts: zoles, pieliekamas pie kurpēm, kā kalošas, var

arī ar naglām.
Katras dienas darbi noliekami vienā vākā, no turienes no-

raksti pēc vajadzības.

16.8.7. piektdiena

Gulēts labi, 6 traucē, atnāk kāda kompānija. 7 zvana.

□ Gulēts labi. □

Saule.

Sapņi: saka: tu taču esi labi darījis, atradis ko. (Skalbi bil-

des skatam baznīcā. Kas daudz lasot, varot ne pats savu

dot; ir nokaunējies, es gribētu ironiski atbildēt, bet žēl.)
Pasta jkdzi. Mežā. □ Sapņi sajaukti (Zālīš.). □

V210 gatavi. Jūtos ļoti labi, bet pēc brokasts smagums, no-

gurums atkal. □ Pēc ēš. uzreiz slikti jūtas; rūgta mute

(maize sīksta). Cassarate 1
,

ļoti noguruse atnāk. □

Lasu: MenuHKOB, nodaļu beidzu.

Izskatos noguris, kaut nestrādāju.
Vēstules —

Rakstu 10 rind. kalend., 4 Ip. Piliņa kalend.2
Epu piez.

2 lp. Proj. 2 lp. (Mazie tiesībnieki. 3
)

Runas: partijai, kā baznīcai, jāņem vien, neko pretī ne-

dod, kā valsts; nekādus veikalus necieš sev blakus. 4 Par-

lament. un arodu biedrības papildina viena otru, bet Vā-

cijā 40 gadi bez panākumiem. 5 Tādēļ action directe6 sin-

dikālism. bez dārgiem un miermīlīg. vadoņiem: tā ir re-

volūc. darbība.7

17.8.7.

Gulēts labi, I. traucē, blusas. □ Nemieg līdz 1 dēļ blusām,

māga. Tad līdz rītam guļ. □

Saule, 18°.

Sapņi sajaukti.
10 gatavi.□ Neiet uz Kasarati. □

Pasts: 132 fr. no Dievavīra 1
,

Kurca kārts. [2 nesalasāmi

burti] kārts.

Jūtos labi.

Lasu: [1 nesalasāms vārds] (Lassalle 2 ).
Darbs: kārtoju kalendāri.
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Vēstules —

Rakstu — □ Kal. 5 lp. □

Projekti: Reclam3 4000 sēj. maksā 800 mark. =400 r. Mums

tiktu ar 100 r. Par 1 stundu lasot (40 lp.) var pa 5 gadiem
visu izlasīt, t. i., ik gadus izdot 20 r. Mums inteliģ. ap

1000, t. i., 100000 rbļ. Jāaprēķina, cik maksā šo grām.
druka. Izaicināt uz dāvājumiem. Up[īts] tāds dāvinātājs.
□ Kl. P. izvēl sev zvaigzni Kasiopeju. 4 □

Runas: bibliotēku dārzi.

Sajūta: vajga lielas naudas dabūt.

18.8.7. sv.
1

Gulēts labi, trauc. 5 — bērni. □ Labi. □

Saule, 18°.

Sapņi sajaukti. 1-am iedurts, liek zilas zāles, neprasa dak-

ter., errojos un raudu. □ Mir. radi, cepets. □

10 gatavi.
Pasts: Onkfuļa] kārts, solās braukt.

Jūtos labi, ilgi sēdam.

Lasu Līvu Jurku, «Bērzu žagar.»
2

Rakstu vienu epigr.
Vēstules: 4 kārtis visu rītu.

Projekti —

Errojos par Onkļuli].

19.8.7.

Gulēts labi, bērns traucē 6. □ Maz gulēts, krams. □

Saule, 18°.

Sapņi: Laura, bēdīga, meln. apģērbs. Brālis atsūtījis rak-

stu, esot otrā istabā.

9 gatavi; uz Kasarati. □ Uz Lugānu. □

Avīzes lasu.

Jūtos labi, bet aiziet ar avīzēm.

Lasu —

Vēstules pienāk no Viļa 1
un Vasfala], atbildu Vilim.

Projekti: kantorī, bankā iegūt vadošu vietu, tad uz ekso-

tisk. zemēm. Jāmācās: franciski, anģl., itāliski un arābiski.

Runas: visi Eiropas valdnieki sarunāsies uz soc. apspie-
šanu. Kriev. rāda, ka nav kliķe vien un nav mierīgi parla-
mentnieki: Austr., Somija, Franc, arī Angl. Var visas azila

zemes slēgt
2. Internac. soc. un internac. buržuisms, un po-

licija. Paliek kā labs līdzeklis literatūra un pārliecinā-
šana. Literāti netop no soc. ievēroti, lai paši veicina soc.

lietu, jo liter. ir īpašs spēks.
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Atbildu Vasalam: vesels ievads, jo viņa gadījiens tipisks,
visa radikālā inteliģence ir ceļa jūtls, rādīt, ka frāzes ne-

līdz, ka jāiet līdz saknei un jāizšķiras, tur ir tas traģisms.
Lai to zin jaunība.

II 20.8.7. Mbi, CBoGoAHbie, He noAAaAHMCH.

Gulēts labi, mazs trauc, no bērn. □ Labi, blus. □

Saule, 19°, vakarā lietus.

Sapņi — □ Vasals sievišķ. ciena ar OHHiņeH. Brālim liels

neesmu, virsā appušķota sieviete. Balod, [/ nesalasāms

vārds] solch ein Kerl 1
,

liels ģīmis pie loga. □

9 gatavi uz Lugānu.
Pasts: Birutas mīlest. 2

, «Neue Z[eit]» 3
.

Jūtos labi, bet aiziet ar avīzēm.

Rakstu: 1 epigr., 30 r. kalend.

Darba sarunas: ievada dzeju kalendārim var 1) ā la Justi-

tia4
, viena liela bilde, 2) Leitartik. 5

: mani uzskati uz pa-

gātni un nākotni, 3) gluži īsu ievada dz., 4) «Virpuļa»

glezna.
Runas: cik varam draugiem uzticēties. Varbūt Brālim pil-

nīgi. Vajga ne vien jūtu, bet enerģiju. Nevaram no viņa

prasīt, ko nespēj dot. Ne gausties, ne pavēlēt, bet zināt un

katru likt lietā pēc viņa spējām. Visu prasīt tik no sevis:

pasīvu gudrību, visur likt lietā: aktīvu gudrību.
Resnais pārrēķinājās vienreiz sākumā, nu jācieš visu

mūžu. Nu nevar iet atpakaļ, jo valdība neticēs. Paļāvās
jūtām un domāja, ka var savienot veikalu ar partiju. Nu

tas neiet. Būtu bijis labs kadetu vadonis kā Bergs
6
.

Viss izšķirošais atkaras no paša; jābūt zināšanām un jā-
grib savs mērķis, tad var prasīt visu no sevis, bet arī citus

likt lietā. Galvenais ir pats.

111 21.8.7.

Gulēts labi. □ Labi. □

Saule, 19°, liels vējš.
Sapņi: es sekretārs, lielā vatētā mētelī, visi citi svārkos,

lauru podos. □ Tantiņa dikti raudāja, Laura bēdīga. □

V210 gatavi.
Jūtos pavāji.
Pasta nav.

Rakstu iev. dzej. kalendārim, nokūstu.

Runas —

Domas: sakrājas sirdī bēdu padibeņi, kā asinīs noguruma

ģiftis.
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lespaidi: skatam vecas bildes, [I nesalasāms vārds] Glanz-

periode 1.
Pasts: no Kurca avīzes par Štutgfartiļ2

un no māsas. Nepa-
tīkamas jūtas, tās jāpārvar. □ 4 p. p. uz Lugānu, pēc avī-

zēm. □

IV 22.8.7.

Gulēts vāji, iemiegu tik pēc 2. □ Vāji, nomodā no 2—4. □

Saule, 18°.

Sapņi — □ Kurpes sašķīst. □

V2H gatavi, guļam līdz 9.

Jūtos vāji.
Pasts: Onk[uļa] kārts, ka nebrauks.

Lasu: «Frankfurter Zeitung» un Karnedži1
.

Rakstu kārtis Kurcim un Resnam.

Markas noņemu no vēst.

Runas: lai karjerā, bagātībā tiktu uz priekšu, ir jābūt līdē-

jam, jo priekšnieks negribēs patstāvīgus raksturus. Napo-
leons prata atrast cilvēk. Mīlīg. raksturiem pie priekšnie-
kiem būs vienmēr priekšroka. Izņēmums ir cilvēki, kurus

mīl viņu taisnības dēļ, Ovens.

V 23.8.7.

Gulēts labi, trauc, vienu stundu. □ Labi, trauc, divas

stundas. □

Apmācies, 17°, pēcp. saule.

Sapņi smagi. □ Cietumā, melna kleite. □

V2IO gatavi, ceļos 729, bez mazgāš.
Jūtos vāji. Nevesels, bieži ārā jāiet, ātri nokūstu.

Pasta nav.

Eju uz Miralago1, kur lasu «Schwāb[ische] Tag[e]wacht» 2
.

Rakstu 1 lp. «Gaismas pils».

Pasts p. p. Grām. no Grūtli, Freiligrfāts], «Jūd. Witze»3.
Lasu Freil. Miralago.

lespaidi: ļoti skaistais skats un vientulība, kā jūrmalā, bet

te vēl vairāk viens.

Domas: projekti par villu.

Runas: Marksa raksturs: sauss, smags, īsts kliķes vīrs.

Stils līdzīgs manam: neskaidrs, daudz domu, sīkumu; es

nevaldu par domu, tās nav izšķirotas, tik galvenās. In.

vienkāršāk, skaidrāk, gan mazāk domu un sīkumu.

Marksam bija daudz laika vientulībā strādāt. Lasālam ne.

Man arī jādomā uz savas vientulības izlietošanu lielās do-
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mās: es jau esmu atradējs, iniciators. Bet jāgatavojas uz

to: ilgi dzīvot, galveno ķert, neerroties, tad uzvarēšu.

VI 24.8.7.

Gulēts labi, trauc, pusstundu. □ No vakara neguļ,
trauc. □

Saule, 17°.

Sapņi —

7210" gatavi, mazgāj.
Jūtos pavāji.
Pasta nav.

Uz Miralago. □ Uz Lugānu. □

Lasu «Jūd. Witze» līdz 12, nogurstu. In. atnāk.

Rakstu kal. 1. lapp., projekt. piez. par «Latv. joki»
1
.

Vakarā lasu Freiligrļāta] biogr.
2

lespaidi: skaistais skats, miers, vientulība.

Runas, kā mums ierīkoties. 3 ceļi, ja nevar uz mājām, kur

literatūra un apgādiens. I Liter. turpināt, kamēr vien var.

II Pāriet uz vācu vai., kriev. liter. 111 Praktisks, amats:

mācīties franc, itālisk. un man vēl angliski, rakstām, ma-

šīna tā kā tā jāpērk. Grām. vešana ātri iemācāma.

Latv. liter. var beigties, lasītāju aptrūkt, jo kam interese?

Partija negrib latv. tautu,
3

ļaudis lūkos pārbēgt, kur la-

bāka karjera, pie vāc. vai krieviem; Veinbergs, piem.,
tautiets, un ļauj, pat mudina apkaut no mazas tautas 2000,

izdzīt uz Sibīriju, 4
uz ārzemēm vēl vairāk, kā Galifē5

—

20 000. Man ideāls.

VII 25.8.7.

Gulēts labi, drusku masējos. □ Tāpat. □

Saule, 17°.

Sapņi —

874 cēlām., gatavi 10.

Jūtos vidēji.
Pasts: vēst. no Resnā Doriņas ar atzinību (pirmo reiz)

1.
Uz Miralago abi. In. atpakaļ.
Lasu līdz 12 Freiligrāta biogrāf., tad atkal lasu—TjL
Rakstu kal. ievad. 20 rind.

Ļoti gārda minestra
2.

Ejam atkal abi uz Miralago. □ Grib nestrādāt, bet no-

gurst no pusd. taisīš. un lāpīšanas. □

Lasu «Litjerarisches] Echo»3
.

Runas: Kādēļ Resnais rakstīja atzinību: vai pašam stāvok-

lis vājš, vai intriģē pret mani un manā priekšā laipni.
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Vakarā lasām «Jūd. Witze».

Projekti: man izlietot savas amata zināšanas un tikt par

profesoru.

I 26.8.7.

Gulēts labi, karsa galva, murgi. □ Tāpat. □

Saule, 18°.

Sapņi: murgi, ziedoša tēja, kā pļava, bet ķeizari tur ēdot,

gāja cauri — iet rindā pie daktera izmeklēties. □ Vecā

Balodiene. In. ieplēties pie galda, es lieku galdu atgriest.
Par mani labi. Ar foliandtheniem stāv uz tramv. sliedēm,

gandrīz sabrauc. □

BV4 ceļamies, izejam V2II.
Jūtos vidēji.
Pasts: Resnais pats, uzaicināšot līdztstrādāt] 1. No Brāļa,

«Mājas Viesis». Plātess uz mani atsaucas Nr. 62, 64.2

Uz Miralago, bez lektīras. □ Ļoti nogurusi. Gandrīz vai

aizmieg, galva apņemta (vēlu gulēt iets). □

Sāku ātrāk strādāt, kal. iev. 30 rind. Piez. 1 lp. (par par-

tiju un poēziju).
Pusdienā runas: Tolstojs raksta romānu iz Baltij. 1905. g.

3

Uztraukums: visu zinu un norunāju, bet. neko neizdaru.

Ne spēka trūkums, jo padarītie sīkie darbi prasa to pat
darba daudzumu. Trūkst dūšas koncentrēties uz lielu

darbu (romānu vai epu) un palikt bez ienākuma kādu

gadu.

Kopdzīve tik māņi, jo In. to nesaprot, un tomēr katrs

[gaida] uz otru un pats nedara.

Vakarā lasu Freiligr[āta] biogr., abi Miralago, labi, ka

darbs gatavs no rīta.

Staigājot — runas: uz Somiju iet, ir: saņemt visu rokās,

savu kliķi dibināt, intriģēt, rakstīt, dabūt polemizētājus;
vairāk gadus, visas kliķes iznīcināt un savienot atkal par-

tijā — tikt pilnīgi par politiķi. Viņi gribētu, lai es tik da-

būju naudu un tad atstāju visu viņiem, dodams tik dze-

jas, bet nu man «Kopums», kas iet. Lai es to atstāju un

vadu viņu. Man jātnra rokā viss.

II 27.8.7.

Gulēts vāji, vēlu migu, rītā 727 trauc, un I. uzklapē pa

miegiem.
Saule, 18°, no sākuma apmācies.

Sapņi: mans mētels top mazgāts un iznāk ļoti skaists. □

Jaunu zobu liek, viens sadrūp. □
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Ceļamies VU, izejam 9. □ Uz Lugānu.ū
Jūtos miegains.
Pasts: «N. Z.», (Kurcis nesūta1 ).
Uz Miralago bez lektīras. □ Nestrādā, nogurums. □

Paguļu.
Rakstu kal. iev. daudz, bet vāji.

Miegains. Piezim. projekt. 4 lp.
Vakarā Miralago. Lasu Freilļigrāta] biogr.: viņa skaudība

uz H[ei vēguj, tas smalkāks cilvēks.

Staigājot runas: izdot 1) 15 dienu ceļoj. piezīmes. 2) izdot

Gefgeds2
— sensacionāli, tulkojis iz krievu valod.

Par domi3: 3. var būt melna. Uz otro pareģoja, ka nav

vērts, būs reakcionāros, tā bij, bet bijušā s. d., ko es ne-

biju paredzējis (caur sīkiem āķiem, kurus es nevarēju
zināt, bet otrreiz arī āķi nelīdzēs). Poļi konsekventi boiko-

tēja. Mazin[ieki] gāja pedantiski līdzi, bet lielļinieki] šau-

dās. Tagad var būt, ka pēc domes sanāks, reakc. vēl vai-

rojas. Tikai pogromu un skandālu, nāves sodu nebūs; tas

traucē kredītu.

Man jāpaliek par dzejnieku, vairāk jāriskē lieli darbi; ce-

rība — sajūta tāda, ka es uzvarēšu.

111 28.8.7.

Gulēts vidēji, trauc, I. jāmasē. □ Neguļ no 2—5, māga no

pārcelšanās, kurvi nesot no Lugānas. □

Saule, 21°.

Sapņi: ieeju seminārā — internātā, kur nav brīv, izeju
cauri, virsnieku istabā draugs paņem manu čemodānu, mēs

četri bēgam atkal lejā, katrs savu ceļu. Iztiekam ārā, bet

viens vēl palicis, es otrreiz iekšā un iztiekam caur mek-

lētājiem laukā ar manām mantām.

Ceļam. 8, izejam 11.

Jūtos vidēji.
Pasts: Vasals: part. nelabi.1

Rakstu Miralago, kal. iev. kārtoju, maz jauna. Piezīmes —

1 lp., 1 dzejols.
Vakarā Miralago Freiligrāta biogr. — par 1 stundu 20 lp.
Cik smieklīgi filistrojas, bez briesmām šī revol. Fr. paliek
2 gadi mierīgi mājās! Dūšīgākais un smalkākais ir Her-

vēgs.
Eju viens uz Kasarati pēc cukura; gājiens: lejā 10 min.,

augšā 12 m.

Pasts: Kurcis, kongr., NN2
.

Partijai klājoties ļauni. Nu

Resn[ais] nāk, lai es līdzstrād., kad nezin vairs paši tālāk.
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Lasu I. priekšā kal. iev., esot labs.

Vecis padzen uz 1. sept. muslīnus, lai raksta uz Weggisu. 8

Bet tie nu nenāks.

Uztraucos, ka I. drudzis bijis, ka pārrāvies. Saudzējis
mani, bet tā nav kopdzīve. Ne labu darīt, bet visu kopā.
Būs jāiet uz lielāku pilsētu, kur gatavs ēdiens un var kopt
veselību.

IV 29.8.7.

Gulēts labi, no vakara nemigu. □ Labi, drusku modās. □

Drusku mācies, 18°.

Sapņi — □ No Konrāda trīsreiz olas pirka pa 6. □

Ceļos
r /*B, izejam Vai i.

Jūtos vāji, miegaini. □ Jūtas vāji, [1 nesalasāms vārds]
ir nelabs, noguris, bet cer labošanos. □

Pasts: no Brāļa vēst. par vasarnīcu.

Rakstu: kal. iev., maz (20 r.).

Projekti: par vasarn. pārdos. Nepārdot tagad lēti.

Guļu bez domām ap stundu. Noguris, galva jāslapina.
Pusdiena, vienmēr ministra raports.
Vakarā Miral[ago] «Tagewacht» un norakstu dzej., un sāku

kalen. iev.

Pasta nav.

Runas: dzīve pārlauzta. Bet ja priekš okt. būtu aizbrau-

kuši, kā bij norunāts ar Ņinu, 1 arī būtu izraidīti un būtu

negods. Agrāk vajdzēja izšķirties, pirms 1894. g. Tad va-

rēja tikt par tādu kā Poruks v. c.

Projekti: iet ziem. uz Cīribu. Bibliotēk., kur kurināts, var

visu dienu sēdēt. Tur teātrs, gatavs ēdiens, grāmatve-
šana, stenogrāfija, grafoloģija, avīzēm rakstīt. Man stu-

dēt, tikt par profesoru.
No Sašas atprasīt kontraktus, plānus un pilnvaru.
Ja Brālis varētu būvēt,2 tā būtu vesela pārvērtība mūsu

dzīvē, tā būtu laime.

V 30.8.7., atpūta

Gulēts vidēji, 2 un 3 modos. □ Vidēji, neguļ 1 stundu. □

Apmāc, 20°.

Sapņi: abi ar ī. ejam kā uz L., bet cits, grūts ceļš, beigās
es baidos, gribu iet atpakaļ. □ I. ne. «Vajga pusd. pirkt.»
«Neatstās, tevi te.» lešu. Labāk nositīšu uz vietas nekā

laidīšu.» Divas olas pāršķeltas kā bumbieri (vakarā ēdām

bumb.). □

Ceļamies }ļ29, ejam uz Lugānu V2II.
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Jūtos vāji. □ Ļoti vāji. □

Pasta nav.

Projektu —

Raksti —

Lasu «Tagewacht» (debates par militār. — nospiedošs
iespaids

1
).

Vakara pasts: Birutas kārts.

Punas —

Maksā biļete uz Cīrihi — 14, retūrb. — 19. 15 d. biļete —

40—45.

Vakarā līst, pērkons, skaisti.

VI 31.8.7., atpūta

Gulēts labi. □ Labi, drusku mošanās. □

Apmāc., 18°, līst rītā.

Sapņi: sajaukti: uz plosta, papum dodu salātus ost. □

Lieli koki, priedes, vairāki ērgļi, viens met bērniem citu

putnu; skatāmies abi un vēl tantiņa. □

Ceļamies V 29, 11 ejam abi uz Miralfago]. I. no lietus at-

bēg. □ Neiet uz Lugānu. □

Jūtos vāji.
Pasts —

Projekts par norauj, kalend.

Raksti: 1 dzejols.
Lasu «Tagewacht».
Vakara pasts: «M[ājasļ Vļiesis]», saņemta visa koresp.,
pie R[uperta], sarkans krusts 1

.

Runas: jābrauc uz Ameriku.2

Skroderēš.: tomoloģija3
un man valodas: māj., skolā, uni-

vers., tirdzniecībā. Par 5 gadiem jāsapelna 25000, tad mie-

rīga literār. darbība.

VII 1.9.7.

Gulēts vidēji, peles. □ Vidēji, peles. (Vakarā šokol.

ēsta). □

Apmācies, 20°, saule.

Sapņi: abi ar Resno ejam blakus, man jauns līdz augšai

pogāts mētels. Nerunājam. Slikts ceļš, muklājs, vedējs,
tad es, tad Resnais — noTOHVTb mo;kho. Bet jūtas pamats
zem kājām. Es noeju no ceļa, tad atgriežos. Rādu jauno

izgudroj. grāmatu; ziedoša grāmata, divas lapas, zaļi zari

un ziedi, ar punktīm. □ Tērauda stabu mākoņi pie debess,

pārgājis negaiss un nākot jauns. Steidzas mājās pie ma-

nis. □
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Ceļos V2B, iet 729r palieku še, uzkāpju augšā, bet nesēdu,

sagriežu papīru, izgriežu avīzes. □ let uz Lugānu. Nogurst.
Aizmirst nopirktās kūkas un kafiju. Visu dienu errojas. □

Jūtos vāji.
Pasts —

Rakstu —

Lasu «Baseler Nachrichten»1
.

Vakarā Miralago pārrakstu un kārtoju.
Runas —

Gribu iet uz Lugānu pēc kūkām, bet palieku. Gribu rīt

strādāt. «Cuore» Amicis 372000 eks., «Sekolo» — 100 000,2

tātad tas var no literatūras dzīvot.

I 2.9.7.

Gulēts vidēji, pāri mošan. □ Vidēji, mošanās, peles. □

Līst, 18°, p. p. saule.

Sapņi sajaukti, daudz. Guļu uz kr. sāniem. □ Lidija gāja
līdz gar lauku, nevarēja tikt vaļā. □

Ceļos 3/48, gatavi 10.

Jūtos vāji.
Līst, otrā istabā.

Pasts: tantiņas mīļu vēst., «M[ājas] V[iesis]» no Brāļa.
Rakstu kal. prozas joku. □ Nogurums, kājas sāp reima-

tiski. □

Lasu «M. V.».

Vakarā Miralago 1 kal. dzejoli.
Runas: jāraksta daudz romāni, vieglāks darbs, tulkojumi,
vāc. un krievu.

Publika prasa, lai paliek pie specialitātes, man jau «Pus-

ideāl.» ne tas.

Jokus nesaprot: «Labdaris» par 3 gadiem saprasts. Manu

humoru popularizē Duburs; arī dzejas. 1

Dostoj[evskis] raksta viskondensētāk. Tolstļojs] nav dzejā.
Zolā ir, bet mazāk. Dost. nevar pateikt: patiesība tik pa-

tiesa, ka ir jau dzeja.

II 3.9.7.

Gulēts vidēji. □ Vidēji, peles, pērkons. □

Līst, 17°, apmācies p. p.

Sapņi: ar Volteri kopā, skatos viņa fotogrāf. piē sienas.

Priekšā liels kalns Brē. Redzu koka tilta apakšu.
Ceļamies V2B, gatavi 10.

Līst. Otrā istabā.

Pasts: Štutgartes avīzes.
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Lasu avīzes. □ Noraksta. □

Rakstu —

Vakarā uz Lugānu abi. □ Kūkas aizmirsās, atdabū. □

Pretī nāk bēru gājiens.

Sāp rokas reimatiski, ciskas. □ Sāp galva (pakausis, rei-

mat, nervoz.). □

Runas —

Sajūta vāja, lietus nospiež. Jābrauc uz Vindonisu uzjautri-
nāties.1

111 4.9.7.

Gulēts labi, agri mostos — 6, atkal pusmiegu. □ Vidēji. □

Saule, 18°, vējš, skaidrs.

Sapņi: Slobodskā esam atgriezušies, apsnidzis, bet zaļi

meži, šķūnī zaļi koki. I. esot kā nomirusi zeme. Es: tomēr

zaļš un skaistums: tie lielie kalni, 2 reiz augst. par Brē.

Man liekas: augstākie pasaulē. Man liels mētels. □ Izkrīt

no trama. Pērk gaļu, pīle, kura izrādās cepta. □

Ceļos V2B, guļam līdz 729. Gatavi 10.

Pasts —

Eju uz Miralago
Rakstu kal. iev. 50 rind. □ Noraksta. □

Lasu «Gleichheit».1

Vakarā Miralago — 726.
Vēst. uz Bruggu.

2

Runas—

Jūtos noguris un nervozs, laikam par daudz strādāts.

Sajūta: vajga darīt lielākus darbus priekš nākotnes.

IV 5.9.7.

Gulēts vidēji, agri mostos. □ Vidēji. □

Saule, 17°, vēji.
Sapņi sajaukti. □ Sapnī slaven. dzied. Ada Negri. □

Ceļos 7, guļam līdz 8, gatavi 10. □ Noraksta. □

Pasts: Gulbīšu kārts, ka turpin. «R[ītuļ» un pats par

rakstnieku. 1

Noguris, tādēļ eju staigāt uz zaļo pili, liliju kalnu, kur

sēdu līdz 722.
Rakstu vienu dzejoli.
Lasu Freiligrļāta] biogrāf. Vakarā Miralago. i. atnāk ar

«Brīvo Vļārduļ».
Runas: projekti par «Rītu», varbūt par redaktoru, 2

no še-

jienes [1 nesalasāms vārds] būtu: saprotamība zinātnēs,

dabas un sabiedr., lirika un tulkojumi: dzej. un beletrist.



238

Trūkst latv. kultūras: Gulbis tik ātri apmierinājās.

As[ars] — citus nonicināt.3 Resnais — intriģēt. Tauta ilgi

bijusi verdzībā, nu tik nāk gaismā.

V 6.9.7.

Gulēju pavāji, 6 mostos, otrreiz guļu līdz 8. □ Vidēji. □

Saule, 17°.

Sapņi sajaukti. □ Volters esot B. Kellermans. «Nākotnē»

rakstījis (bija «Staros» K[ellermana] stāsts). □

Ceļos 8. Kaimiņi ceļ, jau V2IO augšā, Miralago.
Pasts: B[aumanis]: «Dļpmas]» nākšot drīz,1

dzejoļi novem-

brī, pērkat grām. pa 1 rbl.

Ļoti noguris.
Rakstu 3 lp. projektu par dzeju krāj. □ Uz Lugānu ar

kaimiņu veceni, daudz runāš. □

Galva sāp, slapinu. □ Daudz skries, man uz ceļu saga-
tavot. Kreklu mazgāt, cāli cept. □

Rakstu 30 rind. kal. iev.

Vakarā mājā, kaimiņiete bieži ienāk.

Runas: raksturīga vecene, skopa.
Es: «feiner, adeler Mensch»2

.

Rīt jābrauc uz Vindonisu.

VI—V 7.—14.9.7., ceļojums.
14.—18.9.7. — atpūta, 15.9.7. -— uz Mameti' ar Gordo-

niem — liela ēšana, ēdieni labi.

IV 19.9.7.

Gulēju vidēji, logs vaļā, tik slēģi, modos 6, aizmigu vēl.

□ Vidēji, neaizmiga, modās. □

Saule, 16°.

Sapņi sajaukti, sega par siltu. □ Bučojas ar ķeizarieni;

papus dabūjis no ķeizara šujmašīnu. □

V2B augšā; 9 uz Kasarati.

Pasts: Cielēnietes, Birutas vēst., ļoti mīļi
1
.

Jūtos labi, gribu vēst. rakstīt, bet noguris, tad nāk avīzes

no In. iz Kasarates.

Rakstu vēst. Birutai un Vasalam.

Runājamies ar [Giusepa?] māti. Staigājam vakarā mēnes-

nīcā. Runas par «Ilu». Visas trīs drāmas vienā dienā.
2

Klajā laukā skatus atšķirt ar dūmu vai putekļu, tvaiku

mākoni. 111 — liela dzeršana, vērša cepšana: Kalevipoeg,
Gargantus

3
. Kaut ātrāk tiktu pie «īla».
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V 20.9.7.

Gulēts labi, agri mostos. □ Vidēji. □

Saule, 15V2°r logs pusvajā.

Sapņi sajaukti, māga vāja. □ Mama nedod palīdzēt kurvi

nest. □

Ceļos 7, guļam līdz V2B, gatavi 9. □ Lasa «Kalevipo-
egu». □

Pasts: «Mļajasļ Vfiesisļ».
Jūtos labi.

Rakstu 2 dzejoļus.
Lasu avīzes, izgriežu.
Vakarā staigājam uz Viganelo.
Runas par «īlu». IV — pasauls klaidonis, bet Kalevipoegs
meklē pasauls galu, sudraba kuģis, zinātnes, tas arī man

iespējams, bet kā lai to tēlo dramatiski? lesākt ar haosa

nakti, rītā «Vīrs» 1
, pusdienā «īls», vakarā «S.» un nakti:

planētas saduršanās ar uguņošanu. Kā ar «īla» gaismu
efektiem? Vai tomēr slēgtās telpās? Temats prasa atklā-

tību, brīvību, tautu. Ēdiens labs.

VI 21.9.7.

Gulēts vāji, iemigu grūti, jo L kustas; agri mostos. □

Gandrīz nemaz negulēts, par daudz vakarā lasīts, maz

staigāts. □

Saule, 15°, logs cieti.

Sapņi: melni, jauni svārki mugurā.
Ceļos V29, gatavi 10. □ Uz Lugānu ar Gordonieti, ļoti no-

gurst, pārnāk tik V2L □

Pasts: «Svari», Zalkind[era] kārts.

Jūtos labi.

Rakstu vēst. Gulbim un Zalkindļeram].
Vāru pusdienu.
Vakarā rakstu Kurcim.

Rīt nodomāts gājiens ap M. Salvatori1
ar Gord[oniem].

Runas par braukš. ziemu uz Cīrihu: teātrs, mūzika, valod.

lēti mācīties, stenogrāfija, grafoloģija, fotogrāf., Artik.

Zūrich Zļeitung]2
,

skroderība, bibliotēka, siltums, gatavs
ēdiens.

VII 22.9.7.

Gulēts vidēji, neiemigu. □ Vidēji. □

Saule, 15°, logs cieti.

Sapņi —

Ceļos V26, augšā 727. □ Kramiņš. Jūtas tomēr labi. □

Izejam uz Morkoti 1
un ap Salvatori 3/48, ar kuģi līdz Mor-
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kotai kalnā augšā, aplej pie bazn. ar ūdeni, vecenei nozūd

binokls. Kājām ap kalnu Figino2
,

skaista vieta, priesteru

suns, automobils pārbrauc. No Paradiso3 tramā.

Pasta nav. Nauda no U[pīša] nenāk.

Nogurums liels.

I 23.9.7.

Gulēts vidēji, kājas sāp. □ Gulēts labi, modās, odi. □

Saule, 15°, l[ogs] c[iet].

Sapņi: daudz, sajaukti. □ Sajaukti. □

Ceļos V27, augšā 729.

Nogurums. □ Uz Kasarati pēc gaļas, krams, bet grib stai

gāt, jūtas labi. □

Pasts: Upļītis], ka nāks nauda. Brālis: bilžu grām. pr. Plā

ijesaļ 1, maksa 20 r., no Vasaļa, lai iet uz Parīzi.

Lasu avīzes.

Vāru pusdienu.
Vakarā rakstu: Onkļulim], Vasalam, Zūrich, Contection2.
Runas par Vasaļu, vienīg., kas atraksta īst. ziņas par Nīnu,

un kā [viņas] br. mūs aplaupa 3 taisni tagad. Vai taisīt gr.

Pl[ātesa] firmai? Par Gordoniem: krievu palaidnība drēbēs,

nepas strādāt, taisīt sev pusdienu. Labi, ka mums tā kriet-

nība.

II 24.9.7.

Gulēts pavāji, peles, laikam par karsti. □ Guļ labi. □

Saule, 16°, l[ogs] c[iet].
Sapņi: sajaukti. Mama man dodot augļus. Lielā kažokā uz

Lugānu. □ Par Nīnu. □

Ceļos 727, augšā 729.
Pasts: no Uļpīša] 66 fr., Br[āļa] kārts, «N. Z.».

Lasu avīzes, vēlu ģērbjos, izeju 10 pretī L Vāru pusdienu
□ Jūtas ne visai. □

Vakarā: vēst. Upfītim]. □ Vakarā abi uz Kasarati. Kājas

sāp reimatiski. □

Runas: ka mēs gan izpildām savus pienākumus: vairāk

būtu liebedienere1
.

Kādēļ runcis tik karsts. Asins ātrāk

riņķo. Ilgi var bez ēšanas, kurina no savām paša miesām:

cilvēks to aizradis, kā daudz ko, piem., pārošanos reiz par

gadu.
Jūtos ne labi: errojos Up[īša] dēļ.

Runāju un aprimstu; atkal labi. □ Raksta bilž. grāmatu. □

Ēdam 2 olas.

Runas ekonom. dēļ: bue, fegato, pesce, anitra2 tik pa svēt-

dienām.
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Īli 25.9.7.

Gulēts pavāji, karsti. □ Vidēji. □

Saule, 17°, l[ogs] c[iet].

Sapņi daudz, sajaukti (uz labās puses), griežu veselu vērsi,

labi griežas. Sēžu sola galā, tieku nogrūsts no vīrieša,

solī vēl telpas, es situ grūdēju. Pretī sēdētājs nenāk man

palīgā, gribu nogāzt to zemē. It kā es būtu zemā stāvoklī,

bet negribu to ierādīt: saimniekam saku, nu vērsis sa-

griezts, sālāt nu to. Izkauju puiku, kurš liekas mēdām. Re-

dzu gaiš. un krāsain. uguns. □ Darīšan. ar sievietēm. □

Ceļos V27, augšā 9. □ Jūtas vāji. Kauli sāp. □

Pasts: kārts no Confection.

Lasu «Toßapniii» un «CBo6oAHtie mbicah».

Rakstu Brālim arī vakarā.

Runas par villu, ka Brālis nevarēs turēt. Bet negribas pār-
dot. Gordoni arī šablonas cilvēki.

Jūtos nelabi, grūtsirdīgi, laikam jūtu lietu nākam, tādēļ
laikam arī slikta guļa. Kur paliksim? Vai uz Parīzi? Negri-
bas vēl strādāt. □ Bilžu grām. Vakarā olas. Sāp galva,

staigājam ar kaimi[ņieni] kopā. Mazgā sev galvu. □

IV 26.9.7.

Gulēts vidēji, mazāk sedzos. □ Vidēji. Karsti sasegts odu

dēļ. □

Lietus, tad saule, 17°, apmācies.

Sapņi: es esot nošāvis augstu ierēdni, mani slēpjot kā

slimnieku, es pats neatminot. □ Labi ieskatīta, tiekot ievē-

lēta par vadoni karā, bet atsakoties, neprotot zobenu tu-

rēt. Partija uzvar; dzīrēs Jansons, un māsu nepamanot. □

Ceļos V27, augšā V29.
Jūtos nelabi, errojos, ka L sapņos iedomājas vadone.

Pasts —

Lasu «Frankffurter] Zļeitung]».
Ejam abi staigāt, es negribu līdzgājēja, ļoti diMHnojos, at-

laižu I. mājās pašā galā un palieku. Bet agrāk nesaku, ka

gribu būt viens. □ Galva sāp. Man galva jāmasē. □

Rakstu 1 dzej. un vairākus sīkumus.

Vakarā staigājam. Pēc 1 dz. sākums.

Projekti: katrai dienai sava mape, uz dien. grām. rakstīšu

2 stundas, vākā ielikt arī lasīto, izgriezto materiālu: pierā-
dījums un palīgs artiķeļiem, ceļojumu aprakstiem, bio-

grāf. Šādas lapiņas sataisīt kā drukātus formulārus, kuri

izpildāmi. Katrā dien. vākā būs sākums vismaz šis formu-

lārs. Aprakstīt dien. notikumus, sarunas, runča novēroju-
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mus. Lasīt labākās biogrāfijas: Napolļeona], Bismarka, Gē-

tes, Heines, Lasāla, Keizerlinga, Griliparzer
1
, sevišķi pirmā

Napoleona.

V 27.9.7.

Gu]u vidēji. □ Maz guļ. No vakara nemieg un agri mos-

tas. Laikam tādēļ, ka vakarā mazgājas visa. □

Lietus, 15°, drusku saules.

Sapņi —

Ceļos V27, augšā 8.

Jūtos nelabi. □ Galva sāp. □

Pasts: Vasals par Resnā uzņēmumu un par savu grām. ap-

gādu.
1 Man nepaliek neviena apgād. «M[ājasļ Vļiesisļ».

Abi uz Kasarati pa lietu. Līdz pusdienai lasu avīzes. Pēc

pusd. lasu Erasmus2
.

Rakstu 1 dzej. un divus sāk.

Vakarā staigāju viens uz chiesu gar zaļo pili, iekšā bē-

dīgs jūtos, tad uz Ruviglianu. Ilgi sēdu pie Suvigliana
3

un skatos uz pilsētu.

Projekti: nepadoties sēru jūtām. Savu kliķi, ja ne partiju,
dibināt, bet par visu: beigt savus darbus. Vienam pašam
būt. Neviens nevar palīdzēt, arī I. ne. Katram tikai savs

egoisms. I. gluži naivs egoisms. īstenībā I. no manis nekā

netura. Man pašam no sevis viss jātura. Uz I. spriedumu
nevar palaisties: uzslavai tikpat maz nozīmes kā deka-

dentu uzslavai savā starpā. Atkal naiva bez ļauna nolūka.

Šogad vājāki dzejoļi: esmu jau vecā stilā izrakstījies, jā-
atrod jauns stils. Tas nāks, kad atpūtīšos. Tagad vecā

stilā jānobeidz vecie darbi, jālūko, ka es iepriekš nepa-

gurstu. Tad pēc darba nobeigšanas varēšu sākt jaunu
dzīvi. Errojos, bet staigājot lūkoju to pārvarēt, kas pa

daļai izdodas.

VI 28.9.7.

Guļu labi. □ Guļ labi. Nomodā 2 stund. □

Lietus, 15°, nemaz saules.

Sapņi: aizmirsu.

Mostos 6, ceļos V 2B.

Jūtos nelabi. □ Uz Lugānu; vada krievus. □

Pasts: «Jaunās Domas», Gulbis izdod «Rītu» tādu pat. Es

viņu mierinu, 1
un viņš iet atpakaļ pie tiem, kas viņu kā-

jām minuši. I. uz Lugānu. Errojos. Staigāju pa eju.
Rakstu 1 dzej., 1 iesākumu.

Vāru pusdienu minestru.
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Norakstu.

Ēdam visu laiku loti labi, bet māga rēc, laikam laika pār-
maiņa, aukstas kājas, reimatisms.

Vakarā lasu avīzes, izgriežu.
Runas par Nīnu un Gulbi. Es nemāku ar cilv. apieties, viņi
ciena vairāk tos, kas viņus nicina. Nenodoties tik daudz

ar tiem, bet tos direktāk izlietot saviem mērķiem; viņi ir

rupji un tā tos jāņem.
Ar kriev. jārunā priekš veča cuginas 2.
Vecis dod man, tad visiem Marsalla3.
Kur man meklēt jaunu stilu? Rilke — jauni salīdzinā-

jumi, strādnieki ■— jauni temati un mērķi (piemēroties
viņu prasībām un saprašan.), paša jaunīb. dzej. — jauna
sajūta, forma.

VII 29.9.7.

Gulēts labi. □ Gul labi. □

Naktī lietus. Dienu saule, 17°.

Sapņi: braucu sporta drēbēs ar rukzaku. Aizmirsu savu

koku, bet eju augšā pa trepēm un atrodu. Redz, jūra ļoti

viļņo. □ Es novilcis pa nakti L lakatu, kā toreiz, no gultas
izsviedis. Es neatminu. □

Jūtos nelabi. □ Jūtas labi. □

Mostos 7, ceļos 8.

Pasts —

Staigāju pa eju, dz. sākums. Pēc pusd. ejam ar Gordoniem

staigāt, par vēlu uz kuģa, tad uz Lugānu, desolazione1
,

baznīca. Paradiso. Pērkam itāl. lozes, tukšas: meitenes sar-

kanās blūzēs pārdod. Skaisti mākoņi. Satiekam Kasarates

žīdus. Noguruši mājās. Rīt gribu iesākt kal. darbu.

I 30.9.7.

Guļu labi. □ Labi. □

Naktī lietus, dienu saule, vakarā lietus, 15°.

Sapņi: pašā rītā — braucu dzelzceļā, sveicinu ārā Loniju
no C. X., stacijā eju sportdrēbēs un baltās biksēs caur

balles zāli, neatrodu, nāku turpat atpakaļ, tad pa dubļiem
līdz ceļiem uz staciju (divi deķi uz kājām), lai dod istabu,

kur pārģērbties. Vai vilciens jau projām. Jā, bet tukšs, ne

pēdējais.
Mostos V2B, ceļos 8, mazgājamies visu miesu.

Pasts: «M[ājas] Vfiesis]», Plātess neaizstāv mani, kad «T»

par bank. laupīt, nosauc.
1 (Sapņ. izpildīs.?)
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dienu.

Rakstu kal. 3 pantus. Atbilde Plāt., uzmetumi. Domāju

par dzej., apsūdz, dz. Pēc pusd. vēst. Brālim, atpakaļ bērnu

grām. Lietus.

II 1.10.7.

Guļu labi.

Nakti lietus un pērkons, dienā lietus, drusku saules, 15°.

Sapņi: ar draugu peldot ezerā, nesu meiteni, bēgam ar

mamu un kādu biedri, tam izdodas, bet no nervozitātes

sāk saukt; mēs bēgam tālāk. Mama apstājas ko pirkt.
Esam Ilūkstē, procesija (Garibaldi sv. Lugānā), ļoti skaisti

nami.

Mostos 7, ceļos 8.

Pasts: Cielēns un Masters, no Pilatus «N. Z.» 1
.

Vecis aizgājis, nenokopj.
Lasu «Toßapuiii» (tur raksta llAexaHOß, izdod vēl otru Nr.).
Tā arī ir piespiešana, stimmungas

2 došana.

Errojos, ka runcim I. ļauj noēst gaļu.

Veģetāriskā ēšana.

Vakarā nobeidzu kal. dzeju 1908. Nu tik kal. jāpārraksta.
In. neiet uz Lugānu lietus dēļ. Norakstīš. vēla (5—6).
Kaist galva.

111 2.10.7.

Guļu labi.

Lietus nakti un dien, nemaz saules, 15°.

Sapņi — DL sapņi: man cietums nospriests 3 gadi, 2mēn.

un 5 dienas; onkulis Fr. bučo un raud. □

Mostos 7, ceļos 8.

Pasts —

Lasu «Secolo». □ I. iet uz Kasarati. □

Rakstu kal. 2 dz., pārrakstu, kārtoju.

Projekti: kad svinēt man jubileju: 1915. g., pirmie darbi

«Apdz. dz.» un «M. Dund.» tik iesākumi. «Fausta» jubi-

leja. Līdz tam būšu 5 gad. atpūties un vēl 2 gad. pastrā-
dājis. Tad arī man būs 50 gadi. Līdz tam jātop veselam un

stipram, lai varētu sākt jaunu dzīvi.

IV 3.10. 7.

Guļu vidēji. □ I. guļ labi. □

Lietus mazu brīdi pārstāj, tad p. pusd. vienā laidā, 14°,

domāju, ka uz pārmaiņu.

244
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Sapņi — □ Ar Resno kopā. No Gulbja man atnākot 700 r.,

devis 2 fr. pr. vīna, 2 fr. kūkām. □

Mostos 8, ceļos 9.

Pasts: Drav[nieks] sauc par «Tu»'. Gleichtun2
.

Ejam staigāt uz zaļo pili, lasām kastāņu pilnu kilo.

Pēc psd. norakstu kal.

Lasu «Secolo».

Projekti: lai Zihmans c. Dravfnieku] dod darbu. Kādu

skol. grām. sarakstīt. 3

V 4.10.7.

Guļu labi, vakar bij schlecht 1
.

□ I. guļ pavāji, jūtas vāji,
noguris. Par daudz staigāts. □

Lietus, tad skaidrs un paliek visu dienu, 14°, laikam pār-
maiņa.

Sapnis —

Mostos 7, ceļos 8.

Pasts: nauda, 66 fr. no U[pīša].2 «Mļājas] Vfiesis]».

Ejam staigāt uz Gandriju, I. nokūst, 48 vācieši pretim.
Pc. pusd. norakstu kal.

Lasu «N. Z.».

Projekti vakar: braukt uz Cīrihi par ziemu, tad uz Itāliju.
Runčus lavandaja3 grib kaut.

Vecis stāsta par fuoco4
un acqua5

, smejamies. Jūtos labi.

VI 5.10.7.

Gulēju labi, gulēt gāju 10. □ I. guļ labi. □

Lietus visu rītu, sausāks pēc p., 12V2 vakarā zibens.

Sapņi: ar I. vāgūzī gultā mīlinājāmies, ļoti balta.

Mostos V29, ceļamies 9. □ Lugānā, nokususi pārnāk. □

Pasts: BvAbdpcoH un Vār. I. 1

Palīdzu pusd. vārīt [minestru?].
Rakstu p. p. kal.

Pasts: Bļaumanis], ka J[ankavs] cieti.2

Lasu avīzes.

Klausāmies vakarā Kast. mūziku.

Projekti: rakstīt runču stāstus no mūsu katra runča.

Stāstu krāj.: «Susutis», «Mārt. Gīze»3
.

VII 6.10.7.

Gulēju vidēji, migām V4II. □ I. guļ vāji. □

Lietus visu dienu, pavakarē sausāks, zvaigzn. redz., zi-

bens, I2V20.

Sapņi: tantiņa. □ Jank. griežot gaļu. □
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Mostos 5, vēl miegu līdz 8, augšā 9.

Pasts —

Lasu avīzes «CBoSoAluaHļ M[bicAb]» (seksuāl. un liberā-

lisms).
P. p. rakstu kal.

Staigāju uz Ruviglianu.
Projekti: dienā 9 st. gulēt, 8 atpūst., 7 strādāt: 2 rakstīt,

1 — vēst., 1 — memuārus, 1 — kalendāru, materiālu vākt

(par mēn. 1000 rind. =2 loks., par gadu 10000 =20 — 2 ka-

lendāri un vēl 8 loks., 2 kal. = 400 rbļ.), 1 izgriezt un visp.
materiāl. krāt., 1 mācīties valodas (avīzes lasīt atpūtā);

par gadu: 10 mēn. strādāt, 2 mēn. atpūta, par mēnesi:

20 dienas strādāt, par nedēļu: 5 dien. darbs, 2 brīvd., par

stundu: 25 rindiņas.

I 7.10.7.

Gulēju vidēji.
Skaidrs, saule, 14°, vakarā līst.

Sapņi: vecie svārki, gribu iet, skrēju apvilkt jaunos sporta

sv. □ Weibel, Lidija sēd pretī un skatās zvēra acīm. □

Mostos 6, ceļos 8.

Pasts: «Mļajas] V[iesis]» un «Jaunas Domas».

Lasu «Toßapnin»-
Rakstu kal.

P. p. rakstu kal.

Staigāju pa eju.
Projekti: pārpeldēt kanālu, vai okeānu.1 Izdot grām.:
«Suns» v. t. L pārtaisīt stāsta veidā iz «Virpuļa». Tad mi-

nam visus radus, un kā citi tiek uz augšu. Baidos, ka ne-

būtu arī man robeža, līdz kurai saprotu, un sekoju, kā

Celmiņš, Zāmels, Krišs,2 Dora. Tā arī mazie rakstnieki.

Es gribu norakstīt un tad sākt visā ko jaunu. Šovasar ma-

nos dzejoļos nav nekā jauna. Tam jānāk, kad sākšu jaunu
dzīvi.

II 8.10.7.

Guļu labi, velku segu uz kakla. □ I. guļ labi. □

Līst, 13°, drusku pārstāj ap 11.

Sapņi: gājām ar Ozolu un Brāli, Ozols resns, Brālis iepa-

kaļ. Vai tad Jūsu nervi iztura, tik smejas: «Jā.» Skaidroja
L: Tu par daudz [verallgemeinert?] 1, izzūd dzīvie vidus-

punkti. Redz, cik savādi, tomēr visa cilvēku domāšana ar

tikai Verallg., tūkst, lietas bez sakara, domāšana atrod ko-

pējo un caur to sakaru, kam der, kur likt, no kuriem nāk.

□ Es prasot, lai pielaiž. Papus dodot kūkas. □
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Pēc tam nomodā iedomāju: [čaumalas] ari riekstiem

sprāgst nevis caur dzīvības spēku, bet no rudens lietus

sabriest [1 nesalasāms vārds], spiediens. Aukstums to ap-

bira, pavasarī aug.

Mostos 7, ceļos 8.

Pasts: no Gordona karte.

Lasu: «Secolo», par Bjernsonu.

Eju pretī L uz Kasarati.

Rakstu Kal.

Projekti: dzemd. aizliegumu pārtaisīt par stāstu. [3 nesa-

lasāmi vārdi] un «Simplicissimus»
2
.

Uzaicināt: dibināt kompāniju priekš manu rakst. izdoša-

nas: pirmais izdevums biedrībai, citi man un tie man par

gadu maksā 1000 rbļ.

111 9.10.7.

Guļu vāji, 4 mostos, peles. □ Guļ vāji, 5 mostas. □

Līst, 14°, drusku sauss, naktī vējš un zibens.

Sapņi: eju ar govi, kuru krāsni.

Ceļos 8.

Pasts: Onkuls uz Konstanci.

Staigājām uz chiesu.

Rakstu kal. un 1 dzej. sāk. Pcps. rakstu kal. □ Noraksta

kal. Rīt brauks Gordoni. Mācas francisk. □

Vakarā vecis ienes nosviestu vēst. no Brāļa. Lidija apme-

lojot.

Projekti —

Domas: velti pazaudējis tik daudz gadu ar partiju. 1. Nr.

«N. Z.» Rol. Holst1, ka [2 nesalasāmi vārdi] neesot poē-

zija. Poēzija tikai harmonisk. Partija arī zem birokļu šab-

iona iespaida. Shakespeare's nav harmonisk. Whitmann2

ir dzej., tikai savādas, nav tādas starppakāpes: embrione3
.

Man vajadzētu sevi aizstāvēt, bet riebj un nav laika,

gaida pozitīvs darbs. Bet es gribu tomēr uzvarēt. Un uz-

varēšu!

IV 10.10.7.

Guļu vāji, uztraukums. □ I. guļ tik pāris stundu no uz-

traukuma. Dzer daudz baldriāna. □

Līst, 1372°» dienā sauss, arī saule, vakarā atkal līst.

Sapņi: braucu ar laivu viens, būtu jāņem kāda veča meita.

Braucu ļoti ātri un kā pa sausu ceļu. Piebraucu kā vies-

nīcā: spīd ļoti spoži zvaigznes un arī Orions, kaut gan ne

pilnīgi pareiza figūra.
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Ceļos 8, augšā 729. □ Pletē visu dienu. □

Pasts: Brāļa «Ausekļa» kalendārs.1

Palaižam Gordonus.

Viņu istabā atrodu itāļu gramatiku un gribu mācīties. Eju

staigāt viens, uz zaļo pili, tad augstāk; skats jauks.
Rakstu: 4 dzej. un sākums.

Sāku mācīt, itāliski.

Runas: kāda maza publika tie Mitlāufer2
: pa prātam, kad

nožēlo, cik bēdīgi iet, bet kal. draudi kungiem baida ļau-
dis. Lauzt ar partijas vadoņiem, t. i., atbaidīt visu publiku,
kura aiz šablonas tik man piekrīt kā biedrim. Vajga man

savas kliķes. Vajga būt kungam un pavēlniekam, neder

laipnības. Jāraksta būs pro domo,3
un visi pretinieki jā-

sit uz reizi. Tad varbūt dabūšu uz reizi piekritējus.

V 11.10.7.

Guļu itin vāji, mostos 5. □ Guļ vāji; vēl uztrauk. □

Saule, 14V20» visu dienu.

Sapņi: Volters esot par Odjeka redaktoru ticis, es erro-

jos: visi tukšie cilvēki tiek tādās augstās vietās. Tad viņš

atnākšot. Kā lai es saņemu savā nabadzīgā būdiņā. Prasu,

kas viņš ir, ko dara, atteic nenoteikti. Arī Resn. esot lielā

vietā.

Mostos 6, ceļamies V2B.

Pasts: mama, aizstāv Dori.

Ejam uz Kasarati.

Francūzis prasa, kā sauc Kasarati.

Lasu Basel. Zeitļung] 1
,

«N. Z.».

Rakstu kal.

Runas: ka talantus vajā, Dora nesaprot nemaz, ka mūs

un mamu aplaupa. Viņas dēļ rakstu maizes darbu, kā kal.

Kal. par labu part, man jānes visa atbildība, viņi raksta

slepeni.

Projekti: avīzē vai «Kopumā»2
pa starpām un ievadam

sentences. Strādnieku «Ceļa grāmata» kalendārs. Par villu,

par Mihalovski3, par mantu sarakstu pie mamas, par saim-

niecību.

VI 12.10.7.

Guļu vidēji, mostos 7. □ Guļ vidēji. Jūtas vāji. Drudzis.

Nāk krams. □

Saule, 14°, dienu 16°._
Sapņi sajaukti: kalnā ar serbu meitenēm, ūdens priekšā,



249

ciemā meitenes sabāzušas galvas klāt. lespaidi no Cielēna

kdzes.

Ceļos V2B.

Pasts —

Runas par Mihalovski, ka tas nekaitētu labai slavai. Pār-

baudīt. Errojos, ka man atkal jāizpērk I. un famīlija. La-

bāk būtu palicis viens.

Eju viens staigāt.
Rakstu dzej. un kal.

Projekti: tulkot Lasālu. Sava avīze ik dienas.

Strādāju — nekas, bet loti nogurstu.
Sāp galvā, spiež pierē.
Domas: Gēte atpūtās 12 gadus, tādēļ varēja tik ilgi sadzī-

vot. Šekspīrs mirst agri, arī Šillers. Lasīt Tolstoja bio-

grāf. Man arī jāatpūšas, lai varētu lielu darbu veikt.

VII 13.10.7.

Guļu vidēji, mostos 7. □ Guļ vidēji. □

Saule, 14°, vakarā mācās.

Sapņi — □ Gaļa, ar onkuli bučojas. □

Ceļos V2B.
Pasts: «Lit. Echo».

Staigāju pa eju.
Lasu «Lit. Echo».

Pcp. lasu «Bļaseler] Zeit[ung]». Izgriežu. Ejam uz Suvig-
lianu. Errojos, ka I. mani slepeni tura par muļķi. Nevaru

palaisties uz viņas spriedumu: glaimi un nicināšana. Esmu

un palieku viens.

Projekti: Sagen uļnd] Geschichten 1 iz mīļās Latv.

Sāp galva. Jālūko neerroties. Turēt tik acu priekšā savu

mērķi. Erroties ir — tērēt spēkus. Koncentrēt spēkus!

I 14.10.7.

Guļu vidēji, mostos 7. □ Vidēji. □

Līst visu dienu, jau nakti, 14°, nemaz nav saules, zibens.

Sapni —

Ceļos V2B.
Pasts: «Rīts».

Lasu «Lit. Echo».

Rakstu: kal.

Errojos aizvien vēl.

Projekti: romāns ā la [ī_nesalasāms vārds] im Glūck zu

Keller «Grūn. Heinr.» 1
.

Ārzemes rom. ar izņēmumu āla

Turgeņev. Arbeiterlesebuch. 2 Kā Lasālam. Otru
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kalendāri priekš strādn. vai rokas grāmatu, vai lasām-

grām., skat. proj. lap. Nostiprināt savu stāvokli. Jātiek

man neatkarīgam, patstāvīgam un uz savu roku populā-
ram.

II 15.10.7.

Gulu vidēji, mostos 7, atkal miegu līdz Vi9. □ Guļ vāji. □

Līst ļoti stipri visu dienu, zibeņi, 13°.

Sapņi —□ Gordoniete vai cita vecīte atnesusi man daudz

pavasara puķu: krokosu. Vecis izklājis garu grīdsegu, pe-

lēku ar zilām malām. Kurvis ar dzelt, kļavu lapām. (Cas-

tagn. Chiesa nograuta.) Part. siev. atbraukušas, es neļau-
jot runāt. □

Pasts: «N. Z.», «Cīņa», Sēja, Gordona laba vēstule, lab.

ziņas: V. S. brīvs. 1

Lasu avīzes.

Kārtoju kal.

Projekti: Buch. d. Witze des Jahres2 Štutgartē vai Ber-

līnē, arī franc. un itāl.

Runas: kādēļ mākoņi liekas šķiramies: perspektīve, dzelz-

ceļa sliedes.

Projekts: uzaicināt uz naudas iemaksām priekš grāmat. iz-

dos, vai laikrakstam, vai Marksa tulk.3, vai priekš lielā

grām. izdos, plāna. Plāns, kur nāks nauda un kur es varu

būt patstāvīgs.

111 16.10.7.

Guļu vāji, daudz mostos, sapņoju, augšā V2B. □ Guļ vi-

dēji. □

Līst, no rīta drusku pārstāj, tad visu dienu, vakarā vējš
un sauss, I2V2 0

,
vakarā silts, 14°, pērkons, zibens.

Sapņi: sapulce, mani godā, man vecā ziem. cepure. Lai

liekot jaunu, ir liela caunas, augsta, bet būs uzkrītoši, pa-

lieku pie vecās (esot vietas pārmaiņa). □ Lidija iešot ga-

rām, E. esot palaists, bet nenāk garām. □

Pasts —

Staigājam uz chiesu. Kastaņu neesot brīv lasīt.

Rakstu kal. Palīdz man norakstīt kal. Ļoti ciešam no lietus

laika.

Projekti: izdot anekd. krājumu: I iz kapit. ģim. dzīves un

II atklātas darbības. Izdot kopotos rakstus, arī manus ve-

cos ievadus un ievadus no priekšrunas grāmatām, kā,

piem., dažādiem krājumiem: anekdotu, latv. joku, zinātn.
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Rakstīt «Cīņā». Rakstīt ceļojumus un dzīves gājumu. lein-

teresēt par mani pašu.

IV 17.10.7.

Gulu vāji, liela vētra, arī vēlāk mostos, agri mostos, sie-

kalas tek jau pāris dienas. □ GuJ vāji. Krams sākas. □

Ceļos 723.
Līst nakti, rītā sauss, staigāju pa eju, 1272°r pcp. līst.

Sapņi — □ Dzird klavieres spēlējam. Atvadās no manis,

iet caur krūmiem uz Lugānu, krīt grāvī un atmostas (asins

sakāpis galvā, pus dienu ausis kaist. □

Pasts: p. p. no Birutas laipna.
Rakstu kal. un pabeidzu. 1

Projekti: iz kapitālistu] dvēseles dzīves. Par ko kap. sme-

jas un raud. (levadā: gribēju pats pasmieties un citu par

kap. tagad nedrīkst rakstīt.)
Sāku tūliņ nāk. kalendāri.

Rakstīt ceļojumu aprakstus un tur izlietot seno rakstu

par Berlīni un vēstules iz Berlīnes.

Pie kal. ik dien. strādāt, tad ātrāk veikt.

V 18.10.7.

Gu]u vidēji, neaizmiegu, blusas. □ Gu] vāji. □

Ceļos '/28.

Saule visu dienu, kaut gan mācās, 12°, saulē 15°.

Sapņi: mēs abi stundas dodam pie kāda mācītāja, ne-

maksā, prasu, vai I. pie viņa kantorī bijis. Nē. Ak vai,

nu būs aizmaldījusies pilsētā.
Abi jūtamies noguruši.
Pasts: Brālis, ka «Hanele» pārdota. 1

Errojos par Sašu, tad

lasu no Skalbes, ka Poruks vienīgais, kas izgājis no Latv.

robežas Eiropā
2
.

Staigāju pa eju.
Lasu Erasmu.

Projekti: man vajga atrast amatu, kur nav daudz rīku un

kura ražojumus pats varu patērēt.
Jāprot stāvēt vienam. No draugiem neko neprasīt, bet

prast viņus rīkot un valdīt.

VI 19.10.7.

Guļu vidēji, mostos neceļu I. augšā līdz 728, nogurstu
nomodā guļot. □ Guļ vāji, naktī mostas. □

Saule, bet mācās, vakarā līst, vakar mēness ar dārzu,

1272°.
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Sapņi: Biruta. □ No ratiem izkāpj, pēcāk nav zirga. □

Pasts: «M[ājas] V[iesis]», errojos, ka visi strādā kopā ar

Veinberģi.
Vēst tantiņai 1

.
P. p. ejam uz Vulfsonieti. Nogurstam no

runāšanas.

Str. las. grām. sastādīt gribu.

Staigāju pa eju. Vakarā runājam ar uztraukumu par mūsu

stāvokli.

Rakstu Brālim.

Projekti: mācīties pavārību, taisīt pavārības un māj-
turības grām. priekš strādn. un ierēdņiem: maz maksāt,

maz laika pagatavot, svaigu, arī kā mājas ierīkot, neturēt

zāli. Garšas fizioloģija.
[1 nesalasāms vārds] par str. barību.

Mācīties grāmatiesiešanu, vajdzēs, kad būs savs bods un

drukātava.

Grāmatvešana, burtlicība, kuvēru fabrika, makulatūras

izlietošana: siltas vestes neturīgiem, confetti 2
jauni izgud-

rojumi.

VII 20.10.7.

Guju vidēji, ilgi nemiegu, mostos, V2B augšā, taisos uz

Lugānu. □ Guļ vāji. □

Apmācies, bet nelīst, p. p. saule, I2V2 O—HV0—HV20

.

Sapņi: pasta freilene rāda skaistu kalnu [1 nesalasāms

vārds], □ Sajaukti, gaļa, bet vēlu ēsts. □

Pasts —

Eju uz Lugānu, I. uz Kasarati. Nokūstu.

Lasu «Baselļer] N[achrichten]», «Revolut.» Tetmaver. 1

Projekti: rev. drāmu, tādu, ka var uzvest. (Dzej. kr. iev.:

jaungad. dz., tad teikt: tā bij.) Epu tāpat kā Tetmaver.

person. bez vārdiem, tipi. Jāizsmeļ revol. stimungas.

Sajūta: nogurums, ka liels darbs padarīts, kad būts ciemā.

Runas: par tautu raksturiem: angļi bez fantāzijas, bet bez

bailīb., amerikāņu fantāz. vajga lieluma un plašuma. Mēs

nevaram naivi kā grieķi, Homērs dod prozu, patiesība
toreiz bija poētiska, jo primitīva, nepiemērota praktisk.
nolūkiem. Mums jāmeklē poēzija dziļāk, prozas dibenā,

vadošās idejās un vadošās kaislībās, un sajūtās. Mēs ne-

varam teikt pašas lietas, jo to tagad par daudz, jāsaņem
tās kopā simbolos, t. i., idejās. Alegorija — viena jē-
dziena personifikācija, simbols vairāku reizē, klasifikā-

cijas definīcija, pamatspēks, uz ko viss reducēts. Man jā-
atrod revol. dzejai jauna forma, tik es to spēju.
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ī 21.10.7.

Guļu vidēji, nemiegu tūliņ, mostos V2B, masēju māgu,
pakrūte sāp, 729 augšā. □ Guļ vidēji. □

Saule visu dienu, 16°.

Sapņi: sajaukti: braucu aši pa kanāli, t. i., trepido 1 uz

leju, jauni svārki, rakstu, sēdu dārzā. □ Papus un Herm.

uz masku balli, prasts mantels, vāc. nelaiž iekšā. Es ēdu

gaļu, übags ar revolv. ņem nost. □

Pasts: Brālis: lai dod deklam. dz. Lit. fond. pr. Akurfateraļ,
Plātess prasa, mans pagasts. Baku, Vasals, Leitis, klišļejaj
nelaba.

Ejam uz chiesu un peskuleju
2
, tur es palieku, puķes.

Rakstu piezīmes.
Lasu Erasmus.

Rakstu karti Gordļpnam].
Sajūta — vāja. Errojos, ka Resnais nāks domē,3 ka I.

nav man palīdzējis izšķirties, palikt Slobodļskā], nenākt uz

Rīgu. Tagad es nevaru būt mājās un man jārauga citādi

tikt uz augšu. Jārauga errast. pārvarēt. Jābūt pie lēmuma

vienam, bet prast otru sev lietā likt. Par 5 gad. iegūt
atpūtu, naudu un ceturtā gadā nākt klajā ar lieliem dar-

biem, divos paņēmienos. Uzturēties jaunam. Jogurt. Ne-

saēsties, auksti apsvērt un uzvarēt.

II 22.10.7.

Guļu vidēji, vēlu miegu, agri mostos — 727, augšā 728. □

Guļ vidēji. □

Saule, 16°.

Sapņi sajaukti.
Pasts: «J[aunasļ Domfasļ», «N. Z.».

Ejam uz Lugānu.
Lasu avīzes.

Rakstu 3 kārtis.

Liels nogurums.

Sajūta ļoti nelāga, gandrīz kā Slobodskā, acīs ņirb. Lai-

kam par daudz strādāts. Raudas nāk. Errastība neatstāj.

Projekti —

Runas —

Jāraksta vēl daudz vēstuļu, netieku pie atpūtas. Gribētu

ar vari izrauties no šī stāvokļa. Cilvēks ir gluži viens.

111 23.10.7.

Guļu vidēji, nemiegu, raudu, mostos 727, augšā 728, ma-

sēju māgu. □ Guļ vidēji. Cieš man līdzi. □ Vakarā I.

viens pie Volfson.
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Saule, 16°, sausa migla, zibens.

Sapņi sajaukti.
Pasts —

Jūtos nelabi.

Uztraukta saruna līdz V212, liels nogurums. Taisu ku-

vierus.

P. p. rakstu Dr[avniekam] un Konrjadarn].
Projekti —

fcīt 4 vēstules.

Nogurums liels, galva sāp, reimatisms, tomēr redzu, ka

esmu gribā ticis stiprāks. Varu sevi vairāk piespiest, vajga
sevi vairāk audzināt, tad nāks spēks un panākumi.

IV 24.10.7.

Guļu vāji, nemiegu, mostos 5. □ Guļ vāji. □

Ceļos V27, masēju māgu.

Līst cauru nakti un dienu, 14°.

Sapņi: braucu laivā kopā ar citiem. □ Roka sūdos. (Por.

Uzbrūk.) □

Mostos līdzi V27.
Pasts: grām. no Baumļaņa], Poruks «Staros» uzbrūk «Sid-

rlaba] šķidrautam]»1
.

Rakstu Brālim un Baumļanim].
Lasu «Toßapnin».

Sajūtu lielu nogurumu.

Projekti: vēst. literat. prostituē cilvēku, jātirgojas ar savu

dvēseli, jāatklāj un jāpārdod, un jāļauj kritizēt, un pa-

ļāt, ko katrs cits var aizliegt. lenāk, tomēr nepietiekoši.
Tik tam, kas ' bjektīvs, kas nav liriķis, nav dalības ņē-

mējs ar sirdi un dvēs. Tādam man jātop, ne no part.
atmesties, ne vientulībā bēgt, bet tik aizslēgties aiz ob-

jekta. Tā arī cenzūrai pa prātam un dekadent. Arī part.
tā vien saprot poēziju. Kas viņas rindās, tas nevar būt

poēts. Šīs manas dzies. pēdējās pr. jums, ne laupīt, vajga,
ne veikalu — politiķu. Man jālasa savi piekritēji un jāiet
savs ceļš. Ne vairs lirika. Sakarot vieglāk sev piekritējus,
tautu.

V 25.10.7.

Guļu vidēji, mostos 4, tad V2B, ceļos 729, masēju māgu.
□ Guļ vidēji. □

Līst cauru dienu, nakti, 14°.

Sapņi: mācos. □ Spuru, Dora, bet nav zobi kā peri-
muters. □
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Pasts —

Lasu «ToßapHiiļ».

Izgriežu «B. N.»( taisu kuvērus, liels nogurums. Sajūta
pa laikam labāka, bet ļoti trūvīgs, ātri uzbudinos.

Pasts p. p. Uļpltis], ka naudas laikam vairs nesūtīs, firmu

likvidē. 1

Projekti fantastiski.

Nospiež lietus laiks.

VI 26.10.7.

Guļu vāji, nemiegu līdz 12, mostos 4, tad 727, augšā 728,

masēju māgu. □ Guļ vāji, no 725 nomodā. □

Līst cauru nakti un dienu, 12/2°.

Sapņi: atbraucu ar dzelzceļu. Gaisa kuģis uziet augšā. I.

dzied, es pauzē uzrunāju. □ Laikam arī Resnais. Radi. □

Pasts: Ufpītisļ 66 fr., [Torman?].

Ejam uz Kasarati pa lietu.

Lasu «B. N.».

Izgriežu: 6 lap. par 1 stundu.

Projekti fantastiski.

Rakstīt arī vāc. av.par M. Sternu, agrāk proletār. dzejn.,

tagad balt, tāpat Vildebrļants] atpakaļrāp. dzejnieks.
Nospiež cietumlaiks.

Sajūta vāja. Gribu atmest ticību uz 26. un saņemt dūšu

pret pretīgiem cilv. un apstākļiem. Palikt pie sava, pats
vīrs.

VII 27.10.7.

Guļu vidēji, mostos 4, bet drīz miegu, augšā 728, ceļos
729. □ Guļ vidēji. □

Līst, bet skaidrojas, p. p. saule, 1272°.

Sapņi: viesības, vai nožēlo, raudu, bet liek., ka smejos,

eju sist, bet neīstais: pat tur neizdodas. Jauni svārki —

rudzu vārpu vēdeklis.

Pasts: Vecozols pēc vācu dzej. 1

Ejam uz Ruviglianu, drusku līst.

Norakstu dzej. (10). Izgriežu av.

Projekti: izgudrot burtlicības mašīnu, pats savs uzņē-

mējs — pašam sadrukāt lēti grāmat., kas jau cenzētas,

un sūtīt iekšā drukā laist pie cita.

Jūtos labi noguris, jāatpūšas vēl, ies, kad laiks tiks labs.

Drāma: Vecozols, kas partiju nemīlē, traģika: cilvēku,

kas nav politisks, bet smalks, piespiež morāliski atteikties

no sava darba, vai pabalstīt svešu partiju.
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Dzej. krāj. šķirti, trejus. Nebēdāt par panākumu, tikt pat-

stāvīgam, ļaudis rīkot un vadīt, iedvest viņiem lielas do-

mas par mani.

I 28.10.7.

Guļu vidēji, vakarā errojos un miegu nedrīz, auksts, augšā

7, ceļos 8, masēju. □ Guļ vāji, nomodā no 4. □

Līst, drusku saules, 12°.

Sapņi: daudz, sajaukti.
Pasts: J[ēkabs] Dļravnieks]. Gulbis ir ielicis «Rītā» «Franču

siev[ietes]» bez ziņas.
1

Ejam uz Ruviglianu. Errojos par Gulbi. Izgriežu av. Kār-

toju kal. II rokrakstus.

Projekti: cikls (romāns?) manā strofā, kurā var daudz

salikt domu un gleznu, arī svešu; tomēr slaids gājiens —

kā stauernieks2
, vai kā liels tvaikons.

Jūtos noguris, nerakstu vēstules.

Jādibina veikals, avīze, banka, biedrība, t. i., iestāde, no

kuras var publik. dažādi ļaudis pelnīt; tā es tos varu

turēt atkarībā, tie piekritēji.
Jauna darba sistēma: ā la Goethe pa starpbrīžiem pielikt

pa vārdam pie dažādiem darbiem, viens strādājams kā

galvenais.

II 29.10.7.

Guļu vidēji, salstu, bet tad atkal par karstu, neatspirdzis

augšā V2B, ceļos 8.

Līst, nevar iet uz pils., llV2°r p. p. drusku saul. un atkal

līst, manāms rudens aukst. un mitr.

Sapņi: kāpju kalnā, Ilūkstes ielās pie desnieka griežu
sīkstu desu, ēdu; vēlāk izrādās, ka esot priekš trauku

pucēš.
Pasts: no Lauras, 528 fr., Biruta un avīzes.

Ejam uz Ruviglianu.

Agri pusdien.
Lasu avīz.

Sajūta vāja. Atri uzbudinos.

Rakstu Bļirutai] un Kurcim.

Lasu vak. «Latvļiešu literatūru]» 1
un R. Blļaumani].

Domas: Rīgā jauna dzīve, citāda, brīvāka, konstitūc, bet

pilsonisk. Kultūras darbi tiks darīti, bet bez manis.

«Virp.. kal.» neizteic laiku: spirgtāks, bez žēloš. un senti-

ment.
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Nauda jātaisa, sava publ. jāatrod. Tomēr vispirms: jāpa-
beidz mani darbi un jātop veselam.

Tomēr man bijuši panākumi varā pār sevi pašu.

111 30.10.7.

Guju vidēji, karstas buteles, neatspirdzis augšā 7, ceļos
V2B, masēju, vingroju. □ Guļ vidēji. □

Līst cauru dienu, p. p. saules nemaz nav, 1072°.

Sapņi — □ Smēķē veča sviestu, labs, bet nesaka, cik

maksā. □

Pasts: Cielēns, Gordons, Kristaps
1
.

Neejam.
Rakstu Kurcim.

P. p. uz Kasarati abi.

Sajūta nelaba, pēc vēstules gandrīz ģībons, trīcēšana.

Darbi jānobeidz, tad varēs sākt jaunu dzīvi.

Lasu avīzes.

Projekti: braukt uz Ameriku, māc. amatu, skroder. un

pavār. Mangaļu projekts, kamēr vēl B—l68—16 rbļ., 10 gabalus
un zaudēt par gadu.

IV 31.10.7.

Guļu vidēji, karst[as] butjeles], neatspirgst, augšā 728,

ceļos 8, masēju.
Saule visu dienu, 972°, dienā 13°, mācās atkal.

Sapņi: jaunas kurpes, bet vecās labākas, kāpju kalnā.

□ Tālā grieķu zemē zābaks, atrodas blakus otrs, papum
blakus gultā. □

Pasts —

Ejam uz liliju leju, palieku tur, lasu puķes.
Rakstu dz. iesāk.

Karte Cielēnam.

Lasu Sinclair. 1

Projekti: būt vienam.

Domas: part. izdomājusi, ka Asp. ir politiķe, prasa pēc
viņas domām. Pat to man grib noņemt.

Projekti: nākt reiz klajā ar apsūdzību. Jābeidz 2 dz. kr.

par 3 mēn., tad jaun. dzej. par 1 mēn. Itāl. ceļoj. vēs-

tfules]. levadi. Nebēdāt, bet strādāt; visi uzbrukumi, visas

izdod, grāmatas, visi laikrakstu uzņēmumi ir sīkumi, mans

darbs ir tas lielākais.

V 1.11.7.

Guļu vidēji, i auksts, i karsts, augšā 7, ceļos 8, masēju,
drusku vingroju. □ Guļ vāji, galva sāp, migrēna. □
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Saule visu dienu, mācās, zibens, 10°, dienā 13°.

Sapņi: sajaukti, cepures neatrodu, braucu svešās mājās,

sniegs (vakar redzēju kalnus).
Pasts: «Mfājasļ V[iesis]».

Ejam uz Lugānu, bet svētdienā.

Lasu «Baseler N.».

Rakstu dz. sāk.

Projekti —

Domas —

Runas —

Sajūta vāja, negribas strādāt. Jānogrūž steidzamākos

darbus, lai rokas top brīvas atpūtai un jaunam darbam,

tad nāks jauna dzīve.

VI 2.11.7.

Gulu vāji, mostos no 4—727, tad guļu līdz 8, ceļos 729.
□ Guļ vāji. □

Apmācies visu dienu, vakarā līst, 1072°.

Sapņi: eju, I. apņēmis, I. baltā palagā, vieta klinšaina,

patumša, vidutāja starp mani un nāvi, grib arī savas

dzīves (priekš 4). □ Jābēg no pogroma, slakteris atstājis
visu gaļu un bēg. □

Pasts: Latvfijā] Dubultu prāva, es vadītājs. 1

Ejam uz liliju kalnu, no lietus baidīdam. drīz atpakaļ. Es

palieku kalniņā.

Rakstu 2 dz. sāk.

Lasu Erasmus.

Projekti: ar jauno drukas metodi drukāt tūliņ, ne rakstīt

sav. darbus.

Rakstīt Dubultu revol. vēst. vai atvainojumu dubultnie-

kiem. Rakstīt atskatu uz revol. un manus nodomus, un

cerības. Sev celt slavu. Dzej. kr. virsraksti: «Tie, kas

neaizmirst».

Es meklēju mīlest., cilvēcību, varonību, to, kas nav ik-

dienīb., kur cilvēks parādās bez kultūr. un ikdien. segām,
savā pirmatn. skaistumā, dabiskumā, labs un cēls, un —

kur beidzas vientulība, ir brālīgs, līdzīgs. Tādēļ gāju re-

vol., tādēļ dzinu turp citus: uz laiku aizmirsties, tad arī

reibons, tad arī sapnis no ideāl. nākotnes valsts. Vēl tas

nav nācis un drīz. nenāks, bet manas acis to laimi redzē-

jušas. Tādēļ es kopu un dēstīju varonību. Ar briesm. to

vajadzēja samaksāt, bet man par dārgu. Patīkams no-

gurums, sekos dzīve.
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VII 3.11.7.

Gulu vāji, nemiegu, mostos daudz, vakar atnāca mamas

paciņa, nav, kas vajadzīgs, ceļos B—9, masējos, visur rei-

matisms. □ Guļ vāji. □

Apmācies visu dienu un līst, lOV20

.

Sapņi: jauns uzvalks, Siliņiete, jauns spieķis.
Pasts —

Ejam uz chiesu.

Rakstu 1 dzej., norakstu.

Lasu —

Projekti: no sapņ. dzeju virknes. «Neaizmirsēji» — vājāka

dzej., «Mēn. dārzā» tikai labākie un jaunākie, lai kā,

pēdējā ir liels solis uz priekšu.
Domas: būs jāiet atpūtā, darbus nenobeigušam, jo tie

iznāktu tagad par daudz viduvēji. Bet «īls» pēc 5 gad.
būs gluži citāds. Varbūt mazas atpūtas un tomēr nobeigt!

Atpūtā sakrāt un pelnīt naudu. Goethe atpūtā 12 gadi.
Priekš atpūtas: 3 dz. krāj., jaun. dzej.: «Gaismas pils»,
Dubultu rev.; Itāl. vēstuli; biogrāf.; «īls»; «Vīrs», «S.

bērns» Epus. 1

I 4.11.7.

Guļu vāji, nemiegu, mostos, ceļos V2B, augšā 729. □ Guļ
vidēji. □

Drusku saule, tad visu dienu apmācies, bet nelīst, 1072°.
Mani sapņi: es par spiegu, mētels ar bodnieku adresēm,

atnesot 5 rub., man doti 5 priekš pases. □ Es pa 6 trepēm
uzkāpis, tad jauns kortels, es saucot, lai nāk vien augšā. □

Pasts: «Jaunas Domas», Dubfultu] rev. izlaists mans vārds.

P. p. Konrāda un «Mļājas] V[iesis]».
Eju uz liliju kalnu, I. uz Lugānu. □ Pērk jaun. svārkus,

14 fr. □

Rakstu 1 vāc. dzej.

Projekti: vācu dzej. ā la Ludw. Thoma.1

Domas: 1 gadu norakstīt, tad uz Ameriku iet naudu

pelnīt.

Atpūsties gribas, tad tik no jauna.

II 5.11.7.

Guļu vāji, neiemiegu, mostos agri, ceļos 7, augšā 8. □

Guļ vāji. □

Apmācies, p. p. saule, 1072°.

Sapņi —

Pasts —
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Ejam uz Lugānu.
Lasu avīzes.

Rakstu 2 dz. tulk. vāc.

Projekti: man iet uz Ameriku pelnīt un mācīties enerģ.
darbību. Rūcksichtslosigkeit, sich durchsetzen. 1

In. uz Parīzi mācīties. In. pretī: par gadu atpakaļ: villa

un apgādība, man apceļot ārzem. un veikalisk. grām.
izdev. (Strādn. las. grām., tulkot vāc. mūsu darbus.)

Sajūta man ļoti vāja no rītus. Pilsētā visu aizmirstu, kas

jādara. Pretniekam labāk.

111 6.11.7.

Guļu vidēji, par karstu, ceļos 729, augšā 9. □ Guļ vi-

dēji. □

Apmācies, drīz saule, visu dienu 972°—1272°.

Sapņi: jaunā siltā kažociņā, bet prasts, dzeltens. Augstā
namā stipri vējš pūš. □ Olga iet lamāties, ka lej ūdeni.

Konrāds māca puikas. □

Pasts: Laura.

Ejam uz liliju kalnu.

Rakstu vāc. dzej. tulk.

Projekti: uz Ameriku mācīties enerģiju, nebēgt no cil-

vēkiem, bet valdīt. Izdot tulkoj. manus dzej. krāj., iesūtīt

«Jugend Simplicissimus» 1
. Sajūta labāka.

IV 7.11.7.

Guļu vāji un pastāvīgi mostos, laikam vakar uztraukta

strādāš., ceļos 728, augšā 729. □ Guļ vidēji. □

Saule visu dienu, bet mācās, 97 2°—1272°—1072°.

Sapņi: liels smuks vilks man pieradināts, kasu kaklu. I-am

prasa ierēdnis, vai otru dot pansiju. I. mazgā turpat ro-

kas, un tas
...

□ Olga ved uz teātri, [1 nesalasāms vārds]
tukšas. □

Pasts —

Eju uz liliju kalnu labi augsti.
Rakstu bērnu pantiņus.
Projekti: bērnu grām.: man un I. katram pa 1, puisēniem
un meitām, oriģināla un katram pa 4 sastādītā. Gandrīz

reizē izdot I. pašam. Tām sērijām pieslēdzas str. lasāmā

grāmata «Saules un mēness grām.».
Sajūta vāja, noguris un uztraukts, nelaimīgs, baidos visu.

Domas par dz. krāj. «M. dārzu», vientulīb. jūtas un ilgas
viņas pārvarēt, tādēļ mīlest. un revol., kur visi ļaudis
vienādi. Ar dabu justies vienotam, ar kustoņiem runāt kā
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ar cilvēkiem. Noguruma jūtas, kā pēc lielas krīzes sli-

mībā. Ilgas gluži atteikties no pasaules: peldēt pa gaisu,
kā peldēs. Weggisā.
Runas: tehnikā materiālās intreses, ievest jaunizgudro-

jumus.

V 8.11.7.

Guļu vidēji, mostos, ceļos V2B, augšā 729. □ Guļ vāji,

nemieg, piepeši aukstums, laikam ēsta mīksta maize. □

Apmāc, visu dienu, 729°—11°.

Sapņi: brauciens ar citiem zirgā, lai braucot ne 17, 18

kilometri stundā. Es jūdzu zirgu.
Pasts: B[laumaņa] grām., Vecozols.

Ejam uz liliju kalnu, kāpju augstāk.
Rakstu bērnu pantiņus.
Sajūta vāja, nogurums, gulēju labāk.

VI 9.11.7.

Guļu vidēji, ceļos 728—729. □ Guļ vidēji. □

Visu dienu līst, 729°—10°, vingroju.
Sapņi: Olga atkal.

Pasts: «M[ājas] V[iesis]», p. p. Gulbis — Gēti atkal izdot 1
.

Ejam uz chiesu, p. p. uz ezeru.

Rakstu: norakstu.

Sajūta vāja, nervozs uztraukums, nogurums. Salstu, sāp
rokas.

Projekti: par Gētes, Šekspīra, Ibsena izdošanu. Bet tā tikšu

atkal sīkumos un kur paliks atpūta un lielie darbi; tiem

jānāk.

VII 10.11.7.

Guļu vidēji, ceļos 8, augšā 9. □ Guļ vāji. □

Saule visu dienu, 10°—11°.

Sapņi: ar biedriem kopā, Biruta.

Pasts: «N. Z.», kurai vajdzēja būt jau otrdien.

Ejam uz liliju kalnu.

Rakstu vēst. Sējam un Gulbim.

Lasu «N. Z.»

Sajūta vāja, uztraukta.

Projekti: pašam izdot «Univers. Bibl.». 1

Vāks: «Mēnessdārzi», Salvatore. Emigr.: grām. ar meln.

lapām.

Domas: jābūt vienam un tā jāiegūst uzvara.
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I 11.11.7.

Guļu vidēji, daudz mostos, ceļos V2B, augšā O Guļ

vāji. Krams. □

Drusku saules, apmācies, līst, 10°—11°.

Sapņi —

Pasts: «Mjajas] V[iesis]», «J[aunas] D[omas]». Atkal vāc.

mani sauc par bank. laupītāju.

Ejam uz liliju kalnu.

Rakstu karti Konrādam.

Lasu avīzes.

Sajūta labāka, bet uztraukta un vāja.

Projekti: rakstīt satīru par vāc. un banku laupīt. levadā

nopietni un tad humorist, satīriski; varbūt komēdiju ā la

Aristofāns. Bet kad? Varbūt pēc dz. krāj., jo pārmetumi
vienmēr atkārtojas. Laikr. vai sūdzēt arī?

Emigr. krāj. varbūt citādi saukt, jo par emigr. maz iekšā.

Piem., kā sievas un bērni cieš badu. [1 nesalasāms burts]
dilonis. Par Tēviju iet mākoņi uz vienu un otru pusi un

līdz ar tiem mūsu domas no Sibīrijas un no ārzemēm.

Domas: nebēdāties, nesagrausties, bet strādāt un no visiem

apstākļiem izmantot sevim labumu.

II 12.11.7.

Guļu vidēji, ceļos 7, augšā 8. □ Guļ vāji. □

Līst visu dienu, IOV2 O—IIV0—IIV20.

Sapņi — □ Traukus mazgājam. □

Pasts: «N. Z.», «G[leichheit]», v[ēstule] — māsīcas
1
.

Ejam uz Lugānu.
Lasu avīzes.

Rakstu 2 kārtis.

Sajūta vāja, bet ar dūš. momentiem.

Projekti: caur veci tikt Milānā Scalas teātrī2. (Drukāj.

mašīna.) Satīrisk. epos.

Domas: domāt vairāk uz to, kas ir labs: Līg[otnis] atzīst

par simbol. tādu3
,

stāvoklis partijā. Domāt uz uzvaru un

uzvarēšu.

111 13.11.7.

Guļu vidēji, ceļos V2B, augšā V 29. □ Guļ vidēji. □

Saule visu dienu, naktī mācās, 10°—13°.

Sapņi: mans kalendārs gluži citāds, izlaisti visi labumi,

landkartes un pamācības, es dusmojos un raudu. (Piekalnē
koks ar savād. augļiem riekšavas lielumā, uzkāpju, tur

kukaiņi, kas iegrauzušies akmenī.) □ Es turu runu [1 ne-
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salasāms vārds] klātbūtnē, kur jāsauc augstas laimes ķei-
zaram. 1. saka, lai es neejot. Es tomēr ejot. Esot runā

izlavijies beigās, ironiski: «Tukšosim tad ari to rūgto bi-

ķeri.» □

Pasts —

Ejam uz chiesu. Satiekam Vulfsonu, es uz Lauras kalniņu.

Zīmēju «Mēnessdārzā» 1
.

Projekti: krās. vāku zīmējums un iekšā arī. (Māsīca lai

zīmē un liek griezt pēc maniem tematiem.) Jāmācās man

griezt kokā.

Domas: tagad viņetes nedabiskas: tēlus taisa izplūstoš. Bet

tēls taisni ir norobežojums no visuma, līnija ir šķīrēja,
pretstats izplūšanai. Bet izplūst un pāriet viena otrā gan

krāsas. Viņetes no krāsu sastādījumiem. Piem., Reskina

mākoņi2.
Manam dzejolim 3 stari — krāsainu viņeti stari

pret melniem kalniem.

IV 14.11.7. Faulpelz mit Geizskragen garniert.
1

Guļu vāji, nemiegu, mostos 6, ceļos V2B. □ Guļ vidējL □

Saule visu dienu, 10°—13V2°.

Sapņi: jūrā eju līdz pusceļiem, piepeši esot iegrimis 6

asis un izpeldējis stāstot. Kāpu augstā jūrmalā. □ Res-

nais ciemā, cep pankoku un vecu šķiņķi. R[esnais] ne-

gribot pazīt, resni saģērbies, vēl divi vīri. Jaunā māja
Kurzemē, lai es bēgot. □

Pasts —

Ejam uz chiesu, uz liliju kalnu kastāņus meklēt.

Lasu «N. Z.»

Rakstu 2 kārtis.

Projekti: dzej. krāj. rom. formā.

Domas: «Mēnessdārzā» vienā daļā sākumā, negrib neko

zināt, tik skaņas; krāsas, skaisti vārdi bez satura, maigas

jūtas, parastas ikdien. domas, bet jaunas, tik atpūsties. Tāli

noskan cīņas troksnis. No visa brīvs, no apkārtnes, no

pagātnes un nākotnes, no pienākumiem, no cerībām, no

sevis un tautas. Arī no dzejas un stingr. formas. Murgi,
bērnu runas, sapņi, daba.

Sapņi uzrakstīti. Tā būtu vecās dzejas izeja. «N. Z.» 6.

N. Axelrods2
par neoromantismu, jāizdabū, kas ir jaunā

dzeja.

Kad saule būs, atpūtīšos un varēšu no jauna strādāt un

sevī uziet jaunu.
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V 15.11.7.

Guļu vidēji, nemierīgi, most. 7, ceļos 8. □ Guļ vidēji. □

Saule visu dienu, 10°—12°.

Sapņi sajaukti. □ Papum devu rubli, Resnais. □

Pasts: avīzes.

Eju uz Aldesago — Pregasonu'. Uz Lugānu.
Lasu avīzes.

Rakstu 1 dzej. sāk.

Projekti: reformēt visu tautu: visu vecu iznīdēt, zinātni

ņemt palīgā. Arī — lētos dzīvokļus iz papīra. Pārcilājamus,
lai strādn. var savu māju ņemt līdzi. Atjaunot veco māj-

rūpniecību, šūt mājās darba drēbes.

Domas: masa ir inerta, tas jāzin, lai tiktu uz priekšu. Nav

arī tikai ēšanas jautājums, bet garīga atsvabināš. Marksu

ar Dīcgenu papildināt. (Neatminu.)

Projekti: par drukātavu. Lētāk laist grāmatas tomēr ne-

varēs. Vienīgā peļņa ietaupījums uz burtlikš., tas būs

ievērojams, kad daudz grāmatu izlaiž. Jāizmanto patents.

VI 16.11.7.

Guļu vidēji, nemierīgi, mostos 7, ceļ. 8, vingr., mas. visu

nedēļu. □ Guļ vidēji. □

Saule, vak. mācās, 10°—12°.

Sapņi: sajaukti.
Pasts: Cielēna kārts.

Eju uz Aldesagu, Suviglianu. Uz liliju kalnu.

Lasu avīzes.

Rakstu: krāmēju.

Projekti: izdot ārz. laikrakstu: nav konfisk. un ietu labi.

Bet kas izdev., kura firma uzņemsies — («Hasenst. v.

Vogler»?), «Milerbo»1
? Pie tā apprasīties. Man būtu Itāl.

vēstules, «Gaismas pils», no manis gaidot esejas un pa-

domus, ko darīt, tad romāns. Rīgā saņemtu pastelējumus

Brālis, bet vai tam neaizliegs? Vai firmai šurp sūtītu

naudu? Liks izraidīt. Kā «Pagina libero»2
. Pieprasīt Re-

mļiķim] caur Volteri, vai iespējams. Naudu vākt klusām

caur Brāli, Vasaļu, Vili,3 Kr[eplinu?ļ. Atrakstītu man, kā

tas ir: tas grib dot tik un tik naudas, es aizsūtītu kvīti,

pret kuru Br. dabūtu to naudu.

VII 17.11.7.

Guļu vidēji, grozos, most. V2B, aug. 729. □ Guļ vidēji. □'

Saule visu dienu, 8V2o—l2°,0—12°, vak. mācās.

Sapņi: ievedis ierēdnis vai kas cits augstā vietā, tad skolā
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augstā klasē — citi sanāk, brīnās, bet es neko, sēdu savā

vietā. Nap. 111 ievedis mantu kambarī, dot man diplomu
un zelta ķēdi, kuri man pienākoties. I. teic, lai es patei-
coties un parunājot.
Pasts: Zejfenko] vēst. — tulkos, kriev. 1

Ejam uz liliju kalnu.

Lasu avīzes.

Rakstu: sāku pārrakstīt jaunu krājumu.

Ejam ciemā pie Vulfsoniem.

Projekti: dz. kr. «Ennijs» — kā stāstu un kā personiskus.
Domas, ka krāj. vajga un var iznākt skaists.

118.11.7.

Gulu vidēji, nemierīgi, m. 7, a. 8, v., m. □ Guļ vidēji. □

Saule visu dienu, 972°—12°, vak. mācās.

Sapņi —

Pasts: Brāļa un Resnā vēst. Līdzstrād. piedāv. (Piepildījies

sapnis par Resnā rokas nedošanu.)

Eju uz liliju kalnu, augstāk un palieku.
Lasu avīzes.

Kārtoju dzej. kr., pārrakstu.
Projekti: pirmo emigr. vļeidotļ asos, to gaida; «M.» būtu

Enttāuschung1
. Emigr. pr. vārdā: nezinu, kad iznāks pirmā

daļa, trešā — «Mēnessdārzs» — nāks drīz. Abi jātaisa
krāj. kopā, reizē.

Sajuta jau uztraukta: I. egoisms, ka grib ari būt ieaici-

nāta no Resnā.

Domas: vai izturēšu abus krājumus pagatavot?
Starpā staigāšana!
Projekti: dvēs. dz. ritmiski un filozofiski — sevišķā krā-

jumā, tad būs lielāks iespaids un svars tautā.

II 19.11.7.

Guļu vidēji, nemierīgi, m. 7, a. 8, v., m. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 8V2 o—H°r0—H°r p. p. apmācies.
Sapņi — □ Man pilns skapis ar drānām, un es aizgājis
uz priekšlasījumu ar ielāpu uz muguras. (Raksti jālaiž
klajā.) Pie tiesas abi, klausīties spriedumu no yica3a G, h,
9. Hermanis 1

.
□

Pasts: Kurcis (As[arsj slims, līdzstrād.). Upīts — 50 rbj.

Ejam uz Lugānu.
Lasu avīzes, rakstu karti Ciel[ēnam]. Izvēlu dzej. pr.
Resnā. 2

Projekti —
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Sajūta: nogurums.

Domas: dz. jānoveļ no pleciem, lai būtu brīvs uz jaunu

dzīvi; gribas jau jauna.

111 20.11.7.

Guļu vidēji, nemierīgi, m. 7, a. 8, v., m. □ Guļ vidēji. □

Apmācies visu dienu, 772°—1072°.

Sapņi: smalki apģērbies, kāpju zemē, kauju zēnus, ēdu.

□ Vēlē Grūneisen kdzi. □

Pasts: Onkuls (Sinclair).

Ejam uz liliju kalnu.

Rakstu Resnam vēst. un dzeju. Norakstu dzej.

Projekti: lai Zeltiņš pērk «Rītu». Es rediģētu par 100 r.

Man būtu 25 r., 3 loks. tulk. — 10 r.r
3 org. — 15 (17a kap.;

272 kap.). Maz darba un pievilktu piekritējus.
Sajūta vāja, aukstums, māga sāp.

Domas: man jāsaņemas.

IV 21.11.7.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, v., m.

Apmākusies saule, 772°—10°.

Sapņi — □ Izrīkojums Gewerbever[ein]\ maza istabiņa,
B. jkdz., Hermans. □

Pasts: no Liepājas brāļa kalen.2

Ejam uz liliju kalnu.

Rakstu Zeļenko vēstuli un savu biogr., Up[ltim], Onk[ulim],
Buchh.3

Projekti: lai Bļaumanis] izlaiž «Domas», ne «Kopumu»,
neasi raksti; tad «Ug. un N.» nāktu Zeltiņam. Brālis lai

izdod «T. N.» otro druku, «M.» iesāktu ar dzej. un sen*

tenc, mēn. notikumi īsi atgādināti, bibliogrāfija. Raksturs

raibs. Populārs.

Sajūta vāja, māga. Aukstums top manāms.

Domas: jāsaņemas.

V 22.11.7.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, m., v. □ Guļ vidēji. □

Apmācies visu dienu, snieg, 7 1/2°, vak. B°. □ Iniņa uz Lu-

gānu. □

Sapņi: pa kalnu spraugu aši kāpju augšā, ar garu spieķi
kāds man seko.

Pasts: «M[ājas] V[iesis]», Dubultu prāvā visi attaisnoti,

Izaks uz Sibir.

Eju uz liliju kalnu.
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Lasu avīzes.

Rakstu —

Projekti —

Atnāk Zeltermans.

Sajūta vāja — aukstums. Nogurums, negribas ne norak-

stīt. Aukstums jāpārvar, jāsaņemas.

VI 23.11.7.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, m., v. □ Vidēji. □

Apmācies, drusku saules, 6V20—772°.
Kurinām — 13°.

Sapni: nozudis pulksteņa iekšas, zelta pulk., dikti raudu,
nozudis arī lielais kažoks, rāda citu, nav mans. Stāsta; es

esot iemidzināts un viesnīcnieks sācis strīdu, atņēmis. Es

nekā nezinu. □ Maizes cepšana. □

Pasts: korektūra no «Ug. un N.». 1 (Vai tas tas sapnis?)
Vecozola kārts.

Ejam uz Suviglianu.
Lasu korektūru.

Rakstu vēstuli Zeļenko.
Atnāk Zeltermans.

Lasu «Toßapniii»- (Var rakstīt arī burž. presē.)
Nogurums.

Sajūta, ka stāv priekšā liels triumfs, ieeja krievu pasaulē,

literatūrā; jaunā dzeja, filozofija.

VII 24.11.7.

Guļu vidēji, m. 728, a. 725, m., v. □ Guļ vidēji. □

Saule un apmācies, 672°—872°.
Krāsns — 12V20

.

Sapņi — □ Pie Millet pirkt bija, bet nekā nenopirka. □

Pasts: Mierkalna līdzstrādība, 1 Onkļuls], Bir[uta], Baum[a-

rūs], J[ankavs] vaļā.
Ejam uz liliju kalnu, satiekam Zeltermani;

Rakstu Baumļanim], Mierkļalnam], Up[ītim], Onk[ulimj.
Lasu —

Projekti: 2 kalendāri, taut. kalendāra vietā — lasām-

grām., jo tas būtu rebestaisīš. Materiāli labi, bet kaitētu

slavai. (Bet varbūt tik zem redakcijas?)
Domas: jāraksta par tautību, ka valoda jāuztura: dzej-
nieku valoda ir dvēsele, to nevar tulkot, pārcelt citā va-

lodā; domas var, bet jūtas nevar. Dzej. jāpaliek pie sa-

vas valodas. Rakstīt vairāk publicistiku, izdot Zin. kom.

referātu, jo nav liter. apskata.
Sajūta: turēt galvu augšā!
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I 25.11.7.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, m., v. □ Guļ vāji. □

Saule un apmācies, 6V2 0

.

Sapņi: Skalbēm es velku par ģīmi. Porļuks] nemākot la-

tīn. Brauc lejā ar zirgu no kalna, gandrīz upē. (Es jaunās

drēbēs.)
Pasts: grāmat., «M[ājas] Vļiesis]».

Ejam uz Kasarati. □ Māga sāp. □

Lasu avīzes un grām.
Rakstu —

Projekti: Reden an d[er] lett[ischen] Nation ala Fichte1
.

Sajūta vāja, nevaru pabeigt Zeļenko vēstuli, otru mēnesi

atpūšos.

Jāsaņemas, jāsaņemas.

II 26.11.7.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, bez v., m. □ Guļ vidēji. □

Drusku saules, 7V2 0

ist., (ārā 1° r.). Uz Kasarati. □ Māga. □

Sapņi —

Pasts: Iļniņbergaļ kārts, «N. Z.».

Eju uz Lugānu, ogļu, bet neatved.

Lasu avīzes.

Rakstu —

Projekti: vācu tulkt. Gleicht[un].

Sajūta vāja, no aukstuma cieš., istab. B°.

Jānocietinājas. Jāsaņemas.

111 27.11.7.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v., m. □ Guļ vidēji. □

Apmāc, visu dienu (siltāks).

Sapņi —

Pasts: Birutas v., iet ļoti labi.

Ejam uz liliju kalnu. □ Māga, caureja. □

Lasu avīzes.

Rakstu Zeļenko.

Projekti: Aristofļana] komēdijas. Bank. laup. vāc: jāiz-
domā tāds, jo vajadzīgs, iztaisīsim tūlīt, otrā cēlienā jau

staigā b. laup. Bet tas jau izdomāts, [Bebris?], visi to saka.

Satiekas, izdomļats] banku lļaupītājs] ar citu izdomātu, tad

ar īsto beigās, tas saka: es ar vēl ne īstais, īstais ir T. N.,
ir aiz robež., ne te mūsu starpā, neredzami, kur divi brī-

vībā, tur es starpā. Kom. par vācu muļķi, vai Baltijas
māte ar saviem bērniem (partijām).
Domas: mēs stāvam atsevišķi, aristokrātu garā nav fami-
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liaritātes. Tā bija Alunānam, Birutai. Tad naiva pašticība,
nekad nešaubās. Atmin tik labu.

Sajūta: jāsaņemas. Rakstot savu biogr., redzu, ka taču kas

pastrādāts. Nu tik var droši tālāk līdz uzvarai.

IV 28.11 7.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 729, mas.
(

v. □ Vidēji, □

Saule —

Sapni: skaists skats Memfisā pilī: ļoti tāli redzu, kalni ar

zeltītiem, saulainiem mākoņiem. Lejā pu[ķes] un zaļas pļa-
vas. Es frakā staigāju, vācieši: ko tie latvieši. Vīstu rokā

mazu vistoklīti, kur nomest. Paegļu M. lai pienākot. Atkal

skats. □ V. Eglīti kārtīs 2 reiz uzvar. Lidija Rez. jkdz. at-

nes zagtu zelta brošu, dabū krampjus. I. netic. □

Pasts: Biruta, Helmans, Gulbis (Kasteļfanskimļ lai raksta

par latv. autoriem) 1
.

Ejam uz liliju kalnu.

Rakstu Zeļenko vēst., beidz.

Projekti: latv. aut.2

Māga, caureja.
Sajūta — vāja. Nervozitāte, jāstrādā.

V 29.11.7.

Gulu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule visu dienu.

Sapņi — □ Pēdējos ķiršus es noplūcu no galotnēm.
(Herm. redzēt un [1 nesalasāms vārds] no viņa priekšli-
kumus.) □

Pasts: Brālis (lai nedod Mierkfalnam]), Hermanis (lai rak-

sta Ajsara] biogr.) 1
.

Ejam uz Kasarati.

Lasu avīzi [1 nesalasāms vārdsj.

Projekti —

Sajūta vāja, māga, caureja.
Rīt jāsāk strādāt; bailes, vai es spēšu.

VI 30.11.7.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule visu dienu.

Sapņi —

Pasts: Vasals.

Ejam uz liliju [kalnu].
Lasu: Erasmu beidzu.

Rakstu vēst.: Volt[ers], Kasteļ[anskis], Vasals.
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Projekti —

Sajūta vāja, vārīga.
Baramies.

Caureja.
Domas: asie dzej. beigās: ar varonības jauno morāli; brīvs.

VII 1.12.7.

Gulu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Gul vidēji. □

Lietus visu dienu.

Sapņi: bēgu pār sētām. Brālis saka, ka Vilis man atsūtījis

garu vēstuli, divas kurpes, apakšzoles drātis, slepeni raksti.

□ Gaļa, sunels uz pleca. □

Pasts —

Ejam uz Suviglianu.
Lasu [1 nesalasāms vārds].
Rakstu: Vasals.

Projekti: burtlikš. mašīna izdomāta.

Sajūta vāja.
Veselība: caureja, labāk.

I 2.12.7.

Gulu vidēji, m. V2B, a. 8. □ Gul vidēji. □

Apmāc, drusku saules.

Sapņi: vienā kreklā pa trep. augšā.
Pasts: Nīna, paka ar manteli un svārkiem. «Latv[iešu lite-

ratūra]» jau no Bfaumaņa], 1 «M[ājas] Vfiesis]».

Ejam uz Kasarati.

Lasu avīzes.

Rakstu Gulbim.

Projekti: mašīna.

Sajūta labāka.

Veselība: caureja rimst, aizcietējums.

Nopietni jāsāk strādāt. Jāmeklē jauna dzeja.

II 3.12.7.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8. □ Guļ vāji. □

Līst visu dienu.

Sapņi — □ Papus, vētāmā mašīna, birst auzas un lēcas. □

Pasts —

Eju uz liliju kalnu. □ Uz Lugānu. □

Lasu avīzes.

Rakstu Kurcim.

Projekti —

Saruna par egoismu, abas mūsu dabas pretējas, kopības
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centieni — brīvība. ī. bailes, salīgstam.

Sajūta vāja.
Veselība labāka.

Drīz varēšu strādāt.

111 4.12.7.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule visu dienu, vējš.

Sapņi: jauna cepure, ūdens kāpj ezerā un ķer mani, bet

es izrāpjos. □ Mama par Romas pilsoni, tas nozīmējot, ka

mirusi. Ar manu Doriņu: pirms vēsa, tad bučojušās. □

Pasts —

Ejam uz liliju [kalnu].
Lasu avīzes.

Rakstu Nīnai.

Projekti: Raiņa bibliotēka. Mašīna, ar to lētu literatūru;

saņemt rokās visu grāmattirdzniecību.
Sajūta nervoza: ātri uzbudinos. Drīz varēšu strādāt savas

dzejas.

IV 5.12.7.

Gulu vidēji, m. V2B, aug. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, bet mācās.

Sapņi: runcis, dzeltens, apķēris kāju, pieglaužas. In. nāk

mētelī un cepurē no liliju kalna. □ No Plātesa dabū ho-

norāru 50 r., [1 nesalasāms vdrds] bērns, ļoti skaists, zili

nagi, sudrabs. □

Pasts: «N. Z.», Jankļava] vēstule, nez ko darīt 1
.

Ejam uz liliju [kalnu].
Lasu «N. Z.»

Rakstu Nīnai, norakstu dzej.
Projekti: dzej. krāj. pa 3. Grāmata ar meln. lapām.

Sajūta vāja, grūtsirdīga. Drīz būs jāstrādā. Jāsataisās uz

dzeju.

V 6.12.7.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vāji. □

Apmācies, lietus, sniegs.
Sapņi: Inlandē viens noņēmis manas pakas, kam nenācies,

es citam bijis iedevis zīmi. □ Ar mamu lauzās, negrib
ļaut pirkt pelēku skaistu kleiti. Kad tomēr aiziet, jau no-

pirkta. □

Pasts: vēstule, «M[ājas] V[iesis]», «Jfaunas] D[omasļ».
Lasu «N. Z.»



272

Ejam uz Suviglianu.
Rakstu dzej. kr.

Projekti —

Sajūta vāja. Jāsataisās uz darbu. Pie dzejām daudz jā-
strādā.

VI 7.12.7.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vāji. □

Saule visu dienu, naktī vējš.

Sapņi: mazs dzelzc, mīlest. □ Melna dāma par draudzeni,

bet kopā gulēt neiet I. □

Pasts —

Ejam uz Kasarati.

Lasu avīzes.

Rakstu dz. kr.

Projekti: «J[aunām] D[omāmj» un humorist. prozu.

Sajūta vāja.
Domas: neviena stiga dzejās nav līdz galam izvesta; ne

emigr. dzīves, ne mana personisk., ne «M.» filozofisk.,

ne revolūc. Viss tik no augšas, pavirši, nav viss izman-

tots. Ilgi būs jāstrādā pie dzejām.

VII 8.12.7.

Gulu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Apmācies visu dienu.

Sapņi: I. baltā mētelī, sarkans lakatiņš uz krūtīm, grib iet

vēlu pie mamas. Labāk neej. Dārziņš. □ Esot iegājusi
meitu mājā. Zālītene pārmet. □

Pasts: Sējas kārts.

Lasu avīzes, Helmļaņaļ lugu 1
.

Rakstu Sējam, Mierkalnam dz., Zeļenko biogr.

Projekti —

Uztraucos: I. lai pieraksta Sējam, kas par vēstuli no Jļan-

kava], varbūt denunc.

Krāsns jākurē.
Domas: nevaru neko panest, jādzīvo būs vienam. (Mana

poēzija pārdzīvojusies, jābūt jaunam.)

I 9.12.7.

Guļu vidēji, m. 7, a. V2B, v. □ Guļ vidēji. □

Saule visu dienu.

Sapņi: kalni. □ Poruks. □

Pasts: Konrāda.

Ejam uz lilijām.
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Lasu Grūtli kal. stāstus.

Rakstu dz. kr.

Projekti: dz. krāj. lugas veidā.

Sajūta nogurusi. Vecs un tukšs palicis, nav sekots lai-

kam. Riebums pret sav. dzejoļiem. Jānomet vecā nasta,

lai ari kā, lai nāktu pie atpūtas un jauna darba. Jāstrādā

nopietni.

II 10.12.7.

Guļu vāji, m. 7, a. 8, v. □ GuJ vidēji. □

Saule visu dienu.

Sapņi — □ Es dabonot vēst. no Kasteļanska. □

Pasts: Cielēns.

Ejam uz lilijām, palieku tur. □ let uz Lugānu. Vakarā

Zeltermaniete. □

Lasu avīzes.

Rakstu dz. sāk. un pārrakst.

Projekti: emigr. kr. (cikls manā strofā,' kā beigums

skaists).

Sajūta labāka. Daudz darba pie dzejām.

111 11.12.7.

Guju vāji, m. 6, a. V2B. □ Gul vāji. □

Apmācies, drusku saules.

Sapņi: pol. □ Kungam vīģi, viņš dod maisiņu ar konfek-

tēm. □

Pasts —

Ejam uz lilijām, palieku tur.

Rakstu materiāl. dzej.
Lasu «Toßapmiļ» [J nesalasāms vārds] runu.

Projekti —

Sajūta vāja, strādāju maz. Daudz darba būs.

Domas: ja valdība top melnsimt., kā Stolipins izskaidro,
muižnieki iedzīvosies no zemniekiem, tad maz ienāks, ne-

varēs zemn[ieki] pirkt, krīze un tad atkal vilnis 1
.

Dzej. krāj. var ari asāks būt, būs labi.

IV 12.12.7.

Guļu vidēji, m. V 27, a. V2B, v. □ Vidēji.□
Lietus visu dienu, sniegs.
Sapņi: man dots zars vai puķe. □ Ejam pa sniegu, es

laužu ceļu, I. aizrāda, ka viņpus žoga gluži sauss. D

Pasts: «Lit. Echo».

Ejam uz Suviglianu,
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Rakstu dz. un norakstu.

Lasu «Lit. Echo».

Sajūta vāja, laika dēļ.

Projekti: Sonettkranz 1 m[anā] strofā. Daudz darba pie

dzejām.
Runas: par dzejniekiem un mākslen., es vairāk dzejnieks.

V 13.12.7.

Guļu vidēji, m. 7, a. V2B, v. □ Vidēji. □

Sniegs, migla, p. p. saule.

Sapņi — □ Mana māsa I. bučojot. □

Pasts: Sēja, Brālis, Kasteļļanskisļ.

Ejam uz Suviglianu.
Lasu «Lit. Echo».

Rakstu dz. un norakst.

Sajūta vāja, errojos, dekadenti: es esot pārdzīvojies. Tiek

traucēts dzej. izdos, darbs no Kasteļ[anska] prozas darba.

Kad nu tikšu pie darba? Februārī atpūsties, tātad tik

martā, un tad jau nāk kalendārs. Kas būs? Kas būs ar

mani?

VI 14.12.7.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Sniegs, lietus, p. p. saule.

Sapņi —

Pasts: «J[aunas] Dfomasļ».

Eju uz lilij. □ Uz Lugānu. □

Lasu avīzes.

Rakstu biogrāf. Zeļenko.

Sajūta vāja, nezinu, vai rakstīt Kasteļfanskimļ; tagad no-

spriedu, ja rīt gribas sākt darbu.

VII 15.12.7.

Guļu vāji, m. 6, a. 8, v. □ Guļ vidēji, galva sāp. □

Saule visu dienu.

Sapņi — □ Veseriete uz vezuma stāsta, ka Asp. izņemtas
zarnas ._□
Pasts: Arona t. dz., «Attīstīts solis». 1

Ejam uz liliju kalnu. Palieku sēdot, sāku aso dz. krāj. 2

Rakstu 2 dzej., biogr., vēst. Kasteļfanskim].
Lasu «Att. solis».

Sajūta vāja. Atsakos no Kasteļļanska] darba, lai varētu

savus dzej. kr. nobeigt, un ka baidos, ka nav faktu.

Projekti: grām. par katra grēkiem pret mums. «Kas pret
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mums ticis rakstīts.» Manas portrejas no dažād., vai «Kas

mums ticis nodarīts», otrs «Kas mums laba darīts». Ne

vien rakstus, bet arī pieminēt darbus, bet tik labus; ļau-

nos aizmirst. Beigās tomēr pieminēt labi.

Projekti: dzej. kr. ā la persieši vai indieši, Baumgarten

jaukt ar prozu,
3 bērnu panti, nopietni, apkārt stāstu rāmis

kā «Hitopadeša».

I 16.12.7.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule visu dienu.

Sapni: Asars.

Pasts: «Jfaunas] Dļomas]», «M[ājas] Vļiesisj».

Eju uz lilij., palieku. □ Uz Kasarati. □

Rakstu dz.

Lasu avīzes.

Sajūta laba, tad pārpūlējos un atkal errojos.

Projekti: Baumgarten priekš epigrammu krājuma.
Domas: darbs, mļanas] dzejas mazvērtīgas, pats sev tieku

garlaicīgs. Ko darīt? Atjaunoties, uzņemt saturu. Vajga

spēka.

II 17.12.7.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule visu dienu.

Sapņi —

Pasts: «N. Z.»

Eju uz liliju [kalnuļ, palieku. □ Uz Lugānu. D

Rakstu 2 dz.

Lasu avīzes.

Sajūta labāka.

Projekti: brīv. vīru biogrāfijas.

Domas, ka neder dzejoļi, jāatrod jauna forma, jātuvinās
masai. Jāraksta noveles par jaun. tematiem, jauni tipi un

idejas.

111 18.12.7.

Guļu vāji, m. V2B, a. 729, m., v. □ Guļ vidēji. □

Visu dienu saule. (Vakarā neskaidrs debess.)

Sapņi: Vasals zelta un sudr. naudu, zemeņu kroni atrodu

vai nē, paturu lielu zem. krūmu zaru. Riekstiņš. Zvārgulis.
Pasts —

Ejam uz liliju [kalnu], palieku. □ lesnas. □

Rakstu 2 dz.
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Lasu avīzi.

Sajūta vāja.

Projekti: tulkot Eshila «Prometeju».
1 5 dienas nedēļā strā-

dāt, 2 atpūsties. Tā tagad daru.

IV 19.12.7.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule visu dienu.

Sapņi: vilka māti dzenu pa birzi, riņķī atpakaļ, midzenī

pie rijas. □ Mama kratīja, I. slēp grāmatas. □

Pasts: «Gl[eichheit]» r W. I. 1

Eju uz liliju [kalnu], palieku. □ lesnas. □

Rakstu 3 dz. Es uz Lugānu. □ Uz Kasarati. □

Lasu avīzes.

Sajūta vāja, māga cieta.

Projekti: līdz 50. gadam (1915.) jābūt mums apdrošin.
dzīvei bez maizes darba. Grāmatas jāizdod paš. vai Brā-

lim. Rīt atpūt. diena. Nākt pie jaunas dzīves.

V 20.12.7.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule visu dienu.

Sapņi: izdzenu vienu lielu, vienu mazu suni, Riekstiņš
ieskrien. Zirgu laižu pār sniega grāvi un nobirstīju.
Pasts: 133 fr. no B[aumaņa], «M[ājas] V[iesis]», «Jfaunasļ
Dļomas]».
Eju uz Viganello 1

.
□ lesnas. □

Rakstu: brīvdiena.

Lasu avīzes.

Sajūta vāja.

Projekti —

Domas: nokārtots darbs.

VI 21.12.7. (Aizmirsts, uzrakstu 22.12.)

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Apmācies visu dienu.

Sapņi —

Pasts: Resnā (uzaicina rakstīt kritiku).
1

Eju uz liliju [kalnu], palieku, drīz atpakaļ. □ lesnas. □

Rakstu 2 dz.

Lasu avīzes.

Sajūta vāja.

Projekti —

Domas: jāstrādā.



277

VII 22.12.7.

G[uļu] vidēji, m.
l/2S, a. 8, v. □ Gul vidēji. □

Saule visu dienu.

Sapņi: Skalbim pārmetu, ka maina pārliecību. □ Mier-

kalns jaun. drēbes. □

Pasts —

Ejam uz lilijām, palieku. □ lesnas. □

Rakstu 3 dzej.
Lasu Gr[ītli] kalend.

Sajūta nogurusi.
Projekti: par dzej. krāj.
Domas: soc. d. ticību dibināt: caur to polit. svaru iegūt.
Lai Resnais pabalsta. Pašam man pozitīvi jāstrādā, lai no-

dibinātu savu svaru un slavu.

123.12.7.

Gulu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. G3

Apmācies visu dienu.

Sapņi —

Pasts: «M[ājas] Vļiesis]», Rļūdolfsļ Bl[aumanis].
Ejam uz lilijām, palieku. □ lesnas. □

Rakstu 2 dzej.
Lasu «N. Z.»

Sajūta vairāk nogurusi, atpūtas jābūt 2 dienām.

Projekti —

Domas: I kr. jādod drūms kolorīts: meln. lapas 1
.

Jāizved līdz galam visi pavedieni, lai arī iznāktu ilgāk
nekā 2 mēn. darbs.

II 24.12.7.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, nevingr. □ Guļ vidēji. □

Saulains, bet mācas.

Sapņi —

Pasts: Kasteļļanskis] — lai raksta, «Atvases», Drav. kaL

Ejam uz Lugānu. □ lesnas stiprāk. □

Brīvdiena.

Lasu avīzes.

Sajūta nogurusi, uztraukta.

Projekti: Kast[eļanska] raksts jāraksta tomēr. 23 darba

dienas, nedēļā 2 dienas atpūta, uztraukums, jāstrādā daudz.

111 25.12.7.

Guļu vāji, uztraukums, m. 8, a. 729, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, bet mācās.

Sapņi: uztraukti.
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Ejam uz lilijām. □ lesnas stiprāk. □

Brīvdiena.

Rakstu dz. Cielēnam.

Lasu avīzes un G. Kellera «7 Aufrechten»1
.

Sajūta ļoti nospiesta.

Projekti —

lesāku latv. nac. jaut. rakst. 2

Domas grūtas. Gribu jaunu dzeju.

IV 26.12.7.

Guļu vidēji, vēl manās uztrauk., m. 8, a. 729, v. O Guļ

vidēji. □

Lietus visu dienu.

Sapņi: uztraukti. Braucu, lielais kažoks līdzi. □ Glābj
balto runci. □

Pasts: Kurca projekts, «Rīts». Pakiņa ar desām no Tan-

tiņas.

Ejam uz Suviglianu. □ lesnas, labāk. □

Brīvdiena.

Rakstu: projektu 6 lp. un nac. j.
Lasu avīzes.

Domas, ka jātop ļoti vecam, ja gribu visu izdarīt.

V 27.12.7.

Guļu vidēji, m. 8, a. 729, v. □ Guļ vidēji. □

Lietus visu dienu.

Sapņi —

Pasts: Gulbis.

Ejam uz Suviglianu. □ lesnas, labāk. □

Brīvdiena.

Rakstu —

Lasu Hellmļaniļ.

Projekti —

Sajūta vāja.
Domas: grūtas, laimīgi tādi kā Gulbis.

Man nav palīga no I. Kas būs ar mani? Darbs tomēr jā-
var.

VI 28.12.7.

Guļu vidēji, m. 72 9, a. 9, v. □ Guļ vidēji. □,
Lietus visu dienu.

Sapņi —

Pasts: vakarā Kurcis.

278
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Ejam uz Ruviglianu. □ lesnas, labāk. □

Rakstu vēstules.

Lasu Hellm[ani],
Projekti —

Sajūta vāja.
Domas: viens, tad arī palaisties tik uz sevi, būt stipram.

VII 29.12.7.

Guju vāji, m.
xk7, a. 8, v.

Lietus, apmācies, nakti skaidrs.

Sapņi: smagi.
Pasts —

Ejam uz Ruviglianu.
Rakstu nac. jaut. 2 lp.
Lasu Helimani.

Proj. —

Sajūta uztraukta, raudu.

Domas: jāsaņem visi spēki.

I 30.12.7.

Guļu gluži vāji, m.
1ļ27, a. V2B, v. □ Gul vāji. □

Saule visu dienu.

Sapņi: smagi, kādā magazīnā par pievilcēju, cits ģīmis.
Kāds uzteic mani: M. Kristo. Stagājam pa dārzu, saule.

Pasts: Dravļnieks], J. Jļankavs] noprasa tiešu atbildi1
.

Brāļa kārts.

Ejam uz Ruviglianu, polic. atnes pasi.
Rakstu nac. jaut. IV2 lp.
I>asu Hellmļani].

Proj. —

Sajūta uztraukta, naktī raudu, ar I. baramies.

Domas: kad tik es spētu. Visi aiziet priekšā: J. J[an-

kavsļ, Hellm[anis]. Man jāsaņem visi spēki.

II 31.12.7.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Apmāc, līst visu dienu.

Sapņi: mētelī jākāpj zemē, negribu, kāpju augšā, izbirst

lapiņas, kāpju pakaļ un salasu. □ Mēs staigājam pa
dārzu. □

Pasts: kārts no Ciel[ēna] un Deglfava]. Grām. no Bfau-

raaņa].

Eju uz Ruviglianu. □ Uz Lugānu. □

Rakstu 2 lp. arī pēcpusd.
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Lasu —

Proj. —

Runāja, ka forma viena, tā mūžības mēraukla, temati

daudzi un pārejoši.
Domas: man jāatgriežas uz vienkāršību.

Sajūta vāja, jāsaņemas.
Jaungads pienāk, runājot, ka man jānomet no kakla part.

dzejas
1. Citādi es netieku pie tālākas dzejas. Un man

jāsasniedz visaugstākais.

1908

DIENASGRĀMATA

14.1.8.

Ir tik gribas jeb kustības dzeja un neapzinības jeb miera

dzeja. Nav tendences un skaidras mākslas dzejas.
Visas dzejas sakne ir jūtas, bet tās vai kustīgas vai

nē, apzinīgas vai neapzinīgas, Ober jeb Unterbewust-

sein 1.

Pēc tā vajga pārvērtēt visu dzeju.
(23236/161)

23.1.8.»

13.6.8.

Soc[iālisms] un māksla

Marksam ģeniāla doma kopot visus nepatstāvīgos domā-

tājus, neapzinīgos un pusapzinīgos lielā partijā; viņos ir

arī spēks, tikai mazs, par sevi vien nevarīgs. Kopā tās

domas var virzīt uz darbu. Partija uzņēmusi daudzos sīkos

spēkus, dod katram no viņiem atpakaļ kopuma spēka at-

spulgojumu. Tas pats ceļš visām valsts un valdības idejām:
ticībai, tautībai, kultūrai. Markss to ieroci griezis pret
valsti pašu. Viņa partija, kas ir gluži kas cits un lielāks

nekā politiskas partijas, gan piespiež un iznīcina mazos

indivīdus, lieliem sākumā pret viņu jācīnās, lai netiktu

apēsti, bet izslēgt indivīdus tā neizslēdz. Indivīdi var ga-

tavo partiju ņemt arī kā ieroci rokās. Vai mākslai ir tur

vieta? Vai ētikai? Sava dzejnieka nebija pat sākumā; Frei-

ligrātu masa atraida. Un Dīcgens? visu dzīvi velti cīnījies,
tagad nāk uz augšu, bet vai uznāks? Ētika ir jau pate

partija savā kopsatursmē, nelaiž tai atdalīties. Dzejas vietu

izpilda demokrātiskākā runa. Cita māksla tiek ņemta

gatava no pretnieka — pilsoņa. Bet vai nevar nākt vēlāk

kā kristiānismam?
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Ko nozīmē instinktīva pretestība partijā pret dzeju?
Vai ne indivīdu pretestība pret indivīdu? Un tomēr kāre

pēc sajūsmas un dzejas, un tiekšanās tikt par dzejnie-
kiem? Tomēr iespēja jaunai dzejai.

(23286/129)

23.1.8.

Ģēnija traģēdija: atdot savu darbu priekš citiem, arī

sevi pašu; savu lielo darbu atstāt par labu maziem un

niecīgiem darbiņiem. Sabiedrība ar pienākumu uz to

spiež. Traģēdija Rīgā: nevaru mīlēt cilvēci. Mazi talanti

to neizcieš. Lielie vai nu pienākumu nicina, vai padodas
un dara mazos darbus bez skandēšanas. Atzīst, ka sabied-

rībai, t. i., cilvēcei, vienmēr taisnība pret katru atsevišķu
cilvēku, arī lielāko. Kas ir miesās stipri, tie pārvar arī šo

traģēdiju caur to, ka paspēj fiziski abus darbus: mazos,

no sabiedrības liktos, un lielos, no sevis paša dotos. Tra-

ģēdijas nav lielumam.

(23286/130)

Pēc 1906. g. nav jaunas strāvas literatūrā, t. s. deka-

denti, bet ir literatūras tukšums. Politiskā dzeja beigta,

politika pate viņas vietā. Reakcija vēl tik nāks pilnā

spēkā. Visi agrākie talanti klusē, jauni nav parādījušies.
Amatnieki un diletanti, kas jutās apspiesti, tagad pār-
valda.

Tādi nespēj aptvert un izteikt vispārējas idejas, tādēļ

var dot tikai sevi, tas tad esot individuālisms. Bet nu arī

izrādās, cik tukši šie indivīdi. Pareizāki teikt personā-
lisms2 nekā individuālisms, jo ir tik personas, kam nav

nekā individuāla. Viņu spēks tātad arī ne atsevišķos in-

divīdos, bet kopībās: kliķēs.

(23286/131)

0.3.8.

Dzejn. dod taisni savu visdziļāko patību, viņš tikai tik

daudz ir dzej., cik viņam sava īpata personība, tādēļ vi-

ņam jārunā par personu un par sevi. (Marx faktu ir uz-

ķēris, bet tik brīnās par viņu — vēstulē par Freiligrātu.
1
)

Par jauno mākslu man jātiek pašam vairāk skaidrībā,

es gadiem esmu uz īstā ceļa, bet to aptvert dzej. ir grūtāk
nekā zinātniek., jo aptveršana dzejn-kam izdarāma ne ar

prātu vien, bet ar tēlošanu, t. i., radīšanu, t. i., ar prātu,
fantāziju, jūtu un visiem īpat. personības spēkiem kopā.
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Jārod jauna mākslas izteiksme un tas neiet ar domu for-

mul., bet aug organiski. Es jau gadiem dzīvoju kā drudzi

ar šo jaun. mākslu, bet tā nav teorētis. pārdomās, un

grūti izteiksies rakstienā. Garīga noguruma laikos, kad

fantāzija nestrādā, es varbūt arī to darīšu, bet tagad man

nemiers strādāt savu darbu, kad tik cik necik atpūtīšos,

tādēļ rakstīju Jums, ka lai necerat no manis polemiku.*

(22864/1)

12.3.8.

«S. dzies.» par daudz bilžu, kā Seliijam. Tās ņemt atkal

priekš «Ila» vai «Saules bērna». 1

*

Sellija nelaime tā, ka par daudz sakopojis lirikas,

skaistuma, puķu kaudze un katra puķe grib par sevi būt

aplūkojama. Nav telpu starpu. Drāma gan laba priekš tā,

piem., Šekspīrs, bet Šellijs nav gandrīz nemaz ņēmis scē-

nisko elementu: raksturus, situācijas u.t.t. Otra nelaime:

valoda un temats par daudz pacilāts, himnas veidīgs.
Pacilātību lasītājs nevar ilgi izturēt. Tā arī Klopštoks,
kur gan nav daudz puķu, bet pārāk pacilāts. Dziļāks ta-

lants nekā Gētem.

Abas nelaimes «S. dz.».

(23286/169)

22.3.8.

Jansons

Katra lieta tikusi vāja un frāžu pilna, un nicināta, kur

piedūries J[ansons].

Eglīti saudzē, jo tas viņu cildinājis

(23286/165)

V. Eglīts

Daudzus cildinājis: Poruku, Falliju, Brjusovu, 1
līdzīgs

Mor. Barresam un Herm. Baaram.2

Fantāzija par Poruku, kādam tam vajdzētu būt, bet

nav.

(23286/166)

24.3.8.

Slavas jautājums. Horācijs: «aere perennius». Puškins:

«a naMSiTH. BO3ABHr».'
Tagad tas vienaldz. socistiem: slava vajadzīga kā rek-
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lāma, kā organizāc. ap kādu viduci, kā palīgs dzejn. vēl

vairāk strādāt, kā atmaksa, bet lielākā daļa krīt atpakaļ
uz partiju, uz šķiru. Arēji slavas parādībās nav vairs ne

kroņu, ne triumfu — viss iedzīts atpakaļ person. pašsajūtā,
un ari te jau [nau?ļ person. laimes jūtu, bet savas lielās

šķiras uzvara. Vajga būt ļoti stipram to nest iekš sevis,

apslēptu, lai atraidītu ārēj. zīmes (es vācu teātrī ovācijas).
Dzej-am būt ir ciest, nest visas pasaules sāpes kā Kris-

tum.

(22864/2)

27.3.8.

Poēzija īsākais izteiksmes veids. Caur ritumu, pantu
īsumu vai garumu, atskaņām, aliterāciju, cezūrām u.t.t.,

caur gluži mehāniskiem līdzekļiem, kuriem gar domām

un jūtām nav nekādas daļas, izteic domu un jūtu saturu,

t. i., caur mehāniku izteic psihiku. Nav tik vien izteikts,
cik vārdos lasāms, bet nesamērojami vairāk, jo lielāko

daļu no priekšmeta izteic bez vārdiem tehniskā forma. Ja

visas domas, jūtas, krāsas gribētu izteikt bez šīs atse-

višķās formas vienīgi vārdos, kā to dara proza, tad ap-
raksts iznāktu neiespējami garš. Jo vairāk izkopta, sa-

smalcināta, sašķirota forma, jo vairāk viņa uzņemas

izteikt. Tādēļ forma visvairāk izteic lirikā, bet ir arī

jau epikā manāms viņas lielais iespaids; trojiešu karu

prozā tik īsi un spilgti — reāli nevarētu aprakstīt, kā tas

tēlots «Iliādā». Savā aplokā (jūtās un domās, cik tāļi tās

ir psihiska kustība) poēzija ir īsākais izteiksmes veids,

salīdzinot ar prozu. Caur savu tehniku, bet tehnikai ir vēl

lielāks uzdevums: viņa smalkākām jūtu un pat domu

noskaņām ir vienīgais izteiksmes līdzeklis, vārdiem ne-

iespējamais, tur kur ir robežas dzejai un mūzikai.

(23286/132)

29.3.8.

Nodaļas dzeju krājumos ir intermeci starp operas cē-

lieniem, kas izklaidē dotos iespaidus un sagatavo uz

nākošiem.

(23286/133)

26.4.8.

Neizturami šauri apstākļi dzimtenē, latviešos. Visi darbi

varēja būt tik piemēroti mazajiem apstākļiem: tautībai,

sīkām partijām, mazai sajēgai. Lielus nodomus, idejas,
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dzejas nevar. Viss aprēķināts uz saviem šauraj. lasītājiem.
Pirmoreiz liela izeja sociālismā. No tā stāvokļa jāap-

spriež visi mani agrākie darbi.

(22864/3J

27.4.8.

Em. n1

Tie brīvākie, kas atstājuši tēviju spaidu dēļ, tie te

liekti nebrīvībā, atkarājas tik no svešiem dzimtenē, bez

pamata, materiāli nepatstāvīgi. Vienīgais drošais —ir fan-

tasms, kosmopolītisms.
Visiem mierinājums un visam kosmopolītismam to-

mēr cauri: ilgas pēc dzimtenes un mīlestība uz viņu. To-

mēr mēs vāji un mirstīgi cilvēki, personiski tomēr ejam

bojā, kad ari ieejam vispasaulē. Dzimtene tomēr 1000 sai-

tēm tura, mēs arī garīgi viņas produkts. Priekš viņas mēs

sevi upurējam (Alkesta tomēr raud, kaut ari upurējas

priekš Admēta labprāt
2
).

(228G4/4)

2.5.8.

Dzeja un māksla jo augstākas, jo augstāks viņu priekš-
mets un jo vairāk priekšmetam piemērota forma. Mis-

tikas priekšmets gan savā laikā bija augsts, bet tagad

novecojies, ticis zems. Viņa forma bijusi aizvien ne-

skaidra, jo priekšmets neskaidrs. Ar tiem līdzekļiem ne-

var izteikt mūsu laiku un viņu augstākās idejas.

(23286/133)

Mani saprast pilnīgi var tik sociālists un strādnieks,

viens ar garu, otrs ar jūtām. Kad strādnieks attīstīsies

līdz soc-am un tālāk līdz pilnīgai pašapziņai, viņš sapratīs
arī ar garu. Pilsoņi saprot tik formu; bet ja nesaprot

garu, tās jūtas un domas, kas izteiktas, tad nevar arī

saprast, cik sakrīt saturs ar formu. Tāpat neapsver arī

strādnieks, kas zin jūtas, bet ne formu. Tādēļ tagad modē

talanti, kam forma vien, kā dekadenti, vai saturs vien, kā

Gorkijs.

(23286/151)

5.5.8.

Beigās vajga pašiem par sevi smieties par savu sa-

jūsmību, kurai nebija spēka, par pāragro sākšanu; tad

par pazaudēšanu, jo katra revolūcija pazaudē.
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Ikdiena uzvar, bet top citāda, tomēr pieņem no revolū-

cijas; sajūsmas daļas top par ikdienas daļu. Pasmaidīt

lēni par visu un tālāk iet iesākto ceļu.

*

Izraut to mīlestību uz vienu vietu, uz dzimteni. Pašam

savas saknes izraut, bet pašam jau arī ir jāpārmainās, ja

grib augt. Bet bērzs paliek bērzs. Labākā zemē top citāds;
ozols, liepa smaržo; mazais vanadziņš top par akāciju.
Visus mīlēt, ne savus vien. Vai arī ne vienu vien mīļāko,
indivīda dzīve arī zūd. Jā, kad nav diezgan stiprs.

(22864/3)

8.5.8.

Tādēļ, ka mana dzeja tik ļoti vāja, tādēļ viņa darījusi
tik lielu iespaidu.

Un tādēļ, ka R. Kļlaustiņšļ nav šo sapratis, tādēļ var

rakstniekus skaust, tādēļ R. K. var tik. droši spriest. 1

(23286/152)

24.5.8.

Saimnieciskie apstākļi, ražošanas kārtība izskaidro pa-

rādības; bet vai ārstam uzdevums tikai izskaidrot, no kā

ceļas slimības? Cēlons jāzina tikai tādēļ, lai varētu viņu

novērst.

(23286/124)

Slavas jautājums I

Horācija aere perennius. Puškins: H naMHTHHK bo3abht.

Tāda slava tagad vienaldzīga soc-am. Slava tagad vaj-

dzīga kā reklāma, kā organizēšanas moments ap kādu

viduci, kā palīgs dzejniekam darīt iespaidu uz vēl lielā-

kām masām; pamudinājums pašam vairāk strādāt, jo ir

atzinība par pareizu ceļu; arī atmaksa, ka var justies kā

vajadzīgs, pienākumu izpildījis, derīgs ierocis cīņai un

savai šķirai.
Labākā daļa no šīs slavas krīt atpakaļ uz šķiru, par-

tiju, organizāciju.
Arējas slavas parādības nav vairs ne kroņi, ne triumfi,

kā romiešiem un vispār tur, kur šķiru godāja ne naudā,
kā kapitālistiem.

Visa slava no ārienes ieraidīta sirdī, pašā slavas guvēja

pašsajūtā. Pat arī šī pašsajūta nav personiskas laimes

jūta, bet savas lietas, savas šķiras uzvara. Sajūt, ka spēja
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izdarīt lielo darbu tikai caur ciešo kopsajušanos ar visu

šķiru, šķira līdzi darbojās.

(23286/147)

Slavas jautājums II

Varons ir aktīvs, masa pasīvs darba darītājs.

Vajaga būt tagad vēl ļoti stipram, lai varētu to nest,

apslāpēt personiskās jūtas, atraidīt ārējās slavas zīmes,
kur tām nav reklāmas rakstura priekš lietas. (Es vācu te-

ātri.)

Dzejniekam būt (varonim ari) ir ciest, nest visas šķiras,
cilvēces sāpes, kā Kristum.

(23286/148)

25.5.8. 1

Kristīgās mīlestības ideāls nav humanitātes jeb cilvēk-

mīlestības ideāls, kā to maldīgi domā vēl tagad visa pa-

saule. Tie abi ideāli izslēdz viens otru. Kristīgā mīlestība

ir cilvēcības lielākā un pēdējā pretiniece. Kr. m. prasa

pilnīgu altruismu, padošanos pārdabas varai, t. ir, sa-

biedriskai varai; viņas gribētais mērķis ir status quo;

viņas līdzekļi: apgādība no augšas. Cilvēcības mērķis ir:

kustība, attīstība; līdzeklis: pašdarbība. Egoisma atklāta

noliegšana; slepena pielaišana. Egoisma piekopšana priekš
cilvēces. Altruisms caur egoismu. Eg. un altr. jēdzienu
noskaidros, un iznīcināš. To vietā (pašdarbība un ver-

dzība) personas attīstīšana, personas pievilkšana pie dar-

bības; protams, apzinība darbā, bet neapzinība verdzībā.

Neapzinīgs altruisms jeb verdzīb., apzinīgs altruisms jeb

pašdarbība. Egoisma absolūta vairs nav, kā agrāk pie
valdošiem. Viss darbs tā kā tā altruist., arī negribot lie-

lāka atkarība no sabiedrības. Ja noslēdzas, tad nonīkst.

Altruisms arī līdzeklis personas attīstībai.

(22864/5)

Kristīgas mīlestības ideāls nav humanitātes jeb cilvēk-

mīlestības ideāls, kā maldīgi tagad vēl domā visi. Tie abi

ideāli izslēdz viens otru: kristīgā mīlestība ir humanitātes

lielākā un pēdējā pretniece. Kr. m-a prasa pilnīgu al-

truismu, padošanos citiem par labu, kas ir pārdabisks;
patiesībā šī pārdabas vara ir sabiedriska vara. Viņas gri-
bētais panākums un mērķis ir: status quo uzturēšana;

viņas līdzekļi: apgādība no augšas, no pārdabiskās varas,
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kurai zemē ir priekšstāve: valsts vara. Cilvēcības mērķis

turpretī ir: kustība, attīstība; līdzekli: pašdarbība.
Kr. ticībā: egoisma atklāta noliegšana, slepena pieku-

šana. Hum.: egoisma piekopšana priekš cilvēces. Altru-

isms caur egoismu.
Hum.: egoisma un altruisma jēdzienu noskaidrošanās

un abu atcelšana. Tie patiesībā bija: pašdarbība un verga

darbība; viņu vietā: personas attīstīšana, pievilkšana pie
darbības, personas apzinīga (pretī pavēlētai verdzībai)
darbība ar mērķi ārpus sevis: cilvēci.

(23286/126)

Krist, ticībā: neapzinīgs altruisms jeb verdzība; hum.:

apzinīgs altruisms jeb pašdarbība priekš paša pacildinātā

veidā, t. i., cilvēces vai arī savas šķiras.
Absolūta egoisma vairs nav še, kā pie valdošām šķi-

rām. Jo viss darbs tā kā tā ir altruistisks. Arī negribot,

tagad lielāka atkarība no sabiedrības. Ja noslēdzas, tad

jānonīkst.
Altruisms līdzeklis paša egoisma, personas attīstīšanai:

pats attīsties caur darbu priekš cilvēces.

(23286/127)

26.5.8.

Pa laikam nāk sevišķa patika ar atsev. darbu nodoties:

dzejot, filozofēt, tehniski atradumi, taisīt plānus kā naudu

dabūt, metrika, tulkošana, cejošana, retāk rokas darbus

darīt. Dzejošanā atkal šķirības: politika, daba, filozofija,

skumība, taut[as] dz[īves] veids, mīlestība, vec. pesimisms,

mana strofa. Gars prasa pārmaiņu, Cellas1
vingrināšanu.

Dzeltenas stīdziņas smildziņām plaukst.

(22864/6)

27.5.8.

Pa laikiem nāk sevišķa patika uz atsevišķiem darbiem

un pretība pret citiem: dzejošana, filozofēšana, tehnisku

atradumu taisīšana, plāni kā naudu dabūt, tulkošana,
metrikas apsvēršana un metrisku mēru meklēšana, ceļo-

šana, politisku pārskatu meklēšana, savu atmiņu cilāšana,

savu domu izteikšana par literatūru un mākslu, gara

parādībām, dabas novērošana, krāsu un mākoņu novēro-

šana, mīlestības fantastika, rokas darbi, tērzēšana, hu-

mors. Dzejošanā atkal savukārt šķirības, pa laikiem: po-

litiska dzeja, daba, filozofija, skumība, taut. dziesmu
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veids, mīlestība, vecais pesimisms, mana strofa, bērnu

dziesmas, humors. Gars prasa pārmaiņu; visas man at-

tīstītās cellas vingrināšanu. Kad gribas pārmaiņu, ir labi;

kad visi darbi apnikuši, tad vaina vai visa čellu pārpū-
lēšanā, bet arī tikai vienu čellu; viena locekļa pārpū-
lēšana dara nespējīgu ne vien šo locekli, bet visus citus

arī. Tas sacel prātā un jūtās pārpratumu. Tādēļ uz to

sevišķi jāskatās.

(23286/1221

28.5.8.

Sievietes liekulība nekad nebeidzas, arī tur nē, kur labi

domā, pat nē, kur mīlē. Glaimo, bet patiesībā domā ko

citu. Atklāti labu neteiks, baidās, ka atzītu pārākumu. Sa-

lasa no visurienes kopā, visus izmanto, tomēr grib būt

oriģināla, viss garīgais saturs tapināts; bet pat to, kam ir

pretiniece, liek lietā sevis labā un laužas uz vadītāja
lomu. Bet arī tā liekulība, jo labāk ļaujas vadīties. Visa

liekulība tiek mīkstināta tikai no neapzinības. Tuvas kus-

toņiem ar viņu neapzinātām dziņām.

(23286/123)

Siev. liekulība nekad nebeidzas, arī tur, kur labi domā,

varbūt pat mīļi. Glaimo, bet patiesībā varbūt domā ko

citu, arī atklāti baidās teikt par mani labu, un jau nekad

neatzīs manu pārākumu. Pate salasa no visurienes kopā,
mani visur izmanto, tomēr grib būt oriģināla. Viss garīgais
saturs mans.

Liekulība, ka laužas tikt par «vadoni — sociālisti», kur

taču pate ir pretniece un neatzīst soc-u.

Vai man jāļaujas izmantoties? Kā sargāties? Lai viņa

atzīstas, ka visi man pakaļ dara.

(22864/7)

Draugi lai saka taisni, ko domā, lai neliek minēt un

meklēt, to jau nozīmē draudzība, ka atvieglina satiksmi

un kopdarbību caur pavieglinātu zināšanu. lenaidnieka

spēki un nolūki jāatmin, lai varētu aizstāvēties; vienal-

dzīgie jāizdibina, lai varētu tos likt lietā, bet draugiem pa-

šiem viss jāsaka, tad var droši bez šaubām un aši darbo-

ties.

(22864/8)
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Draugi lai saka taisni, ko domā, lai neliek minēt un mek-

lēt. To jau nozīmē draudzība: atvieglināta satiksme, domu

izmaiņa, kopdarbība caur atvieglinātu, pareizu zināšanu

pārsniegšanu. lenaidnieka spēki un nolūki jāatmin, lai

varētu aizstāvēties; vienaldzīgu jāizdibina, lai varētu tos

likt lietā, bet draugiem pašiem viss jāsaka, tad tik var

droši, bez šaubām, pareizi un aši darboties.

(23286/125)

Kā to izskaidrot, ka par mani nemaz nerunā, «U. un

N.» nemin? Uzbrukt R. K[laustiņš] drīkst, tātad tā nav

bijība. Vai tad kritika atzīst par neievērojamu? Kā tas

iespējams? Vai jau iestājies pilnīgs gara nogurums? Vai

jau klāt Mirza Šaffi un Marlita?

Kad nav neviena soc. dzejnieka, es viens, man pakaļ
dara, kādēļ tad mani nemin? Kad atzīst, ka mani darbi

veicina s-u, kādēļ tad caur viņu neminēšanu aprobežot
s-a veicināšanu? Loģika nespēj savienot abus faktus; ko

loģika nespēj, spēj personiskas intrigas.

(23286/151)

31.5.8.

Nāve ir savienošanās ar visumu; dzīve ir kopība ar

visumu, bet ne tik pilnīga. Starpība starp dzīvi un nāvi

nav tik liela, kā to domā. Kas to zina, tas dzīvi arī tā var

grozīt, ka savienošanās top jo pilnīgāka. Dzīvē ir laik-

meti, kad savienošanās ar visumu ir tuvāka, vismaz ar

vienu visuma daļu — cilvēkiem; tas ir lielos sajūsmas
brīžos tautai vai cilvēces vēl lielākām daļām, tādos laikos

sajūsma vieno kā nāve: viegli atdoties, ziedoties vispā-
rībai. Ikdienā tas ir visgrūtāk. Kas prot savienoties, t. i.,

ziedoties, tas ir vistuvāk nāvei nevien idejā, bet arī fak-

tiski. Bet arī vistuvāk laimei, jo sajūsma, nāve, visums,

cilvēce ir vienīgā, augstākā laime. Dzimuma mīla ir lai-

mes priekšjūta. Kad viņa pate sev mērķis, tad ir zema un

dod laimi tik divām personām un tās pašas laimes maz bez

mērķa ārpus un pāri par sevi. Cilvēka mērķis ir ārpus

viņa: cilvēcē un visumā, un kopībā. Mēs nebijām ok-

tobrī1
diezgan tuvu tautai un cilvēcei, tādēļ zaudējām. Ja

būtu bijuši tuvāk, būtu cēlies Napoleons.

(23286/128)

Modernai dzejai nav ko teikt; tā nav gudru vīru, arod-

nieku saruna, bet saviesības tērzēšana. Tukši cilvēki ne-
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cieš klusu, jo tad viņos jūtams tukšums; nav iekšēja sa-

tura un spēka, kuri darbotos arī klusu ciešot; viņiem jā-

aizmieg, ja nerunā. Tikai runai skanot, viņi jūt, ka dar-

bojas un ir dzīvi. Mūsu modernai dzejai nav ko teikt, bet

viņai pastāvīgi jārunā, jo citādi nejūt, ka ir dzīva.

(23286/133)

Gēte, Vāgners lieli tika caur atkrišanu no sevis, bija

ateisti, tika mistiķi, tad ieguva visu publiku. Es negribu
atkrist no sevis, bet jādod cita mistika: skaidra doma, kura

tomēr noslēpums, sajūsma, kura tomēr noslēpums, nāve,

kurā iet brīvi. Parasto mistiku izsmiet, tāpat parasto brīv-

domības un brīvības tēlotāju. Atrast vēl augstāku mis-

tiku, pāri par dabu. Tas arī tikai prāts, kas aptver dabu.

Vai tas nezināmais otrpus pasaules? Vai sajūsma?

Modernam dzejn. nav ko teikt? Nav gudru vīru arod-

nieku sarunu, bet saviesības tērzēšana. Runīgi cilvēki

necieš klusu, jo tad viņos klusums un tukšums, nav ne-

kāda iekšēja satura un spēka. Tikai runājot, skanot jūt,
ka ir dzīvi.

(22864/9)

3.6.8.

Dievs un Kristus, un visi reliģiju dibinātāji ir vidutāji,
kas jāizskauž, lai mēs nākam tiešā sakarā ar dabu. Tāds

bij senās reliģijās — ēģiptiešiem, asīriešiem, indiešiem,

bet tik sākumā. Jāiet arī še lokā atpakaļ, bet uz augšu.

(23286/134)

8.6.8.

Čūskas un aitas ir vērts dzīvot, un es nē; vājas kopijas
ir vērts palikt, oriģināls nē; Terencs1

un Pļauts ir uzgla-
bāti, Menandrs nē. Vājo daudzumu daba paturējusi, stip-
rākos vieneniekus atmetusi. Tāda ir dabas taisnība un

ekonomija, un tāda cilvēku.

(23286/150)

17.6.8.

Dienas grāmata
1

Refleksijas.
Aforismi.

Dzejoļi.
Sarunas.
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Dienas uzzīmējumi:
— par sevi,

— par Itāliju,
— par ceļojumu,
— par lasīto,
i
— par notikumiem dzimtenē.

Dzejoļi no abiem.

Vēstules:

— rakstītas draugiem,
— atklātībai,
— saņemtas no draugiem,
— no publikas,
— kā polemikas.

Vēstuļu veidā artiķeļu kvintesences no sveša.

Kritikas sava iespaida veidā,
— aizrādījumu veidā publik.

Šodien lasīju šādu dzeju, joku,
— ievērojamu domu.

(Kā Tolst[oja] domas uz katru dienu.2)

(23286/136)

Dienas grāmata
J. Jankava vēst. par mākslas jautājumiem.
Tulkojumi.

Idejas un iniciatīvas; projekti.
Sava biogrāfija.
Atmiņas.

Redzēšu, kurš pirmais pakaļ taisīs.

«Gaismas pils».

(23286/145)

18.6.8.

Par dekadenci

Lai nepārprot dekadences nozīmi; viņa pati saucas «pa-

grimšana», ar ko grib izteikt, ka pate vairs nezin tālāk uz

priekšu iet, ka viņai nav vairs ko teikt, ka viņa ir kāda

uzdevuma piepildīšanās, kādas attīstības apstāšanās un

pagrimšana. Tā ir galvenā nozīme; sīkākas pazīmes ir da-

žādas, bet galvenā visām dekadencēm viena: ka nav vairs

ko teikt. Dekadencu vēsturē ir neskaitāmi daudz, šī māk-

slas un literatūras dekadence mūsu dienās nav ne vie-

nīgā, ne interesantākā, tikai tuvākā. Mums pašiem, ar

mūsu īsiņo un neievērojamu attīstības gaitu, jau bijušas
vairākas dekadences, kaut gan ari nav tik pazemīgi sau-
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kušās. Vācu mācītāju literatūrai bija sava dekadence, kad

beidzās tās šķiras garīgā valdība un cēlās zemnieku —

gruntnieku šķira ar savu ideoloģiju — tautību. Arī šī sa-

vukārt nobeidzās 90-tos gados, kad cēlās lielburžuāzija

un proletariāts. Tagadējā literatūras pagrimšana, kura pate

saucas par dekadenci, ir gluži mazas inteliģentu dajas

priekšstāve, tādēļ ari raksturīga pazemība, kas atzīst savu

nespēku un pagrimšanu, ar to vēl lielās, bet arī reizē rak-

sturīgā izmisusi pašuzslava. Neviena plašāka šķira viņu

neatzīst, viņa bez šķiras atbalsta karājas gaisā. Dekaden-

tiem nebij nekā sava, viss tikai zināšanu krājums, sa-

nests no visiem arodiem. Viņiem bij tikai laiks un griba
rakstīt, jo visi bija aizņemti ar politiku, bet viņiem poli-
tikas nebij, jo nebij šķiru intereses; viņi sludināja tādēļ
mākslu par sevi, bez kāda reāla satura. Viņu mākslai tik-

pat maz satura, kā viņiem pašiem. Tādu bezsatura, bez

iespaida mākslu arī neviena vara neliedza. Tā viņiem

bija diezgan laika un izdevības mesties uz literatūru. Bet

nebij viņiem arī ko teikt un kā teikt, tādēļ metās uz aiz-

ņemšanu: no manis, no krieviem. Nebij ap kādām inte-

resēm un idejām pulcēties, tādēļ metās uz personām, pul-

cējās pa kliķēm un saloniem. Eglīts ilgi un visapkārt

meklēja un vēl tagad meklē dekadentiem personas, uz

kurām balstīties. Raudzīja atrast varoni pie darba («Rīta

Blāzma»), tad gribēja Niedru, bet tas kalpo zināmai šķi-
rai, lielzemniekiem; pat mani laikam domājis Eglīts, kad

rakstīja par dzejām, bet es piederu pie strādniekiem ar

netīru veļu; reizē arī domāja uz Aspaziju, bet arī pro-

gresīva.
Vēl agrāk jau Failijs bija padomājis uz mani, bet ne-

bija atradis piekrišanu dekadentos. Beigās Eglīts atrada

Poruku, kurš pats bez šķiras pamata, pats meklējis visur

pajumti un pabalstu arī naudā, pats bijis bez partijas
izšķirības jau 1890. gados, kad vēl izšķirības pat nebij
tik asas. Bet arī Poruks pietika dekadentiem tikai uz

laiku, jo arī Porukam sava nekā nebija, arī tas bij «sala-

sītais cilvēks», no visiem kultūras katliem apsmeķējis pu-
tiņas, bez sava satura, bez pasaulsuzskata, bez pamatide-
jas, vieglu laiviņu īrējs, noveļu feļetonists, gara laika ka-

vētājs, patīkams tērzētājs, Unterhaltungschriftsteller 1
. Eg-

līts atrada atkal Brjusovu, neskaidru galvu un tukšu

sirdi. Bet citi bija praktiskāki savos meklējumos, kamdēļ
iet tālumā un lielumā, vai arī Eglīts nav ģēnijs, arī Fal-

lijs, arī Vēsmiņš, arī Jancis un Krancis? Attīstījās loģiski
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ģēniju meklēšana līdz tai pakāpei, ka katrs dzejnieks ir

ģēnijs; lai to aizstāvētu, vajdzēja atzīt, ka katrs ģēnijs
tik sevi spēj atzīt. Šī nejēdzības robeža drīz bij sasniegta.
Pagrimšanas epizode pate nogrima. Vienu viņa izdarīja
ar savu skaļo reklāmu, ka padarīja pazīstamu, bet smiek-

līgu dzejnieka vārdu.

(23286/138—140)

Man pārāk daudz ko teikt. Domu daudzums jau tā no-

spiež, un to, ko vārdos notver, to vēl nedrīkst izteikt. Tā

divkārša nasta, no kuras nevar tikt vaļā. Tie nesaprot

nekā, kas domā, ka ciešu klusu aiz trūkuma, aiz tā, ka

viss izteikts. Varbūt no tālienes to nevar saprast, varbūt

spriež pēc tā, ka dekadencei nav ko teikt, varbūt spriež

pēc sevis, bet varbūt arī vienkārši aiz politikas, gribē-
dami nolikt pretniekus, un kad tiem mutes aizbāzuši ar

zemi, ar svinu vai cenzūras zīmuli, tad iestāsta publikai,
ka nav vairs ko teikt.

(23286/149)

19.6.8.

Pret epigr. «Droša cīņa» 1 rakstīt pretepigrammu: nav fa-

tālistiskas drošas uzvaras, droša tik tad, kad mēs pielie-
kam visus spēkus. Es gribēju mierināt visgrūtākā brīdī,

pats biju noguris un izteicu tik savu pārliecību, ka mūsu

spēks izrādīsies nesalauzts. Es zināju sen, ka laiks nenāks,

ja ļaudis to nevedīs. Nav fatālist. drošas uzvaras. Nav

pareizs viss šis fatālisms, kā apstākļi visi izrādās, tas labā-

kais apstāklis esam mēs paši.
(23286/58)

Mēs, modernie cilvēki, neesam vairs tik cietsirdīgi un

šauri egoisti kā Kristus, kurš uz savu māti teica: «Sieva,

kas man ar tevi par daļu?»
2 Kad mēs sadūrāmies ar veco

paaudzi, kas laiku nesaprot, mēs lūkosim viņu mierināt,

darīsim viņai saprotamu, ka vismaz mūsu nolūki ir

skaidri
un ideāli; arī ģēnijs un varons, kurš jūtas trau-

cēts no saviem nesapratējiem, savējiem, nelietos asus

līdzekļus, atzīs arī tos par sev līdzīgiem. Un tomēr mēs

ģimeni mazāk atzīstam, bet mēs vairāk cienām pašu

cilvēku. Un cilvēkā mēs cienām taisni viņa patstāvīgo

pārliecību. To Kristus nevarēja. Viņa mācība neatzīst

cilvēka patstāvības, bet tik viņa pilnīgu uzupurēšanos

priekš valdītāja, kurš gan zinās gādāt un žēlot.

(23286/141)
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28.6.8.

Par ko loga atspoguļojumā dabas aina izliekas skaistāka

nekā pašā dabā? Ainu, ko sen jau biju apnicis, atkal

ļoti iemīlēju, redzēdams logā atspoguļotu. Mūsu prāts

prasa visur aptveršanu, uz to vienmēr iziet, tas arī viņam

patīk, kas ir aptverams; kas tam mazāk apdodams, sa-

ceļ neapmierinās jūtas. Logs dod noslēgtu, tātad ātrāk

aptveramu ainu nekā daba, tādēļ pirmā vairāk patīk. Arī

katra ainava, caur logu aplūkota, liekas skaistāka, nekā

no brīva, neaprobežota stāvokļa skatīta, jo pēdējā garu

izklaidē priekšmetu un skatu daudzums, un neaptvera-
mība. Vai šis pats lētas aptveramības, mēra un robežu

princips nav arī vispār princips katrai mākslai, kura vien-

mēr prasa pēc mēra?

Māksla tad būtu īpašs garadarbības veids, kurš palīdz

aptvert pasauls parādības, saņemdams tās robežās, kā

arī zinātne ir garadarbība. Še kopējais, izšķirība meklē-

jama citur: māksla dod organism.

(23286/162)

7.7.8.

Kapit. XVI. 1 Arī estētikā katram laikmetam savi likumi,

jo estētika ir bioloģiska, ne fizikāliska parādība. Klasi-

cisms vairs neder. Kādi est. likumi feodālism., kādi kapi-
tālismam, kādi pārejas laikam un sociālismam? Jāizpēta.
Vai jautājums pareizs? Vai stāsies sakarā ar manu teo-

riju par simboliem?2

(23286/142)

11.7.8.

Reālisms līdzinās speczinātņu faktu krāšanai, novēro-

šanai; empīrika, induktīva metode. Romantisms — hipo-
tēzēm. Simbolisms — dedukcijai, sintēzei.

Buržuāziskā sabiedrība pārāk aprakstīta, novērota; vai-

rākkārt bijis reālisms un simbolisms. Proletar. sabiedrība

prasa to pašu. Jaunas attīstības stadijas prasa atkal jaunu
reālismu, bet katras stadijas rezultāti jāsaņem simbo-

lismā. Vai reāliem tēliem jātop par simboliem?

(23286/142)

Tikumībai jābūt ne abstraktai, absolūtai, bet pozitīvai,
ar saturu, ko darīt, tātad relatīvai. Kritērijs ir derīgums
šķirai. Tātad «nolūks svētī līdzekli». Tā būs tikumība

tikai vienas šķiras vidū. Bet interšķiru morāles nav? Tā-
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tad nav ari interšķ. kultūras, jo arī tā prasa savam derī-

gumam morāli. Cīņai pašai jābūt zināma regula, tā t. s.

humanitāte. Faktiski tiek zinām, mērā ieturēta. Vēl vai-

rāk to prasām no saviem pretniekiem. Tātad jāatzīst arī

teorijā. To dara revizionisti.

(23286/143)

5.8.8.

R. Klaustiņš saka, ka esot atskaņoti ievadraksti un soc.

d. tikai «Jauns gads»,
1
pretruna.

Taisni ievadrakstu es negribu, tādēļ atrod, ka nav s. d.

Ja s-d., tad būtu proza, jo par s. d. publika saprot tik tos

programas punktus, kurus vienīgi apstrādā avīzes.

Bet pie soc. pieder klāt pasauls uzskats un gars, tie ir

grūtāk saprotami un vēl grūtāk paskaidrojami, tādēļ par

tiem nav runa. Prozai arī jāievēro sīkie dienas jautājumi.
Bet kustība paliktu sekla, ja tikai sīkie dienas jautājumi.

Tādēļ poēzijai jācilā arī lielie pas. uzskati, gara, vadītāju
domu, jūtu jautājumi.

Tie tik sveši tikuši publikai caur sīkumu, ka nepazīst

par s. d.

Proza arī šos lielos jautājumus padara seklus, sīkos,

savstarpējos strīdos.

Vajga tos darīt pieejamus lielai masai, viņas dvēselei,

to dara tikai poēzija. Kas jūt un novēro garu, tas vieglāk

izpratīsies arī praktikas prozā.

(23286/56)

27.8.8.

[Nevienu?] domu nevar izteikt visā pilnībā, jo katrai ir

pārāk daudz detaļu. Doma pate jau nozīmē detaļu kopā
saņemšanu. Bet arī izteiksme nevar to pašu un visu at-

tēlot, var dot tik galvenos vilcienus, var izlasīt to, ko

tura par vispār pazīstamu. Tādēļ nesaprotas dažādas tau-

tas un šķiras, ka vienai ir nepazīstams tas, kas otrai pa-

zīstams un izlasīts.

Seksualitāte izlaužas cauri pie reālistiem kā kaislība,

pie dekadentiem kā ikdienība, abi ieskata to kā ko pa-

liekošu, nepieciešamu, likteni, kam nevar pretoties. Nepa-
reizi abi uzskati; dzīvē gan ir kaislības gadījumi un laiki,

bet vajga tos izskaidrot. Notiek arī tā, ka seksual. top

par ikdienību, kad zināmas aprindas un iz-

virtušas. Patiesībā seks. nav ne liktens, ne vienādi dar-

bojošs spēks. Cilvēkiem ir griba uz seks. tāpat kā uz
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ēšanu un uz darbību. Visur nervu spēka patēriņš un

vingrināšana. Kad viena daļa nervu nogurst, jāvingrina
citi nervi. Maiņa vajadzīga, lai sistēma varētu atpūsties

un vingrināties. Uz maiņu viss uzbūvēts, uz ekonomiju.
Šī maiņas vajadzība izskaidro arī seks. jautāj., kurš lie-

kas tik sarežģīts gadu tūkstošiem, kura neizprotamību

cildināja dzejnieki par likteni, par daiļumu, par ģeniali-
tāti. Pilnīga pretruna līdzīgi interesanta kā gudram, tā

muļķim. Tāds nervu nogurums notiek arī pie šķirām un

tautām. Inteliģence pie mums visvairāk nogurusi, jo vis-

vairāk eksaltējas. Cf. fr[anču] revolūcija. Jauns ģimenes
veids sagatavojas, bet nav iestājies un nevar iestāties ta-

gad tāpat kā jauns īpašuma veids; visas komunfisma] ko-

lonijas beigušas, arī Eeden, arī Sinclaira, Voltēra 1
v. c.

Arī netiklība un viņas muļķības zīme beigsies, soc. arī

vainīgi. Tā ir lielākā nelaime, to nevar saglābt ar [teksts

nav pabeigts.]

(23286/168)

10.9.8.

Tem.

Nenoslāpt mazos darbos, galvu paturēt skaidru priekš
lielu sakaru un tālu mērķu atzīšanas.

Tagad visi metas uz kultūras darbu, tas pastāv no le-

ģiona mazu darbiņu, uz morāli, tā pastāv no instinktu ap-
svēršanas, bet arī valdīšanas priekš liela mērķa.

Jaunus dzimumsakarus, veidus nevar ievest vecā kār-

tība, kā jaunus īpašumveidus, komūnas un kolonijas arī

nē. Nevar liet jaunu vīnu vecās mucās.

Dz. tem. Griežos pie jaunības, viss pa lielākai daļai
priekš viņas rakstīts, bez jaunības un sievietēm nav uz-

varas.

Smieklu vieta nodaļā

Oktobrī daudz sanāca, bet nespēja viņus ne attīstīt, ne

organizēt, ne izglītot.
Pie tevis griežos jaunība,
Tev... ir rakstīta.

(23286/57)

13.9.8. III 1

Jo vairāk indivīds attīstās un jo lielāks top, jo vientu-

līgāks jūtas, jo vairāk ilgas viņu velk atpakaļ uz masu,

uz visumu, uz tautu, uz proletariātu. Indivīda laime ir
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tikai kopībā. Vientulībā Mēnessdārzā viņš [uz?] salas, no-

skaidro savus spēkus, atpūšas, bet viņa laime ir tik sau-

les dārzā, tikai kopībā, kur viņš izplūst.
Laime vispār nav indivīdā, bet ārpus viņa, kā arī aug-

stākie mērķi.

Arī saskaņa, Gētes harmonija, nokārtotie un valdītie

spēki nedod vēl pilnīgu laimi, bet tik spēku apziņu, kas

arī patīkama. Tad vēl trūkst spēku pielikšanas, vingrināš.,
trūkst mērķa priekš kā? Tikai priekš citiem, priekš cil-

vēces.

Lit. 17362

(22864/10)

25.9.8.

Man nostāties ārpus partijas cīņām kā Dīcgens; viņa

motivējums un augošā autoritāte.

Moderne Volkerabschlachtungen.
1

(23286/153)

30.9.8.

Ar to es nesaku ko citu, nekā iepriekš un vienmēr.

Katrā laikā jāuzsver sava puse no patiesības.

(22864/11)

30.10.8.

Gluži vājš ir arī visstiprākais cilvēks, kad viņš paliek

pie sevis vien; viss spēks, arī garīgais, nāk no lieluma

vien.

(23286/144)

26.11.8.

Kas grib darīt iespaidu uz notikumu gaitu, tam ierocis

ir sajūsmība, nopietnība, dusmas, visas jūtas. Kas to ne-

grib, tas var no augstās pakāpes viegli ironizēt un sa-

jūsmu saukt par jūtelību, smieties par izdarītām kļūdām,
būt gudrs un pārvarīgs gars. Bet patiesībā katrs no šiem

gudrajiem ak cik labprāt būtu labāk sajūsmināts! Heine

pats gribēja «die Freiheit [erfechten?]» 1
,

tad runāja no-

pietni, bet kad to nevarēja, tad nāca viņa satīras. Viņš

skauda Freiligrātu un Hervēgu taisni tādēļ, ka tie darīja
tiešu iespaidu uz politiku; tas pats pie Gētes pret Šil-

leru.

(23286/135)
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DIENAS HRONIKA

m 1.1.8.

Guļu vāji, nemiegu, m. 8, a. 729, v. □ Guļ vidēji. O

Apmācies, drusku saules.

Sapņi — □ Lavandaja cep [1 nesalasāms vārds]. □

Pasts: Onkļulis], Sēja, Zanders.

Eju uz Suviglianu. □ Uz Kasarati. L~J

Rakstu —

Lasu avīzes.

Proj. —

Runas —

Domas —

Sajūta vāja.

Jāsaņemas uz lieliem darbiem.

IV 2.1.8.

Guļu vāji, m.
I ļ2S, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Apmācies, drusku saules.

Sapņi: papus saka, es esot ar zābakiem, varot nākt

iekšā veikalā.

Pasts: Lonija 1
, Kurcis, Jfankaval grāmata.

Ejam uz lilij.
Rakstu 2 lp. n. j.
Lasu J. Jļankavu] 2

.

Proj. —

Runas: kas būs? Vai Egl[ītis] netiek par piekritēju.

Sajūta vāja.
Domas: jādara savs dz. darbs, tad būs viss labi.

V 3.1.8.

Guļu vidēji, m. 8, a. 729, v. □ Guļ vidēji. 13

Apmāc, naktī skaidrojies.

Sapņi —

Pasts: Nīna.

Ejam uz Suviglianu.
Rakstu 2 lp.
Lasu avīzes.

Proj. —

Runas —

Sajūta vāja.
Domas: jāstrādā vairāk.
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VI 4.1.8.

Guļu vidēji, m. 8, a. *ļ2% v. □ Guļ vidēji. □

Saule visu dienu, auksts.

Sapņi —

Pasts: mama.

Eju uz lilij. □ Uz Lugānu. □

Rakstu —

Lasu avīzes, J. J[ankavu],
Proj.: reliģ. dibinās.

Sajūta vāja.
Domas: jāstrādā vairāk, vairāk prasīt no sevis.

VII 5.1.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule visu dienu, salst.

Sapņi —

Pasts: Biruta.

Ejam uz lilij.
Rakstu —

Lasu J. Jļankavu].
Proj. —

Sajūta vāja.
Domas: jāstrādā vairāk.

I 6.1.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule visu dienu.

Sapņi —

Pasts: Baum[anis], Resfnais].

Ejam uz lilij.
Rakstu vēstuli J. Jfankavam].
Lasu J. Jfankavuj.

Proj. —

Sajūta vāja.
Domas: ka literatūru būs jāmet, jāstrādā maizes darbs.

II 7.1.8.

Guļu vāji, m. 7, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, bet mācas.

Sapņi: dzenu tačku, gar ūdeni, tad redzu, labs ceļš. Pa

zāli eju no darba, gluda, ar rokām pamāju, slīdu tālāk.

Protekcija.
Pasts: avīz., [2 nesalasāmi burti].

Eju uz lilij.
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Rakstu J. J[ankavam].
Lasu av.

Proj.: kopā ar I. estētikas un ētikas jaut. teorētiski un

mākslā tēlot.

Domas: jāstrādā, ka Kast[eļanska] darbs tiek gatavs.

111 8.1.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Apmācies, sniegs.

Sapņi —

Pasts: avīzes.

Ejam uz Suviglianu.
Rakstu nac. jaut.
Lasu avīz.

Proj. —

Sajuta vāja.
Domas: jāizšķiras, jāstrādā.

IV 9.1.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, auksts.

Sapņi —

Pasts: Cielēns.

Uz Suviglianu. □ Uz Kasarati. □

Rakstu n. jaut.
Lasu avīz.

Proj. —

Sajuta ļoti vāja.
Domas: jāstrādā vairāk.

V 10.1.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vāji. □

Saule, auksts.

Sapņi: Čakste, lai uzņemtos amatu: man ir jau trīs un

bads arī: Man nauda uz 10%
, Jums uz 30%.

Pasts: Šiliņš, [1 nesalasāms vārds].
Uz Suviglianu.
Rakstu n. j.
Lasu avīz.

Proj. —

Sajūta vāja, līdz raudāš., parpūlēš.
Domas: vai es spēšu beigt n. jaut.? Slims. Jāsaņemas.
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VI 11.1.8.

Guļu vāji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, auksts.

Sapņi: grūda ezerā, es vilku ārā [2 nesalasāmi vārdi].
Pasts —

Uz Lugānu.
Rakstu —

Lasu av.

Proj. —

Sajuta vāja.
Domas: jāraksta n. j. īsi, jābeidz ir visādā ziņā.

VII 12.1.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, auksts.

Sapņi: ezers, labā rokā rauduve, kreisā balodīts balts ar

spīdošu galvu, ārā iznāku. Pārcērtu ar āmuru celī 3 cau-

rumus].
Pasts: Aža dāvājums. 1

Uz lilijām.
Rakstu: 3 kart., 1 vēst. Drļavniekam].
Lasu —

Proj. —

Sajūta vāja, bailīga.
Domas: tomēr jāstrādā, kad tik beigt šo darbu.

I 13.1.8.

Guļu vāji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vāji. □

Saule, auksts.

Sapņi: Br[āļa] karte un materiāli.

Us lilijām.
Rakstu n. j.
Lasu av.

Proj. —

Sajuta ļoti vāja, līdz raud.

Domas: bailes no n. j. nebeigšan. Kad tik veiktu šo darbu!

II 14.1.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, auksts.

Sapņi: cepure ar izgriestu malu, ir vēl otra, melna.

Pasts: Br[āļa] materiāls, Resnā uzaic. 1

J. Jfankavsļ: Celms atpakaļ.
2

Uz lilijām. □ Uz Lugānu .□
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Rakstu n. j. 2 reiz vak. —

1ļ27, V 29.

Lasu av.

Proj. —

Sajūta: izsamis.

Domas: kā beigt darbu, neizplūst plašumā, saņemties.

111 15.1.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, salst, bet siltāks.

Sapņi — □ Profesors, čumedens nozuda, Jansons bailīgs
un nikns, ar kuģi atbraucis. □

Pasts: Birz[nieka-Upīša] nauda.

Uz lilijām.
Rakstu n. j.
Lasu av.

Proj. —

Sajuta vāja, bailīga.
Domas: kā tik veikt darbu.

IV 16.1.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, auksts.

Sapņi — □ 2īdiņš. □

Pasts: Brfāļa] materiāli.

Uz lilijām.
Rakstu n. j.
Lasu av.

Proj. —

Sajūta vāja, izmisusi.

Domas: bažas, kā tik veikt.

V 17.1.8.

Guļu vāji, m. V26, a. V2B, v. D Guļ vāji. □

Saule, mācas.

Sapņi —

Pasts —

Uz Kasarati.

Rakstu n. j.
Lasu av.

Proj. —

Sajūta vāja, nogurums.

Domas: beigt darbu.

VI 18.1.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □
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Saule, auksts.

Sapņi — □ Konce. □

Pasts: Kurcis.

Uz liliju. □ Uz Lugānu. □

Rakstu —

Lasu av.

Proj. —

Sajūta vāja.
Domas: beigt darbu.

VII 19.1.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, no rīta VI20

.

Sapņi — □ Olas un gaļa no tantiņas, bučojas ar tan-

tiņu. □

Pasts: Baum[aņa] grām. Zeltmata labā kritika. 1 Sēja.
Uz lilijām.
Rakstu n. j.
Lasu av.

Proj. —

Sajūta vāja, labota.

Domas: beigt darbu.

I 20.1.8.

Guļu vidēji, m. 8, a. 729, nevingr. □ Guļ vidēji. □

Saule, mācas.

Sapņi — □ Jansons. □

Pasts: Resnā, «J[aunas] Dļomas]», Roberts. 1

Uz Suviglianu.
Lasu av.

Proj. —

Runas: 2 gados jānāk «īlam», vispirms jaun. dzej.

Domas: beigt tik darbu.

II 21.1.8.

Guļu vidēji, m. 8, a. V29, nevingr. □ Guļ vidēji. □

Saule, vakarā mācas.

Sapņi: beķers, poliziotto 1 dodu 2 fr.

Pasts: Hermans, Brālis.

Uz lilijām. □ Uz Lugānu. □

Rakstu n. j. un 1 dz.

Lasu av.

Proj. —
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Sajūta vāja.
Domas: ātrāk beigt darbu.

111 22.1.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. V29, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, migla, mitrs.

Sapņi — □ Brālis un Herm. □

Pasts —

Uz lilijām.
Rakstu n. j.
Lasu av.

Proj. —

Sajūtu atkal bailes.

Domas: nevarēšu laikā beigt, vajga saņemties visiem

spēkiem.

IV 23.1.8.

Guļu vidēji, m. 8, a. V29, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, silts.

Sapņi: Blaumans arī esot bijis cietumā; es guļu uz siena,

šķūnī. □ Ķēniņi aiziet, tad I. taisās prom. □

Pasts —

Uz lilijām.
Rakstu n. j. (domas).
Lasu av.

Proj. —

Sajuta vāja, uztraukta.

Domas: kad tik nobeigt darbu.

V 24.1.8.

Guļu vāji, m. 7, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, auksts, mitrs.

Sapņi: velku drauga zābakus kājā. □ Man Dore deva

šokolādi, bet skābs piens, 80 skolnieku bars. □

Pasts: avīz., («J[aunas] DļomasJ» esot slēgta, laikam

aresti 1).
Uz lilijām.
Rakstu n. j.
Lasu avīz.

Proj. —

Sajuta vāja.
Domas: kad tik beigt darbu.
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VI 25.1.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, auksts, mitrs.

Sapņi: smagi, vakarā pārstrādājos. □ Balodis. I. ģīmis
ar magoņu sēklām apbiris. □

Pasts: av.

Uz Kasarati. □ Uz Lugānu. □

Rakstu V2p. n. J.
Lasu av.

Proj.: «īlu» un krievu teikas dramatizēt.

Sajūta nogurusi, vāja.
Domas: tik beigt darbu.

VII 26.1.8.

Guļu vāji, m. 7, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, auksts, mitrs.

Sapņi: smagi, vakarā pārstrādājos.
Pasts —

Uz lilijām.
Rakstu —

Lasu av., Helm[aņa] lugu.
Proj. —

Sajūta vēl vājāka, baramies.

Domas: tik beigt darbu.

I 27.1.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, silts, B°.

Sapņi — □ Nes mēslus. Cūkas grib uzbrukt. □

Pasts: avīz.

Ejam uz lilij.
Rakstu n. j.
Lasu av.

Proj. —

Sajūta vāja.
Domas: varbūt laikā beigšu darbu.

II 28.1.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, silts, 12°.

Sapņi: par n. j. esot jānes priekša (lielai publikai, to es

nedomāju, uztraukums, krādziņš atiet vaļā, velku baltu

kreklu, man kāds palīdz iebāzt biksās. □ Mierkalns no-

pērk prastu kleiti. □



Pasts: Hertels un Doriņa.
Ejam uz lilijām.
Lasu «N. Z.».

Rakstu n. j.
Proj. —

Sajuta: piepeši sabaidos, ka darbs daudz par garu, izmi-

sums.

Domas: nevaru dot nekā, tik fragmentus no darba.

111 29.1.8.

Neguļu visu nakti, no uztrauk. □ Guļ bez miega man

līdzi. □

Saule ūn apmācies.

Sapņi: zirgi skrej.
Pasts: J. J[ankavs].

Ejam uz Suviglianu.
Rakstu n. j.
Lasu av.

Proj. —

Sajūta gluži nogurusi, trīcu, izmisums.

Domas: kā nobeigšu darbu, kad tik laiku spētu.

IV 30.1.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, mācas, auksts.

Sapņi — □ Šiliņu es bučojis. □

Pasts: avīz., grām.

Eju uz lilijām.
Rakstu n. j., vēst. J. Jfankavam] un Kast[eļanskim|.
Lasu avīz.

Proj. —

Sajutu atkal bailes.

Domas: beigt darbus laikā.

V 31.1.8.

Neguļu, tik no 3, m. 728, a. 8, v., vakarā traucē, lasu

Šveiheli. □ Guļ vāji. □

Saule, mitrs, auksts.

Sapņi —

Pasts,: «N. Z.»

Ejam uz lilijām.
Rakstu n. j.
Lasu avīzes.

Proj. —

306
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Sajuta: nogurums.

Domas: beigt darbu.

VI 1.2.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Apmāc, saule, vējš.

Sapņi — □ Mama ar veci, vecis pārvārījis zafti, pasta

preilene nedevusi grām. □

Pasts: Kasteļ[anskis].
Eju uz Suviglianu. □ Uz Lugānu. □

Rakstu n. j.
Lasu avīz.

Proj. —

Sajūta nogurusi.
Domas: beigt darbu.

VII 2.2.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, auksts, vējš.

Sapņi: Meļķis, v. Bezobražs esot nelabs cilvēks, eju pa

Kalkūni, redzu no kalniņa Ilūksti: zaļganbalta pils, ļoti

skaista, augstāk kāpjot, mazāka, tumšā baznīcā saucu,

Berna, [pienāk?] balta dāma, bet aiziet. □ Brālim krekli

nozagti. □

Pasts: Helmans, Alberts 1
.

Ejam uz lilijām.
Rakstu n. j.
Lasu —

Proj. —

Sajūta vāja.
Domas: beigt darbu.

I 3.2.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, auksts, vējš.
Sapņi —

Pasts: «Vārpas». Herm[anis] par «Stariem».

Ejam uz lilijām.
Rakstu n. j.
Lasu av.

Proj. —

Sajūta nogurusi.
Domas: beigt darbu.
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II 4.2.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, auksts, 6V2°r vējš.

Sapņi: par teorijām, kā zemnieki brīvlaiš. uzcēluši.

Pasts: av.

Ejam uz lilijām.
Rakstu n. j. un beidzu. 1

Lasu avīz.

Sajūta nogurusi, drusku prieks.

Proj. —

Domas: atpūsties, salasīties spēkus.

111 5.2.8.

Guļu vidēji, m. 6, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, auksts, 6V20

, vējš.

Sapņi: eju ciemā, 2 meitenes, aizvējas sien. dārzs, ļoti

patīku, skatos meitenes lejā, nāk augšā. □ Roms pr.

R. 81. □

Pasts: Cielēns, Kurcis, Ozols, [1 nesalasāms vārds].
Eju uz Lugānu, egles. □ Kasaratē. □

Rakstu —

Lasu avīz.

Sajūta nogurusi.

Proj.: kā atgaiņāties: pozitīvi «īls», negatīvi: memuārs —

gaisa pils.
Domas: atpūsties, darbs priekšā.

IV 6.2.8.

Guļu vidēji, m. 727, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, auksts, 672°, vējš.

Sapņi: 2 krievu māks., melns dārgs samta svārks. □

Vedu, teica, lai es neejot, viļņojot ezers. □

Pasts —

Ejam uz lilijām. □ Uz Kasarati. □

Rakstu —

Lasu avīz.

Sajūta uztraukta.

Proj. —

Domas: nokārtot atpūtu.
Runas: uztrauc, ka I. pakaļ taisīs jaun. dzej., atkal labi.

V 7.2.8.

Guļu vidēji, m. 728, a. 8, v. □ Guļ vāji. □

Saule, auksts, tad silts, 12°.
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Sapņi: sniegs, mazs, nedodu I. savu kažoku, no kaudzes

braucu zemē ar vēl trim. Kancelejā man melni svārki,

bet nav diezgan eleganti.
Pasts: Brālis.

Eju uz lilij. □ Uz lilijām vien. □

Rakstu —

Proj. —

Sajūta nogurusi, bēdīga.
Domas: atpūsties ātrāk, lai veiktu darbus.

VI 8.2.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. V29, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, silts, 10°, vējš.

Sapņi — □ Sajaukti. □

Pasts: gada grāmata no student. T. savien. 1

Ejam uz Lugānu.
Rakstu —

Proj. —

Sajūta nogurusi.
Domas: atpūsties priekš jauna darba.

Lasu: [2 nesalasāmi vārdi].

VII 9.2.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, 9V2°.

Sapņi — □ Es jaunā, gaišā istabā, I. grib atraut atpakaļ
tumšā koridori, iesit gardiņos, es aicinu nākt man

līdzi. □

Pasts —

Ejam uz lilijām.
Rakstu: 1 dz. «J[aunajai] Dienas [Lapai]»', sāku J. dzej.,
R. E. 2

Proj.: dabūt Nobela prēmiju,
Sajūta nogurusi.
Domas: R. E. strādāt.

Jā: izdalām debesīs 2 Iniņ. zvaigznes. Man Ors, Jupiters,
Gr. Rats, Polārzvaigzne. In.: Kasiope, Sīriuss, Sietiņš, Ve-

nera.

I 10.2.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. '/29, v. □ Guļ vāji. □

Saule, 9V20

, vējš.
Sapņi: nokavēju dzelzceļu. □ Kauliņš. □

Pasts: Upīts, «Ziemeļblāzma» 1.
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Ejam uz lilijām.
Rakstu 1. dz.

Proj. —

Sajūta nogurusi, nevar strādāt.

Domas: vēl jāatpūšas, bet darba tik daudz.

n 11.2.8.

Guļu vidēji, m. 728, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, 9°, vējš.
Sapņi: Zemgals. □ Sapņi dienā: es uzsēdot, blaku zemē,

In. un mana jaunīb. Akment., abas raudot, nenlstoties. □

Pasts: Onkļulisj.
Eju uz lilij.
Rakstu 2 dzej.

Proj.: māj. pārdošana. 1

Sajūta nogurusi.
t)omas: vēl nevaru strādāt. Kad pārdotu māju, kas būs.

Jāturas.

111 12.2.8.

Guju vidēji, m. 728, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, 9°, salna, migla.

Sapņi: man pulks lopu. Kalni. □ Garais. □

Pasts: Liberts.

Ejam uz lilijām.
Rakstu 2 dz.

Proj. —

Sajūta nogurusi.
Domas: atpūsties, par vāju priekš darba.

IV 13.2.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, 8V20, migla.

Sapņi — □ Ansberģis sūtījis «Ziemeļblāzmu». □

Pasts: Kurcis, Laura.

Ejam uz lilijām.
Rakstu —

Proj. —

Sajuta nogurusi.
Domas: jāatpūšas priekš darba.

Lasu: Sinclair, Industr. Republik
1.

V 14.2.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, 8V2 0

,
migla.
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Sapņi: avīze: Katrīna Dombrovska iznāk. □ Grivka, taču

solis uz priekšu. □

Pasts: «Ziemeļblāzmai».

Eju uz lilijām.
Rakstu —

Proj. —

Sajūta nogurusi.
Lasu: Carnegie, izgriežu avīzes.

Domas: ātrāk sākt darbu no jauna.

VI 15.2.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v„ naktī 3 mostos. □ Guļ vi-

dēji. □

Saule, BV2°r migla, pilnīgi mācas.

Sapņi: baramies ar Ļ; klauvē, es ielaižu Pētersonu, Rūķi,
Zālīti, bučoju. □ Zālīts, lāča āda, esot sataisīta un še

atvest. □

Pasts: Cielēns.

Eju uz Lugānu.
Rakstu: K[onrādam?], Onkulim.

Proj. —

Sajuta vājāka.
Lasu avīz.

Domas: kad tik laiks nekait darbam, jūtos nevozāks. Jā-

turas.

VII 16.2.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, liela migla, vakarā vējš, 8V20
un skaidrs.

Sapņi: rakstu garu rakstu, nevaru paspēt, traucē, izmetu

ārā māsas, mama gultā runā, man jāšaujas, ja nebeidzu.

Papus vecs kā Birkmans — es ar revolūciju nogrimšot
sūdos. Es iesitu viņam 2 reizes. Es rakstu pret baronu vi-

ņam par labu. □ Zāmus. □

Pasts -—

Ejam uz lilij.
Rakstu 2 dzej.
Proj. —

Sajūta nogurusi.
Domas: pilns ar nogurumu. Liels darbs ar «Jļaunol Die-

nas [Lapu]». Bet es brīvs.

I 17.2.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, skaidrs, 9°.
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Pārejam citā istabā, auksts.

Sapņi: sajaukti.
Pasts: Kasteļ[anskis], var naudu dabūt.

Eju uz lilijām. □ Uz Kasarati, salst un raud. □

Rakstu —

Proj. —

Lasu: av., Kelleru1
.

Sajūta nogurusi, slieku tecēt.

Domas: nogurums, tagad to vairāk jūt nekā sākot.

II 18.2.8.

Gulu vidēji, no 7210, m. V2B, a. 8. □ GuJ vidēji. □

Saule, skaidrs, vakarā apmāc.

Sapņi: saberžu vārpiņu, iznāk zils samta kukainis. □
Uzbrūk Kristaps ar nazi un šķērēm. □

Pasts: av.

Ejam uz Lugānu.
Rakstu 4 kārtis.

Proj. —

Lasu avīz.

Sajūta: salstu, nogurums.

Domas: darbs ļoti nogurdina, arī vēst. Daudz jāguļot. Tas

jārauga.

111 19.2.8.

Gulu no V2IO vidēji, mostos, m. V2B, a. 8. □ GuJ vi-

dēji. □

Saule, skaidrs.

Sapņi: fabrikas kasiers, In. traucē sarunu, ekstāzē runā.

Es Asara kaulus beržu, gala, mazgāju, nelaižu I. klāt.

(Biju par siltu sasedzies.) □ Kristaps, students — cienī-

tājs: Mīlenbahs mans pakajtecis. □

Pasts —

Ejam uz kalnu. Pārnākam savā istabā, skatam zvaigznes.
Rakstu —

Lasu av.

Proj.: mājiņu.

Sajūta vāja, sliekas.

Domas: jāatpūšas visiem līdzekļiem.

IV 20.2.8.

Guļu vāji, no 11, m. 7, a. 8, v. □ Guļ vāji. □

Apmāc, bet iznāk saule, IIV20

, nekurējam.

Sapņi: mēroju 4 jaunus zābakus, nepatīk, paliek vecās
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kurpes. □ Runcis ietaisījis tasē. Man jūdzot 4 zilus ēr-

zeļus. Jansons griežot manu maizi. □

Pasts: Lauras k.

Ejam uz lilijām.
Rakstu 2 dz.

Lasu avīz., ģeogrfāfiju].
Proj.: pašiem sava publika caur str. un siev.

r
un bērnu

kalendāri, nav ne demokr., ne partiju atkarība.

Sajūta vāja (temperat. maiņa).
Domas: tikt tik veselam.

V 21.2.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, IIV210 nekurējam.

Sapņi: nokāpju no zirga, peldu jūrā, skaidrā, putošā, ar

lielu prieku. □ Akmens grib uzkrist, papus noceļ no

trepēm. Ļoti skaista pļava. Arons rauka degunu, pēc at-

zīst. Hermans ar papīriem. □

Pasts: avīz.

Ejam uz lilij.
Rakstu: pārrakst.
Lasu: avīz.

Proj. —

Sajuta vāja.
Domas: es nokavēju par daudz, mazas pūles saņemties.

VI 22.2.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji, mostas. □

Apmāc, saule, ārā auksts, 9V20

.

Sapņi — □ Guļa, es pret baronu grāmatu izlaidis, ba-

rons atnācis runāties. □

Pasts —

Eju uz lilij. □ Uz Lugānu. Ņemam fiasco vino1
.

□

Rakstu 3 dz., 1 vēst. Helm[anim].
Lasu avīz.

Proj. —

Sajuta vājāka.
Domas: nobeigt vēstules, iet staigāt, atpūsties, strādāt

no jauna.

VII 23.2.8.

Guļu vāji, most. V27, a. 8, v. □ Guļ vāji. □

Saule, mācas, 9V20

.

Sapņi: galvā lakats un keigels ar adītu virsu. □ Līķis pa-

kārts lakatā. □



Pasts: Kurcis.

Ejam uz lilij.
Rakstu: pārrakstu.
Skatos cauri seno dien. grām.

Proj.: dien. grām. uzņemt jaunīb. dzejās, jānoraksta. Ro-

mānā diengrām. un dzeju fragment. nebūs vietas, būs

cita materiāla daudz.

Sajūta nogurusi.
Domas: Jūnglinge Romane1 tagad modē, te bez seksuā-

lisma. Salīdz, ar Gārborgu: Gārborga varonis neiztura,

atkrīt no sevis, Ibsena Brands rupjis, uzvar. A. Lyre,
smalks, tomēr uzvar.

2 Tā arī mans. Man visjaunākais.

I 24.2.8.

Guļu vāji, mostos 727, a. 8, v. □ Guļ vāji. □

Apmācies, drusku saule, 872°.

Sapņi: kalnā stāvu ar vairākiem šveiciešiem.

pasts: avīze no Brāļa.

Ejam uz Suviglianu.
Rakstu: vēst. Kurcim.

Proj.: dien. grāmatu likt kopā ar Z. III 1
.

Sajūta vāja, slieku tecētājs.
Domas: būtu daudz jāraksta, romāns, «Rīta ēna»2

, luga
«īls».

II 25.2.8.

Guļu vidēji, m. 728, a. 8. □ Guļ vāji, m. 6. □

Apmācies, drusku saules, 972°—11°.

Sapņi: I. brauc dzelzc, es dodu paku, saku spieķi at-

ņemu. Sāk iet, es palieku iekšā. Būšot jākāpj un jāiet

3 stundas atpakaļ. Mežs.

Pasts —

Eju uz lilij. □ Uz Lugānu. □

Rakstu: vēst. Ozolam.

Proj.: par latv. petīciju pedant. Veinberga rakstam, 1 vāc.

un kriev.

Sajūta: ātri nogurstu.

Domas: daudz jāraksta. Šie prozas raksti tūliņ, citādi pa-

ies īst. laiks.

111 26.2.8.

Guļu vidēji, neiemiegu, m. 728, a. 8, □ Guļ vidēji, m.

7. □

Apmāc, saule, 9—1072°.

314
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Sapņi: vāc. kāpj kalnā, ērglis; L pliks, ar liel. šl. aicina.

Pateicos saimniecei. Rakstu lielu grāmatu. □ Ella nesa

kādu gabalu. □

Ejam uz lilij.
Rakstu —

Lasu: Pedra fab.1

Proj. -r

Runas: ka mums jaunībā pāri darīts, par reliģiju pār-
meta, jūtu bījāš.

Sajūta nogurusi.
Domas: rakstīt atmiņas, norakstīt, daudz darba.

IV 27.2.8.

Guļu vāji, pārliekam pagalvjus, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ

vidēji. Krams. □

Saule, mācas, 9°.

Sapņi: braucam gar Brē, ļoti skaists, slaiks (galds/kalns).
Ejam uz lilijām.
Pasts: «N. Z.».

Rakstu: vēst. Up[īt.im].
Lasu «N. Z.».

Proj.: latv. valodas īsums no svara, kā miesas mazums:

ātrāka domās., vairāk darbības. Kā augļi. Par rakstnieku

atalgošanu: kā agrāk, kā pie kapitāl., kā vēlāk, kā ma-

zām tautām. Tautai jāuztura tas, kas viņai vajdzīgs. Tol-

stojs domā, ka var blakus nodarboties, bet daudz saga-

tavošan. Vairāk visas tautas lieta nekā ārsti un advo-

kāti.

Sajūta pēc vēstules bēdīga.
Domas: rakstn. ceļojumu aprakstus. Visu pārrakstīt. Var-

būt daudz laba.

V 28.2.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 729, v. nav. □ Guļ vidēji. □

Saule, 9°.

Sapņi: nostrādājies, pus nepilns jauneklis pūlas ko iz-

teikt (noguru vakar no vēstules). □ Skalbes kurpes grib

ņemt, izrādās saplīsušas. □

Pasts: Hermanis.

Ejam uz lilij.
Lasu: «N. Z.».

Rakstu: norakstu.

Proj. —
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Sajūta nogurusi.
Domas: tikt materiāli brīvam.

VI 29.2.8.

Guļu vidēji, m. 728, a. 729, v. n. □ Guļ vāji. □

Sniegs, 872°.

Sapņi — □ Ošenieks, kaunas, apakšsvārkos. Ogas neno-

pērk. □

Pasts —

Eju uz Lugānu. □ Galva sāp, iesnas. □

Lasu av.

Rakstu: pārrakstu.

Proj.: grām. par petīcijām.

Sajūta nogurusi.
Domas: lai Hļermanis] sagādā no Bisnieka fonda man

naudu.1

Darba spēju vairāk vajga, lai izvestu nodomus un dar-

bus.

VII 1.3.8.

Guļu vidēji, m. 728, a. 729, v. n. □ Guļ vidēji. □

Saule, 87 2°.

Sapņi: meitenītes, lai saudzīgi bučojot. Vērsis uzbrūk.

Divi akmeņi man paceltās rokās, uzkāpis kalnā, lai nāk.

Bet nenāk. Stāstu Kautskam, ka Kriev. citādi apstākļi, asa

rev. □ Saimnieks. Nervoza raudāš. Saimn. aptura,

iecienā, mūzika. Tādēļ nogurums. □

Pasts: Kurcis, Helmans, av. [2 nesalasāmi burti].

Ejam uz lilij.
Pārrakstu.

Proj.: apgād. pēc 2 gadiem iesākt ar taut. las. grām.

Sajūta vāja.
Domas: jāpelna spēka laikā.

I 2.3.8.

Guļu vidēji, m. 728, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Apmāc, sniegs, 7 72°.

Sapņi — □ No Zelt. dabū naudu 76 r. ar kap. □

Pasts: av.

Eju uz lilij. □ Uz Lugānu (zābaki ar pap. zolēm). □

Rakstu —

Lasu av.

Proj. —
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Sajūta nogurusi.
Domas: jāatpūšas, bet jāstrādā.

II 3.3.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Migla, auksts, 772°, saule.

Sapņi — □ Biruta, Conca eligurieties galva bij jā-
zīmē. □

Pasts: Kurca nauda.

Ejam uz Lugānu, Carnevale1
.

Rakstu —

Lasu «Lit. E.».

Proj.: erotoloģija un kultūra, nenicināt smalkāk, or-

gānus.

Sajūta nogurusi.
Domas: jāraksta «īls».

111 4.3.8.

Guļu vidēji, m. 728, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Miglaina saule, 7 72°.

Sapņi: ļoti liela pilsēta, mazas mājiņas uz kalniem, [1
nesalasāms vārds], eju pa priekšu. Resn. un otrs pakaļ,
nozūd. Viens sauca, Pēter. I mierina, palieku mazā mā-

jiņā, augstāk par pilsētu. Lejā pa trepēm. Cielēns.

Pasts: avīz.

Eju uz lilij. □ Uz Lugānu. Kurpes par 12 fr. Atbrauc

Laura ar Neiberģi.
1 □

Atri mājās, taisu pusdienu.
Lasu av.

Rakstu J. Jfankavam] vēst.

Proj. —

Sajūta vāja.
Domas: jāspēj darbs.

IV 5.3.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, v.
□ Guļ vidēji. □

Miglaina saule, B°.

Sapņi — □ Es maksāju 200, pagasta meistaram, partija.

Ķēniņi. □

Pasts: mamas vēst.

Ejam uz lilij.
Lasu av. □ Sāk tulkot vāc. «U. un N.».

1 □

Rakstu —

Viesi traucē.
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Proj. —

Sajuta vienaldz.

Domas: atpūtas vajga.
lesāku «Ilu»; vietām labs.

V 6.3.8.

Guļu vāji, m. 7, a. V2B, v. □ Guļ vāji. □

Migla, lietus, 7V2°.

Sapņi -» □ Runcim piere laukā (vēlāk redz kazlēnu dī-

rājam). □

Pasts: avīz.

Eju uz lilij. □ Uz Kasarati. □

Lasu av.

Rakstu 2 dz.

Viesi traucē.

Proj. —

Sajūta uztraukta, bēdīga.
Domas: jāatpūšas vismaz V2gads abiem.

Runājam, esam sabārušies, ātri salabām.

VI 7.3.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Lietus, 7V2°.

Sapņi: no klints nokāres skaists skats lejā, turos pie
krūmiem un rāpjos augšā. Resnais raud, gribot arī tikt

pie sindikālist. No līdzenas vietas skatos tālā lejā. □

Skolā jāiet, es skolotājs, lai nenoprasot. A.r familiju

kopā. □

Pasts: Biruta, Lepskis.

Eju uz Ruviglianu.
Viesos ejam. Lasu avīz.

Rakstu 1 dz.

Sajūta bēdīga.
Domas: jāatpūšas.
Runas par psihiku, kā pārveidošanās faktoru blakus iz-

lasei.

VII 8.3.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, v. □ Guļ vāji. □

Saule, migla, 7V20

.

Sapņi — □ M. Valteri liela, V. priecājas un bučo rokas.

I. esot grūta, bet neiznāk. □

Pasts —

Ejam uz lilij.
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Lasu «Vārpas»
1
.

Rakstu: vēst. J. J[ankavam], 1 dz.

Sajūta ļoti vāja, nogurusi no rakstīs.

Domas: vai izturēšu? Grūta būs cīņa. Jāsaņemas, jātop

stipram.

I 9.3.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, migla 8 1/2°.

Sapņi: ņemu sīku naudu. Taisos uz braukšanu. □ Nāca

vilciens, es norāvu nost 1., trīs reizes. □

Pasts: «Lit. E.», Konrāds.

Eju uz lilij. □ Uz Kasarati. □

Lasu āv.

Rakstu: J. J[ankavam], 1 dz.

Sajūta ļoti nogurusi. Grūti rakstīt vēstuli, iznāk ļoti vāja.
Domas: kad atpūtīšos? Vajga vairāk dūšas.

II 10.3.8. (uzrakstīts tikai 12.)

Guļu vāji, m. 727, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, 8V20

.

Sapņi —

Pasts —

Ejam uz lilijām.
Rakstu: J. J[ankavam], Cielēnam, Konrādam.

Tiekamies ar viesiem, kopā ejam.
Lasu av.

Sajūta vāja.
Domas: atpūtu.

111 11.3.8.

Guļu vidēji, m. V27, a. V29, nevingr. □ Guļ vidēji. □

Saule, 9°.

Sapņi —

Pasts: Resnais.

Ejam uz lilij. otru dienu, bet tiekam viesos. □ Uz Pre-

gasonu
1 4—7 vakarā. □

Rakstu: kārtoju dzej.
Lasu av.

Sajūta labāka, kad izraujamies un ejam staigāt aiz Pre-

gasones.

Runas: māksla loģiskāka nekā dzīve.
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IV 12.3.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, 9V2°.

Sapņi — □ Nīna nedeva kreklu. □

Pasts: Šiliņš, Vilis 1
.

Rakstu: sāku «Saules dz.»2
.

□ Tulko «U. un N.». □

Lasu av., tulk. «Dantonu»3
.

Sajūta nogurusi.

Proj.: rakstīt Resnam.

Domas: izlietot labo konstelāciju, tikai tad daudz jā-
strādā: jāizdod gada grāmata ar maniem uzskatiem par

svarīgākiem jautājumiem, grāmata par J. Jfankavu], «U.

un N.», dzeju kr., Jaun. dz., «Gaismas pils», tad «īls».

V 13.3.8.

Guļu vāji, m. V2[B], a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, 8V20

,

Sapņi —

Pasts: Brālis, Blļaumanis] (pret Lepski).
Rakstu: J. dz., «Dantonu».

Sajūta nogurusi, ļoti uzbudinājos, ka Zeltļmatisļ nesa-

ņēmis «Virpuļu [kalendāru]». 1

Eju uz lilij., satieku viesus.

Proj. —

Domas: kā tikt pie naudas; kā tikt vaļā no maizes darba.

VI 14.3.8.

Guļu vāji, m. 7, a. V2B, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, B°.

Sapņi: In. cimdi. □ Vecā, lielā ekā lietus un negaiss,
mēs viens otru vadājam pa sausiem stūrīš. □

Pasts —

Ejam uz Lugānu (V 210).
Rakstu «Dantonu» 8 lp. p.

Sajūta: ātri uzbudinājos.

Proj.: par māj. pārdos., naudu atstāt Freim[anim] vai

šurp.
Domas: «B[altijas] V[ēstnesim]» tulkot romānu. Žurnālu,

veikalu, grūti būtu nest zaudējumus, jātop patstāvīgam.
Uzņēmīgākam. Nav jābaidās no partijas. Jābūt pa-

ļāvīgam uz savu spēku un laimi.

VII 15.3.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, v. □ Guļ vāji. □

Saule, mācas, B°.
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Sapņi: mamas bērēs, dzīves pārmaiņa, ar Dori baros,

raudu. □ Māc. Gozemans deva Feglahus ēst. Freim.

līgs. □

Pasts: avīz.

Ejam uz lilij. (ciemā). □ Viesi vakarā. □

Rakstu «Dantonu».

Sajūta vāja.
Domas: kompļānija] manu rakstu izdošanu: Herteiis,

Upīts, Šiliņš, Lepskis, Brālis, jātop bagātam.

I 16.3.8.

Guļu vidēji, m. V2B, a. 8, bez v. □ Guļ vidēji. □

Lietus, drusku saules, 7°.

Sapņi: braucu ātri ar kuģi.
Pasts: Hermanis, Biruta.

Ejam uz Ruviglianu. □ Aptieķers no Odesas.' □

Rakstu «Dantonu».

Sajūta ļoti vāja, slieku tec.

Proj.: ā la Gorkija lugas, viegli rakstīt.

Domas: vai tik izturēšu cīņu? Jāiegūst stāvoklis, labāka

slava.

II 17.3.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, bez v. □ Guļ vidēji. Dzim. dien.

šoks. □

Apmāc, dr. saules, 7°.

Sapņi: Onkuļa mētels, līdz zemei, smags, drusku ar ze-

mēm, kāpju kalnā. Taisos uz braukš., vecis salicis lūžus

manās pakās.
Pasts: Sēja.

Eju uz lilij. □ Uz Lugānu. □

Rakstu «Dantonu», Kasteļfanskim], [2 nesalasāmi burti],

Zeltiņam, Lauriņai.
Aptiekārs no rīta, viņa dēļ pieeju pie Helvetiem'. Va-

karā mēs pie viņiem. Sola iegādāt vietu pie avīzēm.

Sajūta ļoti vāja, slieku tec.

Proj.: mest visu nost.

Domas: vienīgais te enerģija, kā Luteram, bez cīņas man

nekas nepaliek. J. Jļankavam] jāizšķiras, stāv priekšā
arī cīņa. No manis prasa, ko domāt, es nesaku.2 Man

vajga paspēt visu dot, vajga uzvarēt.

111 18.3.8.

Guļu vāji, m.
l /27, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Apmāc, visu dienu, 7°.
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Sapņi: zaļa pļava, mirdzoša rasa. □ Dore dod pankoku

man, nopirkuši ko dārgu. □

Pasts: Cielēns.

Ejam uz Ruviglianu.
Rakstu Lepskim.

Aptiekārs I. masē vakarā.

Sajūta ļoti vāj., sliek. tec.

Proj. —

Domas: strādāt to, kas var derēt ari vispār literatūrā.

IV 19.3.8.

Guļu vāji, m. 727, a. V2B, v. □ Guļ vidēji. □

Līst visu dienu.

Sapņi: par velti kortels 14 dienu divās vietās. Aiz kūts

mēsli, kāpju pāri, atstāju savu koku, tad pa kreisi eju
caur pļavu. □ Resn. □

Pasts: av.

Ejam uz Ruviglianu. □ Aptiekārs. □ Es tur vakarā.

Rakstu: Resn.

Lasu avīz. Lasu L. Andrejeva «Lļapt roAOAi,», apriebjas
šablones un abstrakcijas, jāiet atkal pie dzīves mākslas.

Sajūta vāja, sliek. tec.

Proj.: zemgaliešu drāmu1
.

Domas: viss mans par daudz latvisks, nav tulkojams.
Jātaisa sev ceļš. Bet nu šaubas par sevi, kā zināt pa-

tieso. Vajga tomēr strādāt.

V 20.3.8.

Guļu vāji, m. 727, a. 728, v. □ Guļ vidēji. □

Līst un snieg visu dienu.

Sapņi — □ Ļoti pulka lapu. Pag. vecākais miris, nes

karogus, bildes. □

Pasts: Kurcis, I. atzīts par labāko. 1

Ejam uz Kasarati.

Rakstu —

Lasu av.

Sajūta ļoti vāja, bet ceļas spītība.

Proj.: zemg. drāmā kā varons pate tauta, viss cīņas
laiks: 90 gadi!
Domas: zemākiem apdāvinājum. vajga sevi piepildīties,
kad ar to nespēj, tad atdot citiem, kas to organizē. Bet

Luters varēja tik daudz sasniegt! Cīnīties tālāki



323

VI 21.3.8.

Guļu vāji, neaizmiegu, m. 6, a. 727, v. □ Guļ vāji. □

Līst, vakarā sauss, 7°.

Sapņi: 14 rbļ. man došot tā kā Valcers, brīnoties, ka tik

maz iznācis. □ Schlachtung. 1 □

Pasts: av.

Ejam uz Lugānu. □ Runcis nozudis. □

Rakstu: Resnam, Kovaļevskim.

Lasu avīz.

Sajūta ļoti vāja.
Dom.: jāatmet abheni2

,
kuri neiedūšina, jo vispār neesmu

fatālists, neticu, ka kāda ārēja vara mani rīkotu, kāds

liktens.

Mich. Angelo un Rafaels, O. Briens un Marx.3

Nevajga man domāt, ka katram darbam jābūt kam ne-

dzirdētam; dot visu ātrāk, lai nāk laikā, arī manas ide-

jas. ZM jau novecojas,
4

tāpat dien. grām. Nav labi, ka

savas idejas, vajga citādi organizēt un apstrādāt. Kā

Marx un Darvins.

VII 22.3.8.

Guļu vāji, neiem., m. 7, a. V2B, v. □ Guļ vāji. □

Saule, mācas, B°.

Sapņi: dubļ. garš ceļš, sapulce, viesības, es ar citiem

melni apģērbti. □ Mama deva gredzenu. Līgotn. runcis

klāt. □

Pasts —

Eju uz lilij. □ Uz Lugānu. Runcis klāt. Pārīts ciemā pēc

P. □

Rakstu —

Lasu av.

Kārtoju.
Sajūta vāja.
Domas: drāmu ar 1500 r., Turaid. ar vienu situāc. 1

Runas: Marx nesimpātisks, no viņa nāk strīdēš., burtu

pielūgš., prast, runas. Lasāls smalks (siev. lutekl., bet

bez sakar.).
Apņēm.: neizsamist, mēreni strādāt, nebēdāt par izdo-

šanos.

I 23.3.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. V2B, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, mācas, B°.

Sapņi — □ Viesi neēduši mūsu zosi. □
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Pasts: Doriņa.

Ejam uz lilij. □ Vakarā pie krieviņiem
1 —10 p. □

Rakstu —

Lasu av.

Kārtoju.

Sajūta vāja.
Domas: atpūsties.

II 24.3.8.

Gulu vidēji, m. 7, a. 8, bez v. □ Guļ vidēji. □

Saule, 9°, mākoņi.

Sapņi: I. ar Neiberģi buč. Es raudu, eju viens augšā.
Pasts: Miķelsons.

Eju uz lilij. □ Uz Lugānu ar Lauriņu. Kriev. aizbrauc

uz Odesu, 7 ejam turp. □

Rakstu v. Miķelsonam, sāku kal. 1

Lasu av., Fedra pasāk.

Sajūta nogurusi.
Domas: dekad[enti] zūd, mēs nāksim uz augšu, jāstrādā
ar spēku.

111 25.3.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. V2B, v. □ Gul vidēji. □

Apmācies, drusku saul., līst, B°.

Sapņi — DI. laižas, esot bail, augsti, dienā zvaigznes,
tad es laižoties, augsti līdz pat Jupiter. Koval. resns un

kaunīgs. I. dod roku bučot, bet nokaunas, paliek. □

Pasts —

Ejam uz lil. □ Vakarā 6—7 pie krieviet. □

Rakstu 4 lp. Vēv.1
Lasu: Miķelsona dzejas.

Sajūta nogurusi.
Projekti: familijas drāma, psihol., vecā un jauna pa-
audze, strādnieku: dzelzslietuve, Abst^ich

2

.

Doma: ar strādn. drāmu iegūt publiku arī ārzemēs.

IV 26.3.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, bez v. □ Guļ vidēji. □

Līst, visu dienu B°.

Sapņi —

Pasts: Kasteļ[anskis], būšot nauda.

Ejam uz Ruviglianu.
Rakstu 5 lp. Vēv. □ 7, 6 — pie kriev. 8 — pārīts vie-

sos. □
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Lasu av.

Pusdienu vāru.

Sajūta nogurusi.

Proj.: drāmas temati.

Domas: palaidu dzīvi garām, ieaudzēta atturība, bailība;

nevaru neko iegūt.
Runas: viņiem tik viegli viss izšķirts: laulīb. jautājums,
daudzsievība vai brīva izdzīve. Lauriņa ar diviem. Vien-

laul. dod psihisku dziļumu. Daudzlaul. patikšanu, arī

atjaunoš. Vai es neesmu novecojies? Vai varu tam se-

kot? Neatzīstu par pareizu.

V 27.3.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. V2B, v. □ Guļ vidēji. □

Apmāc, visu dienu, B°.

Sapņi: trīs zaļas čūskas. I. esot neskatījusies. □ Gaļa,
Dor. olas. □

Pasts: Oz[ols], Bakū avīze. 1

Ejam uz Ruviglianu.
Rakstu kal. 3 lp.
Lasu av.

Sajūta vāja, baramies.

Proj. -
'

Domas: netieku kā Hvnpon; 2 rakstniekam jābūt arī la-

bam. Bet kā lai izsargājas no badamirš., kā lai savu

darbu nekavē? Mocos, ka Resnam aizrakstīju vēstuli, kur

sūdzos par neatzīšanu3
. Apdomāt savu nākotni.

VI 28.3.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Apmāc, 9°.

Sapņi: divi vilki, mēs ar I. sēdam zem koka; sviežu ar

akmeni.

Pasts — J. J[ankavsļ.
Ejam uz Lugānu. □ Atnāk kriev. □

Rakstu kal. 1 lp.
Lasu av.

Sajūta nogurusi.
Proj.: I. liek «īlu» rakstīt, atmest kalus1.
Domas: nevaru «īlā» izteikt soc-u; cīņas ar masu nav,

novecojies viss. Pašam jātop jaunam.

VII 29.3.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. V2B, bez v. □ Guļ vidēji. □

Apmāc, saule, 9°.
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Sapņi: man augstākais siena maisiņš, grib atņemt; nē,

man nazis. □ Resn. un Dore, Brigader[e], □

Pasts: Biruta, Nīna.

Ejam uz Trevano1, cimitero2
.

□ I. pie kriev. □

Rakstu —

Lasu av.

Sajūta nogurusi.

Proj.: uz Parīzi 1 vai 2 gadi, šo rudeni, tagad uz Romu

mazs ceļoj., tad man uz Itāliju atpakaļ. «Otello» tulkot.3

Tomēr izdot mistra dz. krāj., illigalu, sark. lap. grām.
Domas: atmest kal. un sīk. darbus, iet pie lieliem, pie
«īls».

I 30.3.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. 728, bez v. □ Guļ vidēji. □

Apm., saule, 9°.

Sapņi —

Pasts: av. («U. un N.» iznācis 1).

Eju uz lilij. □ Uz Kasarati, tur kriev. □

Lasu av.

Rakstu: 4 lp. kal.

Sajūta nogurusi no gājiena.

Proj. —

Domas: ceļojumu atpūtas dēļ, daudz jāstrādā; visus divus

gadus nekā lielāka neesmu pastrādājis. Nu jāstrādā.

II 31.3.8. (vēlāk rakstīts)

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, bez v. □ G. vidēji. □

Apmāc, saule, 9°.

Sapņi —

Pasts: atnāk «U. un N.».1

Eju uz Ruviglianu. □ Uz Lugānu. Pie pārīša līdz 10. □

Lasu av.

Rakstu —

Sajūta no uztraukuma nogurusi.

Proj. —

Domas: kāds būs panākums «U. un N.»? Nāk laikā, kad

dekad[enti] izbeigušies. Lai nodibina man Eiropas slavu.

111 1.4.8. (v. rakst.)

Guļu vāji, m. 6, a. 8, bez v. □ Guļ vidēji. □

Lietus, tad visu dien saule, vējš, 9°.

Sapņi —

Pasts: nauda no Kasteļļanska], 75 r.
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Ejam uz lilij. □ Pie krieviet. — pīkst. 10. □

Rakstu: Herm[anim], Brālim.

Sajūta nogurusi.

Proj. —

Domas: atpūsties.

IV 2.4.8.

Guļu vāji, m. 7, a. V2B, v. □ Guļ vidēji. □

Saule visu dienu, 9V2 0

.

Sapņi — □ Trauku mazgāšana. □

Pasts: Brālis.

Ejam uz lilij. □ Satiekam pārīti. □

Lasu av.

Rakstu: Kast[eļanskim], J. J[ankavamj.

Sajūta ļoti nogurusi.
Proj. —

Domas: kā tikt atkal pie speķa.

V 3.4.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, v. □ Guļ vidēji. □

Saule, mācas, 10°.

Sapņi: mazā sapulcē, Zel[tmatis] man pārmet, ka es gri-
bot iet projām, baidoties. □ Mama mazgājas ūdeņos. □

Pasts: Onk[ulis], Vecozols.

Ejam uz lilij. □ Uz Lugānu. Kriev., pāris, tad mēs pie
viņas — 10. □

Rakstu: «Ilam» 5 lp.
Sajūta drusku labāka, tad nogurums.

Proj. —

Domas: vajga daudz veselības.

VI 4.4.8.

Guļu vidēji, m.
xj27, a. 8. □ Guļ vāji. □

Saule, līst, 10°.

Sapņi —

Pasts: mama (lieli kreņķi). 1

Ejam uz lilij. □ Staigā ar kriev., neejam vakarā stai-

gāt. □

Rakstu —

Lasu
av., Efldgasta] dz.

Sajūta: uztraukta.

Proj.: rakst. Lepskim un teātr. lugas ā la Hhphkob
2
,

tā

visu latv. dzīvi apņemt.
Domas: tomēr izturēt; «Ilu» sākt, tad ies.
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I 6.4.8.

Guļu vāji, m. 6, a. V2B, v. □ Guļ vidēji. □

Līst, drusku saules, 9V20.

Sapņi: nesu maisu vilnas, dodu šķiņķi bērniem, pats ēdu,

aizstāvu vecen. □ V. Šteinberg. □

Pasts: av.

Ejam uz lilij. □ Kriev. pie mums, pārīts. □

Rakstu: Ozolam, Nīnai, tulk. 10 r. «0[tello]»(
1 dz.

Sajūta vāja, uztraukta.

Proj.: TopbKHH nav vairs modē, tad Mirza Šāfī, saldas

un strādn.

Domas: pabeigt kādu darbu (dz. kr.).
Runas: kompon. nav pilns mākslinieks, nav patstāvīgs,

prozas tekstā saistīts, nevar to grozīt, savu izteikt tik

blakus mūzikā. Tad atkrīt nost dzej. ritms, un mūzikā

ritms ir viss.

II 7.4.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. V2B/ v. □ GuJ vidēji. □

Līst visu dienu, 9°.

Sapņi: suns pa trepēm augšā, te sakož cits suns, top

traks; tam pārmet, bet es saku, ka viņš taču ir sakostais.

Pats uzkāpju augšā. In. taisa cepuri no mazām puķītēm,
divas lielas puķes. Vērsis noēd, bet es saku, ka ļoti labi.

□ Zvārguļi, deklamējot manu joku, Blaum. izdevis pa

II rbl. Laura ar N. sastrīd., noņēmis vekseļus. □

Pasts: grām., Mūhlenbax' no Eķa.
Eju uz lilij. □ Uz Lugānu. Pie kriev. □

Rakstu Hertfelim].
Lasu av.

Sajūta vāja.

Proj.: no «06ni- noAfa3a» meklēt darbu.2

Domas: ir panākumi pie birģeļa, jāsaņemas uz uzvaru.

111 8.4.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. V2B, v. □ Guļ vidēji. □

Apmāc, visu dien, 9°.

Sapņi: papus nospēlējis baronus, vinnējis 120 r., es saku,
lai nu iet mājās; ies; baroni solās izpirkt visus latv., es

nosmejos: redzēsim. Melns prospekts zelta burtiem:

Zvveigbahn
1
.

Pasts: Vecozols ar paldies. 2

Eju uz lilij. □ Uz Kasarati, atnāk kriev. ar krievu. El

Rakstu 1 dz., vēst. Hertelim.
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Lasu av.

Sajūta vāja, salst.

Proj. —

Domas: «U. un N.» vājš, riebjas simbolisms, dziedamas

dziesmas, reālas personas, vēsture. Jāizdomā katrs māk-

slas darbs līdz pamatam.

IV 9.4.8. (otru dienu rakst.)

Guļu vidēji, m. 7, a. V2B, v. □ Guļ vidēji. □

Saule visu dienu, 9°.

Sapņi — □ Traks suns sānos iekodis. □

Pasts: Zeltļmatis], ka Gulbis izdev.

Ejam uz lilij. □ Vakarā pārītis. □

Rakstu 1 dz.

Lasu av., Miķelsona dz.

Sajūta vāja, uztraukts par vēsti.

Proj. —

Domas: jāatpūšas, jāstrādā.

V 10.4.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. V2B, bez v. □ Guļ vidēji. □

Saule visu dienu, 9V2
°—12°.

Sapņi: kāds vecis savā mājā vadā, bailes, no spiega; vai

tik pats nav, es apakšdrēbēs, bet dabonu savu mēteli. □
Šaura laipa pār ezeru, Nīna un Brenc. □

Pasts: av.

Ejam uz lilij. □ Pie kriev. Ejam pie pārīša. □

Rakstu: pārrakstu.
Lasu Byron.
Sajūta ļoti vāja.
Domas: neticu, ka būs labs «īls», tas pats temats kā «U.

un N.». Jāņem varbūt Aleksandra vai Prometeja teikas. 1

Būs jāgroza varbūt viss. Ja gadītos kāda laimīga doma.

Runas: nevajga mācīt mākslu baudīt. Ja māksla iero-

sina jūtas uz nesavtību, tad sajūsm[a], citādi baudīšana.
Tā nav jāmāca. Mākslenieks pats arī nebauda, bet saņem

piedzīvojumus un spēkus uz attēlošanu, uz sevis atdo-

šanu. Privātcilvēks ari atdod sevi: darbos: palīdzībā.

VI 11.4.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. 8, bez v. □ Guļ vidēji. □

Saule, mācas, 10°—12°.

Sapņi: ejam ar I. pa māju spraugu, sniegots, tad atpakaļ

nesu, l
t

viegls, man kažociņš, I. pazūd; saucu. □ Kāp-
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jam augšā, guļam uz grīdas, ļaunas valodas, nāk mama,

šī aizstāvējusi: ir medus pods, pirkta mašīna šuj. 13

Pasts: Resnais, liela draudzība.1

Ejam uz Lugānu.
Rakstu —

Lasu av.

Sajūta nogurdināta no R[esnā] vēstul.

Proj.: pārrakstīt dz. krāj. pārskata dēļ.
Domas: vajdzētu latv. auton. jaut., latv. par mākslas

jautājum., manu stāvokli. Daudz jāstrādā, lai uzvarētu.

VII 12.4.8.

Vidēji, m. 7, a. */2% bez v. □ Vāji. □

Apmāc, drusku saules, 10°.

Sapņi: pa velvēm un mūra kambariem uz augšu; eju

priekš ratiem, vajadzējis tik cilvēka; uzkāpju, tur esot

pāvests, neeju iekšā, es it kā jaunais pāvests. □ Jaun.

mašīna. □

Pasts: Šiliņš, Kurcis.

Ejam uz Suviglianu. □ Pie kriev. □

Rakstu: kārtoju «īlu».

Lasu avīz.

Sajūta uztraukta, līdz raudās.

Proj: dzej. kr.: tūlīt; lepnis, visas tautas lieta; skarbs.

Domas: jātop veselam.

I 13.4.8.

Vāji, m. Va7, a. 8, bez v. □ Vāji. □

Apmāc, visu dienu, 10°.

Sapņi: mēs ar Resno rokam ar rokām, viņš apracis grāvi,
redzu caur māju paspīd arī gaisma, būs jārok kalnā is-

taba pret ziemeļiem. □ Mariju redzēja, gribēja ko

teikt, smiedamās. □

Pasts: Biruta, Vecozols.

Ejam uz Suviglianu. □ Pie kriev. neiet. □

Rakstu: 50 «Otello».

Lasu av.

Sajūta vāja, baramies.

Proj.—
Domas: pilnīga negriba strādāt, tomēr 50 «Otello». Jā-

pārvārās. Gribas spēks izdara visu.

II 14.4.8.

Vidēji, m. 7, a. 8, bez v. □ Vāji. □

Apmāc, līst, 10°.
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Sapņi —

Pasts —

Eju uz lilij. □ Uz Lugānu. Jauna blūze pirkta. Pie kriev.

pienu nes. □

Rakstu: norakstu.

Lasu av.

Sajūta nogurusi.

Proj.: dz. krāj. pārkārtot.
Domas: tikt vaļā no dzej. mistra, visi dzej. krāj. vienādi,

dot raksturu.

111 15.4.8.

Vidēji, m. 7, a. 8, bez v. □ Guļ ar pulveri. Q

Līst, drusku saule, lOV20

.

Sapņi — □ Millera pansioners pēik cāļus, M. nosit ar

koku. □

Pasts: Lepskis.

Ejam uz lilij. ar pārīti. □ Pie kriev. pienu. □

Rakstu: pārrakstu.
Lasu avīz.

Sajūta nogurusi.

Proj. —

Runas ar pārīti: par mākslu, vēsturi, Jansonu, Zanderi

v. c.

Domas: Lepskim rakstīt, korespondences, vēstules ā la

Heine, Goethe, «Ital. Reise» 1
. Viegls darbs un jādomā

par uzturu dzīvei.

IV 16.4.8.

Vidēji, nemiegu, m. 7, a. V2B, v. □ Vidēji. □

Līst visu dienu, lOV20

.

Sapņi —

Pasts: Biruta, J. J[ankavs].
Ejam uz Kasarati. □ Pie kriev., mašīnu uzstellējam. □

Rakstu —

Lasu av.

Sajūta nogurusi.
Proj. —

Domas: J. J. runā par «U. un N.» kā par lielu eiropeisku

darbu, var tapt par Nob. prēmijas ņēmēju. Tādas pār-
runas jākultivē, man jāiet uz lielumu.

V 17.4.8.

Vāji, m. 7, a. V2B, v. □ Vidēji. □

Apmāc, saule, 10V20

.
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Sapņi: sapulcē notikuse šķiršanās bez manis; eju, ne-

viens neuzrunā. □ Edames siers. □

Pasts: av.

Ejam uz lilij. □ Pie kriev. □

Rakstu 1 dz.r norakstu.

Sajūta: pārstrādāta.

Proj. —

Domas: jātiek šo mēnesi galā ar I dzej. krājumu.

VI 18.4.8.

Vidēji, mostos nakti, m. 7, a. V2B, v. □ Vidēji. □

Saule un apm., 11°.

Sapņi: es cietumā, Doriņa sargs, es negribu, ka viņa

nāk, saķeru aiz kakla sviest ārā. No loga skatos ļoti dziļi
zemē.

Pasts: Biruta (sveic, no Celma), Simsons (Spīdol. valsti

cīnītājs) 1
.

Eju uz Lugānu.
Norakstu I[niņai].
Sajūta nogurusi.

Proj. —

Domas: tikt lielajā pasauls literatūrā.

VII 19.4.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. V2B, v. □ Vidēji. □

Saule un apm., 11°.

Sapņi — □ Liels zirnekls. Putriķis apgriež grāmatai ma-

las. Brauc ar mazu zirģeli. □

Pasts —

Ejam uz lilij. □ Pie kriev. □

Rakstu: «īla» sāk. kārtoju.

Sajūta vāja.

Proj.: izdot Epu 1 burtn. 12 romanc.

Domas: par vēlu arī 111 dz. krāj., viņam būtu jādara
tāds efekts kā «T. Nosk.», jābūt par pirmo liriķi un

mākslenieku.

I 20.4.8.

Guļu vāji, nemiegu, m. 7, a. V2B, v. □ Vidēji. □

Saule un mācas, lOV20

.

Sapņi — □ Gaļa. □

Pasts: Kurcis, Onkuls, Cielēns, Sēja.

Ejam uz lilij.
Rakstu: kārtoju.
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Lasu: V. Egliša «Elēģijas».
Viesi: kriev. parīts — līdz 10 v., kriev. sola, ka drīz būšot

korespond. vieta.

Sajūta nogurusi.
Proj. —

Domas: baidos, vai 111 būs efekts, nokavēts, 2 gadi at-

pakaļ būtu bijis jauns, tagad vajga stipri izstrādāt. Var-

būt tomēr izdodas.

II 21.4.8.

Guļu vidēji, m. 7, a. V2B, v. □ Vidēji. □

Saule, vējš, VVN1, mācas.

Sapņi — □ Zeļenko vēstuli atrakstījis. □

Pasts —

Ejam uz lilij.
Rakstu: 1 dz. kārtoju.
Lasu «Pandaimonu», B. Diž.2

Viesi: kriev.

Sajūta nogurusi.
Proj.: I: puķes uz drupām, dabas glezn.: 1 krāj., 2 loksn.

Domas: citādi jāstrādā: dzej. krāj. nevar uzreiz, bet

cauru gadu. Tagad vecie jānobeidz, tad varēs strādāt

pareizi.

111 22.4.8.

Vidēji, m. 7, a. V2B, v. □ Vidēji. □

Saule, vējš, lOV20

.

Sapņi — □ Kurcis. □

Pasts —

Ejam uz Kasarati.

Rakstu: Sējam, Simsonam, Vecozolam.

Lasu: av.

Viesi: kriev.

Sajūta: nervoza, kā vakar no pārstrādās, pie dzej.

Proj.: nodaļas: 7 dienas, naktis, sapņi, 7 krāsas, sāpes,
prieki.

Domas: ja nāku lielā literatūrā, tad daudz nopietnāk,
dziļāk jāraksta, jāreprezentē sava tauta. Daudz vairāk

jāprasa no sevis.

IV 23.4.8. (vēlāk ierakst.)

Vidēji, m. 7, a. V2B, bez v. □ Vidēji. □

Apmāc, 10°.

Sapņi —
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Pasts: Hermļanisj.
Ejam uz lilij.
Rakstu 2 dz.

Lasu Miķelsonu.
Viesi: pārīts līdz 10.

Sajūta nervoza.

Proj.: lai In. sastāda man dz. krāj. kā J. Jfankavs].
Domas: jāpārdomā par savu dzīvi turpmāk vairāk un

pamatīgāk.

V 24.4.8.

Vāji, modināts, m. V2B, a. 8, bez v. □ Vāji, pulv. t3

Līst visu dienu, 9V20

.

Sapņi: mazgāju no sūdiem; meitene dod dzert krējumu
□ Mana mama un Doriņa. □

Pasts —

Ejam uz Lugānu.
Rakstu —

Lasu Miķelsonu un t. dz.

Sajūta vāja.

Proj.: jaunu dz.: jūtelība, dzejn. jūta pārāk attīstīta:

kaunība, skumjība, bezdarbība. Vajga savaldīt jūtas, kā

Gēte, Holderlin, Lenau1 lielāki, bet aizgāja postā, nebija
savaldīšanās.

VI 25.4.8.

Vidēji, m. V2B, a. 8, bez v. □ Labi. □

Līst visu dienu, 9V20

.

Sapņi: Berkenelē, zaļš, mājai stūris norauts, vai nebūs

viena istaba mazāk, kamīns ierīkots. □ Eksāmenus

liek. □

Pasts: Vecozols, Brālis, PeHJKencK 1
.

Ejam uz Ruviglianu. Atvadības pie pārīša, sabučojam to

labi.

Rakstu: Zeltmatim, Gulbim; koresp. Oa- Hob.j

Lasu av.

Sajūta nervoza; baramies dēl runča.

Proj. —

Domas: «īlā» piespiež zem savām domām, vada, bet

beigās sajūt, kā slogu. I. saka: kam spiedi. Gribēju labu.

Paši zinās. Nezina. Nāks ar laiku, nerauj bez laika; pār-
trūks tavas saites ar tautu. Man vairāk jāizsaka tautas

domas un tas, ko viņa gaida no manis,
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VII 26.48.

Vidēji, m. 7, a. 8, bez v. □ Guļ vāji. □

Līst, tad saule, 9V20

.

Sapņi —

Pasts: av.

Ejam uz lilij. □ Aizbrauc pārīts. Atnāk kriev. □

Rakstu: kārtoju.
Lasu av.

Sajūta vāja.

Proj.: 2 loksn. izdev. Brālim: 1. nodaļa no «T. N.»; iz-

lasīt dz. no «T. N.», mājām garām; saul. dz. 42 lp.
Domas: nepratām izlietot materiāli lielo gadu. Jānāk pie
naudas. Jāstrādā.

I 27.4.8.

Vidēji, m. 7, a. 8, bez v. □ Guļ vidēji. □

Saule visu dienu, 9°—11°.

Sapņi — □ Bārda man uz pleca uzsitot, es ņemot ļaunā.
I. mierinot, ka labi domāts, dekadentu krāsās runājot,

gaiši zaļš nozīmējot visu labu teikt par ko. □

Pasts: Hertels.

Ejam uz lilij. □ Pie kriev. □

Rakstu «īlu» un 1 dz.

Lasu —

Sajūta pārstrādāta.
Proj.: «īls» kā taut. drāma (latv. varons, kā «Nībelung »,

«Kalevipoeg.»), 1 žēl ka «īls» nevar būt dienas izrādē.

Domas: dz. krāj. tagad atlikti, t. i., atlikti uz 2—3 ga-

diem, tad viss efekts zudis, jāizdod tagad; varbūt tomēr

visus 3 reizē, vai asos un 111 kopā. Jāstrādā, tad ies.

II 28.4.8.

Vāji. I. uzmodina ar savu egoismu, m. 7, a. 8, bez v.

□ Ņem pulveri. □

Apmāc, visu dienu, 9V20

.

Sapņi: mēs ar I. un Brāli laivā, es griežu atpakaļ, jo
nākot vētra.

Pasts: Biruta (precas)
1

,
Simsons (līdzdarb.)

2
.

Eju uz lilij. □ Uz Lugānu ar kriev. O

Rakstu 1 dz.
Lasu av.

Sajūta nogurusi, viss darbs zudis.

Proj.: jādzīvo tikai sev, neko citiem.

Domas: veselu mēnesi atlikt visus darbus. Nobeigt visu

satiksmi. Nepadoties, bet veikt.
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111 29.4.8.

Vāji, ar pulveri, m. 7, a. V2B, bez v. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 10°—13°.

Sapņi: Bēbelis. □ Sirmi mati. □

Pasts: Laura, R[esnā] Doriņa.

Ejam uz lilij. □ Uz Lugānu ar kriev. no 2—B p. p. □

Rakstu 1 dz.

Lasu av.

Sajūta ļoti vāja, uz raudās., bet dod dūšu, ka apetīte
lielāka.

Proj. —

Domas: turēt sevi rokās.

IV 30.4.8.

Vidēji, m. 7, a. V2B, b. v. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 11V2o—l4°.0—14°.

Sapņi: runcis šūpojas.
Pasts —

Eju uz lilij. □ Uz Kasarati, kriev. še un pie viņas 1, grib

pāriet uz Helveti. □

Rakstu 2 dz.

Lasu av.

Sajūta vāja, mierīgāk, nogurusi.

Proj.: epigr. grāmatiņu
2.

Domas: atpūsties, lai atkal varētu spēt.

V 1.5.8.

Vidēji, m. 7, a. 8, b. v. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 12°—15°.

Sapņi — □ Pie Conca par pārdev. □

Pasts: Ozols (m. bilde),
1 «Zalktis».

Ejam uz lilij. □ Pie kriev., Helvetijā, atkal pie kriev.,

pakojas, iziet. □

Rakstu 1 dz.

Lasu av.

Sajūta nogurusi.

Proj. —

Domas: jāiet staigāt. Citiem rakstniekiem nav ko teikt,

nāk mans laiks.

VI 2.5.8.

Vidēji, m. 7, a. 8, b. v. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 12°—16°.
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Sapņi: Ēģiptes muižā, mazas, bet ļoti smukas istabas,

balti laķētas ar puķēm, māc. muižu nevar redzēt, sku-

ķes, uz Aleksandr, brauc, skaista pilsēta.
Pasts: maijā sveic Sēja un 17 ciriķieši.
Rakstu: kārtoju.
Kriev. pārkravājas uz Ouisisana 1

.

Lasu avīz.

Sajūta nogurusi.

Proj.: asās dzej. uz subskripciju.
Domas: jāiet staigāt, lai tiktu spirgts.

VII 3.5.8.

Vidēji, m. 7, a. 8, bez v.f vaļēj. logi. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 14°—16°.

Sapņi —

Pasts —

Rakstu: vēst. Vecozolam, pārrakstu «Jaungadu»'. □

Kriev. taisa sev cepuri. □

Lasu av.

Sajūta vairāk nogurusi.
Proj.: «Jaungadu» asās dzej.
Domas: jābeidz vēst., jāiet staigāt, lai tiktu pie «llioa».

I 4.5.8.

Vidēji, m. 7, a. 8, bez v. □ Vidēji. □

Saule, mācas, 14°—16°.

Sapņi — □ Mama, papus, sievas. □

Pasts: Lepskis, Kurcis.

Uz lilij. □ Pie kriev., gatava cepure, ļoti skaista. □

Rakstu 2 dz., «īlu», pārrakstu.
Lasu av.

Sajūta no rītus uztraukta.

Proj. —

Domas: sāk patikt «Iliņš».

II 5.5.8.

Vidēji, m. 7, a. V2B, bez v. □ Vāji, es spārdu, no 4

augšā. □

Saule, mācas, 14°—17°.

Sapņi: smagi. □ Brūtes kleiti es lieku ar šlepi un

gaišu. □

Pasts: av. no Lauras.

Eju uz lilij. □ Kriev. ciemā. I. uz Lugānu, nopērk klei-

tes un kreklu drēbi, pirmo spīdulīti ieraugu es. D

Rakstu: «īlu» 23 r., pārrakstu.
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Lasu Xenienl
.

Sajūta negulēta.

Proj. —

Domas: «īlam» jābūt kapitālam darbam; visu viduvējo

nost, dot tik vislabāko un skaistāko.

111 6.5.8.

Vāji, neguļu no 6, V2B a., bez v., mazgājos viss. □ Vi-

dēji. □

Liels lietus, saule, 16°.

Sapņi: Brezovsk., es rādu žagarus.
Pasts: Biruta, Gulbis.

Ejam pa lietu uz Ruviglianu. □ Nav pie kriev. □

Lasu av.

Rakstu: Simsonam, Resnam.

Sajūta vāja, līdz raudāš., briesmīgi pretīgi rakstīt.

Proj. —

Domas: neprotu rakstīt īsi, jāprot, citādi nomāks; jāsa-

ņemas.

IV 7.5.8.

Vāji, pulveri 2, a. V2B, bez v. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 17°.

Sapņi —

Pasts: Nīna, Brālis, no Birutas, «R[īgas] A[vīzes]» uzbru-

kums 1
.

Eju uz lilij. □ Nav pie kriev., uz Kasarati. □

Rakstu IV2 dz., vēst. Resnam.

Lasu av.

Sajūta nogurusi.

Proj.: 6 loksn. veci un jaun. dz. no I. sastādīti.

Domas: nav kas par mani raksta draudzīgi, par mani «ve-

selas leģendas», tad arī jāraksta par sevi: Reisebriefe und

Memoiren2. Jāstrādā vēl vairāk.

V. 8.5.8.

Vāji, a. 8, bez v. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 15°—17°.

Sapņi —

Pasts: Peū>KeßCK.

Eju uz C. Grato 1
.

□ Pie kriev. no paša rīta. □

Rakstu V 2 dz.

Lasu av.

Sajūta ļoti vāja.
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Proj. —

Domas: tikt no vēst. vaļā: rakstīt vairāk; jāsaņemas.

VI 9.5.8.

Vidēji, m. V2B, a. 8, bez v. □ Vāji. □

Saule visu dienu, 15°—18°.

Sapņi — □ Ved pirtī, kreklā ieiet zālē, kur ļaudis. □

Pasts —

Ejam uz Lugānu. □ Nav pie Kriev. □

Kārtoju «īlu».
Lasu av.

Proj.: «U. un N.» franciski.'

Domas: ļoti daudz darba pie «Ila», bailes; iznāks raibs,

no dažādām mitoloģijām (vai viņu esences, t. i., mitolo-

ģiju kopīgais, filozofija). II īls atved Artu, grieķu kul-

tūru, uz ziemeļiem, tā pate kristība, nogrimst, kad strādn.

zaudē, tad lielā barbarība un jauna meklēšana un īlam

atrašana.

VII 10.5.8.

Vāji, m. V2B, a. 8, bez v. □ Vāji. □

Saule visu dienu, 16°—18°.

Sapņi: liela upe ar garu zaļu leju, satiekos un bučojos
ar Dermani, viņš liels un resns. □ Ķeizaru, slims. Velns

grib viņu raut, nebaidās no lupatu krustiņa. D

Pasts —

Ejam uz lilij., smailo kalnu.

Rakstu: Birutai.

Lasu «Lit. E.».

Proj. —

Domas: par maz spēka visu veikt, pat vēst. nepaspēju, ne

tieku pie staigāšanas. Jāsaņemas.

I 11.5.8.

Vāji, traucē dzērāji, tad peles, m. V2B, bez v. □ Vāji. □

Saule visu dienu, 16°—18c

.

Sapņi: man jābēg, nav pases. □ Veca māja jāpārdod. □

Pasts: Šiliņš.
Eju uz smailo kaln. □ Pie kriev., un viņa še. □

Rakstu 1 dz., 3 kārtis.

Lasu avīz.

Sajūta: liels nogurums.
Proj. —

Domas: jātiek vaļā no vēst., jāsaņemas, tad ies.
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II 12.5.8.

Vidēji, m. 6, a. V2B, bez v., mazgās. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 17°—19°.

Pasts: Reiževsk.

Sapņi — □ [Olandieši?] atnāk ciemā Kasaratē. □

Eju uz augš. ceļu. □ Kriev. aicina uz pilsētu, I. neiet □

Rakstu 2 dz.

Lasu avīz.

Sajūta nogurusi.

Proj.: Zaļā pils, itāliešu dzeja 2—3 loksnes. Brālim iedot

gatav. rokās, lai izdod.

Domas: jānoliedz vēstules un jāiet staigāt, lai nāktu pie

enerģijas.

111 13.5.8.

Vidēji, m. 7, a. V2B, bez v. □ Vidēji. □

Saule, vakarā līst, 16°.

Sapņi — □ Mierkalns locījies, Birutai melni saplēsti
svārki. □

Pasts: Kurcis, Simsons.

Eju uz augst. ceļu. □ Pie kriev. bez staigāš. □

Rakstu V2dz.

Lasu av., «Metriku» 1.

Sajūta nogurusi.

Proj. —

Domas: nerakstīt, ļauns spriedums, likties uz formu iz-

kopšanu, iegūt vairāk spēka priekš uzvaras.

IV 14.5.8.

Vidēji, m. 7, a. V2B, bez v. □ Vidēji. □

Līst, 16°.

Sapņi — □ let pa dubļiem, meklē Indriķa Alunāna

namu. □

Pasts: Miķelsons.

Eju uz lilij. □ uz Kasarati. □

Rakst.: !/2dz., K. Reižļevskim].
Lasu av.

Sajūta vāja.

Sajūta: sevi pārvarēt, rakstīt īsas vēstules, tikt pie stai-

gāš. un darba, nepadoties, veikt.

V 15.5.8.

Vidēji, m. 7, a. 8, bez v. □ Ar pulveri. □

Apmācies, 16°.
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Sapņi —

Pasts —

Ejam uz Ruviglianu. □ Zobi sāp. □

Rakstu —

Lasu Miķelsonu.

Sajūta nogurusi.

Proj. —

Domas: saņemties.

VI 16.5.8.

Vidēji, nemierīgi, m. 7, a. V2B, bez v. □ Vidēji. □

Apmāc, un saule, 16°.

Sapņi: «Pusideāl.» izrāde, esot tukša zāle. Es neeju iekšā,

saģērbies mētelī.

Pasts: Hermans.

Eju uz Lugānu. □ Zobi sāp. Aizsauc, pie kriev. vakarā. D

Rakstu vēst.: Nīnai, Zelt[matim], Simsonam.

Lasu av.

Sajūta: riebums pret darbu.

Proj. —

Domas: pēc nestrādās, šodien tomēi uzrakstīju vēstules.

Jāsaņemas.

VII 17.5.8.

Vāji, trauc, nemierīgs, m. V2B, a. 8, bez v. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 17°.

Sapņi: no kalna lejā, sajaukti.
Pasts —

Eju uz lej. ceļu. □ Zobi sāp, pie kriev. □

Rakstu Miķelsonam, V2dz.

Lasu av.

Sajūta nogurdināta no dzej.
Proj. —

Domas: kritiķa doma, ka es ari tālāk neeju.' Aiz ārēj.
iemesliem nevar rādīt. Tos mēslus pārmācīt un uzvarēt.

I 18.5.8.

Vidēji, m. V2B, a. 8, bez v. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 17°.

Sapņi —

Pasts —

Eju uz augš. ceļu. □ Zobi sāp, pie kriev., ārsts, ka esot

dilons, mums tad būs traucēj. □

Rakstu —s
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Lasu avīz.

Sajūta nogurd. no lasīs.

Proj. —

Domas: jāatpūšas un nopietni jāsteidz darbi, citādi būs

atkal nelaikā. Jāsaņemas.

II 19.5.8.

Vidēji, m. 728, a
.

8, bez v. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 17°.

Sapņi —

Pasts: Biruta ar dzejol. 1

Eju uz ceļu. □ Uz Lugānu. Zobi sāp, pie kriev. □

Rakstu Reižļevskim].
Lasu avīz.

Sajūta vāja, jo neko nestrādāju.

Proj. —

Domas: jāsaņemas, jāsaņemas.

111 20.5.8.

Vidēji, m. V2B, a. 8, bez v., mazgās. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 17°.

Sapņi —

Pasts —

Ejam uz vidējo ceļu. □ Pie kriev., zobi sāp. □

Rakstu: kārtoju 111.

Lasu Ruskin. 1

Sajūta vāja un nogurusi.
Proj. —

Domas: kad noguris, tad nevaru ari sīkos darbus; ne-

tieku pie staigās. Jāsaņemas.

IV 21.5.8. (otrā dienā rakstīts)
Vidēji.
Saule visu dienu, 18°.

Sapņi —

Pasts: Hart1
un [1 nesalasāms vārds].

Rakstu: Birutai.

Lasu: Ruskin, Hart.

Sajūta vāja.
Proj. —

Domas: saņemties,

V 22.5.8.

Vāji, mostgs, m. 7, a. V2B, vingr. □ Vidēji. □

Saule, lietus, apmāc, 18°.
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Sapņi —

Pasts: Cielēns, Tantiņa, Simsfons], Reižļevskis].

Eju uz vid. ceļu. □ Pie kriev., drīz brauks. □

Rakstu 1 dz.

Lasu: Hart, av.

Sajūta vāja, nogurdinājos daudz lasot.

Proj.—
Domas: jāmācās pārvarēties, jātop lielam, lielas domas,

darbību dzejā, nopietnību formā. Jāsaņemas.

VI 23.5.8.

Vāji, mostos 7, a. V2B, vingr. CD Vāji. Pulver. □

Lietus visu dienu, vētra, 16°.

Sapņi: nokāpis, kāpju augsti augšā, jo aizmirsis glāzi,

jopel
ar diviem saiņiem. □ Ar Veserieni cepuri meklē,

izmeklē dārgu, paliek. □

Pasts —

Eju uz zem. ceļu. □ Lugānā. Pie kriev., rīt braukšot. □

Rakstu 1 dz., Resnam vēst.

Lasu Hart.

Sajūta vāja.
Proj. —

Domas: jāpārvārās; ari dzejoļu rakstīš. jāatliek; jādara,
ko atzīst par vajdzīgu. Jāsaņemas.

VII 24.5.8.

Vāji, agri mostos, a. V2B, v. □ Vidēji. □

Visu dienu līst, 16°.

Sapņi — J. pie loga kokā iekāpis, es noceļu nost. □ Gaļa,
olas, Arghillo pa sniegu. □

Pasts —

Eju uz zem. ceļ. □ Pie kriev., aizbrauca, negāju vadīt. □

Rakstu Resnam vēstuli.

Lasu — «Lit. Ech.».

Sajūta vāja, negulēts.
Proj. —

Domas: man atsev. stāvoklis jāizlieto, jānoraksta, varu

arī stāvēt viens. Jāsaņemas, jāapsargā arvien sevi, nepa-

doties lektīrai, slinkums, jāsaņemas.

I 25.5.8.

Vidēji, m. 7, a. V2B, v. □ Vidēji. □

Visu dienu saule, 14°.

Sapņi — □ Sunels ar vijolītēm. □
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Pasts: Biruta, Vecozols.

Eju uz vidēj. ceļu. □ Uz Kasarati. Vakarā ejam uz Vl-

ganello. □

Rakstu ats. rindiņas.
Lasu av.

Sajūta: atpūšos no vēst.

Proj. —

Domas: jaunu tikumību pretī kristīgai mīlestībai, kura ir

verdzība. Skaidri loģiski un tad dzejiski.

II 26.5.8.

Vidēji, m. 7, a. 8, v. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 14°.

Sapņi —

Pasts: av.

Eju uz augst. ceļu. □ Liels durhs1
. Māga sāp. □

Rakstu —

Lasu av.

lepazīstamies ar Šartenu. 2

Sajūta: nogurdināta no lasīš.

Proj. —

Domas: cik ļoti daudz citi rakstījuši, vajga saņemties un

to arī spēt.

111 27.5.8.

Vidēji, m. 7, a. 8, v. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, vējš, 15°.

Sapņi — □ Šiliņš. □

Pasts: Miķelsons.

Eju uz vid. c. □ Māga, durhs, galva sāp. □

Rakstu 4 kārtis.

Lasu av., Hart.

Sajūta vāja, izskatos slikti.

Domas: palieku iepakaļ citiem, kaut arī nav labāki, bet

populāri. Jālaiž raksti klajā, kas paliks neizdots, paliks
mūžam. Jāstrādā.

IV 28.5.8.

Vidēji, m. 7, a. V2B, v. □ Vidēji. □

Saule, māc, līst, vējš, 14°.

Sapņi — □ Zālīš., Balodi, Dori. □

Pasts: Reiževskis, «Stari».

Eju uz vid. c □ Durhs. Laikam saaukst. Galva sāp. □

Rakstu 3 kārtis.
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Lasu av., Hart.

Sajūta vāja, ka netieku uz augšu.

Proj. —

Domas: jāgādā, ka tieku pie darba. Neļauties nospiesties

un izmantoties. Strādāt vairāk.

V 29.5.8.

Vidēji, m. 7, a. 8, v. □ Vidēji. □

Līst visu dienu, 14°.

Sapņi — □ Pierē krunkas, mamai baltu zīdu rāda. Prof.

Gimings. □

Pasts: Biruta, Reiž[evskis].
Ejam uz Ruviglianu.
Rakstu: pārrakstu.
Lasu av.

Sajūta nogurusi, no lietus laika.

Proj. —

Domas: jānogrūž vecie darbi, kad ari nenāk nauda. Jā-

saņemas.

VI 30.5.8.

Vidēji, m. 7, a. V2B, v. □ Vāji. □

Līst visu dienu, 1372°.

Sapņi —

Pasts: Hermfanis], Biruta, Reiževskis.

Ejam uz Lugānu.
Rakstu vēst. Brālim un Herm[anim].
Lasu av.

Sajūta nogurusi, no laika, esot ļauna kritika p. «U. un

N.» «R[īgas] Avtīzē]» 1
.

Proj. —

Domas: jānobeidz darbi, ari neizstrādātie, lai tiek pie lielā

darba.

VII 31.5.8.

Vidēji, m. 7, a. V2B, v. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 14°—15°.

Sapņi: zīmēju veci un jaunu, Dore traucē, nepabeigšu, bet

apmierinos: ir jau pabeigts. □ Ņēma nost gaļu vecis. Kr.

[1 nesalasāms vārds]. □

Pasts: Neibergs.
Ejam uz chiesu, vidēj. c.

Rakstu vēst. Bfirutai], piezīm.
Lasu «Tor und Tod». 1
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Sajūta vāja.

Proj.: dzej. krāj. ne loģiskas nodaļas, bet fragmentu rāmī,

kā gleznas, kā epus «Iliada».

Domas: vai man būs atrasta jaunā māksla; loģiski iznāk

labi.

I 1.6.8.

Vidēji, traucē kārtnieki, m. 7, a. 8, bez v. (runājam). □

Vidēji. □

Saule visu dienu, taisās pērkons, 15°.

Sapņi —

Pasts: av.

Ejam uz drupu ceļ.
Rakstu J. Jfankavam] vēst.

Lasu Kassner, Schellv. 1

Sajūta gurdena.

Proj. —

Domas: noteikt sev, kas todien jādara, un tad to izpildīt.
Izdomāt cauri savu «jauno mākslu» un par to rakstīt. Jā-

stāv sakarā ar jauno ētiku. Izvest cauri un būs man uz-

vara.

II 2.6.8.

Vidēji, traucē, m. V2B, a. 8, bez v. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 15°—18°.

Sapņi: mazgājos. □ Ans. Gulbis. □

Pasts: Cielēns, Biruta.

Ejam uz Lugānu.
Rakstu J. J[ankavam] vēst.

Lasu av.

Sajūta gurdena.

Proj. —

Domas: mēsli, kā L. Andrejevs, tiek uz priekšu. Kad būtu

spēka rakstīt ari prozu, vismaz par liter. pie mums. To

vajga iegūt.

111 3.6.8.

Vidēji, traucē, m. 727, a. V2B, mazg., ving. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 16°—20°.

Sapņi —•
Pasts: Resnais.

Ejam uz chiesu.

Rakstu S. dz. 2 p. □ Raksta. □

Lasu av.
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Sajūta: negulēts.

Proj. —

Domas: jāiet staigāt pēc S. dz. Jāierīko kārtīga dzīve, pēc
sistēmas. Audzēt spēkus, atmiņu, māc. valodas. Vajga
lielos darbus, «īlu», dz. kr., drāmas, romānu v. c. veikt.

IV 4.6.8.

Vidēji, m.
lk7, a. V2B, mazg., ving. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, vētra, 17V2 o—2o°.0

—20°.

Sapņi: J. As. gribot studēt, pa 12 gad. beidzis. Atbildu.

Es var. □ Papus. □

Pasts: Sēja, Kurcis.

Ejam uz chiesu.

Rakstu S. dz. 2 p. □ Raksta. □

Lasu av.

Sajūta: maz varu strādāt, nespēju Ciel[ēnam] vēst, uz-

rakstīt.

Proj.: itāliski manu jaun. ētiku un filozofiju.

Domas: jāpāriet uz vācu vai itāl. liter., latv. apēdīs grā-

mattirgotāji. Jārīkojas pretī. Jāsaņem spēki.

V 5.6.8.

Vidēji, m. 7, a. V2B, v. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 18°—20°.

Sapņi: 9 vēst. rakstu.

Pasts —

Eju uz drup. ceļu. □ Uz Lugānu, nāk krams. □

Rakstu 1 dz., S. dz. 1 dz.

Lasu av.

Sajūta nogurusi.
Proj. —

Domas: L. Andrejevs var visu! seksual., pret partiju, ja-

pāņu karu, bet partija piekrīt. Gorkijam nē. Proza jā-
raksta. Jāuzstājas pret bezprincipu (Klaustiņa raksts «R[ī-
gas] A[vīzē]» un partija). Jāpārlaiž mēsli. Jātop veselam

un stipram.

VI 6.6.8.

Vāji, vēlu ēsts, gāja, m. 7, a. V2B, v. □ Vāji, pulv. □

Saule, lietus, 18°—20°.

Sapņi: pa logu skatos: tik augsts kalns, ka reibst.

Pasts: Zeltiņš.
Eju uz drup. c, aizmirstu atslēgu, eju atpakaļ. □ Krams.
Kleisti. □
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Rakstu 1 dz., S. dz., vēst. Cielēnam.

Lasu: Goethe «Ital. Reise».

Sajūta: negulēts.

Proj. —

Domas: daudz rakstīt ceļoj., kā Goethe. Vairāk skaistuma

nekā domas. Nedomāt, ka ir izeja liter. atmešanā, bet

vienmēr ticēt un dzīties pēc mērķa.

VII 7.6.8.

Vāji, mostos, zirņi, m. 4, tad V2B, a. 8, bez v. □ Vi-

dēji. □

Lietus, pēc apmāc, 15°.

Sapņi: runcis ielec no jumta man klēpī. Kāpjam lejā pa

trepēm. I. šķiņķi nogriež.
Pasts —

Ejam uz Suviglianu. □ Krams. □

Rakstu vēst. Gulbim, Kurcim.

Lasu —

Sajūta vāja, līdz raudās.

Proj.: S. dz., I dzej. izdot legāli. Memuārus ik dien.

Domas: mans laiks darīt iespaidu uz sabiedrību beigts;

tagad tik kluss darbs priekš nākotnes vai sevis, V. Raube,

ilgi arī Goethe. Jāgatavojas uz to. Atmiņa. Zinātnes Bei-

gās būs uzvara.

I 8.6.8.

Vāji, pulv., m. V2B, a. 8, bez v. □ Vidēji. □

Lietus visu dienu, 15°.

Sapņi —

Pasts —

Eju uz chiesu. □ Krams, uz Kasarati. □

Rakstu —

Lasu av.

Sajūta: tāpat.

Proj. —

Domas: pāriet uz romāniem, uz lielo tautu literatūru, ne-

var izturēt mazumā. Sartens strādā 6 stundas, es tik 2.

Jāstrādā vairāk, jāsaņemas.

II 9.6.8.

Vidēji, m. V2B, a. 8, bez v. □ Vāji, ar pulv. □

Saule visu dienu, 16°.

Sapņi: papus, resns, bučoju, strīdos ar Līziņu: tikpat mans

nams, kā tavs, eju savā istabā, slēģis cieti, Brinkmaniete

sveicin.
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Pasts: Ciel[ēns], Reiževskis.

Ejam uz Lugānu.
Rakstu vēst.

Lasu av.

Sajūta nogurdināta.

Proj. —

Domas: nevar izdotKop. darbus, par maz agrāku. Jāraksta

vairāk public. un prozas romāni, biogrāfija, jāsaņemas.

līī 10.6.8.

Vidēji, m. V2B, a. 8, bez v. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 16
c

.

Sapņi — □ Balta šalle ar koraļļiem, karš, metamies uz

vēdera, lai lodes skrej pāri. □

Pasts —

Eju vid. ceļ. □ Visu dienu miegs nāk. □

Rakstu 1 dz.

Lasu av.

Sajūta: līdz izmisumam šaubas par sevi; neatzīšana. I. vai-

rāk atzīst, man otrā loma pret L, Resno, Asaru, Jansonu.

Vajga vairāk spēka, lai vairāk izteiktu.

Domas: jāstrādā vairāk, jāsaņemas.

IV 11.6.8.

Vidēji, m. V2B, a. 8, bez v. □ Vidēji. □

Saule, 16°.

Sapņi: Slobodskā, Kalniņš. Kāpju, braucu prom, saģērbos,
čemodānu nes krievs, vēlu, lamāju. □ Papus apēda
maizi, nav kur gulēt. □

Pasts: Šiliņa brošūra, 1 Brālis.

Eju uz vid. ceļu. □ Miegs nāk. □

Rakstu S. dz. 1 dz., korespond.
Lasu av.

Sajūta vāja, bet labāka.

Domas: jāpāriet uz citām literatūrām, vai uz veikalu

Amerikā. Jānogrūž vecais, jāsaņemas sparībā.

V 12.6.8.

Vāji, nemiegu, odi, m. V2, a. 8, bez v. □ Vāji, odi. □

Saule, 17°, mācas.

Sapņi —

Pasts —

Eju uz vid. ceļu. □ Šūj. □

Rakstu: norakstu.
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Lasu av.

Sajūta nogurusi.
Domas: jāatmet ari iesāktie darbi, nav piekrišanas, nav

vajdzīgi. Sevis dēļ jāpabeidz. Visādā ziņā jāsaņemas.

VI 13.6.8.

Vidēji, m. 7, a. 728, ving., mazg. □ Vidēji. □

Saule, 17°.

Sapņi: melnā uzvalkā, nakti logi cieti, bet bikses spīd un

ar sveķiem no rītus (atnāk nauda no Cielļēnaļ).
Pasts: Cielļēns], 40 fr.

Eju uz drup. cel, □ Uz Lugānu, man kurpes pirktas, bet

uz Brinkman. nevar iet ar tupelēm. □

Rakstu 1 S. dz., norakstu.

Lasu av.

Sajūta vāja.
Domas: refleksijas, ko pārrakstu, paliek bez izlietošanas,

materiālus nevar nogrūst bez sekretāra. 1 Jāsaņemas, jā-

saņemas.

VII 14.6.8.

Vidēji, m. 7, a. 8, bez ving. □ Vidēji. □

Saule, 17°, mācas.

Sapņi —

Pasts —

Eju pašu pagalmā. □ Māga, 2 durhi, švakums. □

Rakstu 1 dz. S. dz. un 1 dz., 2 kārtis.

Lasu «Bovarv». 1

Sajūta vāja, negribu strādāt.

Domas: sistēma neļauj talantā tikt uz augšu, nav iespē-

jams visus spēkus izmantot; ari demokrat. nepalīdz daudz.

Mūsu revol. varēja uzvarēt. Napol[eons] un lielie vīri

prata izvēlēt spēkus. Nap.: cilvēki tik egoisti; nē, ari reizē

ideālisti. Momenti pareizi jānoķer. Mazie grib paēst, ne-

grib streikot, ideālisti būt. Maz tā prieciņa jau tā. Un

tad: visi to ideālismu izlietojuši jaunai valdībai.

Domas: jāraksta romāns, jāsaņemas.

I 15.6.8.

Vidēji, līdz 1, trumpotāji, m. V2B, uz pastu. □ Vidēji. □

Saule, lietus, pērkons, 18°.

Sapņi: es uz nāvi notiesāts.

Pasts: «Cour. Europ.» 1
.
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Uz zaļo pili. □ Strādā, nepatikā ar saimnieku, [nesākt-

sāms teksts itāļa vaiodā]. □

Rakstu —

Lasu «Lit. Ech.».

Sajūta nogurusi.
Domas: pārvar reakcija, kur es likšos, novecosies vēlāks

protests, kā Fitgeram2 Hexe3
.

Jaunas paaudzes lasīs sa-

vus. Jāiet līdzi laikam. Jāsaņemas. Jaunā ētika, jauna

dzeja.

II 16.6.8.

Vidēji, m. 7, a. 728, bez v. □ Vidēji. □

Saule, liels lietus, 19°.

Sapņi: Skalbe ielika puķi manā glāzē. □ Saimnieks gri-

bēja spēlēt vijoli, bet nespēlēja. □

Pasts: mama.

Uz Lugānu. □ Galva sāp, saimn. uzteic, pieliek 10 fr.

par mēnesi. □

Rakstu —

Lasu av.

Sajūta ļoti vāja.
Domas: «īls» neiznāk, tas pats, ari raksturos. Vairāk jā-
strādā, jāsaņemas.

IK 17.6.8.

Vidēji, m. 7, a. 8, bez v. □ Vidēji. □

Lietus, saule, 18°.

Sapņi: eju pa sniegu, Līziņa. Tumši vaļņi, Jansons, velku

baltu audekla apģērbu, kam būšot pilsoniski drēbes ga-

bali, tam ļauni. Pārvilcis balto, novelku veco un apvelku
balto. □ Sanāca daudzi un izēda ēdienu. Olgu iesauc

Vec. Asars esot uz kruķiem un melnas brilles. □

Pasts: Ciel[ēns].
Uz Suviglianu.
Pieņēmu korteli «Stella d' oro»

1
.

Rakstu
—

Lasu av.

Proj.: dzejniek. dien. grāmata. Liels dz. krāj., 15 loksn.,
125 kap.
Domas: negribas nemaz strādāt. Jāsaņemas.

IV 18.6.8.

Vāji, traucē kārtnieki, m. 7, a. 8, bez v. □ Vāji, visu

nakti neguļ. □
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Saule visu dienu, 18°.

Sapņi — □ Suņi uzkrīt, automobilis, iedomājas, ka gaļa
veca, grib pat ņemt, es to pašu ēdu garšīgi. □

Pasts: Šiliņš.
Uz vid. ceļu.
Rakstu V2dz., norakstu S. dz.

Lasu —

Sajūta līdz raud., ka netiekam pie skaidrības korteļa dēļ.

Proj. —

Domas: es nevaru sevi rokā turēt, nevaru norunāt ar

saimnieku. Enerģija atkal jāvingrina, ari atmiņa. Jāsa-

ņemas.

V 19.6.8.

Vāji, kārtnieki, m. 7, a. 8, bez v. □ Vāji. □

Lietus, 18°.

Sapņi: I. met boccia 1
un māca. □ \t nesalasāms vārds]

villa dod gaļu un dos. □

Pasts —

Uz Suviglianu. □ Uz Kasarati. □

Rakstu V2dz., pārrakst.
Lasu «N. Z.».

Sajūta vāja. Negribas dzīvot.

Proj.: lai izdod AaAtrjKHHROB.2

Domas: jānoraksta vecais, lai varētu saņemt jaunu saturu

Man jāved tālāk soc-s. No manis gaida. Jāsaņemas.

VI 20.6.8.

Vidēji, traucē, m. 7, a. 8, bez v. □ Vāji. □

Lietus, tad saule, 18°.

Sapņi: braucu, meklēju biļetei. □ Colombo 1
ar gaļu,

knutschen 2 puķes. □

Pasts: Plātesa bērnu grām.
Uz Suviglianu.
Rakstu 55 pant. bērn. gr.

Lasu av.

Sajūta vāja.
Proj. —

Domas: jāiedrošinājas beigt darbi pa pāra gadiem, lai vē-

lāk nāk maizes pelnīšana. Jāsaņemas.

VII 21.6.8.

Vāji, trauc, m. 7, a. 8, vingr. □ Vidēji. □

Saule, 18°.
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Sapņi — □ Papus rauj naglu sienā, smeju, grib bučot,

kliedzot uztrūkstas. □

Pasts: Vecozols.

Uz chiesu, zaļo pili.
Rakstu: 3 epigr.
Lasu «Budistu katķisms».

1

Šarteni atsūta pupas.

Sajūta vāja, ka nestrādāts.

Proj.—
Domas: nav jadoma vienmēr, ka vaja sajuta, ka ļauni iet,
tas dara atpakaļ iespaidu. Nebēdāt, bet strādāt un neska-

tīties apkārt. Jātic tam spēkam, kas ir, un tas jāizlieto

pilnīgi. Nav jātop atkarīgam no citu sprieduma. Visu

dari pats.

I 22.6.8. 1

Vidēji, trauc, m. 7, a. 8, bez v. □ Vidēji. □
N

Saule, 17°.

Sapņi: Plūdons. Man uz rokas liels melns vilnas kažoks,

eju lasītavā, redzu, ka flinte man, baidos, ietinu to ka-

žokā.

Pasts: Ekters.

Uz Kasarati. □ Māga, ne Šarteni, bet Karolīna2
.

□

Rakstu 1 bērn. gr.
Lasu av.

Sajūta vāja. Mazenieki grūž uz I. pusi.
3

Proj. —

Domas: aiz gļēvulības ļaujos izmantoties. Pakliedzu, pa-

kūkoju, tad viss pa vecam. Jātop reiz par cilvēku. Jātura

sevi rokās. Tagadējo paaudzi saprast var, bet nenicināt

nevar. Ne tam vajga brīvības. Viņi pēc pazaudēt, kaujas

jūt vajadzību pēc maigām jūtām un dzejas. Man jāsaņe-
mas, jādomā sevi jautru un stipru.

II 23.6.8.

Vidēji, trauc, m. 7, a. 8, bez v. □ Vidēji. □

Saule, 16°.

Sapņi: I. sagaida balti ģērbtas meitas, es eju kalna smie-

dams, ka skrien. Man Lība dod no papus medu. Stāvu

dubļos (kājas sala).
Pasts —

Uz Lugānu. □ Šartens ciemā, aicina viņu korteli ņemt,

neeju līdzi apskatīt. □

Rakstu —
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Lasu av.

Sajūta: izmisusi.

Proj.: par nāvi.

Domas: tikai žēlojos, nedaru neko pretī. Ne skaisti, bet

darīt labāk. Citādi jāmirst. Nāve un šķiršanās, aiziešana

vientulībā. Vai es spēju saņemties? Man jāizšķiras, jāsa-

ņemas.

111 24.6.8.

Vāji, ar pulv., m. 7, a. 8, bez v. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 16°.

Sapņi —

Pasts —

Uz Suviglianu. □ Atteic Sarteniem korteli, jo esot krievi

visi anarķisti. □

Rakstu: 1 dz., Ciel[ēnam], 1 dz. bēr. gr.

Lasu av. /

Sajūta: raudu.

Proj.: par šķirs.
Domas: jānobeidz darbi. Jāatpūšas. No noguruma ļauns
prāts. Lielais dzeju krāj. jāizdod arī bez naudas. Tad būs

miers strādāt tālāk. Līdz rudenim jābūt gatavam. Jāsa-

ņemas. Jāpārdomā par sevi. Vajga varēt.

IV 25.6.8.

Vidēji, m. 7, a. V2B, ving. □ Vidēji. □.

Saule, 17°—20°, mācas.

Sapņi — □ Pasta freilene dod bulkas un kriev. kapei-
kas. □

Pasts: Hermfanis], «Rīgas Av[īze]» uzbrūk.

Uz Ruviglianu, sark. Millers piedāvā korteli.

Rakstu: S. dz., 1 dz. bērn. gr.

Lasu av.

Sajūta vāja.

Proj.: S. dz. par drāmu.

Domas: uzbrūk Resnais kopā ar «R[īgasļ A[vīzi]», tādēļ
neraksta. 1 Man jāsaņemas uz cīņu, un nekas nav gatavs.
Kalend. ierocis un stipra dūša.

V 26.6.8.

Vidēji, m. 7, a. V28., vin. □ Vidēji. □

Saule visu dienu, 18°—20°.

Sapņi — □ Sievas. □

Pasts: Biruta, Cielēns, Kliņģeri.



355

Uz Ruviglianu. □ Uz Kasarati, māga. □

Lasu av.

Rakstu: S. dz., 2 b. gr.

Sajūta labāka, bet vāja.

Proj. —

Domas: nāk cīņa ar Resno un visu partiju, jāsaņemas.

V 27.6.8.

Vidēji, m. 7, a. 8, bez v. □ Vidēji. □

Saule, 18°—20°.

Sapņi: skolā, lai laiž man 3 stund. pastrādāt, panākšu. □

Grib iet matus griest. □

Pasts —

Uz Ruviglianu. □ Uz Lugānu, māga. □

Lasu av.

Rakstu: b. gr.

Sajūta vāja.

Proj.: S. dz. dramatizēt, «Ģ. Vilks» uzvest1
.

Domas: ietikt Eiropā, tad vaļā no visām bažām, un ne-

gatīv. satiksmi ar mājām. Tad arī uzvara.

VII 28.6.8.

Vidēji, m. 7, a. V2B, vin. □ Vidēji. □

Saule, 18°—20°.

Sapņi.
Pasts —

Pagalmā —

Lasu av. □ Acis sāp abiem. □

Rakstu: b. gr. 40 rind.

Sajūta nogurusi.
Proj.: izdot dien. grām.
Domas: ieskatīt par pārvaldošu, runāt vienmēr līdzi, ne-

atzīties par uzvarētu, tad arī uzvarēšu.

I 29.6.8.

Vidēji, m. 7, a. V2B, bez v. □ Vāji (vīns dzerts). □

Saule, 19°—20°.

Sapņi: vedu vai jāju zirgā, ir L, garš tilts.

Pasts: Biruta.

Pagalmā. □ Māga. □

Lasu av.

Rakstu: b. gr. 50 r.

Sajūta nogurusi.
Proj. —
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Domas: naivitāte labāka par ģenialitāti, lielāks iespaids,
visu ļaunu sedz, labu redz. Man otrādi. Vajga lielākas ap-
zinības, nolieto spēku, agrs vecums. Jātop veselam, tad

var visu: daudz jāraksta, nekad neatkāpties no arēnas.

Tad var uzvarēt.

II 30.6.8.

Vidēji, m. 7, a. V2B, bez v. □ Vidēji. □

Saule, 19°—20°.

Sapņi: pliki vīri ar uguns pagalēm, es bēgu pa trepēm
augšā. □ Izrauj savu kociņu. □

Pasts —

Uz Lugānu. □ Māga. No [1 nesalasāms vārdsj nopērkam

par 9 fr. kurpes. Ar Milleru runājam. □

Lasu av.

Rakstu: b. gr. 30 r.

Sajūta ļoti nogurusi. Pesim[istisku?ļ dara lielu [2 nesala-

sāmi vārdi],

Proj. —

Domas: personisku dzīvi nobeigt ar laulību vai citādi un

tad īstu dzīvi priekš citiem. Veselam jātop, lai uzvarētu.

1909

DIENASGRĀMATA

19.1.9.

Strādniekos vēl ir iespējama īsta drāma, kā Šekspī-
ram, kuras dibinājās uz elementārām, fiziskām jūtām un

kaislībām. Inteliģencē un buržuāzijā kaislību vietu ieņem

jau aprēķins, galvenā jūta mantkārība, mēraukla visiem

labums, pat nauda. Kamēr elementārā dzīvē vēl emocijas,

strauji uznākošas iedomas, iegribas jeb kaislības, neap-

zina. Trešā dzīve — ideologiem, ideālistiem, altruistiem,

pamata jūta: domas, nesavtīgas jūtas, objektīvas domas,

ārpus savas personas. Arī elem. jūtas apspiestas no ap-

rēķina, bet ne uz sava, bet citu labuma un beigās pat ne

uz labuma, bet «lietu par sevi», «lietas viņas dēļ».
Zuderm[anis] tēlo līdzās visam social. drām. strādn.,

salīdzinot ar citām šķirām: Hinter und Vorderhaus1
.

Gorkijs vienu daļu nemantīgo: baskājiešu, bet drāmā

pāriet uz mazpilsoņiem un inteliģenci. Strādn. drāmas arī

tur nav, kur strādn. ir sevis dēļ un ar sevi vien salīdzi-

nāts.

(23286/31)
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22.1.9.

Kvantitāte top par kvalitāti, šī pāreja ir tas dzīves no-

slēpums. Dzīvotāju biezums (Dichtigkeit) ir līdzi arī īpa-
šība kultūrā, citādai jābūt dzīvei, lai pārtiktu, citāda kul-

tūra un tad arī māksla.

Katrs cilvēks par sevi neapdāvināts, masa dod pat jau-
nas idejas, visādā ziņā ir ar lieluma, cienības, sajūsmības

garu (filistrs bez sajūsmības). Masā parādās tāds gars,
kāds ir ģēnijā, masai uz īsu laiku, ģēnijā ilgi, masai maz

diferencēts, vienkāršais spēks, ģēnijam smalks un daudz-

pusīgs, bet masai pārvarība, un kad arī ātri atslābst,

tomēr vienmēr pamats, kas nezūd, ģēnijs mirst tik uz

laiku, un cilvēks ir mūžīgs.

(23286/39)

23.2.9.

Atkārtošanās un paralēlisms drāmā estētiski patīkami

tādēļ, ka bioloģiski attaisnojami, jo paralēlisms ir tikai

dzīves ritma un atkārtošanās attēlojums estētikā.

(23286/30)

25.2.9.

Vecā un jaunā drāma

Vecā drāma līdz pat Silleram līdz. Starpība laikam lie-

lākā ir pretspēlē; varonim vecajā drāmā jācīnās pret in-

trigām, kuras kā tādas top vestas no nedaudzām perso-

nām. Jaunajā drāmā varonim pretspēlē ne vairs intrigas,
bet [1 nesalasāms vārds] apstākļi, kas ir ļoti daudzu per-
sonu un ļoti liela laika iznākums, sakoncentrēts spēks.
Intrigas nav šķiru intereses, intriganti nav šķiru repre-

zentanti. Apstākļi un viņu reprezentanti stāv vistuvākā

sakarā ar šķirām. Personības nobālst pret šķiru pārmē-
rīgo spēku, varonis ir tas, kurš nepadodas šķiras iespai-
dam, vai sava paša šķiras, vai pretojās, kur tad viņš top
nests no savas šķiras morāles.

(23286/30)

1.4.9. 1902.'

Vec. reālisms aprakstošs, ja daudz apsūdzošs; rāda

lielas bēdas un pagrimš. izskaidro, ka tās nāk no ražo-

šanas kārtības, bet tas ir viss. Viņš atzina pārvarīgus
spēkus dabā un apstākļos, apvidū. Tie rāda visu, arī

psihiku, arī mīlestību, tikai dzīvniecisku, tikai vārgu pro-
testu. Bet arī protests tikai atzīst dabas spēku, priv. ap-
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stākļus, saimniecisko kārtību. Cilvēks kā persona arī vi-

ņam nav nekas, garam netiek ierādīta nekāda loma.

Jaunā māksla un arī politika atkal top aktīva, atzīst

gan pasīvos apstākļus un dabas darbību, bet zina arī, ka

tos var vērst gars.

*

Klaustiņš laikam agrāk mani mīlējis, bet viņam ir bi-

jis par grūtu nest. šo mīlestību, kura tik daudz prasa. Viņš
tad beigās redzējis, ka manis mīlestība un sajūsmība nav

sasniegusi kāroto mērķi. Sajūsmu cīņa ir zaudējusi, lie-

lākā daļa ir no manis atkritusi un atzīst cīņu par gluži

zaudētu, kamēr es ar mazāko daļu spītīgi palieku pie

sava, ka jācīnās tomēr tālāk, ne pārtraukta cīņa. Tad viņš
līdz citiem atpūtās un miera kārē ienīda mani, un, kā pa-

tiesāks un jūtīgāks cilvēks, viņš savu ienaidu klaji iz-

teica, kamēr citi to slēpj un saucas pat par draugiem.

Viņš līdz ar buržuāziju gāja atpakaļ uz vecajiem labajiem
laikiem, kviešu laiku, pirmās spirgtās tautības, kur bij

vienprātība un cīņa, kura tik nenogurdinoša gandrīz kā

mocīja, un miers.

(23286/117)'

lekš manis nav tā, kas ir visos. Par mani varētu teikt,
kas sacīts par Šilleri: «hinter ihm ein nebelloser Schein

lag, was uns aile bāndigt»
2

(cf. Ruskin, Shelley) 3
.

Tas ir trūkums, bet vai to nevar piedot? Es caur to

nevienam nekaitu, kā tikai sev, jo mani neatzīst par savu

neviens laiks, ne katrs, es esmu svešs kā visas retas jū-
tas. Bet kad es nevienam savas jūtas neuzspiežu, kādēļ
mani tādēļ nīst? Es neesmu svēts un nepārmetu citiem

nesvētumu. Es neatzīstu savu darbu par labāko, tikai par
citādu, es nosodu un nespriežu. Kait man arī šis trū-

kums, tādēļ ka laupa man varbūt daudz baudu, kuras jums
ir un kuras es nesaprotu kā baudas.

Ja ar savu dzeju esmu darījis iespaidu uz jūsu gribu,
viņu locījis, darījis viņai nepatikšanas un sāpes, tad es

neesmu tās jūsu sāpes gribējis, bet cilvēces un tautas

mērķu saprašanu, kuru dēļ taču arī jūs ziedojat savu

mieru un patiku. Man tik tas varbūt nākas vieglāk nekā

jums, jo man baudas nav jāziedo. Un varbūt vieglāk zie-

dot dzīvību nekā baudas. Man ir citas sāpes un varbūt

lielākas par jūsējām, es par tām gribu ciest klusu, ja

viņas izlaužas, tad netīšu un piedodat to.
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Es zinu un jūtu, ka ir man draugi, nezināmi, kuri man

visu piedod un pieskaita pat par nopelnu. Bet arī jums
citiem nav ko uzstāties pret mani, jo nekad es neesmu

nekā gribējis priekš sevis, tikai visu priekš cilvēces. Cik

esmu ņēmis priekš sevis, ir bijis tik spēku uzturēšanai

un attīstīšanai, pat attīstīšanu esmu sapratis tikai caur

darbu priekš visiem, priekš idejas.

(23286/118)

12.5.0.

Mana dzeja tēlo vairāk cilvēku lielās attiecības pret

pasauli un sevi nekā cilvēkus pašus. Viņa cilvēku attēlo-

jumus ņem kā materiālu, no kura taisa slēdzienus. Attēlo-

tājs reālisms viņai ir tikai ierocis lielākiem mērķiem.

Sociālismu identificē ar reālismu nedomātāji — kri-

tiķi, ar šablonas un ikdienības prātu. Piesien sociālismu

pie pārdzīvotas dzejas formas, kura der tik faktu krā-

šanai, empīrikai un dedukcijai. Bez rakstura un bez sava

sprieduma ļaudis tomēr tai pašā reizē savieno sociā-

lismu arī ar dekadenci un turpat arī apkaro dekadenci.

Pret šādiem neloģiskumiem viņi neatduras, jo nekur vi-

ņus nevada lietu loģika, bet šablona. Un instinktīvi viņi

jūt, ka šablona ir viņu reālisms un dekadence, un vei-

kala sociālisms. 1

Eglīts nekad nav zinājis, ko viņš grib, tik runājis to,

ko runā krievi, bet ko tie grib, viņš arī nav zinājis.

(23286/170)

12.8.9.

Bija laiks, kad māksla un literatūra bij par apsmieklu

tapušas, — 1894. g.
1

Tagad tās atkal apsmieklis. Tagad

tādēļ, ka tikušas par baudu līdzekli. Un ka tādēļ no viņām
atrāvušies talanti. Toreiz talanti atrāvās, jo apnika sen-

timentalitāte, taut. romantisms, cf. Otto Ernst.2 Kultūrā

jāieved māksla kā sastāvdaļa dzīvei.

(23286/36)

27.8.9.

Kad nav pasaules manai taisnībai, tad tāda jārada māk-

slā. Tur rodas cilvēki, kas mani saprot un dod man tais-

nību. Tā ir bēgšana no īstas dzīves, bet ja man taisnība,

tad varbūt viņa nāk vēlāk. Varbūt man taisnība nākotne.

Tad viņa nāks. Bet tad arī es pats palīdzu viņai nākt. Tad



360

ari ta nav bēgšana vien no dzīves, bet jaunas dzīves ra-

dīšana.

(23286/84)

30.8.9.

Kas nemīl lielu un labu cilvēku, tas pats sevi dara

mazu un ļaunu, kaut arī tāds nebūtu bijis.

(23286/37)

31.8.9. 1

Cilvēks cilvēkam darīt laipnu spēj tikai nāvē, tur tikai

aizmirst visus sīkumus un redz viens otrā cilvēku. Vai

dzīve tik nespēcīga?

(23286/38)

6.9.9.

Kas deva A[spazijai?j pārsvaru tagad?
Laiks lēnāks ticis.

Pastāvīgi rakstīja noveles p[ublicistiskā?ļ garā.
Rakstīja publicistiku.

Mīlīgas dzejas ar drusku p[ublicistisku?j nokrāsu.

Tuvāk stāv publikai.
Arī romantika, fantastika ir parastāka.
Nav klasicisma.

Reālistiska.

Kas man jādara?
Neminēt varonību, necelt to par ideālu.

Rakstīt noveļas.

Publicistiku.

Tuvāk stāties publikai, lai katrs saprot.

Reālistiski rakstīt.

Fabrikas rūkoņa.
Ikdienas problēmi drāmā.

Arī fantastiskās drāmās §eksp[īrsļ. Kaislība.

(23286/83)

7.9.9.

Arī Markss atkrita no reālās partijas. Engelss gan vē-

lāk samierinājās, bet Engelss nav Markss. Fr. Mērings

pārmet Marksam, ka viņš nespēj saprast ne reālo partiju,
ne Lassālu, un tagadējai partijai ir interese atzīt, ka viņai
taisnība pretī Marksam. Marksa vēstules nāca visas Mē-

ringa rokās un izdotas ļoti nepilnīgi; Zorge pats saka, ka
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izvēlējies tik svarīgākās,
1

protams, pēc sava ieskata. Var-

būt iznīcinātas, kas runā pret tagadējo partiju.
Ja tā, tad Marksam būtu tikai tāpat gājis kā Kristum.

*

Sociālisma ideja mana pirmā mīlestība, viņa man top
neuzticīga, ne es viņai. Man skaidrais Markss ir vairāk.

(23286/171)

12.10.9.

Lielo garu draudzība ar mazajiem ir tikai dzejas kom-

promiss ar prozu. Te tik redzama arī lielo garu atkarība

no zemes un ikdienas. Te nav nekā pacildinoša. Visla-

bākais vēl tas, ka lielie gari rāda, ka viņi nav lepni un

ka lūko velti pacelt pie sevis savu apkārtni. Viņiem tā

ir briesmīga mācība par neiespējamo, un ja daudz, tad

līdz ar to pierādījums par viņu lielumu, ja viņi par to

vēl ir šaubījušies, jo viņi ilgi šaubās, pat visu mūžu.

Tādā draudzībā ir tikai traģika: cēlais caur to pats sevi

posta, ka ir cēls. Jo visa un pēdējā traģikas sakne ir šī:

cēlais saposta sevi taisni caur cēlumu. Un tomēr viņš
nevar citādi, viņam jābūt cēlam, lai mazs graudiņš to-

mēr paliktu no visa miljona izšķiestas sēklas. Dabas iz-

šķērdība ar visu cēlu un visu sēklu, tā ir traģika.

(23236/40)

1910

DIENASGRĀMATA

19.1.10. rakstīts.

Manā jaunībā bij ļaudis naivāki. Es pats arī. 20 gad.
brīnējos, ka Akm. 1 te melni, te dzelt. mati. Un tomēr es

biju pilsētnieks, students, progresīvs. Kā citi! In. naivi-

tates vēl tagad daudz. Pasaku muļķi nav fantāzija, bet

reāli cilvēki, Januta2 u.t.l. nebij idioti. Vispār gara
līmens bij zemāks. Es 40 g. vecs runāju tagad ar 20 g.
vecu kā sev līdzīgu, ar mani toreiz tā nebūtu darījuši
veči, es nebūtu to prasījis. Tagad visp. līmens augstāks,
indivīdu ievērojamu mazāk. Kāda būs paaudze, kura

jau 17—18 g. līdzi darbojās revolūcijā? Ļoti agra un pilna
dzīve, vai nenogurdinās? Es sāku tik 8 g. mācīties un 17

beidzu ģimnāziju; tagad sāk 5—6 g., beidz 20 g.

(23286/250)
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15.2.10.

Apstākļi tā sagadījās, ka man vajadzēja visvairāk

darboties legāli, bet es neesmu tas, kas legālu darbību

atzinis par vienīgo.

*

Es negribu nožēlot, ka šāds sirsnīgs atzinums nenāca

agrāk, es tikai ar prieku klausu laika saucienam, un kad

mani nesauc, tad es strādāju priekš tās pašas lietas klu-

sībā to darbu, ko es varu un ko es atzīstu par lietderīgu.

Un es esmu pārliecināts, ka proletariāta cīņā nezudīs

neviena pūles un darbs no miljonu miljoniem un arī ne

manas klusības darbi. Mūsu lieta ir ari tik plaša un vis-

aptveroša, ka viņa var lietot savā laikā katru viņai zie-

dotu darbu arī tad, kad darītājs tik pats atzina darba

lietderību.

Es nestāvēšu dusmojot nomaļus, bet es arī nekad ne-

atteikšos no sava atzinuma par labu dienas šablonai, kura

kā katra šablona ir vienpusīga un novēršās no pamata

principa, kurš ir tik plašs kā pats dzīves process.

(23286/251)

10.3.10.

Mans lielākais spēks ir mans garīgais drošums; katru

domu izdomāt līdz galam, nebaidoties no slēdzieniem un

viņu sekām.

Mīlas un laulības jautājums tiks tā izšķirts, ka atrod

savienojumu pretējām prasībām: vienderībai kā augstā-
kai laulības formai un brīvai mīlai kā plašai iespaidu
uzņemšanai un došanai. Savienojums būs tas, ka dzi-

mumu satiksme pate tiks no fiziskas par psihisku, brīva

mīla par brīvu draudzību. Tāda brīva draudzība nebūs

pretī vienderībai; vienderība pate grib 2 mērķus: indi-

vīda garīgo, psihisko augšanu un sugas turpināšanos
un pacelšanos. Abi šie mērķi turklāt ir reizē egoistiski
un altruistiski, jo psihiski attīstīts indivīds vajadzīgs
sabiedrībai, un sugas pacelšana vajadzīga indivīdam kā

viņa paša vienīgā pastāvēšana, nemirstība.

Šos abus mērķus var savienot, bet arī šķirt, tā ka

vieni individ. nododas vienam, otri otram mērķim. Bet

var arī savienot, jo sugai nevajadzēs daudz jaunu indi-

vīdu, nemirs velti tik daudzi; dzimumu satiksme notiks

retāk, viņai nepiemitīs tik lielā mērā zemums un kusto-

niskums. Viss tas būs izvedams, kad maigums varēs
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attīstīties, kad nebūs kaitīgs, kad nevajadzēs ne atgai-

nīties, ne uzbrukt. Tas būs tik pēc lielās sociālās cīņas

izšķiršanas. Tagad vēl vajga cīnītāju un kareiviska gara.
Vismaz jābūt savienojuma smalkumam un spēkam.

(23286/265)

18.3.10.

Kā atoms mūsu dienās sadalījās daļiņās, kā tauta

sašķēlās šķirās, tā arī citiem nedalāmiem slēdzieniem

jāsadalās: nav vienkāršais jēdziens ne mīlestība, ne prāts,
ne jūtas. Matemātisks, muzikālisks, tehnisks, veikalnie-

cisks, dzejisks, prāts, katrs savs.

Mūziķi, matemātiķi sevišķi prasa speciālu prātu; ļoti
daudz tehnikas, nav laika aptvert citas dzīves parā-
dības, — viņi bieži savādnieki, Bēth[ovens], Melngailis,
rupji, maz izglītoti. Dzeja pate prasa lielāku dažādību un

vispusību.

(23286/266)

20.7.10.

, Kā skaistumu rast? Uzlūkot visu esošo kā pagājušu.

(23286/269)

5.9.10.

Katrs grib būt vienīgais. Neviens neredz otra. Tas ir

jāzin. Nav jāalojas, ka tie, kas sakās visus žēlojam, ari

tiešām sevi aizmirstu un redzētu otru. Sieviete sakās

žēlotāja un visa piedevēja. Viņa tāda ir tik tad, kad tas

viņai tīk, ne otram. Viņa tāda ir savā laikā, bet arī tad

viņas loma tik stipri pastrīpota, ka žēl pieņemt viņas žē-

lastību. Tam vajga būt jau gluži pie gala, kas šo žēlastību

pieņem; tas laikam iežēlojas par žēlotāju, kurai citādi

nebūtu kur likt savu žēlastību.

(23286/270)

4.10.10.

Materiālistisks domāš. veids ieaudzināts un laikam jau
iedzimis. Tā Marx. Bet jau priekš sistēmā ieviešanas tas

eksistē, tā domā Napoleons, tā Cēzars. Tas redz cauri,
tāds Šmitus. 1

Te priekš viņa nav nekādu principu, idejas starpības,
ja daudz, tad Asp[azij]as progresivitāte. Konkurence ari

nav, jo Š[mits] nav ne rakstnieks, ne atklāt, darbenieks,
tikai

mazas nomalīšu, palīga zinātnes piekopējs, ne pat-
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stāvīgs viszinātājs. Marx varēja atzīt lielos: Gēti, Frei-

ligrātu.
A[spazijas] nozīme nav kādā sīkumiņā, nav lokatīvā,

ne gerundijā, ne gramatikā, ne pareizrakstībā, bet daiļ-
rakstībā.

«Jaun. str.» pēc jaunlatv. lielākā, ja neskaita pēd.
laiku, nav domājama bez A[spazijasj. Ko «jaun. str.» slu-

dināja priekš literatūras teorētiski, to A[spazija] izveda

dzīvē liter. tēlos. Tikai politika nekad nav bijusi un ne-

būs viņas daļa. Bet pils. kultūra bez viņas nav domā-

jama. Viņa devusi visaugstāko kultūras vērtību, un te

nāk kāds burtu grabinātājs, gramatikas mandarīns un

ortogrāfijas boncis no Ķīnas nomales un teic, lai kul-

tūra, kur kultūra, bet burti nav pareizi. Par to viņam uz-

šūs uz cepures gala goda kņopi latv. bizmanis — man-

darīni.

«Saul[ains] stūr[ītis]» nāca2 kā maigs mierinātājs ne-

gantā laikā, saule un mīļa roka, tik maiga, to spēj tik

sieviete, visa tauta uzelpoja brīvi, kaut uz acumirkli.

Visi bija pārsteigti no mīļa saules stariņa, tik kurmis: nav

riktīgi.

*

Gadu desmitus darbojusies un redzējusi, ka viņas darbs

kultūru padzinis uz priekšu; gadu desmitus cietusi un

nu, kur laiks priecāties, nāk kāds kājas pameslis, kurš,

istabu slaukot, uzcelts uz galda un nu pārmāca un pa-
māca.

(23286/273)

6.10.10.

Kopums ir vairāk nekā viņa daļu summa. Šīs vecās

patiesības apgāžams tādēļ iespējams, ka kopuma vai-

rākums nav materiāls kā daļas, bet garīgs. Viņš ir sa-

kopojuma kārtībā un daļu saskaņā. Viņš ir tas, kas ģē-

nijs masā, kas poēzija ikdienā, kas prāts sabiedrībā.

*

Baltijas vācietība zaudē visu, ja viņa zaudē zvēiisko

egoismu un aprobežotību. Šīs mantas viņai jāaizstāv vis-

ciešāk, un instinktīvi viņa to vienmēr darījusi. Kamēr

viņa būs dzīvības spējīga, viņa būs konservatīva, libe-

rālisms viņā ir jau iziršanas process, citur visur tas ir

progress un augšana.

(23286/268)
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7.10.10.1

Byrons nav pārvarēts ne no kāda dievticnieka, ne no

Carlvla.2
Viņš vēl tagad ir lielākais protests pret pastā-

vošo kārtību. Viņu pārvarēs tik viņa paša prometiskais
dzimums, proletariāts, kad uzvarēs un iznīcinās veco kār-

tību. Un ko buržuji sauc par Bvrona pārvarēšanu ari

nav nekas cits kā Bfairona] ideālu izpildīšana, t.i., Bvrona

augstākā piepildīšanās.
Man vienmēr bijis jācieš aiz kauna par mūsu t. dz.

vājo sentimentalitāti.

Duburs nu pat priekšzīmīgs dramatiķis! pat mācījis
drāmas rakstīt. Jubilejas runas kūso vairāk pāri par

glāzi nekā alus. Daudz tas nekait, kad tik no šīm putām
nenoreibst.

(23286/227)

Nepietiek ar to, ka ir apdāvinājums, ne ar to, ka viņu
izkopj; vajga prast un gribēt radīt viņam darba lauku

un iespēju darboties. Un tas līdz šim laikam vēl nav

nekas cits, kā prast un gribēt taisīt naudu. Kas nu īsts

veikalnieks, netiks par īstu mākslenieku. Bet otra pa-

tiesība, kas ir īsts veikalnieks, arī netiks par īstu māksle-

nieku. Tātad mūsu dienās nav laika priekš īsta māksle-

nieka.

Māksleniekā vispirmā īpašība top ari vispirms izni-

cināta — viņa dvēseles smalkums.

Kas neiznīcina pats sevi, top vai nu veikalnieks —

Andrej[evs], Anuncio, Hauptm[anis] —,
vai nonīkst, no-

griežas uz visādām citām pusēm — Tolstfojs], Gork[ijs] —,

un labos apstākļos netop pilnīgi: Gēte izsīcis, Šekspīrs —

agri mirst.

Dzejnieks rada, viņš nevar citādi, tāpat kā jautrais
dzied, kā bēdīgais nopūšas aiz iekšējas vajadzības, bez

iepriekš apdomāta nolūka.

(23286/267)

1-4.10.10.

Mani laika biedri gandrīz visi palikuši atpakaļ, arī

apdāvinātākie. Tomēr ne vienādā mērā, reizēm neapdā-
vinātākie gājuši uz priekšu. Pēc dāvanām apspriest cil-

vēka tāļāko gaitu nevar. Viena mēraukla man likusies

vispareizākā: darbošanās. Ne dabisks naskums, jo naskie

var arī nestrādāt, vai arī izklaidēties. Pierādījums laikam

tas, ka vingrinot aug locekļi, arī smadzenes. Laikam pat
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vienas daļas smadzeņu vingrināšana attīsta līdz zināmam

mēram visas smadzenes: ja arī šauri speciālisti, vingro-
dami smadzenes, var sekot laikam. Piem., Resnais apd.,
strādā garīgi partijā, Pļauls] Dļauge] neapd., strādā p-ā
un seko literatūrai. Jans[ons] mazāk, — iet līdzi, Lepskis
nemaz, A[leksandrs] D[auge], Šmidts — atpakaļ gājuši

1.
Tātad var ar dzejošanu vien, bet pilnīgi tikai, kad

seko dienu notikumiem, zinātnēm, un pats meklē un

rada.

(23286/264)

20.10.10.

«Cilvēka vienotājs un veidotājs», ko teicis A[ndrejs]
Upfīts], 1 ir prātīgākais vārds, kas par mani teikts. Māksla

un dzeja tik mans ierocis uz to mērķi.
Mākslai ir savi likumi iekš sevis pašas, bet viņai [nav]

sava mērķa iekš sevis, — tas ir ārpus viņas. Pārprot, ka

likums un mērķis ir viens un tas pats, un izteikts ar

L'art pour l'art.

Mērķim jābūt ārpus mākslas, kā ārpus katras lietas, ari

ārpus cilvēka. Tā tikai māksla un cilvēks saistās kopā
ar pasauli un pastāv. Kam mērķis iekš sevis, tas drīz

nīkst; viņu tura zināmu laiku, arī bez viņa gribas un ap-

ziņas, pasaule, kura tomēr no viņiem sūc sev mazu la-

bumu. Visas lietas ir ar mērķi, tikai visai cilvēcei, un

visai ārpus zemes pasaulei mēs nezinām mērķi, tādēļ

priekš mums visu mērķis ir cilvēce. Jo laikam cilvēcei

un zemei līdz ar viņu ir mērķis ārpus zemes, bet mēs to

nezinām un tādēļ priekš mums paliek augstākais reālais

jēdziens cilvēce. Un ja kāds domājas zinām ireālus mēr-

ķus cilvēcei, tad tie neder atsevišķam indivīdam, tos var

pildīt tikai cilvēce savā visumā.

(23286/263)

22.10.10.1

Nesaudzīgs pret sevi un citiem meklētājs, kas ne sevi,

ne savu vietu nav atradis. Atradējs top saudzīgs pret

citiem, viņš nav vairs pārcilvēks, bet skaita sevi par

gudro, par izlīdzinātāju, par Kristu. Tad ir vēl pakāpe,
kad top saudzīgs arī pret sevi, tad ieskaita arī sevi par

cilvēku vien, pat ne par pārcilvēku, ne izlīdzinātāju

vispār, ne pārāku par citiem, un tad var saudzēt ari sevi,

kad mēraukla ir vienāda visiem. Lielāka daļa nesasniedz
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ne augstāko, pat ne zemāko no šīm pakāpēm, viņa pat
nemeklē. Augstākā pakāpe ir pārliecināts s.d. pasauls
uzskats, tā ir garīga vienlīdzība, arī pēdējā demokrātija
un piepildīšanās.

(23286/262)

3.12.10.

Sadalīt drāmu ne pēc cēlieniem, bet pēc ainām. Drā-

mas attīstībai nav jāparādās mehāniskos nodalījumos, bet

ainu iekšējā sakarā. Tas ir līdzīgs Š[ekspīr]am. Jaunais ir

tas, ka lielāka vielas iekšējā koncentrācija, lai nebūtu

par daudz ainu maiņas, kas laika ziņā kaitē un, galvenais,
intresi novērš un sadala uz ēpiskiem iespaidiem. Kon-

centrācija līdzinās jauno drāmu frančiem tikai bez pā-
rākas iežņaugšanas, šablonas un nogurdināšanas caur

vienmuļīgo vienas pašas dekorācijas atkārtošanos. In-

tresi caur glezniecisko elementu vajga gan uzturēt, bet

nedrīkst otrejādi nogurdināt caur pārpūlēšanos ar rai-

bumiem.

Vairākas ainas pirmiem cēlieniem (1. vienu, 2. divas),
3. viena, 4. vairākas, 5. viena. Tātad apmēram 7 ainas.

(23286/253)

8.12.10.

Gētes kopotie darbi savā milzumā nav nekas cits kā

liela zagļa bedre, viņš pats zagto mantu slēpējs. 1 Viņa

lielākais nopelns, ka viņš prata ierīkot rakstniecības

kantori, rakst[niecīb]as lielrūpniecību, kā Skribs, Dimā.

Pats čakls uzrakstītājs, diengrāmatnieks, tātad mazs do-

mātājs, jo tādam nav laika vienmēr rakstīt.

*

Gadiem cauri no manis visu uzņemt, pat pret gribu

tapt mācītai, bet būt par Ekermani vai pabalstīt mani

centienos atrast sev Ekermani, to nē. Uzņemt, cik atmiņa

nes un tad no atmiņas to uzrakstīt, kā savu. Savu šauro

dabu paplašināt tikai līdz robežām, ne pāri tām. Bet no-

pelnu visu ņemt sev. Pat biogrāfija neizteikt neviena

pateicības vai atzinības vārda. Izdzēst savu nesēju. Ne-

attēlots un neizlietots visā pilnībā paliek nesējs un ini-

ciators. Kas par to? Tas ir mazais egoisms.
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Jābeidz ātrāk; jāmeklē Ekermans, lai glābtu vēl palie-
kas, jo cik ilgi tad tecēs avots.

(23286/260)

17.12.10.

A[eß] T[oactoh] neapzinīgs mākslenieks. Liek sekot

tikai notikumiem; māceklim jādomā, ka tie ir noskatītas

dzīves notikumi, un tā viņš tiek pavedināts uz neiespē-
jamu tehniku, kura noliedz notikumu konstrukciju. Bet

T[olstojs] pats domājis izdomātus notikumus, kurus jau
izdomājot ir konstruējis. Tiem, protams, jāseko, kurp
viņi ved, bet tie var vest tikai uz konstrukcijas izpildī-
šanu.

Tļplstojs] ar mākslas tehn. jautājumiem nav nekad no-

darbojies, vēlāk tikai reliģiozas lietas cilājis, bet viņš
neapzinīgi, instinktīvi strādājis kā mākslenieks. Protams,
tas izdodas tikai līdz zināmam mēram, un tā viņš arī nav

ticis par lielu mākslenieku.

(23286/258)

24.12.10.

Pirmos liktens sitienus viegli panest un aizmirst, tik

kad viņi sakrājušies pa neskaitāmiem simtiem un kad

viņus vairs nevar visus atminēt, tad viņi top neaizmir-

stami un nepanesami. Ka viņi tad arī top izlīdzināti, tā

nasta caur to netop vieglāka.
Tad tik var krīze glābt, pilnīga pasaules uzskata pār-

maiņa. Jāizšķiras priekš pilnīgas pasauls nicināšanas un

aktivitātes vai atdošanās un pasivitātes, vai pašnāvības.
Tas laiks ir ap dzīves vidu vai drusku tam pāri, skato-

ties pēc tā, cik daudz kurš lietojis dzīvi.

(140225)

29.12.10.

Šekspīrs ir tagad jau kultūru atturošs spēks. Ar savu

lielo personu, lielo poēziju viņš apsedz un attaisno savu

drāmu satura zemo kultūras stāvokli, ne vien viņa liriku,

bet arī traģēdijas jēdzienu vēl tagad liek par neatvairāmu

paraugu. Bet traģēdijas jēdzienam vajadzēja būt izau-

gušam līdz ar izaugušo kultūru.

Šekspīra traģēdija dibinājās uz kaislībām kā dzinuļiem.
Bet Šļekspīra] kaislības ir skaidri kustoniskas, un citu
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dzinuļu uz drām. darbību viņam nav. Mums tagad jā-
atzīst, ka traģēdija gan nevar būt bez dzinuļiem, bet ka

dzinuļiem nav jābūt kustoņu kaislībām vien. Kultūras

dzīve jo tālāk, jo vairāk pārvērtusi cilvēka kustonisko

dabu, un darbības dzinuļi tagad nebūt nav vairs tikai

kustoņu kaislības, bet sabiedriski un ētiski motīvi, ideāli

un pienākumi, prāta slēdzieni, un šie jaunie dzinuļi bieži

top arī par kaislībām, bet tad par ētiskām kaislībām, un

tad arī viņas vairs nesauc par kaislībām, bet par fanā-

tismu, ideālismu, aplamībām, idēe fixel

,
vienpusībām,

ārprātībām vai par ģenialitāti.
Franču klasiķi Kornels un Rasins stāv kulturāli augstāk,

tikai poētiski zemāk. Viņu varoņi tiek traģikā dzīti ne

no kust. kaislībām, bet no goda un pienākuma, kārtas un

šķiras jūtām un uzskatiem. Tādēļ tik daudz monologu,
sausu pārspriedumu par pienākumu konfliktiem; franču

varoņi rezonē, kur Šļekspīra] darbojas, lamājas, uztrau-

cas, gavilē. Fr. konflikti ir garīgi, t. i.
;

kultureli, un top
izcīnīti indivīdos garīgiem līdzekļiem: domām

i
šaubām,

nožēlošanā. Tas nerunā tā uz jūtām, jo klausītāji uzņem

mākslu ar jūtām vispirms un tādēļ, liekas garlaicīgs, jo

klausītājiem jāpārvērš uzņemtās domas par jūtām; tas

prasa garīgas pūles, to klausītāji negrib, tas ir garlaicīgi.

Bet ja tikai fr-i būtu bijuši lielāki liriķi, būtu pārvēr-
tuši domu konfliktus jūtu konfliktos, būtu tik dziļi paši

iedomājušies problēmas, kamēr atrastu viņu jūtu stīgas,

vai būtu vismaz uzsvēruši vairāk pienākumu jutu pusi

(jo neviens ideāls nav bez jūtām), tad arī viņu drāmas

būtu noturējušās līdzi S[ekspīraļ drāmām. Viņi jauno

kultūru gan saprata, bet maz, vairāk arišķi. Un arī to,

ko saprata, viņi nespēja dzejā pilnīgi attēlot. Ne viņu

jaunais traģēdijas jēdziens bija nepareizs, bet viņi paši

bij par vājiem dzejniekiem.
Te ir piemērs par indivīda iespaidu uz lieliem gadsim-

teņu laikmetiem visā cilvēces kultūrā.

Lesings, pēc Gēte un romantiķi, pa daļai padodamies

i patriotiskām jūtām, lai atsvabinātu vācu dzeju no fr-u

ir iespaida, pa daļai arī neaptverdami jauno traģēdijas jē-

dzienu, dibinātu uz ētiku, ne uz kuston. kaislībām, kas

bija jo vieglāk, ka fr-i faktiski formas ziņā spēra soli

atpakaļ uz drāmas sašaurināšanu pēc pārprastas grieķu

autoritātes, apkaroja franču kulturālo drāmu principa,

atzina tikai mazā daļā: pilsoniskā drāmā, un ar savu au-

toritāti, kura tapa atkal pabalstīta no fr., t.i., Napoleona
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kulturālo domu atpakaļ uz IV2 gadsimteņiem.

Palika vēl tikai fr. būves tehnika, kura visvairāk caur

fr. pils. drāmu pārgāja caur Šilleri («Kab[ale] u[nd]
Lļiebe]» 2

) uz reālismu un Ibsenu.

Mēģinājumi pretoties Š[ekspīra] iespaidiem no Bairona,

Grillparcera, kurš to iedrošinājās balstīdamies uz Lope
dc Vega un Tolstoja, kurš atkal slēpās aiz vēl lielākas

autoritātes — Krista.

Hebeļa teoriju lasīt.3

Sīkumos uzrādīt piemērus Š[ekspīr]ā. Nav neviena va-

roņa ar ētiskiem dzinuļiem. Otello, Lear4
— dibinājās un

turas traģika uz viņu lielo muļķību, prāta apmulsinājumu

caur kuston. kaislību. Mums vairs grūti saprotami raksturi,

kā man, piem., katra pārāka muļķība, piem., Ķencis ar

savu lūgšanu 5
.

Otello un Lear turas tikai savas sajūtu un

ietērpās pozīcijas dēļ.

Tomēr Šilleri izrāda vairāk, kaut gan mazāk poēzijas,
bet toties ētiski motīvi.

(23286/254—257)

1911

DIENASGRĀMATA

18.1.11.

Biruta ne vārda nesaka par «T. k. n.»,
1 bet tūliņ sū-

dzas, ko tad lai raksta, grib saplēst savu vēstuli. Tātad

šāds iespaids pretī parastai pasaulei.

(124738/1)

5.2.11.

Lasot Notpel. Mārz 26.1911.1

Katrs no citas partijas ir muļķis tādēļ vien, ka_ pieder

pie citas partijas. Tas ir pretstats visasākā veida. Otra

partija nesaprot pašu dzīves pamatu, uz kura stāv pirmā;

atzīt viņas saprašanu nozīmē atzīt sava pamata neesa-

mību.

*

Nepareiza citēšana; to vārdu, kas top apkarots, citē it

kā aizstāvamu.

370
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Var arī pareizi citēt, bet aizrādīt tik uz dažām vietām;
lasītājs nelasa to, kas pret viņa interesi.

*

Dara neiespējamu atbildēt turpat un tad nosauc par
gļēvu, ka neatbild.

*

[1 nesalasāms vārds] aizvien laba.

*

Labākais ierocis: otrais grib apgāzt tavas intereses pa-
stāvēšanu.

*

Neienīst mūs, bet tik fantāzijas ainu no mums raksta.

*

Apvainojumus sakrāt un uzrādīt. Arī kopraks. 2

(22750/2)

6.2.11.

(Ant.
1
) Dzejnieks tikai ar smalkiem tieviem diedziņiem

saistās pie reālās dzīves, jo dārgāki viņam ir šie smal-
kumi.

(124738/2)

24.2.11.

Garīgi radošā, t.i., fantāzijas darbība ir visgrūtākā, bet

arī visstiprākā no visām. Smadzeņu kustība līdzīga rādija
atomu kustībai, liekas gluži neizbeidzami tik stipra. Un

galu galā viņa ir atomu sašķelšanās daļās un iznīcināšana.

Vai garīga darbība ir kas cits, kā stipra neizbeidzama iz-

došanās un miršana? Atoms sadalās un izplūst telpā un

domātājs cilvēcē. Lūk, sakne katrai kūtrībai, negribas
mirt, kā vecā Vainovskiene1 teica, kad grasījās viņai
zobu raut.

*

Saka, es esot saucējs un modinātājs,
2 tas esot mans

uzdevums. Var būt. Es tikai to neapzinos un laikam tā-

dēļ, ka pats sevi jūtu tik no iekšas, kamēr citi mani ap-

sver no āras stāvokļa, pēc iespaida, kas nāk no manis.
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Es jūtu tikai, ka manī laužas ar visu varu izplesties uz

aru. Lai sauc mani par saucēju, bet tiem būs taisnība

tikai tad, kad tie paši atsauksies.

*

Kā neatlaisties? Mehāniski: darbs, kārtība iekustina ik

dien no jauna. Darīt to, kas vieglāk padodas. Tā dar-

bojas daba: tur spiež, kur atrod vismazāko pretestību.

(22750/23)

6.5.11.

Jaunā traģika: indivīds nav vainīgs, ne ārēji, ne iek-

šēji, nedz noziedzies, nedz nesaskaņa iekš sevis. Tiek

lausts no liktens, no laika. Uzvar tik viņa ideja, bet arī

ne tagad, tik nākotnē. Pats aiziet bojā, arī ideja neuzvar,

tāla nākotne gandarīs. Tāla man mīlas drāma, aiziet postā,
katram taisnība, nebauda, bet tik cīnās, nākotnē citi no

tā iesāks un baudīs.

(22752/3)

10.5.11.

H. Kutter «D[erj Unmittelbare».1

Mēs esam lielāki par mūsu domām. Domas nav atka-

rīgas no mums, ar patstāvīgu dzīvi. Mums nav jāliekas

no viņām kalpināties. Mums jāiekaro sev pašiem atzi-

nību, ne savām idejām.
Bet vai domas netop patstāvīgas būtnes, t. i., kustīgas

kā bērni, kas arī mazāki par mums.

| [Dzīve ir — mīlēt. Dzīve ir spēlēt. Ja mīkla pārvēr-

šama rotaļā, tā pati ir atbilde uz visiem jautājumiem.

Vienīgi domas, ārpus dzīves stāvošas, rada mīklas.

Mīklas, nopietnībā sastingušas spēles baigā izteiksme.

Dzīve rodas tur, kur personība top par priekšmetu un

domu pavēlnieci.
Ne daudz mākslu, bet vienīgo — palikt uzticīgam sev

pašam. Ne došanās tālumā, bet jau dotā radošā izveido-

šana. Ne pagātnes un nākotnes sapņi, bet mūžīgais ta-

gadnes mirkļu pārdzīvojums. Nekādas starpniecības, bet

tiešumu.] |

Bet bez zināma ceļa un mērķa nevar arī sev palikt

uzticīgs.

(22750/5)
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23.5.11.

Kritiķi, arī Antons un J. H. pārāk ātri spriež no maz

un nesaprastiem vārdiem.

Darbu datumus nezin.1

J. H. Pirmie dzejoļi neveikli — man šķiet labākie.

Gribas moments jā, — bet es pats bez gribas.
Pretrunu nav kā lirikā — ir, bet izdzēstas vai netop

rādītas.

Dinamiskie simboli nav reti, bet pārvaldošie.
Neievērots liriskais, didaktisk. un satīrisk. elements.

(22750/6)

27.5.11.

Indivīds vienmēr pesimistisks, jo viņš neapzinīgi jūt,
ka ies bojā un paliks tikai cilvēce. Optimistiski tikai ap-

robežotie. No pat vēstures gala indivīds jutis savu iznī-

cību un gribējis to labot, visas reliģijas ir tādi mēģinā-

jumi. Lielākais un dziļākais ir indiešu mierinājums par

daudzkārtējo dzimšanu un miršanu, kurš top pacelts
lielāks domās, daudzkārtējo dzimšanu saprotot par at-

tīstību uz pilnību.
*

Budisma kļūda (aiz gribas dabūt ērtākus cīņas apstākļus,
tātad aiz kūtrības), ka viņš atzinis visas iepriekš pastā-
vošās ticības par vēl esošām. Viņš tik tagadnei un nā-

kotnei uzkrāva pārāk lielu pagātnes nastu, padarīdams

mākslīgu dzīvi par mirušu. Otrs nepareizības ekstrēms

ir pagātni gluži aizmirst un atmest, tā ir bezkultūrība un

mantas atmešana, tā darīja viduslaikos, bet viņiem

vajdzēja rinascimento1
veco izrakt ar pūlēm.

Pareizais ir zināt pagātni, izprast to pilnīgi, mācīties

no tās, bet nedarīt to dzīvu un nevalkāt sev līdzi.

Pagātni uzglabāt, iebalzamēt, herbarizēt, bet nolikt no-

malis, kur nav ceļā; tad varēs nākotne augt.
To pašu kļūdu pārņem teoloģija un iznāk liela plaša

neizšķirība, kurā pazūd lielā ideja aiz dažādiem mēr-

ķiem. Vajga asas domas.

(22750/7)

29.5.11.

Skūpsts ir apliecība un solījums.

*

Sieviete cenšas ne pēc sava: grib būt līdzstrādniece

vīrieša darbā, nevis viņa papildinātajā dzīvē. Zin tik
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savu dzimuma dzīvi. Arī libidai ir sava psiholoģija, 1 kas

jākopj.

(22750/8)

2.6.11.

«Rom. un Jul.»1 tā briesmīgā padotība zem citu, vecāko
vaļas! Mēs gandrīz vairs neredzam tur mīlas drāmu, bet

vecāko varas traģēdiju; nevaram saprast un priecāties.

*

Viņu sekošana laikam nav laika saprašana, bet pie-
mērošanās un padošanās. Viņi nezin laika garu, bet tik

laika modi.

(22752/4)

3.6.11.

«R. un J.» Nav mīlestības attīstības, nav viena un

otra atsevišķas mīlas jūtas. Tikai viņu abu cīņa dēļ sa-

vas mīlas pret ārieni. Abi ir tiešām pilnīgi viens varons.

Mums tāda vienība vairs nebūtu iespējama; mums mīla

nav tik vienkārša vairs, ka pietiek, kad konstatē faktu

ar nedaudziem aizrādījumiem. Mīla tagad arī diferencēta:

abi dzimumi mīl savādi, katrs indivīds mīl savādi, un šīs

savādības mēs gribam redzēt. Mums liekas, ka «R. un

J.» kad nav savādības, nav arī personības; tur mīla tikai

tipiska; kaislība savā skaidrā veidā, neatkarīga no in-

divid. starpībām. Mums te gandrīz nav drāmas, jo nav

attīstības, nav darbības un cīņas, jo nav aktīva pretstata,
tik pasīva. Arī jaunai tipiskai mīlas drāmai jārāda mīlas

attīstība. Rosenmontag.
1 Tā vajga arī man.

(22752/4)

5.6.11.

Rakstīt drāmas pirms proza, tad pārvest pantos, kā

«Ifigeniju»,
1 ir tas pats, kā zīmēt pirms kartonus, tad tos

kolorēt, kā Rafaels vai Cornelius.2 Paliek nomaņa kā no

mākslota, konstruēta. Šillers, īsts dramatiķis, tā nekad nav

rakstījis. Šekspīrs pratis izšķirt, kur der labāk proza, kur

dzeja, un tā tad lietojis. «Egmontā»
3

nav poētisk. proza,

bet nedabiska, labāk būtu dzeja.
(22752/5)

[Pēc 5. jūnija] 1

Es stāvu paaudzē, kura pārsniedz par 2 laikiem un ieiet

trešā. Šinī paaudzē es nedzīvoju, tā man pretīga. Es no-
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dibinājies jaun. str. laikā, nu pārdzīvoju un pārciešu
pārkrievoto ļaužu laiku pie mums. Mans laiks nāks atkal

3. paaudzē. Tā gāja vecajam Gētem, viņš nederēja brī-

vības karu, vēlās romantikas laikā, kur arī bij garīgs
jukums, vecā

_

sadalīšana un jauna neatrašana; gļēvība,
lielība, seksuālisms, nodevība. Viņa laiks nāca daudz

vēlāk un iesniedzas šodien Eiropā.

(22752/6)

27.7.11.

No manis iziet divi virzieni — partijas retoriskais un

romantikas simboliskais. Bet viņi top naidīgi brāļi.

*

Saulē nokaitis mūrs vakarā izstaro siltumu, bet pats
akmens nejūtas silts, roku pieliekot. Jūt siltumu tikai

gaisā, zināmā attālumā un vēl vairāk caurumos mūrā,

kuros var roku ielikt. Tātad akmens atdod siltumu gaisam.
Gaiss nevada to ari tāli un pats arī nesajaucas viegli ar

tālāko auksto gaisu.
Kad istabā logs stāvējis vaļā arī visu nakti, tomēr ir

uzkrītoši liela starpība starp gaisa svaigumu istabā, pie

paša loga un āras gaisu. Vienas pēdas vai 1/2 pēdas

platumā gaiss nav sajaucies ar apkārtējo. Un tomēr ir

caurvējš bijis jūtams istabā, ko mana no saaukstēšanās.

Kā izskaidrojams?

*

Cik maz cilvēkiem ir ideju! Gadiem, pat mūžiem cauri

mēs piepaturam kādas domas, jūtas, slēdzienus, kuras pat
nav nemaz svarīgas, kuru eksistenci agrākos gados mēs

pat aizmirstam, kuras bieži atrodam it kā ko jaunu. Tā

izskaidrojas arī cilvēku un šķiru atpakaļ palikšana, ja
tāda ir.

*

«Ila» I daļa. I—III. Beidzās ar reliģijas vajadzības iz-

beigšanos, ar dieva miršanu.

*

Vielai vara pār ideju. Idejas tikai var viņā ielikt iekšā.

Kad iziet no idejas un grib dabūt viņai miesu — vielu,
tad jāņem dažādas vielas, lai izbēgtu no vienas vielas

varas un piemērotu. Bet dažādas vielas kopojums ir ne-
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organisks, un neorganiskums ir pretējs mākslas darbam.
Kur izeja? Maza viela, katastrofa vien (Sofokls, Rasins,

Šekspīrs nē.). Tad epus, nav tik strikti organisks.

*

Marx kā viela Zukun.1 Lasīt «Kapitālu». Nāk. valsts

kā ilgu fantāzija, ēnu luga.
(22752/7 un 8)

5.8.11.

Karalis nē, bet kārais gan zinās, ka ģenetīvs ir kā-

rais. Jau tauta runā suns, ne sunis. Mums jau jāliek va-

loda šablonā. Tik jālūko, ka netop pārsvešināta, vāciska

vai krieviskota. Sevī pašā lai attīstās, līdzi ar laika garu.

[1 nesalasāms vārds] ir šablonizēta, neattīstās un stāv ceļā

garīgai attīstībai. Ražoš. attīstība pārveido arī valodu,

bet kultūras gaita var valodu paātrināt vai palēnināt.
Kā ražošanu gribam padarīt no sevis atkarīgu ne pēc

dabas likuma, tā arī valodu grozīt pēc sava prāta.

(22750/9)

11.8.11.

«Hermļannsļschlacht» 1 raksturisks dokuments par vācu

barbarību. Tā Kleists iedomājas cīņu pret Napoleonu ar

zemāko liekulību un asinskārību. Aiz lēnprātības franc.

ir labi.

(22750/10)

18.8.11.

Var smieties par to, kas ir nopietns. Caur to nepaze-
mina, bet paaugstina. Nopietnais un smagais top vieglis
un pacelts. Smiekli rāda, ka smejamais ir rokā saņemts,
arī garīgi aptverts. Smiekli ir gara uzvaras zīme pār
matēriju. Smieklis uzvarētājs.

(22750/11)

25.8.11.

Visas jūtas un sakari ir pārejoši. Ir pēc dabas draudzīgi
un naidīgi raksturi, bet arī tos loka egoisms. Ari psihiskā
dzīve vajga visu ņemt ka fizisko parādību maiņu, vajga
visu, kas gudrs, lietot sev par labu, par draudzību prie-
cāties, bet zināt, ka viņa pate būtībā ir pārejoša un ar

viņu nevar rēķināties uz ilgiem laikiem. Zinātne nedod

vietas pesimismam, kurš mdiv. dzīvi dara smagu un sa-
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grauž. [Pārejoši?] arī laikmeta vēsturiskie likumi un

idejas līdz ar pašiem laikmetiem, kaut gan tanīs metos

īsti likumi un idejas. Paliekošs tikai cilvēces spēks, savā

metā, un laikmetu un likumu secība un savstarpējs sa-

kars. Bet jaušama šī spēka organiskā augšana no iekšas,

jo tikpat stipri iespaidi no āras. Spēks nav organiski
augošs, bet āras iespaidu organizējošs.

(22750/12)

26.8.11.

Man pārmet D[ora], ka es izlauzis durvis, kad mama

un L[īze] ! mani nelaidušas āra, lai sargātu manu morāli,
un es viņas vēl par viņu labdarību nolamājis. Man savas

taisnības nebija iet savu ceļu, man bij jāklausa, ko pavēl
citi, kas man labu dara. Es cerēju savā mūžā atrast kādu,
kas saprastu, ka man arī taisnība un tiesība uz savu

personu. Es domāju to atradis I. Nu I. man saka, ka la-

māt gan nevajadzējis, tas aizskarot sievietes smalkjū-
tību; mana ieruna nepalīdz, ka arī jērs aizskar vilka

smalkjūtību, kad brēc no vilka kosts. Nu I. man jāsaka
vēl skaidrāk: kad es uzbudinos par D[oras] minēšanu,
tad tas notiekot laikam tādēļ, ka es slepen nožēlojot un

jūtot savu netaisnību. I. labi domā un runā visā naivi-

tātē, es jūtu no tā tik to, ka viņa ir dziļāk pārliecināta
no manas netaisnības. Viņa tuvojas man ar visu mīles-

tību un piedošanu, neskatoties uz manu aukstumu, es

jūtu, ka man nav nemaz vajdzīga piedošana. Es arī pret
mamu nejūtos vainīgs un nebūt nenožēloju slepeni, es

pat jūtu, ka man taisnība. Es esmu auksts pret L nebūt

ne kaut ko viņai pārmesdams, — viņas vainas nav, viņa
runā un dara savas taisnības apziņā. Viņām ir abām ko-

pēja taisnība, bet manas tur nav. Kur ir mana taisnība?

Kur ir kāds, kas viņu atzītu? Mana taisnība, kas ir mana

persona, pieder citiem, ne man. Kur ir pasaule, kur arī

manai taisnībai būtu vieta? Nu es esmu gluži viens.

(22750/13—14)

27.8.11.

Mantojuma tiesības jāatceļ sfociāl] dfemokrātijas] prog-

rammai. Prasījums tad izzudīs. Viņš loģiski vajdzīgs.
Mantojums ir personas turpinājums, privātīpašums bez

viņa nav domājams. Viņu atstājot, atstāj arī to. Ja arī

raž. līdzekļi tiek kolektīvi, tad no mantotās privātīpašuma

koncentrācijas izaugs vara administrācijas rokās, kas
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darīs iespaidu uz ražoš. līdzekļu lietošanu. Tie paliks ko-

lektīvi, bet viņus pārvaldīs mantotāji. Jo valsts un dzī-

ves, un ražošanas kārtību neatkaro būtnes, bet no dzīviem

cilvēkiem, tos var vadīt, tad vada visu mehānismu.

Marksa uzbūves estētiskā puse.

Loģisks, formāls prasījums, bet teorijas šablonai jābūt

loģiski pareizai.
(22750/16)

Tēlot pašu sevi, ne apkārtni, ne laika virzienu un per-

sonu, jo arī pats pieder pie laika, pats sevi labāk zina

un pats sevī vairāk jauna var radīt.

(22750/17)

28.8.11.

Schelling, Nowalis, Holderin, VVeiniger, Ern. Kircher,

tanī rindā es iederu iekšā. 1 Arī I. to saka un pirkusi
Kircheri tādēļ, visi beidzas kā jaunekļi aiz nesaskaņas
un riebuma pret ārpasauli. Liels smalkums, neaizskarama

vīrestība un skaidrība, morāliska daudzprasība. Reizē

maigums un gara asums, un skarbums. Reizē daudzpra-
sība un tāli ideāli un — dziņa pēc praktikas un ideāla

izvešanu, fantastika un darba krietnība. Tādiem rakstu-

riem kritisks ir jaunības laiks, kad vēl nav pašu garīgu

piedzīvojumu un mehāniskas sevis rokā turēšanas. Tad

pārāk stiprās skaidrības dziņas un domu daudzums nevar

tikt satverts vēl nenorūdītā ķermenī un lielākā daļa lūzt.

Arī Kleists pa daļai še, arī Bairons. Kurš caur laimes

gadījumu tiek cauri šim laikam, tas top ļoti liels. Tāds

Dante, kuru noturēja domu vientulībā, atšķirtībā no sa-

dursmes ar pasaules netīrumiem viņa aizsāktā mīlestība,

nelaime. Arī man laikam palīdzēja mana nelaime: ner-

roja darba nespēja, nevajadzēja pazīt tuvāk pasauli, lai

to tēlotu, un nevajadzēja ciest no aizskārumiem darbiem.

Es zaudēju tikai 15 gadus dzīvības, bet glābis pašu dzī-

vību.

(22750/15)

Dostojevska personas top sauktas par slimīgām, anor-

mālām. Izskaidro ar viņa epilepsiju. Ir labāks izskaid-

rojums un paskaidrojums: nav viņas slimīgas, un anor-

mālas izliekas tik tādēļ, ka nav tādas, kādas esam para-
duši redzēt, nav normālas, tātad ir anormālas. Jo viss

anormāls, slimīgs, smejams un apkarojams, kas nav tāds,
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kā mēs — vienīgi normālie. Bet Dostļojevskis] pat nedod

varoņus, kuri taču arī mums saprotami, ja tiek tieši

nostādīti ar šādu etiķeti. Dost. tēlo tos pašus ikdienas

cilvēkus, visa anormālība ir tā, ka viņš tēlo tik bagāti,
tik daudz īpašību cilvēkiem, kā mēs neesam paraduši
cilvēkos skatīt un redzēt. Mūsu skats ir ļoti paviršs: mēs

aši apzīmējam, t.i., šablonizējam cilvēkus: tas ir labsirdis,

tas viltnieks, tas skopuls. Bet patiesībā katrs no šiem

ikdienas cilvēkiem ir vesela jūtu un domu pasaule, kā

katrs atoms ir pasaule. Kas rāda cilvēkus kā pasaules,

tas rāda to, ko mēs neesam paraduši redzēt, ko normāli

neskatām, un tas taču ir anormāls un slimīgs. Bet anor-

rnālus cilvēkus un anormāli ārpasauli rāda katrs dzej-

nieks.

(22752/9)

31.8.11.

Priekš mazām tautām pasauls valodas nodibināšana un

pieņemšana ir dzīvības jautājums. Divvalodu sistēma:

katra dabiskā valoda un mākslas kopvaloda ir vienīgā,
kas viegli sasniedzama. Dabiskā savstarpējā dzīvības

cīņā neviena no tagadējām arī lielo tautu valodām ne-

pastāvēs un, cīņai ilgumā velkoties, vajdzēs garus laik-

metus zaudēt vairāku valodu iemācīšanai: vismaz ro-

māņu, ģermāņu, slāvu, tātad vismaz 5 valodas, jo jā-
skaita arī vismaz divas no mazām valodām. Ja iebilst, ka

pasauls valoda nav iespējama tādēļ, ka uz eiropeiskas
valodas dibināta mākslas valoda nebūs pieejama ķīnie-
šiem un indiešiem, tad kultūras gaitā jau vispirms nodi-

bināsies Eiropas mākslas valoda, ar kuru jau pilnīgi

pietiktu. Bet Eirop. valodām un tautām jau tā kāja būs

jāorganizējas, lai pastāvētu cīņā pret Āziju un Āfriku.

Vispāreiropeiska valoda būs ierocis šinī cīņā. Un V-eir.

valoda jau pastāv zinātnē, mākslāun publicistika, kas

sevišķi no svara, jo prese ir stiprākais garīgais ierocis

katrai modernai eirop. cīņai un uzvarai.

(22752/10)

Tautai vajga vairoties tikdaudz, ka 1) viņas pieaugums
līdzinājās apkārtējo tautu pieaugumam, kuras viņa va-

rētu pārpludināt ar savu imigrāciju; 2) šim pieaugumam
vel jāvairojas par tik, cik no šīs tautas pāriet citās pār-

valdošās tautās aiz saimnieciskiem, kulturāliem un poli-
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tiskiem iemesliem. Pēdējā vajadzība pieaugumam var

tapt mazināta caur intensīvu tautas kulturālu un saim-

niecisku dzīves kustību, kas aiztura pāriešanu otrā tautā;
3) pieauguma veids, kurš iziet uz mākslisku cittautu pie-
vēršanai sev, mazām tautām nav pieejams un lielām ne-

derīgs, jo tas demoralizē viņas pašas, pārceldams dzīves

centru no garīgas pašdarbības uz ārējas rupjas varas

lietošanu bez garīgas pašdarbības. Tas veicina arī

demokrātijas un organiskas pašvaldības pāriešanu me-

hāniskā birokrātismā un monarhijā. Kura tauta nespēj

pieaugt 1. un 2. veidā, tai zināmā laikā jāizmirst. Otrādi

arī maza tauta spēj pastāvēt, neskatoties uz pārvaldošo
tautu lielāko pārsvaru skaita ziņā. No šā redzams, ka

kultūrai un visu jaunu attīstības līdzekļu pieņemšanai,

tāpat kā ražošanas procesā jaunu mašīnu pieņemšanai,
ir galvenā loma priekš uzvaras.

(22752/11)

Ir telpa, kuru aizņem saule, laiks, kurā viņa pastāv. Ja

ir telpas un laiks, tad arī ir gals, jo atoms sevī satura

visu pasauli un ir galīgs. Bet tas tik līdzinājums, ne pie-

rādījums. Mūsu gars prasa galību, jo mēs tādi esam:

nesaprotam [bezgalību?]. Zinātniski pierāda vielas un

spēka bezgalību tikai pēc 7000 gadu civilizācijas 1840. ga-

dos. Dvēseles nemirstība tikai kā šīs miesas turpinājums.
Mūsu gars tā ir konstruēts, tāpat nemirstīgas būtnes nesa-

prastu galu. Mūsu nemirstība ir pārvērtībā, mūžība.

(22750/18)

1.9.11.

Ka Sofokls iznīcinājis sakarību starp vienas [drāmas?]
tetraloģiju, nav solis uz priekšu, bet atpakaļ. Drāma, ku-

ras triloģijā bija tik trīs daļas, un kura bija lieliska caur

savu visas dzīves apņemšanu, ko grib parādīt Šillera un

Šekspīra drāma, tika atkal saskaldīta, lieliskums tika at-

ņemts un aptverošas drāmas vietā stājās «skati no dzī-

ves», kā mūsu reālistiem. Pats drāmas princips tika iznī-

cināts, jo triloģijas daļas nav daudz lielākas par mūsu

cēlienu, piem., Šillera «Don Karloss», «M[arija] Stjuarte».
Par to nu sauc Sofoklu par lielu; nē, Eshils ir liels.

(22750/18)
9.9.11.

Vecās modes atgriežas: ābolus dod ar mizām, pie-
rāda to ar labām vielām, kuras sēdot apakš mizas. Vajga
nu vēl tās labās vielas izvilkt un mizas celulozi atšķirt.
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Mana mode: mīksts krekls un sienama šlipse, josta, bez

vestes, top par modernu.

(12750/18)

Jaunā paaudze: mēs, jaunie! Vecie mūs nesaprot. Daudz

pārāki. Un taču dzīvo tikai no mana galda atkritumiem,
runā manu valodu, domā manas domas. Viņiem atveru

durvis, un viņi, apžilbuši no gaismas, māca tos, kas spēj
skatīties. Diletantisms, runājām uz viņiem daiļā valodā,

un viņi domā, ka tā viņu valoda. Garīga kūtrība un uz-

pūtība. Demokrātijas iezīme. Viņi pļauj tur, kur es sēju,

gavilē, kur es uzvarēju.

(22750/19)

11.9.11.

S. d-a Vācijā laikā neapķēra, ka jāatsvabinās no vies-

nīcniekiem, no alkohola. Vēsturiski izlietoja izdevīgos
apstākļus, ka viesnīcas deva sapulces vietas vēl zem soc.

likuma, bet arī arvien vēlāk, līdz šim. Mazākas kustības

no tā brīvas, Beļģija, Somija — tautas nami, pat mums

nav kopības ar krogiem. Jo tālāk, jo vairāk V-ā krodz-

nieki nāks partijas ierēdnībā un uzņēmumos, kur materiā-

las intereses. [1 nesalasāms vārds] visādi veikali, [/ nesa-

lasāms vārds] nāks krodzinieku rokās: 1) viņi veikli vei-

kalos, 2) viņiem ir masa, kas no viņu krogu rēķiniem at-

karīga. Masas kustība uz laiku atbīda atpakaļ šo krodz-u

darbību, bet veikals vienmēr paliek un vienmēr būs k-u

rokās. Bez tā kaitīgs iespaids arī uz partijas moralitāti, jo
nevar apkarot žūpību tie, kas no tās dzīvo. Ar laiku tas

atriebsies. Ar laiku iegūs lielāku svaru krievu kustība, kas

jānožēlo viņas nekultūrības dēļ. Amerika pārsvērs visus:

teritorijas milzīgums un vienība, neatkarība no Eiropas,
ātrāks progress.

Es spēju izvest lielu politisku lomu; vajadzīgas īpašī-
bas man pa daļai ir, pa daļai es varu tās iegūt un sevī

attfStīt. Plašs politisks skats, iniciatīve un kombinācija,

ātra situācijas aptveršana un līdzekļu izvēle, runas spēja,

patoss, temperaments, pravietība, neapjukšana piepešas

pārmaiņās, nebaidīšanās no lieliem pretniekiem, masām

un briesmām, dzīvības nicināšana un nāves gatavība. Bet

trūkst: nervu priekš ilgas un uztrauktas darbības,_ nogu-

rums jau pēc 2 stundām, neprašana un neparaša ātri at-

jaunot spēkus (Napoleons pa 15 min. gulēšanu atjau-
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no ja; es neguļu pēc savas gribas). Paradums lēni un klusi
strādāt. Aizskaramība, personiska. Riebums pret mazis-

kumu. Cienība pret cita patību, lai arī būtu zema un no

manis nicināta. Vajadzētu: vingrināt miesu uz veselību

un izturību. Nervu izveseļošanu. Pieradināšanās pie ļau-
dīm un masas. Riebuma un nicināšanas jūtu padarīšana
par objektu, uz kuru varu pats noskatīties, kurus varu ko-

mandēt. Sevi un savas īpašības visas zināt un vajadzīgās
attīstīt. Gribu stiprināt un virzīt mērķī. Ne vien zināt, kas

esmu un ko spēju, bet arī zināt, ko vēl vairāk varu spēt
un kas man ir jāgrib. Turēt rokās sevi un pasauli, kad

zina, ko grib. Ir iespējams raksturi pilnīgi pārvērst, kad

grib. Panākt to var, kad zina, kas jāgrib. Viens ceļš
uz to: izpētīt pastāvošās spējas un tieksmes un uzbū-

vēt mērķi, kas stāv viņu attīstības konsekvences galā, or-

ganiskais ceļš. Napoleons. Bet ir arī otrs: gribēt to, ko

grib ārēji apstākļi: tauta, cilvēce, laiks, mūžība, evolū-

cija, cik viņu var aprēķināt iepriekš — ne organisk. ceļš,

kuru tomēr iet visa dzīvā daba. Gēte. Vēl trešais: turēt

sevi gatavu uz darbību, kura gluži nenoteikta, laikam iet

līdzi stumts un stumdams, kompromiss un citu orgāns.

Bēbels. Šis ceļš nogurdina patstāvīgu garu, kā žurnālisms.

Man bij gadījums pāriet uz lielo politisko lomu, vācu

teātrī taisni izaicināja, manteļa paklāšana. Zināju, bet ne-

pieņēmu lomu. Visi gaidīja, ne vadoņi, bet masa. Mana

kautrība masai ņēma ilūzijas par mani, atrāvās no ma-

nis; piegriezās tik vēlāk kā dzejniekam, tomēr jutas vēl

tagad kā pievilta.
Es biju izšķīries par labu dzejniekam, tas mani atturēja.

Bet varbūt izšķiršana bija nepareiza. Heine arī ilgi ne-

varēja izšķirties; slimība viņu piespieda būt par dzej-
nieku. Kādas būtu bijušas toreiz sekas? Latv. soc. repub-
lika; kad jāspiežas uz citu rep-u dibināšanu: poļi, somi,

mazkrievi, kaukāzieši. Vācijas iejaukšana, vācu s. d. vā-

jums, — varbūt turki, pērsi, grieķi, portugāļi, spānieši.
Vairāk grūti panākams: angļi, franči, itālieši. Visa pastā-
vēšana s—lo5—10 gadi, tad beigas un gals un man līdzi. Iz-

nākums: agrs pavasars; Parīzes komūna.

Otra izdevība ir domājama, vai vērts uz to gatavoties?
Cik laika aizņems mani priekšdarbi? Vai netraucēs dzejas
darbus šie priekšdarbi un vai tādi spēcināts organisms no-

derēs vajadzības gadījumā arī dzejai? Garš mūžs visādā

ziņā der arī tai un visām lietām. Man daudz ko teikt un

ko darīt. Vajdzīgi 200 gadi. Piemetu vēl 100 klāt, jo iz-
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plešas plāni. Jūtu spēku pieņemoties; «I. un A.», strādā-
šana, nelabos apstākļos, pašam jāapkopj un jātaisa ēst,
bez sekretāra, tomēr nav iznīcinošs nogurums, bet atpūti-
nošs un audzinošs. Jādara ir. Būs.

(22752/12—15)

12.9.11.

Literatūra_ un publicistika. Publika prasa tikai pēdējo,
t. i., vistuvāko praktisko labumu, kā savu dzīvi iekārtot,
kā labāk justies, ko darīt? Uz to literatūra neatbild. Prasa
šodien un rītdien. Atbild tik vakar uz nākotni. Lit. nespēj
atbildēt uz šodienu, jo strādā ar atmiņu tikai vai atpakaļ,
vai uz priekšu skatoša. Viņas orgāns atmiņa ar fantāziju.
Prasa to, ko dod prāta orgāni. Tā nāks, ka nekad neatbild

lit., un, ja atbild, tad atbilde ir tik gadījums. VVerters Lei-

den1 Ibsenam jau nolūks, toties mazāk poēzijas.
Paceļ augst. uz laiku nopietns. Nav pārskatīš., bet gri-

bēja atbildi uz dienas jautājumiem un to arī dabūja. Bet

tā kā tie līdz ar dienu paiet, tad paiet arī tā dienas slava.

Un lielākas vērtības tam nav. Bet prese tādēļ [neiespēj?],
ka

mana talantu, laiku aptvērēju, bet prasa ne lielu ap-

tveršanu. Ja nu dabū lielu, tad nav miera. Pretestības

slava! Wer seine Zeit geniesst, geniesst ailes das Zeit-

lose,2 pat laika [galējība?]. Bet paliek tikai lielums.

(22750/20)

14.9.11.

Ibsens par sevi ņemts izliekas diezgan liels, līdzīgs gluži
lielajiem. Bet tiklīdz tuvāk salīdzina viņa personu ar Sil-

iem, tad viņš gluži pazūd. Visi veči un rezoneri, ne va-

roņi: Rubeks, Borkmans, Solness, Stokmans pret Don Kar-

losu, Brands pret Moru, Skulte pret Vallenšteinu. Heddi

Gabler pret Mar[iju] Stjuarti.
1 Veči ņemti, lai dabūtu lētu

piemēru un viņu domas un refleksijas, un sajūtas. Bet ne

fiziska, ne morāliska kaislība nav maziska ikdienība, nav

lieluma un varonības.

(22750/21)

20.9.11.
Es izlieku tikai savu ziņu un atziņu- pārliecināt par

viņu patiesību man garlaiks. Lai lasa sev to pats, kas

grib zināt.

(22750/21)
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16.10.11.

Kad visi atstāj, kad ne saule, ne koki, ne ūdens nav

draugi, tad viens paliek, ko es nezināju, ar visu dzirdē-

šanu nesapratu: tad izdomā sev dzīves draugus, to pašu
vientulību, tās sāpes, bet labāk dzīves draugus, citus cil-

vēkus, kādu vēl nav. Tādus, kas visur Tevi uzklausa, ar

kuriem nav bailes runāt, kas dzīvo citu, skaidru dzīvi. Būs

izdomāti murgi, bet nebūs veltīgi, jo būs nākotnes cilvēki,

un Tava vientulība un Tavas sāpes būs viņus radījušas.

(22750/22)

30.10.11.

Kad darbs liels un labs, tad viņš šai paaudzei nav va-

jadzīgs, kad viegls, paviršs, no citiem salasīts, vājš, tad

viņš šai paaudzei der. Kad es strādāju grūti, ar visu spēku,

ar labākiem, nopietn. nolūkiem, tad tas paliek neziņā,

avīžu darba slava. Kad esmu stiprs, cēls, nesavtīgs, labs,

tas neder. Briesmas, kas paaudzi spiež uz seklumu, uz

maziskumu, tik seklo, ļauno un vājo mīl. Ne lielo, ne

cēlo.

Un tomēr es iekalts šai paaudzē. No viņas es nespēju

atsvabināties, ne es viņu sev izvēlējis, ne es varu atraidīt

viņā dzīvot. Tās ir lielākās mokas dzīvībai. Tā ir tra-

ģiskākā netaisnība. Ar miesām jādzīvo še, gan citur. Un

miesas spiestas pieņemt arī daļu no ļauna. Bet nav glābiņa.

(22750/23)

Aizdvesties vajga šinī niecīgajā intrigu un [1 nesala-

sāms vārds] pasaulē, žurnālisma kultūrā. Ko es še daru?

Viss man svešs. Masas vadītāji ari žurnālisti, pieņēmuši

grimstošo birģeļu garīgo pasauli, psiholoģiju. Garīgi at-

pūsties tik pie sevis, pie dabas, pie lielās kultūras Romā.

111 dz. kr. Romā. 1

(22750/24)

1.11.11.

Šillers vairāk vācu vienību vēsturi dibinājis nekā Bis-

marks. Ļoti banāls. Lielā frāze, varonība, kādas dzīvē nav.

Kad [1 nesalasāms vārds] vēl Šillers "nebija banāls. Kad

viss panākts, varonības nav kur likt. Tad viņu sauc par
banālu.

Būs atkal varonis, būs, būs atkal Š. nu lielums.

'22750/25)
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Baškircevas dienasgrāmata»; K. Timirjazeva «Augu dzīve».
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6.11.11.

Man visas mākslas jāsaņem un spēki jālasa, lai saites

netrūktu. Kopš apzinātas dzīves jaunībā visa darbība un

dzīvība tik uz to gājusi, ka atvairītu aiziešanu, ka ne-

mirtu. Pirmās darba jausmas, baudas, mīla, apzinīgs darbs,

veikals, sociālisms, sajūsma, radošs darbs, savas īpašas pa-

saules radīšana fantāzijā, viss tikai, lai novērstu pašnāvību.
Neviena acumirkļa nav, kad neteiktu: labāk taču ir mirt.

Greizsirdība, skaudība, lai neapkaunotu manu tikko turo-

šos dzīvību, lai tā nejustos nevērta dzīvot, kā bērnu la-

bina ar saldumiem, un raud, kad citu glauda. Ko es vēl

izdomāšu, lai atgainītu pašnāvību? Kad nu nāks vientu-

lība, ko tad lai daru?

(22752/17)

22.11.11.

Nu likšu dienasgrāmatā, kas pāri kūso no domām, došu

to pasaulei, ko agrāk nievai; barošu visus, kur agrāk ba-

roju vienu.

*

Ikdienas cilvēks nav nemaz jāapmierina par viņa nie-

cīgumu; viņš priecājas par savu fizisko spēku. Un ir par

ko. Priecājas par savu uz leju ejošo dzīvi. Tāpat, jo tas

viņam dabas likums.

(22750/26)

27.11.11.

Es tagad esmu viens. Ja es gribu pastāvēt, tad man

vajga uzvarēt; ja gribu uzvarēt, tad vajga sevi pilnīgi tu-

rokās: nekādu nolaidību sev nepielaist, nekur sevi

nežēlot, nevienu acumirkli neatstāt neizlietotu cenšanā pēc
mērķa. Katru vēstuli tūliņ atbildēt, katru darbu tūliņ
padarīt, neatlikt sev salduma pēc. Visu prātu piespiest
rīkoties. Veselību kopt vienmēr arī bez ārsta. Visu mīk-

stumu pret citiem, visu cietumu pret sevim. Nenoklīst uz

blakus mērķiem. Nauda kā ierocis ir jau puslīdz rokā, var

jau viņu lietot. Mērķa dēļ pārvarēties arī uz laipnību;
negaidīt tās, bet ņemt sev kaut ar varu, kad prāts liek.

Viens glābiņš tikai stingrībā pret sevi un aktivitātē uz

aru. Prātu darīt plašāku un lokanāku, par visām lietām

ašāku un drošāku. Pretnieku izolēt; sev iegūt draugus.
Bet lielākais līdzeklis tomēr paliek: reizē mērķis, atpūta
un veldze, un līdzeklis: produktīvs darbs. Kad visa pašval-
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dīšana un politika neizdodas, šis izdosies caur to vien, ka

top darīts, un tā būs, kaut arī vēla, bet uzvara.

Es esmu labākais no mums. Vai man ir pienākums sevi

iznīcināt par labu mazākam? Vai tam mazākam būs ar

to līdzēts, ka lielākais pazemosies un kalpos viņam visu

nākošu mūžu? Vai viņš top lielāks, jeb vai vēl mazāks?

Piekāpties es varu visās vietās un visur upurēties, bet vai

lielajam ir jāatsakās no sava lieluma? Vai pazemošanās
ir vajdzīga priekš lieluma, lai taptu lielāks?

«Gribu būt liela izaugusi», — caur mani izaugusi, kad

jūtas stipra diezgan, pasaka, Tu mani esi apvainojis,
kalpo man vai ej projām. Tā saka bērni uz vecākiem, nā-

košā paaudze uz pagājušo. Kad vecā paaudze ir lielākā un

viņai tomēr jāiet prom un vispārības lieta zaudē, tad iesā-

kas traģika. Izlīdzināšana ir tā, ka katrai jaunai paaudzei
ir taisnība, kā jaunai zālei uz Coloseuma1

, jo viņa ir lo-

ceklis dzīves turpinājumā. Vecai lielai paaudzei tas mieri-

nājums, ka viņas lielā lieta, krisdama caur mazo pēcnā-

cēju, tomēr reiz celsies līdz ar citu nākamu lielāku

paaudzi, jo mazā pēcnācēja ir arī pārejoša un vēl ātrāk

pārejoša nekā lielā.

*

Es par daudz esmu iegrimis apdomības darbos; līdzekļu
jau puslīdz pietiek, var sākt strādāt priekš sevis paša,
priekš lielā mērķa: sevi pašu un savu pasauli attēlojot —

saprast un no turienes radīt jaunu ārēju pasauli. Tātad:

1) jāpabeidz norakstīt veco darbu nastu, kas ir sevis sa-

prašana reizē ar sevis atvieglošanu un vingrināšanu;
2) jāaptver visa tagadne kā materiāls (dzeja un zinātne

līdzi) — aptveršanai jābūt reizē attēlošanai: aptvert caur

sadalīšanu simbolos, kuri saskaņojas sistēmā; 3) tad no

šīm sistēmām, kuras reizē organiski darbi, jāaudzē lielor-

ganiski. Lietišķība.
Jāsavieno dzeja un dzīve, prāts un sirds, griba un

spēks.
(22752/18—19)

28.11.11.

Būtībai bij priekš manis 3 vardi: pasaule, In. un es.

Tagad tik 2, pasaule uzņēma sevī In., palieku pretī viņai

tik es. Bet uzņemt sevī viņa nevar mani dzīvu.

(23286/91)
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2.6.12. (no 1911?)

Tagad man un visam ap mani jātop jaunam. Bez miņas

es nevaru dzīvot. Man tāds spēks, ka nav kur likt. Tad ir

viena alga, vai mainīties un uzvarēt, atrodot jaunas dzī-

ves iespējas, vai nedzīvot. Vai tu to spēsi?
(22752/29)

1912

DIENASGRĀMATA
28.2.12.

Vieglums drāmas rakstīt Šekspīram: ideja nemaz nav

jāapdomā, tāpat nav simbolisma vai apakšstrāvas domas

un jutas. Nav arī tehnikas prasījumu: ierobežotu skaitu

skatu, t. i., nav koncentrācijas. Tikai kails faktu atstāstī-

jums dialogos, episki plašs (daudzie skati), reti ir inten-

sīva izveduma drāma, pa lielākai daļai ekstensīva drāma.

Šillers pirmais modernais dramatiķis: ideja. Franči: jau
tiklisks ideāls, kaut arī vēl ne ideja: tehnika. Tikai teo-

rētiķos ir pārpratums par pseidogrieķiskām 3 vienī-

bām, — praktikā ir gluži citāda, patstāvīga franču teh-

nika.

Ibsenam vēl nav apakšstrāvas simbolisma, īsti tikai ale-

gorisms («VVildente») un misticisms («Rosmersholms»,
«Solness») 1.

Gēte nav nemaz dramatiķis. Viņš pats varēja sevi pār-
prast, bet kritiķiem — teorētiķiem, kā Freitāgam, [Šlēge-
lim?] nevajadzēja to pārprast.

Kādēļ visi laužas uz drāmu? Dzīves izteiksme visspēcī-
gākā līdz nāvei, vispusīgākā, visīsākā veidā. Kā karš

reālā dzīvē, kā laime.

29.2.12.

Četras lappuses aforismu no Anatola Fransa 1
. Pat tās

grūti izlasīt, tik mocoša asprātelēšana. No grāmatām
taisītas grāmatas, no putekļiem izvilkti graudiņi un ašķi.
Ne velti viņš saka: grāmatas mūs nonāvē. Pat no visas

kultūras kopuma, no visiem pagātnes mūžiem, no visas

zemes viņš nevar dzīva asna izvilkt, tikai nāvējošus pu-

tekļus. Un tas ir franču labākais rakstnieks! Ne velti jā-
skaita fr. literatūra par mirušu. Tas ironizē par veco sa-

biedrību, kas pats rokas putekļos, kam augstākais ir

skeptika. Vecais krīt ne no šaubām par viņu, bet no dus-
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mām un dzīva cirtiena. Vajadzīgs ļaunums, vajadzīgi
meli. Cildina daiļumu; pasaulē nav nekā cita patiesa kā

vienīgi daiļums. Tik bezspēcīgs, mākslots aforisms lai iz-

saka daiļumu un apgāž patiesību! Fransam tiešām «prā-
tīgāk dēstīt kāpostus, nekā rakstīt grāmatas», bet arī tie

neaugs viņa putekļos. Vai tik pazemināts ir franču rakst-

nieku stāvoklis? Laikam. Tad mēs, sīciņa tautiņa, spējam
vēl rakstniekam dot ideālismu un spēku.

1.3.12. Rakstīts 2.3.12.

Latvieši kā tauta ir apdāvināti, vairāk nekā šveicieši,
krievi un vācieši. Varbūt vairāk apdāvināti itālieši, ātrāk

uzķer, bet atkal ātri pazaudē, fantastiski, grib iegūt ar

viltus līdzekļiem. Mums ir arī zināma izturība, kas varbūt

mantota no vācu apspiešanas. Bet šveicieši ar savu nein-

teliģenci ir savu zemi organizējuši uz vislabāko; viņiem
daudz kārtības, izturības, sistēmas. Tās nav mūsu raksturā.

To vajga iegūt.

Vajga garīgi organizēt savu tautu. Kirus. Muhameds.

Pēteris Lielais. Napoleons.
Mums ir daudz atradēju. Avīzēs vienā dienā — Lu-

gānā — latv. inženiers pieteicis karstgaisa krāsni un

otrs vīnstīgu potējamo mašīnu Krievijā, 600 stīgu vietā

potē 60000 dienā.

Mums būs dabā arī organizatori. Vajga uz to aizrādīt,

tad to meklēs. Tad sevī meklēs un atradīs. Ja nē, tad pa-

šam jāuzņemas arī šī iniciatīva: nogrim. pilis vai tautas

organizācija. Tas jādara.

2.3.12.

Tautas organizācija var būt tikai tautas reorganizācija.
No dotā, vēsturiski izaugušā materiāla veidot to, kas jau
dīglī iekšā pašā materiālā, kā viņa dziļākais kodols vai

dvēsele, caur tām, nepāragrām pakāpēm, kādas no pagāt-
nes un tagadnes dotas, ar tiem līdzekļiem, kādus dod pats
materiāls. Tiek prasīta dziļa materiāla pagātnes, viņa at-

tīstības iespēju saprašana, otrkārt, tagadnes, ārējā, svešā,

t. i., cilvēces, visuma un tuvākās, acumirkļa pārejošās,
apkārtnes zināšana un, treškārt, savu spēku nosvēršana.

Atsevišķa būtne aug pēc saviem un ārpasaules likumiem,

t. i., pēc spēku samēra. Salīdzini: proletariāta atsvabinā-

šana lai ir viņa paša darbs. Ceļš iet pa spēku samēra

līniju — diagonāli. Jaunais, kas tagad pienāks klāt, ir:

zināšana par likumiem un caur to iespēja — piedot zi-
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nāmiem apstākļiem būtnē vairāk spēka, attīstīt un vin-

grināt zināmus spēkus, dot caur to diagonālei citu vir-

zienu, nekā bez zināšanas un gara būtu noticis. Jaunais

spēks ir gars.

4.3.12.

Esmu atkal Castagnolā. Lielais klusums un aiz tā lielā

vientulība. Vēl pilnam neapzinos viņus, vēl viņi nespiež,
bet ir jau it kā priekšjūta, fiziska sagatavība uz psihisko

sajūtu. Ir jau smagums. Kas būs? Tas būs, ko pats iztai-

sīšu. Bet ko es iztaisīšu? Mehāniski tik strādāt, kas tad

iznāks, tas būs. Jo vairāk un kārtīgāk būs strādāts, jo
labāk būs arī psihiski un būs objektīvi. Tie tad arī glābs.
Visu darīs mehānisms, kas uzvilkts no gara. Ļaut pulkste-
nim mierīgi iet, nemeistarot pastāvīgi, nolūkot labot un

dusmoties, un bēdāties.

Liels nogurums. Izskatos spogulī gluži zaļš un melns,

garu seju. Vakar visu rītu, kā turpinājumu no aizva-

kar nakts In. dzēruma, norunājām un atkal salīgām. Nebūs

vairs tā. Vakar bij atkal tā. Nevērot, nebēdāties. Kam tev

laulības? Kam pūlēties mācīt? Kam salīgšanu un kompro-
misu, kad līdzi neesam? Tavs ceļš gluži vientuļš. Ak

dievs, kā lai es to eju? Bez saitām ar Mīlu un pasauli bus

vēl grūtāk. Kā lai eju? Mehānisms. Lai būs, kas būs.

5.3.12.

_

Es runāju tagad, tā man vismaz liekas, labāk vai veik-

lāk italiski nekā priekš manas uzturēšanās Cīrihā, un

taču es C-ā ne runāju, ne mācījos italiski un tātad gan

aizmirsu, bet ne vingrinājos. Un tomēr laikam fakts

bus pareizs, vismaz es ātrāk varu parunāt, vārdu ir vai-

rāk pie rokas.

'Vai parādība nav tā pate kā veselības parādīšanās ne

tūliņ pēc kūras, bet kādu laiku vēlāk. Nervi zināmā vir-

zienā ir uzbudināti, vingrināti, bet pa pašu vingrināšanas
laiku izklaidēti, pārkairināti: kad vēlāk nomierinājās, tad

uzņemtos kustību iespaidus atminas, atkārto, reflektē kā

membrāna, atspulgo kā spoguls. Tās kustības pus-apzinā-
tas pus-nē, pus-reflekss, pus-paraduma iegūšana.

6.3.12.

Forma ir satura izteiksme uz āru, tātad stāv vistuvākā

atkarībā no satura, ir īsti tikai saturs, kurš top noj au-

žams, redzams, dzirdams, saprotams. Viņai tātad nav pat-
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stāvīgas būtības, viņa tikai funkcija, tikai doma, tikai

fantāzija. Un te nu notiek tas brīnums, ka šai fantāzijai
taču arī sava pastāvība un patstāvība. Viņa atkārtojas
vienmēr zināmam saturam zināmos apstākļos. Viņa pat
dara atpakaļ iespaidu uz saturu. Labs stils dara vērtīgu
arī nesvarīgu domu. Labas drēbes piespiež izturēties cēli.

Sievietes sabiedrība neļauj uznākt nejaukiem paradu-
miem. Liels uzdevums liek būt lielam. Sīkumos tas pats.

Papīra formāts, liels vai mazs, liek rakstāmai domai iero-

bežoties vai izplesties. Kad man liels formāts priekšā,
tad es rakstu labprāt tik tad, kad jūtos spirgts, kad neap-

zinīgi jūtu, ka nenoguršu to pierakstīt. Tad arī atbaida

sīks formāts: būs bieži jāpārtrauc domu tecēšana, ņemot

jaunu lapu. Doma pate piemērojas papīra lielumam,

meklē ašāku izteiksmi, kad nav telpas daudz.

7.3.12.

Tautas organizācija, veidošana, radīšana. Valodas or-

ganizācija.

Mīlēt, mīla, mīlīts, tātad ari mīlis, mīle. Var izlietot

formu bagātību valodas kuplināšanas labā, lai darītu ba-

gātāku vārdu krājumu jēdzieniem un jēdzienu noskaņām,

jo no formas var radīt arī saturu.

Formas: mīlne, mīlotne, mīlnieks, mīlme, mīlestība

priekš vecmodīgās mīlas, mīloņa. Niansēt pēc šīm iespē-
jamām formām saturu; izteikt tādas noskaņas, kādu līdz

šim nemaz nebija. Tā gleznotāji rada krāsas un krāsu

kopojumus, kādu nemaz nebija vai vismaz kādus nemē-

dza novērot. Gleznotāji mācīja vairāk un dziļāk redzēt.

Mums jau ir vairāk krāsu nekā senlatviem: vairāk nekā

sengrieķiem. Tāpat dabaszinātne mūs mācīja ievērot daudz

vairāk augus nekā senām tautām. Latviem maz vārdu

priekš augiem, puķēm; pazina varbūt, bet nevēroja, ne-

pūlējās tā nošķirt vienu no otras. Protams, ne vārdi, ne

formas te radīja jaunus stādus, bet klasifikācija. Un va-

lodniecībā vārdu atvašu izplatīšana uz iespējamām jē-
dzienu noskaņām arī nav nekas cits kā klasifikācija.

*

Tautas organizācija.

Inventārs: Statistika par zemes platību, zemes ģeogrā-
fiju, ģeoloģiju. Tirdznieciskā ģeogrāfija.

Lauksaimniecības iespējas. Dabas bagātības.
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Meži. Upes. Atsevišķās zivis, kādu nav nekur: laši,

nēģi, strimalas, stinkas. Lopkopība. [Šķiņķi?]
Statistika par ļaudīm. Skaits. Skaita augšana un pār-

veidošanās. Atlatvošanās, satuvošanās: lībi, leiši, igauņi,
žīdi.

Administr. statistika. Pagasta un draudžu ģeogrāfija,

etnogrāfija, vēsture, saimniecība; pag. budžeti.

Tekošas statistikas vešana par sevi un par kaimiņu
kustību. Angļu konsula ziņojumi par ārzemēm. Kolonijām.
Amerikas. Latgale.

Organ. nolūki un mērķi.

Organ. līdzekļi. Šī grāmata par organizēšanu, ne pašas

organiz. plāns un shēmas.

Tautas mākslas organ. Diletantisma lietā likšana.

Mākslinieku natūras organizēšana. Paša māksla nav

organizējama, tā ir brīvība.

Organizācijas organizētāji, spēki un vadītāji.

Jādod iniciatīva, jādara visu darbs, jāvada s. d., jo

viņiem tas visvairāk vajadzīgs. Tad ies.

8.3.12.

Brīva mīla, — nesaistīta ne ārēji, — kas saprotams

yajdzigs,_ — ne iekšēji. Tai ir gals laulība, jo tā saistī-
šana. Arī ārēji brīva laulība ir iekšēji saistīta, jo laulība

ir zināmu pienākumu un tiesību uzņemšanās, kas ir tas
pats, kas saistīšana. Bet arī ārēji brīva mīla ir iekšēji
Saistīta. Mīlēt nozīmē citam nodoties ar savām jūtām, no-

došanās saista, kamēr vien pastāv. Tapt mīlētam arī

saista, ja vien mīlētais ir morālisks cilvēks, arī, ja vien

viņš ir labs cilvēks. Tātad, cik vien ir mīlas un cik vien

viņa pastāv, tik viņa saista, nedz ir brīva, nedz dod

brīvi. Tātad brīva mīla ir jau par sevi pretruna. Dot ot-

ram, mīlētam pilnīgu jutekļu brīvību nespēj tas, kas mīl.

Labākā gadījumā ir vai sevis vai otra, vai mīlas pārpra-
tums. Brīve ir tikai tur, kur ir pilnīga savstarpēja vienal-

dzība, kur katrs var darīt, ko grib. Greizsirdība ir mīlas

izteicēja pret ārieni, var būt gan arī īpašuma tiesības iz-

teicēja, kad mīla ir ņēmēja, ne devēja.
Bet attīstība iet uz mīlas iznīkšanu, nevis noliegšanu.

Paliks tik juteklība, un tā var būt demokrātiska. Arī te

atgriešanās uz pirmatnību.
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9.3.12.

«Bērni, plosāties, smejaties, gan drīz raudāsat.» Pie I.

tas ticis par fatālismu, par likteni, nevar nekad pilnīgi

priecāties, jo vairāk priecājies, jo rūgtāk pēc jānožēlo.
Tas ir ī. mantojums no pagātnes, no tā vaļā netiek, un

nu tas tiešām top par likteni. Bet tikai tagad top, caur to,

ka to tic. Patiesībā te nav nekā fatāla. Straujākas bērnu

kustības dara viņus neuzmanīgus, pieduras, dara sev un

citam sāpes. Straujākas kustības liek arī visu aizmirst

un paliek tik elementārais egoisms: darīt tik to, kas pašam
tīk, nevērojot ne citus cilvēkus, ne ārējos dabas priekš-

metus, aizmirst egoisma atkarīgās robežas, atkarību no

ārpasaules. Tad, kad nākusi sadursme, sajūt to jo sāpīgi
kā pārestību šim elementāram egoismam, kurš viens ir

īsto jūtu, cilvēciskās patības, laimes priekšstāvis. Tas

tad ir tas ļaunais liktens, pret kuru rūgtums paliek sirdī.

10.3.12.

Katra doma zudusi, tiklīdz to neuzraksta. Man bij va-

kar un šodien pulks tematu, par ko rakstīt; nevarēju tū-

liņ rakstīt, gribēju īsumā atzīmēt, bet likās tik skaidri,
ka neaizmirst. Kad nu varētu rakstīt, nav ne miņas. Ar

jūtām ir tas pats. Kad tiek uzviļņotas, straujo par daudz

ātri, rodas pārāk daudz, nevar ne mazāko daļu aptvert, ne

izteikt, ne vēl uzrakstīt. Vēlāk grib viņas lietot, uz vi-

ņām atbalstīties runā, jūt, ka pašam ir taisnība, — bet nav

viņu vairs un paliek tik smagums, ka cieš pārestību, ne-

var pierādīt savu taisnību. Viss nogrimst, bet sakrājas
dvēseles dziļumā kā dūņas un rūgtums. Ko radīt? Atzīt

par likteni, t. i., pazaudēt visu un sevi līdz. Kas lai līdz?

Atkal tik mehānika. Atzīmēt visā īsumā tūliņ, vēlāk iz-

vest. legādāt, ka pats ir savs materiāls arī darbam. Cik

briesmīgi daudz tā ir zudis. īsti visi darbi un dienas grā-
matas nav vairāk kā stikla puķēs atspīdums pret pašu
sauli. Glābt vēl, ko var. Atmiņu atkal vingrināt un

audzēt.

11.3.12.

Man vajga mehāniski norakstīt nost savus nemierus.

Jau viņus uzrakstīt vien ir solis uz mieru. Tad var vi-

ņus galīgi caurdomāt un izprast, un tad ir miers. Bet nav

tik daudz laika tagad, un vēlāk viss aizmirsts. Par to

jāved atsevišķa grāmata. Galu galā visām, arī ārējām grū-
tībām, jāmeklē sakne sevī. Es gribēju taču no I. iztaisīt
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sev palīgu. Bez prāta un gribas nav izsmejama visa kop-
dzīve. Es pats darīju, ko domāju par vajadzīgu, bet izrā-

dās, ka palīgs bij un varēja būt tik vienā laika metā;

ilgāk izstiept to laiku nevar; veltas sāpes abiem. Mana

kļūda, ka es gribēju sev palīgu uz visu mūžu, ka nedo-

māju, ka viss relatīvs un attīstās. Es pats sevi pieslēdzu
un ar vari pieradināju, nu man trūkst spieķa, nu taču

vecumā jāmācās iet bez spieķa. Vainot citus nozīmē tikai

sarūgtināt sevi pa ilgo laiku un vēl vairāk izrunā. Ne vai-

not, bet darīt, kas jādara, lai es nāktu pie miera un darba.

Jāatraida arī doma, ka citur es varētu atrast sev palīgu;
tādā vecumā ļaudis top vientuļi, un tādi raksturi var būt

tikai vientuļi. Nelausties, bet likties ar to mierā.

12.3.12.

Jāsasniedz tāds stāvoklis, ka var drāmas rakstīt bez

pārpūles, t. i., jānāk pie sistēmas; jāraksta tik kārtīgi, kā

ēd un dzer. Visas drāmas man līdz šim rakstītas tikai aiz

gadījuma. «U. un n.» daudzkārt pārtrauktā un atmestā

darbā, pārāk aši un intensīvi, «Z. z.» visa vielas atra-

šana, pjāna uzbūve un izvešana kopā tikai 4 nedēļas;
«I. un A.» arī pārtrauktā un atmestā darbā vests, tad ter-

miņa spaidā 3 cēlieni divos mēnešos. Nu jāvārgst 3 mē-

neši un vēl maz. Vaina, ka drāmu rakstīšana un vispār
rakstniecība nebij vēl uzskatīts kā amats. Nu reiz būtu

jāizšķiras priekš literatūras, politikas vai nekā.

Drāma der labi kā amats, viņā ļoti daudz tehnikas. Pa-

mats gan visaugstākā, dziļākā un plašākā lirika, vispusī-

gākā izglītība, tuvākā līdzdzīve politikā, bet nekā no tā

nevar izlietot, kad nav tehnikas. Vingrināties amatā: la-

sīt teoriju, lasīt visas drāmas, apmeklēt izrādes. Sev at-

rast un nolikt darba veidus: īsi, 2500—3000 rlindiņas],

2V2—3 mēneši. Labi būtu, ja pietiktu 2000 r. Tad 3 mēn.

uz vielu un plānu. Atliktu gadā vēl atpūtai 3 m., mazam

darbam 3 m. Studēt grieķu veidu. Arī Šekspīra īsums.

Varbūt sev dibināt šablonu kā spānieši un franči? Vis-

pirms ņemt gatavu vielu un ēpiku, lai netērē spēku bla-

kus lietām, kur tas vajdzīgs darbībai. Līdz šim es velti

tur izšķērdies. Arī «Jāzepā» vēl daudz aizņems idejas,

tad lūkot nodoties vienīgi darbībai.

13.3.12.

Ar kādām acīm Jansons un partija nāk un lūdz palī-
dzību no «Ug. un N.» jubilejas, kuru nrudu lai visu dod
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priekš vēlēšanu fonda? To pašu «U. un n.» viņš 8 gadus
noklusēja, vēl pēdējā gadā Jansons «Pēt. Kalendāri»

gluži atklāti nožēloja mani, ka es tādu lietu rakstījis. 1 Ar-

hivārs2
un katordznieki vēl tad, kad jau «U. un n.» tika

izrādīta ar lieliem panākumiem, pārmeta man, ka tādu

rakstījis. Un nu «U. un n.» jubilejas nauda ir gandrīz
vienīgais glābiņš vēlēšanu fondam, jo vācu partija ne-

dod ats. organizācijām, tikai krievu koporganizācijai un

tādas nav; amerikāņi ar katru gadu sūta mazāk, nogrim-
dami savu «lokālu» sīkumos. Strādniekiem nāk pašiem
virsū streiks. Jā. Bet vai jel viens vārds teikts man par

apmierināšanu, jel cik atzīstas, ka maldījušies un mani

gadiem cauri sāpinājuši un noturējuši mana talanta at-

tīstīšanos priekš partijas? Ne vārda. Ne mazākās aizdo-

mas no cilvēcības. Kas tas ir? Vai tā ir kultūras partija?
Te nav atsev. persona. Visi ir tādi vien; tāda ir sistēma.

Tā gāja nabaga Gorkijam. Kad manis nevajdzēs, atspers
ari mani nost, un mans draugs braukās apkārt lasīdams

nožēluma pilnus referātus par manu pagrimšanu. Tāda ir

reāla partija. Mana ir tā, kas gaisā karājas. Vai nav la-

bāk atteikties no naudas došanas un viņu cildināšanas? In.

tā darīja jūrmalā no «šķidr.», jubilejas naudu paturēdama
sev, un tas nekaitēja. 3 Vai stāties uz viņu stāvokļa? Man

ir savs.

14.3.12.

Ik dienu citā vietā saule lec. (Par sprīdi tālāk.)
Lielās zobu sāpēs man sāp pat bārdas mati, kad aiz tiem

velk. Bet pie ādas piedurties var bez sāpēm. Kā tas iz-

skaidrojams? Varbūt tā, ka matu saknes stāv sakarā ar

sīkām nervu stīdziņām, katram matam sava stīdziņa. Un

tad sāp. Kamēr ādā nav tik bieži nervi. Un varbūt tie top

ari rauti citādā virzienā.

*

Medicīnas zieds skaitās ķirurģija. Kad viņai uzbruka

un ar tiesību, es arī atsaucos uz ķirurģiju, kā uz viņas
lepnumu un ziedu. Bet šis zieds ir asiņains upura zieds.

Tieša, bet pārāk primitīva palīdzība. Barbariska kā ag-

rākā dēļu likšana un asins ciršana. Vajga uzturēt spēkā
un funkciju izpildīšanā ķermeni un locekļus, tad nevaj-
dzēs asiņainu griezumu, kuriem līdz tik daudz pazaudē
spēku, kuri vairs neatgriežas. Mans riebums ari perso-

nisks kopš mana kakla augoņa pilnīgi nevajdzīgās izgrie-
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šanas. Otrais, uz muguras pats no sevis nozūd; tāpat šis

arī būtu.

*

Pie kastaņām, samērā retām, aug mazi bumbuļi. Nav

stipri saauguši ar mizu; līdz kokam nesniedzas sakari.

Visvairāk aug apakšā, ne augstāk par vīra augumu. Kas

tie ir? Laikam mizas ievainojumi kā pērles; varbūt no

gliemežiem, vai skudrām, bet tās es neredzēju. Pētīt.

*

Papardes (laikam) augot izlaiž laukā stiebriņu ar lapiņu,
kura ir noliekusies uz zemi, tik dziļi, ka izskatās no ze-

mes lienam āķis ar abiem galiem zemē. Es domāju, ka

lapiņa ir aiz kā aizķērušies un nevar atliekties vaļā un

stiepties pret sauli. Es palīdzēju pacelt galviņu, kamēr

tā nolūza. Nu novēroju vēl citas, atradu ari, ka ir pa-
pardes, un ka taisni tā visas nāk laukā. Kādēļ tā? Vai la-

piņa jāsargā zemē iekšā, kur ir siltāk? Kādēļ tik papar-

des tā dara? Vai viņu lapiņas ir maigākas un vārīgākas?

Kad stiebriņš ir jau paaudzis kādi centimetri 10, tad la-

piņa sāk liekties uz augšu un pate ceļas un veras pretī
saulei. Lapiņu ir vienmēr trīs; attīstītas jau pašā sākumā

ar visām spuriņām.

*

Mazs tārpiņš, 2—3 santim. grieza uz sevi manu uzma-

nību, ļoti spēji lēkājot, savīstoties spirālē un atlaižoties,

vienu galu stipri izstiepjot, paceļot. Tad viņš atkrita rāms.

Kad paņēmu uz lapiņas, viņš atkal sāka to pašu, urbās

it kā lapā iekšā ar galvgali. Nevarēju saprast cēloni viņa
uztrauktībai. levainots nebij, skudru klāt neredzēju. Kad

viņš nu apklusa un izstiepās, viņš drīz nomira. Par pāris
minūtēm bij jau sakaltis. Paņēmu līdzi sev. Nebiju nekad

nekā redzējis tik spēja, sparīga un stipra.

15.3.12.

Ģīmetnes no Ruta. 1 Man iznāk labāk, kad galva vien

zīmēta. Stāvs, miesas turēšanās stingruma un tļaisna?]
l[īnija?] atkaras no āra, no sajūtas, no dūšas, bieži vien

no gadījuma tehniskā ziņā. Nemaz jau nav ko runāt no

gluži ārējām lietām: pozas, nostādīšanas, no nolikta skata,

svārkiem, gludinātiem matiem, prašanas nostāties. Kad

ir galva vien, tad viss tas nav izdzēsts, bet tik atbīdīts otrā
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vietā, jo galvā jau izteicas cilvēks ar visu savu būtni:

tikai galvā tad no ārējā nav tikdaudz iespaids, kā atspul-

gums, kas ir pārstrādāts, ticis par patību.
Tas arī ir mākslas princips: dot galveno un raksturīgo,

bet to tad izvest pilnīgi, ar uzsvaru pat. Pēc šī likuma at-

taisnojamas arī Rodēna, Kliņģera portreju statujas — mo-

dernas, bet kailas. Kad Šillers, Gēte ir doti savos tā laika

vēsturiskos kostīmos un nolikti aprēķinātā pozā, tad tas

netiek attaisnots no mākslas prasībām, jo mākslai nav

daļas gar vēsturisku sīko patiesību, nedz arī gar kādu

ideju, kura tiem vīriem nav galvenā, bet gan daļa gar šo

vīru patības vienkāršāko un pilnīgāko izteiksmi. Rodē-

nam turpret nav taisnība dot Viktoru Igo pilnā stāvā

kailu, jo atlēts viņš nav miesās, bet garā. Mākslinieks aiz-

rāvies no sava amata: stāva tēlošanas un domā ar miesu

dot garu. Arī sejs ir miesa, bet seja vien tad arī pietiek;
dot miesas cik maz var; tā būs pareizi. Sejs gara abstrak-

cija. Viņā viss.

16.3.12.

Apkarot savu pretnieku personiski nozīmē viņam glai-
mot un pārspīlēt viņa nozīmi. Jo aiz katra strīda slēpjas
vienmēr kāda objektīva lieta, kāda domu starpība uz-

skatos vai līdzekļos. Kad arī liekas kāda persona nepa-
tīkama tikai sava izskata pēc, tad arī tam dziļāka sakne

ir lieta, jo viņš tad ar savu izskatu liekas pierādām, ka ir

pretēja uzskata piekritējs. Svētulis man nepatīk, blēdīgs,

varmācīgs cilvēks — tie ir cita pasauls uzskata cilvēki,

instinktīvi jūt pretnieku, nomana vai grib nomanīt no sī-

kumiem, no viena vārda.

*

Pasaule top arvien garlaicīgāka fantāzijas cilvēkam.

Nav vairs noslēpuma uz zemes, ne vēsturē, ne ģeogrā-
fijā, zemes vidus valsts top republika, debesu dēls dibina

porcelāna fabriku. Indijā nodibinājās rūpniecība, pie su-

meriešiem un akādiešiem aizved dzelzceļš. Bet kad no-

slēpums un bijība nav uzturami reālā dzīvē, viņu jāieceļ
vēsturē. Tik bagāta ir modernā pasaule, ka viņa var

vēstures dokumentus krāt lielumā. Un vecās brīnumpil-
sētas un zemes ir vēstures dokumenti. Bijība pret viņiem
ir cilvēces bijība pret sevi pašu, pret savu jaunību, pret

noslēpumu un poēziju. Rūpniecībai paliek viss pasaules
plašums, senas kultūras dokumentiem lai atļauj vietu
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šaurumā. Lai kultūras pasauli dibina lielos muzejos, kā

no Pompejiem, tā no pašas Romas, no Atēnām, Indijas
vēsturiskām vietām, Bābeles, Ninīvas, piramīdu, Ķīnas

svētumiem, Peru, acteku Ozira. 1 Viss tas var izzust ātrāk

nekā tautas dziesmas. Lai glābj, ko var glābt, nebūsim

Omāri2 un vandāļi, bet s. d. un kultūras cilvēce.

19.3.12.

Man pārmet Duburs, ka neesmu pats (skaļi) lasījis, šo

sīkumu aizmirsis. 1 Skaļi lasījis sev pats neesmu, bet I. gan.
Bet galvenais, ka esmu simtkārt lasījis pats sev, klusi.
Bez tam katrs pants vēl biežāk lasīts un cilāts par sevi. Un

tomēr tik ātri rakstīts. Tā liekas pretruna, bet nav. lespē-
jamas abas lietas, kad domā ļoti, intensīvi, t. i., ātri. Tas

atkal iespējams tad, kad ir vingrinātas domas taisni uz

ātru darbošanos, kad klausa vissīkākam gribas spiedienam,
kad stāv vienmēr gatavs, kā, piem., cīnītājs uz uzbru-

kumu vai atgaini. Tas atkal iespējams, kad nervi smalki

strādā. Bet grūtību tikai izteikta viena daļa ar to. Jo tam

pašam nervu spēkam reizē jāpārredz arī visas galvenās

līnijas un reizē visi sīkumi. Arī šis sīkums: lasīšana, ir

darīts un tūkstošiem citi. Nervi tad vien var tik intensīvi

un zibens ātri strādāt, kad top, vienkārt, no ļoti stipras

gribas piespiesti, un, otrkārt, no jūtām nesti un pabalstīti,

un no domām virzīti. Arī domas neritētu tik aši un lo-

ģiski saistoties savā starpā, kad jūtas nebūtu nesējas, t. i.,

nervu uzbudinājums top pastiprināts no jūtu uzbudinā-

juma un šinī divkārtējā uzbudinājumā darbojas domas

tik plaši aptveroši un zibens aši, kā laikam tikai vēl

azarta spēlēs vai karā. Še arī iemesls, kādēļ spiežos uz

drāmu.

20.3.12.

lejusties darbā nākas diezgan grūti: laikam nav vainīgs
laiskums vien, ka man neiet vēl ar «Jāzepu». Šoreiz bij
cits šķērslis. Pārlasot neizšķirtos gabalus, no vienas Jā-

zepa runas sāku pats raudāt un tik stipri uztraucos, ka

nevarēju nemaz domas koncentrēt. Tad zināms laiskums

to ņēma par iemesli nestrādāšanai.
Es arvien vēl ļoti brīnos un kaunos, kad pats uztraucos

un raudu no saviem darbiem. Vai tā ir nervozitāte? «In-

dulī» beigu cēlienos tas man gadījās vairāk reizes. «Zelta

zirgā», kur nebiju tik uztraukts, laikam ne. Vai tā zīme,

ka esmu ticis nervozāks? Vai no ta var slēgt uz darbu la-
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bumu? Laikam nē. Jo esmu raudājis par citu darbiem,

kuri nemaz nav bijuši sevišķi labi. Balzaks tāpat raudājis
par saviem varoņiem. Stipri, netīšām iedomājas un situāci-

jas pavedina. Bet ir arī briesmas, kā, piem., «Jāzepā». Kui

tad tur izeja? Viss, ko atrod, ir tik frāzes. Cilvēcei nekas,

bet man jāmirst. Kad vēl būtu vienkārša aša miršana, bet

visu mūžu vadīt mokās un netaisnībā.

Vai darbam nekait tāda uztraukšanās? Var gan atrast

dziļākus, asākus vārdus, bet vai nemaldos, turot to par

labu un iespaidīgu uz citiem, kas tik pašam iespaidīgs
ar paša līdzīgu situāciju. Vai netura savas jūtas par ob-

jektīvi izteikto? Tik bieži patīk pašam kas aiz blakus

iemesliem, ko publika nezin. Vajga mācīties sevi redzēt

arī jūtās, tad būs labi. Vingrināties. Jā.

21.3.12.

Savus darbus nemēdzu lasīt drukātus. In. lasa tūlīt sa-

vus un manus; esot citāds un vienīgi pareizs uzskats, ka

gluds noraksts un skaidrība. Mana psihika citāda. Strā-

dājot, radot kādu darbu, es pārāk intensīvi viņā iedodot,

pārāk vispusīgi un reizē visu aptveru; pati strādāšana iet

alpām, ļoti pēkšņi un tik aši, ka es nekad nespēju ar zī-

muli sekot viņam. Sekas tās, ka viss darbs gandrīz pie-
peši izdomāts cauri ar vislielāko piepūliņu, tātad ar vis-

lielāko nogurumu. Kad viņš ir gatavs, vai vēl biežāk

negatavs, bez nogludinājuma, tad tiek nostumts no sevis

nost, izgriezts kā augons, nokratīts kā mocība. Kad ir

brīvs, tad nekas vairs lai neatgādina viņu; it sevišķi tad

nav iespējams lasīt cauri, jo caurlasīšana ir arvien zi-

nāma darbošanās, sevišķi tādēļ, ka viss jau palicis neglu-
dens un izaicina uz gludināšanu. Lasīt būtu tikpat, kā no-

beigto mocību sākt no jauna, vāti tirināt ar pirkstiem. Pat

kritikas nelasītu, ja to nepiespiestu. Man pietiek pilnīgi,
kad zinu, vai kritika rakstīta draudzīgā vai naidīgā garā.
Tad interesē tikai šī politika. Vainīga arī drusku kritika —

vismaz var derēt ierunai, ka no viņas tā kā tā nevar neko

mācīties, jo viņa pilnīga nelietpratēja un partejiska. Pir-

mais Duburs par «Ind. un Ar.» raksta tā, kā var mācīties.

Mana nelasīšana un nelāgais darba veids laikam izskaid-

rojams ar nervu vājumu. To vajga labot.

22.3.12.

Vai krievu teikās var izcelt drāmu? Vispār teikas ir

dotas episki: tauta, atskatoties atpakaļ uz savu vēsturi,
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dara to rāmā garā; mīla kā uz nelaiķiem, bijība, bet ne

vairs līdzdalība, ko prasa drāma. Tātad temats, ko dod

teika, ir episki veidots. Labāk ņemt to pašu tematu, kā to

dod vēsture, proza, tikai objektīva patiesība, ar maz vei-

dojumiem.
Tam pretī: vēsture nedod arī nekādas sevišķas intere-

ses vielai; publika reti gaida tikai kailus faktus. Šillers

dod vienmēr vēl kādu blakus interesi. Varbūt pat Šek-

spīrs. Tagad jāmeklē tad t. s. idejas, līdzības garīgos vir-

zienos, vai simbolu — modernu dzīves uzskatu jeb filo-

zofiju.

Teika dod vielu ietērpā, kuras sajūta kaut gan drāmai

sveša, bet publikai tuva. Idejas un simbolus var vieglāk
ielikt nekā vēstures vielā. Grieķi pārvērta tikai episku
vielu dramatiskā. Ar savu laiku bij sakars. Mums taču

nav vairs. Tā viela nav pilnīgi pārvērsta drāmā. Tātad

lielas grūtības. Nībelungas nav pārvērstas drāmai. (Hē-
bels neskaitās, par maz spēka; arī Vāgners nespēja; dod

tikai galvenos vilcienos.)
1 Vai tātad pilnīgi neiespējams?

Jeb vai tik ļoti grūti? Vai nav vajadzīgi? Vai tas nebūtu

lielākais problēms, pārvērst veco, gulošo dzīvi par jaunu,
mostošos, kad epu pārvērtu par drāmu? Iztaisīt zinātniski

visu tautu epu abstrakciju vai ņemt vienu, tipiskāko?
Sengrieķu kā mākslinieciskāko, vecbabiloniešu kā ve-

cāko, ģermāņu kā centrālo, krievu kā jaunāko, barba-

risko, vai latvu kā visbrīvāk veidojamo, jo negatavo, to-

reiz neizaugušo, tad augošo. Tā labi.

23.3.12.
Mans stils «Indulī» pieder pie romantiskā, Šekspīra

stila. «TJ. un n.» arī, bet īpatnējs. Tātad «Z. zirgs». Vai
katrai drāmai vajga arī sava stila? Vai nav pareizāki, ka
tikai stila dažādības sīkumos, bet stils viens pašam rakst-
niekam? Kas vairāk: dažādība vai vienkopība? Dažādība

pieder vairāk dramatiķim, kuram jābūt objektīvam, jā-
iedomājas visā, jādod viss ar viņa īpašībām, — tātad arī

stilu? Bet stils ir veids, kā tēlo ārpasauli, gan pilnīgi ob-

jektīvi, bet tomēr pēc savas dabas atsevišķa individuali-

tāte — dramatiķis. Bet no stila arī neizbēg, nav tas jā-
meklē. Arhitekts var būvēt visādos stilos, un tikai tik

tāli stils var būt dažāds arī drāmās. Es no romantisma

bagātības, raibuma un sīkumiem tiecos uz vienkāršumu
un lielumu. Tik divi stili: grieķu-franču-romāņu — Šillera

un ģermāņu-romantiķu — Šekspīra. Kad es tiecos uz
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grieķiem, bet bagātība man ir, vai nesavienosiēs abi

stili? Vēl es piekopju te vienu, te otru vairāk; vēl nav

apzinīgas vienošanas.

«Jāzepam» der lielais, vienkāršais stils; man tomēr ne

naivs. J. Cēzaram no Šekspīra] 1 dots romant. stils, man

jādod lielais; bet atkal nav naivs. Sofokls naivi liels.

Man — apzinīgi liels.

*

Jaunais stils var būt liels un vienkāršs, viņam jābūt
tādam, jo parādību, kas aptveramas, ir saradies pārāk
daudz. Bagātais, neorganizētais, bezsistēmas Šekspīra
stils vairs nav iespējams, tas dotu tikai materiālu krā-

jumu, kā speciālistu zinātnē. Š[ekspīra] laikā jā, jo tad

materiāla vēl bija maz. Jau Šillers pusapzinīgi nav tik

izšķērdīgs un nekārtīgs; no viņa sākas lielā modernā

drāma ar kārtīgu uzbūvi, pēc franču parauga, kur tikai

par daudz uzsvērta sistēma. Bet jaunais stils arī nevar būt

naivs kā Sofoklim; ja arī viela naiva, tad mēs viņu ņem-

sim apzinīgi, mēs par daudz zinām, mēs nevaram to no-

liegt, mēs nevaram uzņemt naivumu. Tātad jāsavieno ba-

gātība un vienkāršums. To var panākt, kad bagātību iz-

rāda ne kā Seksp. faktos un notikumos, bet idejās, kuras

pašas ir jau apstrādāti fakti, sistematizēti. Šai ideju ba-

gātībai dod lielumu un vienkāršību caur to, ka viņas sa-

ved uz vienu kopideju, pasaulsuzskatu, simbolu, turklāt

simbolu tapšanā un maiņā, kas vairāk dramatiski nekā

Šļekspīra] fakti.

Arī lirikā tāda pat pārvērtība. Š[ekspīrs] tēlo gan rak-

sturus, bet bieži stāv arī par sevi; tēlo faktus un top

episka. Jaunā stilā arī lirikai jābūt pildītai ar domām,

t. ir, apstrādātiem faktiem un raksturiem. Tikai abstrak-

tām domām ņemama konkrētā daba par izteiksmes

līdzekli. Arābu un romāņu stils kopā — gotika. Tā jaunais
stils lai top liels.

24.3.12.

Atbrauc A. Ķēniņa: mana kārtība traucēta, un es tūliņ

esmu uztraukts, rīkojos pārsteigti, jūtos nepatīkami, kā

saraustīts. Eju telefonēt In. uz C[īrihi]. Telefons vēl vai-

rāk mani uztrauc, grūti dzirdu un tur arī grūti saprot.
Laikam taču sapratīs, ka lai brauc. Norunājām līdz 10,

kad gribu taisīt logus ciet, no balkona sāk atkal runāt, līdz

pat p. 12 naktī. Miegā jūtu uztraukumu un nogurumu.
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Veco māmiņas lielo zirgu redzu sapnī, mierinu viņu, ir

istabā, kur nu viņu likšu.

A. Ķ[eniņa] domā, ka sākot interesēties par nacionā-

lismu, izteikts literatūrā tas nekur neesot, bet it kā jūtot,

sevišķi zemniekos. Bērziņš 1 Parīzē runājis par «Induli»,

atreferējis, esot tur tik viens eksemplārs, nožēlojis, ka

neesot sociāli problēmi atrisināti. Bet vispār arī s. d. ne-

esot tik krasi pretnacionālisti vairs; pie šās ciemā nākuši

katru dien, aplēģerējuši, tā ka viss mēness aizgājis bez

darba. Grib rakstīt, grib lauku dzīvi vest, apnikusi sa-

biedrība. Rakstnieku vakarus vairs nerīko, viņa bijusi tā

pulcinātāja, Akuraters un d[ekadenti] atšķēlušies. Neesot

tagad laika uz literāru strādāšanu un taču gribot. Ar Var-

noviču muižu varbūt neiešot, ķieģelnīca ienesot 3000 r.,

muiža pate neatmaksājoties. Pusgraudnieki. Varbūt turēs

pansionārus. Rīgā namu būvēm būšot krīze. Rūpniecībā

neliekot naudu. Uz laukiem lielākā rosība. Celmiņš ag-

ronoms — ideālists, strādājot par 2000 r. Amerikāniete

latviešus dievinot. Poļu virsnieks atteicies 1905. g. šaut

pēc baronu listes. Aizcelts projām. Latvieši esot inteli-

ģenti.

1.4.12.

Uzņemu piezīmju rakstīšanu tikai šodien, pēc 8 dienu

pārtraukuma. Mazs starpgadījums, 4 dienas viesis un I.

atbraukšana, un tādēļ nespēju uzturēt savu kārtību, ne-

rakstu ne kalendāri, ne piezīmes, nevingroju, nestrādāju,
tikai retas reizes biju rakstījis dienā piezīmes, kad biju
izgājis staigāt. Bij jāpārkārto kārtība, un tas tad ir div-
kāršs spēka patēriņš. Lai tā vairs nenotiktu un nezustu

pārāk daudz laika, nezustu veselība caur nevingrošanu
un nekārtīgu darba un atpūtas sadalīšanu, caur piespieša-
nos pie nepieciešamo darbu izdarīšanas, caur atkārtotu

vezuma ievilkšanu: vajga atrast kārtību, kura piemērojas
arī šiem nekārtību gadījumiem, un vingrinoties izlietot arī
sīkās laika strēmelītes un atkrisles. Šo pēdējo prata
Goethe un daudz caur to ieguva. Vai nu viesi un I. jāat-
stāj laikus vakarā, bet tas ir diezgan grūti, varbūt tad, kad
būs man vairāk autoritātes vai egoisma priekš uzstāšanās,
vai jāceļas rītos agrāk augšā, tūliņ pēc mošanās, un jā-
vingro, un jāved dien. grāmata vai piezīmes. Izmantot arī

laika atkrisles tagad grūti, jo nav tik daudz spēka, aši no-

gurstu, negribu tik daudz piespiesties. Vajga tā, ka dara
labu.
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3.4.12.

lerīkot kārtīgu vingrošanu, celšanos, piezīmju rakstī-

šanu, vēstules un darbu ir ļoti grūti kopdzīves dēļ. Vakar

sāku atkal uzņemt kustību, bet paspēju tikai 8 kārtis vēs-

tules. Pamazām izvest šķiršanos, lai I. nesāpinātu; atradi-

nāties pašam. Nelikt I. just, ka ir atbildīga. Būs grūti, bet

pār visu pārnesis pāri darbs. Jūtos tikai vēl vājš; kūra

nav darījusi laba, tikai māga panes pienu. Sāku piespies-
ties strādāt, bet panākums mazs; tās pašas 8 kārtis gāja

grūti. Domas nekādas nenāk pašas, viss vēl grib gulēt un

atpūsties. Kad būtu psih. miers! Uzbudinājums gan nav tik

liels un ass; laikam esmu pieradis. Arī pie šķiršanās do-

mām. Vairāk vajga vēl domās un jūtās uzsvērt ne pašu

šķiršanos un sāpīgo priekšvēsturi, bet to, kas darāms pēc
tam. Netaisnību un pārestību man un I. pilno egoismu

vajga neieskaitīt par svarīgu, salīdzinot ar manu darbu,

kas stāv priekšā. Aizmirst nevar, bet var zināt, ka mans

pozitīvais darbs vairāk sver nekā gainīšanās pret ārpa-

sauli. Uzstāšanās pret ārpasauli arī prasa par daudz

spēka, un ārpasaule nav vērta cīņas un uzvarēšanas. Savs

darbs taču lielāks. Un ārpasaules uzvarēšana un pārvēr-

šana tiek izdarīta arī ar spēku, kas pāri paliek, atkrīt no

darba, un vēl vairāk; pats darbs jau ir darbs priekš ārpa-

saules. Tas viņu pārvarēs. Darīt tik to, vairīties no ārie-

nes, ne gainīties. Ņemt visu par ārpasauli, arī I. Tas man

vien tagad atliek, kur nespēju viņu pārvarēt. Man vajga

tā uzvarēt.

6.4.12.

Krākšana varbūt izskaidrojama itin vienkārši tā, ka guļ
uz muguras, un aizmigušam žokle atkrīt vaļā, elpu sāk

vilkt caur muti. Krākšana tikai tad, kad vaļēja mute. Bet

tad sievietēm vajdzētu biežāk krākt, jo tās guļ biežāk uz

muguras. Vai tāds fakts ir novērojams?

*

Vai var izšķirt rīta saules apgaismojumu no vakar-

gaismas? Bērnībā biju reiz iemidzis priekš pusdienas un

uzmodies ap launagu. Nevarēju sākumā apķerties, bet

tad tomēr sapratu, ka vakars, tik nezināju, pēc kā vēroju.
Gaiss rītā ir skaidrāks, vakarā putekļains, dienā sacelts.

Kad zin, kur ziemeļi, tad vakara saule pa kreisi. Mežā un

pļavās putni un kukaiņi, bites, tauriņi kustīgi, vakarā

agri lielākā daļa nozūd. Arī pates krāsas (laikam putekļu



403

dēļ) vakarā ir maigākas, neskaidrākas, bet. arī dažādākas.

Rītā visraksturiskākais ir svaigums, paši esam svaigi, vē-

sums, puķu un zāju izgarojumi, puķu dārzā jūtamies it kā

vēl svaigāki. No rīta puses mazāk karsts, līdz 12. Lielā-

kais karstums starp 2—4. Rīta vēsums dzīvinošs, va-

kars — mierinošs.

Agri no rītus celties, nevar nemaz aptvert, cik pārāk

gara diena.

7.4.12.

Lieldienas. Cik skaists ir katrs laimes gadījums, katrs

mazais pieskārumiņš ar mazā pirkstiņa naga galiņu. In.

brauc uz Somiju viena, liek turp atvest māmiņu, padzīvo
kopā dažus mēnešus, karstos vasaras mēnešos, nogaida
varbūt vēlēšanas un var braukt uz Rīgu. Ja nē, brauc at-

kal tūliņ šurp. Tad I. uzplauks atkal un sāks tikt vesela,
kad būs pieskārusies dzimtenes vismījotai rokai. Gan

tad visu citu arī panāks vēlāk; Rīgu un jūru, un cilvēkus.

Bet vecā māmiņa nevar gaidīt; Doriņa raksta, ka esot at-

kal vājāka. Laimīgā doma, ierobežot vēlējumus, ņemt tik

visvajadzīgāko vispirms, šķirt jēdzienus, ātrāk panākt
skaidrību attiecībās, domās un jūtās. Arī še vēl tad pāris
mēnešu I. taps mierīgāka un veselāka un man arī būs

vieglāk kopt un tad varēšu labāk kopt. Viņa rakstīs atmi-

ņas un aptvers labāk savu pagātni, varbūt taps, ja ne

brīva no pagātnes, tad patstāvīgāka pretī savai pagātnei:
netiks tā nospiesta, varbūt zudīs tas fatālisms, kas bij
līdz šim viņas ļaunākais ienaidnieks, bet reizē viņas stip-
rākais pamats. Tas nepārvaramais, pret kuru atsitās visa

mana uzmācīgā, nepacietīgā spurība, mana gudrība un

visa mana mīlestība. Māmiņu redzēt pieder pie atmiņām.

Viss ir sakarā ar to laimi.

8.4.12.

Lielums patībā kā mērojams? Pēc garīgām spējām. Bet

ar to vien nepietiek. Jāsaka pēc garīga satura. Spējas ir

varbūtības, dinamiskais lielums, relatīvais, saturs ir

tiešamība, statiskais, absolūtais lielums. Abi prozas, bet

abi paliek šinīs attiecībās arī tā. Kā sajēgt patības ga-
rīgo saturu? Visuzkrītošāk, jo skaidrāk, — garīgais sa-

turs patībai tas, ko viņa garīgi tura atmiņā, t. i., zina.

Daudzām lielām patībām liels ziņu krājums tiešām stāv

pirmā vietā, viņš tad arī daudz zina un ar lielu atmiņu:
Markss, Kants, Bēkons, Aristotelis. Arī citiem lieliem

ziņas vajadzīgas kā materiālas spējas darbībai, bet ne



404

tādā lielā mērā kā zinātniekiem, politiķiem: Cēzars, Na-

poleons. Dzejniekiem jāstrādā ne tik daudz ar vecu klā-

jumu ziņu, kuras jāsakārto jaunā kārtā, organiski jā-
savieno, lai taptu dzīvi, jauki organismi un idejas. Dzej-
nieki rada ar fantāziju jaunus organismus brīvi, bez liela

aparāta. Pie viņiem tātad patības lielumu labāk svērt

ne pēc tā, ko viņi zina, bet ko iedomājas: fantāzijas ba-

gātums, daudzums, tēlu organisku attiecību, krāsu, skaņu,

raksturu, būtību, kurā ir jau radīti, stāv jau gatavi domu

atmiņā un kuri tiks radīti iz neskaidrā iespaidu materiāla.

Te satiekas abi elementi, statiskais un dinamiskais,

saturs un spējas.

9.4.12.

Mums izliekas savādi, smieklīgi un varbūt pat per-
versi, ka orientāļu dejotājas atklājušas viduci, bet ap-

segušas krūtis un kājas, kuras mēdz atklāt mūsu dejo-

tājas. Morāles ziņā taču viena alga, kuras daļas atklātas,

viducis nav nemorāliskāks par krūtīm, kurām tik ļoti
tuvs sakars ar dzimumdzīvi, kuras kalpo bērnu baro-

šanai, t. i., gluži pretējam nolūkam pret deju, kas ir tik

patika. Orientāli, kuri šķir patiku no nopietnas dzīves

funkcijas, ir morāliskāki. Viņi grib tik estētiku. Un vai

ķermeņa vidus daļa, kura nes visu stāvu, kur reizē spēks
un smalkums, vijīgums, kustība, lokanība, kam vairāk

izteicēja skaistumam. Kājas ir tik attāli locekļi, nerepre-

zentē visu ķermeni, kustas tikai kā līdzekļi, rīki, nedod

nekad visas būtnes sajūtu. Viņu kustība ārišķa, stāva

kustība rāda pašu iekšējo dzīvību, kairina ar visas būtnes

pievilcību, dramatismu, spēku. Torsi ari ir gan skaisti,

arī vieni, moderni tēlnieki ir arī tādus tēlojuši bez gal-
vas, bet kājas vien tēlot būtu smieklīgi. Orientāli pa

daudz mūžiem ir dziļāk sapratuši mākslu.

10.4.12.

Man prasa, vai ir atkārtošanās visā pasauls dzīvībā?

Vai ir sākums? Kad ir atkārtošanās, tad ari robežas. Kad

nav atkārtošanās, tad arī ir sākums. Vai ir nemirstība?

Vispirms uz to jāatbild, ka, ja arī šos jautājumus nostāda

pareizi, tad tomēr mēs uz viņiem atbildēt nevaram, tas ir

ārpus mūsu ziņu sasniegšanai un izpētīšanai, varbūt pat

ārpus mūsu prāta sajēgšanai. Varbūt ar mūsu loģiku tos

nevar izšķirt, vajga citu prātu. Attiecības pret šiem jaut.

trejādas: modernie brīvdomātāji tic, ka nevar viņus at-

šķetināt, apmierinājās ar to, ka te dabas robežas un strādā
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savās robežās. Otri, dievtiči, tāpat apmierinājās, ka tā ir

tā dievības daļa, kuru mēs vairs nesaprotam, un paliek

pie sava darba. Trešie atzīst, ka ir robežas, bet ka vajga

viņas pārkāpt. Nevaram tikt pāri ar tādu miesas un gara

uzbūvi, kāda mums ir, tad vajga pašu mūsu miesu, sma-

dzenes un gara virzienu pārveidot un attīstīt. Tātad ro-

bežu laušana nebūt nav utopiska. Jau ar to top papla-
šināta cilvēku organizācija, tā viņš sasniedz labāku ve-

selību un spilgtāku garu un ilgāk dzīvo. Bet var arī

ierosināt uz darbību vairākas ganglijas. Atziņas spēju

pašu var pacelt. Mēs vairāk domājam nekā senās pa-

audzes. Var vingrināt smadzenes un tad arī vecos ārpus
jautājumus izšķirt spēja būs.

11.4.12.

Es dzīvoju pārāk intensīvā darbā, esmu vienmēr aiz-
ņemts ar domām, ar novērojumiem, ar cenšanos pēc
kādu parādību izskaidrošanas, ar atmiņu atsaukšanu,
projektiem. Arī vienkāršas sarunas top ļoti bieži par
dziļām, ja kaut kas mani ieinteresē, un tad sāk sma-

dzenes intensīvāk strādāt. Un tādu arodu, kas mani in-
teresē, ir ļoti daudz. Dzejniekam un politiķim ir ļoti plašs
darbības apmērs, daudz plašāks nekā gleznotājam, nesa-

mērojami plašāks nekā mūziķim. Pat sapņos fantāzija
strādā tālāk. Sekas no tā ir aša nolietošanās; daudz asiņu
top patērētas, smadzenes aši mainās savās sastāvdaļās
un aši un daudz atdala nederīgu vielu, kaitīgu ģiftu, no-

guruma ražojumu. Tos vajga dabūt prom, bet tas notiek

laikam tagad tikai caur gulēšanu, un tās nav daudz. Tā

sakrājās kaitīgās vielas, nāk reimatisms un nervozitāte.

Vajga laikam pastāvīgu ģiftu novadītāju: vannu, svī-

šanas, veģetārību. Vasaru svīstu tāpat, tātad varbūt jūtos
labi. Un no turienes varbūt nāk patika uz karsto klimatu.

Kamēr ī. ar lēnāku darbību vajga mērena klimata. Bet

ja es varu dabūt citur līdzekļus ģiftu novadīšanai, kā

elektrību, vannas, un t. 1., tad varbūt nevajadzēs tā karstā

klimata. Tomēr es Cīrihu sajūtu kā man pretīgu. Mana

intensīvā domāšana un runāšana dara iespaidu arī uz

citiem; vispirms uz L, un nogurdina. I. vajga no manis

atpūsties. Tad būs labi.

12.4.12.
Man ir pārāk plašas intereses, gars neviļus gar visu

darbojas, grib to sevī uzņemt, izskaidrot, slēgt un veidot.
Zināt visu nevar, padarīt arī nē. Sen jau aprobežojos uz



406

zināmiem laukiem, bet arī tie nav pilnīgi pārvaldāmi.
Divas izejas, vai nu jātop par diletantu, vai jāpaplašina
sava uzņemšanas un darba spēja, vai iekšēji. Vai ārēji.

Vajga sekretāra, kas tura visu tekošā kārtībā, vajga
prašanu iegūt arī citus likt pie sava darba, organizēt
latv. garīgo darbu un dzīvi. Sievas vajga, kas palīdz
darbā intīmās lietās. Modināt iekš katra tās iespējas, kas

viņā ir, jo attīstīt jaunas vēl grūtāk. Modināts un iejūs-
mināts darbosies un palīdzēs lielajā, daudzjūtīgajā darbā.

Korespondencē ievērot to vienmēr. Lielākā dala priekš
darba ies bojā, apslinks; daļa taps naidīga un rīkos kon-

kurenci, paši darīs pretējo uz savu roku un atvilks citus.

Sargāties iegūt naidnieku. Ozoliņš, Roberts 1
. Vajga vai-

rāk protestēt. Simsons vēl iegūstams atpakaļ. Aktīvi gri-
bēt un iegūt draugus, negaidīt uz piedāvājumiem. Ar

lielu laiku nāks par draugiem arī tie, kas apslinkst, vie-

nalgojas un nīst. Te ar iemesls, kādēļ ilgi jādzīvo. Arī

dzīves organizatoram ilgi jādzīvo, lai visu aptvertu un

pats vēl rīkotu. Jāsastāda ātrāk plāns latv. dzīves orga-

nizācijai. Par visu pašam jādabū stiprāki nervi. Jāiedala

labāk laiks starp dzejas darbu un organizācijas darbu.

*

Tagad top skaidri redzams, ka L iet projām, vismaz

uz vairāk mēnešiem būšu viens; visi līdzekļi par labu

darbībai zudīs: ierosinājumi tieši, pārrunas, kuras gan-
drīz kā darbs pats, līdzdomāšana, fiziska apmierināšana,
regulārība nervu darbībā, paradums, — viss kritīs nost.

Kā šo tukšumu piepildīt un kārtības, un paraduma lau-

zumu salabot? Palīdzēs tikai jo intensīva darbība un

stingra kārtība. Vislabāk produktīvs dz[ejasj darbs, kurš

prasa visvairāk spēka, bet arī vislabāk atalgo ar patikas
jūtām. Pa starpām un pēc darīta dz. darba latv. taut.

organizāciju rakstīt un pārdomāt.
I. arī piemērs, cik maz es protu ekonomiski rīkoties ar

līdzekļiem no āras; arī no iekšas. Audzēju I. nesiste-

mātiski, pats nezināju, ko gribu. Pat tagad nav vēl skaidri

ne izdomāts, ne uzrakstīts. Visvairāk tērēju laiku un viņas
un savus spēkus ar sīkām greizsirdībiņām, rūgšanu,

ļaunošanos. Nogurdināju I. galīgi, un liels lauzums manā

kārtībā un dzīvē. Bija pie Morandotti2 runa par palīdzību
lielajā darbā sakarā ar «Gaismas pili», bet I. savs darbs.

Nevar dalību ņemt tieši manā rakstā un tiešā darbā,

bet tik caur pārrunām un caur savu darbu, kurš jāieliek
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man kā dala manā dzīves darbā. Tik lielam vajga būt

šim lielajam darbam, ka viss I. darbs tur ietilpst iekšā.

Arī citus jāuzņem tur, t. i., jārīkojas ka manā sistēmā

var ietilpt. Arī tā jādara kā ITvniKJīH ar «EBrfeiraū]
OHeraH». Ņemt visu.

13.4.12.1

Es visus gadus kopš lielā lūzuma, pirmās lielās ilūzijas

par Resno un draugiem, par partiju 1895. g. domāju, ka

man stāv priekšā liela cīņa pret šiem pretniekiem. Es

savā ziņā gatavojos uz šo cīņu, es pārmainīju savus

ieročus, es pārcēlu visu uz citu lauku, kurš šiem pret-
niekiem nepieejams, — uz literatūru un dzeju. Vispirms

tulkoju, kur man mazāk varēja pieķerties tad, kad

«Fausta» tulkojums bij nosaukts par «F.» pulgojumu, bet

citi atzina, nācu klajā arī ar savu dzeju. Tad jau es zināju,
ka šī cīņa tapusi man vieglāka, ka ir man ieroči, bet cīņa

pret šiem vienmēr paliks kā galvenais. Mēģināju līgt ar

Resno, ar Jansonu, bet nekad nekas neiznāca. 1905. no

jauna pretības tapa asākas. Jans. un citi mani taisni nobī-

dīja pie malas. Es domāju, J[ansons] galvenais, bet varbūt

jau toreiz bija jauni pretinieki, kurus es neapjaušu.
Kad bij J. H. pirms man ar pretnieku, tad par draugu, kad

izrādījās Skalbe un Akurāters, un citi savienībnieki par

nespējīgiem, tad es vienmēr vēl domāju, ka lielākais

pretnieks no visiem ir Resnais, Jfansona] uzbrukumi «U.

un N.», un I. tāpat to apstiprināja. Kad nupat bij Aspa-

zijas], «Dzfimtenes] V[ēstneša]» lieta, arī tad es domāju,
ka tā nāk no Resnā, marksistu pulciņš likās man viņa

vadībā. Tikai nu, kad Roberts nāk pret mani, es nojaušu,
ka esmu aizmirsis apskatīties pēc citiem pretniekiem, ka

ar laiku izauguši citi jauni vēl niknāki pretnieki, kuri

mani nemaz nesaprot tāluma pēc. Tā «Jāzepam» izzuda

pretnieki un atriebība. Uz citu jāvērš uzvara.

*

Manu «Induli» aizstāv pret Duburu Herm[anis]. 2 Seviš-

ķais rakstā tas, ka H. pataisa mani par reliģijas dibinā-

tāju, jaunas filozofijas un reliģijas dzejnieku, bet ari
tādu, ķas tās izkopj. Kad nelieto vārdu reliģija, kurš man

pretīgs, tad H. taisnība. Tas manas dzejas un darbības

senu senais pamats un nolūks. 111 dz. kr-am tas pats pa-

mattonis, pats personiskākais krājums un pats filozo-

fiskākais, arī priekš tautas; reizē subjektīvākais un ob-
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jektīvākais. Mana personiska vēsture, «Indulis» tāpat,
tikai dots ārēji skatāms. Un reliģija. Kad atņem dogma-
tisko un svētulīgo, un liek kā pamatu visai psihikai va-

ronību, tad lai sauc arī par reliģiju. Bet vajga cita vārda,

un man tā vēl nav. Filozofija man neder, jo jāizteic ari

estētiskais elements. Reliģijas dibinātājs — jēdziens man

nav svešs, jo bērnībā bij mans sapnis tapt par tādu: liela

dieva ticēšana pēc vienas piepildīšanās, tad liela baušļu,
nemelošanas ieturēšana. Lūzums īsti tikai ap 15 gadu.
Tam jēdzienam ir sava vēsture iekš manis. Manas reli-

ģijas kvintesence vienā vārdā: darīt pazitīvu labo. Tol-

stojam — nedarīt, nepretoties ļaunam. Sociālisms: preto-
ties ļaunam. Kristn.: nedarīt ļaunu un mīlēt. Mana pra-
sība līdz ar sociālismu aktīva prasība, tiem pasīva, bet

soc. grib aktīvu naidu, es gribu aktīvu mīlu.

14.4.12.

Cēlos vēlu, 7, nu bij jāizšķir, ko labāk darīt, vai

vingrot vai rakstīt piezīmes, beigās neiznāca ne viens,

ne otrs, sāku domāt par «Augstrozes meitiņas» plānu
1
,

sevišķi par mīļā nogāšanu zemē. Tēvs ienācis, neizsaka

savu nolūku, sabaidē meitiņu, te cerē, te baidās, ka tēvs

neaizkavē, te sāk baidīties, ka tik mīļais neatnāk, tad

vēl kā to aizkavēt. Tēvs ir visu rīkojis, bet nezina, vai

izdosies, neuztic ļaunajam kalpam, vai tik nav paziņots

mīlim, lai nenāk, vai meita nedomā ko ļaunu pret viņu,

aizdomīgs, bargs, grib lai mīl, bet pats netic tad mīlai.

Paziņo pusvārdiem meitai, ka sagaida: vai tu gaidi
ko. Es arī gaidu — ko? — smiedamies: Tavu bērna mīlu.

Tad abi glūn un uztraukti gaida, vai nāks mīlis. Logs, kā

redzams priekšmets. Vaļā un slēgts. Tēvs atrod virves

trepes, savāds atrašanas uztraukums, jo zina. Redz, ka nav

paziņots, ka nāks. Aukle arī, zinātāja. Tās jūtas; uztica-

mais kalps. Lielākais efekts te uztrauktā, galā gluži klusā

gaidīšana uz troksni lejā. Vai dziesmiņa par mīlu? Nāk

soļi. Kā paziņot, lai nenāk? Tēvs to aizkavē. Kad beigās
iekliedzas: nenāc, tad tā taisni ir zīme nākšanai. Tēvs: nu

jel saņem, citādi viņš nenāks. Nogrūž, vēl saruna. Tas var

būt arī V cjēlienā]. Meita ārprātā. Tēvs nosit ļaunos

kalpus. Tad pats sevi. Atgādina Jāzepu.

15.4.12.

Jaunības drāma «Indulis», vecuma drāma, «Pēters Lie-

lais» un «Aleksejs». 1 Bet ir arī vecuma komēdijas. Ve-
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cums parādās tā, ka cilvēks neiet vairs garīgi tālāk, iet

vienmēr lērāk līdzi laikam un jaunai, vēl mazai, bet

augošai paaudzei, līdz pilnīgi apstājas, kad nāk jaunekļa

gados un sāk uzņemt vairāk iespaidus no āras. Tad vecie

dzīvo tikai vēl savā, vecā ideju aplokā, bet to nemana.

Šī nemanīšana ir vidus punkts komēdijai. Nemana tā-

dēļ, ka viņa paaudzes idejas ir uz visām pusēm papla-

šināmas, tālāk izjūtamas, izstrādājamas ar prātu. Neviena

paaudze nebeidz savā laikā pilnīgi savu ideju aploku
izstrādē? Paliek pāri ideju attīstīšana līdz viņu patiesam

kodolam, bet arī pāri par to līdz tam, kur top par absurdu.

Te sākas komēdija. Bet varbūt taisni tā trešā vai vēl

vēlākas paaudzes sāk jaunu patiesību, jo maldi un pa-

tiesība var būt katrā idejā, skatoties pēc laika un ap-

kārtnes. Lielas idejas savā nelaikā bijušas maldi. Visi

atradēji, Ikars, Galilejs, humanitātes sludinātāji.
Attīstīt no šā arī jaunu vēstures likumu par attīstību

pēc paaudzēm.
Otrs likums par jaunas kārtības rašanos caur netīšiem

izņēmumiem no vecās kārtības regulas.

16.4.12.

No rītus vingroju drusku par daudz, jūtos uztraukts,
mazs trīcētājs kājās. Brokastīs tāda sajūta, ka «Indulis»

ies labi, iepriekšējās kritikas bij labas. Kad to izsaku,
I. sāk brīdināt, ka publika neklausoties uz kritikām.

Aktieri varot nelabi spēlēt. Nevarot nemaz teikt, kā

iešot. Tas uz mani dara stipri nospiedošu iespaidu itin

piepēši. Baramies, salīgstam tikai izejot uz Kasarati. I.

plāni rakstīt pret «Gundegu un Brusubārdu», ka pakaļ
darināts «Zelta zirgam», ļoti nemākslinieciski un rupji
būvēts, kā ziemsvētku pasakas, labāk tad Miller Swit-

zerland. 1
Bezgaršības, ka 6 meitenes smiedamās krīt gar

zemi. lesūtīt «D[ienasļ L[apai]». Raksturo Brigaderi kā

padevīgu pretnieku, rupju, mazisku intrigantu, ļaujas
sevi apvainoties, kaitē slepeni. Pirmais paziņojis, ka prē-
mija piespriesta ne «Neaizsniegtam] mērķim», bet Ben-

jamiņam.2 Annai konkurence, gribētu būt pirmā sieviete.

No tā uztraukuma nevaru lāgā saņemties uz strādāšanu.

Vakaru norunājām, bet tad izdaru savu veco plānu:
ierīkoju sev pavasara herbāriju, stilizētu pavasari, uz

mazām lapiņām nospiežu puķītes, lapiņas, ziediņus. Reizē

arī piemiņa un materiāli darbiem. «Ind. un A.» visas

puķītes, kuras pa darba laiku saliktas iekšā, te sevišķi
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uzglabātas. Man par šo skaisto piemiņu un darbiņu liels

prieks.

*

Taisnība ir partijai un veciem, un jauniem reālistiem

tanī ziņā, ka brīnumi nav jau pagātnē un teikā vien,
bet ir vēl lielāki brīnumi tagadnē, sevišķi zinātnē, so-

cioloģijā un tehnikā. Lasu itāļu avīzēs par lielo okeāna

kuģi, 3 kas nesīs sevī visu Jelgavu — 30000 cilvēku. Tas

priekš visas pagātnes ir neiespējams brīnums. Lai nu

atstāj pagātni un raksta šos brīnumus. Bet šo prasību
nevaru vispirms atzīt priekš dramatiķa. Šie brīnumi visi

ir tikai episki, viņi var tēlot apkārtni un sajūtu, bet dar-

bību viņi nedod, jo ir taisni personības atbrīvošana no

darba: tad viņi ir neapzinīgās dabas brīnumi, bet ne

rakstura brīnumi. Drāmai daļa tikai gar cilvēku. Un

cilvēku brīnumus, lielus raksturus, aktīvus un pasīvus

gribas spēkus šie tehnikas brīnumi nedod. Lieli raksturi

taisni ir tie, kas izliekas mūsu laikā brīnumaini un neda-

biski. Ja grib darīt iespējamus un nedabiskus lielus

raksturus, tie jāpārceļ citā atmosfērā, kur viņi izliekas

ticami: vēsturē un teikā. Lielas vispārējas idejas drāmās

nav citādi izsakāmas, kā vienīgi teiku, ja daudz vēstures

līdzekļiem. Ibsens pūlējās iekarot mūsu laikus priekš
lielu ideju dramatiskas tēlošanas, bet bez sekmēm. Idejas
tēlotas Solnesā, Brandā, Borkmanī, 4 bet nespēja kāpt

tornī, dzīve Alpos, gaidīšana uz bankas direktora vietu

nav traģiska, bet smieklīga. Tā ir visļaunākā konven-

cija, ka nesmejos par tornī kāpšanu kā varoņa darbu.

Ibsens bij stiprs talants, bet nepietiekoši izglītots, varbūt

arī nebij vēl ģēnijs.

17.4.12.

«Induļa» izrādes diena nu bij vakar, man viņa deva

uzbrukumu un riebumu; uzbrukumu par visu manu dar-

bību.1 Ko līdzētu man, kad «Indulim» būtu panākumi
kad ar to būtu ievadīts jauns virziens literatūrā un dzīvē.

Mana visas dzīves kritika un noliegšana taču nāk jau no

jaunās paaudzes. Ka noliedzējs ir niecīgs, dara lietu tik

ļaunāku, nav man pat pretnieks, no kura neriebtos.

Traģika paaudžu maiņai tā, ka 40 gadi, kā augstākā
spēka gadi, dod taisni jaunus, oriģinālus darbus, bet tie

otrai paaudzei ir sveši, jo izauguši no pirmās paaudzes

idejām un apkārtnes, kuru nepazīst jaunie. Ap 40 ga-



411

diem ir jau jaunekļi un strādnieka dēli, kas auguši gluži
citādos apstākļos, tā krīze sakrīt ap 40 gadiem taisni

kopā ar spēku augstāko pakāpi. Daba pate sev te stāv

ceļā, nedod sapratējus un uzņēmējus taisni labākām ideju
rašan. Kāda būs izeja? Vai tā vienmēr bijis? Laikam nē.

Agrākos laikmetos attīstība negāja tik ātri uz priekšu,
jaunā paaudze dzīvoja vēl puslīdz tanīs pašos apstākļos
kā vecā, varēja saprast, — vai ir manāms, ka toreiz

idejas labāk attīstījās? Vismaz tas manāms, ka bij lie-

lāki raksturi. Izeja būs tā, ka cilvēka mūžs tiks garāks
un veselīgāks, un tad viena paaudze pārdzīvos vairākas

pārmaiņas, krīzes nāks biežāk, bet nebūs tik postīgas.
Būs labāk.

18.4.12.

Cik maz laimes prasu un cik daudz mazāk vēl dod. Ar

ī. vēl padzīvot kopā, vēl pakopt un mīļi turēt, bet. viņa
slimst un jādod projām uz Cļīrihi]. Braukt man līdzi ir

nestrādāt, bārties un abiem sagrauzties. Nāk mazs apmie-

rinājums, apsveikuma telegramma no «Induļa» izrādes,

ir jau priekšā uzbrukums, kurš noliedz man visu līdzši-

nējo darbību. Gribētos nu strādāt, bet strādā, kad jā-
laiž I. projām, kad pats nevesels un nervozs līdz galam.
Simsons arī taisās mani ievilkt politiskā loma un pole-
mikās. Nekad nav darba ar prieku, vismaz panesamos

apstākļos. «Z. Zirgs» rakstīts 3 nedēļas, tik daudz var

izraut samērā mazāk negantā laikā; tas arī mans mīļākais

darbs. «Jānis Vīrs» man patiktu, bet tas prasa taisni

pārgalvīgu sajūtu, gluži brīvu, pat prieku, kur to ņemt?
No saimnieces jāiet prom, tā priekš manis pilnīga pro-

blēma, liels briesmīgs darbs, atteikt cilvēkam, izputināt,
visas viņa cerības. Nervu priekš tam man trūkst. Kā

tikt pie darba? Kā tikt pie darba! Visu piepēši pamest.

Esmu saistīts ar bibliotēku. Vest klaidoņa dzīvi; daba

prasa lielu mieru. Kad nu izrautu atkal kādu brīdi, aiz-

miegtu acis uz visām nelādzībām, atstatu visu paklaidā
un tomēr strādātu, — nu nāk vēl virsū Sašas ciemojums.

1

Mest visu piepēši pie malas, braukt uz Austrāliju, vismaz

Ēģipti. No I. nedabūšu ziņas. Nevar. Vēlāk. Kur izeja?

Veselam tapt. Kā to lai panāk tādos apstākļos? Un tomēr

vajga uzvarēt.

19.4.12.

Mana I. negrib braukt uz mājām tūliņ, grib atlikt uz

rudeni. Sarakstīt vēl še tās atmiņas un tad tik braukt.
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Aizvakar bij par to runa, es stipri atrunāju, jābraur ma-

mas dēļ, pārstrādāsies pāris mēnešos uzrakstīdama 6

loksnes un tad neiznāks ne brauciens, ne raksts. In.: «Kas

mans darbs pret Tavu. Es tikai arī gribētu tā drusciņ
uzrakstīt, kas mans. Es jūtos tik niecīga pret Tevi». «Es

jau neliedzu Tev rakstīt. Tev nebūs justies niecīgai; mēs

līdzīgi.» «Kad Tu arī negribi, ka es tā domāju, es taču

tā domāju». «Brauc uz māmiņu, nepārgrozi plānus. Topi

vispirms vesela. Tad paraksti pa 1, pa 2 loksnēm mē-

nesī, būs arī darbs gatavs.» Es nesaprotu, ka visi tie ga-

rie aplinki grib teikt gluži ko citu, ka I. negrib, ka grūti
šķirties. To es bieži pārprotu, es neticu, ka sieviete mani

mīl īsti, un tad I. bieži arī runājusi nepatiesi, bija arī tas

lūzums, bija konkurence, un man jo grūtāk saprast un

ticēt mīlu. Man liekas, ka I. tik pēdējā laikā C[lrihēļ kopš

«Induļa» jūtas kā pārspēta, kā reiz to teica vienā vakarā.

Man grūti ticēt sievietes mīlai tādēļ, ka neesmu skaists,

esmu agri vecs ticis, esmu pēc dabas skarbs. Un tad

man ir gluži nomaļus intereses, egoistiskas: mans darbs

un vispārības lietas. Man ir arī savs maigums, bet tas

nav sievietīgs. Tomēr es varbūt maldos, varbūt arī te

Flava ir visa, kas ierosina sievietes mīlu. Man tas dziļāk

jāievēro. I. vakar grib piekopt taupību man par patik-

šanu, izrādās, beigās tikai taisīts dēļ mīlas.

20.4.12.

Es nerakstīju šorīt gultā. Viss labi, visu var panest,
visu var veikt, viss atkrīt, ko vakar naktī cietu, ar re-

zignāciju domāju, ka nespēju vairs izturēt. Pat pārrunas
bez uztraukuma, bez asarām, ar līgšanu un labu iznā-

kumu nevaru vairs izturēt. Vakar vakarā tik liels no-

gurums: nu būtu diezgan, lai viss paliek, neiet vairs tālāk.
Nevar tikt pie darba, visi labvēlīgie apstākļi izbeidzas,

nemiers turpinājās. Dienvidus atstāt, pa ziemu nestrādāt

ārā, mēģināt Bernā istabā strādāt un tērēt briesmīgi daudz

nervu spēka, nogurt jau darbā un dot to vāju, un pa-
tērēt uz priekšu spēkus, nedot tiem iespēju atpūsties.
Neviena darba vairs nedarīt labos apstākļos, bet tikai vēl

Jaunos. Arī kad I. brauc projām, i tad lai nepalieku tur,

kur darbs veicas, bet lai eju uz Bērni. Nekur netikt brīvā

un darbā! Vai I vajdzīgs, ka es aizeju postā? I. nevar še

dzīvot, arī aiziet postā. Nav izejas, jāšķiras. Bet nu jau
viss labi. Un te mazs apstāklītis. Es biju manījis, ka I. ir

bēdīgs vai domās projām, vienu reizi vien piespieda mazu
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smaida stariņu no lukturīša. Un nu atpūšoties, sapņojot
dzirdu jautājumus par Carlyla tulkojamo grāmatu1. Es

biju prasījis, vai [traucē?], nē, domājot par tulkojumu.
Ak! Tad tas tas bēdīgums un tālums! rindiņas skaitītas

pa to laiku, kurš man bija kā aizmiršanās un atjauno-

šanās, kā devīga saule bijis, to aptumšo mazs mēnesīts.

Saulei aiziet garām mēnesīts un par 100 gadiem vairs

nenāks. Man aptumšojums paliks. Ir beigas, ir gluži

beigas. I. slimo, krams apstājies, nejūtīga uz laiku. Varbūt

uz visu laiku. Varbūt nekad nav bijušas jūtas. Varbūt

tik jaunībā. Jau tā profanācija toreiz, svētkus
_

pārvērst

par ikdienu, par kustonību to, kas augstākā poēzija. Ta-

gad vēl pat veikals pa to laiku. Ir beigas un ar briesmām,

un paliek tomēr rezignācija un — arī nebrīvība? Ak, tad

vismaz darbu! un vaļu!

21.4.12.

Es izstāstīju Iniņai vakar vēlu savas bēdas par vien-
aldzību. I. sala un dzēra jaunatnesto Chianti1 drusku

daudz. Paris malku es arī. Runājām par «īlu», par
ģēniju, tas es, es pats sevi nepazīstot. Par .sevi! Lai ne-

domāju ļauni: tikai visu labu. Neesot domājusi pa to
laiku uz rindiņām, tas tik vēlāk. Esot nogurusi, nevarot
visam sekot. Interese pēc zināma mēra atslābstot. In.

raksturojums. Spēji un strauji interesējoties, bet ātri pa-
gurstot nervi. Tā par «Imantu», tā «īlu» divas vai trīs
dienas stipri runājām. Tad I. saka: «Nu es visu izteicu
un izdomāju, vairāk man nav ko teikt, nervi neklausa,
kad arī vairāk piespiežu domāt. Tagad dari un domā viens

Pats tālāk.» Tā ir tā pate periodiskā lēcienos domāšana
un jušana. Tā arī tā pate periodiskā lēcienos saprašana
Pēc ilgas nesaprašanas. Neapzinīgi darbojas, tad parā-

Apzinīgi darbojas, bet drīz pagurst. Varbūt tas vis-

pārējs likums sievietēm, kas stāv sakarā ar mēneša

periodu, uz kuru gandrīz uzbūvēta visa sievietes dzīve.
Es, varbūt vīrietis vispār, domā nepārtraukti, var ilgāk
nervus piespiest. Bet vai nav vīrietim arī periodisku
mēneša kaislības? Es gandrīz esmu to pie sevis novē-
rojis. Varbūt tomēr arī sveši iespaidi. Tos grūti nošķirt,
lai dabūtu skaidru eksperimentu. Vajadzētu to taču iz-

darīt un atzīmēt kalendāri.
In. saka, cik ļoti jūtot priekš manis, tā neviens cits

nevarot. Man nevaiga pāri darīt In., ar mazisku greiz-
sirdību, nevajga ļaut izrauties acumirkļa jūtām, kuras
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taču ir pārejošas. Vajga zināt un ticēt tam, ka mani mīl.

Tā ir galā taču taisnība, ka mani mīl. 2

22.4.12.

Darīt, ka gulošais epus ceļas augšā un sāk iet, ir da-

rīt drāmu, kuras gals ir traģisks. Drāma ir staigājošs

epus. Kā dabā trīs valstis — zeme, augi un kustoņi, tā

dzejā: dusošais epus, kas visa pamatā, lirika — zaļie

augi, vienmēr mainīgi, zaļoši un vīstoši, un beigās drāma,

kas darbojas, apzinās un iet. Epus bez apzinības, statika,

drāma — dinamika, lirika — pāreja, pusapzinīga. Drāma

izlieto visu, liek epikai tapt apzinīgai un nelaimīgai, dod

virzienu lirikai un ar viņu runā, sasniegdama savus mēr-

ķus. Bet viņas traģika tā, ka arī viņa — citu veidotāja,

pate ir pārejoša, ka taču viss iznīkst. Kā gadu maiņas,

kā cilvēku dzīve. Traģēdijas pamati — jūtas, ka cilvēkam

taču jāmirst, ka viss gan dots viņa varā, visu viņš var

sasniegt priekš sevis un priekš cilvēces, bet pašam vi-

ņam jāmirst. Tas ir vienīgais, kas neatkarājas no viņa

paša spēka un gribas, tas ir liktenis, uz kura celta visa

traģika. Nāve ir pēdējais un lielākais dievs, nāve ir likte-

nis arī pašiem dieviem, tas pārvērtības liktenis. Kādēļ

nevar būt maiņas un augšanas bez indivīda atmešanas un

nāves? Kādēļ nevar vienmēr atjaunot savas sastāvdaļas

tā, ka nevajadzētu mirt? Kad nevajadzētu mirt, tad ne-

būtu arī traģikas. Kad paildzina dzīvi līdz daudz simts

gadiem, arī tad jau traģika zaudē savu asumu, gribas

jau mirt. Traģēdija izsaka visdziļāk visas dzīves būtību,

epika tikai viņu tēlo negrozāmu, tādēļ epus pats zūd, jo

dzīve evolucionē. Traģēdija paliek kā augstākais sapra-

šanas veids visai būtībai. Tās idejas ielikt «Mūžībā».1

*

Es varu ļoti ilgi un neatlaidīgi domāt pie vienas lietas;

es tad tik ātri nenogurstu. Pat runājot par ļoti intere-

santām lietām, par dziļām domām, es nenogurstu; bet

sabiedrībā, par sīkumiem tērzējot, gan nogurstu. Varbūt

tur arī vainīga uzmanības saraustīšana, kad jāatbild reizē

daudziem. Es varu dienām cauri palikt pie vienas lietas

un urbties viņā, kad In. jau nogurst, vai saka, ka nu es

par to esmu teikusi visu. Tad man vēl paliek urbjošās

jūtas vismaz un neapzinīgi darbojas. Arī par darbiem

varu domāt gadiem cauri, piemēram, «īlu».
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23.4.12.

Bet kad mana visa nervu darbība tik stingri un neat-

laidīgi top koncentrēta uz domāšanu, — un es domāju

nemitīgi, nav acumirkļa, kad es nedomātu nekā, — tad

man nepaliek vairs nervu spēka citām dzīves darbībām.

Es nevaru labi par sevi rūpēties, par apģērbu, ēšanu,

satiksmi ar ļaudīm, par praktisku politiku. Tomēr tā nav,

ka es tanīs lietās nekā nesaprastu: man tur arī ir inicia-

tīvas domas, garšu ēdienos un drēbēs es pārvaldu, plānus

politikā un satiksmē izdomāju pastāvīgi; bet izvest es

nekā nevaru, kad arī iesāku, ātri apgurstu. Aiziet uz pil-

sētu, nopirkt augļus, papīru vai ko tamlīdzīgu, priekš
manis ir jau briesmīgs darbs, lielāks nekā vienas dienas

dzejas pensums. Uz banku mēnešiem neaizeju nolikt at-

nākušo naudu. Vēstules nerakstu mēnešiem. Sakārtot sa-

vus papīrus, bibliotēku, ierīkot jaunu kārtību rokrakstos,

rēķinus un statistiku vest man liels prieks, bet nespēju
arī to. Avīzēm apaugu. Sekretārs un saimniece_ priekš
manis ir dzīvības jautājums. Ja es sevi pušu pārlaužu,
es atrauju darbam spēku.

*

Humanitāte nav jūtu lieta, bet ir prāta lieta. Zēlība,
cilvēcība, augstsirdība, cēlums, izpalīdzība — visas tās

ir pirmā kārtā prāta lietas. Jo visas tās dibinājās pirmā
kārta uz ārpasaules, citu cilvēku objektīvu saprašanu.
Sī saprašana aptver ne vien otra cilvēka labumu un ma-

teriālās intereses, bet arī viņa jūtas. Humānais cita stā-

vokļa sapratējs varēs skaidri zināt, kā tas svešais zinā-
mos gadījumos rīkosies, jo zinās viņa materiālās intereses
un viņa jūtas. Tātad humānais varēs viņu rīkot, darīt uz

viņu iespaidu, izlietot saviem mērķiem. To visu var tik

tad, kad otru pazīst. Varētu pazīt otru ar vienīgu no-

vērošanu, bet kad pats novērotājs ir bezjūtīgs pret otru,
viņš nesapratīs otra jūtas, un viņa novērojumi būs vien-

pusīgi un tātad greizi: iespaidu uz otru darīt nevarēs.

Domas, ka ar prātu vien pietiek, ir valdošās, bet taisni

tādēļ maldošās. Domas, ka naids ir pareizā jūtu attieksme,
tāpat maldošas, jo naids padara ļoti aklu un garīgi trulu,

novērošana top sašaurināta. Mežonis ir vienmēr naidīgs,
un arī tikai tagadējais mežonis, kurš samaitāts no kul-

tūras, agrākie mežoņi bij labsirdīgi un arī gudri. Huma-

nitāte bieži kaitē labsirdīgiem, vājiem cilvēkiem. Bet te
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kaitē īsti ne labsirdība, otra cilvēka saprašana, bet rak-

stura vājība. Labs un vājš nav viens un tas pats.

Humanitātei arī augstāks attaisnojums un dziļāks

pamats politikā, jo lielāka ir politika. Pati lielākā atzīst

par visas darbības prātu — cilvēces labumu. No tā arī

atsevišķam indivīdam nāks vislielākais labums. Uz kop-
intrešu dibināšanu iziet arī sociālisms, tik viņš vēl nav

diezgan liels.

24.4.12.

Mani sen pārvalda domas, ka vajga turēt gatavu izeju
no latviešu literatūras, kad viņa top pārāk nepanesama.

Izejas: vācu literatūra, krievu literatūra, līdzeklis drāma,
katrai sava. Vāciem: mākslas drāma, krieviem: sabied-

riska strādnieku drāma. Trešā izeja: rakstus nelaist klajā,
tad nebūtu pastāvīgais riebums no traucējumiem, bet vēl

tikai nav pietiekoša materiāla spēja dzīvot bez ienā-

kumiem. Tas būtu ātri jāpanāk, jo stāvoklis top aizvien

un ātri nepanesamāks. Partijā satiksme galīgi iznīcināta,

publika tiek absorbēta no kliķēm un partijām. Kritikas

vairs nav, bet tikai politiski artiķeļi, publicistika apēd
mākslu. Neprasa pēc darbiem, kas paliek, bet pēc ik-

dienas vajadzības preces, pēc artiķeļiem, feļetoniem po-
litiskā nolūkā. Paši redz, ka partijas cildinātie darbi pār-
iet pēc vienas sezonas, tā Andrejam Upītim, bet ar to

ir apmierināti, jo avīžu artiķeļi jau arī pāriet, vēl ātrāk

pat, par vienu dienu. Tendence un partijas lielie mērķi
arī zaudējuši savu nozīmi, par tiem nerunā un tos ne-

saprot. Jo darbojas ašķu galu ļaudis, kas palikuši pāri
pēc pastāvīgām vētīšanām un sijāšanām; tādi, kam va-

jadzētu vēl tikai mācīties elementārus jēgumus. Bet tie

ir redzamās un vadošās vietās un māca citus savu pelēko
vienmuļību un ikdienas pārmaiņas. Vai šo padibeņu pa-
audzi var pārliecināt un aizraut, vai tai var dot mākslas

darbus? In. saka, ka «īla» vielu noņems, tas vienīgais.
Citādi der vai nu vecuma drāma un polemika, vai klu-

sēšana, vai pāriešana uz citu literatūru.

25.4.12.

Mans «Induls» nepatika, tā es domāju tūliņ jau rakstot,
tā atzina arī In., to teicu arī Kugam, tādēļ atmetu viņa
rakstīšanu pilnīgi, un divus mēnešus tas gulēja. Tikai

veikala dēļ uzņēmu atkal un ātri nobeidzu. Bet nu Bžrjr
tikās mani samulsināja ar savu labvēlību, domāju, ka

tiešām ies labi. Izteicu to, I. apkliedza, un nu ir fiasco1.



Te ir gadījums, kur māņticība nākusi par ļaunu. Bet vi-

sām tādām zīmēm nav nozīmes, ja viņas pamazina sa-

jūtas, patiku un tā mazina prieku uz darbu. Tad visas tā-

das lietiņas, lai viņas būtu cik mīlīgas satiksmē, ir jā-
atmet. Bij nesen otrs gadījums, kur I. arī apkliedza, bet

to neatminu. Vajga visu skaidri zināt, pēc zināšanas vien

spriest un rīkoties. Bet patiesībā mēs pa lielākai daļai
nebūt nerīkojamies ar prātu un aiz viņa dzinuļiem. Mūs

vada gandrīz visur tikai jūtas, un prāts piedod jūtu mo-

tīviem tikai savu likumisku — loģisku attaisnojumu, kā

advokāts arī nelabai lietai. Uz to jau arī dibinājās visa

traģika, sevišķi Šekspīram: kaislības vada cilvēku. Franču

drāmā cilvēks top vadīts no prāta un tikuma, un priekš

mums nav dabiski cilvēki, un, liekas, arī pati drāma ne-

pilnīga. Tātad ir gan prāts novērot, izkopt, vest sistēmā

jūtu parādības pēc darbības ierosinājumiem. Tad arī sa-

jūta krīt svarā, par to, ka viņa atkal guļ pamatā jūtām.
No viņas izceļas jūtas bieži vien, bet nokrāsu dabū vien-

mēr no sajūtas. Jāmeklē līdzekļi, kā sajūtu vienmēr uz-

turēt spirgtu. Varbūt var to dibināt vienīgi uz prātu, uz

stingrību, varonību.

27.4.12.

Man jāattīsta vairāk savs prāts. Uz viņu man, kam
nav aktīvas enerģijas, tik daudz jāpalaižas, un nu viņš
man neklausa visur. Tikai vakar es iedomājos, ka bija
muļķība prasīt, lai laiž «Induli» jau pavasarī. Es neapdo-
māju, likos no jutām vadīties, ka «U. N.» neies vēl otru

sezonu cauri, un nu tas taču būtu gājis un būtu to pašu
ienesis, ko jauna luga «Ind.», bet «Induli» būtu varē-
juši — un laikam butu vajadzējis — uzvest rudenī. Ci-
tādi rudenī nekā no manis neuzved, un es zaudēju.
Tagad, caur «Ind.» uzvešanu pašā vēlā pavasarī, es zau-

dēju laikam 1000 r. šo gadu. Bez tā zaudējuma man jācieš
arī prestiža, ka jaunā luga nav varējusi vairs tā pievilkt
publiku. Un viss tikai aiz prāta kļūdas. Bet es to pamanu
tik vēlu, kad jau sen notikusi un sekas sen parādījušās.
Arī te pirmās bij nepatikšanas jūtas, kas mani pārval-
dīja, un neprāts._ Prāts vairāk jāattīsta. Jāieradinās tādā

atmosfērā, ka prāts pārvalda arī jūtas. Jāatrod mehāniski
līdzekļi, kas liek prātam vairāk darboties. Tad visur jā-

sauc, ko saka uz to prāts? Tā arī pie dusmām. Tā arī
attiecībā uz I. Vai ir tik ļauni? Ko saka prāts? Tā arī pie
slinkuma, pie enerģijas trūkuma, nevingrošanas.

417
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Baroties un nevingrot ir neprātība. Tad barība aiziet

bez mērķa cauri vai nosēstas kā tauki miesā. Tikai vin-

grojot barība top pievadīta miesas audiem un stiprina
tos muskuļus, kurus vingrina. To es nezināju tik skaidri,
bet nu tas arī ir jāievēro un pēc tā ir jādara. Tāpat jā-

piekopj dziļā elpošana, kura tūliņ noņem dusmas un

bēdas, un palīdz.

5.5.12.

Es esot impresionists, saka kāds «Jfaunajā] D[ienas]
Lfapā]». 1 Jankavs tos apkarojis un tik mani atzinis. Bet

tagad uzvarējis galilejists — impresionisms. Te pilnīgs
domu juceklis: sociālists raksta, apkaro Jankavu, kurš

toreiz bija ultrasociālists, aizstāv impr[esionism]u, kurš

ir dekadentu virziens, kuri atkal ir soc[iālisma] preti-
nieki. Uzvarējis tos, kurš jau sen beidzies. Bet gar to

man nav daļas. Mana daļa tikai tur, ka es esot impre-
sionists.

Nē, es esmu mākslenieks un kā tāds neesmu iespie-
žams nevienā šablonā un virzienā. Virzieni vajadzīgi
tikai diletantiem. Pēc tehniskiem paņēmieniem nevar

iedalīt māksleniekus. Māksi, lieto visus paņēmienus, pie-

mērojoties katrai vielai un savam temperamentam. Laiks

māksleniekam ir dots un arī temperaments, viņš tos tēlo

pēc sava temperamenta. Bet viņš tos arī veido pēc sava

temperamenta; viņš pats var grozīt un attīstīt sevi un

arī laiku. Bet vispirms viss viņam ir viela, pasaule un

pats. Tehniski virzieni ir radīti no.māksleniekiem, kuriem

diletanti un vēl neattīstīti mākslenieki pakaļ dara, izlie-

tojot jau gatavās metodes. Bet nekādā ziņā metodes ne-

top radītas no masas, tikai izlietotas. Un pie šīm metodēm

tad tā pate masa un tie paši diletanti grib piesiet māksle-

nieku pašu un citus patstāvīgus māksleniekus. Te ir vir-

zienu nejēdzība. Arī piespiesto metodi mākslenieks, pie-
mērotai vielai lietodams, tomēr grozīs pēc sevis. Tik ne-

īstus talantus aprij metodes. Tā A. Daudet2 naturālisms.

Ja Repins padodas impresionismam] kā tādam, tad tā

ļauna zīme. Bet varbūt masa viņu lieto brīvi. Es esmu

brīvs.

*

Es gribu kopdzīvi, simbiozi, vēl vairāk pilncilvēku,
kurš sastāv no diviem abu dzimumu indivīdiem. Jo cii-
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vēks tik tad var sasniegt augstāko, kad liek lietā visus

cilvēces spēkus, un ir ari sievietība — spēks. Šiem vie-

notiem spēkiem tad arī vajga darboties pie viena darba,
tas tad būtu visaugstākais. Vai tas var būt mākslas darbs

vai tikai sabiedrisks? Sieva bijuse daudzreiz palīdzētāja m.

darbā, kad pate nav bijusi māksleniece. Bet kad pate ir?

Nav bijuši gadījumi. Es un L neesam darījuši kopdarbu,
tikai palīdzējuši viens otram. Vai būtu iespējams kop-
darbs? Līdzšinējie piedzīvojumi runā tam pretim. Kad I.

grib stipri līdzi strādāt, iet savu ceļu fantāzijā, man pre-

tības jūtas, man darbs top novirzīts uz neīstu ceļu. Tāpat
laikam Ļ nepadotos manai fantāzijai. Bet kad atrod vielu

un metodi, kura abiem piemērota? Vai nebūs atkal vis-

pārīga, bezpersoniska dzeja, kurai kā tādai atkal ir trū-

kums un kura tātad nav uzskatāma par augstāko. Tātad

nebūtu iespējams organisks kopdarbs mākslā? Ja tā, tad

arī visu dažādo spēku lietā likšana nav iespējama, tāpat
kā visaugstākā sasniegšana.

Bet divas nesavienojamas personības savienojas bērnā.

Tātad fiziska kopdarba auglis ir iespējams un sniedz aug-

stāku, nekā abas daļas, kuras savienojušās. Bet garīgs
kopdarba auglis nebūtu iespējams? Vai varbūt tā, ka

abi dod savu stiprāko sajūtu, viens dod iniciatīvi, otrs

iznēsā? Bet fiziski sieviete iznēsā un dzemdē, garīgi gan-

drīz otrādi, vismaz tā, ka vīrietis atrod vielu, sieviete

ierosina, vīrietis iznēsā un dzemdē garīgo augli. Pie fiziskā

augļa vajga pasivitātes, pie garīgā — aktivitātes, viens

top iznēsāts, otrs strādāts, darināts. Varbut_ drāmā un

romānā, kur katrs raksta vienu personu. Jālūko, varbūt

varēs.

6.5.12.

Udenspuķēm — rozēm, lilijām, purenēm, kallapām —

visām savāda smarža, līdzīga ūdenssmaržai. Ūdens mel-

dijām visām arī sava līdzība, leišu un latviešu, pūt, vē-

jiņi, skalojos, velējos. Jūra šņāca, jūra krāca.

7.5.12.

Es atļauju I. pilnīgu brīvību; es zinu, ko tas nozīmē.
Maziski ir Ibsena «Frau vom Meer» 1 vīrietis un sieviete.
Viens cerē taču, ka atnāks atpakaļ, otrai vajadzēja tik

atļaujas, tad nedara. Nav līdz galam iešanas, nav vajadzī-
bas pēc brīvības. Es vīru un sievu neturu tik mazus. Šķir-
šanās ir šķiršanās. Koku neplēš pušu, lai vēlāk audzētu
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atkal kopā, tad bija veltīga mocīšana. Kad pārplēsts koks,
tad abas puses sasien, lai nenotecētu sulas, lai varētu vēl

dzīvot: kā tad vairs pēc viņas saliks kopā, jo abas sadzīs

un apreps ar mizu, ka nevar vairs palikt kopā. Katrs mek-

lēs un ņems sev citas dzīves iespējamības, citas parašas,
citu darbību, citas jūtas, citu dvēseli. Pret vecām jūtām

jākaro, tādēļ viņas taps ienaidīgas un nevarēs pie viņām

atgriezties. Lauzt visu atkal pušu — nozīmē par daudz

nomocīt, atņemt par daudz asiņu, kā moca operācijā. Tad

arī jauna atkopdzīve neatdos vairs spēku. Laulību var

lauzt pašā sākumā, kad vēl aši dzīst. Var lauzt zemākas

sugas ļaudis, kam nav ko daudz zaudēt, kas caur pār-
maiņu top bagātāki no āras, kam nav lielākā bagātība

augšanā no iekšienes. Citi likumi kopdzīvei dažādos ve-

cuma laikmetos: jaunībai, vīrībai, vecumam. Viena likuma

uztiepšana ir šablona un ļaunums. Par to arī jāparunā
vairāk un plašāk.

*

Mana Callas laida agrāk tikai pa trim lapām, ceturtā

aizvien nokalta. Tagad, kad zieds, stāv trīs lapas visas,

nāk ceturtā, un neviena nekalst. Ne taču taisni vairāk

patērē spēka priekš zieda, bet nu var. Tātad pienācis klāt

jauns spēks. Vai to dara zieds? To dara mīla? Kā tas nak?

Vai periodiski, ik pa gadu puķe sakrāj spēku, kuru tad

izdod ar lielu enerģiju, kuras pietiek ne vien ziedam, bet

kura pilnībā plūst pāri arī uz lapām un visu puķi.

9.5.12.

Es esmu rakstījis līdz šodienai jau 10 vēstules un kārtis,

saņēmis 7. Lilijai I. rakstījusi 8 lapp., man rakstīt tādēļ

atlikusi atkal. Lilija man nupat pārmet, ka es pāri darot.1

11.5.12.

Ir jau 11, bet es vēl neesmu sācis drusku strādāt, aiz-

iet dienas vienos uztraukumos un graušanā. Visas slimī-

bas zīmes atkal klāt, un nu taču būs jāsāk darbs. Heines
tulkojums vēl pa starpām.

1
Kopotie raksti 2

kliegšus tiek

prasīti, vēstuļu 30 jāraksta. Tādi labvēlīgi apstākļi darba

sākšanai. Un psihiski. Ar In. nekādā galā netieku. I. grib
projām un nevar, mocās un pārmet man, ka manis dēļ
vien še dzīvo. Dara labu un pate to pārmet. Bet man

vajga ne labdarības, bet miera strādāšanai. Vēl draudzene

pastiprina un parupjina to pašu. Tas mazais cilvēks ir
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briesmīgs. Kāds lai ir gals tam visam un kā lai es tieku

pie darba? Braukt projām kaut kur tālāk? Atstāt mantas

paklaidā? Pārcelt uz mazu istabu, atslēgas aizsūtīt In. Un

bēgt? Vismaz uz laiku priekš darba. Mani tie apstākļi grib
iznīcināt, viens glābiņš darbs, to arī grib atņemt. Bet kad

bēgt, vajdzētu tālāk bēgt, lai reizē aizbēgtu arī no uz-

brukumiem no partijas puses. Lauzt ar visu vēl nav pie-
nācis laiks. Vēl daudz pavedienu lēnām atsvabina. Vēl

es nevaru ekonomiski brīvi stāvēt, vēl arī neesmu saņē-

mies enerģijā uz pilnīgu, neatgriežamu vientulību. Bries-

mas un žēlums vien vēl izliekas pilnīga vientulība. Man

jāraud, kad padomāju vien uz to. Tas nozīmē, ka neesmu

vēl vesels. Bet kā lai iegūst veselību? Tad tūliņ jātiekas
ar L, jo kur citur ārstēties kā pie F[arbšteinas], un tad jau

nevar dabūt veselības. Bet varbūt vientulība pate dos

veselību? Un In. atstāt? Bet viņa jau pate raujas prom

un tomēr nespēj viena iet. Varbūt spēs dzimtenē? Tā abi

aizejam postā. Vai glābties un glābt?

12.5.12.

Esmu ļoti uztraukts Iniņas dēļ, ka netiek vesela, arvien
nogurums. Biju pilsētā, pa laikam liekas, ka atspirgu, bet
tad atkal nogurums. Paša vakarā pirms gulēt iešanas

sagrābj mani lielas bailes par In. Gribu braukt un redzēt.

Gulēt_ ejot neatturamas raudas, pa vairāk reizēm; tad
vieglāk. Agrāk es ierakstīju, ka raudāšana pate par sevi
ļauna un vienmēr labāk atturēt. Bet varbūt reizēm arī
dara labu. Tās piepešas bailes, tādas pat kā izgfājušā] de-
cembrī, uz Cīrihi braucot; vēlāk kaunējos, ka nebij tik
ļauni. Vai tik es pats viņas nesuģerēju sev? Dzejnieka
amats bieži liek suģerēt sev dažādas jūtas. Pie «Induļa»
pats tiku raudājis 5. cēlienā, bet arī agrākos, kad viņam
gāja slikti un nebij izejas.

Bet tagad taču tiešām In. netop vesels un stiprs. Ne-
gribu tas briesmas iedomāties un uztraukties. Tādēļ var-

būt esmu ass pret In., ka neiedomājos briesmas no zau-

dēšanas. Vai to nevar lietot kā līdzekli sevis paša savaldī-

šanai, teikt sev vārdus: kā būs, ja nebūs I. ? Tāpat fantā-
zija attīstīta In. un tādēļ laikam tik ļoti cieš manis dēļ.
ledomājās stipri jūtam, suģerē, un tad viņu jānes. Klāt
nāk vēl iedomāta apziņa par savu vainu, nebraukšanu,
par manu vainu, ka manis dēļ palika še — un nu nedē-
lam cauri nevar atspirgt. Mani joki novada uz ārpasauli,
bet cik tad to var dot. Bet vai nevarētu taisni tagad rak-
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stīt joku lugu?
1 Tā būtu izeja. Jeb vai rakstīt «Inez dc

Castro»2
, pašas jūtas vēl pārspīlēt un tā notrulināt un

veikt. Nogaidīšu vēl šorītu Iniņas vēstuli. Vienkāršākais

taču braukt. Visjaunākais bij, ka nebiju izšķīries priekš
lugas un nevarēju rakstīt regulāri. Tā es zaudēju tik

daudz laika un būs atkal briesmīgi jāsteidzas un jāsa-
slimst. Jāpārvalda sevi, lai topu maigs pret In. Kad tikai

nav par vēlu? Kad nu vēl šoreiz varētu paglābt?

*

Lai vienotas baltu tautas, kā to aizrādīju «Tie, kas ne-

aizmirst», jāizdod kopīgs rakstu krājums teorētisks, bet

labāk praktisks: dzeja, latviešu un leišu valodās: pirms
vēl latv. un latgaliešu un vēlāk vēl latv., latg., leišu un

igauņu. Tam mērķim jau noderējuši arī tādi darbi kā

«Vaidelote», kura jāizdod šinīs krājumos arī leitiski. Tad

«Indulis». Jāraksta drāma «Kalevipoegs». 3 Jāraksta

«M. Giese»4
un nordiskas vielas, teiku, vēsturiskas un

reālas. Jāiepazīstas ar Somiju, Zviedriju un Dāniju. Zem-

kopji dara priekš tā mērķa arī, propagandēdami dāņu

lauksaimniecības paraugus.

13.5.12.

Man atkal mazs piedzīvojums vakar, kā vislabāk tiek

vaļā no grandiozām bēdām, ka aktīvi ko dara, vai nu

atbildi rakstu, vai uzrakstu to pašu dienas grāmatā, vai

vismaz strādā kādu citu darbu. Rakstīju vakar 2—3 stun-

das In. vēstuli un tika labāk. Būtu nopietnāk, sistemātis-

kāk rakstījis un nebēdājies pa starpām bez mērķa, jo ne-

uzrakstītās domas velti zūd un miera nedod tādēļ, ka

netiek izdomātas līdz galam, paliek neskaidras un velti

atkārtojas, — tad būtu ātrāk ticis galā un būtu mazāk no-

guris. levērot reiz nopietni šo regulu! Uzrakstot bieži re-

dzētu arī, ko velti uztraucos, pats vainīgs. Vai uztrau-

kums tikai sedz slinkumu? Saņemties!

*

Es tā vakar bēdājos un raudāju, ka esmu In. slimu pa-

darījis, ka nevar atspirgt, — un šorīt dabonu vēstuli, ka

vaina gluži citur, ka In. izpilda kalpones vietu. Aiz cil-

vēcīgām jūtām, nevar kopties un kustēties, nogurst, nevar

strādāt. Par to I. man nav rakstījusi 2 nedēļas, likusi man

velti tik briesmīgi ciest. Gadiem mēs upurējāmies, lai

tiktu pie naudas un varētu ārstēties un tad strādāt, un
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I. aizsviež prom veselību. Pat ne aiz cilvēc[īgām] jūtām,
bet vienkārši muļķības, jo varēja pieņemt savā vietā

meitu. Pārestība man ari nodarīta, ka nav nekas teikts.

Es izslēgts no kopības. Tanī pat vēstulē I. pārmet man,

ka es nesaprotot viņas lepno savpatības garu, un ka

mana kopdzīve esot ķīmiska sakušana. Viņa nemaz ne-

manā pretrunu. Kā bērns griež ar nazi un brīnās, ka otrs

kliedz. Kas būs ar mūsu kopdzīvi? Mēs nenākam tuvāk

viens otram, saprašanās laikam jau sasniegusi augstāko

pakāpi un tālāk vairs neiet. Briesmas man to iedomāties.

Labi, es caur mehāniskiem līdzekļiem: uzrakstīšanu vai

darbu novērsīšu lielo sagraušanu un raudāšanu uz laiku,

bet kas būs tālāk? Kur tad izeja redzama? I. nespēj sa-

prast. Reiz viņa teica reibumā, lai es nelūkojot viņu pār-
taisīt, lai neiedomājoties par daudz no viņas, lai ejot vien

savū ceļu. Bet tās jau ir briesmas. Visa mana dzīves uz-

būve tā sabrūk. Bet briesmas arī vest I. līdzi, kad viņa

negrib un nevar, kad viņu plēš pušu vēl tālāka raušana.

Tā ir tā pate pārvingrošanās. Ko darīt? Reizēm domāju,
ka viss uztraukums tikai aiz slinkuma, lai nevajadzētu

strādāt.

15.5.12.

Man kopš vakardienas atlaižas lielās ciešanas I. dēļ. I.
grib braukt mājās. Tad gan atkal sāksies bēdas, bet var-

būt es šoreiz varēšu vairāk saņemties un būt pastāvīgi
vesels un laipns. Vakar darīja labi arī vēstuļu rakstīšana.

atlaižas bēdas, tad nāk liels nogurums, gribas
atpūsties, nestrādāt, nerakstīt dienas grāmatu. Un kad
arī piespiežos, tad visas domas, kuras tik ļoti vēlējos uz-

rakstīt un kuras tik vajadzīgas, lai tiktu pie skaidrības
un miera, piepeši ir kā izzudušas. Kad uzķeru kādu pave-
dienu, tad netieku tālāk, viss paliek guļot, kā liels dziju
režģis. Tā palikušas neatzīmētas visas lielās attīstības pos-
mas manā dzīvē. Viņu bij tik daudz un dažādas, es bieži

jutu pats, ka nu sākas gluži jauns posms, ka iet uz

augšu. Bet tagad pāri tikai visneskaidrākā atmiņa. Tas

viss ir zudis cilvēcei, jo šī attīstības gaita bija tipiska
šim laikam un nākamam, tā ka es daudz agrāk un ašāk

attīstījos nekā mēdz. Vai varbūt rekonstruēt pēc vēstuļu
un dažiem piezīmju datiem, bet tie ari rakstīti visi tādos

nat noguruma brīžos, neizsaka būtību, bet tik tālu, apni-
kušu atbalsi. Arī biogrāfija tā paliek tukša un nepareiza,
nedzīva un vispārēja, bet varēja būt pilnīga: ar patstāvīgu
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dzīvi, jo katrā attīstības posmā ir patiesībā pilna, no-

slēgta dzīve par sevi, ne tikai daļa, ne sagatavojums vai

saviļņojums citai posmai un vispārējai kopdzīvei. Bēr-

nībai sava noslēgta dzīve ar patstāvīgām prasībām un

tiesībām: var iedomāties, ka viņā vien izdzīvoju kādu

personību. Mana atmiņa, ka bērnībā domāju: lielie ne-

saprot bērnus. Vairāk spēka!

*

Kādēļ nevar laist pāri pienu? Tā daļa, kas pāriet, ir

samērā maza, tāpat kā maz ir tā ūdens, kas izliets apņem

lielu platību, jo viņš ir plāni izdalīts. Bet, pienam pārejot,
tomēr zaudējums tādēļ, ka pāri iet taisni krējums. Tauki,

kā vieglākie, stāv virsū un tātad arī pirmie iet pāri. Bet

kāpēc piens putojas un samērā ātrāk uzvārās, un iet pāri?
Vai arī tauku daļas ātrāk un stiprāk sakaist? Es nemāku

to izskaidrot pats.

Kādēļ maize, karstā pienā iedrupināta, ir karstāka par

pienu? Cieti ķermeņi tura ilgāk siltumu, ir blīvāki un

reizē mazāk gaisa starpā starp savām daļām. Gāzes lai-

kam atdziest vēl ašāk.

*

Es priecājos, ka ir tāda būtne pasaulē un dzīvībā. Ne-

kad tādas nebij bijis un nekad arī nebūs otras tādas. lekš

sevis dus un kustas pēc saviem likumiem. Skaistums du-

sēt, kad jūt tik iekšējo dzīvību ritam, skaistums vēl lie-

lāks, kad dusa pāriet kustībā un jūt divējādi viļņus ritam.

Liels prieks uzlūkot un novērot, bet kā brīnums, kad šī

svešā būtne ne vien divkārtajos veidos novērojama, bet

trešā veidā, kad dara aktīvu iespaidu uz pašu novērotāju,
novēro pašu vērotāju, uzskata skatītāju, jūt jutēju. Kad

vēl kāpina iespaidu un aizskar pašu novērotāju. Visas

dzīvības kustības reizē sastindzējas: vēro un jūtas vērots,

jūt skarumu un jūt skaruma jūtas, un atbildi un atbildes

jūtas un lielo laimi par savas dzīvības sajūtas uzmundri-

nāšanu un satiksmi, un sajūtu par savas pasaules paplaši-
nāšanu ar citām būtnēm. Nedomā lielā paradumā vairs

un garo domu rindu, bet tik nebeidzamas parādības mo-

dinātas, ka arī tagad vēl vienmēr būtne jūt laimi un

prieku otru uzlūkot.

*

Man aiziet daudz laika nolemjot, kuru rakstu rakstīt,

kuru drāmu ņemt pirmo, vai neņemt dzejoļus. Labs jau
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tas spaids, ka ikgadus jāraksta luga, citādi vienmēr būtu

šaubme, vai tik nav labāk izlaist lugu un pāriet uz epiku,
romānu, aforismiem vai dzejām. Tagad vismaz likums tas,

ka lugai jābūt, kad atliek laiks, var ņemt vēl ko citu.

Bet pašā lugu izvēlē posts. Jau pērn nebūtu tā nokāvies,

nebūtu pārstrādājies ar «Induli», nebūtu bijis jābrauc uz

sanatoriju, kad būtu spējis izšķirties jau pavasarī priekš
vienas lugas. Arī 1910. g. būtu bez graušanās, bet ar

darbu bijis, kad nebūtu tik daudz šaubījies pie izvēles.

Jā, pat 111 dz. kr. laikam būtu gan gatavs, un es nebūtu

nemaz slims ticis, nebūtu I. padarījis slimu, nebūtu lū-

zuma ar nebeidzami sirdssāpju abiem, kad būtu izšķīries
un palicis pie 111 dz. kr., kad būtu laidis viņu klajā, kāds

ir, kad biju jau apguris pie viņa strādāt. Nervozība ne-

lāva strādāt, un nestrādāšana vienu reizi neļauj strādāt

otru reizi un dara vēl nervozāku. Tagad atkal esmu zau-

dējis tik daudz mēnešu, februāri, bet visādā ziņā martu,

aprīli un maiju. Ar laiku jau nāks cik necik atpakaļ, jo
iestrādāti taču ir darbi. Bet tagad tikšu atkal spiests uz

pārstrādāšanos priekš termiņa un dzīvoju visu laiku ne-

labā dūšā. Vaina, ka gribu izmeklēties, kas labāk node-

rētu, laikam, kam mazāk uzbruktu. Mans stāvoklis satri-

cināts caur I. incidentu un «Induļa» neattiekšanos uz

tiešu partijas interesi1
: arī reālas lugas nerakstīšanu. Un

tomēr vajga dekorāciju lugas reputācijas dēļ pie plašākas

publikas. Vai nebūtu taču labāk strādāt tik prom bez ap-

rēķiniem? Ražotu vairāk, būtu vesels un tas atsvērtu ļaunu

pie partijas. Vismaz vajadzētu reizē reālas lugas.

*

Projekts jau 9.5.12. izdot kā pielikumu un beigu burtnīcu

kopot, tulkojumiem
2 komentāru par svešvārdiem. Sa-

stādot kopā no dažādām piezīmēm pie tulkojumiem. Vai

atsevišķu grāmatiņu par grieķu mitoloģiju, varbūt No-

ritci (Reklāmā) tulkot. 3 Varbūt arī latviešu manu radīto

un ievesto vārdu rādītāju.
Labi būtu, ja kāds uzņemtos sastādīt manu vārdnīcu

no visiem manis lietotiem vārdiem.

16.5.12.
Es nesūdzēšos vairs un nepārmetīšu nekā In. Es tikai

pierakstīšu, kas man top darīts.

Jāved grāmata par visiem draugiem un ienaidniekiem,
un paziņām, kur viņu raksturojumi, darbi, spriedumi par

viņiem no manis un citiem. Izturēšanās pret manim.
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Sūdzību grāmata, kas dzejniekam viss jāpanes mūžā.

Kad būtu vesta sūdz. grāmata no paša darbības sākuma,

tad kļūtu redzamas tādas briesmas dzejnieka gaitā, kādas

nav ne iedomātas. Tā grāmata plēstu sirdi pušu. Tā būtu

dziļākā cilvēces traģikas aina.

*

Es nevaru novecoties un pāriet līdz ar savu paaudzi,

jo man nekad nav bijušas savas paaudzes, kas būtu ar

mani. Mana paaudze bija pret mani. Es noturējos līdz

šim pret visām paaudzēm, pret veco, pret savu, pret jauno.
Manī ir cits spēks nekā viņās, un, kad tas ir uzvarējis
līdz šim, tad uzvarēs arī nākotnē (9.5.12.).

*

(10.5.12.) Kad kāds nelāgums, to tūdaļ vajga norakstīt

nost, vai aktīvi pretī darīt, vai vēstuli, vispirms projektu
rakstīt, vai ielikt dienas grāmatā. Kad arī aktīvu darbu

nenosūta, vēstuli ari nē, tad labums tas, ka pirmie sārņi

nomesti nost; pēc tam pašam miers, labāka dūša un gud-
rāks prāts, neaptumšots. Izdosies viss labāk. Tā darīt.

17.5.12.

Uznāk reizēm pulks dažādu domu un tik steidzīgi viena

pēc otras, liekas arī ļoti ievērojamas, un taisni tādēļ cerē,

ka tās neaizmirsīs. Bet šīs reizes pa lielākai daļai tad,

kad gars aizņemts vai ar darbu, vai ar bēdām un kad nav

vaļas uzrakstīt. Otrā dienā, kad pavaļa, cerē nu uzrak-

stīt, tad visas izzudušas. Vispār pavaļu dienas aiziet bez

jebkāda darba, tad ir nogurums no lielā uztraukuma. Jau-

nas domas tad gandrīz neiespējami ražot, nāk novērojumi
un atmiņas, gars darbojas arī tad, bet tad aiz noguruma

nevar uzrakstīt. Tātad atliek tikpat ari ar visu nevaļu
fiksēt kaut cik uznākušās domas. Un jādomā, kā regulēt
šo domu darbību. Tā laikam būs aizvien, ka uztraukums,

paņemdams visu būtni, ierosinās arī domas, tātad 1) regu-
lēt pašus uztraukuma brīžus, izdalīt uztraukumus uz ilgāku
laiku, tām rokā strādā jau mana graušanās, prātam likt

izspriest aši uztraukuma fakta nozīmi, un izdalīt daļas uz

dienām, uzrakstīt uztrļaukuma] cēloņus un zināmos atse-

višķos ņemt priekšā savās dienās. 2) Tad ar parlogrāfu
fiksēt visas domas.1

3) Noguruma dienām atstāt vai nu

kādas uztraukuma domas, vai ieradināt uzrakstīt novēro-

jumus visīsākā veidā. 4) Vispār jādomā uz atpūtas regu-
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lēšami. Viņa var būt a) pilnīga, pēc lieliem uztraukumiem;
b) pēc ik 5 dienām; c) izpildītā ar atpūtas dar-

biem: mehāniskiem — botānika, bibliotēka, markas, no-

raksti un kārtošana, izgriezumi, vēstuļu kārtošana; fizis-

kiem: vingrošana, mazgāšanās, staigme; d) izpildīta ar

ražas darbiem: biogrāfija, dien. grāmata; c) vēstules;
f) dzejas; g) domas par pārtiku, pelnīšanu, izgudroju-
miem.

18.5.12.

Es vakar nespēju nemaz saturēties, iznāca gluži pazu-
dusi diena. Jau pailgi, V 2st. neceļos. Jāceļas tūlīt. Tad

rakstu kartiņu, bet tas pavedina uz aizlasīšanos. Domāju
ne par 1., bet par rēķiniem Gulbja izdevumiem. Pēc pus-
dienas aizkavējos ar piena vārīšanu pusdienās, atkal pa-
dodos domām, kuras visvairāk patērē spēku. Nogurstu,
tā ka nevaru pēcpusdien 4 sākt strādāt. Tādēļ ņemu ka-

talogu, bet vēlreiz padodos domām. Tā aiziet līdz V2B,

ēdu, tad staigāju, tad katalogs; bet nu atkal aizlasos — 12.

Guļu vāji, jo vēlu liekos. Liela nepatikšana, top slikti,

negriba un šaubas uz darbu. No kā viss nāk? 1) Domas,

kas visvairāk tērē. 2) Neuzmanīšanās, katrs laikraksts ir

kārdināšana. No laikrakstiem jāsargājas. Atliekas no

mana avīžnieka laikiem un no jaunības neirastēnijas.

3) Neesmu ieturējis nedēļas iedalījumu un 5 dienu sis-

tēmu. 4) Neesmu regulāri strādājis, neesmu piespiedies

pie drāmas. 5) Nogurums no uztraukuma par In. Tā nāk

gluži zudusi diena. Kā sargāties, lai tas nenotiktu, bet

kad noguruma dēļ jau sācies, kā tad pārtraukt? 1) Darit

tūliņ darbus, kas vieglāki, kārtot, pārrakstīt, rēķināt.

2) Mehāniski līdzekļi: pa starpām vingrotne, citronūdens

dzeršana, staigme. 3) levingrināties klausīt, ko saka prāts.
Ļoti bieži, gandrīz ik reizes cauri vai nu nogurumam,

vai dusmām, vai kaislībām runā prāts, liedz un brīdina,

zina, kas būtu jādara. Bet prāta balss par vaju, top ap-

slāpēta un bieži pat prāts top spiests atrast atvainojumu
un pierādījumu faktiem un kaislībām. Kā ievingrināties,
lai varētu klausīt prātam? Stiprināt atmiņu. Taisīt izvil-

kumus no šīm regulām, lai ikdien tās ievērotu.

*

Viss, ko nespējam ātri aptvert, saskaitīt vai izšķirt,
mums liekas liels, daudz, galu galā mistisks un dievišķs.
Tā dievība un mistisms ceļas no mūsu garīgās kūtrības,



428

no nekustības. Nekustība ir dievība, muļķība ir misti-

cisms. Cik vairāk kustamies un domājam, tik vairāk atsva-

binājāmies no šaurām bailēm un atkarībām. Visu mēs ne-

zināsim, par daudz zināt mēs nespējam, nav ko baidīties,

ka topam par daudz gudri. īstais mistisms vienmēr pa-

liks, viņš nebūs mazāk īsts tādēļ, ka būs dziļāks un pla-
šāks un ļaus mums vairāk telpu pašu domām un dar-

biem. Arī zvaigžņu debess netop nebūt mazāk mistiska

un nezināma caur to, ka mēs viņu vairāk izpētām. Taisni

otrādi, jo gudrāki topam, jo vairāk zinām, jo vairāk re-

dzam priekšā jautājumu un miklu, jo vairāk zinām ari

savu nezināšanu. Un nezināmais aizvien ir mistiskais un

dievišķais. Bet sašaurināties un baidīties no domāšanas

nozīmē pazemināt sevi un mistisko. Mēs tik ļoti labprāt
sašaurināmies aiz iedzimtas garīgas kūtrības; visur prak-
tiskā dzīvē mēs redzam bezgalīgu daudzumu, neaptvera-
mību, neizdibināmību. Zvaigžņu, acīm redzamo, liekas

bezgala daudz, bet ir tikai kādi 3000. Tā laikam būs arī

ar domām: liekas, ka ir neaptverami daudz, bet vajadzētu
lūkot skaitīt. Hebels lūkojis savas skaitīt, ne ar nolūku kā

izzināt, bet tikai nezinādams citas formas reģistrāciju.

Viņam iznāk tikai pāris tūkstošu. Vajdzētu man sistemā-

tiski skaitīt; bet lielum lielākais daudzums aiziet garām
neuzrakstītas. Tās vajga veikt.

*

Kad drāma iziet no kulta, tā ir sakarā ar morāli (Šil-
lers), dod skatāmību, formu, simbolu, kad visu dara par

darbību, kad visu rīko ar gribu, pēc gribas, tad viņa arī

stāv vistuvāk kultūrai un sevišķi jaunas kultūras radīša-

nai; viņa tuva politikai un reliģijai arī tagad. Tad arī pa-

reizi drāmu apspriež ne vien no mākslas stāvokļa, bet no

kultūras stāvokļa. Tad arī pats dramatiķis ir reizē politi-

ķis; tad es nemaz tik tāli neaizeju no savas politikas, bet

asinu tikai līdzekļus un metodes. Drāma ir augsta stila

politika, drāma ir jauna reliģija.

*

Tā ir. «Liekas, ka Tev visapkārt dzīvē ļaunums, un Tu

ciet, ciet visu mūžu.» 1 Tā ir. Vienīgā izeja: izdomāt sev

labas, mīļas jūtas, sajūsmu par lieliem ideāliem, izdomāt

lielas domas par cilvēci un visumu, izdomāt sev labus cil-

vēkus, dziļus un lielus, maigus un līdzjutējus, un sapratē-
jus. Vienīgā dzīves izeja ir — nedzīvot dzīvē. Tā ir. Bet
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kādēļ tā jābūt? Vai tad es nespēju to grozīt, sevi pašu
grozīt, ka varētu arī dzīvē atrast sev vietu? Es aizgājis
par tālu prom aiz bailēm no aizskaršanas. Vai tā aizskar-

šana būtu bijusi tik sāpīga un ļauna? Varbūt būtu darī-

jusi labu? Varbūt arī še kūtrība? Vajga arī to veikt.

*

Dramatiskā māksla visu pārvērš darbībā. Tā nav tikai

viņas adjektīvā īpašība, tā ir viņas būtība, tā ir viņa

pate. Epika ir miers un dod mieru. Bet pārvērst darbībā

nozīmē darīt kustošu un dzīvu. Drāma ir dzīves radītāja,
ir vīra darbs un dievu darbs, pasaules radīšana. Drāma

augstākā veidā ir traģēdija, tāpat kā dzīvība augstākā veidā

ir traģika. Divas pamatizšķirības filozofijā: statiskā —

Vēdanta, dinamiskā — Buddha. Bet Buddha attīstību aiz-

ved galā uz nekustību, uz Vedantu, ir beigās pate sevis

noliedzēja un apzinīgi meklē nirvānu, nekustību, kā glā-

biņu no dzīvības un kustības. Kristus gan ir arī karotājs,
bet tomēr grib visu novest dievā un mierā. Man vajga

jaunu filozofiju, kura negrib kustību dēļ miera, dzīvību

dēļ nāves, bet kustību dēļ kustības, dzīvību dēļ dzīvības;

negrib būt ierocis ienaidnieku rokā, grib būt pats un sev

pašam. Grib visu pārvarēt kustībā. Arī mūžam nekus-

tamo, arī pagātni, visu miera un visas nāves pagātni pa-

darīt par dzīvu un kustīgu. Dara arī pagātni attlstīgu,

pārveidojot viņu mūsu apziņā. Jo citādas reālas būtības

pagātnei nav, kā vien mūsu apziņā. Pagātne ir 0, kā šī

zīme izsaka tikai neesošo. Tikai mūsu dienās ir pagātne,
ne pate par sevi; eksistē tik vien, cik vēl darbojas, kus-

tas tālāk iekš mums, iekš tagadnes, iekš nākotnes. Pa-

gātne tik vien ir, cik viņa noliedz savu būtību mieru,

negrozāmību, neesamību, ir, cik noliedz sevi, tātad pa-

gātnes nav; viss ir tikai kustība un dzīvība.

*

Problēms ir tāds, ka mūsu domās vajga iznīcināt pašu

pagātnes un tātad pašu laika jēdzienu kā tādu. Ne mēs

atkarājamies no laika, bet laiks no mums. Laiku un mū-

žību pārvērst kustībā un domās. īls2
grib iznīcināt 111 cēl.

pašu pamata mieru, pamata jēdzienu, pašu laika sajēgu.

*

Traģikas ir tik vien dzīvē un idejā, ka jāiet uz tālāku

attīstību cauri caur piepešu nāvi. Vajga darīt nāvi lēnu,
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nemanāmu, darīt atjaunošanos pastāvīgu, lai mirst šūni-

ņas un audi, bet ne organisms, viņa kopība. Traģika, ka

tas nav vēl panākts. Bet tam jābūt. Drāma ved uz uzvaru.

Traģēdijai nav jābūt tikai mākslas formai, ne tikai filozo-

fijai, ne tikai zinātniskai pētīšanai un jaunai atziņas for-

mai, bet arī līdzeklim, ierocim dzīves jaunveidošanai, ra-

dīšanai, nāves pārvarēšanai.

*

Brīnās un liedz, ka latv. valodā varētu izteikt

augstas domas. Jāorganizē un jāpārrada latviešu valodatā,
ka viņā var vislabāk izteikt augstas domas. Citās lielās

valodās nav iespējams tā organizēt un pārradīt, viņas par

lielu, viņu runātāju masas par lielu, lūztu kopsaprasme

lielajā masā; izglītība aizietu par tālu no masas un iz-

nākumā būtu taču gluži jauna un neliela valoda, kāda ir

latv. valoda. Vedēji var būt vienmēr tikai nedaudzi. Tā

arī sociāl. kustībā organizētie. Mēs, latvji, varam radīt

jaunu valodu. Un vajga, lai jaunos kultūras jēdzienus va-

rētu izteikt, citādi kultūra top traucēta no valodu nepil-
nības. Tikai vajga aizvien visu tautas masu vest līdzi iz-

glītībā, tā ir demokrātisma un sociālisma nepieciešamība.
Tas mans mērķis. Drāma ir līdzeklis, kritika — palīgs,
sociālisms — metode, nākotne — uzvara.

19.5.12.

Es uzmostos ar to domu un to sapni, ka esmu ilgu
laiku ar ī. runājis uz otru istabu, bet tur ieeju, tad redzu,
ka In. nemaz tur nav, un nodomāju, kādēļ tu man ne-

teici, ka aizej. Vai I. nav jau aizgājusi kopš tā lūzuma un

nezina pate? Sešus gadus I. jau dzīvojusi ar mani pilnīgā
vientulībā un man ienāk prātā, ka kāds holandiešu glez-

notājs no savas mīļākās prasījis, lai tā viņu pavada viņa
vientulībā divus gadus. Tā to darījusi un to uzskata kā

lielāko heroismu. Bet te ir jau 6 gadi! Sieviete nevar to

izturēt gluži fiziski. Kaķi mīl cilvēkus, bet vairāk to

māju, kurā dzīvo. Sieviete ir tuvāk dabai, vairāk saistīta

pie vietas, katra vietas pārmaiņa viņai grūti panesama,

un kur nu vēl pilnīga atrautība no zemes, karāšanās

gaisā. Jau uz Slobodsku I. brauca nelabprāt, vienu va-

saru, kad es cerēju uz «īla» rakstīšanu, solīja, bet neat-

brauca. Un «īls» palika nerakstīts. In. nevar to izturēt, tā

vientulība viņu nokaus. Tad jau labāk, lai es eju postā.
Jālaiž ir. Un es zinu, ka tā ir nekad neredzēšanās. Ko ari
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palīdzētu turēšana? Redzēt savām acīm, kā mīļots cil-

vēks vīst ar katru dienu, ir briesmīgāk, nekā pašam vīst

ar katru dienu. Un tad es būšu gluži viens. Vai man būs

varbūt mans darbs? Varbūt pirmā laikā. Tad arī tas

vairs nebūs, jo pa gariem gadiem es esmu pieradis pie

ierosinājuma, un laikam dara savu iespaidu arī seksuālā

dzīve, kā vismaz apgalvo ārsti. Varbūt Nietzsche aizgāja

postā 1 tādēļ, ka bij bez seksuālās kopdzīves. Varbūt tas

pats stāv man priekšā? Viņš arī vaidēja zem briesmīgas
vientulības. Kā to lauzt? Un tomēr vajga veikt.

*

Es rakstu sagaidot 1., jo vakar dabūju telegramu, ka

šodien būs, kaut gan es biju teicis, lai nogaida brāļa ziņu.
Iniņa ar visiem spēkiem grib savu dabu pārvarēt, grib
turēties pie manis un tomēr dzīvot, varbūt pat grib apzi-
nīgi priekš manis atdot savu dzīvību un dzīvības iespēja-
mību. Kurš nu lai pieņem otra dzīvības upuri? Neviens

to nedarīs. Un aiziesim bojā abi. Mūsu problēms nav īsti

skaidrs, jo viens izšķirošs apstāklis pienāk klāt, ka es ne-

maz nevaru brīvi izšķirties uz upuri un iet tur, kur I. ir

dzīvības iespēja. Es nevaru griezties mājās. Tikai kad es

arī varētu dzīvot mājās, problēms būtu skaidrs. Tad būtu

jāizšķiras, vai es varu dzīvot un strādāt Rīgā, vai tikai no-

males vientulībā. Kraukļos vai jūrmalā.

*

Vai nav tomēr izeja, kā veikt vientulības postu? Vai
I. nav arī garīgs un radošs cilvēks? Vai tādam nevajga ari

miera un klusuma strādāšanai? Tikai pa laikam sabied-

rību, tad atkal klusumu? Vai es nevaru veicināt I. strā-

dāšanu? Es šos gadus nodarbojos tikai ar sevi, spiezda-
mies pie darba. Es neņēmu dalības pie I. darba. Es pat at-

raidīju Iniņas darbu. Es runāju par konkurenci. I. ari

jutas vientuļa, divkārt bez dzimtenes un bez darba. Es

vairāk esmu pa šo laiku strādājis nekā I. To I. sajūt rūgti.
No turienes varbūt arī lūzums. To vērst taču ir manā

varā. Mudināt I. uz darbu. Nevien uz tulkojumiem, nevien

uz biogrāfiju, kuru I. taču neieskata par pilnu, bet mudināt

uz liriku. Un vēl vairāk uz drāmu. Jo lirikā viņa jūtas
kā taisījusi fiasco, bet drāmā viņas pirmie lielie panā-

kumi. Es tagad aizplēties priekšā. Abiem jāraksta drāmas.

Te var būt izeja un glābiņš.
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Es atradīšu glābiņu un mieru tik tad, kad pilnīgi pats
sevi saņemšu, izzināšu un pārtaisīšu par jaunu. Visa

mana līdzšinējā būtne ir tapusi un augusi, par spīti visai

manai prāta attīstībai un gribai, tomēr tikai neapzinīgi, kā

laiks to nesis. To laiku es izzinājis līdz zināmam mēram,

es esmu viņu pie mums locījis un virzījis, bet visu to da-

rījis taču tikai pēc parastā uzskata par kultūru pēc citu

metodes, esmu bijis tikai popularizētājs, vecās kultūras

ievedējs, sociālisma sagatavotājs, vedējs un tālāk attīstī-

tājs. Es neesmu vēl kritizējis ne sevis, ne vecās kultūras,

ne sociālisma, ne manis ievesto un vesto jauno sabied-

rību. Es esmu naivi pieņēmis par pareizu kultūru un sevi,

bet nevar tā būt pareizi, jo ir dzīvojuši un tātad veido-

jušies un radījuši citu no citiem un no sevis. Es nepār-
valdu vairs ne sabiedrību, ne sevi. Sabiedrība nepārvalda

vairs sevi un mani. Arī viņa dzied vecu meldiņu, bet

teksts ir bojājies un ticis cits. Jārauj ārā no šīs iekšējās

nesaskaņas man sevi, jāpārrevidē sevi un savu apkārtni,

jo atstājot to sveikā, es pats netieku jauns. Vajga sa-

graizīt un sagāzt visu sakrājušos šablonas uznešļu. Upei

vajga atkal skaidri tecēt un pienesta visa grīva, jārok

jauna. Es nosmakšu zem smilšu un žagaru nastas, ja ne-

nokratīšu. Masa ir liela, bet pastāv no smiltīm un nied-

rēm, tik talants jūt spaidu, kā citāds pretī smiltīm. Tik

viņš var izrauties un tapt jauns.

21.5.12.

Prieks man par daudz neparasts; viņš mani uzbudina,

tā kā citus bēdas un nelaimes. Esmu pārsteigts un nogur-

dināts. Daba grib tikai viduvējību un mērenību, un kār-

tību. Viņai nav tādas izšķirības: prieks un bēdas, varbūt

arī labs un ļauns, tikai kārtība vai nē, mērķa piemērotība
vai nē. Viņa ir pilnīgi tikai lietišķa. Bet kādēļ tad viņai

vajadzīgs vispār prieks? Laikam arī nav vajadzīgs, bet ir

tikai saskaņa.

*

Vakar vakarā runājām līdz nogurumam un līdz 12 lai-

kam esam par visu skaidrībā. Bez šaubām, ka esam nogu-
ruši runāt, tālākais tad lai iet paši notikumi un ved, ko

grib. Šodien jūtos tik noguris, ka pat negribu un nevaru

atminēties sarunu saturu. Bet ar visu nogurumu ir apmie-
rinājums un miera jūtas. Nu tik vajga sākt strādāt. Un
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atmiņa varbūt atgriezīsies un varbūt nepazudīs viss runā-

tais. Varbūt kaut viņa nokrāsa paliks un palīdzēs tālāk

glābties. Varbūt, ja ne pate saruna un viņas saturs, tad

viņas neapzinātais rezultāts jūtās, dūšā, nervu noskaņo-

jumā palīdzēs tālāk. Bet šāda nezināšana varbūt ir ari

tikai šīs stundas, — 8 vakarā — parādība, varbūt es agrāk
dienā zināju, varbūt arī atkal zināšu.

22.5.12.

Mūsu laikam ir vecā derība «Fausts» un jaunā derība

«Kapitāls». Un jaunās derības nesējam proletārietim jā-
piepilda «Fausta» pareģojumi; ari viņš nāk ne izpostīt,
bet uzcelt un piepildīt.

*

Mūsu laikam ir vecā derība «Fausts» un jaunā derība

pirms kā nogurumu, nevis kā visu jautājumu galīgu iz-

šķiršanu. Kad es straujāk runāju, ka Antons pelēki raksta

biogrāfiju 1
un ka vajadzētu to viņam atņemt, tad I. atkal

teica, kā agrāk: «Tu visu gribētu sagraut un izdzēst sev

apkārt, bet kas tad paliktu pāri un kur Tu pats paliktu?
Tie ļaudis ir nu reiz mazāki par Tevi, ko tad Tu viņus
sodi?» Un es nebiju nekā ļauna domājis un teicu: «Ko tad

es viņiem daru? Mana lamāšanās dvaša viņus taču nesa-

graus? Ļauj man arī izlaist sakrājušos tvaiku.» In.: «Kad

es projām esmu, man vienmēr bailes, ka Tu ko neizdari.

Kādu nēsāsit vai neaizraksti rupju vēstuli. Dakteriem

pārestību arī nerakstīju, baidīdamies, ka es dakteri nela-

māju.» Tātad grozījies nekas nav pēc pēdējās izrunas. I.

mani tura par [1 nesalasāms vārds] un baidās no manis.

Katra mana spējāka dzīvības zīme ir jau ļaunums. Man

jātop nedzīvam. In. vajga padevīgas dvēseles. Māmiņu

Iniņa iemīlējusi tad visvairāk, kad tā sākusi izrādīt _ga-
lēju altruismu, nekad nekā nepārmest, nekad nemācīt,

neatrunāt, kad, piemēram, In. brauc projām, par visām

In. mantām un darbu priecāties. Māmiņa bijusi enerģiska
un egoistiska, bet sevi pārvarējusi aiz mīlestības, radies

tad siltais uguns, kas vienmēr deg. Man teica, ka neko

jaunu neradīs, bet zuda enerģija, kas bij agrākā ego-

istiskā periodā. Es negribu zaudēt savu enerģiju, kuru ar

tādām pūlēm ieguvu.

23.5.12.

Man sāk atkal izgarot ilūzija par kopdzīves iespēja-
mību. Briesmīgi raudāju vakar, gulēt ejot. Es nepanesu
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vairs labi to raudāšanu, to maiņu starp cerībām, šaubām

un izmišanu. Es priecājos un noguru no prieka, nu viņa
vairs nav, sākās normālās bēdas. Prieks bij arī vairāk

elementārs, no manis un prāta neatkarīgs. Jo man nebij

pietiekoša iemesla domāt, ka kopdzīve nu piepeši pēc vie-

nas izrunas nodibināsies un pastāvēs. Bez manas ziņas
prieks nāca, bez manas gāja. Atmiņa man taču paliek. Es

nu vismaz zinu un varu līdzi runāt, kad kur min prieku.
Vakar pēcpusdienā pirmo reizi atkal bārāmies. Navbijušas

runas, kā lai es nāktu pie darba, nav man savas istabas,

kur es būtu netraucēts. Ķēķis ir kā koridors, cauri ejama
istaba. In. saka, par ko es neesot par to runājis. Bet bija

runāts, tikai bez sekām. Kad In. pate norīkota un sāku

strādāt, tad pietieku. Tā jau man bija jāstrādā «Tie, kas

neaizmirst»; toreiz arī nesapratu, ka atņem man iespēju

strādāt un tātad arī dzīvot. Priekš tā L nav sirds. Kur lai

es palieku? In. instinktīvi vairās no kopdzīves. Jālaiž

vaļā no tā sloga, no ķīmiskas sakušanas. Man ir bijis

prieks, lai In. iet tur, kur spēj dzīvot, lai neuzupurējas

priekš manis tur, kur man nav vajdzīgs, kad nevar man

līdzēt, kur man ir vajdzīgs. Man sevī jāapkaro rūgtums.
Ne no L gribas atkarājas man palīdzēt, iet uz kopdzīvi.
Nav vainas un tādēļ nevar arī būt ļaunā ņemšana un

rūgtums. Man pašam būs vieglāk, kad būšu bez rūgtuma.
Būs sāpes, bet skaidras; nebūs riebuma piegaršas. Un

man taču bija prieks.

*

Vai es esmu kopš pusgadā mazāks no auguma? Spie-

ķis neizliekas man par zemu un taču viņš ir ticis īsāks.

Vai es neeju taisni? Bet es taču vingroju un attīstu taisni

krūtis un taisni turēšanos. Jeb vai esmu tapis tiešām sīkāks

un īsāks? Vai gaļas neēšanas iespaids? Vai tur parādās
tie trūkstošie 20 kilo? Vajga izzināt.

*

Kad greizsirdība ir tikai vīriešu varmācība un nāk no

īpašuma tiesībām, kā tad izskaidrot sieviešu greizsirdību,
kura taču arī eksistē? Vai mātes egoisms un jūtas? Visādā

ziņā tad nav kopīgs cēlons abām, tad arī nav jāsauc vienā
vārdā. Tad arī vīriešu greizsirdība izzustu līdz ar kapitā-
lisma galu. Kad tā saka, vai tas izliekas plauzibli un

ticami?
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24.5.12.

Mēģinājos pantmēros priekš «Imantas» 5 pēdu trohajā,
4 pēdu trohajā un 5 pēdu jambā. Nesamērojami vieglāk

un veiklāk iet jambs. Var izteikt aši visus kauzālos, laika,

vietas un blakus apstākļus, sakarus starp pamata teicie-

niem, jo ir veikli līdzekļi, kad, kur, kādēļ, kā un viss

pulks citu vienzilbīgu partiķeļu, kuras trohajā, sevišķi
5 pēdu, ir neiespējamas. Taisni šī sakaru izteikšana ir

vajadzīga drāmai. Blakus likt faktu pie fakta var epā, ap-

rakstīt, izstāstīt bez kādiem prātojumiem. Drāma grib
taisni visu pamatot, jo dod ne neapzinīgo ārpasauli, bet

apzinīgo cilvēku dvēseli, visas kustības cēloni. Pate mo-

dernā valoda arī vairs neieliekas labi episkā runā, top
stīva. 4 pēdu trohajs vēl labāks, bet garāks, ņem 24 zil-

bes tur, kur 5 pēdu jambs iztiek ar 21.

*

No rītus domas tek veikli, skaidri un aši, bet viņu ir

maz. Vislabāk uzrakstīt atmiņas vai vakarā un naktī

iepriekš sagatavotās domas. Jaunus domu atradumus un

kombinācijas vislabāk rakstīt pēc ēšanas un staigāšanas
priekš pusdienas. Pēcpusdienā domas vismīļāk izved

plašumā un sīkumos jau iesāktās priekšpusdienas domas.

Varbūt pie manis tas ir tā iekārtojies aiz vairāk gadu
ilga paraduma. Bet rīta domu nedaudzībai laikam ir fizisks

pamats.

25.5.12.
Es vēl vienmēr baidos un man liekas, kad guļu pēc pus-

dienas, ka otrā istabā In. klusi raudātu. Tik vējš kur velk

cauri, pa vaļēju logu dzird lapas čaukstam, bet es nevaru

novaldīt uztraukumu, un ausis piespiesti klausās, vai tik

nav atkal tās vecās briesmas. Katrs raudājām savā gultā,
savā pusē mēnešiem cauri, kamēr spēka vairs nebija un

nāca krīze. Tagad tik instinktīvas bailes no raudāšanas,
bet vēl lielākas no raudu dzirdēšanas. Tik ļoti gribas at-
pūsties un mierā strādāt, nekādu ciešanu, nekādu uztrau-

kumu vairs. Pate daba arī mazāk uztraucas, ir tikuse

vienaldzīgāka un nervi trulāki. Bet arī strādāt vēl labi

negrib nervi. Dziņa ir jūtām un prātam, bet šie negrib
vēl klausīt.

*

Atnāca nauda: liecība, ka var cerēt uz mieru un uz ve-

selību. Nu pirktu visas labas mantiņas Iniņai, nu saka,
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neesot vairs prieks. Vajga attīstīt prieku. Vai tik tad

pirkt, kad nespēj, kad jāatrauj dzīves uzturam? Tā arī

traģiska pretruna. Kad nu var baudīt, tad vairs nav prieka.
Bet es tā negribu, vajga sevi piespiest pie prieka.

*

Man vajga tulkojumus piepaturēt, ne naudas dēļ, bet

lai vingrinātos valodā. Oriģināļi nekad tā nevingrina va-

lodas veiklā lietošanā, kā tulkojumi. Un it sevišķi rit-

miski un atskaņoti dzejas tulkojumi. Tur arī vingrina
vārdu radīšanas spējas. To es agrāk tā neuzsvēru. Gribēju

gluži mest tulkojumus, lai paliek laika oriģināliem: lai

atmestos no maziskas peļņas, jo tulkojumi arī tagad daudz

neienes. Nu redzu, ka viņiem ir cits attaisnojums. Jāvin-

grinājas tāpat dzejoļu rakstīšanā. Es tagad ar drāmām

darbodamies, gluži atstājis dzejoļus. Tas ir nepareizi, es

zaudēšu spējas un savu pirmo vietu lirikā. Pa brīvajām
2 dienām, ik nedēļas 1 dzejoli un tulkojumu, pie tā jātu-
ras. levērot un darīt!

26.5.12.

Tik augstas un brālīgas jūtas audzēt, ka top mīlēts un

dievināts. Tik sievietīgi kaislīga sieviete un tik cēla un

dzidra dievināšana. Tik skaidru mani dara ar varu, ar

mīļajām ainām viļinādama, ar sāpēm atraudama no siltas

zemes. Šinī sievietes mīlā augstākas kultūras spēks, kas

velk uz augšu cilvēka jūtas un dziņas. Un tomēr bailes,

it kā līgotnēs līgotos, pa gaisu laistos, nav kur pieķerties
un balstīties, tikai uz psihiku un garu, kas pašam, un uz

mīlu, kas sievietē, pasaulē.

27.5.12.

Es gribētu, lai Biruta top par manu sludinātāju. Vai

viņa pate tā gribētu? Kaut gan mīl. Vai viņai tas būtu

labi? Vai viņa to spētu? Es domāju, jā. Es pats laikam

esmu tikai viņu atturējis, neuzticēdamies viņas spējām,
un viņa atkal ņēmusi un meklējusi pēc katras lomas, pie-
mēram, arī «Lāstā». Nekādas nošķiršanas ar nolūku, ne-

kāda virziena un lieluma nav bijis. Spējas viņai jāattīsta.
Vai tikai gribēs? Viss ir griba, tā ceļ visas spējas augšā.

*

Es varu justies drusku apmierināts, ka savu dienas

grāmatu esmu tik tālu spējis vest. Ir jau trīs mēneši no

vietas, turklāt viens mēnesis In. klāt esot, kur taču trau-

cējums ir lielāks, jo nav man atšķirtas savas istabas.
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«In.» pa 90 dienām esmu uzrakstījis 80 lapiņu. Tad esmu

gandrīz ik dienu spējis vest; bet nu jāievēro, ka bieži

esmu rakstījis vienā dienā vairāk lapiņu, un tā noslēpis
lielus izlaidumus. Kad nāca tikai mazākie traucējumi,

tūliņ dienām un nedēļām cauri izjuka kārtība, dienas grā-
mata bij tam termometrs. Vēl es nevaru skatīties, kā pats
savām rokām saņemts. Nupat atkal, kad sākās pusdienu
ņemšana no Arridas1

, piepeši pārtrūka kārtība zobu kop-

šanā, pēc nedēļas, tikai vakar sāku atkal kopt. Tā viss

izsviež no kārtības un tad pārāk ilgi ne_yaru atkal ietikt

iekšā. Šis pārākais ilgums ir jānovērš. Ātrāk jāsaņemas.
T. i., vairāk jākoncentrē uzmanība, — bet tas nogurdina.
Pareizais laikam būs: uzmanīties tikai uz to, ka izpildu

prāta prasības pie vissīkākiem gadījumiem, pie vismazā-

kās kūtrības un sevis taupīšanās. Doma, kas nu tas ir,

palaist šo vienu reizi, bet taisni ho šīm mazām reizītēm

pastāv kārtība. Vieglāk ari ir uzturēt jau ievesto kār-

tību, piespiesties palikt, nekā piespiesties pie jauna. Vis-

grūtāk piespiest mūs pie darba. Bet ar to ir laikam ta, ka

ar nāvi: tikai pate pāreja ir grūta, pēc tam viegli strādāt,

un pēc miršanas viegli būt citā veidā, nebūt persona. Bet

arī pate miršana var būt pozitīvs darbs, tad ir pats grū-

tākais darbs. Tas ir «Imanta» darbs, no tā biķera viņš

bēg. Tomēr, tomēr ir savs panākums, ka esmu tik talu

vedis šo grāmatu. Varbūt man palīdzēs tālāk uzturēt kar-

tību un spēku. Lai iet skaidrībā un spēkā uz uzvaru.

29.5.12.

Aiz mehānisku palīga līdzekļu meklēšanas ievēroju
stingri tā saucamās labās dienas, kuras pats sev sakon-
strueju. Ticības nozīmes tām nevar būt par to, ka es pats
viņas ielieku un atkal atceļu. Bet laba dūša šīm māņticī-
bām jāuztur, viņām jābūt zīmēm priekš gaidāmās laimes.
Kad kura zīme, kura māņticība neizpilda šo uzdevumu,
tad viņa top atmesta. Dienu skaitlis, kad iznāk saskaitīts

10, ir laba zīme. Tādēļ gribēju sākt savu grāmatu ar 28.

arī uzrakstīju, bet patiesībā sākta 29. Ko palīdz sevi

manīt, tā neuztur labu dūšu. Un galu galā mehāniskie

līdzekļi kaitē, atvieglodami psihisku saņemšanos. Nu jā-
būt stipram, nu esmu viens.

*

Sievietei tikai tik ilgi taisnība, kamēr viņa to neat-

taisno ar loģikas palīdzību.
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Vai man arī ir taisnība? Vai esmu jau atkal viens? Vai
neesmu vainīgs, neesmu mācījis un dicelējis? Vai ne-

varēju saņemties ik acumirkli? Bet tad viss spēks aiziet
tur, paliek nogurums priekš darba. Vai neesmu par daudz
uztraucies? In. neapzinās nemaz, ka būtu ko sevišķi ļaunu
man teicis. Ja, bet šāda neapzinīga manis vajāšana dara
man vēl ļaunāk, jo pret to es nevaru gainīties un visu
mūžu turpināt šādā uztraukumā! Vienpusīgi visas domas

vērš tikai uz In. Kur tad paliek cilvēcība? Cik šaurs tad

lai es saraujos?_Un kad es to panāktu, tad es būtu kā

Roševskis 1
, un tādu ir daudz un pietiek, bet tādu, kāds es,

tagad nav daudz.

30.5.12.

Es gribu tikt pie gala. Visu dienu atkal neesmu strā-

dājis. Vakarā runājam mierīgi, ar prātu vien. Esot bijis

pārpratums. Esot vēl apspiesta no sāpēm par māmiņu. 1
Ka apvainojusi manu mīlu, kad ņēmusi ļaunā teikumu par
šalli, tas esot niecīgs gadījums. Un tāds apgāž visu mīlu!

Egoisms, kad es cietu, ka partija I. uzbruka — domājusi,
ka es nevarot ciest, jo viņai pašai uzbrukumi nesāpējuši.
Man vairāk sāpot, kā jau otram un kā jau iesāpinātam no

polemikām vēl «D[ienas] L[apas]» laikā. Tātad es tikai

muļķis bijis, tik daudz bēdādamies par citu, kurš to ne-

maz nejūt. Par velti es tādēļ arī sanīdies ar «Domām».

Tas man ganbieži gadās, ka es bēdājos par citiem, kur tie

to nejūt. Un kas nu tālāk? Es tagad nebūšu vairs tik

laipns, kad sākšu strādāt. Lai brauc. Paliks. Kā pierādī-

jums, ka F. jūtas nav atslābušas: viņa nebraukuši pie mā-

miņas. Bet viņas nekustība vispār? Bet prāta slēdzieni,

ka neko ar braukumu nepanāks? Nē, viss tikai manis dēļ,

Un nu tālāk? Kā es strādāšu, kad būs jābēdājas un jā-

uztraucas? kad lietus līst? In.: Ja, da schauen Sie zu! 2

Vai man sūtīt I. projām? Bet viņa vēl vāja. Vēl nav at-

spirgusi ņo māmiņas bēdām. Vispār ne labprāt kustas. Un

kad nu nevarēšu strādāt? Mans darbs atkal reiz jāupurē.
Visas sievietes ir Reševskenes. Un pēc I. atkal teiks, ka es

tev palīdzu nākt pie darba! Viens es bijis, viens es būšu

mūžam.

*

Mūzikai nav savas īpatnējas vielas. Lasu «Opernfūhrer»
3

un redzu, ka viņa ķer pēc visiem dienas notikumiem,
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pilnīgi atkarīgs no literatūras (Walt. Scott4
). Komponē

visus efektus. Opera nav vairs mūzika, muzikālā drāma

ir pret drāmu, kā kinematogrāfs pret drāmu. Izķer tik

kliedzošas vietas, apsveicināšanos un ardievu dejas un

blakus trokšņus. Tikai skaņo ārpusi, ne dvēseli. Katru

vielu tā saīsina, ka paliek pāri tikai ārišķības. Vienīgā,

nopietnā forma taču paliek tikai īsta drāma, kur mūzika

var izpildīt dekorācijas lomu kā visas citas episkas pie-
devas. Dzeja ir un paliek augstākā māksla, un drāma ir

valdītāja.

31.5.12.

Mūzikai operās ļoti maz tematu: itāliešu — spāniešu —

franču intrigu un kaislību drāmas, vācu un īru teikas,

nordiešu teikas, vēstures maz, tad jaunais reālisms. Jau-

nākais — «Peleas und Melizande»1
— lirika vien, un

Strausa viencēlieni2
.

Liela vienmuļība. Literatūra ir daudz

plašāka, bet arī te vienmuļība.

*

Es agrāk jau studenta gados dusmojos, ka visi raksta

vēl vecās vielas, — toreiz laikam P. Heyse bija apstrādā-
jis Don Zvanu,3

— un neredz, ka jauna pasaule atveras

polit. ekonomijā, kura man toreiz ļoti patika.
Man vajga ātrāk norakstīties un nākt pie jaunām vie-

lām, pie gulbja dziesmas, pie modernās publicistikas un

modernās psiholoģijas, laulības drāmas.

Bet atkal āķis: vajga tad jaunu līdzekļu, to atrašana

dara grūtības, var maz ražot un piekūst. Vecā formā, kā

Šekspīrs, var ļoti daudz un pilnīgi ražot. Varbūt iegūt sev

par parastām divas tehnikas: vecās vielas un jaunas.

*

Pašam ir labāka interese pie darba, kad katrai drāmai
ir sava tehnika, pantmērs, krāsa, ritums. Tad strādā lēnāk;
vēlāk tiek pie darba, jo skaita grūtāku, bet strādā inten-

sīvāk un pašam patīk vairāk. Bet atpūtai ļoti labi darbi

jau parastā tehnikā. Varbūt vislabāk vairāk izteiktās teh-
nikās rakstīt pa divas drāmas, tad publika apmierināta,
ka ir tas pazīstamais žanrs, un pašam vieglums un panā-
kums. Tad paziņot, ka nu nāks gluži jauna tehnika un uz

to sagatavot.
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Manai galvai pakausis nav liels. Pret ausīm viņš pie-

peši sāk stipri kāpt. Arī no lejas tāpat aiz ausīm sāk

stipri kāpt uz augšu, tā ka virsgalva gandrīz pārkarājas

pāri par apakšdaļu. Pieres vidū puns, virspus abām pieres

augstvietām. In. tā nav. Vispār man galva stipri punota.

Kopš 2 gadiem audzis apmēram no 54 uz 56 centimetriem.

Bet mērīšana ļoti nepilnīga, tikai viens apmērs. Nav mē-

rītas un nav mērāmas dažādās daļas un puni.

*

Bairons tika apkarots no reālistiem. Esot tikai neīsts,

tukšs, VVeltschmerz4
.

Bet viņš bija jutis pie savām miesām

visu sabiedrības tukšumu, liekulību, neģēlību; bij jutis
ticības un valdības liekulību, laulības, mietpilsonības. Bija
atradis izeju tikai varonībā un bij tai upurējis dzīvību.

Kur te neīstums? Patiesība tā, ka reālisms attaisnoja to

liekulību, kuru apkaroja Bairons, cēla ikdienību, atrada

par īstu tikai piedzērušos mietpilsoni, dievināja šādu īste-

nību, neticēja un nesaprata varonību. Te cēlons naidam

pret Baironu. Bet varonība uzvarēs.

1.6.12.

Pat noguruma nejūtu; tā pēc vakardienas tūdaļ strā-

dāju. Kā izskaidrojams? lespaids no dakterienes kūras;

ēdu tagad drusku vairāk, kaut gan ņemam par diviem

vienu porciju. Nestrādāju stingri. Tas izskaidro pietie-
koši. In. sūdzas jau, ka tāpat nogurusi. Kad nu sākšu

strādāt, tad gan pāries un būs labi.

*

Negribas strādāt, nevaru tikt pāri pār izšķiramiem jau-

tājumiem drāmā. Laiks nav pastāvīgs. Kad līst, tad no-

spiestā gara stāvoklī; lai strādātu, vajga divkārt piespies-
ties, kas ļoti nogurdina. Kad paspīd saule, tad atkal

jāatpūšas, tad gurdenums un miegainība. Kad laiks nokār-

tosies, ies labi. Trejkārtēja piespiešanās bij «Induli» rak-

stot; lietus mēnesi cauri, bēdas un nelabaēšana.

*

I. instinktīvi baidās no braukšanas, nepanes satricinā-

jumus, iekšējie orgāni ir vāji. Tante nomira pēc brau-

ciena ratiem un bij ļoti uzmanīga uz savu māgu, atturē-
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jās no visiem kaitīgiem ēdieniem. Bet I. mantojusi ne

vien vāju māgu, bet arī māmiņas stiprumu. Man jādara,
lai top vesela, tad varēs ilgi dzīvot.

*

Man instinktīvi gribas dzīvot dienvidos, daudz saules.

Vāji nervi, smalka āda cieš no aukstuma un vēja. Lai

pretotos, vajga nervu un gribas tēriņa. Lētāk iznāk dabas

siltumā un saulē, kur visu gribu var likt uz darbu strā-

dāšanu. Atpūsties varu ziemeļos, bet strādāt dienvidos.

Tur varu vairāk veikt.

*

Ideju drāma stipri atšķiras no raksturu drāmas. Tiklīdz

kur ir raksturi, individuāli, plašāk ievesti, tūliņ visa dar-

bība grozās pēc viņiem, viņi un viņu kaislības, gan arī

idejas, ir vienīgie motīvi. Tas dod dramatisku raksturu,
rāda brīvu gribu, uz kuru dibināta drāma, bet ideju nav

daudz, un tās pašas nav lielas un plašas; priekš mums taču

visa drāma dabū mazuma krāsu. Kad grib lieluma idejas,
tad rakstura indivīdu vietā stājas tipi; dramatisms pama-

zinājās, bet lirisms un lielums ceļas. Grieķu traģēdijām
šis raksturs. Ideju mūsu ziņā tur nav, tik viena liela

ideja: dievības pārsvarība, liktens lielums. Rakstura maz,

tie paši nav plaši izvesti, lielisks lirisms. Bet mūsu laiks

nespēj ņemt grieķus tieši. Šekspīrs pazīst tikai raksturus

daudz un bez jebkādām idejām, pat «Hamletā» maz domu

un idejas nav. Bet attēlo arvien dzīves bagātību, reālismu.

Arī lirikas daudz uzvedumā, bet vispārējā nokrāsā nē.

Arī lielas varonības nav. Šekspīrs pārvalda mūsu laiku

tādēļ, ka nav varonības, lielu ideju, piekopj reālismu.

Bet nu reālisms jau visu izpētījis un attēlojis, ideju laukā

ir daudz sakrājies; brīvā griba nav vairs labi iespējama,
kur vispārība tik ļoti nospiež garu, prese, vienmuļīgā iz-

glītība, sociālisms, demokrātisms, — viss iznīcina indi-

viduālu brīvu raksturu. Jānāk ideju drāmai, lielumam jā-
būt atkal liktenī un idejās. Indivīds cīnās pret vispārību
tiz nāvi un dzīvību. Tā viela, kas vislabākā un jaunāka.

2.6.12.

Man nepatīk mašīnas raksts: daudz aizņem papīra, iz-

plūdis, kādēļ grūti lasīt, neglīts. Rakstīšana grūta, nogur-

dina, tikpat lēna kā rokas rakstā, trokšņaina, netīra. La-

bums, ka vairāki eksemplāri, bet tad vēl vairāk pūļu.
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Mašīnas nepaliks. Tā ir pārejas forma, kura izzudīs. Paliks

pamata forma rokas raksts un drukāšana. Druka tā jāpa-

pildina, ka katram var būt sava drukātava, burtu salik-

tuve. Tā ir jāizgudro. Man jāizved praksē sava izdomātā

drukas mašīna un burtu kaste. Tas ir solis uz ideālu.

3.6.12.

Es vakarrīt vēlu cēlos, 7, jo norunājām līdz V212, aiz-

migu vēlu, negulēju labi. Bet runām bij labi panākumi.

Atpūšos pēc vakariņām, pienāk In., uztraukts, raudošs.

Jārunājot, kamēr es vēl varot runāt; drīz vairs nerunā-

šot. Sākot jau kreņķēties, ka darbs neejot. Lai nebaidās.

Baidoties un nevarot vairs panest ne manu nelabu dūšu

un nerunāšanu, ne savu pašu baidīšanos. Bet tām bailēm

nav nekāda pamata. Tomēr baidoties, kaut ar prātu un

gribu tam pretojoties; nevarot saņemties. Tas jau slimīgi.
Jā, esot slimīgi. It kā neapzinīgi, instinktīvi. Tad tas jā-
ārstē, pret to jārīkojas, vajdzētu jau sen; kādēļ neteici.

In.t bija kauns, ka tāds trūkums. — Tad augoni slēpj un

negriež ārā. — Jā. — Un aiziet pats postā. — Jā. — Un

liek otram ciest un aiziet postā? — To negrib. — Bet iz-

nāk. Jo es, redzēdams tavas bailes no manis, vairīšanos,

pārmetumus man par rupjību, straujību, noturēju sevi

par ļaunu, tevi par apspiedēju. Cietu no tā, ka nevaru

tev darīt labu.

Man tā bija jau pa visu kopdzīves laiku. Domāju Slo-

bodskā, ka manas nervozās vājības, ātrā uztrauktība, klu-

sēšana, rūgšana un citas ir ļaunas rakstura īpašības. Tu-

rēju sevi par ļaunu cilvēku, kamēr A. "VVichmana 1 grā-

matiņa man sacīja, ka tās tikai nervozas parādības, nav

raksturs. Tagad atkal bija tā. In. vēl dienu priekš tam

apstiprināja to, teikdama, ka arī dakteriene, Lilija, Bi-

ruta baidoties no manis. Ir līdz zināmam mēram mana

vaina, bet ne visa; arī pates sievietes ir nervozas un bai-

dās bez iemesla. Nu nokrīt no manis slogs, nebūs man sev

pašam jāpārmet, un varēšu I. turēt par labu, ne par Re-

ševskeni, kura prasa no vīra pilnīgu uzupurēšanos, līdz

abi aiziet postā. Bet nervozās bailes ir jāizārstē līdz ar

nervozību pašu. In. jāiet vēl uz Cīrihi, jāņem [1 nesala-

sāms vārds] un vannas līdz taps gluži vesela. Arī man

tad ir vēl jāārstējas. Bet tagad nav laika, jāstrādā. Man

šie jaunie fakti jāatmin un jāievēro vienmēr, kad nāk
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ļauna dūša. Tas līdzēs. Man vajga norakstīties, lai topu
vesels. Bet nu arī tas mērķis izliekas sasniedzamāks. Jā-

noraksta tikai vēl «Imants», «īls», «Jāzeps» un dzejoli, tad

varēšu jau justies brīvāks un tapt veselāks. Tad sākt īsto

veseļošanos, jo būs likts pamats veselības iespējai, nerūgs
iekšā vairs nedarītie darbi. Tā tapšu brīvs un varēšu uz-

varēt.

4.6.12.

Es uzmetu domas aši un īsi. Man nav laika viņas gari

izvest, pamatot un vest sakarā, un salīdzināt ar citām

domām un parādībām. Lai šīs domas izved citi, kam vai-

rāk laika, bet mazāk domu. Laika trūkuma dēļ arī stils īss,

apspiests, piekrauts. Bet visvairāk koncentrēts, jo do-

māts un uzrakstīts tikai pats lietas kodols; visi materiāli

izvedumam saspiesti nemanot sīkos adjektīvos un citos

pievārdos un pat tikai izteiksmes formā vai salīdzinājumā,
kurš atver jaunu pasauli, kura lasītāju garam jāved saka-

ros ar pamatdomu.
*

Dāvātājs krāpj, jo cerē dabūt pretī lielāku vērtību un

pirkt zem cenas.

*

lerīkot sarakstu par visām personām, ar kurām bijis
sakars vai sadursme, vai pazīšanās. Katru īsi raksturot.

Tad sarakstīt faktus viņu attieksmēm pret mani; faktus,

kas viņus raksturo vispār. Tur arī pielikt kā dokumentus

viņu man rakstītās vēstules un norakstus no manām atbil-

dēm. Vajdzētu arī pievienot katru grafoloģisku raksturo-

jumu un citus, kādi iegūstami. Piem.: atsauksmes par

viņiem no pazīstamiem. Tā dabū arī parakstu par viņu sav-

starpējām attiecībām. Tas gan grūtāk fiksējams. Bet va-

rētu grupēt viņus pēc draudzībām un ienaidiem, atzīmējot
tam cēloņus un laiku, un ieliekot mapes kopmapēs. La-

bums no tāda pārskata tas, ka top man gaišāka rakstura

saprašana, viņu attīstība un motīvi cilvēku darbībai un

jūtām. Varbūt tā varu atrast likumu, pēc kāda darbojas
cilvēku jūtas un aktivitāte. Caur to atkal atrast likumu

vispār vēsturei un attiecību starp masu un ģēniju.

*

Es runāju aši, intensīvi, daudz domu izteikdams un

gribēdams, lai tās iespiežas aši un dziļi klausītājā. Klau-
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sītājam turpretī bieži liekas, ka es esmu uztraukts un

uztraucu arī viņu. Viņš apjūk un uzņem, un saprot manas

domas vēl vājāk. Bet kurš saprot un aši visam seko, tas

ātri nogurst un pārpūlējās, top nervozs. In. tā ļoti cieš.

Labi, ka es to apzinos un apstājos, kad manu; vakar In.

pate saka, ka nu diezgan. Vakar tā: In. — Tu apber mani

jautājumiem, kombinācijām, domām kā eksplozija. Es gri-

bēju gluži vienkāršu lietu, topu aizvirzīta gluži uz citu

pusi, nogurdināta un uztraukta. — Ko lai daru? Man naf-

tas strūkla jānovada vairāk sevī, dien. grāmatā. Bet

strūkla izverd visstiprāk sarunās. Tad domas caur atbil-

dēm un redzamo saprašanu vai nesaprašanu atceļas spil-

gtāk un dara lielāku iespaidu ari manī pašā. Kā drāma un

skatuve.

*

Neviļus doma. Ir skaisti garīgi dzīvot: just, saprast pa-

rādības, domāt, izdomāt priekšmetus un attiecības, radīt

jaunas parādības, dzejot skaistas attiecības un radīt skais-

tus cilvēkus, kādi būs nākotnē.

*

Vai nevar tieši tēlot nākotnes cilvēkus? Tagad tēloju
nākotnes cilvēkus pagātnes tēlos, jo vēstures nozīme ir

tā, ka viņa trauks, kurā ieliekam savu uzskatu par nākotni.

Vai nevar? trūkst cietu, gatavu attiecību, episkā mate-

riāla, miljē 1, kuru dod vēsture. Jāizdomā pašam viss fak-

tiskais un episkais. Tas pavedina uz fantastiku, 2. Vems,

Velss, kam nav nekādas nozīmes. Varētu tēlot nenoteik-

tas apstākļu jūtas, bet tad nav uzskatāmības. Radīt dzeju

bez uzskatāmības. Tā ir mūzika, bet tā bez domām. Lau-

lības attiecībās, mīlā kā Vertera Leiden2

,
visiespējāmāk

lirikā.

*

Nākotnes cilvēku jūtas var tēlot tur, kur viņas nav tik

atkarīgas no vietas un laika, un sakariem ar ārpasauli,
t. i., lirikā. Tai aplikt apkārt tikai episku stāsta rāmi. Bet,

kad ieliek zināma gaidāma laika jūtas, tad viss top nevaj-

dzīgs, tiklīdz atnāk tas laiks. Vajga ņemt jūtas, kuras

pastāv taisni iekš nākotnes meklēšanas, iekš cerībām,

ilgām, iekš visa, ko mēs turam par pastāvošu arī nākotnē,
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mūžīgi. Bet vai nevar tēlot nākotni tomēr arī uzskatā-

mībā? Lauzt robežas varbūt kaut drusku? Tā būtu papla-
šināta cilvēka garīgā spēja: viņš ne vien orientētos

tagadnē un pagātnē, bet vingrinātu arī savas paredzēšanas
spējas, kuras viņam, bez šaubām, ir. Kad būtu atsvabināts

no nākotnes ielikšanas pagātnē, tad pagātni neviltotu, bet

saprastu labāk. Vajdzētu tēlot to uzskatāmību, kura

visvienkāršākā, kura pašā pamatā un negrozās, vismaz ne

tik ātri, līdz ar sabiedriskiem apstākļiem. Vismaz vajdzētu
meklēt šajā virzienā tālāk. Neiespējamo darīt iespējamu
un uzvarēt.

*

Atrast un iekārtot drāmas darba tehnisko pusi pareizi.
«Indulim» bij jau sākums sistēmai, bet par daudz smaga

sistēma, bez aša pārskata. Daudz zīmīšu, dažādi formāti,

grūti atrast, iekārtot, salasīt. Vienāda formāta piezīmju

lapiņas 1/32 loksnes. Novērot, kuras rubrikas visvajadzī-

gākās.

5.6.12.

Labāk rakstīt šo dienas grāmatu, lai būtu gaiši salasāms.

Grūtība tikai tā, ka rakstu gultā. Bet kad gribu rakstīt

pie galda, tad jāceļas agrāk augšā, jāapģērbjas, jātraucē
miegā In., un domas arī izzūd pa to laiku. Bet tagad nu

panākums tas, ka domas top gan kaut cik sakrātas un uz-

glabātas, bet nav pieejamas un lietojamas, nozūd arhīvā

kā Barona tļautas] dziesmas. Un man taču vajdzētu savas

uzbūves dēļ lasīt ikdien agrākos uzzīmējumus, izvilkt sva-

rīgākās regulas; un es varētu daudz domas arī lietot savos

darbos. Tas viss nu jāatliek uz tiem trim gadiem, līdz

lielai atpūtai. Izdot dienas grāmatu tādā kārtā arī nevar

tagad. Man vajga tikt tik tāli, ka visas dien. grāmatas top
nodrukātas priekš manas lietošanas un ka nākošās top
tūdaļ to pat dienu drukātas, kad ir rakstītas.

*

Ai

«Imantā» vai «Mūžība» izvest manu jauno drāmas veidu,
kur nav dramatiskā lēcošā gaita ar atplūdiem caur divu

naidīgu elementu cīņu, bet kur darbība iet nepārtrauktā
ceļā uz priekšu un dzinējspēks nav divu cīņa, bet viena

liela dziņa, kas kā atspere dzen pulksteni un ceļ varoni

vienmēr augstāk, līdz izceļ laukā no cilvēku sugas nepil-
nības uz dievību; tāds spēks būtu mīla.
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«Imantā» būtu puslīdz viela tādai atsperes drāmai.

Aiva dzinējs spēks, Imam top caur viņa dievināšanu
iedota liela loma, arvien lielāka, līdz beidzot Mesiass. 1

Viņš vairās no tās, iet pār viņa spēkiem; beidzot viņam
jātop nemirstīgam. Te lūzums un lielākā krīze. Viņš cen-

šas vēl vairāk uz augšu. Atmet visu cilvēciski vājo un

mirst, lai taptu nemirstīgs.

*

Šī atsperes drāma būtu tas jaunais modernais un nākot-

nes drāmas veids, kuru meklē un kura baidās, jo tam jā-
būt bez traģikas. Traģēdija ir pesimistiska, labam jāiet

bojā, bet modernais laiks grib, ka labais uzvarētu. Viņš
optimistisks un nejūt traģikas vajdzību un patiesību. Tra-

ģēdija izliekas viņam liekuļota vai vecmodīga. Atsperes
drāma būtu skatu luga.

Atsp. drāma «Imantā» vai «Mūžībā» būtu reizē nemir-

stības un mīlas drāma. Mīla kā dzinējspēks caur dievinā-

šanu dzen cilvēku uz aizvien augstāku attīstību, dzen bei-

gās iet pār cilvēcības robežām uz dievību, uz adeptību.
Tātad ir lielākais attīstības, kultūras, progresa dzinulis.

Tāda luga izteiktu pēdējos un augstākos jautājumus par

attīstību, dzīvību un nāvi, par nāves neesamību. Traģēdi-

jas pārvarēšana caur traģikas pārspīlēšanu. Drāma butu

tiešs zinātnisks kultūras līdzeklis.

*

Mesiasas ideja «Mūžības» vielā nebūtu saistīta ar kādu

šauru nolūku: atsvabināšana no ienaidnieka, no kapitā-
lisma, bet no pašas nāves. Galējie jautājumi, Cf. 4.6.12.

(iekš drāmas «Mūžība»). Te būtu arī atsvabināšanās no

Šekspīra un reālisma, un veco stigu, ideālisma uzņem-

šana, kas gāja no grieķiem, bija pie Rasina un kam jā-
nāk arī citu nolūku dēļ, lai drāma taptu vienkāršāka un

lielāka, Cf. Morf. 2
par Rasinu. Rasinu lasīt. Atbrīvināt no

laika uznešļām.

*

Rakstīt man vairākas šekspīriskas drāmas, lai iepazītu
labi savu pārvaramo pretnieku un lai no sevis norakstītu,

kas manī ir no reālisma. Es pats caur tādu vienkāršību,

lieluma un viendzinuļa drāmu bez cīņas tikšu ātrāk pie
savas dabas uzbūves uz vienības un lieluma.
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5.6.12. (2.5.12.)

Trohajs ir senatnes pants — smags, nekustīgs, kad vēl

doma bij neasa, kad vēl visa pasaule likās viena elēģija.
Pants attīstījās uz jambu — ašu, jautru, lokanu, optimis-
tisku, spēcīgu, bez smaguma. Trohajam taisni smagumā
viss spēks. Velti domā 4 pēdu trohaju par latv. tautas

pantmēru; viņš tāds bija, kad visām tautām tāds bija;
arī vāciem vēl pat Goethes laikā. Tagad jambs ir uzva-

rētājs.

*

Kādēļ principus visaugstāk cienīt? Man liekas, var ļoti
cienīt labus zābakus, bet kurpnieks, kas viņus taisījis, ir

cienāms vēl augstāk.

6.6.12.

Es redzu, ka jāatzīmē še arī domu fragmenti, neizves-

domas, pat tikai temati domām, kuras to dien iekrīt

prātā. Citādi iet postā pārāk liels daudzums, jo cik necik

plašāk izvest var tikai vienu domu, kura gadās taisni

tanī rīta stundā, kad rakstu. Un īsti sāk nākt domas taču

pašā dienā, pa darba un atpūtas laikiem. Cik domu mēdz

nākt, grūti aprēķināt: ceļoties un miegu nodzenot —

V2stundu, mazgājoties, slaukoties, puķes aplejot — V2st.,
ēdot maz, avīzes lasot — tikai atbildes uz dienas jautāju-
miem, bet arī V 2st., staigājot ar In. vakarā — I—2 st...

pēc vakariņām atpūšoties — V 2st. Tas būtu kopā 6—B

stundas, kad visvairāk rodas jaunas domas. Katru pus-

stundu varētu būt 3—5 domas, katru stundu — 10 domas.

Tas būtu augstākais 80—100 domas. Kad es nebiju šādi

rēķinājis, man likās, ka būtu jāsaka: rodas dienā sim-

tiem domu. Tā bieži neapskaitāmi skaitļi ir ļoti mazi. No

šīm 100 domām no rītus ierakstu še I—31 —3 domas, tas būtu

1—3—5%. Krāsns, kura dod tikai 5% siltuma, ir ļoti

vāja krāsns. Man vajga labāk konstruēt domu izmanto-

šanu.

*

Domu atzīmēšana īsumā grūta tādēļ, ka nevar vienmēr

stāvēt ar zīmuli rokā kā ar flinti un šaut garām skrējē-
jus. Ar zīmuli uzķertās domas vai piezīmes par domām

neērtas tehniski, jo prasa lieku laiku pārrakstot. Citi ve-

duši dienas grāmatas vakarā; tad laikam atzīmējuši tas

dienas galvenās domas. Tas ir ļoti labi. Tad arī var pār-
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rakstīt zīmuļa uzmedījumus. Bet man maitā iemigšanu. Un

vakaros esmu arī pārāk noguris, lai vēl rakstītu. Varbūt

varētu ievingrināties. Tad atkristu nost rakstīšana no

rītus. Visa dienas kārtība arī grozītos, jo domas, vismaz

atmiņa būtu vingrināta uz vakara darbu. Un tas man ne-

patīk. Es sāku tagad bez savas piepūles mosties agri. Tad

tas laiks arī jāizlieto. Tad — vakarā vēla gulēt iešana nav

laba veselībai. Varbūt ierīkot pavakarē tās dienas caur-

ņemšanu atmiņā? Nav īsti telpas. Lielāka procente no do-

mām un tās pašas svaigākas tiktu gan uzņemtas, kad pie-
raksta rītā un pa dienu ar zīmuli; bet tad vajga sekre-

tāra, kas pārraksta. Tad var pats stāvēt kā mednieks,

ķerdams medījumus. Daktilogrāfs kā tikt?

7.6.12.

Vest blakus šai grāmatai vel mapi, kur salikt iekša

visas mazās piezīmes, dzejas no tās dienas, vēstuļu pirm-

rakstus, darbu pirmrakstus un dokumentus. Tā būtu at-

rasta izeja. Tikai nu viss gulētu nepārrakstīts. Gan bus.

*

Es savedu sarakstus par visiem saviem paziņām pa visu

dzīves laiku. Tikai tie, kurus atminu un kurus personiski
pazinu, ne tie, par kuriem daudz dzirdēju. Arī tie, ar ku-

riem sarakstos bez personiskās pazīšanās. Paliek neuz-

ņemti visi mazāk ievērotie skolas biedri, darba biedri

tiesā, partijā. Uzņemšu arī no tiem, cik atminēšos kā per-

sonas. Iznāk 588, vēlāk par stundu vēl 20. Rakstīju 3 stun-

das ar pārtraukumiem. Palīdzēja daudz L Bij arī labs

vingrinājums.

*

Kā strādā atmiņa? Pie saraksta vispirms atminējos vis-

tālāk stāvošās personas, kuras reti pieminu. Tad tik tuvā-

kās. Visgrūtāk vistuvākās: piemēram: Rozenbergi, Pliek-

šāni, Bertoglio'. Tad atminējās bieži pirmais burtsno vārda

vai vārdu skaņas nokrāsa, ritums, piemēram, Rettings —

R., Reiki, Repi. Pēc vakariņām vairs nē. Bet staigājot un

rīkojot vakariņas iegādājās daudz.

*

Vārdu saraksts derēs 1) biogrāfijai, jāsakārto alfabē-
tiski un pa laiku un vietu grupām; 2) darbam būs rak-

sturi. Vai nebūtu uzdevums attēlot visu piedzīvoto ap-

kārtni un nevis izdomāt jaunu fantāzijā? Uzdevums reā-
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listiem. Tā būs darījuši romānisti. Bet neviens nav izsmē-

lis visu savu laiku. Es varu to darīt biogrāfijā. Kā

Goethe.

*

Biogrāfija jaunā veidā. Ne stāsts par dzīvi, bet pilnīgs
'Attēlojums, visi dokumenti, viss laiks, visas dzīvības pa-
rādības. Cilvēka dzīves bagātība. Daudzums, bet tikai

fakti, tādēļ liela interese.

*

Kad vecais Tolstojs tik neganti un aplami ārdās pa visu

pasaules literatūru, tā uzbrūk Šekspīram, taupa tikai Ho-

mēru, tad tas nav ņemams traģiski ne priekš literatūras,

ne Tolstoja, kaut gan viņš stipri blamē savu prātu un

jūtas. Lieta laikam vienkārši tā, ka Tolstojs līdz pašam

vecumam vēl nepazīst sevi, un neapzinoties lūko iepazīt
sevi salīdzinājumos. Ārdīdams visu pasauli, viņš tik grib

teikt, tāds es neesmu, es esmu citāds, bet kāds esmu —

to nezinu. Tas citiem būtu jāsaka. Tolstojs galu galā ar

visu niknumu un fanātismu ir vājš, bet mīlīgs krievu

cilvēciņš. Garīgi atpakaļ palicis kā visa zeme; pēdīgais

kristīgais modernā pasaulē; Don Kihots dzelzs un papīra
laikmetā.

*

[1 nesalasāms vārds] 10 šķēlītes miesas, to mēs saprastu

galu galā; bet viņiem bieži arī tikai 8 vai pat 12. Un to-

mēr ar savu likumu prātu nesaprotam. Sulas pieplūdums
bijis sīkāks vai bagātāks, labi, bet kas tas par spēku, kas

rīko sulām veidoties šķēlītēs, sadala sulu miesas daļiņās
un čaulu, saikļu valguma daļiņas, ka nepaliek nekas pāri.
Mēs spējam saprast visu tikai kā mehāniku, bet nekā ne-

zinām, kā tad īsti darbojas šī mehānika. Mums ir smadze-

nes, kas vai kur kārto. Kas to dara augos? Un arī mūsu

šūniņas laikam aug bez smadzeņu miņas.

*

Ir savs liels skaistums un prieks vidus laikam un ve-

cumam; man liekas tagad, ka velti tā sērojos pēc bijušās
jaunības: tanī taču viss cilvēks tik negatavs, gars vēl ma-

zāk ienācies, nostiprinājies un darbīgs nekā pat miesas.

Visur šaubās un šaudās bez parādību apsvēršanas, neko

nepārvalda, ne sevi, ne pasauli. Visiem ir tik par ieroci
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un kalpu, visiem paņemams un noliekams. It sevišķi
maz ir prieka, jo prieks pastāv tikai baudā, tātad gan
straujš, bet šaurs un rupjš. Smalkāka, augstāka dzīve

var būt tikai garīgā, un tās gandrīz nemaz nav. Pārpra-
tums tikai runā par jaunības ideāliem, tādi rodas tikai ga-

rīgam, t. i., gatavam cilvēkam. Jaunības ideāli ir sveši,

no citiem ieaudzēti. Straujais spēks ātri izgaro bez panā-
kumiem un nemaz nepazinis garīgo radīšanu; pat miesīgā
radīšana ir bez mērķa, — tiklīdz nāk mērķis — laulība,

zūd arī visa t. s. jaunība, nāk pāragrā vīrība, siltumnīcas

zieds. Arī miesīgā radīšana nebūt nezūd vecumā, bet par

viņu valda. Vecums ir kultūra, un tā visur galā pārvar
barbarību, kas viņu sākumā nomāc. Varbūt vecuma

skaistums vēl lielāks.

*

Ir cilvēks vairāk nekā kauli vien, kas šaurā ādas makā

sabērti.

8.6.12.

Man nav nevienas gatavas domas, ko šorīt rakstītu. Jā-

atceras no vakardienas, vai jāmeklē pēc jaunas. Ir tikai

sīki novērojumi, mēģinājumi veidot pantu, jūtams nogu-

rums, laikam vēl no vakardienas vēstuļu rakstīšanas. Tā

bieži pēc vienas dienas saņemšanās nāk atkritums. Gulēju
labi, tikai daudz sapņoju. Vai tad nervi nevar atpūsties pa

nakti? Un tā darba jau vakar bija itin maz, samērā ar

normāldarbu, kad rakstu lugu. Kā izskaidrojams? Vai no-

guruma ģiftis nav izmestas?

*

Ossianam1 tik gari vilkti salīdzinājumi; domas top iz-

teiktas daudz vārdiem, neatceļas aši un asi viena no ot-

ras. Nav ritums un pants. Mīl vējus un miglas. Tas viss

dod garu gaudu un sērības nokrāsu, kaut gan notikumi

ir varonīgi. Vispār Iri var asi spriest, bet nevar masas

koncentrēt un caurdomāt. Tas paveicina arī šo raksturu.

Tas atkal dara to par nederīgu drāmai. Tomēr Tantris no

Harta guvis panākumus ar savu sajūtu un krāsu vien, ne-

būdams dramatisks. Merķelis2 kā diletants sevišķi iemīlē-

jis šo nediferencēto dzeju; dod vāju vielu.
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*

Vai dekadence un diletantisms nav viens? Nediferen-

cēts stāsts, gara vilkšana, sēras un izmisums. Viegla strā-

dāšana vielai pa virsu un iedomāts plašums.

*

Ozianisms toreiz pārgāja, iekarodams visu Eiropu. Viņš
nenāca kā dekadence, bet kā jauna spirgta tautas dzeja.
Viela bija jauna. Kontrasts starp viņa bezbēdīgo izplū-
dumu un franču no prāta pilnīgi sarauto dzeju. Aizrāvās

no ozianisma arī Goethe. Bet Vertera Leiden ir labi kom-

ponēts, kāpināts, apvienots ap notikumu un vidus punktu.
Mākslenieks veidotājs un vielas pārvarētājs. Tā izskaidro-

jas lielie panākumi: katrs to juta, uzskatīja kā progresīvu,
varēja pats būt spējīgs tādu sacerēt. Daudzie pakaļdari-

nājumi. Jauns bija arī Verterī tas, ka senā krāsa un sa-

jūta piemērota jaunai vielai: modernai, reālai ikdienas

dzīvei.

*

Es savā laikā izdarīju lielu kļūdu, nepievienodamies

dekadencei, neizmantodams vieglo formu un krāsu priekš

sava satura. Andrejevs to darīja, panāca efektu, bet at-

grima atpakaļ, būdams nemākslenieks. Es biju par daudz

iestidzis politikā, lai sajustu gadījumu. Un par daudz arī

stingras formas piekopējs, jau pēc dabas sevi vienmēr

ņemdams rokās. Goethe arī bija tāds un pēc rakstura

vājš, bet viņam gadījās tas laikmets agrākā mūža daļā,
kur viņš vēl tā necīkstējās ar sevi. Otrreiz mana mūža

vairs nebūs tāds gadījums.

*

Man tāda palaišanās, kā še prāta kļūdas dēļ (prāts

pārāk atkarīgs no gribas centieniem pec stingrības) gadī-

jās jau 1905. vācu teātrī, bet tad taisni gribas un jūtu

kļūdas dēļ; nebija dūšas un bezkaunības diezgan uzņem-

ties vai paņemt sev lielo lomu.

9.6.12.

«Imanta» būs strādājams laikam viegli, bet ļoti grūti
viņu uzņemties, jo nav gatava pantmēra un stila. Jau

«Induls» bija nesamērojami grūtāks par «U. un n.», jo tur

ņēmu aši, kas gadījās no lielā gatavo domu un gleznu
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daudzuma, kas manī bija sakrājies. Tagad jāšķiro domas,
lai neatkārtotos un lai nepaņemtu to, kas nāksies citām

drāmām. Jāatrod arī jauns stils caur pašu strādāšanu. «In-

duls» — pirmā reize, kur strādāju kārtīgi un ar apziņu;
bet ar lieliem laika traucēkļiem. «Imantam» nu būtu jā-
iet vieglāk pēc vingrinājuma, ja nebūtu atkal iekšēji un

ārēji traucēkļi. Briesmīgi nogurdina, kad katru reizi jā-
atrod jauns stils. «Imantas» sajūta mistiska, kā jaunībā

man patika nenoteiktas krāsas. Tā arī prasa Oziana—

Merķeļa stils. Bet nu man vairs netīk un viela to neļauj,
«īlā» — pasaules sajūta, kā «Ave Sol». «Jānis Vīrs» —

pirmteikas sajūta. «Jānis Vīrs» vietām līdzīgs Pandorai

un Prometejam.
1 Es to nebiju zinājis. Vai ņemt labāk pa-

zīstamo un labi izkopto Prometeja un Pandoras teiku? Vai

ar svešumu interesanto Jāni? Pievienot Jānim Prometeja
teikas?

*

Ainavas un tipi no Ticino2. Fotogrāfijas un zīmējumi —

ielikt jau dz. 111 vai atmiņās un ceļu aprakstos. Manas

mīļamās vietas. Kastaņolas tipi. Māju ļaudis. Ivanovu

saukt, likt to darīt.

10.6.12.

Es nāku atkal ar jūtām un ar prātu atpakaļ pie savas

vientulības. In. taču ilgojās vienmēr pēc ļaudīm. Esot to-

mēr ļaudīm tuvāk, tie neesot tik nogurdinoši, neprasot tik

daudz, nerunājot tik uztraucoši; galu galā viņa tur jūto-
ties kā valdītāja, kā pārāka par citiem. Tur varot arī

smieties par citu savādībām. Nebija gara tā runa. Bet

viņa ir raksturīga. In. grib justies par valdītāju. Tātad

mana sajūta toreiz Cīrihē, kad viņa izteica, ka esot pirmā

persona, bij pareiza; tas nebija tikai pārpratums un joks.
Iniņa tiešām tā jūt. Un šis pārākums, ko viņa grib, ir ne

vien sievietīgs maigums, bet taisni ārējs, varas, arī garī-
gas, pārākums. Viņa jūtas melanholiska un apspiesta, ka

nevar savu sabiedrību, t. i., še mani apspiest. Man šādas

gribas uzspiest nav; es tikai gribu sevi izteikt. Kad strī-

dos ilgi un nikni, tad sajūta man tā: ne otru pārvarēt, bet

darīt sevi saprotamu; es domāju vienmēr, ka es neesmu

diezgan skaidri izteicies vai ka otrs negrib ar nodomu sa-

prast un liekuļo. Es naivi ticu, ka man taisnība. Un apzi-

nīgi es domāju, ka nevajga strīdēties, bet tik teikt to, kas
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pašam ir. Bet L ir arī vēl griba būt jaunai, būt pārākai

par citiem ari miesīgi. Viņa grib vēl miesīgi izdzīvoties.

Zwei tūchtige Kerls, 1 kā dakteriene ilgojas. Vēl tik divi

gadi, tad I. gribot atzīt, ka esot veca. Tā ir šķiršanās ga-

rīga un miesīga, bet, protams, zaudēt viņa arī mani ne-

grib. Es varu būt derīgs.

11.6.12.

Es dabūju vakar sirsnīgu vēstuli no Roberta, 1
es esot

viņu pārpratis, viņš mans cienītājs un viņam sāpējis, ka

es ļauns uz viņu. Sirsnība tagad ir modē, varbūt nāk arī

no manis. Bet varbūt viņš tiešām nav gribējis Jauna, ap-

vainodams 1905. un mani. Ļaudis ir tik neaprēķināmi

muļķi un viņu uzskati uz godu ir man gluži sveši. Viņi

apvainoja In. un vēlāk brīnās, ko tad lielu esot darījuši.
Tas tiešām ir tas tonis, kādā viņi paši savā starpā runā-

jas. Izlamājas uz pēdējo, iespļaujas acīs un tad sabučojas.
Lamāšanās top par satiksmes formu, ne vairs par apvaino-
šanu, ka baro to par baronu. Tā ir demokrātija, kuru es

nesaprotu. Tādas tur pieklājības formas. Distances jūtu

nav, nav atsevišķa personiska goda, to paveicina jau avīžu

polemikas: ienaidnieku apvainojumus manā laikā lab-

prāt neatstāstīja, slēpa ar vispārēju frāzi: uzbrukumi, la-

māšana. Tagad atstāsta visur diversi tituļi. Demokrātijai
nav goda, ir tikai izrunāšanās, bet kolektīvas domas,

uzskati par piederību pie kliķes, galā šķiras solidaritāte.

Cik tāli es stāvu no dzīvās pasaules, ka to nemaz neesmu

skaidri zinājis, es esmu to samainījis ar manu agro un

pastāvošo svešumu pasaulei un citiem biedriem un cil-

vēkiem. Resnā kliķē un citos savos draugos es biju svešs,

partijā toreiz svešs un tagad svešs. Bet ir noticis vēl kas

cits, pārgrozījusies atklātības morāle.

*

Kāda laime skaistumu redzēt! Debess krāsas, puķu dī-
vainās formas, smarža gluži nesaprotama parādība, kura
bez musu gribas dara prieku. Redzēt skaistu seju, redzēt
tikai normālu, jaunu, vēl nevīstošu seju, redzēt arī vīs-

tošu, bet darba, spēka, sirsnības pilnu seju, un to nav

man; redzēt vien ir jau patīkamas jūtas. Varbūt te

izskaidrojums, kādēļ es gluži neviļus, asi uzlūkoju pre-

timnācējus tiktāl, ka mani bieži sveicina gluži sveši. Bet

redzēt tuvu cilvēku seju, vēlēt viņam labu vēl vairāk

pastiprina paša patikas jūtas; mīlēt viņu dara visas viņa



454

kustības un parādības par laimi. Pieskarties un jaust taus-

tes sakustinājumu, ādu drīz gludā, drīz mīkstā, valgā un

vēsā, un siltā sajūta; vēl redzēt un just iekšēji asi ar kus-

tību. Tādi tūkstoši raibu, uzbudinošu, mainīgu, patīkamu

jūtu sakustinājumu. Vai tā nav tā laime? Viss bez manas

piepūles, bez manas gribas, viss ir jau tā un nāk man

pretī, un lai cik vienaldzīgs izliekos, lai pat naidīgs, viņš

nevar liegties manam aplūkojumam. Viņa naids pat ir

skatāma parādība, kura nevar liegties. Laime iekš tā, ka

ir objektīva, ārpus manis esoša pasaule. Ka es sevi jūtu

un varu izstiepties un just katru locekli, un just savu garu

un miesas spēku, tā arī top saukta laime, bet cik tā no

manis atkarājas, to vajdzētu saukt par patību, ne par

laimi; par dzīves pilnību.

*

Es esmu kā runcis Mārtiņš, kas par visu brīnījās: tāda

vienkārša maizīte un kā viņa tev smēķē. In. skaistās ro-

kas, āda tikusi tik smalka un balta, visā stāvā muskuli
dzīvāki un noteiktāki. To darījusi elpošana. Kāds prieks
redzēt un salīdzināt atmiņā. Tā ir kā dāvana, kā gājiens
gleznu galerijā. Visa sieviete ir kā dāvana. Es tā viņu aiz-

vien esmu uzskatījis un man riebies katrs cits uzskats kā

mežonisks. Bet varbūt es to tagad jūtu vēl vairāk. Tā

vārda dāvana man nebija. Man nekas nav dāvāts vārda

pilsoniskā ziņā; es pats visu pasauli ņemu sev kā dāvanu.

Liekas, liela pārmaiņa iekš manis, bet varbūt tikai kon-

sekvence no manas agrākās dabas. Varbūt prāts atkāp-

jas un jūtas nāk vairāk uz priekšu; es skaistumu vairāk

ar jūtām uzņemu. Vai dzejošana attīstījusi jūtas? Vai ve-

cuma iespaids?

*

Vai mana izturēšanās saskaņā ar šīm jaunām jūtām? Es

vel esmu tikpat straujš kā agrāk. Es jūtos apvainots, kā

Roberta gadījumā, kur nemaz nav domāts apvainojums.
Esmu vēl kā_ Strindbergs, kurš kā suns koda visus cilvē-

kus un domāja, ka viņš aizstāvas. Arī pret I. esmu vēl

straujš. Un L saka, ka laipnība un maigums satiksmē ir

vienīgais, ko viņa prasa. Tā būtu tā kopdzīve. Ķīmiska
sakušana, kas liedz viņai garīgi strādāt. L no tā vēl ata-

vistiski baidās, kaut gan es tikai pabalstu un attīstu viņas
strādāšanu. Man jātop laipnam, un tas laikam pats no

sevis jau nāk.
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12.6.12.

Garam vajga izstarot arī vēl kaut fcādā citā, tiešākā

veidā nekā caur darbiem vien. Darbos var pārvērst tikai

niecīgu procentu no dzīves. Vajga gan pacelt šo darba

procentu, bet kamēr tas nav panākts, nevar ļaut pilnīgi
zust visai lielai dzīves enerģijas masai. Patībai vajga pa-

šai tieši darīt iespaidu uz ļaudīm un laiku, kā saule dara

vislielāko iespaidu tieši un darbā var vēl pārvērst tikai

neievērojamu daļu. Vajga izpētīt arī magnētiskos spēkus

un tos likt darbā. Griba pati par sevi arī jau vērš viņa ne-

sēju cilvēku, un varbūt vērš arī ārpusē stāvošos tiešā

ceļā. Vispirms vajga tagad, kamēr nav vēl ceļa iespai-
dam uz masu, pielikt visus spēkus, lai paceltu personu,
darītu vairāk darba spējīgu un augošu. Un mans uzde-

vums if pastiprināt sevi pašu, lai es varētu citus dzīt,

reiz man ir iniciatīva un es pirmais griežu uz to vērību.

Vajga to izdarīt, vajga sevi neizlaist vairs iz rokām, pie-

spiest no visām pusēm. Tam jābūt un tas būs.

*

Vāci tagad skaita 25000 rakstnieku. Tik smieklīgi liels

skaits ģēniju, ka pats ģēniju un rakstnieku jēdziens zaudē

savu agrāko saturu. Te piemērs, ka daudzums top par

īpašību. Agrākā īpašība, jēdziens grozās tādēļ vien, ka

nesēju ir pārāk daudz. Jāsaskaita, vai visas pasaules un

visu mūžu literatūras vēsturē ir tik daudz_ rakstnieku, kā

vienā pašā Vācijā vienā pašā gadā. Tā ta neprātība top

jo redzamāka.

*

Es redzu, ka es nevaru nemaz panest polemikas. Ro-

bertam vēstuli rakstu aši un labprāt, kad nākas polemizēt,
uzreiz aprimstu un ļoti errojos. lekritu māga top

vāja, spēki zūd. Tā L lietā, tā Upīša dēļ,
1

tā katra

uzbrukuma. Tā nespēja polemizēt sēd kaulos no «D[ienasļ

Uapasļ» laika un nespēja panest uzbrukumus no partijas
laikiem. To es nevaru panest, to es neiemācīšos vairs, tas

prasa par daudz spēka.

13.6.12.

Daba aizsargu līdzekļus dod tik bagātīgi, ka pret tiem

pašiem jāsargājas. Pēc sasituma ceļas puns, saplūst kopā
par daudz asinsķermenīšu — sargātāju. Tie jāizdzen pro-
jām ar aukstām kompresēm. Protams, viņi savu darbu iz-
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darījuši, bet daba neprot regulēt vajadzību, un kad ne-

spertu pret viņiem soļus, tad aizsargi, neatplūzdami at-

pakaļ, sastrēgtos, pūtu un taptu kaitīgi miesām. Te ir ne-

pilnība dabas iekārtojumā.

14.6.12.

Man vakar nāca zināms par tiešu uzbrukumu man no

pēterburdzniekiem. 1 Ne uzbrukuma seku es baidos, bet

riebumu pret uzbrucējiem un pret partiju, kura to pieļauj.
Es esmu svešs un palikšu. Man pārmet aktieru un Arona

apsveikšanu, laipnību pret maniem agrākiem apakšnie-

kiem, humanitāti. Partija ieskata mežonību par savu prin-

cipu ētikā. Te tiešām pilsoņiem taisnība, ka partija ir

kultūras naidniece. Būs atgriešanās uz viduslaikiem, kad

ienaidnieks nebij cilvēks.

*

Es esmu atkal viens. I. tik ļoti baidās no manas nela-

bās dūšas, ka piedzērās. Es vēlējos avīžu numuru, kuru

biju I. devis, no tā I. sabijās, kaut gan es nebiju ne vārda
teicis. Tās bailes ir slimīgas tikušas. Es esmu ar agrāko
uzstāšanos par papīru neiznīcināšanu tā iebaidījis 1., ka

tagad bailes instinktīvas. Nekāda ne 1., ne mana mīles-

tība tās vairs nevar pārvarēt. Tātad es esmu bijis par
strauju un zaudējis cilvēku. Kādēļ citiem tas nenotiek,

kas taču neizmērojami straujāki? Kādēļ no citiem nesa-

jūt asumu, bet no manis gan? Nu es tieku iebaidīts, ka

nedrīkstu vairs ne kustēties, kad tik atkal nepieduros, ne-

apvainoju. Es topu nedabisks, un nevaru dzīvot. Nīnu un

dakterieni es arī apvainojis. Tā vaina taču iekš manis.

Bet es šimbrīžam nekā nespēju pretim darīt. Paliek tikai

viens — nesatikties nemaz ar cilvēkiem; varbūt vaina ir

iekš manas iekšējās uztrauktības un varbūt tā pāries

vientulībā, kad pārtraukšu visu satiksmi ar ārpasauli, arī

korespondenci. Noslēgt pirms mieru ar visiem un tad

aiziet. Miera slēgšana būs gan pazemošanās, bet tas jāuz-

ņemas. Vientulībā es varēšu norakstīt no pleciem savus

darbus. Bet vientulībai vajga būt kulturālā vietā, kur varu

gādāt par veselību. Citādi es nepārvarēšu uztrauktību.

*

Kas ar mani būs? Kāds gals, kad sveši apstākļi sāk

mani nest, kad es pats no sevis nespēju iztaisīt, ko gribu?
Un taču tas likās tik iespējams. I. neizturēs. Uz kopdzīvi
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bija daudz dibināts un tās nebūs. Jādibina uz sevi pašu
un tomēr jāuzvar un uzvarēšu.

15.6.12.

Es sāku tikt nepacietīgs ar sevi. Nav man kārtīga darba

un atpūtas. Es nestrādāju «Im.» un nespēju veikt ne vēs-
tules. Vēstules tek labi; tiklīdz jāraksta polemika, apstā-
jas. Es nevaru sevi piespiest.

*

Es nepanesu nekādu varu, man riebjas rupja vara vi-

sur. Nevaru dzirdēt par varu pret sievieti, lasīt modernos

izvarošanas romānus, dzirdēt nostāstus. Mīlā vara ir se-

višķi riebīga un neloģiska, jo mīla ir kā dāvana, nav no

mums atkarīga, nāk kā laime, nevar to piespiest, nevar

arī saņemt ar rupjiem pirkstiem. Mīla un sieviete ir

smalkums dzīvē, ir cēlums. Pat emancipācija dara viņai

pāri, reducēdama visu uz miesisko vien. Ne pēc veikala

un praktikas jādzenas sievietei, bet pēc poēzijas, ne rak-

stītās, bet dzīvotās.

*

Redzēju meiteni, drusku pārlielu augumu, nopietnu, bet

kad smaidīja, tad tāds mīlīgums, kas taisni satricināja.
Tas ir gluži svešs praktiskai dzīvei. Tas ir sievietes spe-

ciāls spēks, kas vīrietim nekad nevar būt. Lai to viņš
meklē un kopj. Tās dabā ir puķes, dziesmas, krāsas, klu-

sums, smaržas. Par ko tādu sieviešu nav. Pēc tām ilgojas
cilvēki. Tās izdomā dzejnieki; par ko tādu dzīvē nav?

Par ko neviena negrib tāda būt? Tik vīriem pakaļ cen-

sties sausa zināšanā, veikalismā, ja daudz — sentimen-

talitātē. Vīrietis paliek tik vientulis, ka nav sievietes, kas

viņu papildina.

16.6.12.

Man jau otru dienu uzmācas grūtsirdība. Varbūt māgas
vaina, drusku ieaukstējies mitrumā. Varbūt arī nepa-

rasta ēšana. Varbūt nestrādāšana. Pats sevi nožēloju.
Gribu atmest visu literatūru. Nevaru panest uzbrukumus.

Vajga tapt veselam.

*

Augstākais jutekļu baudījums, bez riebuma pie miesas,
esot miers pēc darba, saka Kants. Tas varbūt ir gluži ve-
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selam un laikam tad ari bezfantāzijas cilvēkam. Man pēc
darba nogurums un vienas jūtas, ka novelts smagums.

Tik acumirkļi paspīd: izdevies. Augstākais baudījums ir

plāna izdomāšana, jaunu tēlu, raksturu, situāciju, ideju
radīšana. Darba izvešana ir mokas, ne vienmēr savienotas

ar patīkamām jūtām.

*

FeliK 1
— jauns, simpātisks cilvēciņš. Nav parastās uz-

pūtības, kas visiem no jaunās paaudzes. Atzīst jauno
mazvērtību, skaidras domāšanas nespēju, samaitāšanu

caur seklu aģitāciju un avīžniecību. Arī vecie nav seko-

juši laikam, plāj vēl to pašu universālo zināšanu. Nav

speciālas izglītības. Nav nopietnības. Es sūdzos par apie-
šanos ar Gorkiju, par Andrejeva un Strindberga cildinā-

šanu. Atzīst Andrejeva reālismu par apbrīnojamu. Paļā

Deglfava] «Rīgu» par vecmodīgu. Nesaprot vēsturi. Slavē

Marģeri kā speciālzinātnieku un nopietnu pētnieku par

emigrāciju «Domās».
2

Pret Robertu; tas bijis Centrālko-

mitejas loceklis. Paviršība. Diletantiska drāma. Straujāns

un Vecozols — draugi. Pret Braunu — tikai feļetonists.
Netīšus sajūsminās par «Tie, kas neaizmirst».

17.6.12.

Drāmā monologs pazaudējis vietu, kad tapis episks,
tikai priekš stāvokļa atstāstīšanas. Bet viņš var iegūt no

jauna vietu, kad top dramatisks, rada domas augšanu,
cīņu personā un apņemšanos uz darbu. Principā mono-

logs — pate labākā, vienkāršākā forma. Un cīņa tapusi
tik lielā mērā iekšēja, ka monologs atkal vajdzīgs. Man

monologs apslēpts, lai nebūtu garlaicīgs. «Zelta zirgā»
saruna ar dvēseli, «Indulī» Joda parādība. Kad publika

pieradīs vairāk pie monologiem, atradināsies no raibuma,

dekorācijas, tad monologi nāks. Kā dekorāciju tumsa,

baigā apkārtne, kapi, mežs, jūras krasts, vēja laiks, lietus

līšana, vēju pūšana un gaudošana, dienvidu saulainība,

migla. Visur dekorāciju minimums, viss koncentrēts uz

iekšēju cīņu.

18.6.12.

Man bij jau grūtsirdība, pamazām tā izzuda, es tūliņ to

dienu strādāju «Imantu», rakstīju vēstules, ņēmu vannu,

un ļoti mīļi pret I. Man vajga strādāt, tā būs vislabākā

zale. Nu esmu jau veselus 6 mēnešus pēc «Induļa» pālai-
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dis velti, ne atpūta, ne darbs; nelaba sirdsapziņa. Tas

pa velti izšķiests laiks. Tās lielās laika starpas vajga labāk

izlietot, pa to laiku varētu itin ērti vēl vienu dzeju grā-
matu izlaist, vai kopotus rakstus, vai tulkojumus. Tagad

kavēja vēl cīņa par kopdzīvi. Bet tā nu taps vieglāka vai

beigsies galīgi. Nepalaist laiku, man viņš ļoti dārgs. U/.-

------varēt vajga, uzvarēt.

*

Man liels prieks, ka dakteriene izrādās par cilvēku, nav

tik kokaina kā domāju, ka izlīga. Man tā atkal mācībci:

vieglāk taču paciest pārestību nekā uzstāties un varbūt

pašam darīt pāri. Tā arī Fēlikss nesaprot, kā varam dus-

mot par A[spazijasļ lietu tik ilgi. Nevar ņemt ļaunā. Pā-

restības, kas nodarītas, vajga fiksēt, bet ne atdarīt. Ja

kurš ir pats tuvu publikai, tad var arī atdarīt, tauta ne-

ņems ļaunā, kā Iniņa. Bet man ņems ļaunā, es neprotu
runāt publikas valodā. Man atliek tik fiksēt un paciest.

Labais nāks uz augšu.

•

Giuseppina
1

tikpat naivs bērns, tikpat muļķe, tik drusku

rezignēta. Gan vēl rabbiata2
,

bet jau apspiesta. Labs

rakstura paraugs. Naiva patiesības teikšana: «Non piace

di lavorare.» 3 Krīt viss no rokām, dāvanas laikam nav

dārgas. Tas pats naivums raksturā kā In., Birutai, tikai jū-

tas zemākā pakāpē un I. pate augstākā. Galu galā arī es

tur piederu.

*

Taisnība ir, ka jāsatiekas pastāvīgi ar jaunatni, garīgi
seko laika garam, saprot viņu intereses un virzienus ne

vien domās un idejās no āras, bet ikdienā, iekš pašu ap-

vidu, kurā ceļas viņu domas un jūtas. Tas ir no svara.

Otrkārt, veselībā pastļāvīgaļ satiksme der ar piemēru
pie sevis vingrināšanas, pieradināšanas ašās kustībās.

Varbūt pat fiziski jaunatnes izelpotais gaiss dara labi.

Jādomā, kā to sasniegt.

19.6.12.

Es redzu šīs divas dienas, ka varu strādāt, ka domas

tek kā parasti; tikai nevaru vēl ietikt darba kārtībā, aiz-

raujos no blakus lietām un netieku pie darba. Tātad pate
radošā darbība ir vēl vieglāk izdarāma nekā kārtojošā.



460

Griba stāv augstāk par fantāziju. Griba ir dzīvē notei-

cēja. Gribu vajga vispirms audzināt un stiprināt, un nodot

prāta rokās. Prāts ir augstākais spēks, talants ir pats pa-

mats cilvēka būtnei, bet abi nekā nespēj, ja kustoniskā

griba viņus nerosina. Caur gribu mēs stāvam sakarā ar

ārpasauli. Gribā ir pāreja no fiziskā uz psihisko. Vai

jūtas nav vēl pirmatnējākaš? Vai griba no jūtām iero-

sināta? Laikam nē. Jūtas izsaka gribas stiprumu vai vā-

jumu; pavada miesas un prātu, un talantu; dod vismaz

materiālu un ir materiāls no visa. Bet jūtas vien nespēj

pacelt gribu. Vai ar gribu var sacelt jūtas? Jā. Vai prā-
tam likt darboties? Jā. Vai prātam likt asam tikt? Jā.

Vai talantu izsaukt? Jā, tikai ne tieši un aši, bet gan

attīstīt. Vai radīt talantu? Laikam nē, tā kā pirmvielu
nevar radīt, tik izveidot. Bet jūtas valda visbiežāk par

prātu un gribu. Vai tādēļ, ka ir pirmatnējas? Varbūt, bet

varbūt arī tādēļ, ka viņas prasa vismazāk pūļu; jūtas
kustas ar vismazāku galvas smadzeņu patēriņu, no ārē-

jiem iekustinājumiem vien, reflektoriski, atbildot tikai

uz āras kustībām. Jūtas ir tikai nervu trīsējumi, kas aiz-

vadīti līdz galvas nerviem. Griba ir jau atbilde uz šiem

jūtu trīsējumiem. Tātad vēlāka un vairāk patīga. Šie jau-

tājumi jāizdomā un jāsakārto. Jo svarīgi.

20.6.12.

Man sērīgs prāts, smagums atkal ceļas; labi, ka darbs

iesākts, kaut arī nav vēl visi jautājumi izšķirti; nezinu

pat, vai trohajs nedarīs visu drāmu par daudz vieglu.
Kaut gan «U. un n.» vieglums nav traucējis ieskatīt par

dziļu. Bet tur arī fantastiskākas būtnes, simboli un fan-

tastiskākas domas, kādu še nav. Psiholoģiskus dziļumus
un smagumus nenes trohajs; varbūt pat lirika nē. «Iman-

tas» teikas sajūta varbūt arī neiznāk trohajā. Paliek tik

ārējs dramatisms. Vai nebūs raibināts pantmērs, kad

ņemšu psiholoģijai 5 pēdu trohaju? Visi neatbildāmi jau-

tājumi, jo nav priekšdarbu. Atra rakstīšana.

*

Vai varēšu veikt «Im-u», kad atņem rakstot nost i

pietiekošu barību, i patīkamu satiksmi, i palīgu. Tikpat
grūti, kā «Induļa» pēdējie cēlieni, tikai nav slimības un

nav nepatīkamo lūzuma jūtu. Kaut gan arī vakar trau-

cēta pilnīga saskaņas jūta.
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Cik daudz enerģijas daba ieliek pa velti iekšā. Mazs

tārpiņš kā matiņš bez acīm, kustas nervozi uztraukti, visu

ķermeni svaidīdams pa gaisu, lai sameklētu, kur tālāk

jāliek kāja. Tātad šis lielais enerģijas tēriņš ir līdzīgs

acu attīstīšanai. Klusa attīstīšana tikpat stipra kustība,
kā ārēja ķermeņa locīšana. Tātad atomu iziršanā tāds

spēks ieslēgts.

*

Daba izšķērdīga dzimuma dzīves lietās; lai uzturētu

sugas, liek bagātīgi izšķērst sēklu. Tātad ari cilvēku dzīvē

nav jāieskata katrs akts kā nolūkam kalpojošs; viņa dod

bagātīgi sēklu, neprasa katras sēklas augšanu.

*

Jaunības dziesmās var ielikt «Karaļmeitu» un citas

dzejas viņu pirmatnējā veidā. Vai izdot atsevišķi pirmās

dzejas.
Vai ari pielikt pie galīgām redakcijām kā piezīmes

klāt pirmās variācijas.

Vēlāk uzrādīt datumu, kad kura dzeja cēlusēs un dot

pirmatnējo veidu. Tad izrādīsies, ka liela dala nav nebūt

partijas dziesmas, sevišķi «Tālās Noskaņas». Es lēni tapu

par s[ociāl]d[emokrātuj. Tas atspoguļosies tādā izdevumā.

Tur dzejas bija gluži personiskas un varbūt tādas paliks.

21.6.12.
Es skatos bez kādas aizraušanās uz neēšanas izredzi.

Ir jau gandrīz pietiekošs pierādījums, ka gavēt ir labi,
lai izdzītu nelabās sulas. Bet ēst ir labi, lai taptu darba

spējīgāks. Es taču vairāk varēju šoreiz strādāt, biju la-

bākā dūšā ēdot. Tagad neēšana reizē ar strādāšanu mani

necik neiepriecina. Pēc novājošanas, kura neēdot iet

diezgan strauji, es šoreiz nebūt neatkopos aši, kā vēl

3—4 gadus atpakaļ. Varbūt vainīgi uztraukumi I. dēj. Bet

ēdot stiprs tiku tāpat kā priekš gadiem, sevišķi fiziski.

Eksperiments būs taču jāturpina, jo nav citas izejas.
Braukt projām uz Sveici 1 traucēs darbu un jāatstāj pa-
klaidā visas lietas. Vai vingrošana var palīdzēt? Izdala

vielas, bet tagad nav ko izdalīt. Jāzina.
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Lasu strādnieka dzejas, īsta, neapzinīga, melns pēc
darba un gara. Ir apdāvinājums, bet neizkopts, doma šau-

bīga, neskaidra, no naida un skaudības vadīta. Man vis-

vairāk krīt acīs, cik labprāt viņš pats sevi apspļauda un

ļaujas apspļaudīties. Tā ir viņa parastā ārējā un garīgā
atmosfēra. Tomēr gribētu tikt ārā, bet cīnīties ar citiem

strādniekiem kopā negrib. Pret tiem tikpat skaudības un

naida pilns kā pret kapitālistiem. Ģiftīgas siekalas laist —

viņa vienīgā cīņa; beigās grib, lai katrs pats tiktu labs,

tad būs viss labi. Cik dziļa cīņa vēl ir pret paša strād-

nieka neapzinību! Cik dziļi viņos iekšā kalpības gars.

*

Es sajūtu gluži kā personisku pārestību, ka Rafaello ceļ

pāri par M[ikel]-Angelo 2
.

Skaidri amatniecisks apdāvi-

nājums, glīts, gluda forma, viegla piesavināšanās, — un

tur gluži oriģināls gars, viss jauna atradējs kā saturā,

tā formā. Iniciatīve mūsu laikā netiek skaitīta; laiks pats

nav atradējs, bet salasltājs un uzņēmējs. Ne velti arī

cieņā lielais ņēmējs Goethe.

*

Kaut jel es tiktu ātrāk vaļā no saviem iesāktiem dar-

biem, no vecās nastas un nāktu laukā svaigā gaisā strā-

dāt! Tik grūta sirds. Uzturēt tikai veselību; nepadoties
bezenerģijai sīkumos. Vingrināt sevi garam ceļam. Tur

tik uzvara.

22.6.12.

Es gan nepareizi iekārtojies; nerakstīju dienas grā-

matu gultā, cerēju vēlāk rakstīt; bet nekas neiznāca. Reiz

gan padevās arī vēlāk rakstīt, bet tad bij jau no rītus

rakstīts. Sevi jāpiespiežas ar varu un arī ar gudrību,

jālaupa un jāzog šie brīži darbam. Nu no paša rītus ne-

izdošanās, kas maitā sajūtu visai dienai. Maz pastrā-

dāju.

*

Man gadījās, kas sen nebij gadījies, tik stipri aizla-

sījos — 5 stundas no vietas, ka ne staigāt gāju, ne ēst

ēdu. Ne lasāmais teksts bij tik aizraujošs, bet paša ner-

vozais nogurums. Lasīju par Fidiju, Eshilu, Sofokli, Aris-
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tofānu. Jāievēro, ka ne teksts aizrauj, bet paša nogurums.

Zinu, ka daru ļauni, bet tomēr daru. Neskatos pulkstenī.
Varbūt līdzeklis: skatīties pulkstenī, atraut sevi ar varu,

ar viltu no nedarba. Kad L ir, tik ļoti neaizraujos, tomēr

ir ārējs apstāklis, kas glābj.

23.6.12.

Es atkal netieku pie dienas grāmatas, jo nerakstu gultā,
tad vēlāk ir par vēlu. Tad avīzes aizņem laiku. Vai ne-

mest gluži avīzes? Aizbraukt gluži projām, sludināt, ka

neatbildēšu draugiem, ka man jāaizbrauc, lai nāktu līdz-

svarā ar sevi? Vaina varbūt arī neēšana, pēkšņa pārmaiņa
no labas barības uz vāju.

•

Bet savs labums tai atpūtai; netīšām sastrādāju «Dan-

geruta mieru» 1
.

Pēc jūtos nervozs, bet sajūta laba.

24.6.12.

Es varu atkal strādāt, — nogurums ir, nepatika ir, bet

piepešs negaidīts darba uzplūdums. Ko tu rocies? Ko

baidies? Varu, varu! Varu varbūt vairāk nekā domāju.
Biežāk esmu pārsteigts ticis no savas varēšanas nekā no

nevarēšanas. Varbūt ir vēl iekšā kas ļoti liels, un es nī-

kuļoju šaubās, neprotu atrakt ceļu vaļā. Un viss tās no-

lādētās veselības, vājo nervu dēļ. Tikai gulēt tie grib,
tikai netīši parotāties kā bērns. Kad jel atkal būtu gluži
klusi! Atrast vajga ceļu. Ar prātu vajga darīt sevi spē-
jīgu darbam. Vajga ar prātu vingrināt un veseļot nervus.

Šis «Imanta» lai ir pēdējais darbs ar piespiedu, bezprāta.
Atraisīt iekš sevis to gluži lielo. Ļaut vaļu tam neapzi-

nīgam. Daudz dzeju un darbu ir taču gluži neapzinīgi.
Visa darbība tāds nesaprotams juceklis no ziņas un ne-

ziņas. Man vajga arī to zināt. Bet raisīt ceļu gluži lie-

lajam. Kad piepeši paplūda divas dzejas, vakar un šorīt,

tad vainīgs novērsums no «Imantas». Nevis laba aizla-

sīšanās, bet novēršanās no pārāk ilgi piespiesta darba.

Vajga ieturēt atkal piecdienu sistēmu. Nogrūst vēstules.

Tad ies.

*

Gaišums paspīdēja kā uz Caprino zemes
1
, ir vēl gluži

jaunas, necerētas iespējamības; gluži viegla neapzinīga
ražošana; gluži lielais lielums; just, prast, dot visu. Izpētīt
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ritumu, kad atkārtojas spēka plūdums; sagatavoties uz nāk-

šanu, lai nepaietu neizmantots, neizplūstu kā naftas

strūkla, un, sastrēgusies pate, pūtu un maitātos. Sagata-

vot garam zināšanas un lēnās kombinēšanas materiālus,

lai tos varētu izlietot uzplūdā, lai nevajadzētu tērēt laiku

un spēku uz materiālu radīšanu. Virzienu un izvēli šīm

zināšanām un kombinācijām noteikt pēc uzplūdu domām

un darba vai nodomu virziena. Sagatavot arī savu miesu,

visu garu uz lielo.

*

Nokaunēties no sevis nevienā vietā, visu atzīties, tad

tik var vērst. Nebaidīties tapt gluži liels. Kauns un bailes

ir še tikai kūtrības veidi.

*

Lielumam vajga lielākas darbības. Man spēka par maz

veikt visu; vajga palīga, kas atdodas, kad dod arī to, ko

prasa, nevien to, ko grib. Vajga, kas apkopj miesu, dod

ēst, sekretāru, kas nokārto un sagatavo materiālus dar-

biem. Visu no sevis izdabūt, dara gan stipru un neat-

karīgu; bet ari tad vēl vajga citus rīkot, kā citu naudu

finansists, kā citu domas runātājs. R. Vāgners to prata.

Jāprot arī man.

*•

Kādēļ Verhļickis nav sasniedzis lielumu?2 Viņš ra-

dījis jaunu valodu, tulkojis lielo pasaulliteratūru, lai pa-
vairotu un izplestu savas tautas apredzi, lūkojis visu

kultūru sevī uzņemt, arī moderno, arī sociālismu, arī po-

litiku, atkal lai darītu lielāku savu tautu. Plašu kritiku,
kas aptver visu pasauli, 20 lugas, epi, stāsti. Līdzīgs man.

Līdzīgs agrākam Puškinam, kas arī visu eiropeisko kul-

tūru sevī atkārtoja. Tam ir paliekoša nozīme. V. nē. Kur

iemeslis? V. dzeja ir tēlojoša, bet arī reflektīva [/ ne-

salasāms vārds]. Laba glezna, bet piekārta publicistika.
Publicistika vien darītu labi tai un viņam pašam;
bet, jaukta ar dzeju, kaitē. Refleksiju dēļ tā izplūda un

tik daudz rakstīja. Pušk[ins] samērā maz. Refleksijas arī

man, tās man arī var kaitēt. Publicistiskais] elements

jānodala skaidri nost. No «U. un n.» jāizdzen ārā. «In-

dulī» mazāk. Dzejās pilnīgi jāizdala publicistiskās un

tēlojošās, un naivās. L aizrāda, ka lielākā daļa veco no

sākta gala nav nemaz partijas dzejas, bet personiskas.
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Heine arī reflektīvs, politisks, tendenciozs vēl vairāk

nekā V., bet paliek. Lielāks mākslenieks, bet skaidri no-

dalīts publicistiskais elements no sentimentāli romantis-

kās, personiskās dzejas. Man neredz personisko dzeju.
Bet politika pieder pie personas? Vai nav vēl kāds cē-

lonis? Heines tuvums tautai; es — mākslas dzejnieks,
kultūras, dabas, tikai ne tautai. Vispirms manai valodai

jātop vienkāršai. Bet «Tie, kas neaizmirst»? Pētīt, izšķirt.

*

Izlietot lietas labā, savā labā arī pretniekus un ienaid-

niekus — tā ir valdīšana. Es to. par maz ievēroju; par
ātri eju dusmoties un kūkot. Katru var vai nu iegūt sev

ja nē, izlietot sev par labu, iebīdīt tādā stāvoklī, ka

viņš pēc savas gribas darbojas taču manā labā. Daudz

ko es arī ņemu ļaunā, kas darīts tikai aiz muļķības. Es

nespēju saprast, ka ļaužu muļķība, arī izglītoto, ir neap-
robežota; izzināt tik kas. Antons raksta ļaunu aiz muļ-
ķības. Roberts ari. Pēterburdznieki varbūt arī. Vajga
tuvāk stāvēt publikai. Vajga ar viņu runāt, neatstumt

aristokrātiski auksti. Viņa mīl, ka viņu ievēro, arī lamā,
arī tas labāk nekā augstprātīga nošķirošana. Pārvarēt

riebumu un kūtrību. Rakstīt vairāk paskaidrojumus —

varbūt dienas grāmatu drukāt, turēt viņu kā bērnu. Dot

atkal visiem laikrakstiem pa artavai. Dzeju nedošanu ņem

ļoti ļaunā. Zeltiņš arī rakstīja ko līdzīgu As[pazijas] lietā.

Jāpārvar riebums, vientulība ārējā, vajga sev taisīt ceļu
jau še dzīvam esot. Vientulība iekšējā paliks, nav ko

bēdāt. Prātu, sistēmu, naskumu, tad nāks uzvara.

256.12.

Esmu no rītus noguris. Vakar nepārstrādājos, neuz-

rakstīju vēstules, kā gribēju, nestrādāju pie «Ima». Var-
būt spēku uzplūds neizlietots nogurdināja. Dzeja arī ne-

viena nenāca. Kā lai nu šodien piespiežos pie darba, ka
reizi tiktu vaļā no vēstuļu nastas! Vaļā! Vaļā!

*

Kā lielas cīņas beidzas bez beigām, bez uzvaras! Uznāk
Služi jauni spēki, kuriem nav nekādas daļas gar cīņas
priekšmetu, kuri atmet pašu šo priekšmetu un abas cī-

nītāju puses, izskaidro visu par smieklīgu un nevajdzīgu,
liek savu patiesību, gluži svešu, savas cīņu problēmas,
un abi vecie cīnītāji bez kaujas, bez uzvaras izdziest. Tā
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bija strīdum ap vulkānismu un neptunismu. Sīkumos tas

pats. Es iedomājos un baidījos no reiz neizbēgamās cīņas,
atjaunotās, ar partijas veciem vīriem; es vēl baidījos,
kad nāca uzbrukumi, ka tie no veciem vīriem, es saga-

tavojos veciem dot atsparu. Bet uzbrukums nāca gluži

no citas puses. Vecie vēl var būt par draugiem šai cīņā.
Tā es pārpratu. Kā runcis baidījās visvairāk no runča,

bet bija jābaidās no suņiem. levērot to. Un otru: skaid-

rību par manu stāvokli dot tūliņ, lai tas pāriet vēsturē,

negaidīt, ka vēlāk gan noskaidrošu; tad paliek vēsturē,

it kā pretnieki bijuši taisni. Tā man iet tagad ar Antonu.

Nekad neapgurt. Paturēt pēdējo vārdu; kam tas, tam ir

uzvara.

26.6.12.

Dzeja nav nekas cits kā simpātijas jutas, jūta uz pie-
vilkšanu un kopību, uz būtnes savienošanu ar pasauli, kā

mīla, kā draudzība, kā gādība. Šīs simpātijas jūtas dod

dziļāku saprašanu ir pašam prātam, asina prātu vai ap-

tver parādības arī bez viņa.

*

Daudzas lielas problēmas, varbūt visas svarīgākās, nav

izšķiramas ar prātu, bet ar citu spēku. Tā nav prāta ne-

spējība, bet tikai nekompetence. Sevišķi problēmas, kas

iziet uz nevienādību savienošanu: subjekts un objekts,

egoisms un altruisms, indivīds un sabiedrība, viendzīve un

laulība, vīrietis un sieviete, ģēnijs un masa. Atrisinājums
ne loģikā, bet darbībā, bet jūtās, ne diferencēšanā, ne

cīņā, bet mīlā.

27.6.12.

Manām neatlaidīgām pūlēm pie sevis audzināšanas, pie
gribas attīstīšanas vajadzētu nu reizi arī būt kādiem pa-
nākumiem. Vajdzētu reiz tik tālu būt, ka nervi neaiz-

kristu atpakaļ izjukuma stāvoklī. Bet taču tas aizvien

vēl nenotiek. Un nav nekādas izredzes uz beigām šīm

pūlēm. Tas taču arī patērē enerģiju. Un vai ir prāts tik

daudz tērēties uz vingrināšanos, kad varbūt to enerģiju
varētu tieši uz darbu izlikt. Lai tad arī mazāk darbu, bet

ašāk un reiz gals tām nebeidzamām mokām turēties ro-

kās. Vingrošanu nevaru ieturēt, tiklīdz drusku palaižu,
zobu kopšana arī izjūk un nevar vairs ievest. Vēstules

nevaru noturēt, nu vesela nedēļa jau uz viņu rakstīšanu.
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*

Skaistumam ir sava paša spēks, kas dara uz ārpasauli

iespaidu neatkarīgi no prāta vai gribas līdzdarbības. Tas

ir attaisnojums tēlojošām mākslām. Arī dzejai, kura vis-

tuvākā sakarā ar prātu un gribu, tomēr pamatspēks ir

no skaistuma un ne no palīgparādībām. Savukārt, atkal

skaistums ir tikai palīgparādība, vajadzīga, bet ne ne-

pieciešama — zinātnei, tehnikai, morālei.

*

Es redzēju atkal, šoreiz 10—12 gadus meitenīti, tik

mīlīgu, ka viņa netīšām aizgrāba apkārtni un arī sevi

pašu darīja skaistāku nekā viņa bija. Tas ir pamatspēks
sievietei; kādēļ te nepiemēro skaistuma patstāvības
likumu? Prāts un griba labi, vajadzīgi, bet nav nepiecie-
šami. Ideāls ir šī piemīlība un skaistums kā pamats, kā

patstāvīgs spēks. Viņš neko daudz nemanto no prāta
v. 1.1. piedevām. Viņš nav ne ar ko apmaināms un at-

sverams. Vīrietim tas nekad nevar būt. Kādēļ sievieti

pate sieviete dara par diletantu un pakaļdarinātāju vī-

rietim, kur viņai ir savs neatņemams, bet vēl neapkopts

aploks. Visa skaistumkopšana sievietē līdz šim tikai di-

letantiska un ārišķa. Mīlība, pate skaistuma dvēsele nav

tikusi kopta. Pēc tās visi labie gari ilgojušies.

28.6.12.

Dzirdēt mīļus vārdus un saņemt labus darbus ir laime.

Bet varbūt vēl patīkamāk ir teikt mīļus vārdus un darīt

labus darbus. To nupat šorīt jutu. Un man liekas, tas arī

izskaidrojams, jo dot ir aktīva darbība un aktivitāte, kā

dzīvības vistiešākā parādība, ir arī vispatīkamākā jūta.

Tik patīkama, to bieži sauc par laimi. Bet laime jāsauc

pareizāk pasīva darbība, saņemšana bez paša pūlēm.

*

Mana atmiņa ir jāuzlabo. Nupat atkal piemērs: aiz-

mirsu domu, kuru gribēju še uzrakstīt. Atmiņu jākopj ar

krievu valodas mācīšanos un enerģija ar tulkošanu krievu

valodā. Par daudz draudoša ir pārkrievināšana tapusi,
kad viņu tagad pabalsta s. d. un demokrātu p. Aizrāvušies

cīņā pret vecajiem un nu apkaro pašu latvietību un savu

pašu eksistenci, kā tautu.
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*

Forma un kompozīcija arī manas galvenās īpašības, arī

es meklēju vairāk vienību nekā draudzību, gribu aptvert
cilvēku gara visumu vienā darbā, ņemu kā galveno rak-

sturu, meklēju viņu saknes, meklēju raksturos ideju, esmu

ētiķis, filozofs, cilvēces mācītājs. Varbūt es visu pasauli

neaptveru tikai estētiski, bet ja Homērs arī ir ētiķis un

mācītājs, tad arī viņš nav estētiķis vien. Varbūt pretība

tur, ka es ētiķis jau pie paša rakstura uztveršanas un at-

tēlošanas. Bet man liekas, nē. Tikai lirikā es didaktiķis

arī. To var vērst. Un tad man tāds ceļš priekšā kā Ho-

mēram. Apņemt visu pasauli epā, varbūt vecumu «Odi-

sejā», «Iliades» vietā — drāmas.

29.6.12.

Mija un brīnumaina laime ir bijusi kopdzīve ar Iniņu,

kad atskatos atpakaļ. Nekad neesmu bijis laimīgs, vien-

mēr vairījies tikai pret pašnāvību. Un tomēr taisnība arī

laime, abas taisnības. Un kad prāts grib saprast, tad

līdzību darbā, kuru darot jūt ari tikai mokas un nemieru

ar sevi un darbu. Atskatoties ir bijusi laime. Te ir tikai

divi uzskati uz vienu lietu, kustība pate par sevi ir visu

jūtu vadītāja, ir dzīve un ir reizē nelaime un laime. lekš

viņas patis viņas vērtība, ne iekš mūsu uzskata par viņu.

*

Mani uztrauc dīvainas domas par sajūtu, ka I. no-

grimst, saraujas, atiet atpakaļ. Izceļas man citas inte-

reses. Bet sajūtu, ka es vainīgs, ka atspiedis un apspiedis
ar savu personību. Ko te darīt? Tiklīdz I. top sava, pa-

ceļas, valda par savu apkārtni, viņa man top sveša un,

kad paliek, apspiež mani. Kad atšķiros no sabiedrības,

atkal es vienatnē apspiežu viņu. Kad I. varētu eksistēt

viena, es laistu viņu; bet viņa to nespēj vai nespēj vairs.

Un tā netop pie attīstības.

*

Es sāku saprast pa mazam I. apguršanu sīkumos. Līdz

zināmam mēram interesējās, ātri izsmeļ savu interesi,
visu izteic, visu izdara, ko tanī lietā spēj, un tad atstumj
to lietu. Nevar ilgi palikt pie lietas, nevar atgriezties ar

savu interesi atpakaļ. Es bieži to agrāk ņēmu par nemīlu,

bet tā bij izsmeltība. Kā es I. varētu līdzēt darīt laimīgu?
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1.7.12.

Es lasu Mēringa brošūru «Freiligrath v. Marx m ihrem

Briefwechsel. «N. Z.» Erganzungsheft Nr. 12.».1 Kaut gan

M[ērings] pilnīgi atkāpjas no partijas un sava radikāli

naidīgā stāvokļa («N. Z.» M[ērings] pret Konr. Schmid2

Neue [Fr.?] Būhne) 3
,

tomēr nesaprašanās paliek diezgan
un saprašanās nekādas. Pārmet Frfeiligrātam], ka saticies

ar pilsoņu demokrātiem, ka nesapratis plaisas dziļumu.

Bet Fr. saprata, ka aiz plaisas ir kopība, ka ari pretnieks
ir cilvēks, saprata kultūru, ko ne Marx, ne partija ne-

saprot vēl tagad. Aiz kultūras Fr. satikās ar visiem, ne

aiz nesaprašanas. Tik vien un tik tagad atzīst, ka dzej-
niekam nav partijas stāvoklis, kādā un vēl intrigās
Markss gribēja ievilkt Fr. Tagad atzīst, ka vajga sev

pievilkt Strindberģi. Fr. esot katrs augstāko izdarījuši
savā arodā tādēļ, ka katram otra arods bijis svešs. Pilnī-

gākā principu neprātība. Otra aroda saprašana nebūt ne-

dara nespējīgu saprast un strādāt savā arodā. Taisni

lielāka visas ārpasaules saprašana dara veiklāku ari savā

darbā. Piemērs ir Goethe. Bet Mfarkss] būtu varbūt sa-

pratis arī Fr., ja nebūtu par daudz ielīdis savas politikas
sīkumos; ja būtu bijis ar plašāku skatu ari ikdienas dzīvē

un politikā, nevien zinātniskos darbos. Fr. nesapratis

«Kapitālu»: no tā vārda, ka tas labs fabrikants, to nevar

spriest, viņš bij dusmīgs par M[arksa] Halbheit4 dāvāt

«Kapitālu», bet neierakstīt draudzīgo vārdu. Fr. varēja
būt lielāks, bet M[arksa] maziskums vienmēr un šļoreiz]

viņu sarūgtināja. Partija nekad neatzīs Kultūru, kā katra

politika. Tā ir un būs.

2.7.12.

No paša rītus ciemiņš — Ella Polīte 1. Palikusi nesmuka,
mazs zodiņš un smails. Acis vēl lielākas un bērnišķīgā-
kas, dabā arī daudz bērnišķa, piemīlīga, padevīga. Izsaka

aši savas intīmās jūtas. Konrāda negrib vairs, tikai vēl

kā draugi; 4 gadus nav rakstījusi. Nu grib Lerhi, bet, no

Parīzes aizbraucot, dabūjusi puķes, par to rakstījusi, un

viņš nu dusmīgs, par spīti dzerot un pīpojot, un ejot uz

zaļumballēm. Ļoti uztraukta. Lai būtu patstāvīga, strā-

dājusi vakarkursos. Meitenes neuzklausoties, sarunājo-
ties, liekas, ka viņa neprot saistīt uzmanību. Tēvs ner-

vozs. Pērk vienmēr mājas. Nemīl, ka pa naktīm traucē,
tad skrien visu nakti staigāt. Reiz lampa spīdējusi taisni

acīs; tas darīts par spīti. 300 r. dabūjusi līdzi, likuse vēl
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100 atsūtīt, māte drusku pārmetuši. Uztraukta. Neatmin,

ka mēs tikāmies pie Pēterson., ļoti brīnums.

3.7.12.

Naiva daba, lēti padodas iespaidiem. Neatzīst Lauras

divvīrību. Nebaidās ne no ceļojuma, ne no satiksmes ar

vīriešiem. Jūtas droša savā pārliecībā. Nebaidās arī no

manis. Varbūt uzskata par vecāku cilvēku, varbūt par

respekta personu. Patīkama vaļsirdība.

4.7.12.

Viss laiks izpostīts; netieku pie darba; nespēju vēstules

nogrūst. Fiziski nespēju saņemties. Kādu glābiņu lai

meklēju? Fizisku. Būs jābrauc atkal ārstēties. Varbūt pa

to laiku varēšu arī strādāt. Tā aiziet un aiziet laiks.

5.7.12.

Vakar un šodien rakstu vēstules, bet tikai tekošās.

Vecās nevaru nogrūst. Plāni par franču naudu un Bal-

tikas valsti. Fantastiski, bet tiktāl dibināti un fajktiem, ka

frančiem nav kur naudas likt, jādibina jauni uzņēmumi;
vai tad var dibināt tikai rūpnieciskus, ne arī valstsorgā-
niskus? Varbūt «Tautas vienības» biedrība strādā tanī

nolūkā.

6.7.12.

Man vajga vairāk interesēties par franču nodomiem.

Franču kultūras atzīšana taisa reklāmu par viņiem, bet

pamats ir naudas ieguldīšana uz labām %. Jābrauc pašam
uz Parīzi. Jābeidz še darbi. Jātulko franču literatūra. Arī

priekš «Ufniversālāsļ Bibliotēkas]». Jāraksta drāma ar

franču vielu. Vai Napoleons Smoļenskā pēc Soph. Miha-

elis? 1 Vai Ruso? Revolūciju nevar. Dramatizēt [1 nesa-

lasāms vārds]. Vai Volteru? Franču klasiķu stilā Corneille,

ne Rasine un Molier. Martin Giese. 2

*

Saņemties, nobeigt vēstules un braukt. Dz. 111 vienu

mēnesi, tad «Imantu». In. lai arī raksta lauku drāmu.

Ja es neizraušos un nesākšu strādāt, tad nogrimšu. Strā-

dāt taču gribējās, nu sāku nogurt. Darīt.

*

Par «Induli» saka Bružā Zin[ību] Kom[isijas] sapulcēs,
ka uz to dibinoties «Dļienas] L[apa]». 3 Ka ar to noticis

lūzums s. d. Apzināties savu spēku un lietot. les.
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7.7.12.

Es vakar pastrādāju, vēstules rakstīdams, drusku pār-
pūlējos, negulēju, bet toties šodien blakus nogurumam

liela spēja apziņa. Sajūta, ka ir jau ceļā uz panākumu,
ka ir jau drusku panākts, un ka vēlējumi sāk piepildīties.
Ne vien darbi sāk vērsties pēc gribas, arī dzīve pamazām,

pa ļoti mazam sāk vērsties. Mana beznaidība, lēnība sāk

darīt iespaidu, sāk to just un atzīt. Tā atkal Roberts, tā

nupat Miķel[is], kaut gan ar pastāvīgu atkrišanu. Sākas

vēršanās pēc paša gribas, tikai veselībā un enerģijas

piespiesmē vēl nav panākumu. Viss, kas liekas tagad
panākts, ir parādījies jau daudz agrākos gados, bet tad

atkal zudis; tagad tik iegūts un zūd atkal katru reizi,
tiklīdz nogurstu vai palaižu vieglāk.

*

Sievietes īpašības pūlas visādi izprast, bet panākumi

mazi. Runā gan par jautājumu vēsturi, bet neievēro, ka

šis jautājums arī nav izšķirams statiski. Ir fiziskas īpat-

nības, bet zem tās nav gluži cieti stāvošas, garīgas vēl

vairāk grozījušās un grozās līdz ar apkārtnes maiņām.

Jautājums ir attīstības jautājums, evolucionistiski sapro-

tams. Tad izšķirs.

8.7.12.

Es esot gluži jauns, kad runājot ar interesi, saka Šahts.
Izskatoties 30 gadu vecs, citādi 50. Arī pēc balss vien,
teica tāpat, kad, pakrēslī runājot, neredzēja manu seju.
Tātad man ir dibinātas cerības tapt atkal jaunam. Nāk
šis jaunums taisni no garīgas intereses, nav fizisks, bet

garīgs. Ta vecais Bēbels uzturējās tik vecs tikai caur

savu garīgo kustību, viņam daudz temperamenta, ugu-
nīgas acis, sevišķi, kad runā iekaist. Citādi viņš miesiski
ļoti vājš. Bet kad nu vēl miesas arī izkopj un iegūst mie-

sās enerģijas krājumu un veselību, tā kā nav jāpatērē
spēki uz miesas trūkumu izlabošanu, tad, uzturot garīgu
intresi un temperamentu, var sasniegt visaugstāko ve-

cumu un izdarīt vislielāko pulku darbu. Tad var sasniegt
200 gadus. Varbūt nāk klāt vēl no āras Mečņikova un

Ar. līdzekļi 1, un tad šim laikam nav nemaz mēra visām

iespējām. Bet tad darīt arī, ne pietikties ar cerībām vien.

let tagad tūliņ ārstēties, lai tiktu pie darba,
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9.7.12.

Cik grūti ir tikt laukā no ienaida parašas. Un ir tikai

kūtrība vien, tāpat kā aiz kūtrības cilvēki labāk mirst

nekā kopj veselību un dzīvo. Mana Doriņa labāk nes

mašīnas un gumijas zeķes nekā vingro. Ar naidu ir tāpat.

Kristīgā ticība ar savu dievticību aptumšoja mīlestības

labo kodolu.

*

Mīla brīvībā bez padošanās ticībai, bez noklīšanas mur-

gos, bez padevības ārējam nolūkam, mīla uz cilvēci, sa-

skaņā ar prātu un zinātni, bez neprātībām un bez cilvēka

dabas laušanas ar askētismu, bez novēršanās no pasaules,
bez fanātisma un nežēlības savu nolūku sasniegšanā, —

mīla bez visām svešām piedevām, tā ir jaunā reliģija,
kura vairs nav reliģija. No visām ticībām izlobīt šo ve-

selīgo kodolu, kurš vēsturisku un ekonomisko iemeslu

dēļ tika apslēpts un samaitāts. Izvest to domu skaidri

cauri, pamatot viņu vēsturiski, aplūkot reformatorus —

Eshilu, Danti, Luteri, kurš gluži veikalisks vien, bez kāda

entuziasma, Ruso, Tolstoju, — un tad vilkt iznākumus.

Te ir vēl saskaņa ar solidaritāti un manu varonības jē-
dzienu. Te ir jaunā atziņa morālei, kura arī savienojas
ar praktiķu, teoriju un praktiķu vien; ideāls sasniedzams,

ideāls domās reizē ir praktiskais rīcības līdzeklis. Savie-

nots altruisms ar egoismu. Labs ir spēks, kā kurš katrs

pozitīvs spēks, kā elektrība, kā miesas spēks, kā naids,

uz kuru bija dibināta reāla reliģija, kamēr ideālā, lieku-

ļotā, nesasniedzamā bij dibināta uz padevību un mīlu, bet

bez apziņas, ka tā ir spēks. Darīt šo darbu aši, tā jauna
morāles atziņa, tā līdzteku spēks tehniskai attīstībai, tā

humanitārām zinātnēm attaisnojums. Te glābiņš.

10.7.12.

Traģēdijai tikai viens uzdevums no daudziem, kas ir

mākslai — tikai izšķirt cīņu starp indivīdu un masu. Uz-

devums tikai viens, bet arī augstākais par visiem, kādi

ir cilvēkam. Nevienai mākslai nav tik augstu uzdevumu,
visām jākalpo traģēdijai. Viņa reizē visaugstākā māksla

un reizē mākslas neģēšana, pāreja uz ētiku un filozofiju

pate savā būtībā, jo risina zinātnes jautājumus, kuri

agrāk bija reliģijai un kura izrādījās par vāju. Traģēdijas
uzdevums sākumā saprasts no kritikas un zinātnes. Tra-

ģiski instinktīvi saprata sevi un savu mākslu. Aristotels
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nē, tikai izcelt bījas un līdzcietību. Tas tikai līdzeklis, ne

mērķis. Liktenis, jā. Tas bij agrāk dievu rokās. Tad jau
Šekspīra dabas, t. i., kaislību rokās. Tagad ir mūsu ro-

kās — apzinīgais varonis.

*

Es gribu būt patstāvīgs un strādāt, bet tiklīdz darbs

ir atklāts, tūdaļ dara uz mani iespaidu, saista un liedz.

Var arī tad darīt darbu un atklāti, bet viņam nebūs pa-
nākumu. Uz apkārtni nevar darīt iespaidu bez iespaidu
saņemšanas. Darbu nedarīt nevar, iekšējs spaids, piemē-
roties ārējam spaidam — ir nedarīt savu darbu. Darīt un

par spaidu nebēdāt, un cerēt uz darba vēlāku uzvaru, —

tomēr jūt spaidu, un darbs ciešanās nav brīvs. Nekad

nav savs un brīvs.

*

Es agrāk ilgojos pēc draudzīgas kopdarbības un drau-

dzīgiem aizrādījumiem. Es redzu tagad, ka arī tos es

nevaru panest tāpat kā naidu. Es varu vēl būt tikai brīvs

un savs. Es zinu, mana eksistence no tā izgaisīs, bet ne-

brīvībā viņa tāpat izgaisīs, tikai lēnāk un sāpīgāk. Nav

man citas izejas kā tikai vientulība un gals. Jo ilgāk es

varu attālināt šo galu, sašaurināt savas eksistences vaja-

dzības, jo labāk, bet gals tā kā tā būs, un traģisks būs.

Lai būtu tāds kā Goethem. Tad vajga vai nu kompromisa,

kas nav man iespējams, vai izejas Eiropas literatūrā.

*

Ir tikai divas cīņas — garīgā un karš; nav politiskas
cīņas, jo cīņas galvenā īpašība, ka viņa iet ap dzīvību

un nāvi, bet politikā iet tikai ap mantu, intrigas. Katra

liela lieta top zema, tiklīdz viņu sagrābj politika. Poli-

tika ir ikdiena. Politika, maza būdama, dara mazu, maitā

raksturu. Kristus mācība tika par dogmu politikā, Šil-

lers ievilkts politikā par patriotu, Goethe — par filistri.

Politika kā ikdiena un veikals grib visu sagrābt. Politikā

tikai mazais ir liels.

11.7.12.

Skolotājs, kas ilgu laiku mācījies un mācījis, taču arī

ko zin, ne vien skolnieki, kas mācību dzirdējuši no viņa

tikai šodien. Kas ilgu laiku kādu jautājumu pētījis un

ko atradis, taču arī zin, ne vien tas, kas nekad šo jau-
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tājumu nav aizskāris. Radītājs taču arī ko zin, ne vien

kritiķis. Jā, bet saka: tas, ko viņš saka, nevar būt patie-
sība, jo nesaskan ar vispārējām domām. Bet varbūt vis-

pārējās] d[omas] nesaskan ar patiesību? Kas tad ir v. d.?

Uzskats, kurš no pirmavota pārgājis daudzos, kurš tā

ticis grozīts, atmests viss, kas grūti saprotams, kas sa-

protams tikai pēc vingrināšanās un pēc studēšanas, kas

ticis viegls, bez visa domu satura, kas ticis nepatiess.
Vienkāršs notikums, stāsts, kurš iet no mutes mutē, arī

netop patiesāks, bet arvien nepatiesāks. Eksperimentāli

pierādīts, ka vienu notikumu pat aculiecinieki atstāsta

dažādi, un, tiklīdz paiet kaut neilgs laiks, liecinieki nekā

vairs neatminas un nezināšanu papildina ar izdomātām

lietām. Vispārēja uzskata nozīme nepastāv viņa patie-

sīgumā, bet viņa plašā izplatībā, ne kvalitātē, bet kvan-

titātē. Visp. domām nav nekādas daļas ar patiesību, bet

ar dzīves ērtību un kūtrību, ar materiālām prasībām, ar

politiku, ar ikdienu. Tā ir masa, kurai piemērojas katrs

piespiesti; tas ir smaguma spēks. Nekustībā ir viņu lie-

lums.

*

Es esmu no soc. atkritējs taisni tā, kā Tolstojs no kris-

tīgās ticības, jo es palieku pie Marksa kā viņš pie Kris-

tus. No ikdienas un vispārības uzskata mēs atkrītam, no

atkritējiem atkrītam. Viņš pēdējais kristīgais, es — pē-
dējais marksists, kā es pie latviešiem esmu pirmais.

*

Nostāda lietu tā, it kā mani gribētu un vajadzētu pa-

mācīt un aprāt par nepareizībām un atkāpšanos no

normas un sociālisma, un marksisma vietā liek ikdienas

politiku. Ar to es tiešām nesaskanu un pret to karoju.

*

Lai [ņem] mani visumā, ne pa burtam, lai ņem manu

darbu, manu personu un dzīves gaitu, beigās vēl manu

būtību, un lai tad mēro to pret visām proklamācijām un

pudiem, — vai propagandas svars nebūs manā pusē lie-

lāks? Man ir savi ieroči, bet arī tie ir asi. Es sagatavoju
garīgu lauku, kurā var sēt propagandas sēklu; es sa-

gatavoju visu atmosfēru, arī pilsoniskās, ideoloģiskās
aprindas, ne vien proletariātu — zemi. Es — gaisa lido-

tājs, mans lauks ir gars. Ar to tikai var uzvarēt.
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12.7.12.

Rakstu vēstules, un jau sāk rādīties gals tai nastai.

Kad tik nu es neapgurtu pie pašām beigām un neatstātu

nepabeigtas kādas pāris. Tā man daudzreiz gadījies. Tā

ir atkal sevis nožēlošana. Kad to var pārvarēt, tad var

uzvarēt. Piem., vēstule norakstīta un nevar aiznest wu

pastu; viss caur to zūd. Vajga spēt nevien principā uz-

varēt, bet arī patiesībā, reāli uzvarēt.

13.7.12.

Visi viņi ir vienādi — tie diletanti no darba ļaudīm;
tā, piem., Miķelsons un Lenčs: dzejā tā pati neskaidrība

domās, ainas gan bieži labas, vismaz priekš manis labi

novērotas, no man svešas sfēras ņemtas, bet bez sakara

saliktas kopā, dažādas sakrautas pie nepiederīga priekš-
meta, tā kā to, ko grib teikt, pilnīgi aptumšo, nepaskaidro..
Bet vēl biežāk par oriģinālā un pašnovērotām ainām tiek

saliktas bez jēgas svešas greznuma lietas, turklāt tiek

ierakstītas par jaunām visnodriskātākās lietas. Un taisni,
kas nav sava paša, bet uz ielas atrastas, šāds autodidakts

no darbaļaudīm ieskata par savu visīpatnīgāko un uz-

bāzīgi runā par savu oriģinalitāti. Liela uzbāzība blakus

lielai bailībai ir raksturīgas īpašības. Ko paskaidrot, pa-

mācīt, pārliecināt citādi nav iespējams, stūrgalvība nekur

nav tik liela kā še. Tas ir neizlietots temperaments, ko-

pots ar nevingrinātu naskumu, kūtrību un mūžam cauri

uzspiests konservatisms. Un tomēr šo piespiestību viņš

jūt visur un vienmēr; nebrīvība garīgi iekš sevis pilda

viņu ar neizsmeļamu naidu. Viņš netic nevienai labai jū-

tai citā cilvēkā, pamāca viņu, ka jābūt labam, sūdzas par

netaisnību un naidu, bet pats ir visnetaisnākais, pret

savu brāli visnaidīgākais, un nicina pats sevi visdziļāk,
kaut gan slēpj to aiz ironijas. Nožēlojams riebeklis. Tas

jāiztaisa par cilvēku.

14.7.12.

Es jūtos kā noguris; varbūt tādēļ, ka nav kārtīga 5

dienu sistēma ieturēta, vai tādēļ, ka jūtu, ka vēstules iet

uz beigām, prāts nogurdināja. Tomēr strādāju, dzeju dau-

dzumu apspriezdams. Būs viens krājums. Tāds darbs

liels, bet neredzams, un viņu neapzinīgi arī es neskaitu

līdzi. Vai ir vērts tā pūlēties ap saskaņojumu un pada-
rīšanu par organismu? Neviens neredz, spriež tikai pēc

atsevišķa dzejoļa. Tādas kritikas nekad vēl nav bijušas,
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kuras spriestu par organismu; ja daudz — uzskaita no-

daļu secenlbu. Mdricke deva pat H. Kurcim sastādīt. 1

Goethe — mehānisks iedalījums. Vienīgais Heine pūlē-

jies, bet arī, redzams tikai «Romansero» kopsajūtā; var-

būt «Buch der Lieder»
2

.
Bet man dziņa ir, un tas arī

viss attaisnojums; jādara taču tā, kā ir dziņa, jo tā ir

pate daba.

15.7.12.

Liela vajadzība pēc miera. Esmu gluži noguris no pār-

vadāšanās, no kārtošanas un varbūt arī no psihiska uz-

budinājuma, kurš gan nav redzams ārēji. Arī fiziski no-

gurušas kājas. Mazāk ievēroju veselības regulas.

16.7.12.

Es jūtos noguris jau no rīta, kas nebija vairs bijis.
Tomēr uzrakstu šo lappusi d. g. Griba vēl pārvar šķēr-

šļus, bet miesa jūtas no tiem apgrūtināta, iet kā pa

celmainu un purvainu ceļu.

*

Jūtos nogurdināts arī no apziņas, ka vēstules esmu

rakstījis taču uztraukumā. Ka nebija vajdzības uz-

traukties. Darīju sev grūti, enerģiju tērēdams, un ārējas

grūtības arī; būs atkal jānomierina citi. Jāsaturas vairāk.

17.7.12.

Laimīga diena bij vakar, strādāju, rakstīju vēstules,

nedabūju ļaunas ziņas un In. ļoti mīļi. Bet uz pilsētu
iešana pēc veronala tomēr nogurdināja un šorīt nejūtos
labi. Vēstules arī vēl nav beigtas, nāk jauni grūtumi, —

galu galā dz. 111 jāsastrādā būs atkal grūtos apstākļos.
Un tā gribas atpūsties; I. tāpat sev atļāvās vakanci, lai-

kam arī netīšām. Kad jau reiz dzīve ļautu atpūsties un

strādāt ar pilnu spēku. Kādi tad būtu tie darbi! Un kādi

tad būs darbi, kad visi varēs strādāt ar pilnu spēku. Bet

vai man tomēr nebraukt tūdaļ atpūtā un ārstībā? Varbūt

pat dz. 111 ietu ašāk un labāk? Bet ziemas darbs gāja

grūtāk ārstībā. I. gan vieglāk. Un eksperimentēt vien ne-

varu. Lai tad «Imants» iet kā eksperiments.

18.7.12.

Laimīgi arī vakar strādāju, patika un nojauta, ka dze-

joļi labi. Bet pārstrādājos, vakarā pienākumu neizpildīju,

nerakstīju vēstules. Un viss labais iespaids izdzēsts. Ne-
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patika, nogurums vēl šorīt. Nav pietiekoši spēka izpildīt
pienākumu. Nav ieturēta 5 d. sistēma. Kad nu jel šodien

izdotos. Neesmu uzrakstījis par atradumu un tā labākās

domas zudušas un zūd arī tagad.

•

Atradums. Liels nopelns Marksam, ka saprata saim-

nieciskās parādības kā attīstībā stāvošas, pakāpeniskas, —

patiesībā viņas ir plūstošas, jo pakāpenes būtu tad, kad

darbotos kādas idejas, bet darbojas atsevišķi indivīdi,

arī šķiras, kuras nedrīkst padarīt par idejām, ko dara

marksisti. Bet arī ar pakāpenību nepietiek, vajga saprast

parādības līdzteceniski, atkarībā no līdzteku citām parā-
dībām, kas visu veido.

*

Jaunas barbaru tautas nenāca ar jaunu kultūru, bet ar

jauniem cilvēku spēkiem priekš kultūras darbiem, kurus

nespēja darīt vecās tautas. Kristīgā ticība, kā agrāk Buda,
kā vēlāk Muhameds ieveda ne vien jaunu cilvēku ma-

teriālu, ne tik jaunas tautas, cik jaunas šķiras, bet arī

jaunas kultūras prasības, arī jaunas morāliskas kultūras

vērtības. I jaunās tautas, i jaunās ticības nāca apzinīgi
kā barbari, prasīja pēc kultūras, kaut gan uzņēma viņu tik

vienā virzienā, tik vienu daļu no kultūras samērā ar

savu jauno morāli. Sociālisms pirmo reizi nāk gan kā

barbaru šķira, bet ne ar savas barbarības apziņu, ne ar

prasībām pēc kultūras, bet ar apziņu, ka aizstāv augstāku

kultūru, kura pilsonībā nespēj attīstīties, ar prasījumu

pēc kultūras pārveidojuma, ar jaunu kultūru demokrā-

tijā. Tur apzinīgi naidīgi pret kultūru, neapzinīgi atka-

rīgi no vecās kultūras. S. d. jāapzinās šīs starpības un

savas kultūras loma. Jāatmet barbarība sevī, kā prasa

to no pilsoņiem. Cīņas līdzekļos vajga izteikties kultūrai.

Jau budistiem un kristītiem ir kulturāli cīņas līdzekļi:

sludināt, nenokaut, ciest pašiem. S. d. arī visstiprākais

cīņas ierocis — streiks un ģenerālstreiks, boikots, pro-

paganda — ir kulturāli. Aģitācija jau mazāk kulturāla;

atklāts dumpis, ekspropriācija taisni pretkulturali. Pret

karu tātad nevar pate to lietot.

19.7.12.

Jūtos noguris un nospiests no lietainā laika. Istabā

strādāšana gultā gan pati nav nepatīkama, strādāju arī
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samērā diezgan labi un daudz, bet tas nenoņem nepa-
tīkamās jūtas. Pēcpusdienā tāds nogurums, ka nestrādāju
nekā, kārtoju albumus. Pēc brokasta ēstgriba, kāda ne-

kad nebija agrāk rādījusies. Laikam aukstais laiks. Ēdu

drusku [1 nesalasāms vārds]. Arī vakarā ēdu vairāk. Bet

pēc no rītus nelien mutē.

20.7.12.

Šorīt jūtos vēl nelabāk nekā vakar, kaut gan ir saule,
16°. Nāk nopūtas, kādas jau sen nebija bijušas. Sāp
krusti. Vingroju. Vakar nevingroju aiz tā paša noguruma.

Nepatīkamas domas, ļaunu domāju no citiem, ka pret
mani izturas nelabi. Apnikums: ko palīdz visa dzīve,

kad nav iegūta nekāda pietura ļaunā brīdī. Viss darbs

izliekas mazvērtīgs. Pretība pret strādāšanu.

21.7.12.

Turu šodien atpūtas dienu, rīt arī, pēc 5 d. sistēmas.

Tomēr strādāju, skatos cauri jaunības dzejas un meklēju

savienot jaunības dzejas ar seno d. gr. 1884. Ļoti nopūlos,

bet agri gulēt un guļu labi. Atpūta nu nav bijusi, tikai

īstais darbs — vēstules vien darīts, tikai darba pārmaiņa.
Esmu ļoti uztraukts, raudu vairākkārt, sliecnieks un

raustītājs. Varbūt vainīga sakņu neēšana, kaut gan augļi

un piens ir. Varbūt ari gaļas ēšana, grūti gremojama

desa. Varbūt strādājis daudz.

22.7.12.

Izgudrot, ka visu drēbju smagums būtu jānes ne joz-
menim, kur mīksti, svarīgi orgāni, ne pleciem, kurus no-

spiež uz leju, mazinot enerģiju un apgrūtinot krūts iz-

plešanos. Visu uzlikt uz visstiprākiem kauliem un mus-

kuļiem — uz gurniem. Josta, kas augšā šaurāka, apakšā

platāka, nenobrūk un nespiež gurnus. Vēderu un joz-
meni viņa neaizņemtu. Pleci būtu viegli ģērbti, kas labāk

visam ķermenim; plecus varētu iztiešot ar muguras len-

cēm uz jostu. Viss apģērbs varētu grozīties pēc šī vidus-

satura, kā ēka pēc krāsas. Būtu panākts veselīgums un

skaistums.

*

ledalījums nodaļās ir vajadzīgs d[zeju] krājumam tad,
un tikai tad, kad grib lirisku būtni, kurai ir gribas mo-

ments, no kura nāk viss iekšējais spēks, kurš veido ari
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ārējo formu. Kad nav gribas nolūku, tad paliek tikai

nenoteiktas sajūtas, viena vai vairākas, un tās neprasa
un nepanes arī iedalījumu. Moricke pats par iekārto-

jumu nerūpējās, viņam pat nav caurejošas sajūtas, no

svara tikai atsevišķi dzejoļi, kā indivīdi. Goethe šķīris pēc
dzejas šķirām, pēc cunftēm. Šilleram ir laika periodi, vēs-

ture. Heinem pirmajam drusku gribas moments. Tur bija
individuālisms, man kārtotā masa, organizācija, šķira,
kas iet uz visuma aptveršanu.

*

Laimīgam būt nav personisks prieks, bet sabiedrisks

pienākums. Jālabo dzīve un cilvēce, ar viņas atsevišķo

daļu labošanu, ar iespējas paraugu došanu un ar likumu

atrašanu.

*

Sāpēm nevajga būt kā patstāvīgai parādībai, bet var

viņas atstāt tikai kā nesaskaņas rādītājas. Saskaņā, vese-

lībā un prātā nav sāpju. Veselai sievietei jādzemdē bez

sāpēm un veselam cilvēkam jādzīvo bez sāpēm. Visas sā-

pes tagad nāk tikai no neveselības. Arī par garīgo parā-
dību nesaskaņu un nesaskaņu sabiedriskā iekārtojumā, jo
veseli indivīdi to panestu ar prātu. Sabiedriska nekārtība

rada slimības. Bet kur ir iespēja uzturēt veselību ar prata

palīdzību, tur arī sabiedriskā nekārtība bus vieglāk pār-

varama.

*

Man jau briesmīgi lasīt kritikas par sevi. Bet biogrā-

fiju lasīt gandrīz pilnīgi neiespējami. Pēc pirmām burtnī-

cām gandrīz nemaz neesmu to vairs lasījis, un tas, ko uz-

ķēru, bija man nepatīkams, pāri darīts. Ko šodien uz-

ķeru, ir pēc publikas garšas un saprašanas pilnīgi pareizi,
bet nekad tāda ģimenes dzīve mums nav bijusi. Viss top
novilkts tādā nepanesamā pelēkumā un vispārībā, un miet-

publikā. Labāk būtu bijis palikt bez biogrāfijas. Es sa-

protu G. Kelleru. Un tomēr kā atklātības darbiniekam

man tas vajdzīgs. Tikai, ka būtu lielāks pats biogrāfs.
Manai dabai dziļi pretī ir atklātības loma. Ir jau sācis iet

bez manis mans liktenis. Lai iet.

23.7.12.

Atbrauc mans mīļais L Deviņas desiņas bijušas vainī-

gas, tik daudz dienu es draudējis palikt, laikam esot gluži
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toreiz, tad tādēļ, ka es bijis pārāk uztraukts un slikts

vaigā. To I. saka tagad pirmo reizi. Es gan agrāk biju ru-

nājis par šo izbīšanos, bet I. neteica šo iemeslu. Es biju

noņēmies labi saņemt, neko nerunāt, kas varētu uztraukt

vai bēdināt, nekādus strīdus jautājumus. Tā arī izdevās un

tā bij ļoti labi. Tikai pašā pēdējā stundā mana nervozi-

tāte paspruka, ne ņēmu ļaunā, ka visu grūtumu uzveļ

man, liek man runāt par mašīnas promnešanu. Tekāšane

mani par daudz nogurdina un uzbudina. In. noguris no

ceļa, bet acis vēlāk tik spirgtas. Arī es esot vājš, bet

spirgts un jauns. Norunājām visu vakaru līdz 1 nakti.

Viss labi.

24.7.12.

I. guļ visu dienu. Pirmo reizi šo kūri! Jūtas ļoti labi.

[2 vai 3 nosvītroti un nesalasāmi vārdi.] Bet tas dara

slimu. Pirmo reizi I. jūtas kā dzimtenē arī svešumā. Runā-

jam tik daudz, ka man mute sāk sāpēt. Plāni. In. norunā

savas jūtas, izžēlojas par fatālismu, kas nāk vēl no vec-

tēva — apspiedēja. Trešā paaudzē atsaucas vēl varmācība.

*

Es nāku no jaunās paaudzes, jo nepazīstu tās varmācī-

bas, apspiešanas, sodīšanas un grēka. Nebija man arī ak-

tīvas mīlestības, bet pilnīga vienaldzība un no tās brīvības

un pašnoteikšanās, bet gan arī vientulība. No tās mans

spēks.

30.7.12.

Strādāju stipri un veiksmīgi. Nāk daudz domu arī par
blakus priekšmetiem, bet pusslinkums, pusnevaļa uzrakstīt.

Daudz zūd. Tas vēl ir jāiemāna, jo tagad redzams, ka

sUnkumu var līdz zināmam mēram pārvarēt. Jāiesāk vis-

sīkākā sīkumā un jāpiekaļ sevi un jāpārvar tūlīt pie sī-

kiem gadījumiem. Vislabākais palīgs tiešām ir: skaidra

faktu izlikšana sevis priekšā: tagad tev vajdzētu pēc prāta
prasības darīt to; atvainot var tikai cita lielāka vajdzība,
vai nogurums. Ja neizpildi, tad zini, ka ar nodomu pa-

balsti nogrimšanu kūtrībā. Katrs darbs top par parašu

jau pēc otrās reizes un atriebjas. Tāda skaidrība palīdz
vislabāk, kad zināms nogurums. Kad ir spirgtums, tad

tas viens spēj.
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31.7.12.

Mēs katrs esam ambulanta ķīmiska fabrika. Katram

vajdzētu būt savā fabrikā direktoram, nenododot viņu
izmantotājiem ārstiem.

1.8.12.

Es redzu, pārskatot mēnešdarbu, ka dien. grāmatā un

kalendāri par maz atzīmēju faktiskos notikumus. To

vajdzētu darīt vismaz kalendāri, lai pilnīgi konstatētu no-

tikumu gaitu un datumus. Tagad kalendārs der tikai paš-

disciplīnai. Vajga arī annāļu, lai varu pats orientēties savā

dzīvē un viņas turpinājumos. Tad es ari par maz lasu

jau uzrakstīto: kalendāri un dien. grāmatu. Iznāk tikai

liela materiālu noliktava, bezvērtīgu mantu. Vajga atrast

laiku priekš tā un formu, bet darīt to vajga.

14.8.12.

Strādāju labi, bet redzu, ka vēl ļoti daudz darba. Bus

jāstrādā pārmērīgi, lai beigtu augustā. 1 Iznāks atkal gri-

bas, filozofijas poēma, ne skaistums vien. Kirhenšteins

mierīgāks, kulturālāks par kolonistiem. H. S. annālēs labi

minējis.
2 Nav vēl pilnīgi nokārtota dzīve un darbs, un

tādēļ neiet ne dien. grāmata, ne kalendārs. Nevar pie-

spiesties, kad nav sistēmā.

*

Liels pulks labu domu paiet garām. Nevienas nevar pēc
atminēt. Mani pamata uzskati arī netiek atzīmēti; še nāk

iekšā tikai gadījuma domas. Domas ir elektriska un gais-
mas parādība, domājot izstaro N-stari. Psihiskās parādī-
bas dara miesās ķīmiskus iespaidus, bet šīs vielas rada,

uz citiem pārnestas, atkal psihiskas parādības. Tātad

fiziskām un ķīmiskām parādībām ir psihiskas sekas!!!

*

Man vajga paredzēt visu, visvairāk sevi. Kā es attīstī-

šos tālāk. Es sāku tapt stiprāks. Jauni muskuļi rodas. Es

sāku panākt savus vēlējumus. Kas būs ar L? In. vajga vēl

2—3 gadu; laikam taisni vajga brīvības no manis. Pa to

laiku attīstīsies vai uz mani vai prom. Kad arī uz mani,
vai mani atradīs tur, kur esmu tagad? Es arī attīstīšos, un

atkal nebūs kopības, vajdzēs sadzīvoties kopā, no jauna

grūts ceļš priekšā, un nav vairs to spēku. Tomēr jāiet
senais ceļš, jāiet uz uzvaru.
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15.8.12.

Man vajga pārdomāt, kā reformēt mūsu presi. Par vi-

siem politiskiem sīkumiem mēs zinām, personu notiku-

miem, ministriem un citiem niekiem; avīzes tik piebāztas
ar balastu, ka nevar stundas laikā izlasīt vienu numuru.

Jāzin vairākas avīzes un jau man jāziedo 2 stundas, lai tik

izlasītu visvajadzīgāko. Bieži aiziet man garām svarīgas

ziņas. Balasta par daudz. Tas pats tiek dots garā formā, kas

pamatojas uz rindiņu honorāru. Svarīgas literāriskas zi-

ņas sāk nākt iekšā tikai nesen, un zinātniskās tikai kā

sīkumi. Aiziet garām lieli darbi literatūrā un zinātnē.

Nezinām, ka Saturnam viens mēness iet ačgārni; nezinām,
ka domas ir gaismas parādība, ka psihika rada fiziku, un

fiziskas parādības, ķīmiski procesi izceļ psihiskas parādī-
bas. Par Saturnu dabūja zināt pēc 4 gadiem, dakteriene

tik vakar. Tad arī šīs ziņas ir tikai sīkumos; negriež uz

tām vērību. Vispirms jākrīt rindiņu honorāram, jānāk
faktu honorāram. Jādibina īsas avīzes, kas dod īsā formā

visas ziņas. Jāizlasa ziņas un jāatmet balasts: avīzes bez

ministru ceļojumiem. Nelaimes gadījumiem dot sevišķas

avīzes. Politikai arī sevišķas. Svarīgām lietām tāpat. Vi-

sām lapām jābūt atsevišķām, lai nav jāņem līdz nevaj-

dzīgas lietas. Katra no šīm speciāllapām būtu lēta, lai

var abonēt vairākas par to pašu cenu, kā tagad lielas

dienas avīzes. Pie mums vēl nav visu speciālistu, var di-

bināt dažas. Man jādomā īpaši uz literārisku lapu.

16.8.12.

Kur ir ievainota vai sista vieta, tur salasās fagocīti, kas

dziedē. Bet tur salasās arī visādas nelabas sulas, tuber-

kuļi, ģikts vielas v. t. 1., kas nes vēl savu kaiti klāt. No-

lūku nav ne katram, fagocīti tiek gan savilkti aiz ķīmiska

procesa, un citas vielas varbūt mehāniski tiek rautas līdz.

Bet dabas aizsardzības likums nav nebūt tik stiprs. Tikpat

stiprs otrs likums, ka pate ievainotā vieta top ātrāk pie-

ejama arī citām kaitēm. Tāpat psihiskā dzīvē uzbrūk tam,

kas vājš, kur nav uzbrucējam jāpatērē daudz spēka.

Es topu stiprāks, strādāju vairāk, miesās stiprāks, kaut

gan nervozs, bet mazāk uztraukts. Bet I. tapis vājāks, ner-

vozāks, nevingro, nestrādā. Kur vaina, nezinu. Vai kli-

maktērijs? Vai nav diezgan sabiedrības? Ilgi divus pre-:
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tekļus — darbu un I. nelāgumu — es neizturēšu. Paliks

darbs.

17.8.12.

Ļoti labi strādāju izgājušā nedēļā, jutos ari labi. In. ner-

vozs, saka, ka es tāds esot; sajauc man sajūtu. Neguļu
nakti. Domāju braukt uz C[īrihi], lai pabeigtu darbu un lai

neuztrauktu In. Tāds uztraukums briesmīgi kož kaulā. Ne-

guļu labi, noguris, bet piespiežos vingrot. Tas tad atkal pa-

līdz. Rakstīšu vēstules.

18.8.12.

Ideālists ir tas, kas lauž cilvēku dabas likumus. Ideā-

lists ir paša būtībā revolucionārs. Ideālists ir augstākā
pakāpe personībā, kur viss personības labums top no-

liegts lietas labā.

19.8.12.

Slavas ideālistam nav, ir tikai reklāma priekš viņa lie-

tas. Ideālisms uzvar līdz ar demokrātismu, abi uzskati top
valdoši par lietas visvarenību, par personas slavas, bau-

das, darbības, mērķa izgarošanu vispārībā, tautā, cilvēcē,
nirvānā.

20.8.12.

Laulības vietā mūsu laikos stājas prostitūcija. Laulības

pamati izirst, nav kopēju materiālu interešu dzimumiem,
labdarība un labierīcība gādā par pēcnākamiem, ārlaulība

top pielīdzināta laulībai arī likumā, kuram jāseko attīs-

tībai. Literatūrā sagatavojies uzskats par laulības pār-
kāpšanas atjautību un kulturālību. Materiālā laulība iz-

nīkst un garīgā vēl nav iespējama tādēļ, ka sieviete vēl

aiz garās verdzības ir neattīstīta. Laulība tagad un varbūt

arī nākotnē būs iespējama tikai garīgi augsti stāvošiem

cilvēkiem.

21.8.12.

Es nesaprotu tos cilvēkus: pat darbā viņi grib būt visi

kopā. Viņi atrod lielus vārdus savai nespējībai, sauc to

par vispārības darbību. Un taču katrs darbs ir tikai vien-

darbs, pat kopdarbā, kur tikai katrs sedz savu mazdar-

bību ar kopsumu un no kopsumas smeļas sev iejūsmu uz

darbu.
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Kultūras centri, pilsētas ir lielas mēslu bedres, kur ne-

jēdzīgā kustībā noslīkst indivīdi. Gara seklība iziet no

lielpilsētām. Vientulībā tik ir darbs.

22.8.12.

Es topu pats sekls, satiekoties tik daudz ar tiem sek-

liem cilvēkiem. Tādas riebuma jūtas, ka nevar izturēt.

Par ko taisni es nedrīkstu strādāt? Par ko tik briesmīgi
grūti jāatkaro katrs acumirklis darbiem? Cik nepiepil-
dāmi ar mēsliem ir tie ļaudis? Tikai sarunas mūžam, sa-

tikties, kopā garlaikoties.

23.8.12.

Vai ir man vērts vēl dzīvot, kad nevaru sev dabūt

iespēju strādāt? Vai ir vērts atdot savu dzīvību krāpšanas

tārpam? Tā ir tā sabiedrība, kuras dēļ I. bēg no manis. Tas

ir viņas ideāls un mērķis. Vai ir vērts dzīvot? L grib
abus — mani un sabiedrību. Ar mani vien nevar iztikt,

tātad ļaunākā gadījumā ar sabiedrību vien varētu iztikt.

Dzīvot es tā nevaru. L vajga būt vienalgai, vai es miris,

vai esmu projām. Un man labāk dzīvot projām un strādāt

projām. Jāpārvar sevi un jāvar dzīvot ar pusdzīvi. Vien-

tulis ir katrs, un nav iespējams šim brīžam vientulību

pārvarēt.

24.8.12.

Es nezinot, cik liels es esot, saka I. Es gribot sev līdzīgu
darīt un pārraujot. Es gribu, lai I. top pate sava, lai at-

met fatālismu, sentimentalitāti, bailību; lai izšķir tehniku

un veikalu no personības. Personiski vajga just un ražot

darbu, bet tehniski un veikaliski, bez jūtām viņu vajga
laist klajā. Es mācu ar nepareiziem, par straujiem līdzek-

ļiem, es nezinu kā, bet redzu, ka nav panākumu, kādus

gribu.

*

Lielais var atdot visu savu dzīvību, var siltāko mīlu

izstarot, var sevi zemot un mazo celt, nekas mazo nesa-

mierinās, nekas neiegūs mazā patieso mīlu, nekas pat
neremdinās mazā naidu pret lielo. Visas lielā pūles dara

attiecību tikai vēl ļaunāku, mazā sāpes vēl jūtamākas.
Fakts taču aizvien paliek; viens ir mazs un otrs liels.
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25.8.12.

Var vientulību atzīt un ar viņu pietikt, tad tas jādara
ar apziņu. Tāda vientulība kultūras vidū, kad lieto visu,
arī vientulības laušanu caur sabiedrību, draudzību vai

mīlu, tāda vientulība dod lielu praktisku spēku savu

mērķu sasniegšanā. Bet ir arī 3 ceļi vientulību atvairīt:

1) pilnīga vientulība un garīga saplūšana; tikai tā šinī

laikā nav vēl iespējama un lielā kultūrā nākotnē būs

iespējama tikai patstāvīgiem gariem; 2) pilnīga aiziešana

no kultūras barbaros, kur šķirtība starp ļaudīm vēl maza,

bet kultūras cilvēkam grūti sevi pārvarēt; 3) kompromiss
mīlā un sabiedrībā, diletēšana un demokrātisms, kuri aiz-

ved uz vienaldzību un pieticību. Bet mērķis tagad tā

visvieglāk panākams.

26.8.12.

Ticību nevar dibināt uz zināšanu, kā daraHuchelieši 1
. Zi-

nāšanai nevajga ticības. Ticībai jābūt patstāvīgai, tikai viņa

nevar pretī runāt; ja arī ne zināšanai, tad visādā ziņā ne

loģikai. Ticību var dibināt tikai uz gribu vai cerību. Arī

te vajga iekšējas loģikas, jo citādi griba un cerība top
bez satura. Katram saturam jābūt loģiskam.

27.8.12.

Romantikas būtība ir rezignācijā pret darbošanos do-

tajā pasaulē. Pasauli baudīt, ne celt. Bet baudā ir aizrā-

dījumi uz nākotni.

28.8.12.

Liela vienaldzība. Nevaru panākt pat to mazo, ko

gribu. Nevaru pabeigt dzeju 111 laikā. Vēstules visas no-

kavējas un ceļas zaudējumi. Bet ikdiena un sabiedrība

visu nospiež. Nav nekāda glābiņa pret viņu. Varu tikai

bēgt. Tagad arī priekš tā par nogurušu. Jāsaņemas katrā

acumirklī, katrā stāvoklī. Katrā zaudējumā un uzvarā.

*

Jaungada vizītēs lai publika ziedo katram rakstniekam,
kuru mīl. Tā rakstnieki tiktu algoti taisni no saviem pie-
kritējiem, kā, piem., mācītāji tur, kur baznīca šķirta no

valsts. Tas labāks ceļš nekā apgāds, jo tur lielāko daļu
peļņas paņem veikalnieki. Tā varētu būt grāmatas ne vien

drukātas, bet arī litografētas, mašīnas un rokas rakstītas,
kas ir vērtīgāk. Literatūra būtu atvieglota, abām būtu labi.
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29.8.12.

Esmu mēnešiem cauri nokavējis vajadzīgās veikala vēs-

tules, sevi saudzēdams. Kop. raksti nu nevar laikā iznākt

šogad, un gals tas, ka 1915. nevarēs būt jauns koprakstu

izdevums. Visu to zaudēju vienkārši slinkuma dēļ. Ko

palīdz visa disciplīna un pārvarēšana, kad visvajdzīgāko

nespēj panākt. Ko darīt?

*

Esmu turpretī miesīgi sasniedzis panākumus, par 27 mm

palielinājies krūšu apmērs. Visievērojamākais tas, ka arī

galvas apmērs audzis par 27 mm līdz 58. Tātad garīgi un

miesīgi esmu pieņēmies, bet griba tāpat vāja palikusi Ko

tur darīt? Vai nevarētu vismaz izdomāt, kā gribu mērīt?

Vai ar d. g. vešanu zināmu laiku cauri? Vai vēstuļu rak-

stīšanu? Vai darbu sekmēšanu? Vai ar morālisku piespie-

šanos i nedusmoties?

*

Laulība tagad noder vairāk sievietei. Institūts' priekš
vīrieša labs senos laikos, griežas pret pašu. Ģimenes kop-
saturība izzūd arī vidējās šķirās. Sievai patei līdz ar bēr-

niem jāpelna, ir jau iespēja un emancipācijā] grib pa-

plašināt šo iespēju. Vīram arī vieglāk, kad nav jāgādā par

ģimeni. Pārējā laikā abi izlieto kopinstitūtu varmācīgi:

vīrs liek priekš sevis strādāt vai noņem naudu. Sieva lie-

kas apgādāties. Suteneri, bet tas vēl maz izplatīts insti-

tūts, kurš izspiež laulību. Prostitūcija kā kapitāl. lieluz-

ņēmums pārspēs sutenerību. Sieva tagad vairāk var iz-

mantot laulību nekā vīrs, savienodama prostitūcijas peļņu

ar laulības apgādību. Apgādība ne vien ekonomiska, bet

morāliska — dod cienītu stāvokli, garīga — dod pasaules
uzskatu, garšas virzienu, izglītību. Vīram dod tikai kaunu.

Neizmantotāju — vīru interesēs ir atcelt laulību.

30.8.12.

Es piederu pie traģiskās paaudzes, pārejas laika cilvēks.

Izvēršas un zūd vecā saimniecība, bankrotē tēvs, visa

ģimene no zemes top atrauta. Tad izirst pate ģimene. Zūd

man mīlestība no mātes, māsas, otras māsas. Esmu jau
vientuļi audzis, nu vientulība top pilnīga. Zūd arī vēl

laulība. Sieva grib to brīvību, kāda ir citām patstāvīgām
sievietēm, bet reizē grib paturēt arī atspaidu godā, mantā,

pasaules uzskatā, ko dod ģimene. Tas nav iespējams. Tā
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vīram pašam jāatsakās no laulības. Kas nu man vēl var

zust? Līdz ar visu lielo saimniecisko pārgrozību jāpārgro-
zās arī mīlas dzīvei; tā arī zudīs. Uz to vajga sagatavo-
ties. Paliks pāri tikai seksuālā dzīve. Aptvert to lielo pār-
grozību drāmā un lirikā.

•

Man poēzijā nav vairs mātes mīlestības, nav ģimenes
poēzijas, ļoti maz mīlas. Mana dzīve agrāk to izdzīvoja,
pie kā es ar prātu nāku tik vēlu.

Tagad man problēms priekšā: nevar saprast un attēlot

jauno jūtu uzvaru pār vecām, bet arī pārlauzt sevi tik

tālu, ka jūtu līdz jaunām jūtām, kuras man tagad vēl ir

tikai mīlība. Uz mūžiem nepastāvēs tās jaunās jūtas, bet

uz laiku, cilvēka mūža laiku gan. Un es nedrīkstu salūzt

jau pie paša sliekšņa. Es negribu izmisumā dzīvot, bet ap-

ziņā, man ir jāstrādā, un es gribu aptvert un pārvarēt

pašu to jauno laiku sevī un priekš cilvēces, jo pāri jā-

top šim jaunajam laikam, to es redzu jau tagad. Un es

gribu viņu veikt.

*

Kad ir Wach- und Schliessgesellschaft 1
,

kad ir apdro-
šināšanas biedrība pret uguni un zagļiem, kas vienkārt,

atmaksā zaudējumus, otrkārt, novērš pašas likstas, tad

vaJga gudram veikalniekam dibināt arī apdrošināšanu
pret venēriskām slimībām, ne vien zaudējumu atlīdzībai

un ārstēšanai, bet arī pašas saslimšanas aizkavēšanai.

Biedrībai jāuzņemas ar peļņas nolūku tās funkcijas, ku-

ras valsts ar visu birokrātisko uzraudzības aparātu ne-

spēj izpildīt. Tas tad reiz būtu atrisinājums modernā garā
modernai laulībai. Vai tā Nacktkultur, Luftbad2 kustība

neuzņems to problēmu? Nav domājams, ka Ungewitter
3

darbojas bez veikaliska mērķa.

*

Individuālā laulība tiks atcelta, pareizāk, pamazām iz-

zudīs, ja neradīsies iniciatori, kas pagrūdis to, kas jau
krīt. JLaulībai jātop demokrātiskai līdzi visas dzīves de-

mokratizēšanai. Tāpat viņai jāveidojas pēc jau darbā

esošiem veidiem veikaliski, lielrūpnieciski. Jānāk laulī-

bas kompānijām, biedrībām, sindikātiem, kā jau ir iesā-
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kumi laulību vidutājību biroji. Tā ir sīkrūpniēcība, jānāk

lielrūpniecībai, bet arī kooperatīvam principam, līdzi pa-

tērētāju biedrībām, arī laulības biedrībām. Abi principi
cīnīsies, kapitālistiskais ar sociālistisko, un uzvarēs so-

ciālistiski lielrūpnieciskais. Te ir temats laulības drāmai,

nopietnai un komēdijai. Šo tematu steigt, ir laiks; jābūt
man pirmām,

31.8.12.

Vissvarīgākais veselības uzturēšanā ir griba uz vese-

lību. Arī dziedēšanā griba dara vislielāko. _Bez ārsta slim-

nieks var tapt vesels, bez gribas nevar. Ārsts šo gribas
lomu pazīst tikai no netīšiem piedzīvojumiem; pētījuši

gribas lomu slimībā viņi nav, un izlietojuši kā līdzekli

arī nē.

*

Griba ir pārvaroši svarīgs faktors visās cilvēku dzīves

parādībās. Sociālās varbūt visvairāk. Markss to zinājis,

bet ne sistemātiski lietojis; marksisti to pat nezin vairs.

Uz gribu dibinājās visa kultūra.

*

Visu altruistisku jūtu iznīkšana par labu vienai bez-

jūtu solidaritātei būs vīrišķās kultūras_ augstākā pakāpe.

Tad jānāk sievietiskai kultūrai, aiz tās abu savienoju-

mam, kurš šimbrīžam ieskatāms kā paliekošs.

1.9.12.

Es mūsu ļaudis nevaru nemaz noverot; tiklīdz es esmu

klāt, viņi klusē, nedrīkst ne sēsties, ne ēsties, un kad

runā, tad nedabiskā valodā, par nedabiskiem tematiem.

Kā lai es redzu, kādi viņi ir? I. priekšā esot dabiskāki, bet

tomēr arī saņemoties.

2.9.12.

Valodas mācās neizglītotie un sievietes ātrāk par iz-

glītotiem, jo nebaidās runāt kā mēs, bez gramatikas ievē-

rošanas, un vispār runā vairāk. Es grūti mācos itāliski bez

grāmatas tādēļ, ka man nav laika sarunā uzķert regulas
un formas, jo visa uzmanība vērsta uz satura saprašanu,
kuru izkombinēju no nedaudziem vārdiem. Un tā nu es

saprotu daudz, bet atbildēt varu maz. Jāmācās sistemā-

tiski.
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3.9.12.

Es nometīšu lielu nastu nost, kad beigšu dzeju krājumu.
Seši gadi viņš mani spiež. Neļauj laikam arī veselam

tikt. Maitāju visu manu satiksmi ar I. Jaunus darbus es

nevarēju sākt. Viss rūga un gruva. Bet nu es tikšu drīz

no viņa vaļā. Man atvērsies gluži jauna dzīve. Tad tik

vēl atpūsties drusku un tad pie lielā jaunā darba.

4.9.12.

Tagad I. ir tikusi tik nervoza, cik es biju agrāk. Mēs

lomas mainījuši. Man tas jāsaprot un jāatmin, un pēc tā

jāturas. Nu jākopj I. kā es tiku kopts.

5.9.12.

In., kā labai saimniecei, jāpārzin visdziļākās saimnie-

cības lietas. Izvada savu ļoti labi.

6.9.12.

Sāpes un nāve nāk no nesaskaņas ar sevi un ar ārpa-
sauli. Jābūt pareizām attiecībām pret pagātni, dabu, mīlu,

darbu, sevi; pret cilvēci — to regulē sociālisms, pret
kosmosu — to jāaptver jaunai filozofijai. Attiecības pret

sevi un ārpasauli vieno attiecības pret savu miesu, ve-

selība ir saskaņas nodibināšana starp indivīdu un visumu.

7.9.12.

Strādāju labi. Šķiramies ar dakterieni bez izrunāšanās,

bez sentimentalitātes, bet labi. Nobeidzam ar I. lasīt

«Galu un sākumu». I. ļoti atzīst, sajūsminājās; runājam

par savu satiksmi. Nu es nastu nogrūžu arvien vairāk,

varēšu palīdzēt Inam. Šī liriskā nasta bij visgrūtākā, nu

ar pasauli būs miers.

8.9.12.

Es tieku visu dienu traucēts no pasaules. Es esmu taču

vēl ļoti vājš arī miesīgi. Mani nervi neko neiztur. Uzbu-

dinos ļoti par Kamu
1
. Un viss taču gluži velti, jo viņš

nesaprot tādēļ, ka es runāju svešu valodu. Kas man pre-

tīgs, es zināju sen. Man vajdzēja tikai par to nerunāt.

Bet es sevi neturu rokās. Vakarā atkal es palaižos pārdo-
mās par Mārtiņu2

, un atkal nelabi, jo neturos rokās.

9.9.12.

Es domāju, būs miers ar pasauli, un to pašu dien vēl

es atkal pilnīgā uztraukumā un nesavaldībā. Ko nu pa-
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līdzējusi nastas nogrūšana? Miesīgi esmu vājš. Bet nupat
esmu pabeidzis arī kūru. Tas ir pilnīgs komēdijas temats.

Ceru vēl, ka kūre un nastas norakstīšana tikai palīdz pēc
kāda laika.

10.9.12.

Es uzrakstu tikai šodien to triju dienu piezīmes. Visi

svarīgākie notikumi tā uztrauc mani, ka izmet pilnīgi
no sliedēm un kārtības. Paši notikumi gandrīz nemaz

netiek atzīmēti; apspriesti jau nemaz nē. Jaunu paziņu
raksturojumi netop uzrakstīti. Izdzirdētie materiāli, no-

tikumi, raksturojumi netop fiksēti un izmantoti. Tā dzīves

dotā bagātība tiek velti izšķērsta. Un cik tad man ir tā

laika? Saņemties, saņemties!

*

Mana zīlīte nāk kārtīgi pēc sava sviesta uz loga. No

viņas varu mācīties, kā kārtīgi dzīvot.

11.9.12.

Parādībām ir objektīva būtība, neatkarīgi no mums.

Bet mēs viņas manām un priekš mums viņas ir tikai tad,

kad mēs saņemam no viņām iespaidus. lespaidu dara

tikai kustības, un mēs manām parādības tikai tad, kad

tās kustas. Kad tās stāv mierā jeb atrodas latentā stā-

voklī, tad viņas priekš mums neeksistē, jo nav sakara

starp viņām un mums. Eksistence ir tikai kustībā, un

eksistence ir tikai priekš mums. Bet tad arī eksistē viss

tas, kas kustoties dara uz mums iespaidu, alga viena, vai

tas objektīvi eksistē, vai nē. Cilvēks mirst, objektīvi viņš

neir, bet kad mēs jūtam iespaidu no viņa personības,

darbiem, domām, tad viņš ir. Priekš mums eksistence ir

tikai iespaidā un kustībā. Arī dzīvs būdams cilvēks var

būt miris, kad nedara iespaidu uz cilvēkiem, kuru ap-

ziņā vien dzīvo. Arī vientulis, kam nav nekāda sakara

ar apkārtni, var būt dzīvs gluži citā vietā, kur viņš dara

iespaidu caur savām domām. Es esmu piemērs miršanai

pie dzīvām miesām un nemiršanai pie nedzīvām. Visas

dzīves parādības no manas puses un no ļaužu puses no-

tiek citur nekā tur, kur es fiziski dzīvoju. Tātad es dzī-

voju citur, ārpus sevis, neatkarīgi no miesām, un dzī-

voju tagad, dzīvošu arī vēlāk, kamēr mani darbi darīs

iespaidu. Tā pats daru savu dzīvi un savu nemirstību.
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12.9.12.

Man šodien dzimumdiena. Trīs lielas buķetes, istabiņa

pilna puķu; vēl netīšām vakar no Asuntas puķes 1. No

Lilijas sedziņa. Bet I. nevesels; darbs nav nobeigts laikā;

vēstuļu parāds atkal sakrājies; neguļu labi. Cik nu esmu

sevi turējis rokās? Esmu jau pēc parastā skaita pāri pus-

mūžam un vēl nevaru teikt, ka pieaudzis: tur es iešu,

to es darīšu, tas es esmu. Vēl mana pagātnes nasta nav

nomesta, vēl es nevaru darīt jaunus darbus, būt derīgs

jaunā pasaulē, skaitīties par cilvēku, kas dzīvo. Vēl 3

gadi, ko norakstīties. Un vēl es esmu viens. Tik ilgus

gadus un neesmu spējis iegūt sev otru cilvēku, kas man

palīdzētu papildināties līdz augstākam. Sveicinātājs man

saka, ka tālumā es viņam tuvāks, bet tuvumā tāļš. Par-

tiju arī es neesmu sev ieguvis. Tautu nē, visur esmu svešs

un tāļš, kad esmu tuvumā. Jāiet vēl lielākā tālumā ta-

gad, kad vēl nemāku būt tuvs tuvumā. Kas cēlonis? Ne-

zinu. Bet nevaru tagad nekā cita darīt, kā aiziet; vērsties

uz viņu pusi vēl nevaru, jo neesmu vēl sevi pašu izvei-

dojis pēc sava paša veida. Jāizsmeļ pirms pilnīgi sevi

pašu, lai tad varētu vērst sevi par tādu, kāds vajdzīgs

apkārtnei. Vai es neaiziešu vēl tālāk no viņa, vai varēšu

vairs atpakaļ pie viņiem? Un vai tiešām viņiem līdz

vairāk tuvs un ne tāļš? I. grib mani izmācīt par tuvu.

Man bail. Laikam tādēļ, ka neesmu vēl nastu nometis,

neesmu savs. Jātiek savam. Jāuzvar. Un es uzvarēšu.

13.9.12.

Man atkal uzmācas grūtsirdība. Viss darbs liekas lieks.

Ar pašu dz. 111 aizeju vēl tālāk nost no ļaudīm. I. man

izzūd arvien vairāk; ari viņai sabiedrība ir tuvāka; mans

darbs nevar sabiedrību atsvērt. Es prasu vientulību tikai

priekš darbu nobeigšanas, bet I. nespēj atteikties ne vienu

nedēļu vairs no sabiedrības un taču nu atkal taisās līdz

uz Kastaņolu. Tas mani plēš pušu. Mēs tikai darām pāri
viens otram. Nekā es nevaru panākt. Neviena cilvēka

sev iegūt par draugu. Un vienam būt ir tik briesmīgi!
Viss dz. 111 ar gadu ilgo darbu nespēj taču mani pārlie-
cināt un apmierināt ar vientulību. Un tomēr man tā vien

tik atliek. Jāpārvar sevi un jāuzvar.

14.9.12.

Es neatminu vairs nevienas domas, ko gribēju uz-

rakstīt. Kad tik ātrāk varētu nobeigt darbu, lai tiktu pie
dzīves un uzlabošanās.
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Mūzikai par daudz šauri līdzekļi. Klausījos «Aīdu».

Visas jūtas un stāvokļus izteic ar lielu troksni. Arī maiga
mīlestība, tiklīdz viņā kāds apņēmums vai stiprāks viļ-
ņojums, tūliņ top tēlota ar taurēm un bungām. Opera

sevišķi sekla, jo lielāko izrādes laiku aizņem blakus lie-

tas, vislabākā gadījumā epika: parādes, apsveicieni, gā-
jieni, atnākšana un aiziešana. Visādi paveida trokšņi,

putnu balsis, šņākšana un klapēšana. Visādi baleti. Ja

arī dažs, kas ir veca tradīcija, tad lielākā daļa paliek
arī jaunā mūzikas drāmā. Nevar būt mūzikas drāmas, ja
mūzika ir liriska un episka, nav pieaugšanas, nav dar-

bības.

15.9.12.

Vīrietim viss iziet uz zināšanu, sievietei uz jušanu.
Vīrietim taisnība, sievietei mīla. Vīrietim loģika, sievietei

impulss. Vīrietim lieta un darbība, sievietei paša mijamie

cilvēki, dzīve.

*

Es nepaspēju visu nepieciešamo: es aizkavēju vēs-

tules un tā sāpinu cilvēkus, es nenododos diezgan viņu
dzīves intresēm un tā tieku viņiem tāļš. Skabarga 1 tādēļ
mani sauc par tālu, ka es neesmot uzklausījis viņa lie-

tas un vajdzības; neesmu padomu devis viņa dzīvē. Viss

ir jāspēj un kur tad paliek mans darbs? Caur šo darbu

vien jau es topu par to, pie kura griežas pēc palīga. Es

nepaspēju savu darbu. Es esmu arī slims. Kur te izeja?
Atkal vientulībā pastrādāt darbu un tikt veselam, un tad

tik nākt laukā palīdzēt.

16.9.12.

Es jau vakar biju sācis iedomāties, ka nu reiz būs

miers un varēs strādāt. Visapkārt biju mēnešiem cauri

rakstījies un nomierinājies, un nogludinājis; salīdzis ar

visiem iespējamiem un neiespējamiem ienaidniekiem. Ar

Skabargu izlīdzināju savu tālumu, solījos gādāt par vietu

un darbu pie Gulbja un Upīša. Ar I. arī salīgām, kad vēl

14. vakarā dakterienes priekšā viņa bija izsūdzējusies.
Un man tā vajga miera, tik maz laika «Jāzepam»

1
,

tik

maz nervu krājumu man. Bet nu atkal viss beigts. I. ir

atkal no jauna griezusies pie «Dzļimtenes] V[ēstnešaj»
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aprindām, sniegusi ziņu par «Atzīšanas koku», 2
nu sāk-

sies atkal, ja ari ne polemika, tad kluss ienaids. Un pret
to nav ieroču. Ja ļauj sev izpostīt visu darba iespēju.

17.9.12.

Es šķirstu Kraujas rakstu par «Pusideālistu»1. Liela

uzslava, daudz saprašanas, par poēziju daudz vietās sa-

prasts, izcelta simboliskā un idejiskā nozīme, pat tiku-

miskā pilnība, bet par visu liela slavēšana. Top gluži

grūtsirdīgi lasot. Ko tie svešie cilvēki? Ko tik vēlu? Es

jau esmu tālu tālu no visa tā projām. Un arī tagad pat
vēl humora saprašanas taču vēl nav; pārmet, ka tur ir

joki. Pārmet, ka putnam ir spārni.

*

Humors nozīmē garīgu uzvaru pār savu laiku, apkārtni,

ideoloģiju, pasaulsuzskatu. Humoru iegūst katra tauta

visvēlāk. Ļoti reti ir laikmeti, kad bij humors, kad pa-

saules uzskats bija nodibinājies un nolīdzinājies, un kad

pacēlās garīgi pāri pār viņu: atēnieši, itālieši, franči,

Šekspīrs, Servantess. Tie ir pēdējie.

*

Kāds brīnums, ka «Pusideālistu» saprot vēlāk nekā «U.

un n.»? Ka «bagāts viņš, bet mīkstu sirdi», saprot prātīgs
cilvēks tikai pēc 5 gadiem? Katra rindiņa prasa vienu

gadu saprašanas. Latviem un partijai vēl nav humora.

*

Kāds velns mani dzina taisni ar humoru iesākt, kur ar

to taču jānobeidz.
*

Mūsu partija un publika vēl atrodas avīžniecības, fe-

ļetonisma šablonā. Vēl valda Nikolaji — J. Asars. Ari

Krauja nevar no tā atsvabināties.

18.9.12.

Esmu sentimentāls ticis, kavēdamies pie «Pusid.». Ne-

maz negribas viņu lasīt. Par daudz svešs. Un tomēr dus-

mojos, ka viņu humoru neatzīst. Rakstu paasu vēstuli

Kraujam, lai top brīvs no reālistiem.

*

Ar īn. bārāmies un pēc līgstam; atkal labi.
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19.9.12.

Es nejūtu nekādu lielu garīgu uztraukumu, pārbrauk-
dams atkal Kastaņolā. Jūtu tikai, ka silts. Saņem labi; arī

pastnieks, visi vecie seji; taču jūtos kā mājās. Dabas ne-

redzu vairs kā agrāk, eju, galvu nodūris, par citu do-

mādams. Daba, katra, top vienaldzīga; galu galā vienīgā
intrese sevī pašā un savā izstarmē. Jūtas, ka esmu mājās
un viens, ir no prāta izsauktas un no prāta izteiktas;

pašas jūtas it kā guļ un liek runāt pilnvarniekam. Bet

parasti viņas viļņojas un liek prātam klusēt vai sevi

klausīt.

20.9.12.

Es jūtu visvairāk nogurumu, kas jūtām arī neļauj
kustēties. Bet prāts visvēlāk klust, visagrāk sāk, vienmēr

iztur. Kad arī jūtas viņu pārmāc, viņš nekļūst, bet labāk

meklē attaisnojumu jūtām. Vajga spiest viņu, lai meklē

sevi arī, kad jūtas uzmācas. Vajga spiest, lai atzīst, ka

ir valdītājs.

Kad baramies ar 1., tad piepeši atrod prāts it kā citu

pasauli, kurā nu darbojas tālāk domādams. Ir it kā uz

augšu uznākusi sveša pasaule, kura tikai nospiesta lejā,
bet nav nekad galīgi iznīcināta no labā prāta, labā sa-

tiksmē, ne pat laimē. Ir laba satiksme, tad atkal gatavi

slēdzieni, veselas runas, domas, uzskati, kuri gluži pre-

tēji ļaunās satiksmes pasaulei. Divām nevajdzētu būt.

Vajga ķīmiski sakust. Man vajga dziļāk zināt.

*

Patiesību taču atrod pozitīvā ceļā, pēc viņas meklējot,
brīvi, bez jebkādiem spaidiem, par labu vai par ļaunu
kādam uzskatam, t. i., hipotēzei. Bet katra cīņa ir taču

nebrīva, jo katrs izdara spaidu uz sevi un uz citiem par
labu savai hipotēzei. Šie spaidi gandrīz nekad nepaliek

garīgi vien, bet top par gluži materiālu vardarbu vai

viltību. Tādā ceļā nav izzināma patiesība. Kad arī biedru

starpā uzvar viens uzskats, tad ar to nav patiesība at-

rasta, bet ir tikai izteikts materiālais vienas puses spēks.
Strīdū vienmēr ir tik varas jautājums, un iznākums varas

samērs, ne patiesība. Strīdus ir patiesībā tāds tikai tanī

ziņā, ka piespiež katru pusi domāt par līdzekļiem, kā

pierādīt, kā pievest uzvaru savai hipotēzei; bet tiem
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līdzekļiem nebūt nav jābūt garīgiem un patiesiem. Patie-

sība ir tikai pozitīvā darbā un klusībā rodama. Arī zi-

nātniskie strīdi ir strīdi ap varu. Strīdus un vara vienmēr

ir aizkavējuši patiesību. Bet tēvs jau bieži kavē bērnus.

Kad par pozitīvā ceļa vienīgumu pārliecināsies, tad ātrāk

izzinās patiesību, tad ies arī ātrāk kultūra uz priekšu.
Priekš nākotnes ir vajdzīgs iznīst cīņu un dot brīvu ceļu

pozitīvai pētīšanai un darbam. Tad būs uzvara.

21.9.12.

Mācīties pazīt sevi ir grūts uzdevums; sievietes to iz-

pilda viegli un labprāt, — viņām ir spogulis, ar kura

palīgu mācās pazīt sevi.

22.9.12.

No kolonijas nepatīkamiem iespaidiem jātop brīvam tā,

ka viņus iesprosto kādā komēdijā. Arī kolonistiem pašiem

būtu jāsmejas, kas gan visgrūtākais gabals, jo viņi pārāk

nopietni un ņem nopietni pat sevi.

*

Labi darīju šovakar vēl piespiezdamies un norakstī-

dams garu vēstuli Gulbim. Jāievēro: grūts ir tikai sā-

kums, vai pareizāki: grūti pieiet klāt pie darba. Darbs

pats nav grūts arī nogurušam. Jāievēro vēl: tāda pār-

varēšanās dara labu prātu un dara veselu.

23.9.12.

Es nevaru panest reizē būt sabiedrībā un strādāt, reizē

nestrādāt un strādāt, reizē nedzīvot un dzīvot.

24.9.12.

Vīrietim ir mērķa, uzdevuma idejas, pienākumu dzīve,
sievietei dzīves un laimes dzīve. Te laikam atslēga, kā-

dēļ sieviete nevar būt māksleniece, jo māksla ir mērķis,
ideja, pienākums. Sieviete, dzīvodama mākslai, dzīvo

svešu, uzspiestu dzīvi; jūtas kā pamirusi, kā bruņā iekalts

mironis, kura bruņas kustina pēc saviem likumiem, kā

Biruta saka. Arī pat aktieru māksla tā sajūt un tā taču

visfiziskākā — personiskākā.

25.9.12.

Man raksta šodien arī 1., ka iemācījusies svešo, ne

savu dzimto dzīvi, to rūhre mich nicht an\ Tātad ari
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bruņās staigāšana! Tas nav individuāls, bet sievietīgs.
Un ko es galu galā ar to darīšu. Tā asums vispirms būs

jājūt man, jo es vistuvāk. Man nekā vairs nevajga, tikai

miera. Visi naida un mīlas centieni mani tikai plēš. Es

gribu mieru.

*

Man palīdzēt, kur es gribu un man vajga, man noņemt

rūpes par ēdienu un apģērbu taču neviens negrib. Tik

lielas mīlas nav. To tikai vēl spēj dabūt par naudu. Es

zinu, es netaisni prasu, jo I. arī māksleniece, un viņai

vajga arī sava kopēja. Un es arī nespēju būt viņas ko-

pējs. Un taču mums abiem tas vajdzīgs. Vēl ir kompro-
misa ideja: man jāierobežojas vēl vairāk savās vaja-
dzībās, to es varu, un tad to mazumu, varbūt, I. var

uzņemties apgādāt, jo sevis pašas pēc taču taisni lab-

prāt iet iepirkties. Tikai, kad es ko prasu, tad tā ir viņai
nasta. Pate gan nes arī man, bet tikai ko pati grib.

*

Ar darbu vēl tikšu kā cauri. Bet vēlāk vai varēsim

atpūsties kopā? Man vajga tik daudz miera. Man jātop

par cilvēku un nav palīga. Bet vēl vairāk vajga miera.

*

Es neesmu nežēlīgs pret citiem; es žēloju ari [1 nesa-

lasāms vārds]. Bet tiklīdz es saku, ka man arī tiesība

eksistēt un strādāt savu darbu, kad es neeju sabiedrībā,

tad I. mani tūlīt sauc par nežēlīgu. Bet pate viņa un visi

citi sevi par savu darbu žēlo daudz vairāk nekā es.

26.9.12.1

Mana vientulība būs arī iemesls manam sociālismam,

jo tik dziļas īpašības atsaucas visur. Es būšu aiz vien-

tulības un kaunības neatradis cilvēkus, kam pieslēgties,
un būšu pieslēdzies cilvēcei; tas ir jau sociālisms, kā es

to saprotu. Otrs cēlonis ir dziļā pretība pret netaisnību,

arī tai sākums ar kaunību. Un sociālists es būšu, kamēr

būs netaisnība sadzīvē. Bet kad uzvarēs sociālisms, viņš

laikam pats būs netaisns, un es tad vairs nebūšu sociā-

lists. Jau tagad netaisnība sāk celties līdz ar varas iegū-
šanu.
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*

Es dzirdu, ka es netēlojot apzinīgu strādnieku; visvai-

rāk tā saka Upīts,
2 kurš domājas viņu tēlojam un pa-

zīstam. Bet es nepazīstu gan strādnieka cepuri, svārkus

un bikses, bet totiesu pazīstu viņa prātu, sirdi un dvēseli.

Un ar to man pietiek.

27.9.12.

Es daru savu darbu. Lai citi telo, ka strādnieks ģērbjas

šodien, es tēlošu, kā viņš domās un jutīs, un darīs rīt.

*

Sievietei daudzlaulība bijusi vienmēr savienota ar

mīlu. Vīrietim nē; viņš īstā laulībā redz sevis papildi-
nāšanu un ko jaunu, t. i., mīlu, tādēļ grib vienlaulību līdz

ar sievas pacelšanu. Sieviete arī likumīgā laulībā redz

mīlas turpināšanu, tādēļ sajūt vienlaulību kā aprobežo-

jumu. Viņas ideāls arī nav sevis papildināšana, bet mīlas

un gādības izplatīšana uz visiem.

*

Sieviete, tapdama par mākslinieci, top arī par cilvēku,
kas nozīmē pilnīgi no savas dabas atteikties. Tādēļ viņa
mākslu sajūt tikai kā slogu, ne kā atsvabināšanu.

28.9.12.

Ir lielas netaisnības, kuras neviens nesajūt. Veseli laik-

meti, t. i., simti miljoni cilvēku simtos gados neapmāna
netaisnību. Un tomēr par to lietu runā. Cik ļoti šaurs ir

cilvēku prāts un cik kūtrs. Svin Ruso jubileju 1
un viņu

nosoda tādēļ, ka dzīvē un īsi pēc dzīves to nosodīja re-

akcija. Vienā mutē var teikt: Ruso pārāks sieviešu cie-

nītājs, tas nosodāms. Gēte — pārāks sieviešu cienītājs, —

tas taisni tādēļ slavējams. Ruso ar savām konfesijām ir

oriģināls, Gēte viņam pakaļ ķēmojas ar «Aus m. Leben»2
.

To neviens neizrāda. «Werters Leiden» ir «Emīla»3
pa-

kaļdarinājums, — neviens to neliekas zinot. Pat franči,

šovinisti, neaizstāv Ruso, bet sajūsminājās par Verteri.

Visā franču revolūcijā tas sentimentālais Ruso stils; to

nesaka, bet runā par patstāvīgu revolūcijas stilu.

Mani visi spēki tagad laužas uz izdošanos uz āru. L

laužas uz iesākšanos un āras uzņemšanu. Tas visu iz-

skaidro mūsu dabā un satiksmē.



498

29.9.12.

Pienākums pret citiem nav, ir tikai pret sevi; jāizpilda
tas, ko pats atzīst par vajdzīgu un taisnīgu. Nav kon-

flikta ar ārējām parādībām, bet tikai konflikti ar sevi,
kad ieskata paša prāts, ka ārējās prasības ir taisnīgas,
bet kad paša intrese un tātad arī griba negrib tās atzīt.

Izeja no dilemmas ir tikai viena: pacelt lielumā prāta
atziņu un intresi līdz augstākai pakāpei, kuras prasības
tad ir lielākas, vai ārējās, vai savas, pie tām jāpaliek.
Visbiežāk būs tā, ka savas prasības būs zemākas pret

ārējām, jo visbiežāk cilvēki mēdz būt zemi, ar zemiem

mērķiem un zemiem spēkiem. Tie vai nu piemērojas un

pierod pie ārējiem pienākumiem, kurus tad tomēr ieskata

par uzspiestiem, vai zemiskā cīņā katrā atsevišķā gadī-

jumā spītē pret tiem un top pārvarēti kā nelaimīgi, vār-

guļi, pustalanti, labākā gadījumā kā noziedznieki. Retāk

notiks, ka savas prasības ir augstākas par ārējām, pret

konvenciju, morāli, likumu, kuri jau novecojušies. Tie ir

cilvēki ar lieliem spēkiem, kuri grib lielus mērķus. Un

viņiem taisnība tiktāl, cik viņu mērķi lieli un cik viņi

paši stingri pienākumā pret sevi, t. i., šo mērķi.
Sieviete spriedīs citādi, ņems par mērauklu mīlu un

līdzjūtību. Cik otris cietīs no tā, ka pret viņu neizpilda

prasību, tik sieviete atzīs par savas tiesības ierobežo-

jumu. Bet līdzcietība ir tik mīlas sastāvdaļa, kur nav

mīlas, nav arī līdzcietības un nav pienākuma.

30.9.12.

Es vēl esmu uzliesmojams cilvēks un sentimentāls;
neturu vēl sevi rokā kā mašīnu. Pastrādāju, tad iežēlo-

jos, apkūstu. Tagad, sagaidīdams In., gandrīz slinkoju

pēdējās dienas pirms atbraukšanas, un vajdzētu taisni

tagad saņemties un aši nobeigt vecos darbus un vēstules.

Bet nespēju sevi piespiest. Vēl jāpūlas ap sevi.

1.10.12.

Esmu taču uz priekšu ticis savā spēkā. Varu vairāk

piespiesties; varu arī fiziski vairāk panest un strādāt.

Šodien, piemēram, rakstīju garu vēstuli, vienkārt, bet,
otrkārt, rakstīju taisni garo, kaut gan varēju izvēlēties

īsākas. Ķert vērsi aiz ragiem ir I. mācība.

,

'

L 4
' '

Poēzija ir jauna tipa radīšana. Labāk — jaunu būtņu,
jaunu formu, krāsu, jūtu radīšana; galvenais ir būtnes,
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t. i., dzīvība. Tipu radīšanu nevar saprast, kā parasts,
sava laika tipu notveršanu; jāsaprot plašāk, nekā no-

vērošana un aprakstīšana, bet kā patiesa radīšana, un

tādu būtņu, kuras nevar gatavas norakstīt no dabas.

13.10.12.

Galvenais ir nenožēlot sevi, netapt sentimentālam, ne-

padoties gaušanai. Sentimentalitāte ir pavājināta dzīves

enerģija, ir atlaišanās no pašdarbības un paļaušanās uz

citu palīgu, vismaz līdzcietību. Jo neprātīgāka ir šī pa-

ļaušanās uz citu labsirdību, kad taisni gaužas par citu

ļaunsirdību. Gaida labu no tā, kas ļauns! Kad pazemi-
nāta dzīves enerģija, tad nevar saņemties ne uz darbu,

ne arī var skaidri domāt; pazemināta arī domu enerģija.
Un kad tā paļaujas, tad jākrīt. Tā ir īsta krīze arī tra-

ģēdijā, krīze iekš paša, jo uzvarēts nav neviens, kas sevi

neskaita par zudušu, par nožēlojamu. Veic tik tas, kas

iekš sevis vienmēr paliek augošs.

14.10.12.

Mīlas jūtas iekš manis man agri aizslēdza ar kaunu un

riebumu mana māte. Ne es, ne cits nav varējis tās vairs

galīgi atslēgt un pārvarēt to kaunu un riebumu. Ne mana

paša stiprais prāts, ne griba, ne sievietes stiprā mīla nav

spējušas. Tik stipri pirmie iespaidi, tik ļoti viņi noteic

visu mūža dabu iepriekš. No tā laika man dzīve palika
vientuļa, un es nesaprotu, kā var mani jel kas mīlēt, man

līdzi just vai ciest. Kad man ir sāpes, tad es tāpat aizslē-

dzos sevī. Es fiziski neticu vairs līdzcietībai un mīlai,

man ar prātu jāpārliecina sevi, ka viņas ir arī pret mani.

Tā es tapu vientulis un stāvu pretī tikai cilvēcei un vi-

sumam kā jēdzieniem, man nav starpnieku starp mani

un jēdzieniem, kā citiem, kam ir sava apkārtne, savi

draugi un mīļie.
*

Tie ir fakti, bet vai viņu izskaidrojums pareizs? Vai

dzimuma dzīves atbīdīšana var darīt tik lielu iespaidu?

Arējā vientulība to pabalstīja. Aristokrātisms ģimenē

gāja tanī pat virzienā — nošķirt no pasaules.
*

Tagad varbūt man tāda gaita priekšā kā indusu bra-

maņiem, kas vecumā aizgāja uz meža dzīvi. Sagatavo-

jies uz to es esmu, mierīgi neatkarīgs ticis no pasaules,
ēšanā un dzīves veidā, baudu negribā, dziņā uz darbu.
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*

Es pats vēl to negribu, bet jūtu gandrīz ko neatkarīgu
no manas gribas, visas dzīves konsekvenci, visas netī-

šās sagatavošanās konsekvenci, kas uz to lēni dzen. Es

nezinu, kas būs.

31.10.12.

Esmu nu tomēr pabeidzis dz. 111 un 25.10.12. nosūtīju
uz Hansu.1 Veselu mēnesi agrāk varēja būt gatavs. I. pēc
gatava izlasīšanas, pēc sajūsmināšanās un labas izrunas

nākamdien sasauca viesus, izjuka visa nobeigšana, sa-

maitāju sajūtu, vajdzēja pārbraukt uz Kastaņolu šurp.
Un kamēr te nodzīvojis, pagāja atkal mēnesis. Bet «Jā-

zepam» darba laiks saraucas aizvien īsāks: no 9 mēnešiem

palika beigās tikai viens pats novembris, un taču vēl

priekšā I. atkalaizbraukšana, un tātad jauni traucējumi.
Varbūt pat vajdzēs man braukt uz Cīrihu raudzīt un mie-

rināt, kā jau vajdzēja braukt vasarā. Nevarēju arī I.

pierunāt palikt Cīrihē, kaut gan varēju paredzēt, ka te

nevarēs palikt. Liela ir sievietes mīla, bet kā saule, viņa

gan dzīvina, gan izdedzina, un no izdedzināšanas nevar

izsargāties ne ar kādu prātu. Uguni vada prāts, sauli nē.

Ne labklājība, ne garīga veicināšana, ne kāds mērķis

viņai rāda ceļu un viņu var uz sevi vērst. Mīla ir kā

dabas elemetāra parādība. Dabas spēkus vajga prast sev

kalpināt; bet tikai mazāko dalu no viņiem var likt lietā.

Saules enerģija vēl visa zūd priekš kultūras un tāpat
kultūrai zūd mīlas spēks. Arī atsevišķam indivīdam tā

pate traģika. Vislabāk mīlu lieto tas, kas pats nemīl; bet

tad viņa nav ierosinātāja uz darbu. Vajga to sasniegt, ka

mīl gan pats, liekas ierosināties, bet patur diezgan aukstu

prātu likt spēku lietā.

*

Man trūkst maiguma, ne paša, bet viņa apzinīgas
aukstas lietošanas. Es neprotu izlikties maigs; izlikšanās

ir tā, ko visvairāk cieni sievietes. Tā māksla, kuru vis-

vairāk atzīst.

*

Man izjuka visu mēnesi arī šīs d. gr. vešana. Tik no-

vājināta bij dvēseles dzīve. Bieži uztraukumi un sarunas,
un izlīgumi man arī tagad atnesuši neko citu, kā vien

nogurumu. Ir bijuši skaisti pacilāti brīži, kad likās viss
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nu reiz labi, viss nemaz nebijis ļauni, viss uz visu laiku

darīts labi. Bet pamatu starpības ir par lielu. Ļ nevar no

pagātnes tikt vaļā. Neatzīst audzēšanu un augšanu, nīst

mācīšanu pagātnes dēļ. Gribētu izskaust pie manis katru

manas domas aizstāvēšanu, katru aktivitāti jo vairāk.

Gribētu dzīvi bez mērķa, kā jau sieviete. Bet nevajga
mērķa, nevajga manis.

*

Nesekmīga visa šī rakstīšana, ar gadījuma raksturu.

Visas tās domas bij sarunā izdomātas un formulētas,

skaidri un dziļi. Nu nekā vairs neatminos. Traģikas un

komikas pamatstarpība bij man skaidra, nu neatmiņa. Nav

šai grāmatai vērtības, kad tik vēlu grib ko atminēties un

ierakstīt. Jeb vai vajga gluži citādi izkopt atmiņu.

Kā ir ar šķiršanos un meža dzīvi? I. negrib šķirties,
bet tikai, lai viss ietu pēc viņas sajūtas, ne gribas. Nav

valdīšanas kāre, kā agrāk domāju, bet kāre būt savā

atmosfērā. Bet es tanī atmosfērā nevaru dzīvot. Nomāc

ne ar rupju varu, bet ar ikdienību. I. pati cietīs no šķir-

šanās, un ko tad darīt? Priekšlikums no birģeļiem dāvāt

viņai māju. 2 Vai tas līdzēs? Tagad tik «Jāzepu» izvest

galā ar veiksmi.

1.11.12.

Es netieku nekurp tālāk ne ar izlīgumu, ne ar darbu.

Lielu sadursmu nav, bet strādāt nevaru. Traucējumi psi-
hiski un arī fiziski. Manu «Jāzepu» L aprakusi un neļaus
to arī šogad pabeigt. Vai nesaprašana vien var būt tik

dziļa? L ir nogurusi un neredz neko sev apkārt. Pieķeras
pie iedomām un ar sievietes stūrgalvību neatlaižas. Man

jāredz, ka mana dzīve pamazām top izpostīta. Kas būs?

8.11.12.

Daudz bij domu, bet visas pazuda neuzrakstītas. Iz-

postīts darbs, izpostītas domas, izpostīta pat sūdzēšanās
par postu. Dien. grāmata nekā nerunās par ikdienas
briesmām, kas mani lēni nokauj. Nelīdz nekāda gaidī-
šana un cerēšana. Jāsaka man, lai brauc. Jādara, kas

vien vēl atliek. Visas Jlūzijas taču tikai ilūzijas. Nav
nekā kopīga starp mūms un attīstīties nevar, kas noliedz

augšanu.
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*

Vīriešu kultūras augstākā personība ir vismaz idejā

adepts. Varbūt eksistē, bet priekš ideāla pietiek arī ide-

jas vien. Un reāli iespējams tāds tips ir, kad ņem palīgā
visus medicīnas panākumus un vecos likumus. Tas būs

tad, pēc manām domām, vecais vīriešu kultūras ceļš.
Jaunais būtu kopkultūra no abiem dzimumiem. Bet to

izvest dzīvē, ne eksperimentā vēl nav iespējams. Mēs

ar I. būtu vienīgie mēģinājuma priekšmeti, bet mēs ne-

varam. I. par daudz sieviete un par maz kultūras vecās

un jaunās.

*

Viens man tomēr ir panākums: lielās, garās ciešanas man

ir darījušas to iespējamu, ka es aiziešu bez naida. Tem-

peraments vēl ir, un tas pretojas aiziešanai, bet ciešanas

ir lielākas un nospiež visu. Nezināšana vēl ir, bet arī tā

top vienaldzīga pret ciešanām; ari tā vēl ir personiska

un atkāpjas pret objektivitāti, lietai nav vairs nicinā-

šanas, bet tikai zināšana.

*

Jūtas aizvien vēl pretojas aiziešanai un paklausīgais
prāts atrod iemeslu palikšanai. Tā var novilcināt līdz

nejēdzībai, līdz galīgam vecumam kā Tolstojam.
1 Kad

aiziešana nav vairs brīvprātīga, bet dabas likums, kad

nav vairs nopelna un nav vairs jaunā stāvokļa apzinīgas
izlietošanas.

*

Jaunais adepta dzīves posms ir apzinīgi jāizlieto. Viņš
ir padarāms garš ar vienkāršu dzīves veidu, garāks pat
par visiem apaļiem posmiem kopā ņemot. Vismaz viņa
pirmo daļu vai sagatavojumu uz viņu var piepildīt ar

rakstniecību. Lielā atmiņa par skaisto dzīves panorāmu,
kas pagājusi pagātnē un tek tagadnē. Tad var nākt lie-

lais bez intreses, bez kustību, bez baiļu, bez kritikas darba:

atziņa par to, kas ir, bija, būs. Ir bijusi tāda atziņa, filo-
zofiska, personiski egoistiska bez rakstura, bet poētiskas
nav bijušas. Poētiskos līdzekļus var izkopt bez tenden-

ces, tātad būtu pirmo reiz īstā skaidrā māksla. Var izkopt
tikai mantotās vecās formas un pašam no tām radīt jau-
nas, bez sakara ar tekošo dzīvi. Tā būtu tad atkal skaidrā

māksla ar augšanu iz sevis kā dzīvnieks, pēc saviem liku-
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miem, bez atkarības no materiāliem apstākļiem, no ražo-

šanas attīstības stāvokļa un visa tam līdzīga. Var arī

sekot tikai pašas mākslas augšanai sabiedrībā, tikai for-

mas attīstībai, tātad paliekot zināmā sakarā ar mākslu,
neradot to iz sevis individuāli, bet iz skaidrām, kaut gan

pasaulē tekošām formām. Abos veidos būtu nekad nepie-
dzīvotas parādības un viņu nozīme, vismaz teorētiski kā

eksperiments būtu lielisks. Bet nozīme arī praktiska var

būt vēl lieliskāka, jo tik skaidrai mākslai vajga būt ār-

kārtīgi skaistai. Laika priekš attīstības būtu i dzejniekam,
i dzejas darbam.

23.11.12.

jaunība ir avots, no kura mēs smeļam visu mūžu. Viss,

ko sauc par personību un individualitāti, dibinājās tikai

uz jaunības mantotiem un iegūtiem iespaidiem un uz

viņu attīstīšanu. Jo vairāk kurā pārvalda no svešienes

ņemtie iespaidi, jo mazāk viņš ir personība.

*

Dzejniekam jaunība no sevišķa svara, jo no viņa prasa

visvairāk patības; atzīst pat vienīgo dzejnieka nozīmi

savas patības attēlošanā. Jaunības biogrāfijas tātad pir-

mājie un jaunības darbi.

28.11.12.

Kas lai saprot komēdiju «Pusideālists», kad komēdija

prasa sevišķi augstu kultūras pakāpi, — un mēs pašlaik
esam vissīkāko ķildu stāvoklī.

29.11.12.

Godalgai nevajga būt katra ziņā naudai. Tas tā tapis
parasts tādēļ, ka naudu ieskata par visu lietu mērauklu.

Bet tam nevajga būt. Gods arī nav mērojams ar naudu.

Jāšķir pabalsta jautājums no godalgas jautājuma.

*

Projekts par diletantisma lietā likšanu: dibināt dile-

tantu «Uļniversālo] B[ibliotēkuļ» un žurnālu. Ļoti lēts pa-
pīrs, 200 eksemplāru pietiek, lai pie vārda tiktu, un

publika netop apgrūtināta un mulsināta, lasot mazvērtī-

bas, ta novēršoties no vērtības. Kad 200 eks. izpirkti,
izdevēji var no tiem izmeklēties priekš lielās grāmatu
izdošanas.



6.12.12.

Politika ir viduvējības prāts.

*

Tā ir vāju garu pēdējā izeja: noliegt faktu, kad nespēj

viņu izskaidrot.

7.12.12.

Es arī reiz sajūsminājos par politiku un parlamentā-
riešu darbību, bet reiz es vēl vairāk sajūsminājos par

kučieru darbību un par suņu ātro skriešanu.

*

Politika ir tikai jūtu, ne prāta lieta.

Laikraksti ir atklātības krogi, kur sanāk, lai dabūtu

jaunākās ziņas, lai pārtirzātu un pārtērzētu visus dienas

notikumus, zivju vezuma apgāšanos, kandidāta ievēlē-

šanu sabiedriskā amatā, jaunāko zādzību, slāvu kara

mākslu un saules, un aizsaules ar vienādu lietpratību un

vienādu pārliecību.

9.12.12.

Tik stingrai nevajga būt nevienai partijai, ka viņa

aizliedz būt godīgam.

*

Konflikti pienākumos ceļas caur to, ka kāda viena no

dzīves darbībām iegūst vai iedomājas pārāku svaru pār
citām un tad savā labā atbīda visas citas dzīves prasības.
Tā bija ar reliģiju viduslaikos, tā ar politiku tagad. Vi-

sām pāri jāstāv humanitātei, un uz to vien iziet un gā-

jusi visa civilizācija un kultūra. Kad politika sanāk naidā

ar kultūru, tad ir jāatkāpjas politikai. Kur viņa to ne-

dara, tur notiek atpakaļgrimšana barbarībā. Tehnika var

kādu laiku pabalstīt šo pārvarīgo darbību, bet tad grimst
arī tehnika. Un tad grimst arī politika, un galā tauta.

Jo tikai gars un humanitāte ir tas, kas ceļ tautu.

*

Politika ir viszemākā dzīves funkcija, ir tikai organi-
zēta barības iekarošana. Ir saprotams, ka politika ieguva
mūsu laikos vislielāko svaru līdz ar lielo masu ievilkšanu

atklātības dzīvē.

504
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*

Masas, iesākot darboties, vispirms darbosies ar saviem

zemākiem, vienkāršākiem dzenuļiem, ar dziņu pēc ba-

rības. Tās organizē politiku. Mēs stāvam demokrātijas

pirmajos laikmetos. Kad masas barības dzinuls būs ap-

mierināts, tad pamodīsies arī augstāki dzenuļi, gaišāk.
Bet kad pašas barības iegūšanas laikā nedarbosies nemaz

līdzi augstākie dzinuļi un gars, tad masa neuzvarēs arī

barības cīņā. Tad var uzvarēt kapitālistu šķira un at-

sviest atpakaļ barbarībā un izmantošanā visu demokrātiju.

12.12.12.

Es esmu sācis strādāt un gribu «Jāzepu» un citus so-

lītos darbus nobeigt. Bet tad nobeigt arī pašu strādāšanu

latv. atklātībā; par daudz viņa pagrimusi nevien garīgā,

bet arī morāliskā seklībā; vadošas idejas vairs nav, tikai

vēl veikals. Tā ir reakcija pret lielo pacelšanos. Man tur

nav vietas. Varētu līdzēt varbūt pilnīga upurēšanās ne-

gatīvai politiskai darbībai, bet tas nav vērts. Kad arī ne-

pāries reakcija tik ātri, tad arī maitās pašā pamatā tautu,

tomēr lielāks labums būs pozitīvam darbam vientulībā,

jo kad tas arī nevarēs vairs līdzēt latv. tautai, viņš līdzēs

citām tautām, kas līdzīgos apstākļos vēl nāks. Un es pats
neesmu ari piemērots tam negatīvam darbam, es sa-

lūztu par ātri nekā nepanācis, un pozitīvais tad arī būtu

beigts. Man pamazām jātaisās tikai vaļā no atklātās dzī-

ves. Jādabū spēkus tikai vēl Iniņai, jāliek uz viņu visa

dzīves laime.

*

Goethe bij nepolitisks cilvēks, to Markss atzina un

aizstāvēja viņu pret partijas radikāļiem. Bet kad nācis

tuvāks gadījums ar Freiligrātu, tad jūtas jeb politika

pārspēja M. prātu, un viņš saprata tikai Heini, bet ne

Fr[eiligrātu]. Politika maitā ne vien raksturu, bet arī

prātu, ka jau katra padošanās jūtām. Tikai skaidrais

prāts uzvar.

29.12.12.

Laime vīrietim ir tikai sieviete. Jo laime ir tas, kas

top dots no āras; ko pats nevar ņemt iz sevis. Apmierība
ar sevi: sevis izaudzēšana un uzbūve, saskaņa iekš sevis

savos spēkos, — visu to var panākt pats caur sevi, caur

to var sasniegt augstākus dzīves mērķus un galā mieru.
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Bet miers nav laime. Laime ir vēl pāri par šo mieru, par

personas pilnību. Laime ir prieks, kas ceļ vēl pāri pār
pilnību. Caur pilnību sevī vien nevar vēl panākt šo laimi,
kas top dota bez nopelna. Ļoti nepilnīgs cilvēks var da-

būt šo laimi; ļoti pilnīgs nē. Viņai nav organiska sakara

ar personu. Viņa ir ārpasaule, svešais, aukstais, nāve,
iznīcība, tas, ko nevar iekarot, ne garīgi aptvert, viņa
ir kosmoss, idejiskais pretstats. Un nu šis svešais, auk-

stais, nāve nāk pretī ar personas saprašanu, prieku, spē-
cināšanu, ar augšanu, ne iznīcību. Šis pilnīgais pārstei-
gums ir prieka pirmzīme. Un tomēr svešais ir svešais,
ir iznīcinātājs, jo viņš personas pilnību groza un robežas

pārceļ. Viņš tomēr iznīcina personu, veco, pilnīgo, bet

dara viņu jaunu, vēl pilnīgāku, bet citādu, sev līdzīgu,

līdzīgu visumam un nāvei. Ar prieku un laimi ieved citā

iznīcībā, jaunā riņķošanā. Laime. Mīla kā laime savieno

nesavienojamo: personu ar visumu, patmetu ar pretmetu,
dzīvi ar nāvi, zināmo ar noslēpumu. Tā vīrietis sajūt mīlu

un tādu iešpaidu tā dara viņa dzīvē.

Sieviete laikam jūt citādi, jo viss organisms, arī ga-

rīgais, citādi uzbūvēts. Bet kā? Tas ir jāizzina.

30.12.12.

Lielums ir dots, to nevar prasīt no katra. Bet labumu

var prasīt no katra; ir viņš arī dots, bet viņu var attīstīt

katrs, arī kam nav dots.

*

Strādnieki žēlojas, ka viņiem nav laika un izglītības,
lai tiktu par dzejniekiem. Bet izglītotie un darbiem ne-

apkrautie arī nav tādēļ vien dzejnieki. Izglītotie strādā

tāpat daudz, kā strādnieki, varētu to arī ņemt par iemeslu

garīgam slinkumam. Ne izglītība, ne laiks ir izšķirošie,
bet spējas. Kad arī augstskolas izglītība būs vispārīga,
kā tagad elementārā, arī tad nebūs vairāk dzejnieku, bet

gan diletantu. Jau tagad ir strādnieku dzejnieki, zināt-

nieki, atradēji.

Vakar vakarā bij Kains. Es arvien vēl pārāk uztraucos

sarunā. Nevaru noturēt arī prāta slēdzienos pareizo līniju.
Balss neskan. Liela dziņa uz atpūtu,



507

31.12.12.

Viss, kas vajdzīgs, nu es vairāk spētu strādāt un ka

vismaz starpbrīži starp vienu un otru darbu nebūtu tik

lieli. Kad nostrādāšu, tad tikšu pie sevis, sapratīšu Iniņu
un visu pasauli; tagad mana nenorakstītā pagātne stāv vi-

sam priekšā. Bet nu dziņa pēc atpūtas, ne pēc darba.

DIENAS HRONIKA1

1.1.12.

Kop. raksti.

«Vētras sēja».
«Nordseebilder»1

.

Dien. grām.
Part. dz.

Tulk. lirik.

111 kr.

Vingrot —

Sākt kādu darbu!

Lasīt «Ann. d. N.»2!

Dzej. «Cīņai»,
— «Domām»,

— «Strādniek.».

Tulkota lirika.

«Nordseebilder».

Vēstules. Tūlīt.

Lasīt Dubura krit.,
3

— Sophocl,
— Aeschvl 4

.

22.2.12.

Svars 61,3.

Diena gaiša.
No rītus neēdu, nevingroju, ciemā p. I.

Jūtos noguris, neeju uz Dolderi1
staigāt.

Saņemu: «Str[ādniek]ā» labi par «U[niversālo] Biblio-

tēku]».
Rakstu vēst. Birfutai], Jānfītim]2

,
teātrim piēz. par lo-

mām3
.

Staigāju, 2 reizes.

Noguris visu dienu, nelaba dūša, prombraukt.
Sākt kaut kuru darbu.

Dzej. «Cīņai»,
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— «Domām»,
— «Strādniekam».

Lasīt: «Annai. d. N.».

23.2.12.

Svars 60,5.

Diena gaiša.

Staigāju no rītus ēdis, kefīrs, maize.

Vingroju.

Saņēmu Ķibuļa broš. 1 «J[aunajā] Dfiēnas] L[apā]» vācu

uzbrukums un atspēk. ar angļu laikrakstu.

Rakstu vēst. Teātr. direktor., Jānītim,

Staigāju stundu.

Vanna, 36,5°.

Jāturp. vingros., sūtīt dzejas.
Sākt darbu.

24.2.12. Rakstīts 27.2.12.

Svars 60,5.

Diena gaiša.
Liekos uz gulēšanu.

Staigāju no rītus.

Ar In. nesaskaņ.
Liels nogurums pēc vakar, vēstul.

Viesi: Ivan[ovs], Ozoliņš, Mārtiņš, Hvber 1

,
Brodskis.

Lasu Hvber drāmu.

25.2.12. Rakstīts 27.2.12.

Diena gaiša.

Staigāju, nogurstu.

Guļu.
Viesi: Skab[arga], Kains, tēvs, sieva, rīdziniece, Mihel-

sons.

Daudz runāju.
Ar In. nelabi.

Vēst.

«Nordseebilder».

Dien. grām.
Part. dz. sūtīt.

Gatavot braukš.

26.2.12. Rakstīts 27.2.12.

Diena gaiša.

Staigāju no rīta.
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Viesis: Ēķis, Ivanovs.
Ar In. nelabi, līgstu.

27.2.12.

Svars 60,6.
Diena gaiša.

Staigāju no rītus, nogurstu.
Gulu, nauda no J. Teātra. 449.

Saņemu: Doriņa, Biruta. Ziņas: angļu laikraksts min manu

vardu1
.

Vanna.

Rakstu Bertoglio, Kreplinam.
Dakteriene saka, ka nogurums no asins zaudēšanas pie
operācijas.

28.2.12.

Diena gaiša, silta.

Staigāju 2 stundas.

Nogurums.

Neguļu gultā.

Saņemu «Arodn[iekuļ». Sveic, no Teātr. direk.

Rakstu 2 pantus vēst. Teātrim.

Eju pie Skab[argas] ciemā. Stāstu par savu ģimeni. Stāstu

kā drāmu, bet nav drāma. Domāju par Durbes darbu

(nav), Augstrozi lasu vēl reiz1
.

Ir labs temats drāmai.

Rakstu piez. dien. grām.

29.2.12.

Svars 62,4.

Diena gaiša.

Staigāju 1 st.

Vēl nogurums.

Saņemu: Brāļa (ka sūta naudu). Sveic, no teātra kom.

Atzinība no Ķeniņietes. Gulbis, nauda.

Runājam ar I. labi, bet nogurst.
Rakstu 1 pantu, vēst. tfeātra] komisijai.
Viesi: Mārtiņš, Ivanovs.

In. teātrī, «Rosenkavalier»1
.

1.3.12.

Vingrot.

Dzej. «Domām»,
— «Str[ādniekuļ Kalendārim»,
«J[aunajam] Laikam».
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«Nordseebilder».

Kop. raksti rind.:

— «Vētras sēja»,
— «Jāzeps».

Lasīt «Annai. d. N.».

Vēst. atb. tūlīt.

Lasīt Sophokl,
— Aeschyl.

Diena gaiša, sāk līt.

Staigāju 2 st.

Vēl nogurums.

Saņemu avīzes.

Viesis: Ēķis.

Vakar vēlu gulēt eju.

2.3.12. Vēlāk rakstīts

Viesi: Ivan[ovs], Ozoliņš. Sastrīdos: Haufstengels un

Rufs ari mākslinieki 1
!

Dzenu bārdu.

Visi ejam pie Rufa.

Liels nogurums.
Visu vakaru runājam ar In., līdz 12.

In. dzēris.

3.3.12.

Runājam ar I. no rītus un salīgstam.
Viesi: Iv[ānovs], Kains.

Bilžu galerijā: Wiener secesija l
.

Mārtiņš, Stelps, Kains, Ivan[ovs], Mihelsons (lai izdaro-

ties ar viņa pusi).
No B—ll8—11 pakā Iv[anovs] un Kains.

Iniņam 266 fr.

4.3.12.

Izbraucu 9 uz Lugānu.
Iv[anovs], Pavlovskis.

Merk. 1 jkdz. visu ceļu, neēdam, abi kaunamies.

Bertoglio saņem labi.

Sāku «Jāzepu» un maijadziesmu 2
.

5.3.12.

Lasu «N. Z.» Pie baznīcas zaļā pilī, augšā kalnā.

Vēstules.
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6.3.12.

Strādāju pie m. dziesmas.

Pusdienā ciemiņš: Svirlovska kdze, no Kalniņiem sūtīta;
simpātiska.

7.3.12.

Diena mācas.

Staigāju 2 reizes.

Nogurums.
Saņemu avīzes.

Viesi.

Vakarā vēlu gulēt eju.
Strādāju: «N. Z.», m. dziesm., 1 kārts — Keskūlla 1

.

Pakāju un izgriežu.

Eju atkal vēlu gulēt, aizpakājos, 11 p.

8.3.12.

Diena gaiša.

Izeju p. 10.

Saņemu: In. ikdien; Iv[anovs], Birfzmanis], ļoti mīļi, Jā-

nļītis].

Miķels[ons], avīz.

Viesi.

Strādāju 3 stundas; kārts Paulīnei1
.

Izgriežu «L[iepājasļ Atbļalsis]».
Projekti: sarakstmi ar Birļzmani] publicēt un kā viela

drļāmai], revol. atmiņas no citiem un paša.
Ivan[ovs]: R[ainis] un kritika, pakāpeniski.

9.3.12.

Diena gaiša.

Saņemu avīzes, In. kartiņu.

Izeju 11 p., no A. Tentenbfergaļ atstātās avīzes' aizlasos

līdz pat 2.

Nestrādāju.
Nelaba dūša.

Man jāmācās no sevis, no citiem, no mūsu laika.

10.3.12.

Līst, auksts.

Nogurums.
Atkal nāves domas.

Saņemu: Arona 35 g. jub; 1 Zeltļmatis] uzņemas I. biogrāf.
Izeju p. 11, lasu avīzes.
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Rakstu Aronam.

Viesi: Bertogli 4.

Liels, nopietns nogurums. Aronam vēstuli sāku ar lielu

piespiešanos.
Kas būs? Tik daudz vēstuļu priekšā.

11.3.12.

Maz saules.

Saņemu: kasti un kurvi, pakājos, nogurstu. Latgales Kin-

dzuļa vēst., Simsons.

Izeju p. 11.

Strādāju drusku m. dz., neiet, kop. rakstu plāns.
Vēst.: L, Simsonam, Aronam.

Nogurums, nogurums ir.

12.3.12.

Saule, auksts.

Saņemu: Oz[ols] par «Induli», And. Up[lša] laipn. vēst.

Izeju 1/2 11.

Strādāju no 11—2 maija dz. Aizsūtu Aronam.

Dūša drusku labāka.

Mazāk ēdu.

13.3.12.

Diena gaiša.
Saņemu: Part. un Jansona uzaicinājumu, dot «U. un n.»

jubilejas ienākumu vēlēš. fondam.

In., mīļu vēstuli, lai apmierina, ka «Zfiedu] Klļēpis]» ir

labs. 1

Izeju 11.

Strādāju m. dz. maz. Zobs sāk sāpēt. Rakstu piezlm.

Eju uz pilsētu pēc veron[ola] In-am.

Lielas zobu sāpes, neguļu visu nakti.

Pašnāvīb. domas.

14.3.12.

Saule.

Saņemu: Simsons, Biruta, avīz., In. āboļu kasti, ļoti mīļi.
Fotogrāf. no Rufa. Labas.

Izeju p. 10.

Strādāju m. dz., grūti. Rakstu piezīmes.
Lielas zobu sāpes. Drudzis.

Gulšņāju 2 stundas, drusku labāk.

Dodu kukuļus Toajnetai
1

,
kopj man zobus.
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Kad neguļu, šlē2 uznāk.

Ģīmetnē piere izaugusi lielāka.

15.3.12.

Saule, bet sākas vējš.

Saņemu: Iv[anovs] avīzes. Bisn[ieka] fonds likvidēts, par

to ilgi neapmierinos.

Strādāju maij. dz.

Sūtu In. puķes uz 17.3. 1

Vakarā nogurums.

Zobs vēl sāp.
Dūša man laba.

16.3.12.

Lietus.

Saņemu: In. mīļ. vēst., no uztraukuma nogurstu un ne-

strādāju. No Doriņas 100 fr., Paulīna, avīz.

Nestrādāju.
Izgriežu avīzes.

Zobs sāp.
2ēl, ka nestrādāju.
Bet nu ari redzu, ka viņai nepietiek ar darbu un mani,

grib baudas, vēl atlikušo jaunību izlietot.

Nu viss beigts, bet vismaz labā.

17.3.12.

Lietus.

Saņemu: In., Ozola Amerik. apsveic no «Strādnieka».

Doriņas ļoti mīļa kārts.

Strādāju tikai vakarā, bet beidzu maija dz., norakstu.

Dzejas fragment, vēst. nerakstu aiz noguruma.
Zobs sāp.
Dūša man laba.

18.3.12.

Lietus.

Saņemu: In. un «Dzīve».

Staigāju 1 reiz.

Vingroš. 1. reiz man.

Strādāt — nav.

Lasu un aizlasos «Kunstvvort»
1
.

Nāves domas naktī.

Nu esmu pilnīgi viens pēc In. labas vēstules.
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Paliek tik darbs, bet man gribas uz to. Varbūt ievilkšos.

Vajga veselības.

19.3.12.

Saule.

Saņemu — tik vakarā: In. mīļi, «Druvu» 111. Dubura

kritiku p. «Induli». Biruta mīļi. «Strādn[iekā]» nav re*

ferāt. par R[aiņa] vakaru. 1

Vingroju kā arvien.

Strādāt «Jāzepu», visvairāk materiāla dzejai.
Lasu avīzes, aizlasos un netieku gulēt pēc pusd.
Staigājot nevaru glābties no vāciem, ilgi meklēju vietas,

zaudēju laiku.

20.3.12.

Lietus.

Saņemu: In., Birznieks, ka sūta naudu.

Priedkļalna] pašvald. projekts.

Strādāju gultā, orientējos, raudu un neiet darbs.

Sūtu In. čemodānu ar puķēm, kurvi Ivanovam.

Sāp atkal zobs. Dūša man laba.

21.3.12.

Saule.

Saņemu: «Sociāldemokrātu]» 1. Birutas mīļi.
Strādāju «J. Cēzara» pirmās piezīmes,

1 lielas bailes.

Lasu Dubura kritiku par «Induli». Ļoti laba.

Dažu ko var mācīties, bet tomēr viņš no veciem, kaut

prot.
Mājā liek ūdens vadu.

Dūša no «Cēzara» un kritikas laba.

22.3.12.

Lietus un sniegs, auksts.

Saņemu: Upīša naudu. L, «Dzīve», Ivanova biļinas
1
.

Strādāt — nav.

Lasu «EbiAHHM», piezīmes. Arī «Cēzaram».

Staigāju tik 1 reizi.

Guļu gultā. Nelaba dūša.

Rakstu karti Paulīnai, novēloju pastu.
Domas — nāves atkal.

Gribu paspēt piezīmes rakstīt.

Jāsaņemas sīkumos, tik līdz apziņas, tad ies.
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23.3.12.

Saule.

Saņemu: Ivanova, lai dod tiesību1
.

Vecozols slavē «Induli», izdot pastkartis.
Strādāt: projekts «Laulības drāmai»2

.

Rakstu 3 kārtis Ivfanovamļ, Vecozolam, Mihfelsonam].
Kārtoju rokrakstus 3 stundas.

«Jāzeps», raudu atkal.

Dūša no rītus nelaba, vēlu izeju, 12 p.
Neaizlasīties! Uzmanīt!

24.3.12.

Saule.

Saņemu: In., Teātra 800, avīz.

Strādāt — nav.

Rakstu piezīmes, vēst. Priedk[alnam].
Viesis — A. Ķēniņa.

Norunāju līdz 12 naktī.

Naktī jūtu nogurumu un uztraukumu, ari vēl no rītus

25.3.12. Rakstīts 1. aprīlī.
Saule.

Eju In. saņemt 2,45, nav.

Rakstu piezīmes.
Atbrauc In.

Esam abi traucēti un nogurdināti svešās dēļ. I. atved ko-

lonijas buķeti, bet arī kamēliju podiņā.

26.3.12.

Saule.

Ejam uz Viganello Grotto federale1
.

Runa par Curie Skladovska2
. Top sodīta no mazā brāļa.

Bet ir taču pārkāpusi viņa morāli. Lai sūdzas. Lai ņem

arī šo cīņu nopietni, ne kā blakus lietu. Lai dara atklāti.

Iznāca, bet nezin kā uz Rafaēla un Mikelandželo, amats

un māksla.

27.3.12. Rakstīts 1. apr.

Saule.

Aizbrauc Kains 4,25. Brīvības jūtas.

Nogurums.

28.3.12. Rakstīts 1. apr.

Saule.

Pārkravājamies atpakaļ lielajā istabā. In. neņem dalību,



516

bet rīko tikai savas drēbes. Man atstāj ķēķi. Negribē-

jusi ar saimnieci runāt. Raudāšana, izlīgstam.

29.3.12. Rakstīts 1. aprīlī.

Saule.

Kravājamies.
Rakstu piezīmes.

30.3.12. Rakstīts 1. apr.

Saule.

Apmierina nervus.

Vakarā Viganello Convento federale1
.

Runa par «Jāzepu».

31.3.12. Rakstīts 1. aprīlī.
Saule, mācas.

Staigājums apkārt pa drupu celiņu. Puķes.
Albinas dēli pēc 2 mēn. cels jumtu.
Rakstu 3 kārtis.

Grūtsirdība sākas, In. patmīlība.

1.4.12.

Vingrot.

Dzej. «Jļaunajam] Laikam»,
— Upītim,
— «Str[ādnieka] Kalendāram».
Lasīt Lorand1

,

«Annales»,

Sophocles,
Aeschvl.

Atbild, vēst. tūliņ.

«Jāzeps».
«Vētr. sēja».
«Pusideālists».

Humors.

«Nordseebilder».

Part. dz.

Dz. 111.

Dien. grām.
Vēstul. parāds.

Šogad I par 1000 fr. mazāk ienācis. Pa I atlikums 2 200,

Lietus.

Ejam uz Kasarati.

Savedu mēn. rēķinus.

Rakstu karti Ivanovam.
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In.: lai ejot uz K[asarates] pastu, es gribēju uz Ruv[il-
janu], lai mazāk ko iet.

Negribas taisīt sirmi otrai lampai, In.: un es ņemšu ga-
tavo sirmi. Rakstu šīs piezīmes.
Jāsāk no rītiem tūliņ celties, vest rītos dien. grām.
Vingrot, atkal sākt.

2.4.12. Rakstīts 3. aprīl. 7. n. rīta.

Vējš, saule.

Ceļos 8 p. n.

Saņemu «Lit. Echo».

Ejam staigāt drup. ceļ.
Strādāt — nav.

Rakstu 8 kārtis.

Lūkoju ar gribas piespiešanu novelt vēstuļu slogu. Rīt

nodomā 10 k. rakstīt. Neu, jung, gesund vverden. 1 Krīze

jāpārvar. Galva kaist pēc pusd. rakstot. Dūša nospiesta,
bet savaldīta.

Agri celties.

Vingrot.

3.4.12.

Saule, vējš.

Ceļos 6. Neeju pie I. Rīkoju brokastu un rakstu piezīmes
un vēst.

Vingroju.
Runas ar L, nokavēju visu, nogurdinos.
Rakstu karti Jansonam.

I. pate strādā, mani atrunā no vēst. rakstīšanas, lai ievē-

rojot pavasara jūtas, nekalpojot tik prātam.

4.4.12. Rakstīts tik 6.

Saule, vējš.
Nevingroju. Neeju pie I.

Runas ar L, aizraujos, taču un [teikums nav pabeigts.]
Rakstu 6 vēstules. In. atdāvāj. lietā.

Nogurstu, bet labāk.

5.4.12. Rakstīts 6.

Saule, vējš.
Nevingroju. Neej. p. I.

Runas bez salīguma; pelēkums, vienaldzība, es to- nevaru

vairs izturēt. Nebēdā, aptura veselu rindu cilvēku, pie
I. Domenica 1

, es saku egoisms, I. neredzot labi.
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6.4.12.

Saule, vējš rimst.

Ceļos 6, pie I. nervu krīze, kad atraida, aiz neredzēšanas.

Nemana neko arī no nervu uztraukuma. Saņemu vēst. no

partijas: viņi ir sarūgtināti! ! 1

Vjēstule] — Hertsļa, labi.

Eju līdz uz pilsētu.
Rakstu karti Hertelim, Ivanovam.

Runa ar 1., salīgstam, brauks uz Somiju, ļoti labi.

Dzeram Mirrale1
,

lieldienas.

7.4.12.

Saule, silts.

Mostos 6.

Sāku I. un savu dien. grām., tātad 3. grām.
1

Vingroju.

Saņemu lield. apsveikumu.
Satiekam ar I. labi.

Pēc pusdien. jūtos labi.

Mēģināsim ik nedēļas.

Jāeksperimentē, kā ir labi.

8.4.12.

Saule, putekļains (agrāk bij pazīmes uz sausu laiku, bet

9.4.12. ir lietains).

Vingrojam abi kopā. I. nogurst.

Saņemu apsveikumu, Kains Kreditor 1
.

Antons ziņo, ka

Roberts uzbrūk. 2

Strīdus ar I.

Visu dienu sarūgtināta. Pastāv uz jauno laulības formu.

Lieku priekšā ofic. šķiršanos.

Staigājam, lasām narcises.

Rakstu 9 kartes.

Vakarā līgstam.

9.4.12.

Lietus, vakarā stiprs vējš.
Rakstu no rīta J[ansonam], gultā dien. gr.

Nevingroju, jānes uz pastu vēstules.

Saņemu: «Dfienasļ L[apasļ» lieldienu artiķeļi «In. un Ar.»,
«Lļiepājas] Atb[alssļ» par «I. un Ar.».

Rakstu Brālim vēst.

Zemes trīce p. 10.
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Lasu «Lit. Echo».

In. runā par atkārtošanos. Es: nevar izšķirt šo jautājumu,
vajga laust mūsu organizāc. robežas, augt.
Vakarā līgstam, salīdzinām abus raksturus.
Es vienīgais.

10.4.12.

Saule, vējš.

Ceļos 1/2 7.

Nevingroju, rakstu dien. grām.
Saņemu apsv. no Greiliha vakara.

Kurcis: lai raksta sabiedr. drāmu. Ozols Bakū labi par
«Induli».

Biruta mīļi.
Lasu «Lit. Echo».

Kasarate.

Kad I. strādā priekš manis kā pātaga, sirdsapziņa dzen

ari strādāt.

In. ne vien dziņa pēc sabiedrības, bet ari nogurums no

manas garīg. pārpūles.
I. nejūtas labi, citādi mīļi.

11.4.12.

Saule, vējš.
Ceļos 6, mostos 5.

Nevingroju, rakstu dien. gr.

Saņemu Iv[anova] karti.

Lasu «Lit. Echo».

Rakstu Greilich, Adata', Ozolam Bakū.

Ejam uz alksnīšiem.

I. noguris, nav period., brauks uz Cļīrihi], šurp atpakaļ
vairs ne.

Mīļi.

12.4.12.

Saule, vējš.
Ceļos 7, mostos 6.

Vingrot — jā.
Rakstu dien. gr.

_

Saņemu: Brālis, Arons, liela pateicība un brīdināj. Biruta

liel. mīl.

Staigājam liliju kaln.

Rakstu piezīm. vec. drāmai.1

I. noguris. Pavakarē top bēdīgs prāts.
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Runājam par Birutu, par cīņu ne pret Resno un veca-

jiem, bet pret gluži jaunajiem, kur [mieru?] jāslēdz kopā.

13.4.12.

Saule, vējš.
Ceļos 7.

Vingrot — jā, vakarā. Rakstu dien. grām. Vakarā un

rītā.

Saņemu: «D[ienas] L[apā]» H. A[sars] par reliģijas dzej-
nieku.

Staigāju uz liliju kalnu.

I. noguris, iet uz Lugānu, pa to laiku rakstu un vingroju.

Nopērk Asp.
1
, bildītes, man papīrus.

14.4.12.

Apmācies no rītus. Tad saule, vējš.
Ceļos tikai 7.

Vingrot — vakarā. Varu uz labā ceļa nolaisties jau 5

reizes.

Saņemu no Jansona labu karti.

Staigājam uz liliju kalna.

In. iet pavakarē viena, tad vingroju.
Kad rakstu kalendāri otru dienu, aizmirstu jau daudz.

Runas par «Augstrozes meitiņu» veselu stundu un ne-

manam, ka tik daudz.

15.4.12.

Saule, auksts, 12 grādi.
Mostos 5, ceļos 7, rakstu dien. grām.

Vingrot rītā — nē.

Vakar par daudz vingrots — 20 min.

Saņemu avīzes. Brigaderes Annas luga ļoti salielīta 1 : laba

drāma, kas ir kopija no «Z. zirga».
In. ļoti dusmojas par Brigadferi], grib rakstīt «Dz[im-

tenes] Vēst[nesim]», pāriet atkal pie «D[ienas] L[apas]».

Nestrādāju.
Taisu herbāriju vai piemiņu darbu «In. un Ā.».

Esmu ļoti nervozs. No rītus In. necer «Indulim» labus

panākumus.

16.4.12.

Apmācies, līst.

Ceļos 6 1/2, rakstu dien. grām.
Vingroju, varbūt arī drusku par daudz.

Saņemu: «Domas» ar R[oberta] uzbrukumu: pašupurēš.
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nevajdzīga, es fantasts sīkbirģeiis 1
.

Simsons, atzinība «Indulim», lai parakstu ielūgumu, ne-

patīk kopība ar Olavenu v. 1.1.

Uz Lugāno.

Nestrādāju, dziļi bēdājos. In. slimo un brauks uz Cīrihi.
Man vēl jāpierunā.
Uztraucos, ka I. no rīta mani steidzina.

Izpostīta visa diena. Šodien uzved «Induli».

17.4.12.

Līst.

Mostos 5, ceļos 7. Raudu no rītus.

Kamdēļ dabai vajga mani iznīcināt?

Vai jāpadodas, vai vēl jādzīvo?
Rakstu dien. grām.

Saņemu vēl gultā apsveikuma telegramu no teātra di-

rekc. un apmeklēt.
Ivanova un 6 kolonistu apsveikumi.

Vingrot — nē.

Staigājam vienu reizi.

Runājam par braukšanu; In. grib vēl še nobeigt biogr.,

būs vēlu mani redzēt. In. par to raud,
Plāni par jaunu drāmu.

18.4.12.

Līst, skaidrojas.
Mostos 6, ceļos 1/2 7, rakstu dien. grām.
Vingrot — nē.

Saņemu no Lilijas dārgu un skaistu grīdsegu un zīda

deķi līdz ar mīļu vēstulīti. Dāvana varbūt 100 r. Vaja-
dzētu dot 1., bet tad apvainošu Liliju.

Staigājam uz liliju kalnu, vācieši visapkārt.

Runājam par drāmu, jaunu vielu vakar un šodien.

«Imanta». Ne teika, bet dzeja. Viela neizsaka Mesiasa

cerības.

In. negrib braukt. Sāk taupīt man par patikšanu. Raudam

un turamies mīļi.

19.4.12.

Apmācies, kaut gan vakar redzējās zvaigznes.

Ceļos 1/2 7, rakstu dien. grām.
Vingrot — nē.

Saņemu: Jānīts, Biruta, Vaišels, Pētersons, Aspfazijas]
rezol. nepatīk lasīt 1

,
atlieku uz ritu.
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Staigājam uz liliju kalna.

Runas par drāmu. «Imants». Baumas, ka miris, bet dzīvs.

Tad miris, bet baumas, ka dzīvs.

I. uzraksta dakterienei, ka brauks, bet nesūta, kad es

negribu Cīrihes, ne arī Bernes.

Baramies. Neizturu vairs runas labi.

20.4.12.

Saule, ammalato, bianco, colla febbre.1

Mostos 1/2 7 ļoti labi, bet I. tūliņ runā par Carlvle.

Vingrot — nē. Pavakarē — jā.
In. uz Lugāno, rītā un otrreiz vakarā.

Es uz liliju kalna 1/2 12.

Saņemu: «Dzļimtenesļ V[ēstnesī]» kritika. Publika uzņē-
musi ar kritiku, uzmanīgi, bet ne ar vētrainu sajūsmu,
tātad «Ind.» izkritis cauri.

Domas, vai atteikties pilnīgi no latv. teātra un pāriet uz

ārzemēm, vai būt ar biezu ādu.

Rakstīt «Aristofana» komēdiju 2? Pret publiku nelīdz po-

lemizēt. Bet kad gaida vēl labāks kas, tad jādod kas

cits, arī vājāks, kad tik cits žanrs.

Vajga viņiem politikas, ne mākslas. «Ilu» sākt.

21.4.12.

Apmācies. Mostos 7, vakar līdz 12 runājam, dzeru «Chi-

anti».

I. drusku par daudz.

Vingrot — nē. Domas par «Ilu», vakar I. uzstājās par

viņu.
Grūti būs, nejūtos vēl diezgan spirgts.

Saņemu: «Jaunībfas] Tekas». Līgļotņu] Jļēkaba] kritika

par «Induli» laba: lasot svētku sajūsmina, tautas, kas

radījusi tik lielu dzejnieku, varēs dot paliekamu cilvēces

vēsturē.

Runas In. par «Ilu». Daudz sīkumu.

I. esot piekususi, visu izteikusi, vairāk nevarot.

Man bail no «īla», jo nupat «Indulis» un mūsu strīds,

liels nogurums, «īls» liels. Varbūt tomēr ņemšu.

22.4.12.

Saule, vēl col febbre. cf. verte. 1

Ceļos 7 noguris, ne tik labi gulējis.
Dien. grām. laikam būs jāatmet, vai jāpilda ar kroniku

par «īla» gaitu.
Vingrot — nē. Elpošana noņem nogurumu.



523

levērot to labi.

Saņemu telegramu, ka māmiņa slima.

In. 37°, apņemas nebraukt.

Mam. vēstule spirgta.
Vakarā lietus un krusa stipri.

Staigājam uz lilijām.
Rakstu Lilijai, Ivanovam, Simsonam.

Runas: nespēja agrāk braukt uz Somiju, nebij naudas,
tik trīs labi gadi, pērn slimoja. Kad nebūtu naudas, ne-

varētu slimot, izdot 2000 fr.

Joprojām: jātaupa nauda, lai taptu brīvs. 2

Sapņu grāmata!
Mani grib apcietināt, kamēr raksta, es izmanos projām.
Dakterienes brokasts aizdomīgs, runāju ar viņu.
In. Barona mantojuma izpārdošanā redz, kā labāko ga-
balu skaistu brūnu bozi ar sudraba un lapu griezumiem.
Lai es ņemot, es ņemu. Dzīvi redz.

23.4.12.

Saule, jau no 10 sākot līst visu dienu.

Mostos 6, masēju māgu, dien. grām.

Vingrot — drusku.

Saņemu: «Dz[imtenes] Vfēstnesīj» par Aspfaziju] kā sabied.

darbinieci. «Dzfīvesļ» uzbrukums par «Ziedu klēpi». 1 Bi-

rutas mazo vēstuli.

Baramies atkal, pārmet, ka telegram., es esot nepareizi
rakstījis. Sūtu divkārt telegr.

Staigājam bārdamies. Uz Lugāno ne. Vakarā līgstam.

Nestrādāju, izgriežu. I. strādā, kārto.

Vēstules man jāveic.
Gribu pāriet uz vācu literatūru.

Sapņi sajaukti. Piepildījušies, kur redzēju suni, bet I.

aizgāja ar kādu sievu, es meklēju un rakājos, man priekša

kāpjam skaists Montē Brē.

24.4.12.

Saule, ammalato.

Ceļos 727, dien. grām. yāji gulēju.

Vingrot — nē, pavakare drusku.

Saņemu Lilijas aprakstus par «Induli», tas pats, ko Lī-

g[otņu] J[ēkabs].
Nav aplausu.
In. uz Lugānu, es uz liliju.

Ļ Ļoti nogurst.
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P. 4 telegram. Sclrvvache Hoffnungen. l

I. raksta mamiņ.
Rakstu Simsonam, Brālim. Noturu Simsonu par spiegu.
Staigā no 10, nogurstu. Musica comunale.2

Nepacietīgs, ka I. neatdara tūliņ durvis, «ko Tu nopra-
tini». I. bēdīgs. Es uzbudinos, raudu. Jāsaņemas, jāpār-
var.

Sapņi neatminami.

25.4.12.

Saule, ammalato.

Ceļos V2?, dien. grām.
Saņemu: Dravnieks, tikai laba piemiņa. Birutas ielūg.
kārts.

Ejam uz lilijām, baramies tur un pie galda, ļoti nogurstu.
Lai nemācu. Es apkaroju pesimismu un fatālismu.

Priecājos, ka labi panes lielās bēdas.

Rakstu 6 rindiņ. dzejoli.
Sapņi, priekš pašas mošanās. Es gribu I. skapī ielikt

divus papīra rūķīšus, bet pilns ar melnu vešu. I. runājas
ar Linu Bremani.

26.4.12.

Saule, auksts.

Ceļos 7, dien. gr. — nē, vēlu.

Vingroju vakarā, drusku daudz.

Saņem Birutas 2 vēst. «Cīņas» maj. Nr.

In. uz Lugānu, es uz liliju k.

Staigājam p. pusd. uz Aldesago. I. nogurst.
Telegr., Kaina [1 nesalasāms vārds].

Projekts: taisīt ārpus teātra kolonādu rindu un pašdar-

bīgus tiltus, tur virsū arī garderobes, kur ļaudis saskrien

pa koridori pāri un nobrauc zemē briesmu brīdī. Bez

sienām, tikai durvis.

Redzu, ka nebiju diezgan gudris veikalā un pats gribēju,
lai «Induli» uzved pavasarī. «U. un n.» būtu gājis pava-

sarī viscauri, «Indulis» rudenī būtu bijis labi.

[Sapņi.] Eju pa vakzālēm, garu ēku. Ar Resno vakzālī,

daudz ļaužu, braucu, kādi draugi ieminas par [4 nesala-

sāmi vārdi]. Man nav cienības pret tiem, ir kapitāla ap-

sargātāji. Runā krieviski. Nozūd tā draugi, lieku braukt

atpakaļ. Man In. lakats, R. mans. Zvārguls, dodu roku,

ari R. Tiesas vīrs dod man cita ties. vīra adresi, laipni.
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It kā maza fotogrāfija no redakcijas, Pīpiņš.
Zv. krājumu atsūta Zelt[matis] 4.5.12., pēc 9 dien.

27.4.12.

Apmācies.
Ceļos 7, vēlu. Dien. grām.
Vingrošu vakarā.

Saņemu Brāļa vēst. par māmiņu, smadzeņu trieka.

Staigāju uz lilij., pārrunājam, kā sūtīt šurp man grāma-
tas, dzīvot Berna.

In. uz Lugānu vakarā. Rakstu Brālim.

«Kapitāl.» uz 1. f. 1914.1

Satiek Fredi2
. Atnāk. Līdz p. 12 runājam. Šķiramies labi.

Solās gādāt par benefici.

28.4.12.

Apmācies.
Ceļos V2B noguris.

Vingrot — nav.

Saņemu Birutas par «Induļa» dekorāc. «Lit. Echo».

Staigājam uz Ruviglianu.

Nestrādāju.
Lasu «Lit. Echo». Drāmu plānu, sarakstu par tehnisk. vie-

lām.

In. cieš savas bēdas. Ārsti neder, neprot amatu. Mēs

traģisk. paaudze.
[Sapņi.] Vairos starp vairākām lokomotīvēm. Ejam ar I.

lejā pa piekalniņu.

29.4.12.

Līst.

Mostos 6. Ceļos 727, ceļos 728, neizdevīgi, nejūtos labi.

Dien. gr. nav.

Vingrot — nav.

Saņemu Lepska karti un 160 fr. Nīna: kārkluvāciete,

«Dļienasļ Lfapā]» par «Induli» labi.

Staigāju Ruviglianā.

Ciemiņš — Paulīne.

30.4.12.

Līst.

Ceļos 7.

Vingr. — nav.

Ciem. Abas krievu skolotājas.
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Telegrama par mam., mirusi.

In. turas stipri.
[Sapņi.] Daudz cilvēku. Seja man rāda bildes. Dzirdu

dziedam Birutu. Pa dažām pakāpēm pakāpjos, pieeju pie
Birutas gultas, apsedzu, meklēju muti, acis baltas, do-

māju akla, nē, pacēlusi acis.

1.5.12.

Vingrot.

Dzej. «Sēklai»1
,

Upīt[imj,
«Str[ādnieku] Kal[endārim]».

Lasīt Lorand.

Dien. grām.
Atbild, vēst. tūlīt.

Vēst. parāds.
«Imants».

«Vētras sēja».
«Pusideālists».

«Nordseebilder».

Part. dz.

Dz. 111.

Dienas darbu.

Lietus.

Ceļos V27, vingrot — nav.

In. taisās braukt. Pakājamies.

Saņemu maja sveic, no Bernas.

Aizvadu 472 In. uz Cīrihu.

lepērku verdura2
, cartolina3

.

Noguris. Tomēr viens, nav vietas, kur palikt, nav cil-

vēka, kur pieturēties, nav pilna miera.

2.5.12.

Lietus, vēlāk saule.

Ceļos 727, vingroju. Dien. gr. nav.

Saņemu. Lilijas vēst. Lilija «Dz[imtenes] V[ēstnesī]» ļauni

par «Induli».

Rakstu t. un Lilijai, Ivanovam, Upītim.

Staigāju uz lilij. kalnu.

Pusdiena no '/2 i—724, vingr. otrreizi.

Rakstu un kārtoju «Imantu». 10 rindiņ.
Vēlu eju gulēt, ap 11.

Jāvairās pret «Domām». Jāpārvar «Induļa» neizdošanās.
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Gribu pāriet uz vāc. literat.

Jāiztura, jāuzvar, lai būtu pamats.

3.5.12,

Saule, auksts.

Ceļos V27, vingroju 15 minūt. Uzmudu vārdi 15, mazgāš.
15 m., apģērb. 15.

V2B—V29 ēd., taisme un ēsme par daudz.

Saņemu: In. pirmo, Paulīne, Mihelsons, Gulbis (nauda
tik VI), V29 gaidme.
Rakstu In. no rītus, iemetu V2II.

Staigāju liliju kalnā.

Lasu un kārtoju «Imantu» V2I2—V22.
Pusdienu taisu no 2—4.

4—6 vēstules Paulīnei, Mihelsonam (ari naudu 20 fr.),
Gulbis.

6—V27 sataisīšan.

V2B—B atpūtne.
B—98—9 ēsme.

10 — V211gulēt iesme.

9 — 10 avīžu izgriezme.
[Sapņi.] Lepski, īsti ar citu runāju par viņu un slavēju

viņa avīzi. Izdodot tikai 500 rubļ.

4.5.12.

Saule.

Mostos 6, rakstu dien. grām.
lU7—7.

lU gulme, V4uzmudu vārdi (par daudz).
7—BV4 puķuliesme, V 2 apģērbme, lU piena vārme,

V4vingros.,
8—V29 ēsme.

V29—V2IO gaidme, avīžu izgriezme.
V2IO—11 lasīšana. «Dfienasj L[apa]», Zvārguļa krāj.,

Biruta, Simsons.

11—12 vēst. In. un kalnā uziēšana.

12—722 «Imants».

2—4 ēšana.

4—7 kārts Simsonam un lasīšana.

728—729 staigme.
729—9 ēsme.

9—7210 atpūta.
10 trauki.

10—11 kalendārs un gulēt iesme.
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5.5.12.

Apmācies.
Tieku modināts ,725, [3 nesalasāmi vārdi],
725—6 guļu, uzmudu vārdi. Neizgulējies.
6—7 dien. grāmat. 2 lap.
7—872 dien. gr. Domas par [1 nesalasāms vārds] sarunām,

mazgās., piens.
8—9 ēšana.

9— 10 gaidme, lobu zirņus.
10—11 lasīšana, In. vēstuli.

Saņemu: «Dļienas] L[apā]» labi par «Induli». «Dzļimtenesļ

Vļestnesī]» V. Eglītis labi. Ivanovs. Lilija.
11—721 aizlasos, nokavēju In. vēstuli.

Vžl —722 staigme.
722—3 pusdiena.
724—5 guļu, aizmiegu.
5—6 krāmējos.

6.5.12.

Apmācies, līst, p. p. saule.

Ceļos 728, vakar aizmiegu 7212.

—729 ēdu.

—9 nokopju.
—11 lasu avīzes, aizlasos, tā ka nenorakstu atkal In.

Saņemu: Doriņas, Keskūla, avīzes. Izrādīs «Induli» tikai

19 reizes. 1

11—12 staigāju.
12—722 lasu.

722—3 pusdiena.
3—725 guļu.
725—727 rakstu In. 6 lapp. vēst.

—728 staigāju.
—729 ēdu.

—72 10 guļu.
—7211 lasu avīzes.

7.5.12.

Saule.

Ceļos 727, dien. grām.
7—9 vingrot, ēst, gaidīt.
9—7211 lasu. Avīzes. In., Mihelsons. «Indulis» 22 reizes.

V2II —11 rakstu In.

11—2 lilijkalns, «Imants».

2—y24 pusdiena, aizguļos l!/2 st.
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—5 guju.
—V27 lasu, kārts Mihelsonam, Iniņ.
—8 staigāju un lasu «Imantu».

—V2IO ēst, atpūsties.
—V2II «Imantu» lasu, neaizmiegu, pulver.
[Sapņi.] Gorkija vēstule: fantastiski, kas ir s. d. Abi ar

In. kad māju apcietin., slēdzam slēģus, kas draud. Ejam
abi pa bodi; vēlāk I. nozūd. Redzu Sēju, birstēju savus

pelēkos svārkus.

8.5.12.

Saule.

Gejos V2B, d. gr. nav.

Aizlasos līdz 12, noguris.
Rakstu 30 rind. Heine.1

2—3 pusdiena, jau 3 dienas bez gaļas.
—V25 aizguļos.
—V27 karti Brālim, In., aizlasos P. v. virz.2

,
guļu maz.

Uztraukts un neapmierināts, raudu pa nakti. Laikam tā-

dēļ, ka nevaru iesākt drāmu.

[Sapņi.] Redzu Anuncio, lamājos, pareģoju, ka ilgi nevar

būt.

9.5.12.

Saule, 16 gr.

Ceļos 7, d. gr. nav.

Vingrot. Nomazgāties.
Vakarā uzvāru pienu un biezpienu. Brīvāks, atliek vairāk

laika.

Saņemu Lilijas pārmetumu, ka I. nedodot brīvību. Her-

telis, ka str. neejot «Indulī».

Lasu—V2l2.

12—2 Heine 100 r.

2—3 ēst.

3—4 gulēt.
4—7 Heine, pārrakstīt. Birutai aizsūtu ģīmetni.
7—8 satieku krievietes.

8— 10 guļu un lasu «In. d. Castro» 1
,

laba viela.

10.5.12.

Apmācies.
Mostos 4, ceļos 726, vingrot, mazg.

V27—7 Heine, 70 rind.

Saņemu: In., Zeltiņa, «Str[ādnieks]» labi par mani.
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Lasu—11.

Strādāju: Heine, 40 r.

Lilijai vēst., In.

Sāpes krustā, slikts tops, mēle netīra.

Taisnība dakterienei, ka atgriežas viss atpakaļ.
Vakarā mūzika, dara man labi.

11.5.12.

Saule. Ceļos 727, dien. gr., vingrot, mazg.

Saņemu: L, Dermanis, Ķirpēns, Simsons, str. — i neiet

«Indulī».

«Dzīve» pārmet of Nation'.
Lasu —12.

Bēdājos, ka In. slims —722.
4—5 Doriņa, Mihelsons.

5—7 pilsētā.

Atpūšos.
Izlasu «Inez d. Castro», ļoti laba viela.

Vakarā raudu I. dēļ. Kā lai vēršu pa labu.

[Sapņi.] Saņemu telegram. no Doras pēc naudas. Sviesta

gabaliņš trūcis.

12.5.12.

Saule.

Neguļu labi, ceļos 727, dien. gr., vēst.

Saņemu In. vēst., ka kalpo dakter, un tādēļ nevar vesela

tapt.

Briesmīgi uztraucos. «Lit. Echo».

Lasu līdz 721.

Staigāju 722.
4—7 bēdājos un rakstu In.

Raudu.

Ko lai daru?

[Sapņi.] Ar Stērsti bučojos, es pie viņ. ciem. malkas un

plostu kaudzes, taisa.

13.5.12.

Saule.

Ceļos 725, dien. gr., vingr.
Rakstu Heini.

Saņemu: In. mīļu k., Upītis Bakū.

Lasu Hebeļa «Demetrius» 1
.

Rakstu In., raudu atkal. Nezinu kā būs.

Aizlasos—12, «Demetrius».
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Nogurstu, bet pārskatu.
[Sapņi.] In. dzeja par laimi; Joti bēdīga, ritmiska.

14.5.12.

Saule, rīta migla, skaisti.
Ceļos 7, vingr., mazg., dien. gr. nav.

Rakstu Heine.

Saņemu In., Mihelsons.

Aizlasos—Vai.

Staigāju.
2—4 pusdiēn.
Rakstu vēstules: In., Drav[niekam], Mihelsonam, Cielē-

nam, Hansa1, Nīna.

Norakstu Heine.

Raudu, bet jūtos labāk.

15.5.12.

Saule, migla.
Mostos 5, ceļos 6, vingr., dien. grām. 3.

Saņemu In. vēlu.

Strādāju Heine.

Rakstu In., Kurcim, Ekterim, Ivanovam.

Uztraucos par In.

Pēc labi.

[Sapņi.] Ar L vakzālē, gribam braukt, skatāmies bildes.

16.5.12.

Līst stipri, dienu saule, vakarā līst.

Mostos V26, ceļos 6. Vingr. Nomazg. Dien. gr. vakarā.

Rakstu Heine, beidzu, aizsūtu.

Saņemu — In. un Cielēns.

Lasu «Cēzaru».

Strād. «Imantu» 2 st.

Noguris, bet jūtos labi.

17.5.12.

Saule, vējš, 15°.

Mostos l/ļ7, ceļos 7. Vingr. Nomazg. Dien. gr.

Domāju uz «Imantu».

Saņemu In., Lilija, avīzes.

Aizlasos —12.

Staigāju.

Aizgulšņājos—s.



Taisu katalogu—7. Senie1 domas.

Aizlasos—l2. Gluži neizdevusies diena.

[Sapņi.] Gulbis, istaba, domīgs, kas godinās par drāmu

un «Imantu».

18.5.12.

Saule, auksts, 13°.
Mostos 6, cejos 727, nevedas. Vingr., mazg., dien. gr. 729.
Saņemu In. Vakarā I. telegram., ka brauc.

Katalogs.
Vēst. Birutai.

Strādāju 2 st. «Imantu».

[Sapņi.] Grīvā eju pa netīru ielu, nelabu trotuāru, saku to,

cik tā nelabi ir.

19.5.12.

Saule, 14°.

Mostos 726, 6—7 dien. grām. Vingr., mazg.

Saņemu Brāļa, Vaguļa.
Sataisos uz In. saņemšanu.

Katalogs.
Aizrakstos, arī aizlasos — V22.
2 3/4satieku I. Ļoti mīļi.
[Sapņi.] In. izdod dz. kr. Pateicība Maderniekam. Es saku,

ka citiem ari vajga, tad labāk nemaz. Runāju vēl, tad pa-

skatos, I. nav vairs. Kamdēļ neteica tā.

20.5.12.

Saule.

Mostos 6, ļoti priecīgs, neiznāk.

[/ nesalasāms vārds] ēdam. Sūtu Mihelsonam 90 fr.

Runājam uz p. 12.

Nogurstam, iziet labi.

Runājam 11—2 par «Imantu».

Sapnī redzu Šilleru.

21.5.12.

Apmācies, 16°.

Noguris mostos 6.

Staigājam, ekonom. pārrunas.
Saņemu avīzes.

Rakstu Mihelsonam, dien. grām.

Plāni; Gulbim dot ko priekš «U[niversālās] Bibliotēkas]».

532
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Gulbim laikrakstus: dien. grām., kas vēlāk pāries mēneš-
niekā. Izlasi no mūsu dzejoļiem.
7211 ejam gulēt. Pa nakti ārā, durhs nav īsts.

22.5.12.

Līst.

Mostos 6, L guļ. Dien. grām., domas uz «Imantu».

Saņemu: Biruta, Jelgav. akt. sveic, Lilija.
Uz pilsētu.
Pusdien. no Armidas.

Lasu. «Opernfūhrer», In. dzej.
Sāku bēdāties un uztraukties.

Rakstu vēst. Ivanovam, Keskūl[am], Ance 1
,

tad paliek la-

bāk.

Baramies, ka man nav vietas, kur strādāt.
Gulēt, ejot 7211, stipri raudu.

Ilūzijas beigtas, ka kopdzīve būs.

23.5.12.

Līst.

Mostos 725, ceļos 6, dien. grām. Vingr.

Saņemu: Biruta sveic no Jelg., Lilija.
Brāļa čeks par 500 fr.

Staigāj.—V2ll.
Strādāju 11—1. Dien. gr.f

1 st. «Imants». 3—6, 3 st.

«Imants».

Vēst.

Sajūta laba.

[Sapņi.] Gribu strādāt, atnākot ciemā Lunačarskis, Resnais

un vēl kāds (Skabarga), es dikti dusmojos, ka beigts
darbs. Velku mugurā vecos svārkus. Eju pa pļavu,

(Skab.) rāda, ka puķei iedur, iztek sula, un viņa vīst. Bet

vajgot iedurt. Bēdīgs prāts.

24.5.12.

Līst, tad saule.

Mostos 574
f

ceļos 6, dien. gr.

Saņemu Doriņas vēst., māmiņa, fotogr., 800 no teātra,

vakarā atkal 800.

Eju uz Lugānu saņemt 500 no Brāļa.
Lieku cirpt matus, «kā spāniešu grands» gara bārda.

Lasu avīzes.

Runājam, lai In. kapitālu neaiztiek, bet % lieli, lai cm

Cļuantļenario] 1 sarīko.
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Ejam 10 gulēt, bet traucē kaimiņš.

Atpūta laba.

Priecājamies, ka nāk nauda un tiksim pie atpūtas, veselī-

bas un darba.

25.5.12.

Saule.

Mostos 4. In. sāp māga, iet ārā, taisa kafiju.
Ceļos 6, dien. grām., vingr.
Saņemu: Biruta. Avīzes. Vakarā In. 800 no Upīša.
Staigājam uz lilij. kaln. In. pie Bertas 1 ciemā, 2 banāni

dara labi.

Pusdienas no Armidas kopš 22.5.12.

Vakarā atmiņas par Olgu
2, joki.

[Sapņi.] (Iniņ. sapnis — vecs, cienīgs vīrs svinīgi lūdz mūs

pie galda. Liels akmeņ. nams. In.: vai tad man tur būs

vieta. Vecis: būs.)

26.5.12.

Saule.

Mostos 6. Ceļos 727, dien. grām.

Saņemu apsveikumu. In., Skab[arga], Mihelsons, Simsons.

Ejam uz lilij. kalnu.

1 st. «Imants».

Vēstules Ivļanovam], Birutai.

Runājam par Doriņu.
In. ciemā pie krievietes, viņu slavē.

72H ejam gulēt, labi.

[Sapņi.] Lielkņazs Mavrikijs, par tiem mēs labi runājam.
Ēdu. Braucu tramā.

27.5.12.

Saule, mostos 726, ceļos 6, dien. grām.

Saņemu: Biruta mīļi abiem, bernieši—apsveikumu.
Staigājam V/2 st., «Imants».

Vēstules 2.

Liela saruna. I. apvaino par egoismu, ka es negribu uz-

traukumus, kā Arona dēļ.
Viss labais zūd, viss pa vecam, liela raudāšana. Augšā no

3 no uztraukuma.

28.5.12.

Līst pa nakti, pērkons, vēlāk saule.

Mostos 3, 4—6 guļu. !ļ27, labi.
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Rūgtums nenoiet, nevaru ciest salipinātu kopdzīvi, jāšķi-
ras. I. ieskata par egoismu, ka es vispār gribu dzīvot.

Visu dienu ne staigāju, ne strādāju. Vai man ir tiesība

dzīvot? Reizēs jā. Cik koķetas tās jutas, kas otru var tā

nokaut. Tas ir 1., kuru tā esu mīlējis. Bet viņai tās mīlas

nepietika. Atkal esmu viens.

29.5.12.

Apmācies.

Mostos 4, ceļos V26, dien. grām.
Pasts: Paulīne, beigas ar Ziemeli.

Staigājam, nesatiekamies.

Nestrādāju.
Lasu «Lit. Echo», «Opernfuhrer».
Vakarā izruna, mierīga; izlīgums bez entuziasma. In. mā-

gas sāpes. Negrib braukt. Mani traucē.

Jāsāk darbs.

30.5.12.

Līst, pavēss.
Mostos 6, ceļos 727, dien. grām.
Pasta nav.

Staigājam kopā. Es klusu, nelaba dūša, ka nav kur strādāt.

Pārnākot baros. In.: «Tu gribi atkosties, nekad Tev nav

diezgan: nekad nevar to ledu atkausēt.»

Guļu gultā, lasu «Opernfuhrer» visu dienu.

Vakarā par Kleistu, Hebeli, Ibsenu, pustalanta Bvron,

«Don-Juanu» 1
,

Siliem, tad par dakteriem, par emancipē-

tām: nav vēl sieviete gatava, vīram traģika, ņems laikam

gluži negarīgas, lai būtu miers.

[Sapņi.] Uztraukts, nervozi rakstu, neiet. lešu uz citu is-

tabu, lai In. dod sveci, paņemu garu, citas atsviežu. Tol-

stojs, saredzamies, In. uzbāžas ar laipnību. Es to saku.

31.5.12.

Saule.

Mostos un ceļos 6, dien. gr., vingr.

Saņemu: Ivanova avīzes.

Aizlasos «Opernfūhrer».
Staigāju viens.

Kārtoju albumu «Roma».

«Imants» 1 st., vai raksturi Šekspīra drāmā,

vai idejas grieķiskas?
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1.6.12.

Līst.

Mostos un ceļos 6, dien. grām.
Saņemu avīzes.

Staigāju viens, In. Lugānā.
«Imants» 1 st., vēst. 2.

Runājam labā. In., ka viņas bailes no manis esot slimīgas.
Tas man noņem slogu, jo domāju, ka es apspiežu. Nedo-
māšu ari, ka I. ar ļaunu grib mani apspiest, baidīdamās
no manis. Tagad bus vairāk labi.

2.6.12.

Līst. Saule 7 vakarā.

Mostos un ceļos 7, jo vakar 12 gulēt, nav d. gr., ne vingr.,
ne mazg.

Saņemam avīzes.

Staigājam pa lietu.

«Imants» 2 st.

Vēst. 1.

Vingr. vakarā.

Dien. gr. —

Kārtot dzejoļus vakarā.

Runājam par vienu likumu: laikmeti, ražošanas kārtība

pārgrozās caur atsevišķiem izņēmuma indivīdiem. Tā ir

md. loma vēsturē. Tā pat ģēnijiem.
[Sapņi.] Šiliņš dod man ābolu ar sīkiem iepuvumiem. Ne-

grib dot, kaunas. Es teicu, ne tādēļ. Meklēju ābolu zem

patrepēm. Slobodskā ved mani pa mājām rādīt. Skaistas

puķes, viena sudrabotām lapām. In., Nīna un mēs gājām
uz Gandriju. Es nākot virsū, zofā varot salūzt, dzirdēšot.

3.6.12.

Saule, auksts. Lietus visu dien.

Mostos 6, ceļos 727, dien. gr., vingr. vakar.

Saņemu: Ķeniņiete, Biruta — dzej. Par «Induli», aktieri

nelabi spēlē. Kuģa celts pret mani, Eglīts tā.

«Imants» 72 st.

Pavakarē aizkārtojos, sagriežu papīrus.
Sarunas: In. uztraucas, ka es pārmetu par naudas izpu-
tinās.

Atkal labi.

[Sapņi.] Amerikāņu māju redzu augstu kalnos pie ezera.

Tad braucu ar amerikāni pa dzelzceļu un skatos lejā uz

to vietu, ir ļoti augsti, līdzīgi kā skats no Salvatora. Va-
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gons ir ierīkots ar ķēķi, blakus otrs arī ar ķēķi priekš ģi-
menes. Es saku, tā ir liela reforma, tā ierīkots vilciens.

In., Kirhenšteins un krieviete.

4.6.12.

Līst, 12V2 grādu.
Mostos V 26, ceļos 6, dien. gr.

Saņemu: Biruta, dzejol.
Staigājam, sēdam liliju kalniņ. 2 stundas.

In. negulējuši.
2 st. «Imants».

Staigāju IV2 stund., «Imants», pārrunas.
Izšķiros priekš ģēniju pārlaušanas, ir dramatiskāk.

[Sapņi.] Kleists kā koks, labas noveles, bet kāds dzejnieks
priecājas, ka taču masa uzvarot pat Kleista uzbrukumu.

Es uz akmeņogļu kaudzes, augsta, nevar nokāpt. Kaunos,
ka darījis ļaudīm nepatikšanas ar nocelšanu, stāv apakšā
4 vīri, lai es lēcu zemē. Padod striķi, es taisu cilpu, ko no-

laisties. In. ūdeni, ko dzert.

5.6.12.

Līst. Visu laiku auksts, 12V2 gr.

Mostos 5, ceļos 6, dien. gr., vingr.

Saņemu: dakteriene prasa 500 fr., Lilija, Vecozols.

Staigājam un nosēdam līdz 12.

«Imants» 1 st.

Vēstules: Mihelsonam, dakterienei.

In. vāra zafti. Vannā pie Armidas.

[Sapņi.] Vecozols min, ka Lunačarskis interesējies par

maniem darbiem. Sapņoju par Lunač. 23.5.12., tātad pa

14 dienām.

6.6.12.

Līst, būs saule.

Mostos 5, ceļos 727, dien. grām.

Saņemu: Tantiņa.

Staigājam un sēdam līdz V22.

Sarakstu visus savus paziņas, darbs 3 st., iznāk kopā

588+100.

Nogurums, bet ne sevišķi.

Pārrunājam visus paziņas.
Kur palikt? I. brauks uz Cļīrihi], es oktobrī.

Zēlums, bet labi.

[Sapņi.] Georg Onet grāmat. lilā vāki.
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7.6.12.

Līst.

Mostos un ceļos 727, dien. gr.

Saņemu Birutas garu un mīļu vēst. Ģīmetnes no Ivanova.
Staigājam.
Rokam grāmatu kaudzi.

Rakstu: Hertelim, Ķeniņai, Ivanovam.

Staigāju viens, nogurstu.

Masēju. Jāsāk strādāt.

In. brauks nāk. nedēļu.

8.6.12.

Saule, līst.

Mostos un ceļos 727, dien. grām.
Saņemu avīzes.

Baramies.

In. uz Lugānu, pārnāk 722.

Staigāju kalnā.

Rakstu tur dien. gr.

Vēstules 2.

Līgstam. Labi.

[Sapņi.] Togriettai sirmi mati.

9.6.12.

Apmācies, būs saule.

Mostos 725, 727, dien. gr.

Saņemu avīzes.

Staigāju vēlu, jo līst.

Sarunas, jāmierina In. Cik svētdien esot bēdīgs: drīz

beigšotieš jaunība, es prasot, lai garīgi nestrādā.

Vēlāk es topu domīgs: tā ir ari garīga promiešana, grib
izdzīvoties.

Esam labi.

10.6.12.

Saule, silts.

Mostos 725, ceļos 6, dien. grām.

Saņemu: Roberts, Birutas dz., Ivanovs labi, Mihelsons.

Staigājam, sēdam, lasām.

In. solās palikt vēl nedēļu.
Rakstu Mihelsonam, Simsonam, Robertam.

Prieks. In. rādās, es slavēju skaistumu.

[Sapņi.] Rakstnieks, pazīstams, bet nu vairs neatmin. In.:

mēs abi runājam par Jāni Vīru. Daugava negrib tur te-
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cēt, koks sūdzas, ka nav pareizi ierīkota augšana, zāle, ka
nedabū diezgan ūdens. Tāpat vēlāk putni un kustoņi pēc
teikām un pēc Hiawatha1

.

11.6.12.

Apmācies, saule, līst.

Mostos 4, ceļos 5, dien. grām.
Saņemu: Doriņas karti, avīzes. In. lugas tulkos krievi.

In. uz Lugānu.
Es kalnā, ēdu.

Sāku piemēroties.

Dzīvojam ļoti mīļi, uzsveru vienmēr I. skaistumu.

Eju uz vannu, dara labi. Pārrunājam cerības uz ietikšanu

lielā Eiropas literatūrā.

12.6.12.

Līst.

Ceļos V27, dien. gr.

Vanna darīja labi, jūtos labi.

In. jūtas vājāk.
Satiekam labi.

[Sapņi.] Šulcs esot par mani ko sastāstījis. In. redz Olgu

un Mariju.

13.6.12. Rakstīts 14.6.12.

Saule un līst.

Mostos 6, ciemā pie In., d. gr. nav.

Saņemu Nīnas v[ēstuli], ir Cīrihā. «Dz[imtenes] Vļēstnesīj»,
ka gribot Pēterburgā man uzbrukt.

Kreņķējos. I. sabaidās. Neļauj man rakstīt teātrim. Es

kreņķējos vēl vairāk. Izlīgstam. Tad sāku meklēt teātra

pārskatu. I. sabaidās tā, ka piedzeras, vemj. Raudam. Uz-

traucos. Brauks.

14.6.12.

Saule, liels vējš.
Mostos V25, ceļos 6. Kafija L, dien. gr.

Saņemu: Ivanovs.

Staigājam un lasām līdz V22.

Rakstu kārtis: Nīna, Doriņa, Ivanovs, Dauge.

Staigājam.
Drusku errojos, ka In. stāsta par Ind. Alunana uzbru-

kumu sev.

Līgstam labi.
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[Sapņi.] Resno redzu. Guļu kreklā. In.: Melngailis krie-

viski izdošot «Ug. v. N.». Trejāda morāle: mīli draugu un

nīsti ienaidnieku, mīli ienaidn. kā sevi pašu, mīli vairāk

par sevi pašu. Marksu netulkot, katrs teikšot, ka viņš to

arī varot. Es noguršot. Nolūztot slims.

15.6.12.

Saule, silts.

Mostos 6, ceļos J/*?, dien. gr.

Saņem, avīzes.

Grūtsirdība.

Staigāju uz zaļo pili, nevaru dzejot.
Vēstule teātrim neiet 2 stundas.

Atbrauc Cielēns.

Stāvam ārā, laikam atkal ieaukstējos.
Guļu ar pulveri. Zobi.

[Sapņi.] In. atnes apstelētas puķu lapiņas uz skaliņa. Man

kā pansijā dod papīru ar manu vārdu. Staigāju pa tre-

pēm, labas telpas. Senlaiku, ēģiptiešu muzejā, skaistā.

Kāds rāda, kā ūdeni pacelšot vados.

16.6.12.

Saule, silts, līst un atkal skaidrs.

Mostos VžŠ, ceļos 6, ciemā, dien. gr.

Saņemu avīzes.

Staigājam.
Vakarā runājamies. Baros par partiju ar Cielēnu, bet labi.

[Sapņi.] Rāda un dod man blakti.

17.6.12. rakstīts 18.

Saule visu dienu.

Ceļos V26, pavadu Cielēnu.

Saņemu: dakteriene — izlīgts. Nīna aplamā mūs.

«Imants» 2V2 stund. neiet vēl labi, bet es neerrojos. Vēs-

tules: Cielēnam, teātrim.

Vanna. Giuseppina, tāda pat naiva.

Vingrot.
Ar I. ļoti mīļi. Brauks ceturtdien. Labi.

18.6.12.

Saule.

Mostos un ceļos 6, dien. gr., vingr.
Sveiciens no Cielēna, Biruta.

Staigāju, In. uz Lugānu.



541

Aizraujos ar rēķinu par darbiem—V2L
«Imants» 1 stundu.

Aizraujos atkal ar lasīs. Harta lit. par Šekspīru, Danti.

Ar I. mīļi.

19.6.12.

Saule, 17°.

Mostos un ceļos 727, dien. gr., vingr.
Saņemu Gulbja kārtis, sola naudu.

Strādāju 2 st. In. Lugānā.
Nervozs, sabaramies ar 1., es gribu labu teikt, ka me-

moaras arī ir grūti rakstāms un liels darbs, I. domā, ka

es gribu atrunāt.

Vēstule teātrim.

Staigājam. «Imants» patīk, lai paliek trohajs. Labi.

[Sapņi.] Iniņ. sapnis: māmiņa rādot klētī lielu rindu glāžu
mākslas trauku ar puķēm: Tas Tev, mīļais dēls, bet es tur

neesot klāt.

20.6.12.

Apmācies, silts.

Mostos V26, ceļos 6, dien. gr.

Nospiests prāts, I. šodien brauc.

Pusdienu jautājums nenokārtots.

Maz ēst, bet man vairs tā nepatīk.
Lugāna. 12 In. aizbrauca.

Noguris, paēdu, guļu IV2SL
Aizlasos avīzes.

Lilija, ka «Indulis» nepatīkot. Dore. «Domas» VI.

Ant[ons], it kā es atlaists aiz slinkuma.

Vēst. In., Birutai.

Staigāju vēlu, V2IO— dien. gr.

21.6.12.

Saule, 18°.

Mostos 6, ceļos V27, saimniecība, tad tik dien. gr.

Saņemu Mihelsona dzejas. In.

Lasu avīzes. In. karti—10.

11—1 «Imantu». Saules bāde, nodedzinos sarkans.

Pusdienā ēdu visas labas lietiņas, netīk.

Māga negremo; jūtos nelabi.

9—lo staigāju.

[Sapņi.] Teātri, ko būvē, man rāda.
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22.6.12. Rakstīts 24.6.

Saule, mācas.

Ceļos 727, dien. gr. nav.

Saņemu: V. Plūdonis grib, lai atdod «[Zelta] zirgu», «Ave

sol», «Zeltīti» 1
.

«Imants» 2 st., bet tikai 30 panti.
Aizlasos galīgi grieķu grāmatu no 6—ll.

Nogurstu, nestaigāju, uztraucies.

[Sapņi.] Eju pa asinīm un slimībām kā ledu. Pa baļķiem,

pa ūdeni, atsēstos, nevaru noturēties kājās, bet negrimstu.

23.6.12. Rakstīts 24.6.

Tiklīdz nerakstu gultā, tad neiznāk nemaz dien. gr., kaut

gan reiz iznāca otrreiz rakstīšana, kad bij no rīta rak-

stīts.

Saule, 20°, apmācies.
Ceļos V27

r
vingr.

Saņemu 1., banka.

Nestrādāju. Staigāju. Ķiršus ēdu.

Albīna.1 Lai pērk viņas namu.

Vakarā uzrakstu «Dangeruta miers».

Staigāju. Jūtos nervozs. Guļu labi.

24.6.12.

Saule būs. Apmācies, 23°.

Mostos 5, ceļos V26, dien. gr.

Saņemu I. Avīzes 10-tos.

Staigāju, ēdu 100 ķiršus.
Kārtis: In., Ivanovam, Simsonam.

Lasu.

Strādāt — nav.

Dien. gr. 4 lpp.

Guļu labi.

25.6.12.

Saule, vējš, 17°.

Mostos un ceļos 727, dien. gr.

Saņemu 1., Gulbja vēst., jāiet pēc naudas uz Lugānu,
10 rub.

Rakstu Robertam, nosūtu.

Aizlasos avīzes.

Plāni ar Gulbi, bet labāk vēl Upītim dot kop. rakst. 1

Dusmojos, ka maz strādāju.

Guļu ne labi. Citādi spēcīgs.
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[Sapņi.] Zudermans man kā ārsts pārmet, ka es atstājis

mācības, nu būšot aizmirsis. Es gribu stāstīt par ritumu

spēku uzplūdiem.

26.6.12.

Saule, drusku mācas, 16°.

Mostos un ceļos 727.

Saņemu In. kurvi, Ivanovs, Savien. Str. 1

Staigāju 1.

Vāru kartupeļus, pārēdos.
Rakstu In. 2, Ivanovam, In[iņbergam], Rol[avam], Birutai.

Staigāju 1.

Neiemiegu labi. Tops sākas.

Vēst. jābeidz ašāk.

27.6.12. Rakst. 28.

Saule, 18°.

Mostos un ceļos 727, vingr., d. gr.

In. daktļeriene], Ķirpis.
Avīzes—lo.

10—72
12 staigāj.

7212 — lasu Hartu—72l.

721—722 staigāt.
4—5 vēstules.

5—7 Brālis, Plūdons.

7—B vēstules: Simsons.

Vēstules nomāc, liels darbs.

28.6.12.

Saule, 20°.

Mostos un ceļos 727, dien. gr., vingr.

Saņemu: Nīnas saldu izlīdziņ. Ķeniņiete. In.

Aizlasos Hartu.

Domas par epu, Homēra loma man.

Dauge no 5—7.

Vēstules dakterienei, Nīnai.

Nomāc vēstules. Nav kas pārraksta. Par daudz darba.

29.6.12.

Saule, 18°.

Mostos un ceļos 6, dien. gr. Vingr.

Saņemu: Gulbja, ka Plāt[ess] neļauj drukāt1
.

P, 2 atnāk [1 nesalasāms vaids], izjauc dienu.
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30.6.12.

Saule, 19°.
Mostos un ceļos 6.

Rakstu 11 lp. vēstuli Gulbim, ī.

Saņemu: In. un avīzes.

Staigājam. Pusdien.

Aizvadu 7 vakarā.

2 dienas pazaudētas, daudz runāju.
[Sapņi.] Pēters Vidiņš. «Im.».

1.7.12.

Līst, 18° visu dienu.

Mostos un ceļos 727. Vingr., guļu bez krekla, labi.

Saņemu: Cielēns Mērļinga] brošūru1
.

In. nav.

Neeju.
Lasu visu dienu.

2.7.12. Rakst. 5.

Saule.

Mostos un ceļos 727, vingr.
Atbrauc E. Polīte.

Uz Lugānu; cimitero.

Otrreiz uz Lugānu.
Nestrādāju. Vēlu gulēt.

3.7.12. Rakst. 5.

Līst visu dienu.

Ceļos 4, ceļu Pļolītesļ jļaunkundzi].
Nebrauc, bet iet uz Brē.

Visa diena man iztraucēta.

Noguruma jūtas.

4.7.12. Rakst. 5.

Saule, 17°.

Mostos un ceļos 6, vingr.
Saņemu: In., Roberta1

.

Uz Lugānu aizvadu E. P[olīti].
Vakarā Dauge ciemā, nofotografē mani.

Nogurums liels.

5.7.12.

Saule, 15°.

Ceļos 7, vingr., dien. grām.

Saņemu Gulbja, ļoti mīļi. In., Roberts par «Induli» labi,
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Staigāju, rakstu piezīmes.
Vēstules: Dorei, Cielēnam, Robertam, Lilijai, Ķeniņai.
Plāni ar franču naudu.

Baltikas valsts.

6.7.12.

Saule. Naktī lija, 17°.

Ceļos V27, vingr., dien. gr.

Saņemu In., Zinību komisijas referātu. Brošūru par «D[ie-
nas] L[apuļ» un «Induli»,1 Am. Riteras, Šiliņa, Plūdoņa,
Brāļa un «Taurētāju».
Plāni.

[Sapņi.] Dzirdu, it kā I. piepeši sauktu.

7.7.12.

Līst, pērkons, 17°. Saule.

Ceļos 7, nelabi gulējis, vingr., d. gr.

Saņ.: In., Cielēns, Tantiņa, Roberts labi, Skabarga, Mi-

helsons.

Vēstules: In.

Staigāju, lasu avīzes.

Kārtoju 111 dz.

[Sapņi.] Liels suns man pieslējies.

8.7.12.

Saule, vējš, 16°.

Ceļos 7, nelabi gulējis. Tops. V., d. gr.

Pulkstens iet pa 1 st. dienā par ātri.

Saņemu: In., Tantiņa, Šahts, Kains, cīriķieši.
Rakstu vēstules: Ķirpēnam, Mihelsonam, Reinbergam,

Tantiņai, Cielēnam, Teātrim, Šahtām.

Nogurstu, bet labi.

9.7.12.

Saule, 17°.

Ceļos 7, nelabu gulējis. Tops. V., d. gr.

Saņemu: Nīna, Elli — zafti1, L, avīz.

Lasu avīzes—12.

Pavakarā strādāju 2 st. dz. 111.

Bet tad vēl turpināju un ir par daudz, sāp galva, un vēst.

paliek nerakstītas.

Jāvēro vairāk.
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10.7.12.

Saule, 18°, lietus, pērkons, liels.

Ceļos ap 7, v., d. gr.

Saņemu: Bērziņa par U. d. national1
.

Roberta, In. Albums.

Aizraujos ar albumu krāmēs, līdz 1.

Rakstu: Bērziņam, 1 stundu liriku.

11.7.12.

Saule, 20°, dien. gr., vingr.
Ceļos V 27.

Saņemam: Simsona.

Rakstu —

Plāni: balādes 2 st.

Lasu balād. grām. 5 st.

[Sapņi.] Redzu apdegušas mājas. Sapņos man saka laikam

Līziņa, ka tas nozīmējot zaudējumu. Tad redzu puķes, it

kā no manis citam dotas.

12.7.12.

Saule, 20°.

Ceļos 727, dien. gr., vingr.
Saņemu: In., avīzes.

Lasu Mihelsonam dzeju 5 stund. Nobeidzu darbu. 1

Vēstules Ekterim, Pētersonam, Jansonam.

Sāk iet uz galu lielais vēst. darbs.

Apmierinājuma jūtas.

13.7.12.

Saule, 20°.

Ceļos 727, vingr., dien. gr.

Saņemu In., avīzes.

Rakstu 2 dzej. Amerikai.

Vēst. Amerikai. 1

[Sapņi.] Jābrauc ceļā uz vezuma, neēdis, arī nemazgājies.
Būšot labi. Briedis jauns, otrs vecs, [1 nesalasāms vārds].

14.7.12.

Saule, 20°.

Ceļos 7, vingr.

Saņem.: In., avīzes.

Strādāj dz. 111 3 st.

Runājos ar Linu un Tugniettu 1
.

[Sapņi.] īsi priekš nomoda: «Rīg. Avīzē» es rādu sveštau-
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tiešus lielā karikatūras lapā. Atkal aizmiegu. Priekš aug-

šāmcelšanās: es vienkāršā istabiņā, agri augšā, Doriņa

grib mani pārsteigt, mana dzimumdiena vai citi svētki,

caur durvīm redzu, ka otrā istabā ar ceriņu pušķiem Do-

riņa un Līziņa, es aizsteidzos priekšā, mazs kaķēns nāk

spēlēties, apslapinās, esot par plati kājas izplētis. Doriņa,
tad Līziņa un māmiņa. Māmiņa mani vairākkārt bučo, aiz-

steigdamās priekšā Līziņai. Tā ir liela, par galvu lielāka

par mani. Blondiem, uzlokotiem matiem, zīda ģērbta, tik

svārki nesapogāti, jauna, varētu precēties, piep. spiež

pie krūtīm.

15.7.12.

Saule būs, 20°.

Ceļos 7, dien. gr., vingr.
Saņemu: Hertelis, Lilija, Mihelsons, Doriņa, Bertoglio.
In. nav.

Eju uz Lugānu.

Pārvadājos uz mazo istabu. Pārpilna istaba, jūtos ap-

spiests, arī degradēts. Vairāk koncentrēšos, saņemšos.
[Sapņi.] Lieli dzelteni dubļi, bet ir arī sausums gar ceļ-
malu. Eimu mājā, lielas zāles apprasīties pēc mājas viņ-

pus Daugavas. Aizmirstu koku, atrodu. Iznāk dvorņiks,

pasaka: 5500 r., Daugavā plašs ūdens.

16.7.12.

Saule būs, 20°.

Ceļos agri, vingr., dien. gr.

Saņemu: Roberta, Biruta, Upīts, Zeltiņš, nauda no Upīša,

In. 2 kārtis.

Zaļā pilī 272 st. Dz. 111.

Uz Lugānu pēc veronala. Luganas gaiss nokausē, nāku

kājām mājās.

17.7.12.

Saule būs, 20°.

Ceļos laikā, vingr., dien. gram.

Jūtu negribu uz vingr. un d. gr.

Saņemu: In.

Dz. 111 372 st. 1 jauns, pārstrādājos.
Vakarā 2 jaunus, bet vēstules nē.

Nelabi jūtos. Citādi diena laba.
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18.7.12.

Saule būs, 18°.

Ceļos agri. Dien. gr., vingr.
Jūtos noguris, laikam no vakarēj. pārstrādāšanās. Nav

arī ieturēta 5 d. sistēma.

Dz. 111 3 st.

Vēstule A. Upītim, lūdzas dzejol., Robertam. Jūtos labi.

[Sapņi.] Braucu uz Ilūksti, ļoti skaisti. Zirgs nojūdzas, no-

turu grožos.

19.7.12.

Lietus, nakti un dienu, pērkons, 1772°.

Ceļos parasti, vingr.

Saņemu: Lilija brīdina no H. S[imsona].

Neeju staigāt.
Dz. 111 37a st.

Noguris vakarā.

Kārtoju albumus.

20.7.12.

Saule, 16°.

Ceļos parasti, vingr., dien. gr. (Kā grūts uzdevums.)

Noguris, nepatīkamas domas un jūtas.

Staigāju.
Dz. 111 3 st., pēc pusd. atkal 2 st.

Otreiz nestaigāju.
Raudu. Darbs vēl liels, bet iet.

[Sapņi.] Eju ar draugu augstmani lielās zālēs, viesi, iepa-
zīstinās ar mani, ar [1 nesalasāms vārds] jkdz., ja pēc lai

traukus mazgāju. Eju gar ezera krastu, it kā atvadījies
no drauga ar zobena vicināšanu. Šķirstu albumus ar slap-

jām drēbēm, tās it kā atstātas. Biruta kam rāda krāsainas

gleznas. Vai tad tā ir sajūta? Jā.

21.7.12.

Saule būs, 15°, nakti stipri lija.
Ceļos parasti, negulēju labi, vingr., dien. grām.

Staigāju 1 st.

Lasu avīz., Balladenbuch.

Raudu. Atpūšos.
[Sapņi.] Aizmetu melnu kamolu, meklēju baltu pa pilno
kabatu.
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22.7.12.

Saule, 16°.

Ceļos parasti, vingr., d. gr.

Atpūtas diena.

Vēstules: In., Bērziņš, Nīna, Mihelsons.

Plāni: jaunlb. dzej. strādāju visu vakaru. Neprotu atkal

atpūsties.
Saņemu In. telegramu, ka brauks: baidos, bet ari labi.

[Sapņi.] Gaidu kratīšanu. Ar krievu runājos. In. iesviedis

vēstuli ūdenī, un policija zvejo ārā. Es uztraucos.

23.7.12. Rakstīts 26.7.

Saule. Ceļos parasti. Gribu strādāt pensu
1 līdz I. atbrauk-

šanai, bet lasu tikai avīzes. Satieku I. nogurušu, vāju, bet

tomēr labu, es esot tāpat: noguris, bet spirgts. Runājam
līdz pl. 1 naktī.

I. neatpūšas, pulveri. Es guļu labi.

24.7.12. Rakstīts 26.7.

Līst, tad saule.

In. guļ visu dienu. Es apkopju, In. tīk.

In.: jūtos kā dzimtenē. Labi izrunājamies. Arī par plā-
niem.

Rakstu: Mihelsons, Nīna, Vāgners, Jansons.

Vakarā izejam staigāt, labi.

25.7.12. Rakstīts 26.7.

Saule.

Runājam daudz. In. guļ līdz pēcpusd.

Pēcpusd. Lugānā 3 st.

In. jūtas pēc tam jautrāka, atpūtusēs.

Saņem. Upīša brošūru par mani. 1 Labi.

26.7.12.

Saule. Ceļos 727.
In. nav labi gulējuse. Abi nervozi.

In. liek pakāt un runāt ar saimnieci, lai nes uz pastu
kasti ar mašīnu. Es ņemu ļaunā. Nogurstu. In. runā pati.
Bet es tomēr vēl noguris. Nesu mašīnu uz Lugānu. Ar In.

šķiramies labi.

Noguris. Rakstu: Pēters, Nīnai, Dermanim.

Nokārtoju istabu, vēstul. un dien. grām.

Nopūtas dziļas, bet jūtos labi, stāv darbs priekšā.
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27.7.12.

Saule, 17°.

Ceļos V27, vingr., dien. gr.
—11 avīzes. Biruta.

2V2 dz. 111.

Vēstules: In., Rīgas teātrim.

Labi.

28.7.12.

Saule, 18°.

Ceļos 6V4, vingr., d. gr.
Aizlasos avīzes, «Lit. Echo» 9—ll.

Dz. 111 3 st. līdz V23.
Plāni: braukt uz Zviedriju uz dzīvi.

Sāku padoties nogurumam.
Naktī moskīti un pērkons.

Guļu gluži nelabi. Grūti strādāt.

[Sapņi.] Laižos pa gaisu ar vēju, mašīna ar palagiem,

viegli rīkojama. Mama mani saņem.

29.7.12.

Lietus, 19°.

Ceļos 7, guļu no 6—7, vingr.

Neeju staigāt.
Dz. 111 no V2H—V22, arī pēc p.

Ļoti grūti, nekas neiznāk ar kārtošanu, riebjas dzejoļi,
bet vēl gribas strādāt.

30.7.12.

Saule, 15°, vingr., d. gr.

Ceļos 6.

Aizlasos avīzes no 9—12.

I—3 dz., s—B dz.

Saņemu telegr. no Upīša pēc rakstiem, Ivanovs, Tantiņa.
Jūtos nepārstrādāj ies un labi.

[Sapņi.] Brālis, radiķeļa protokols nesaprotams. Staigāju

pa pļavām, istabā apsēstos, tā esot mana, nav labi tap-

sēta. Par Skalbi kas labs. In. laikam arī.

31.7.12.

Saule, 15°, vingr., d. gr.

Ceļos V 27.

Staigāju zaļā pilī no 10—V212, dz.

12—V22 dz.
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Dz. s—B.

Noguris, bet labi.

[Sapņi.] Sapņu daudz. Pizas laukums, plastisk. grupa, bet

dzīva, ka pagāni noģiftē kristīgos strādniekus.

1.8.12.

Saule, 16°.

Ceļos 6, vingr., d. gr.

Dz. 111 10—V2 1.

Brīvdiena.

Aizsūtu palmi. Telegr. no In. nav.

Skaists ugunskurs Ruviglianā, nevaru beigt priecāties.
[Sapņi.] Redzu sapni, bet aizmirstu. Kad atnāk avīzes un

redzu «D. L.» 169. Nr. 16/29.7.12. Degi. romānā dzeju par

Merķeli, tad atminu. Brālis man rādot avīzē, feļetonā par

divām slejām vidū dzeju, ar kādu sevišķu nozīmi. Sap-
ņoju ap V26, saņemu 729.

2.8.12. rakstīts 8.8.12.

Līst, 17°, saule.

Ceļos V26, līdz V27 vingr., dien. gr.

Dz. 111 3 st.

Dabonu I. telegramu vakarā.

Pakojos līdz 12.

[Sapņi.] Redzu to pašu vakarējo sapni, it kā par viņu at-

stāstītu In. un vēl kādam, ka pats sapnis nav ievērojams,
bet viņa piepildīšanās. Kad to nesaprot, bēdājos un raudu.

Vairāk ļaužu tur ir.

5.8.12. Rakst. 8.8.12.

Līst.

Ceļos 6, vingr.
ī. pārvadājas manā istabā.

Visa priekšpusdiena ar to aiziet.

Pēcpusd. es eju pie dakterienes.

Vēlu ejam gulēt. Vēl labi.

6.8.12. rakst. 8.8.12.

Līst un saule. Vingr.

Pēcp. ejam abi pie dakterienes, 3—6.

Staigājam iepirkdami.

Norunājam vēli, I. ņem ļaunā, ka es teicis esot 10 gadus

pazaudējis attīstībā caur I. bēgšanu.

Salīgstam.
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7.8.12. Rakstīts 8.8.12.

Līst, 12°, vingr., labi.

Eju uz policiju.

Nogurstu.

Pēcp. kartiņas zortēju, nogurstu.
Ejam gulēt V2IL Labi.

Dz. 111 drusku strādāju.

8.8.12.

Līst, saule, auksts.

Ceļos 5—6, vingr.
V28—V29 staigāju, grāmatu neatrodu.

Gribu sākt strādāt, rēķins, vēstules.

9.8.12. Rakst. 14.8.12.

Līst, auksts.

Ceļos agri, vingr.

Strādāju, pie dakter.

10.8.12. Rakst. 14.8.

Līst, auksts.

Ceļos agri, ving.

Strādāju.

Mārtiņš, Skabarga, Guste 1
.

Nogurdina, ļoti.

11.8.12. Rakst. 14.8.

Līst, auksts.

Ceļos vēlu.

Aicina iet uz Uetli 1
.
Esmu noguris, neejam

In. pie dakterienes.

Strādāju.
Staigājam.

12.8.12. Rakst. 14.

Līst, auksts.

Ceļos agri, vingr.

Strādāju.
Dakterien. — ikdienas.
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13.8.12. Rakst. 14.8.

Līst, auksts.

Ceļos agri.
Staigājam. Strādāju.
Dakteren.

Vaguls.

Nogurstu, bet labi.

14.8.12.

Līst, tad saule.

Ceļos 727, ienāk L, domā, ka 729.
7—B paēdis, B—98—9 staigāju.
9—12 stādāju labi.

Kirhenšteins, kulturālāks.

Dakteren.

Pavadām Gusti.

Bāde. Vakarā nestrādāju.
Ar I. runāju. Gulēt 10.

15.8.12.

Apmācies, saule būs.

Ceļos 6, vingr., labi, dien. gr.

Sāku strādāt 9—12.

Vakarā vanna, vairs neiznāk.

Pie dakteren. es viens.

Vakarā I. pie Amālijas 1
.

Es lasu avīzes.

16.8.12.

Apmācies, drusku saules, auksts.

Ceļos 7, vingr., d. gr.

Strādāju 10—V2I. Vakarā Vaguls. Amālija.
Dakteren., abi.

Vakarā strādāju no 6—728.
īn. ļoti uztraukts, saka, ka es nervozs.

Es errojos, uztraucamies un neguļam, bet man bij ļoti
labi.

17.8.12.

Saule, auksts.

Ceļos 6—7, vingr., d. gr., brīvdiena.

Staigāju no 728—7210.

In. salīgstam.
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Vēstules: Eertoglio, Doriņa, Kindzuls, Šiliņš.
[Sapņi.] In. redz man 2 vātis kājās.

18.8.12.

Saule.

Ceļos 7, vingr., brīvdiena.

Priedīts. Pie Vaguļiem.
Gulēt 7211. Dzēru 2 gl. vīn., nejūtos labi.

19.8.12. Rakst. 21.8.12.

Saule, auksts.

Ceļos 7, vingr.
Pazūd, diena.

No rītus staigāt ar Brenci 1
un Vaguli.

Pie dakterenes.

Pavakarā atkal ar Brenci un Vaguli, un Kirhenšteinu.

Gulēt vēlu.

Dūša nav laba.

20.8.12. Rakst. 21.8.12.

Lietus.

Ceļos 7, vingr.
Zūd diena, dakt.

Rakstu atbildi golgovskiešiem, neiet, beidzu 8 rind. tik

vakarā. 1

Nelaba dūša.

Vakarā Kirhenšteins.

Eju gulēt tikai 12, iemiegu 722, dusmas lielas.

21.8.12.

Ceļos 727. Saule, auksts.

Satiekos vēl ar Kirhenšteinu, fotografēties.

Strādāju. Vingroju.
Dakter.

22.8.12. Rakst. 23.8.12.

Līst, auksts.

Ceļos 6.

Strādāju Dz. 111, vingr.
Dakter.

Dr. Šahts, no 6—lo ar dakteren.

Vakarā drusku strādāju, Šahtām klāt esot. Nogurstu ļoti.
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23.8.12.

Līst, auksts, vējš.

Guļu no 2—6, vingr., d. gr.

Strādāju no V2IO—V2L

Saņemu no Liepājas teātra 90 fr.

Edu 7. Strādāju—9. Vanna.

Nekaitēja vēlu strādāt.

24.8.12.

Saule.

Ceļos 7, bija ņemts pulveris, nedara labi.

Staigāju 9—lo. Lasu avīzes—V2IL

Strādāju dz. 111.

25.8.12. Rakst. 28.8.12.

Saule.

Ceļos 7, vingr.

Staigājam.
Dakterenes ciemā, ejam uz «Butterflv» 1

.

26.8.12.

Lietus, vētra.

Ceļos 7, vingr.

Strādāju dz. 111.

Vakarā Eķis, aizņemas 20 fr.

Nogurstu runājot.

27.8.12.

Lietus, vētra.

Ceļos 6, vingr.
Ar I. baramies.

Strādāju.
Vakarā Rogas abi.

Nogurstu, sāp zobi.

[Sapņi.] Redzu bibliotēku, kalnu.

28.8.12.

Lietus, vējš.
Ceļos V27, vingr.
Staigājam no B—V2IO.8—V2IO.

Vēstules no 10—12, 6—V29 dakteren.

Nolemts braukt Kast. ap 1.—15. sept.
Nelaba dūša. Mārtiņš traucē.

Gulēt ap 10.
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29.8.12.

Būs saule, migla.
Ceļos 5—6, vingroju

3A stundas.

lešan. vannā.

Pēc vannas guļu.

Strādāju no 11—V2I.
Vēstules: 5.

Dakterene.

Norakstu beigās Iniņbergam par koprakstiem.
Izdot I daļā drāmas: «U. un n.», «Pusid.», «Z. zirgs»,
«Ģ. Vilks».

Vēlu gulēt, 12.

30.8.12.

Saule, migla.
Mostos 4, ceļos 6, vingr., d. gr.

Darba nav.

Vēstule Upītim.

Amālija. Upītim vēst. gadu nerakstīt.

Steidzos ar vēst. un nogurstu. Kop. raksti nu ir apgādāti.
Gulēt agri.

31.8.12.

Lietus.

Mostos V27, guļu labi, vingr.

Staigāju 9—ll, runājam ar I. un salīgstam.

Pēcpusd. vēstules.

Pie Globusa apģērba apstell.
9—lo ciemā pie Līviem.

Nogurst, atkal.

[Sapņi.] Šareiko, laikam Jansons ari.

1.9.12.

Saule.

Ceļos 4, 6 pie L, vingr.
Brīvdiena.

Staigājam no 9—ll, runājam.
5—7 ciemā pie Amālijas un Skabarga.
B—9 staigājam. Kartiņas liekam.

Gulēt Vali.

2.9.12. Rakst. 6.9.

Apmācies, būs saule, auksts.

Mostos 5, ceļos 6, vingr., V2st., d. gr.
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Strādāju dz. 111.

Globusā uz uzprovi no rītus.

3.9.12. Rakst. 6.9.12.

Apmācies.
Cejos agri, vingr., nelaba dūša.

Strādāju.
P. pusd. ķeizaru skatīt no jumta.
Satiekam Līvu.

Vēlu gulēt.

Ejam uz teātri, «Butterflv».

4.9.12. Rakst. 6.9.12.

Apmācies, saule.

Ceļos agri.
Staigājam, satiekam Amāliju un Skabargu.
Nokavējam laiku.

Ejam skatīt «Joanna d'Arc»1
.

Vakarā [3 nesalasāmi vārdi],

5.9.12. Rakstīts 6.9.12.

Saule.

Ceļos V26, vingr.
Strādāju kopā ar In.

Izšķiru darba un mīlas nodaļas.

Salīgstam.
Dakteren.

Vakarā I. uzbudinājās, bet labi.

6.9.12. Rakst. 10.9.12.

Apmācies.

Ceļos 727, vingr.

Staigājam.

Strādāju, dakterene.

7.9.12. Rakst. 10.9.12.

Lietus.

Ceļos agri, vingr.

Staigāju, strādāju, dakteren. Šķiršanās, samaksa 200 fr.

Nobeidzam ar I. kopā lasīt.

Liela atzinība no I.

Nospriežu Iniņu atjaunot. Nu man būs laika. Pats arī no

jauna mācīšos un attīstīšos.
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8.9.12. Rakstīts 10.9.12.

Līst.

Ceļos agri, vingr.

Staigāju.
Kains traucē, puķes, bāršanās.

Vakarā Līvi, Mārtiņš, atsauc vēl Skabargu, Amāliju.
Aizmirst Čipu 1

.

Es nogurstu, neguļu labi.

9.9.12. Rakstīts 10.9.12.

Līst.

Ceļos agri, vingr.
Drusku pārrakstu.
Riebums un nogurums no sabiedrības.

Ar I. ļauni.
Vakarā: Baloža raksts par «Pusideālistu», ļoti labs 1

.

10.9.12.

Līst, auksts, 10°.

Ceļos 727, vingr., dien. grām.
Staigāju, salīgstam ar I.

Strādāju, norakstu.

Vanna auksta.

Vakarā pie L, avīzes lasu.

11.9.12.

Līst, auksts, 6°, būs saule.

Ceļos 727, vingr., dien. gr.

Strādāju: norakstu 10—12.

In. iesnas, pie dakterenes.

Vakarā Vaguls ciemā.

Pie In. kurināts, lasu tur visu vakaru, nebeidzu darbu.

No Lilijas dāvana.

12.9.12.

Apmācies, drusku siltāks.

Lugānā 24° pakrēslī.
Mostos 2—4, drusku guļu 5, 726—7, vingr., dien. grām.
I. guļ. Staigāju viens.

Dabonu dzim. dienas dāvanas: puķes no Amālijas, Ska-

barga un laikam Līviem.

Kartiņas no Lilijas un Latvijas.
Šodien paliek 47 gadi, sāku 48. gadu. Lai labs sākums un

turpinājums. Turēties un uzvarēt.
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Strādāju, norakstu, vēl daudz darba.

[Sapņi.] Skaista vakara vai rīta blāzma zaļgana, sarkani

stari, rāda man citi. Kāpju pa trepēm.

13.9.12.

Būs saule. Auksts.

Ceļos 7, vingr., d. gr.

Staigājam, es nokausēju I. un par to pats nevaru sākt strā-

dāt, lasu avīzes.

Norakstu 11—12.

Samaitāju māgu. Dakteren., pārmainu biļeti. Skatos

«Aīdu».

Pārnāku 12 nakti mājās.

14.9.12.

Saule, auksts.

Rudens Cīrihē būšot silts un jauks.
Ceļos 7, vingr., d. gr.

Jūtos neizgulējies. Staigāju viens, 9—lo.

I. nes svārkus mazgāt.
Vēst. no Lepska.

Strādāju 10—12, 4—6 vannā.

Vakarā dakterene ciemā. Vaguls.

Runājam ar 1., labi, ar dakter, arī labi.

15.9.12.

Apmācies.
Ceļos 7, jūtos labi, vingr., dien. gr.

Staigājam.
Norakstu un pārtaisu «Gaitas gājējs»

1
,

11—721.

Vingr. stipri. Strādāju, vēstules 4—7.

7 ciemiņi. Skabarga, Amālija—11.

Lasu, guļu ne labi.

16.9.12.

Saule, silts.

Ceļos 7, vingr., pārsteidz pasts.
Upīts-Birznieks, A. Upīts, Biruta.

1. ir «D[zimtenesļ V[ēstnesimļ» devusi ziņas, caur Liliju.

Izeju staigāt 10—11. Vēstules 11—12V2, 3—6V2, 7—lo.

Pie dakteren. vakariņ.
Maz dabon. gulēt.
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17.9.12.

Saule.

Ceļos V2B, neizgulējies, bez vingr.

Staigāju 9—lo.

Lasu Kraujas «Pusideālistu» 10—12V2-

Rīt gribu izbraukt.

«Pusideālists» dara sentimentālu.

Noguris jūtos.

18.9.12. Rakst. 20.9.12.

Saule.

Ceļos 7, vingr.
Staigājam.
Lasu «Pusideālistu». Rakstu Kraujam, pārāk asi.

Baramies ar In.

Salīgstam. Braucu rītu. Ciemā Miķelsons.

Ciemā, atvadībā, pie Līva. 5 fr. maksā.

Sabaramies ar Līvu.

Noguris, bet labi.

19.9.12. Rakst. 20.9.12.

Saule.

Ceļos V27, vingr.
Aizbraucu 9 no rīta uz Kastaņolu.

Amālija puķu buķeti. Skabarga pavada un nes pakas.

Šķiramies labi.

Ceļā rabīna meita un rumāņu žīdi.

Saņem labi. Vēst. In.

Sāku «Jāzepu» — 10 rindiņ.

Guļu labi.

Kastaņolā 22°.

20.9.12.

Līst, 14°.

Ceļos 7, nevingr., gaidīdams pienu, vingr. pēcpusd.

Staigāju.
Aizlasos avīzes—V2L ēdu maz, ciets vēders.

Vēst.: In., Vecozolam, Resnevicei.

Kārtoju papīrus.
«Jāzepam» ir vēl 8 nedēļas līdz 15. nov.

Noguris no lietus laika. Sāpes mugurā.
Jāvingro vairāk.
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21.9.12. Rakst. 22.9.12.

Apmācies, pusd. saule.

Ceļos 7, vingr.
Staigāju.

«Jāzeps» V2II—V2I, 4—6.

Vēst. In.

Sāpes vēl ir.

22.9.12.

Apmācies, p. pusd. saule.

Ceļos '/27, vingr., dien. gr.

Staigāju uz narc. kalna, lasu avīzes.

Kārtoju skatkartiņas, nogurstu.
9—ll Gulbim vēstuli norakstu. Labi.

23.9.12.

Apmācies, pēc saule.

Ceļos 7, vingr.
Staigāju. Strādāj. «Jāzepu», kārtoju un pārlasu, aizgrābj
vietām.

Kārtoju kartiņas līdz pat 11 p. naktī.

Grūtums, uzdevums nost. Labi.

24.9.12. Rakst. 25.9.12.

Apmācies, saule, naktī līst.

Ceļos 727, vingr.
Aizlasos avīzes līdz 7211.

Strādāju «Jāzepu» 40 rindu, bet nenorakstu.

Zemnieks ar vīnogām.
Sūtu In. puķes ar tašiņu.
Kartiņas lieku.

Nestaigāju, jo līst.

Rakstu Birutai līdz 11, labi.

25.9.12.

Saule, 12°.

Ceļos 727, vingr.

Staigāju—7210.

Strādāju «Jāzepu» 11—2, 725—726.

Avīzes, In. karti.

Ilgi raudu, ka I. sauc par nežēlīgu.

Staigāju, itāl. avīzes. Tops slikts, citādi labi,
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26.9.12.

Līst, tad drusku saule, apmācas.
Ceļos 7, vingr.
Vēst.: In., Birutai, Hertelim, avīzes, staigāju, aizlasos—

Vili.
«Jāzepu» norakstu no V2I2—2, —6, 9—lo.

Staigāju V2B—V 29.

Vest. Birutai, In. Labi.

27.9.12.

Saule, 10°.

Ceļos 727, vingr., vēst. Hertelim.

Staigāju un lasu no 729—7211.
In. vēstule laba.

«Jāzepu» norakstīt no 11—2, 725—727.

Vakarā pārrakstu dzej. priekš avīzēm un izskatu visu dzej.

grām. vēlreiz cauri — 9—ll.

Vēlu gulēt, bet labi.

28.9.12.

Saule, 10°, mācas.

Ceļos 727, vingr.

Staigāju un aizlasos 9—ll.

Kārtis: In., Ekterim, Sējam.
12—2 dzeju kārtoš., ievada dzeja.
72

5-7
27

"

Vest.: Ekters, Seja.
2ēl, ka nestrādāju «Jāzepu».

29.9.12.

Līst, 12°, bet jūtas aukstāks.

Ceļos 727, vingr., dien. gr.

Staigāju un aizlasos līdz 12.

Norakstu dz. pr. avīzēm.

Gar. vēst. Birutai, «Jaun[ības] Tekām».

Pārstrādāju no Birutas vēstules.

2ēl, ka nestrādāju darbu, bet no vēst. pārstrādāju.

Neievēroju atpūtas dienu.

30.9.12.

Līst visu dienu, 12°.

727 ceļos, vingr.
Lasu un staig. līdz 12.
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Nevaru pārvarēties nelasīt avīzes.

Vēst.: Kirhenšteinam. Antonam1
.

31.10.12.

Saule, no rītus lija, 14°.

Neguļu labi, svīstu, par daudz ēdam.

11 pārnākam. I. strādā, es nē.

Kārtis: Nīna, Kirhenšteins, Stelps.
Dien. gr. 2 lp.
Rēķini.

Sajūta nelaba no nestrādāšanas.

Viss oktobra mēness pazaudēts.

«Jāzeps» netiek gatavs.

8.11.12.

Saule visu nedēļu, 6°, vakar 7°.

Vingroju visu nedēļu, d. gr. nav.

Ceļos V27, masēju māgu.
7—8 ceļos, vingroju.
8—9 ēdam.

9—11 staigājam, pasts, avīzes.

11—1 šodien avīzes, citkārt darbs, vēst.

28.12.12.

Atbraucu no Cīrihes 27.12.12. plk. 7 vak.

Sabiju Cīrihē no 18.-27.12.12.

Lasīju avīzes, kārtoju.

28.12.12.

Ceļos V29, bez vingr.
Uz pastu, staigāju, V2ll rakstu In.

'/2 it—V2I kārtojos, rakstu 17 kārtis.

Vakarā no 729—12 aizlasos, Blosļijs], fr. revol. 1

Nevingroju. Guļu labi.

29.12.12.

Ceļos V2B — B°, migla. Vingroju.

Saņemu: In., Biruta, Ance, Lilija, Glomens.

Aizlasos pēc staigās. V2IO—12.

Gribu sākt norakstīt.

Atbrauc Kains.

Norunājam līdz 11 p.

Šķiramies labi, uzņemu. Noskaņoju uz mieru ar koloniju.

Guļu labi.
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30.12.12.

Ceļos V2B, B°. Migla, pēc saule. Vingr.
Saņemu: In., Mihelsons.

Staigāju, lasu avīzes līdz 11.

Traucē saimnieks ar seansia1
.

Kārtoju istabu līdz 7 vakarā.

Nestrādāju.
Rakstu vēstules, 5.

Guļu labi.

31.12.12.

Ceļos 6, noguļu līdz V2B. Vingr.
Saule.

Pakiņa no In. Vēst.

Staigāju, aizlasos avīzes līdz 2, pēcpusd. aizlasos.

Kārtoju gada beigas.
Taisos rakstīt In. jubil. lugu.

1

PIEZĪMES*

3.1.12.

Partijas orgāns izdvesa ar 3 muļķības uz lūpām, uz-

brukums demokrātijai un viņa 2 kārtēju atkārtojumu.

(22739/5)

*

Es esmu cēlies no mūsu pašām augstākām šķirām, —

vienu zināšanu es no viņas mantoju, ka visa viņas būtība

izsakāma vienā vārdā: neģēlība. Otru es mantoju jūtas:
nekad neizdzēšamu ienaidu pret viņu.

Ja es gribu tapt bagāts, tad mans nolūks tik viens —

dabūt ieroci, ko viņu iznīcināt.

Es esmu izstājies no buržuāzijas un arī, tapdams ba-

gāts, nespiedīšos viņā iekšā. Edisons ir bagāts, bet grib
būt tik strādnieks un vienkāršs. Bet viņa amats vēl izsūc

strādniekus. Es gribu tikai strādāt. Mans man dod to

spēju.
(22739/6)

18.1.12.

Lielais ir visur liels, un mazais visur mazs. Un kad lie-

lajam ir ari vietas, kur viņš padodas ikdienai un top

vājš, tad tanīs pašās vietās un reizēs mazais ir daudzkārt
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mazāks un vājāks, tikpatkārt, cik viņš arī lielās lietās un

vispār mazāks un vājāks par lielo. Starpība starp abiem

nekad nepamazinājās. Mazais ir liels uz tā arī, ka viņš
dažos momentos spēj pacelties līdz varonībai un kad tad,

pateicoties savai bezvārdībai, izdziestamībai (bezvārda
varoņi), ir vēl lielāks par lielo, jo tam mazākais sava alga,
ka viņa vārdu minēs vēlāk. Bet arī te maldas mazā vīra

skaudība. Lielā vīra alga nav tā, ka viņu minēs citi, bet

tā, ka viņš sevī jūt labo darbu (katrs darbs nes sevī

algu), apziņa ir viss, ne reklāma. Un mazajam jau arī pa-

liek varonībā šī apziņa, bet viņš skauž lielajam reklāmu,

to, ko tas nebūt netura par lielāko. Dīcgenam un dogmā-

tiķiem — proletā tur nav taisnība.

(22739/7)

5.2.12.

Atoms: pantu par zvaigžņu sistēmas un atoma būves

saskanu.

(22739/8)

12.2.12.

In. skauž man part. slavu «Šķidrauts», Bisnieka prē-

miju man noņem,
1 biogrāf, par mani raksta slikti. Neatzīst

manu pārākumu. Skauž vingrošan. Plaisa ienāca caur to,

ka ķildas palika neizrunātas līdz galam. Nevarēja tādēļ, ka

In. apgura pārlieku. Fotogrāfiju, neesmu piederums.

(22739/9)

43.12.

«Dzļimtenesļ V[ēstnesis]» nr. 38. Neesot «Indulī» dra-

matisma (Teodors). 1 Visvairāk pamāca par lietām, kuras

vismazāk zina. Lielais nesamērs starp rad. dzejnieku un

kritiķiem pie latviešiem. Kas nekā nespēj un nezina, tas

pats ražo un citus māca. Jāgrozās uz labu.

(22750/3)

*

Liela izruna. In. dzer. Sāku M. dziesmu. Braucam uz

Kastaņolu.
(22739/10)

5.3.12.

Pavasara vētras salīdzinājamas ar brīvības domu, indi-

vīda krišana, bet viņa idejas uzvara caur šo dzīvības
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upuri — tās domas un līdzīgas ir miljonkārt variētas. Bet

variācijas nav visas vienlīdz vērtīgas, kā, piem., lapas
kokā, kuras arī ir variācijas, bet vienlīdz vērtīgas. Se ir

ne sevišķi daudz variētāju — iniciatoru, kuri rada īpat-
nējas variācijas un tām taisa pakaļ imitētāji, kuri nerada

ar apziņu. Ja viņu ražojumi taču uzrāda nevienādības,

tad tās ir negribētas, atkarīgas no mehāniskiem iemes-

liem.

Dabā iniciatoriem līdzinās sugas. Bet tur nav apziņas,

salīdzinājums tikai attiecas uz sekmēm. Otrkārt, atkal

iniciatori un viņu darbi mirst ātri, sugas paliek ilgāk,
kaut arī var mirt.

Atrast līdzību vai principiālu starpību apziņai.

(22739/11)

6.3.12.

Teikts, ka modernie kara ieroči tik pilnīgi un tik dārgi,
ka pret tiem nevar cīnīties masa un ka nespēj viņus iegā-
dāties. Vai taisnība? Bet agrāk bija tas pats: bruņenieki

bij sava šķira, tādēļ ka viņi vien spēja iegādāties bruņas,
un tās bij pret vālēm tik pilnīgas, ka visi kari pret viņu
izlikās veltīgi. Lielās kaujās, kur ņēma dalību tūkstoš ka-

reivju, bruņenieki bij tik desmiti vai pāris simtu. Tannen-

bergas kauja.
1 Tas pats bij Romas karos un vēl agrāk. Un

tomēr krita i Roma: dzelžu vīri pretī neapbruņotai masai.

Tātad ne tehniskie ieroči pārākumu izšķir, bet citi faktori.

Un arī modernie, zinātniskie, dārgie lielgabali tika pie-
veikti.

*

Strīds partijā ap Varelendu2
bij pārpratums. Taisnība,

ka tagad State of life3 ir augstāks. To apstrīdēja aiz slē-

dziena no tā, ka tad nevajga str-iem cīnīties. Bet taisni

šīs cīņas dēļ jau labojas apstākļi.

(22739/12)

7.3.12.

Tautas psihikas organiz. varonība, dibināta uz pašaiz-
liedzību, atdošanu, ne ņemšanu. Uz humanitāti un mieru,

ne zvērību un karu, uz mīlu, ne uz naidu.

Polemikas nevajadzība. Rada gan jaunas domas, bet

reti. Katrs aiziet no dusmām tālāk nekā gribējis, iekožas

dziļāk ienaidā, bet tās nav jaunas domas. Ari kad uzska-
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tos aiziet tālāk, ir tik atkāpš. no īstās domas, ne jauna
doma. Jauna doma rodas arī bez naida, no stipra ierosi-

nājuma, un tādu var vēl labāk dot mīla.

(22739/13)

Tautas fizisko būtni organ. veselības kopšana, veģetā-

rība, disciplīna, neatkarība ēšanā, ekonomija. Vingrošana,
ūdens, higiēna, atturība.

Tautas psihiskā organ.

Arī es ar «Tālām noskaņām» faktors revolūcijā. Citāda

nokrāsa, vairāk varonības nekā Krievijā un Vācijā.
Cits faktors «Ug. un n.» dzeja un lieliskums.

Cits «Induls» — tautība un valsts.

Cits tulkoj. — valoda.

Cits person. raksturs — nesavtība, pastāvība, lielums.

(22739/14)

*

Par izdomātu domu, izciestu jūtu nogrimšanu, kad vi-

ņas netiek uzrakstītas. Vēlāk nav vairs patvarīgi atmiņā

atsaucamas. Neapzinīgi guļ apakšā, bet nedara labu, tikai

pūst, rūgst un dara dvēseli smagu priekš citiem jauniem
darbiem. Ja ilgi nēsā sevī līdzi, tad var saģiftēt visu

dzīvi kā mīzalskābe saģiftē miesu.

(22739/15)

13.3.12.

Vai ī. arogance nebij tik mēģinājums sevi sadūšināt?

Bet tas bij vēl tad, kad jutās pilnā spēkā, nebij vēl ļaunu
kritiku. Bet iekšēji juta nepilnības, gribēja tās pārkliegt.
Tā dara, kad grib tevi teikt par labu, tad mani gluži nopeļ.
Var būt tā pate parādība.

(22739/16)

*

Ar kādām acīm Jansons un partija nāk un lūdz palī-
dzību no tā pat «U. un n.», kuru 8 gadus noklusēja, vēl

pēdējā laikā oficiāli neatzina, un Arhivārs un katordz-

nieki nopēla un pārmeta. Nu «U. un n.» gandrīz vienīgais

glābiņš.
1

(22739/17)
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14.3.12.

Latviešu valoda būs jāmācās. Viņa vienīgais piemērs
valodas likumu būtības un pārvērtības pētīšanai. Viņa

reizē ir visvecākā Eiropas valoda un reizē arī visjaunākā.

Vecajā valodas statika, jaunajā dinamika. Vecajā dabas

likumi, jaunajā cilvēku apzinīga darbība. Tur pate izau-

gusi valoda, te mākslīgi radīta. Vēstures likumu izzināšana

noveda pie viņu apzinīgas vēršanas. Tas pats te ar va-

lodu.

*

Gētes galvenais dzenuls arī uz garīgu darbu bijis sek-

suālais. Tādēļ nu doma, ka tas vispār ir lielākais vai vie-

nīgais dzenuls uz garīgu darbību. Bet viņš ar darbu lūko-

jis aizdzīt seks. dziņas, tātad darbs neiztiek no seks. dzi-

ņām, bet ir viņām kas pretējs. Darbam vajga būt sava

cita cēloņa. Te loģiska kļūda, ko nav manījuši šī uzskata

draugi. Seks. dziņas ir kā ēšanas dziņas, zemākās, stip-

ras kā jau neapzinīgas, bet cilvēks iesākas tikai no apzi-

ņas kā spēka. Apziņa šķir viņu no kustoņa, seks. dziņa
nē. Tātad garīgam darbam kā augstākai kustībai vajga
būt arī augstākam pamatam. Šis pamats ir apziņa. Kam

viņa vairāk izkopta, kas augstāks cilvēks, tam arī tā bā-

žas priekšā seks. dziņai. Piem., Kants, Kristus, Buddha. No

lielākiem dzejas gariem Gēte un Šekspīrs seksuāli, bet vēl

lielāki Eshils, Dante garīgi.

Dienvidnieki vairāk garīgi, kaut gan dienvidu karstās

asinis veicinātu otrādi. Varbūt izskaidrojams ar pretstatu,
ar cenšanos uzveikt miesību. Bet Kants arī bez pretstata

iespaida ir garīgs.
Varbūt Šekspīra un Gētes miesība izskaidrojama ar laik-

metu. Šekspīrs bagātā, sparīgā, palaistā laikmetā. Gēte

apspiestā, kurā nav citas izejas prieka jūtām, kā miesībā.

Aplūkot miesības jautājumu vēsturiskos laikmetos tautu

dzīvē.

(22739/18)

16.3.12.

Apkarot savus pretniekus personiski nozīmē pārspīlēt

viņu nozīmi, viņiem glaimot. Jo aiz visa vienmēr slēpjas

lieta, tā ir galvenā.



569

Pasaule paliek arvien garlaicīgāka. Nav vairs noslē-

pumu uz zemes. Ķīnas republika, Indijas industrija, pir-
mais dzelzceļš.

(22739/17)

21.3.12.

Nelasu savu darbu. «Cēzara» dēļ bailes, 1 bet tomēr.

(22739/19)

22.3.12.

Krievu teiku sev. raksturs: elēģisks, garviļķis, barba-

risks, maz personības, vēl grūtāka drāmai.

Viens drāmu cikls viena epa pārvarēšanai.

(22739/19)

23.3.12.

Es esmu I. vienmēr bijis tikai pārejošs sakars, ne kop-
dzīve uz mūžu, personas papildinājums. Slobodskā ne-

gribēja nākt, vajadzēja Rīgas, tā tagad atkal vajga kul-

tūru. Tagad atmostas līdz ar otro jaunību arī miesība.

Vai lai zūd mans skaistums? Priekš sevis tērpties vai ma-

nis nav vērts. Uz pilnu nodošanos kaislībai nav dūšas,

audzināšanas iespaids, tikai uzliesmojoša daba, nav arī

sevī prasības pēc pilnas piepildīšanās. Runā un dzejā to

vienmēr izsaka, bet pietiek ar izsacīšanu, tā jau ir galīgā

izeja. Tad skaista rezignācija.
Priekš manis tā ir galu galā nicināšana. Es neesmu vie-

nīgais. Lūkojusi pārvarēties un uz 5 gadiem atmest visu

citu, bet ar nepārvaramu spēku tas atkal izlaužas.

Darbs arī nav vienīgais. Viņš tik dod lielāku pievilcību

personai.

Neprasa mdiv. iespaida, bet kopīga, arī sabiedriska

būtne.

(22739/20)

24.3.12.

Ko es tik vēlu saku dzejot un vēl jo vēlāk pārgāju uz

drāmu? Es nesāku vēlu un nepārgāju vēlu uz drāmu. Es

sāku agri jau savā bērnībā. Kas aizturēja nākt klajā?
Kauns. Bet kad jau biju iznācis, kādēļ ne ar drāmu? Kas

tad aizturēja? Sociāldemokrātisms? Teikšu vēl tuvāk, es

pats.
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Jauna kultūra iesāk ar barbarlbu. Vēl oficiālais s. d.

nekur nav pārgājis barbarības laiku; mēs latv. maza tauta,

ašāk dzīvojam, iekš mums indivīdi var gadīties kulturā-

lāki, jo netiek apspiesti ar tik daudz atmosfēru smagumu.

Visa s. d. kā tāda vēl tagad manai mākslai ir pilnīgi
sveša. Manas politikas dēļ man un manu panākumu dēļ
man padod mākslas maldutekas.

Kad s. d. runā par jauno mākslu, tad domā tikai veco

reālismu un seksuālismu, ar dekadentisku reklāmu raibu-

miem. Simbolisms s. d. tikai nenozīmīgs vārds. Vēl svešs

un pretīgs lielums, jo ar visu lielmutību viņa vēl nezin,
ka kustība ļaudīs, no kuras viņa tikai atbalss, ka dzīves

maiņa ir liela.

(22739/21)

25.3.12.

Kad ir mums abiem satiksme ar ārpasauli, ar cienī-

tāju — mīlētāju, tad satiksmei ir taču vislielākā starpība.
Man viņa ir pasīva, I. aktīva, es tieku no viņiem meklēts,

I. pati meklē viņus. Kad to salīdzam un līdzam, tad man no-

tiek lielākā netaisnība. Un to tad es ciešu visu mūžu.

A. Ķēniņa atrod, ka es esot ļoti vecs tapis, I. jauna.
Un tas ir vienā gadā. Bet vēl tas turpinājās un kas lai

iznāk no manis? Es vairs nevaru izturēt. Vai man ir pie-
nākums izbeigties? Es ar to būtu palīdzējis varbūt 1., var-

būt arī nē. Būtu kā Reiževskis sievas dēļ upurējies, un

sievai taču nebūtu līdzēts. Vai gudrībai ir pienākums

upurēties priekš muļķības?

(22739/22)

*

Kad I. vajdzīga sabiedrība un es, tad var saprast viņas

gribu. Bet lai saprot arī manu: man vajdzīga tikai vientu-

lība, tā var līdzēt man, es tad varu līdzēt otram. Kad otra

puse neprasa no manis vientulību un nedod to arī, tad

viņa man nav vajdzīga, jo man jau der tikai vientulība.

Kādēļ mani var piespiest pie daudzlaulības? Atliek šķir-
ties. Bet to liedz.

Agrākā laulība, būdama vienlaulība, deva vienīgo
līdzekli pārvarēt vientulību caur cilvēka pasaules div-

kārtošanu. Tagadējā sabiedriskā dzīve bez jebkādas lau-

lības, atstāj vientulību neaizskārtu sabiedriskā viskopībā,

pastāvīgā kopsatiksmē, domu un jūtu izmaiņā persona

paliek gluži vientuļa. Persona ir norobežojums, ir attīs-
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tība pēc iekšējiem likumiem, tā top iznīcināta. Tikai vien-

tulībā aug visi lielie darbi. Tautas dziesmas nav koplirika,
bet indivīdu, kuru ražojumi pārgrozīti no tautas un sek-

lināti. Epi jau nebūt nav kopdarbs. Arī lielās idejas nav

kopdarbs, bet kopējs ir tik pamats, un masas darbs ir viņu
izvedums, izjušana. Izsaka ģēnijs.

(22739/23)

•

Vai tiešām politikai ir vislielākā nozīme cīņā par pro-

letariāta un nākotnes kultūru? Vai tik maize svarā, ne

gars? Vai humanitāte arī nekaro to pašu cīņu? Kad no-

robežo savu darbības aploku arodnieku kustība un koope-

rācijas, kad viņām iet vislabāk, kad vispatstāvīgāk, palie-
kot tik lielumā sakarā ar politiku. Kādēļ neļaut tādu pašu

patstāvību arī mākslai? Sevišķi grib pārvaldīt literatūru.

Vai nav lielāks labums, kad es, būdams s. d., atklāju sevi

savos darbos vispilnīgāk un dziļāk, jo ar to atklāju ve-

cāka laikmeta un šķiras būtni. Kad atklāju izredzes un

varbūtības, un domas priekš nākotnes, kuras klusumā ro-

das ašāk, biežāk un dziļāk, nekā ikdienas presē, kura ga-

diem cauri maļ to pašu? Vai šī piemēra došana nav vairāk

nekā vienas personas palīdzēšana senatzītu un pazīstamu
lietu popularizēšanā? Kad vēl nav popularizēta, izplājējs
un izmērotājs, šī persona, bet ir atradējs iniciators, parā-
dību apstrādātājs, slēdzienu taisītājs, sistēmā savedējs. Ir

vairāk ģēnijs.

(22739/24)

*

Vientulība dz. 111 temats. Lūkoju viņu pārvarēt: visu

atdodams, kas man garīgi ir. Priekš tā jātop tik lielam,

ka nevar izsmelties, ka neko nekait personiski, kad visu

saku, kad ir pilnīgi patiess, kā Ruso. Gēte sīks pakaļtecīts,

jo dod tikai Dichtung und Wahrheit.1 Ne patiesību vien.

Kad nu ir tik liels, ka var visu dot, tad redz, ka nesa-

prot visu, pat nesaprot šo visu došanu. Tad vēl vairāk

vientuļš. Politika, visa masa ļoti lēni iet uz priekšu, kā

liela un neapdāvināta klase. Ko lai dara apdāvinātie. Tie

nevar smadzenes apturēt uz laiku. Smadzenes domā, un

šīs domas nesaprot un apkaro. Tās ir jāslēpj. Kur nu

izeja. Jāaug vēl lielākam, ka var iztikt arī bez saprašanas,

bez mīlestības, bet naida kā ierosinātāja. Jātop vientuļam,
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lai nebūtu vientuļš. Jamīlē, lai nebūtu jānīst, jāatsakās
no dzīves, lai varētu dzīvot.

(22739/25)

*

Visa s. d. politika ar slēpšan., pārspīlētiem urrā, neģē-
lību polemikā, melošanu nav nebūt proletāriska; ir tā

pate vecā birģeliskā un Makiavelli politika, kura der sī-

kām šķirām un interešu grupām, bet ne partijai, kura ap-

tver visu tautā un visas tautas. Tai der tikai lielums un

patiesība. Ir labs raksturs: polemiku atklātība parteita-

gos
2, bet tiek taču arī tur vesta slepenības politika. Pret-

niekiem pārmet humanitātes trūkumu, un pašiem tās arī

nav un necenšas to iegūt.

Partija spiež tikai uz publicistiku. Pabalsta visur Gor-

kiju, Andrejevu, Čirikovu, Šovu un vēl sīkākus, kad tik

ir publicisti. Kad tik raksta dienas jautājumu. Tiklīdz

pārgājis tas dienas jautājums, tad pārgājis arī tas darbs, un

rakstniekam jāraksta cits dienas jautājums, lai noturētos

partijas interesēs. Tā darīja, bet tā arī aizgāja Ibsens, tik

liels talants. Tolstojs bij vienpusīgāks un veiklāks, paliks

ilgāk. Kā top Hauptmans nievāts par tiem pašiem «Miera

svētkiem». Heine arī rakstīja liriku, bet Markss viņu prata
turēt.

(22739/26)

7.4.12. 1

Laime nāca no āras un palīdzēja. Nevajadzēja ne viņu

saprast, ne ķert, ne izmantot, viss ir jau līdz ar viņas at-

nākšanu. I. satiksies ar māmiņu Somijā un nogaidīs tad

izdevīgu laiku Rīgai. Drošība, veselība, miers, atkrīt rū-

pes un bēdas par In. Arī man laime dod vieglumu, varēšu

I. labāk kopt, varēšu arī pats labāk strādāt, tikšu veselāks

un būs vairāk izredzes sasniegt lielo mērķi lielos gadus
simtniekus.

īsti lielie, daudzie gadi jau nav mērķis, bet līdzeklis.

Bet te ir piemērs, ka robežas jēdzieniem satek kopā:
līdzeklis un mērķis šķirams tikai caur prāta definīcijām,

jūtām abi ir viens.

Kad mani vajātāji mani visur spaidīja, nekur neļāva
nākt pie manis, kad visur atkāpos uz vienmēr tālākām un

augstākām pozīcijām: uz dzeju — liriku, uz drāmu, uz ne-

savtību, uz vientulību, kad visur tomēr taustījās pēc ma-

nis, man palika pēdējā cerība — tālie, daudzie gadi. Tanīs
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es visu varēju atkal sasniegt: veselību priekš darba spē-
jas, darbus, nesavtību un vientulību, un kad viņi man

turp nāktu pakaļ, jo labāk, kas turp var nākt, tas ir pats

tapis labs, tas neapkaros darbus, nesavtību un vientulību,

nelūkos viņos mani traucēt, no tiem novilkt, bet pats tos

darīs. Tas man vajdzīgs. Jo augstie gadi nedod vairs

citu baudu, kā šos trīs, kuri nav vairs bauda. Tā pats
naids aizdzen un aizved uz labu. Tā še savienojas mērķis
ar līdzekli, bēgšana ar pretī iešanu, filozofija ar ikdienas

dzīvi. Kādas izredzes atvērās! Cik daudz strādāt, sevi dot

un audzēt, un atkal dot. Redzēt un vest nākotni, tās lielās

krāsas, jūtas, domas, skaņas, tā ir otrā laime, kura ir

pirmā, kas iziet no iekšas. Abas kopā āra un iekšas,

lielā laime.

(22739/28)

9.4.12.

Laimes jūta par In. drošību un cerība uz mamas tik-

šanu pastāv. Bet visas tālākās iedomas atslīkst atpakaļ.
Un cik es domāju, ka viņu nav, cik zināju, ka viņām nav

pamata, tomēr viņas nāk, jauc skaidrību un novelk dzīvi

un attīstību pelēkumā un diletantībā. Jāapradinās atkal

ar to: pusmūža darbs pievienot savai dzīvībai otru un pa-

plašināt tā otru un sevi — nav izdevies. Es pats varēju
sevi saistīt pie kopības, otru nē. I. dzīve prasa sev ma-

teriālu no daudzām pusēm. Es tātad visu nevaru dot, iekš

manis kaut kā trūkst, kas ir daudz tukšākos ļaudīs, taisni

daudzumā. Dziļums un lielums nevar atsvērt plašumu un

seklumu. Laikam arī I. vajdzīga smelšana no ārienes, tad

tā būtu seklā sabiedrība, sīkās jūtiņas. Bet par to nav jā-
runā. Iznākums tas, ka es palieku viens. Nešaudīties vairs,

saņemties un dzīvot pēc šīs atziņas. 2ēl pazaudētā pus-

mūža darba. Bet vai tas pirmais zaudējums? Pusmūža darbs

ielikts arī manos tulkojumos, un arī tas zudis, kad iznāk

«Kop. tulkojumi», neviens pat ne vārda nemin par mani,

gan par «Uļmversāloļ Bļibliotēkuļ». Apmierinums nāks ar

laiku arī priekš manis. Lielākais jau ir, ka valoda tomēr

nodibināta, un ka I. tomēr ir caur manu darbu liela tikusi,

caur manu darbu tikai spējuse no manis projām iet un

sākt patstāvīgu dzīvi. Vēl viņa saprot patstāvību kā šķir-

tību, bet varbūt arī viņa sapratīs vairāk, pamatu tam

esmu licis. Un otrs apmierinums: strādātais darbs mani

pašu arī ir attīstījis domās un jūtās. Trūkst vēl enerģijas

uz pilnīgu skaidrību.
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Viens un viens es esmu, — gribēju uzreiz apņemt par
daudz lielu zemes_ gabalu, nespēju apstrādāt. Jāņem man

mazāki citi un jāņem sevi vairāk [2 nesalasāmi vārdi],

(22739/29)

12.4.12.

Beigās ieņemt savā sistēmā nevien latv., bet ari vācu,
krievu un Eiropas literatūru. Te tēlot pa laikmetiem.

Latv. dzīvi un vēsturi drāmu rindā, tā Šekspīrs ir pa-
mats angļu dzīvē. Hauptmanis nē. Tā In. ir sava vēsture,
kas piedod vēl ko ekstra virs paša darba vērtības. Tās

vajga man.

(22739/30)

13.4.12.

Vēl par jauniem pretniekiem, pret otro paaudzi, priekš
trešās. Jāvienojas ar savu paaudzi, ar vecajiem, ienaid-

niekiem. Tā cīņa palikusi nevajdzīga. Saprotas labāk pa

paaudzēm, ne pa idejām. Tā vajdzētu rakstīt vēsturi.

Romānu: 90. gadu paaudze.
Runas par Birutu.

Runas par manu dramatisko apdāvinājumu.
Savādākās jūtas, kad redz citu mīlam.

(22739/30)

15.4.12.

«Put, vējiņ» — Tautas dziesma 5 cēlienos. 28.4.12. 1 Kā

In. nes bēdas. Par ārstu, kapitālismu. Es gribu rakstīt

tehnisku drāmu: 1) ārzemes, 2) vingrināš., 3) vieglums

pasīvs.

(22739/30)

16.4.12.

Ceļos 6V2 labi atpūties. L mostas arī, rakstu piezīmes.

Vingroju drusku, bet varbūt taču par daudz. No mutes

ožot. «Domas» ar Roberta artiķeļi.
1

Pašupurēšanās nevaj-

got. 1789. un 1898. varēja vēl derēt, tagad jāsaka, ka ir

ideālistiska morāle. Smags pārmetums, bet viņš to pierā-
dīšot ar to, ka Platons, Šopenhauers, Spensers arī teikuši

tādu morāli, bet bijuši pret proletariātu. Ka es būtu arī

bijis pret proletariātu, nav teikts, nu ko tad tie pierāda

pret mani? Viss raksts apvaino ne tik mani, cik 1905. gada

varoņus, visus, kas toreiz uzupurējās. Ikdienā nederot

altruisma, pašaizliedzības morāle, bet kas tad cits kā aug-
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stākā pašaizliedzība katrs streiks ar viņu lielajiem zaudē-

jumiem arī uzvaras gadījumā. Visa proletariāta cīņa eko-

nomiska un politiska. Skaidrākais ideālisms. Ne mērķis
dara ideālismu, bet līdzekļi. Ideālisti var būt arī kapitā-

listi, bet ir reti. Tādēļ mēs ar savu ideālismu, upurēšanās

spēju ceram uzvarēt par spīti visiem pretspēkiem, arī

nejēgā un diletantismā, kā Roberts. Kā jāraksta prole-
tār. lugas viņš arī pozitīvi rādījis ar savu «Lāstu». Asi-

ņains diletantisms, bet arī vecs birģelisms. Tas manās

nav.

(22739/31)

3.5.12.

Gētes laiks drīz pāries. Paliks kā dzejnieks, nepaliks
kā dzīves mākslinieks. Viņa naivam egoismam nav vairs

vietas sociālisma tālākā posmā, naivitātes vietā nāk ap-

zinība, egoisma vietā varonība. Nebūs Gēte dzīvei ide-

āls, bet arī ne Tolstojs, jo tam varonība, bet pasīva vien.

Dzejā nāks atkal uz augšu Šillers un Šekspīrs, griba un

novērojums. Markss un tagadējie sociālisti, Gētes cienī-

tāji — arī naivi egoisti. Marksam ir pamatā ļaužu paš-

darbība, arī varonība, bet viņš nevarēja to uzsvērt, laiks

bij par agru. Viņam pakaļ uzsvēra tik materiālismu, lie-

dza gribu, nu jānāk gribai, apziņai un viņu tālākai kon-

sekvencei — varonībai.

(22739/33)

Galotnes -šana vietā likt īsāku — mc: nesme, būme,

ejme, darme, runme, rakstme. Kur vajga — ne. Fahr-

weg' — braucams ceļš, via carrozzabile2

. īsa valoda dod

ašu domu. Tāda būs vajdzīga arvien vairāk.

(22739/34)

4-5.12.

Kritikai un vēsturei runa tik par virzieniem, lai tie būtu

cik sekli, viņi vienmēr pārsver indivīdus, lai tie butu

ģēniji. Kritika vēl brīvāka šai ziņā. Bet Gēte liels ne ro-

mantisma dēļ, bet savas spējas dēļ. Virziena dēļ nevar

uzcelt diletantu. Ģēnijs pats dod virzienu, virziens ir

ģēnijs.
(22739/35)
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Protestē. Jā, Antiņš un Spīdola abi ir priekšstāvji ma-

nam uzskatam par varonību, mans mērķis ir radīt varoņu
dažādus tipus, vērst tautu uz varonību. Šī varonība ir

aktīva pretī Tolstoja un viņa reformēto mācību pasīvai
varonībai.

Mans mērķis tiešām nav ikdienība un banālība, kādu

grib Roberts, es esmu pilnīgā saskaņā ar soc-u un mūsu

1000 varoņiem, kas krita lielajā gadā, kuru apsmēja. Jo

soc. grib visas cilvēces atsvabinās, caur strādnieku šķiras
pašdarbību, kura ir jau varonība kā tāda, kura nesusi

visas varonīgās revolūc, ne vien fr[anču], bet arī mūsu.

Un kura uzvarēs tik, cik viņai būs varonības izlietot ra-

žotāju spēku attīstīb. virzien. No viņa ceļa proletariātu
nenovirzīs banālības dievinātāji, proletariāts nepagrims
ikdienā, lai cik to dara patīkamu un pierāda par vaja-

dzīgu reakcijas audzētie. Reakcija nebūs vairs ilgi, mos-

tas jau atkal prol. ne uz kapeiku, bet uz pasaules ieka-

rošanu. Līdzekji netiks par mērķi. Mans darbs ir bijis
arī reakcijā aizturēt varonības kvēles, tēlojot varoņus

dzejā. Varoņi dzīvē iedegsies. Tā ir mana ticība.

(124694)

8.5.12.

8 gadu vajdzēja, lai jūs saprastu «Ug. un n.», cik gadu

vajdzēs, lai Jūs saprastu mani, cik, lai saprastu mani

pašu. Vai man tiešām vajdzēs gaidīt uz saprašanu un

dzīvot tos 200 gadus, kurus man vajdzēs, lai beigtu sāk-

tos darbus?

(22739/36)

8.6.12.

Pārdomāt sevi vairāk, taisīt slēdzienus no tā un turē-

ties pie tiem, lai reiz sāktu dzīvot pēc savas gribas un

prāta, ko der uzbudināties, strīdēties ar L, tad pēc dziji

bēdāties. Atrast ar prātu izeju un to iet. Manas kopdzī-

ves viņa negrib, baidās, ka es mācīšu, aizskāršu ar skar-

bumu un nospiedīšu viņas literāro darbību. Es nespēju

viņu pārliecināt, ka tā nav. Tagad 4 mēnešu šķiršanās

veicinās noskaidrošanos. Vai tad man atpūsties 4 mēn.

kopā ar I. vai vienam, tas izrādīsies pec. Tagad nesa-

rūgtināt šķiršanos.
Un tad galvenais, ko neaizmirst nekad, arī tad nē, kad
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ir laba satikšana, arī tad nē, kad liekas iespējama kop-

dzīve, arī tad nē, kad visaugstākais altruisms: es esmu

pats par sevi; patstāvību tikai ierobežot uz kompromisu,
arī altruismā zināt, ka es to daru. Visa altruisma dzīve tik

daudz gadus rāda to pat vecu, ka pirmā acumirklī sevim

ir pats mīļākais un tuvākais.

Un otrs: šo patstāvību un spaidu atraidīšanu uzturēt

klusi, bez protesta privātā satiksmē. Atklātībā laikam

vajga protestēt, tik tur es to savu nervu dēļ nespēju. Bet

privāti protesti, pat vismazākais nemiers top no citiem

sajusts briesmīgi asi. Tagad Ivanovs, Simsons, Pīpiņš,
Farbsteins. Viņi var apvainot uz pēdējo, bet visu mazākā

atbilde viņus aizskar kā pārestība; viņi zin nosvērt pa-

reizi savu vārdu un manu vārdu cenu.

*

Jāraksta tūliņ pēc «Ima» laulības drāma. Ir augstākais
laiks, ka es atkal nepalaižu laiku.

(22739/39;

18.6.12.

Man vajga vienmēr ir barot tos suņus, gan tad viņi
ries manus vilkus; citādi griezīsies pret mani pašu. Ne-

tapt sentimentālam, nerunāt par pasauls nepateicību, bet

tapt labāk prātīgam un rīkoties diplomātiski, dot, lai dotu

pretī. Jaunajā paaudzē nav personiska naida pret mani,

ir tik nemiers, ka es nedodu diezgan publicistikas viņas

sīkajiem mērķiem. Tas nenozīmē nogrimt gluži publicis-
tikā, to viņi pārmet Gorkijam. Bet īstā laikā jāatmet pa
kumosam. Heine taisīja 2 reklāmas: partijai satīru, bir-

ģeļiem sentimentālu mīlestību. Jāmācās taču reiz! Visa

vaina ne tik manā nesaprašanā, kā kūtrībā. Tā ir jāpār-
var. Kārtīga dzīve, pēc pulksteņa, visu izdarīt un paspēt.

(22739/40)

*

Laist visus darbus, bet sevišķi kopotus rakstus lēti, un

naudu taisīt tikai no lugām. Pāriet uz krievu literatūru ar

reālām lugām, kad manas fantastiskās būs beigtas. Taupīt,

ja citādi neiet. Bet darbus laist lēti. Varbūt visu kop.

rakstu otru izdevumu dot Gulbim? Kad raksti būs stipri

izplatīti, tad būs nodibināts pamats popularitātei, te ar

ārniekos, jo būs garīgs atbalsts. Naudu vēl var taisīt ar

izvilkumu un antoloģijām. Drukāšan. inform. projekts.
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Tā doma taču būtu pareiza. Kad tā ir, tad to arī izdarīt,

ko atzīst par labu. Citādi ar diktēšanu. Man nav tik daudz

laika diktēt. Krāšana sīkumos neder vairs. Sīkas bailes,

pēc paliek pats sīks. Vajga lielumu riskēt, tad taps pats

liels, ja arī plāns neizdodas. Un tas ir liels panākums.
Zaudējums jau arī nav jāriskē, bet tikai mazāka peļņa.

Taisīt pērnā gada rēķinu un apskaitīt, cik % ienākumu no

teātra, cik no grāmatām, cik cita. Vajga zināt.

(29479/2)

21.6.12.

Liela priekšrocība vēsturiskajām tautām, kultūras vecs

mantojums, kuru var papildināt. Bezvēsturiskām tautām

šis trūkums jāpapildina tā, ka jo sparīgāk liekas uz kul-

tūras iegūšanu. Itin bez vēstures nav neviena tauta, tikai

vēsture neliela, tikai brīvības zaudēšana, varonīga cīņa.
So vēstures mazumu var izmantot tad, kad viņu vienmēr

tura dzīvā apziņā un katra paaudze to izkopj savā veidā.

Šis vēstures mazums galu galā ir principā tas pats aug-

stākais, par kuru augstāka nav arī vēst. tautai: varonīga
un traģiska cīņa par savu patstāvību. Un kura tauta ne-

izkopj sevī šo mantojumu, tā ir tomēr bezvēst. tauta, lai

arī turēdama garu vēsturi. Tā iet krieviem, kuriem nav

kopta dzīvā apziņā senā vēsture. Revolucisms tikko min

Steņku, tad dekabristus, tad narodovoļcus. Vāciem dau-

dzi kopuši, romantiķi, epigoņi, Rih. Vāgners. Viņi radīja

rūpniec, zinātni, literatūru, liela tauta. Mēs varam to

pašu. «Ug. un N.» tāda nozīme. Kā «Ring der Nibelun-

gen».
1

Tādēļ ceļu augšā vēsturi.

(22739/42)

*

Daba mīlas sēklu kaisa pārdevīgi. Kastānim kādi 80

ziedi vienā ķekarā. No tiem tikai viena top par augli.
Kurā ķekarā aizmetas auglis, tam vēl arī ir 20—30 zie-

diņi, bet tie neattīstās. Kam nav augļa, tam visi 80 zie-

diņi. Bet ķekars aši nobirst, kamēr augļa ķekars karājas

ļoti cieši.

(22739/43)

14.7.12.

Projekti. Dien. grām. Baladu gram. latv.

Domas par dienām — par notikumiem atklātībā un

presē, par lasāmo materiālu, domas par lasīto.
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Pie loga. Skati pa logu. Pie vaļēja loga.

(22739/45)

15.7.12.

Man tāda pretība pret katru neērtību, ka pāreja no

viena dzīvokļa, lai arī vienā mājā, priekš manis ir jau
mocība. Man vajga kārtības un skaidrības. No noguruma

vien tas nenāk; taisni tagad nejūtos noguris. Bet man vajga
kārtības, lai neapgurtu, lai netērētu velti laiku un spēku,
jo to man vajga daudz visus darbus veikt. Un veselība

vēl nav tik stipra, ka varētu izšķiest. Ar naudu ir tas

pats. Tiklīdz nezina stingri, kā izdod, tūdaļ izdod daudz.

Ikreiz tā, kad vairāk pelna, izdod vairāk un nebūt tur,
kur vajdzētu, un lai uzturētu sevi vairāk pie spēka. Izde-

vumu dzīvoklim un ēšanai man gluži maz, un tomēr

summa sanāk liela. Tas pats ar darbu. Daru maz un tomēr

aiziet viss laiks un atpūties arī neesmu. Te ir iznākums, kad

nav garīgas saturas, kad nav — īsāk sakot — kārtības.

Viens apstāklis, kas ļoti pamazinātu veltu laika tēriņu,
būtu cieta pastāvīga dzīves vieta. Varbūt izšķirsies, kad

nokārtosies mājās braukšana [2 nesalasāmi vārdi].

(22739/46)

18.7.12.

Es par agri gribēju vienlaulību, ķīmisku sakušanu. Vēl

ir naids starp dzimumiem. Vēl sieviete tikai tik tāli, ka

sāk saprast un gribēt patstāvību, zina to iekarot tikai ar

naidu. Garīgas sufražetes vēl ir visas. Un es prasu jau

vienlīdzīgu, līdztiesīgu, līdzjūtīgu būtņu sakušanu.

To izteikt «Dz[imtenesļ Vfēstnesī]».
«Dz[imtenesļ Vļestnesī]» visādi jauni jautājumi un ma-

nas atbildes. Tur arī kā «Gulbja dziesmā» jaunas teorijas
un atradumi. Tad 3. reizi dien. grām. un 4. reizi savā

drāmā.

(23286/89)

22.7.12.

Literatūras vēsture un kritika ir skaidri sabiedriskas

disciplīnas, ja grib zinātnes, ja grib sabiedriski skart. Gar

dzeju un dzejnieku viņām nav nekādas daļas. Mūzikas

un glezniecības vēsturei un kritikai ir jau drusku vairāk

intereses par mākslu, bet arī tikai tehniku. Literāriski
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virzieni, tie viņu priekšmeti, tie runā tikai par amatnie-

kiem — diletantiem un māksliniekiem, cik tik viņiem sa-

kars ar amatniecību.

(22739/49)

27.7.12.

Kad katrs paņem pilnu sava darba vērtību, tad nekad

nepaliek pāri priekš mašīnu uzstādīšanas un uzturēšanas,

priekš audzināšanas, mācīšanas, veselības kopšanas, sa-

tiksmes. Mantojums no kapitālistiem? Bet kas viņu pār-
valdīs, tam būs vara, jo manta. lepaturēs daļu no darba

vērtības? Bet tad virsvērtība un atkal manta, un vara

tiem, kas to pārvaldīs. Nodokļi? Tas pats. Katra pārval-
dība pār mantām nav nekas cits kā valdība pār perso-

nām, jo tās atkarājas no šīm mantām. Paliek cilvēka at-

karība no cilvēka. Nav vēl jautājums atrisināts.

(22739/50)

17.9.12.

Visvairāk domājams, ka arī Krauja nav nekāds brīvs

gars, bet tikai laika ziņā stāv reālistiem pāri, visa star-

pība starp viņiem ir tikai 10 gadu laiks. Laiks ir aizgājis

prom no feļetonis-reālistiem, un kas dzimst šinī laikā, ir

gudrāki pateicoties laikam, ne sev. Un humoru ari šis

laiks vēl nesaprot.
(22739/51)

13.12.12.

Zvaigzne met lielu spožumu ūdenī, nebūtu iedomājies,
ka tik liels atspīdums, ja nebūtu redzējis.

Patrepē sēdēt un skatīties caur trepju starpām saulainā

laukā?

Sava pasaule putniem mājeniekiem.
Sava meža kustoņiem: liela brīvība, liels posts un galā

liela iznīkšana. Viņiem nav nākotnes. Cilvēks visus iz-

kaus; māļenieki uzvarēs.

(23286/92)

1913

DIENASGRĀMATA

1.1.13.

Es nestrādāju un tomēr nesajūtu to tik griezīgi ka ag-

rāk. Man jāsaņemas uz pašpārmetumiem. Arī pienākums.
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Es taisu plānus par svētku skatēm In. jubilejai.

2.1.13.

Rakstu šodien un vakar, un vēl rīt vēstules, bet pie
darba, vismaz norakstīšanas, nenāku.

3.1.13.

Man vajadzētu jauna dzinuļa, lai uzmodinātu darba

prieku. «Jāzeps» vairs nemodina. Par daudz reiz laupīts.
Par daudz In. teicis, ka varu arī palikt nerakstījis. Nu ir.

4.1.13.

Es vēl rakstu vēstules. Tagad notveru vienu mehānisku

slinkuma iemesli: aizlasīšanās ar avīzēm. Tā man nolau-

pījusi 1907.-8.-9. gadus, un nu es šo dienu cīnos un ne-

varu atturēties no avīžu rīta nelasīšanas. Es pat pēc pus-

dienas atpūtā atkal lasu. Vai panākums ir sev nepārme-
šanās? Vai tā nebija arī agrāk? Ir dziļi apkaunojoši, ka

tas jāraksta.

*

Zemes dzīves augstākais zieds sieviete. Vīrietis savā

ziedā raujas vaļā no zemes un vairs nepieder. Tikai sie-

viete uztura dzīves principu.

*

Man ir laime un es nezinu ar viņu, ko iesākt. Man ir

prāts un tas nesaka, ko darīt.

5.1.13.

Ir lielāka un dziļāka dzejas izteiksme nekā pantu dzej-
niekiem — izteiksme ar savu personu un dzīvi: tā, kas

aplaimo un paceļ, kāda tikai ir sieviete.

*

Gribas nespēja, padošanās ārējiem iespaidiem ir pa

mats aktieru mākslā, saka [ī nesalasāms vārds]. Pašā di

benā tomēr griba un sirdsapziņas sudraba pavediens, bet

kad citas ļaujas, tad ar to saprot citus raksturus.

*

Ilgas mirst tikko tās izteic; dzīves gudrība ir ilgām likt

klusēt. Sievietes gudrību vīrietis grib izvest darbā.
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6.1.13.

Es nezinu vairs, vai ir taisnība manai ticībai, ka sie-

viete var kļūt par zinātāju cilvēku. Visādā ziņā jāatkāp-

jas no prasības, lai viņa taptu par cilvēku. Šī laika sieviete

caur to netop citāda, un pats prasītājs saberžas. Visu teik-

dams, vīrietis ne vien kait sev āra dzīvē, bet pārāk stipri

groza savu iekš. dzīvi, tā ka tā nesaskan vairs ar ārieni.

Sieviete nevar visu teikt, galu galā nezina sevi pašu. Vī-

rietis var visu teikt tikai pārdzīvē. Mērķis, lai visa dzīve

top pārdzīve.

*

Es lasu pērnā «Z[ieduļ Kl[ēpīļ» un redzu, ka I. tikai

viena vien dziņa, brīvība, ilgas, nepastāvība, meklēšana,

pretība pret mācīšanu, pret regulu, pret taisnu ceļu, pret
darbību. Viss īsti tikai viens: sievietes raksturs, kurš ne-

grib būt vairs ieslēgts un nest augļus, kurš ir bez mērķa
un grib bezmērķību, grib baudīt un labāk iznīkt nekā ne-

baudīt, kurš pats sev nespēj likt mērķi un negrib, tikai

priecājas kā kumeļš vaļā palaists.
I. sirgst tādēļ, ka nav izmantojis brīvību. Man jālaiž

brīvē.

*

Tā naivā egoisma loģika! Pierādīt visā grāmatā, ka ne-

var saistīt, ka atzīst par egoismu, kad priekš sevis saista,

pat audzē (154) 1
,

un bez pārejas piepeši teikt, ka mīlas

būtība pastāv saplūšanā. Tas tā saprotams: izkūsti tu

manī, kalpo tu man gluži nesavtīgi, bet zini, ka es tev

nekalpošu, jeb tik tad, kad man tiksies, bet ja nu nekad

es nesaplūdīšu un neizkusīšu. Un tad žēlabas, ka tādu

laikam nebūs, kas pilnīgi atteiksies no savas patības priekš
tā, kas pretī nekā nedos.

�

No manas ķīmiskas saplūšanas baidās, tādēļ ka būs

ari patei sevi jādod. Es esot pārāk liels, es aprīšot. Bet

pate gribētu citu aprīt. Tomēr nav diezgan gribasspēka,
kļūt pilnīgi brīvai, tikai klaidonei bez kādas pieturas.
Trūkst spēka tapt par rijēju un apmierinājās ar nemiera

poēziju.

*

«In kleiner Form wird mir das Erdenleben ganz genu-

gen»
2
,

ir vājš apmierinājums ar savu lielumu. Ikkatrai



583

būtnei jau še vajga sasniegt savu augstāko pakāpi, un,

kad tā ir sasniegta, tad ari pietiek pats sev. Kas tad pa-
liek pāri no ilgām, ir gluži noteikti citas sugas, tās ir tad

likumīgas ilgas, ir tiesība uz darbu, uz citu dzīvi, citu būtī-

bas veidu. Bet tam gala nav. Pēc aiznāves veida sasniegša-
nas būs citi veidi, uz kuriem dzīsies atkal ilgas, bet tās

piepildīsies tik tad, kad katrā sasniegs savu pilnību.

Kas grib, lai viņu neaiztiek ar savu mīlu, tam ari nav

tiesību otru aiztikt. Tā būtu otra apsmiešana un apsmieklu
ari mīla nepanes.

*

Kas grib būt liels un nākotnē sūtītais, tam jāgrib būt

vienam. Tā ir kontrabanda aprīt vīra garu, lai no sevis

tad radītu ko jaunu. Jārada no sevis vien. I. grib sievietes

kultūru radīt un tādēļ izmantot viņā līdzšinējo vīriešu

kultūru. To nevar. Vīriešu vienbūtībai ir savs kultūras

augstums — adeptībā, pilnīgā vientulībā, no kuras laukā

darbojas priekš pasaules. Lai sieviete rada ari pate sev

tādu kultūru. Bet pašā principā viņa to nevar, jo sieviete

nespēj būt viena; vismaz līdz šim. Par šo nespēju liecina

arī I. griba izmantot manu un vīra kultūru. Šinī brīdī

tikai vīrs var radīt jaunu kopu kultūru, jo viņam ir stā-

voklis, kur pašam stāvēt, sava vientulība.

*

Es pats sev arī varu pārmest, ka gribēju sev palīgu
audzēt iekš 1., tā ari būtu bijusi kontrabanda. Tikai tā

atvainojama, un mana ideja bij kopkultūra, kur vajga
ari otra subjekta, sievietes. Bet kad nav vēl patstāvīgas

sievietes kultūras, tad tagad kopkultūru nevar nemaz ra-

dīt, jo nav divu līdzīgu spēku. Var tikai radīt vienpusīgi
teorētiski kopkultūru priekš otra, bez viņa patstāvības,

aufgeklārter Despotismus 3
.

Tas vien man paliek pāri. Un

tur var iztikt bez palīga. I. tātad tomēr ir kontrabanda,
kad es gribēju I. sev iegūt. Jābūt arī man vienam.

*

Un nu jāatmet visa sevis nožēlošana. Es esmu viens un

palieku viens. Pēdējais sakars trūkst. Tad nu stāvi pats
uz sevi: kopt veselību, strādāt, domāt, domas fiksēt. Nav

daudz laika. Ideja nogatavojusies. Bet tomēr pašam pirms

jātop veselam, lai nesalūztu. Nu turies.
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Es zinu, ko gribu. I. zin tikai to, ka grib. Visādā ziņā
šī griba ir pret otro, pret kopību. Mīla nav par sevi mēr-

ķis, bet tik līdzeklis un bauda. Mīla kā kopība tiek uz-

skatīta kā jauks sapnis, un arī tad viņa jaukums pastāv
tikai cerībā, ka otrs palīdzēs bez maksas prasīšanas. Vī-

rieša uzskats par mīlu ir augstāks. Bet I. uzskats nav

sievietes uzskats, jo sieviete īstākā veidā ir tomēr māte,

un tai nav egoisma tikai ziedot, tā grib mērķi, augli.

9.1.13.

Mans egoisms ar manu altruismu samierinājās tā, ka

es ieskatu pasauli un sievieti par sev līdzīgiem un upu-

rējos priekš viņiem tur, kur viņi to prasa, līgstu ar viņiem
kā ar līdzīgiem. I. egoisms ar viņas altruismu izlīdzinājās
tā, ka piedod egoismam arī altruismu, neatzīst līgumu

starp sevi un pasauli, un nevietā, bet dara viņiem labu

tur, kur pate grib, neļauj no sevis neko prasīties. Vīrie-

tis arī nav līdzīgs, ir tik varmāka. Grozīt ko var tik tā,

ka pate sieviete top par varmāku. Līguma un kompro-
misa vietā ir viena vai otra padošanās. Ķīmiska saplū-
šana nav divu vienojums, bet viena aprīšana no otra.

Tā ir monisms I. uzskatā, manā ir duālisms vai līgums,
vai solidaritāte. Sievietei grūti tikt pie šādas solidari-

tātes, jo no verdzības nav tieša ceļa uz brālību. Jāiet

cauri cīņu un uzvaru, un kundzību uz brālību un līdzību.

*

Es saprotu, ka garš ceļš vajadzīgs, bet es sadrūpu,

viņu ejot. Man ir cits darbs, vai tas lai paliek? Man

jātop brīvam.

11.1.13.

Vīra greizsirdība ir sievas reklāma. Greizsirdība ceļas
no mīlas pārpilnības. Vajga prast nodarbināt visu mīlas

pilnību, vajga viņai atrast telpas. Kad graudi pār ap-
cirkni birst pāri, tad nevajga sūroties, ka top pielāsota
klēts, bet vajga taisīt plašāku apcirkni vai nobērt grau-

dus citur. Vajga dot uzdevumus greizsird. vai pašam

tapt greizsirdīgam. Uzmanību novērst. Darbs arī te glā-

bējs.

Savu dzīvi apskatīt mehāniski atpakaļ, aplūkojot vecas

atmiņas, vēstules, ģīmetnes, kārtojot, rakstot memu-
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ārus, — iegūst sev savu pagātni, top bagātāks dzīvē. Jo

nolikts gabals nelietojams ir tikpat kā zudis, bet lieto-

tais viss top dzīvs.

Tas pats tehnikā, rakstot jel ko, visvairāk drāmu, vajga
vienmēr atskatīties atpakaļ, pārlasīt veco, atminēties uz-

būvi, sistematizēt atmiņas, tad viss darbs taps dzīvs.

*

Man atmiņa it kā nav vairs tik' laba.

*

Pirmoreiz ir iekšējs nogurums, kuru nesajūtu kā rie-

bumu. Nav vairs pašnāvības domas, bet likšanās uz

mieru. Es taču manāmi neuztraucos, ka nestrādāju «Jā-

zepu». Vai tas ir jau vecuma zīme? Tās būtu briesmas,
kuras tikpat neuzkrītošas kā iemigšana pirms nosalšanas.

Vai šīs briesmas neuzvedis atkal uz darbu? Vai ir tikai

ieslinkošanās un enerģijas nepiespiešanas paradums. Bet

tur tādas pat briesmas. Nu taču ir jāsaņemas.

12.1.13.

Lasu un kārtoju, un apskatu vecas lietas, kā nodo-

mājis. Vecās veselības ekonomijas grāmatas. Tā laika

grāmatā vēl no Slobodskas laikiem labākās dzīves normas

uzstādītas, bet nav izvestas. Cik tad es esmu ticis uz

priekšu pa 10 gadiem? Un tomēr vajdzīgs.

*

Man vajga tagad uzņemt tās revīzijas, gada, mēneša

un nedēļas. Tur arī teikts, lai visu dara tūliņ, jo tā dabū

priekšroku priekš citiem, kas nekad tik aši nepārvar
kūtrību, lai ātri un naski rīkotos. Taisnība, nu tik jā-
izdara. Bet tās revīzijas tagad kavētu darbu, kuru jau
tā tik grūti iesāku un turpinu. Viņai jāizdala uz ik dienu

pa zināmam laikam. Tur, piem., teikts ik dienu V 2st.

lasīt, V 4st. mācīties no galvas, ļoti labi. Kad nu nāks

ari tāds paguruma laiks kā šis, tad šo priekšrakstu me-

hāniska izpildīšana vien jau ari ir darbs: neļauj ener-

ģijai gluži aizmigt, un arī materiāli sniedz zināmu la-

bumu, ir kas lasīts, kas iemācīts, — varbūt arī kas

kārtots, jo tas dod garīgas skaidrības un pienākumu iz-

pildīšanas jūtas un veicina arī prāta skaidrāku domā-

šanu.



586

»

Laulātam vīram mūsu modernos laikos no savas sievas

nepieder vairāk nekas, kā tik tas kauns, ko viņa tam

dara,

13.1.13.

Jaunekļa gados nav itin nekādu notikumu, kļūdu un

bēdu, kuri nevērstos uz labu vai kurus nevarētu vērst.

Tikai pēc 40 g. nekas vairs nav tik vēršams no sevis,
kaut arī tad vēl ar gribu var ko darīt. Var darīt tā, ka

pats sevi dara jaunu uz ilgu dzīvi, kad atkal viss pats
vēršas uz labu.

*

Mākslas rakstniekam nav jāieņem stāvoklis politikas
starpībās, bet gan pasauls uzskatu starpībās. Politika ir

ikdiena, filozofijas izpildītāja; pieslieties vajga tikai filo-

zofijai un kultūrai. Politika ne katreiz nosaka mākslas

būtni, bet gan kultūra.

*

Man «Jāzepu» norakstīt ceļas gandrīz nepārvarams
riebums un žēlums. Vietums gandrīz sāku raudāt. Nav

tādas jūtas kā agrākam slinkumam. 2ēl par iznīcināto

darbu. Ja es vēl gribu strādāt, tad jātiek vaļā no ārējā
iespaida, no In. Citādi es taču palieku tikai pusceļā. In.

mani gan ir veicinājusi ar mudināšanu uz darbu, bet par
daudz patvaļīgi. Nekad tos soļus nevar saskaņot kopā.
Pašam jāiet un jāveicina sevi.

Sievietei mūsu laikos nav vairs diezgan mīlas. Laikam

tādēļ, ka arī ievilkts veikalā. Bet sievietei vajdzētu būt

mīlai, jo viņa ir dzemdētāja un auklētāja. Šis trūkums

ir sakne visiem mūsu laiku trūkumiem.1 Vīrietis no laika

gala veikalā, nevar attīstīt jūtas, bet tikai prātu. Viņa
daba prasa kā papildinājumu mīlu. Viņa daba spēj arī

pate sevī to attīstīt, bet tikai tad, kad viņš atsakās no

veikala. To sasniedz adepti, kas reizē ari visgudrākie kā

labākie. Bet viņi tikai paraugi nākotnei. Sievietei jā-
ved uz to, un laiks pats laupa viņai mīlu. Laiks pats sev

stāv ceļā. Tas ir jāvērš par labu.
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Es pats esmu arī vainīgs ar savu straujumu. Kaķis
iepērts par nodarījumu nenāk vairs nemaz istabā. Man

likās īstais mērs, bet bij par daudz. Mans straujums arī

nav attaisnojams ar spēku, jo viņš taču ir nesavaldīšanās

un tātad arī vājums. Bet nu dilemma: iznīcināt šo strau-

jumu nozīmē iznīcināt i to spēku atlieku. Kur tā izeja?

Spēku audzināt vairāk.

14.1.13.

Es sāku cerēt uz iespējību pabeigt vēl gada sākumā

«Jāzepu». Tā cerība vien jau dod jaunu dzīvību. Varbūt

taču pārvarēšu vecumu. Un kā tas nāca? Kas palīdzēja?
ī. nē, no āras arī nekas nē. Pats ar savu gribu — tikai pa

daļai: mehāniski strādāju un iestrādājos. Griba palīdzēja
tikai piespiesties. Arī ne ar apziņu: gadījās tāds moments,
kad nav nekā cita ko darīt, kā vien strādāt. Tad sāku.

Vēl atlaidos todien. Bet nākamdien atkal tāpat un tad

jau nostrādāju pilnas 3 stundas. Un tūliņ pēc šām 3

stundām radās cerība uz dzīvību. Mehānika visu pār-
valda. Un cik pateicīga viņa ir. Jau 3 stundas darba dod

dzīvību.

15.1.13.

Es atkal atkritu. Ik dien atkritu. Briesmīgs cīniņš un

izmisums. Bet tomēr ir gājis un iet. Mehāniski gluži at-

mest avīzes. Kā dzeršanu!

«

Man ir laikam periodas darbam tāpat kā zālēm. Tās

tikai jāizzina un jāfiksē. Jāietura darba ritums. Kad

gribētu strādāties, tad nevajga aizturēt. To In. dara. Tā-

pat kā ar tļulkošanu?]. Tas jāatmet. Bet tad varbūt man

nav iespējams vienmēr vienlīdzīgi strādāt? Varbūt An-

tonam 1 taisnība ar savu kombināciju? Arī tas ir jāmin.
Kad es zinātu, tad ietu; tā vien es varu uzvarēt.

16.1.13.

Es taču neesmu izpildījis apņēmumu, aizlasos taču. Un

tad arī darbs pats nav labs, es gluži apjūku pārstrādā-
dams. Un taču es neesmu nespējīgs. Dramatisms man

stiprāks nekā visiem citiem. Izplūšana garumā. To vajga

pārspēt.
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17.1.13.

Es taču nezinu, kur ir tā vaina. Enerģijas ziņā — vai

ritmisks spēku pieplūdums ir mans likums. Vai man pie
tā jāpaliek? Jeb vai enerģija vienmērīga jāuztura, kā

sludina zinātnieki? Es neesmu sevi vingrinājis enerģijā,

tādēļ to vēl nezinu. Bet ja nu es vingrinos vienmērībā

un to panāku, bet ar to laužu savu rituma likumu un

tam līdz savu spēku? Un otrs dramat. apdāvinājuma jau-
tājums; jāzina pareizi, ko es spēju? raksturus, stipras
situācijas, koncentrāciju un uzbūvi, lirismu. Bet es iz-

vērpju par garu pārējos skatus, sagatavos, skatus, jo man

aiz enerģijas vājuma bail ķerties pie paša lielā skata

un tādēļ kavējos pie sīkumiem, nevaru pa durvīm ieiet

iekšā. Tad arī nepareiza regula izplēst skatus. Izplēst var

tikai galvenos, bet es izplēšu visus. Es neprotu notvert,

galveno. Es žēloju strīpot. Tas man iedzimtā līdz ar

ekonomiju. Ko tur darīt? Lūkot tūliņ, sākumā noteikt: kas

ir galvenais, kuri ir lielie skati; tad sargāties izmest savus

skatus, bet labāk bez saviem tūliņ rakstīt lielos skatus.

Pārvarēt bailes un slinkumu. Varbūt tā ies.

*

Es pārāk aši izsamistu no nelabvēlības un panākumu
trūkuma. Publikai patīk «Tells» 1

,
un ir vāja luga un vāja

tendence. «Fausts» patīk»: lirika un raibums, bet «U.»

tas arī ir un tomēr nepatīk. Un «Induls» gluži nepatīk.
Tātad domas jaudis negrib. Ko tad lai dod? Vāju ten-

denci, sentimentalitāti, raibumu. Briesmas! Ko darīt?

*

Es pārāk aši izsamistu, es nepanesu panākumu trūkumu.

Vai tad man vērts cīkstīties? Vai nav labāk kā Grilipar-

ceram klusumā rakstīt? Tas prata adeptību. Man tik daudz

mantu ir, ka varu iztikt bez ienākumiem. Ko es sevi

mocu? Bet tā ir bēgšana. Un tad — vai klusumā var

attīstīties? Vai nekaitēs darbam? Ir otrs ceļš: nervus

stiprināt un iegūt vairāk fiziska spēka. Vispirms jau nu

jāpabeidz «Jāzeps» un tad jāveseļojas. Tad izrādīsies,

kurp ceļš ies.

*

Es prozas lugu biju jau izdomājis principā, 3., 4., 5.

cēl., un, kad gribu uzrakstīt, neatminos vairs it nekā.

Tātad tūliņ visu fiksēt, sevišķi svarīgo.
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*

Meklējot vai nav kaut cik piezīmju, kas lugai derētu,
redzu, ka ir labas domas, bet — ak, cik briesmīgi bē-

dīgi, kāda vientulība. Kas tas būs? Šodien atkal 2 reizes

stipri raudāju un tagad vakarā nav labāk.

18.1.13.

Es tomēr varu sevi piespiest. Tomēr rakstīju un drīz

beigšu I c. Es tomēr veikšu.

19.1.13.

Un šodien tomēr neiet ar veikšanu. «G. un s.» atnāca, 1

izlasu visu, nogurstu. Līdz vēlam vakaram nekā nestrā-

dāju. Kas būs? Vai spēšu sevi diezgan piespiest?

*

Bērnam gluži cita pasaule, ne lieliem. Nav postīšanas
instinkts, bet darbība, kura tikai nesaprot lielos, lietde-

rību. Lētu postā — tikai kustība. Nesaprot, par ko būs.

Tā sievietei arī sava pasaule, nesaprot vīriešu pasaules
lietderību.2 Nevar iemācīt, pārlabot, audzināt. Cita pa-
saule. Var tikai novairīt, ir tad ar labu; citādi jūt tikai

pārestību un nesaprot. Cita pasaule.

*

Ir tomēr spēks «G. un s.».

*

Dzejas bezformība ir tikai pārejas stāvoklis, kur vielu

neprot vēl ieliet cietā formā. Viela pārvalda dzejnieku,
liekas tik plaša un pārvarīga, ka neiedrīkstas nemaz

ietvert slēgtā šaurā formā. Proza liekas vienīgi spējīga

piemēroties ar savu bezformību. Bet jo tālāk, jo vairāk

pieveic vielu, pārsteigums pāriet un var atkal slēgt formu.

Forma lēni arī pārgrozās, viela prasa sev jaunu formu,

bet nevienai vielai paliekoša mākslas forma nav proza.

Romāns nav izņēmums, jo tā nav dzeja, bet laika ka-

vēklis, un lirika ar izplūstošu formu ir romānā, bet tā

nav lirika, bet diletantisms. Nav māksla, bet mākslas at-

mosfēra, pat viela nē. Ar to nekad nevar pietikt cilvēcei.
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20.1.13.

Labi, ka nav Ibsena eksāmenu, visi vīna skolnieki,
Przybyszevski\ Andrejevi, simbolisti un dekadenti iz-

kristu cauri.

Drāmu uzrakstīt prozā un tad viņu pārrakstīt pantos,
kā Gēte bieži darījis, ir tas pats, kā gleznu uzkrāsot bez

zīmējuma. Tas rāda, ka nav sajūtas priekš krāsām un

dzejas būtības. Gēte tiešām arī saka, ka dzejas galvenais
kodols ir izsakāms prozā, un kam nav šī prozas kodola,

tā dzeja arī bez vērtības. Bet īsti dzejas vērtība iesākas

tikai ārpus šī tveramā prozas, t. i., prāta, labāk prātīguma
kodola. Gēte pašā pamatā un kodolā nav dzejnieks, no-

spiests no zinātnieka.

21.1.13.

Drāma un sieviete līdzīgas attiecībā pret publiku. Publika

saprot abu skaistumu vispirms ārībā, līdz pat drēbēm un

rotām, kas ir teatrālība, viņa nepieciešama, neviena drā-

ma, ne sieviete bez viņas neiztiek. Bet viņa nav galvenais
skaistums, tas ir dramatisms un dvēsele.

*

Es pabeidzu «Jāzepa» I cēlienu un esmu laimīgs, ka

tas notika arī noliktā dienā. Tomēr es spēju panākt. Un

diemžēl tomēr — arī vakar nespēju atturēties no avīžu

lasīs. Liels prasījums pēc kādas atpūtas un patikas. Slē-

dzieni: 1) otreizēja pārlūkošana tikpat grūta kā pirmā

taisīšana, pat laika aiziet gandrīz tikpat daudz, jo no-

rakstīju 50—80 pantu dienā, kamēr jaunu 40—70

dienā. 2) Ari pēc otreizēja darba gluži pietiekoši nav vēl

izstrādāta luga. Tātad vēl trešo reiz pārrakstīt. Bet vai

nu tas atmaksājas mākslas, veikala un enerģijas tēriņa un

sevis paša uzbūves un attīstības ziņā? Mākslas var būt,

bet pašattīstības ziņā nē, jo attīstītu tā tikai mākslas

garšu un arī tikai glītuma un sīkumu garšu, kamēr zaudē

laiku un attīstīt lielās idejas, daudzo kombināciju, likteņu
un raksturu lemšanu, daudzu situāciju, par daudzas liri-

kas un sajūtas neredzētas citur un iz sevis neizceltas

skaņas. Svarīgāks ir lielums. Bet — jānotura mērs, lai

neizplūst materiālu krāšana, netop vielas vergs, kā in-

dieši. Pareizais atkal ir neiespējamais: savienot lielo ar
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mazo, kas ir beigās universālisms. Priekš tā vajga daudz

laika un spēka. Kur to ņemt? Vajga daudz nervu, tātad

daudz veselības. Tātad atkal viss glābiņš mehānikā.

22.1.13.

Es šodien atpūšos. Palasīšu varbūt sevi pašu. Tā iepa-
zīstos ar savu pagātni un daru savu dzīvi lielāku, uz-

ņemdams sevī arī savu agrāko mūžu. Tikai nepierast
par daudz, neatkārtoties, bet augt.

*

Dzīve ir tikai viens no ciešanas veidiem, un darbs ir

dzīve koncentrējumā. Un darba augstākā pakāpe ir ra-

dīšana jeb ģēnija darbs. Tas tad arī ir ciešanu augstākā
pakāpe. Bet katrā dzīvē, darbā un radīšanā ir arī prieka
elements. Tikai viņš tiek aptumšots no sāpēm, un arī

paši cilvēki līdz šim nav paraduši prieku ievērot. Bet

viņš ir jāievēro, jo galu galā galvenais dzinulis uz darbu

ir taču prieks un ne sāpes. Prieks ir mūžīgais un palie-
košais, un sāpes laicīgais un pārejošais. Mūsu varā ir

izcelt galveno no blakus un pavadu, un seku apstākļiem,
mūsu varā ir atzīt, ka sāpes ir darba sekas un ne cēlons,

un beigās mūsu varā ir atstāt darbam un kustībai tikai

cēloņus bez nevēlamām sekām. Jo visur sekas ir vai vis-

maz var būt mūsu rokās. Vajga vingrināties saprast gal-

veno, atšķirt pamatvielu no sārņiem un izcelt prieku kā

radītāju.

*

Visās manās sarunās mans galvenais oponents un mans

galvenais klausītājs esmu es pats. Jā, īsti es jau pats
priekš sevis vien runāju, un pretrunātājs ir tikai man

ierosinātājs uz domāšanu. Kad es esmu nepacietīgs pret

nepiekritējiem, tad tik tādēļ, ka nepiekrišana traucē mani

manu domu attīstīšanā.

*

Sevi pašu uzņemt sevī kā dzīvu — labi, bet cik svešs

es sev esmu palicis, vismaz savām grāmatām. «Tālās no-

skaņas» nevaru ne rokās ņemt. «T. k. n.» bij man vēl

vistuvāk, arī tā top nemīļa. Pie «G[ala] un sļākumaļ»

agad atpūšos vēl, bet kas būs?
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Mīlēt savu pagātni — varbūt tā to izdarīt, ka sāk no

paša pirmā gala, kurš jau ļoti tāļi aizgājis, no bērnības?

Bet pareiza tā rinda tālāk arī tā nav, jo «T. N.» man

tālāk par «Tiem kas n.». Laikam te ir kāds laikmeta un

rituma likums. Varbūt «T. N.» laikmets ir tas pretīgais
Jāskatās arī, kā darīja citi: Gēte taču pieslēdzās atkal pie

sava «Fausta». Pie «Jauno dzej.» es labprāt pieslēgtos,
bet laikam tādēļ, ka viņas vēl netaisītas un nedrukātas.'

Es tomēr nezinu vēl likuma. Vai ārējais laiks vainīgs?
Bet es esmu maz atkarīgs no modernības. Es pats savs.

*

Kad arī kāds izteic man pretējas domas, es tomēr varu

saprast, ka viņam ir labas īpašības: prāts, jūtas, izteiksmes

veids v. t. L Tas nāk no mana amata, jo māksleniekam

jāskatās uz formu un jāpārvar viela formā. Bet viela te

ir domas, kuras tātad var būt arī māksleniekam pretējas,
bet tas nekavēs viņu saprast viņa izteiksmes veidu un

izteicēja spējas.

Kam vienāds raksts un runa, tas spēcīgs darbā, jo
strādā ne vien ar ārējām spējām, bet ar visu personu.

*

Ja man būtu drošs kritiķis — komentators, kas saprot,
tad es varētu mierīgi strādāt savu pozitīvo darbu, neka-

vēdamies ar gainīšanos, sevis komentēšanu un ja nē,

tad kreņķēšanos. Man vajdzētu darboties tikai ar ķelli,
lai kritiķis mana otrā roka, kas tura zobenu. Vai Krauja

tāds būs? Ļoti jūtīgs, fantastisks un liekas aizrautīgs ide-

ālists, ja nu vien paliek. Būtu labi.

*

Man vajga vingrināt savu izprašanas spēju, tad būs

vienmēr tādas domas, kas piepeši apgaismo visu lietu un

vienmēr iekritīs kas prātā. Tas ir svarīgāk nekā liels zi-

nāšanu materiāls, tas ir tikai ierocis, bet izprašanas spēja
ir roka, kas vada.

23.1.13.

Kad kas uztrauc no vēstulēm, jāatbild tūliņ, lai uztrau-

kumu ašāk novērstu, jo citādi zūd vesela diena un arī

nakts, kā tagad. Nav jāpadodas kreņķim, tā mana vecā
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kaite. Atbildes vēstuli var jau nenosūtīt. Citur uztrau-

kumus var novērst, pārvēršot viņus lirikā vai ieliekot

kādu vietu drāmā, vai, ja liels un ilgs, rakstot tam visu

drāmu, kā «Jāzepu».

*

Lasu «Ollantu» 1
. Ļoti sumariski, gandrīz stāsta dialogos,

līdzīgs vecām pasakām. Garāk izvestas gandrīz tikai ne-

svarīgās vietas, kuras tagad sauktu par pārejas nedzīvām

vietām. Tomēr ir viena ļoti skaista gara scēna, mātes un

bērna satikšanās cietumā. Arī meitas mierināšana. Mei-

tiņas raksturs ļoti mīlīgs. Vispār viss drāmas raksturs

rāda ļoti mīlīgo tautas raksturu. Tomēr drāma pārāk at-

gādina spāniešu drāmas. Laikam kāds indietis, kas ticis

par spāniešu mūku, būs pārtaisījis vecu tautas drāmu par

spāniešu drāmu kā jau mākslas drāmu. Varētu moder-

nizēt, atstājot arhaisko raksturu. Jālasa īstais teksts va-

lodas smalkuma dēļ un jāzin pareizā scenārija, Cīrihā

jāmeklē.

24.1.13.

Man vajga pašam no mācībām, kuras es citiem dodu.

Vajga pieradināties pie jautrības, atradināties no bēdā-

šanās. Pieradināties pie darba. Es esmu paradis bēdāties

un kreņķēties. Tas ir jāatzīst un pēc tā jārīkojas.

*

Es bēdājos un izsamistu, ka L slims. Tas ir vienīgais'no
āras, kas var nest nelaimi. Vēl es neesmu tik tāli, ka to

varētu uzlūkot no augstāka stāvokļa. Jāpūlas I. tā pār-
radīt, ka viņa var gribēt vesela tikt.

*

Nu būs jābrauc, jākavē laiks un jāizposta atkal tik

grūti sasniegtā darba paraša. Jālūko strādāt arī pa ceļam,

un arī [ciemāļ. Goethe taču to varēja. Man arī jāvar, vai

es pazaudēšu visu. Un man vajga veikt.

25.1.13.

Man tāda grūtsirdība, ka grūti izturēt. Pašnāvības do-

mas atkal uzmācās, neskatot uz visu garīgo pretspēku. Tā

būtu šoreiz tikai bezenerģija, tāpat kā slinkošana. Varbūl

no viņas nāk, Bet gan esmu ļoti nervozs.
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Nevaru_ strādāt. Lasu arī par tautas pagrimšanu un

jauniem ārējiem spaidiem. Kāds prāts dzīvot, kad tauta

mirst. Ko es varu darīt? Es vainīgs, ka nepretojos diezgan
tautas nicināšanai agrāk. Bet mani būtu saminusi un ne

tik nebūtu iznācis. Nostāties jau toreiz gluži patstāvīgi,
to es aiz nervozības nespēju. Pat tagad man grūti, grūti
nākas adeptība.

26.1.13.

Pie visa var pierast, pat pie ciešanām un pat pie nāves.

Piem.: franču revolūcijā parada mirt. Te likums: fiziskā

būtne piemērojas, pārvēršas no ciešanas, uzaug jauna
āda, kur vienmēr dur, zem ķēdēm. Faķīrs uz naglas gultas

apaug ar biezu ādu. Bet otrs likums: tāpat piemērojas
garīgā būtne. Fr. revolūcijā vienmēr dzirdot, ka kauj,
psiholoģija pierod pie šīm domām, un patība nebaidās

no nāves. Tātad nāves bailes īsti ir tikai ari paraša. To

zināt!

27.1.13.

Es toreiz nebiju paradis pretoties citu spēkam; nebija
ari autoritātes. Es nevarēju cīnīties pret savējiem, tikai

noslēgties un pasīvi darīt savu.

*

Ir paradums arī mana grūtsirdība, mana vārība pret

aizskārumiem, mana klusa lamāšanās. Nu vajga atrast

līdzekli, kā atradināties no nepatīkamām jūtām un pie-
radināties pie prieka. Cilvēks varētu palīdzēt, bet I. to

nespēja, es viņai pielaidu savu bēdāšanās parašu. Vajga
mehānisku līdzekļu. Lasīt ikdien jautru, humoru, spēcīga

gara rakstus. Bet kādus? Taut. poēziju. Bet liela daļa grūt-
sirdīga. Emersons. Vitmanu? Šillers ir pārāk robusts, pats
sevi mākslīgi sadūšinājis, tāpat kā es. Varbūt Eshils,

Sofokls. Jāizmeklē tāda literatūra. Psihiski jāpieradinās
domāt no adepta stāvokļa, ka viss ļauns pāriet, ka nav

tik ļauni domāts un ka nevar man kaitēt.

*

Es vakar prologu tomēr nobeidzu un šodien nosūtu. Ir

tomēr panākums. Nu tik jāatmet avīžu lasīšana. Kad būtu

sekretārs! Taču dažas lietas jāzin. Varbūt lasīt vakarā?
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Bet uztraucos. Varbūt strādāt agri no rītus? Bet nogurst,
lasīt paviršāk. Ari vēstules no rītus nobeigt tikai tās.

kuras uztrauc: vienkāršās rakstīt vakarā. Man taču bij

jau reiz izšķirts šis jautājums, kad strādāju. Tikai tad

bij mazāk avīžu un daudz mazāk vēstuļu. Tur ir vaina.

Jālūko rakstīt īsāk. Varbūt būs labi.

*

Es nedarīju labi šodien vēstulē ierakstīdams, vai tik

nav zudis rokraksts. Tā taču ir netaisnība un slepena

zāķēšana. Es nevarēju atturēties, kaut gan neskaidri jūtu.
Tās jūtas padara stiprāku, jāvingrinājas izteikt katrreiz

gluži skaidri, ko grib darīt un kādēļ, gan tad prāts ap-

rausies darīt ne to, kas labi. Dažreiz izšķirt grūti. Bet

kur ir skaidrs, kad tik izsaka vien, tur jādara tā, kā labi.

28.1.13.

Atkal tas pats. Nesāku no rītus strādāt, kaut gan ne-

pārprotami redzēju atkal, ka nevaru gulēt, ja strādāju
vēlu. Tomēr šorīt, arī pēc apņēmuma nelasīt avīzes, izla-

sīju visas līdz pat 2 p[ēc] pļusdienāļ. Tā noguru, ka raudu,

un esmu ļoti nervozs. Vakarā tomēr gribu strādāt. Jā-

met avīzes pa šīm pāris dienām, kamēr beigšu II c. «Jā-

zepu». Tad lasīt pa 2 brīvdienām.

Ir laikam tāpat paradums ļauni rakstīt 1., ņemt visus

sīkumus ļaunā. Un es nemaz nespēju atturēties pretī. Arī

tur ir jāieradinājas uz labu.

Taisīt izvilkumu no dienas grāmatas par to, kas vaj-

dzīgs. Kad viņas materiālus neizlieto, tad zūd tai nozīme.

Man jauna metode strādāt drāmas; skatīt notikumu

gaitu uz skatuves nevien atsevišķi situācijās, bet taisni

notikumu tecēšanu. Tas labāk sasaista skatus un dod

lielāku organiskumu nekā loģiska atrisināšana dialogā,

jo nevalda notikums, runa, bet kaislība; runa tikai palīga
līdzeklis. Tā darīt.

29.1.13.

Demokrātija un sociālisms nedrīkst tapt tik mazi, ka

ietilpst avīžu ievadrakstā.
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30.1.13.

«G. un s.» visiem paliek tāļš un svešs. Vēl nav nevienas

labas atsauksmes. Gulbis gan labi saka, bet mazāk nekā

par «Induli». Antons ne vārda. Bārda, formas trūkst,
Hermans1

ne vārda. Vai man atkal būs jākaro? Briesmas.

Kaut es varētu pa straumei peldēt. Varbūt atnāks līdz

manim, bet tās ciešanas, atkal karot un gaidīt. Un es

gribēju mieru, taisni ar šo grāmatu. Kā ies «Jāzepam».
Tas pats.

*

Vissvarīgākais man ir: mehāniski tikt pie darba. Visi

psihiskie šķēršļi, savs riebums vai pat nogurums, nav

tik svarīgi, jo ir gandrīz vienmēr tikai izrunas. īsto no-

gurumu var nomanīt, un tas tad ir jāievēro. Arī psihiski
šķēršļi no I. puses ir tikai izrunas. Kad mehāniski sāk

strādāt, tad tie zūd un pat neizliekas prātam un jūtām
vairs tik svarīgi. Visādā ziņā mehāniski var viņus pār-
varēt. Mehānika vien var glābt. Tā jāizdomā, jānodibina
un jāizved. Tagad žēlošanās par sevi un I. ir tikusi par

ierašu. Mehānikai jātop par ierašu, jārada caur mehāniku

darba strādāšanas ieraša.

*

Es daudz kļūdas daru savas dzīves ārējā vadībā. Liela

daļa nāk no nepareizā uzskata uz taupību kā pamatu

brīvai tikšanai. Visādā ziņā, tagad nav vairs tas princips

jātura. Kļūda bij, ka Plļātesamļ nedeva «Ave sol». Skolas

grāmatā būtu reklāma. Vai nav kļūda rakstīt prozas

drāmu? Vai vajdzīgs man partijas dēļ. Jāizdomā.

31.1.13.

Šodien beidzu II c. no «Jāzepa». Es taču neprotu vēl

apsvērt svarīgos un nesvarīgos momentus, tā nepare-

dzēju, ka varēšu šodien beigt. Izliekas lieli tie momenti,

kuri ir noteicoši gaitā, bet tie pa lielākai daļai īsi un par

gariem notura tik tādēļ, ka svarīgi. Izlasīts un uzrakstīts

tūliņ, kuri ir gari izvedamos skatos un kuri svarīgi, bet

īsi. Mehāniski apzīmēt ar punktiem un strīpiņām, vie-

naldzīgās vietas ar viļņu līniju. Tā varēs tuvoties tai

prasībai, ko Zolā uzstāda romānam — 15 gari izvesti

skati, visi citi īsi. Jāsargās visu izvest gari. Tā mana
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kļūda. Tad vēlāk lūkoju īsināt tā, ka valodā saspiežu,
tā topu neskaidrs. Tas ir izdot rubļus visus un tad taupīt
kapeikas. Pārlasīt šo, ievēroti

«

Esmu nu pabeidzis II c. Bet nu jāskatās, ka tūliņ šodien

pat norakstu. Citādi viss labais darba ieradums zūd at-

kal. Uzturēt iegūto.

1.2.13.

Kad jel kur nesasniedz mazu mērķi, tad vajga ņemt lielu

mērķi un to sasniegt.

*

Vai man tik neiesākas jau tie laiki, kur viss sāk neiz-

doties? Izskaidrot to var: pats attīstījies līdz augstākai,

pāri par apkārtni un savu paaudzi, uznākusi cita pa-

audze, kas nepazīst un kuru pats nepazīst. Tēlot to, ko

tikai vēl jāiepazīst, iekšā nav audzis un tomēr grib sevi

izteikt, bet tas tiem svešs. Tā paliek viens.

*

Man vēstuļu janvārī norakstītas 116. Tas ir par daudz

kad grib darbu strādāt. Labums neatsver nedarīto darbu.

Jāierobežojas tā, ka nesvarīgākās atstāj bez atbildes jeb
vai gluži īsas atbildes. Daudzi aiz respekta vien neprasa

atbildes un varbūt pat zaudē respektu, kad atbild. le-

robežoties atbildēs draugiem, kuri nav vienmēr jābaro.
Jāmācās īsi rakstīt.

2.2.13.

Vajga dibināt latv. augstskolu ārzemēs; klāt ģimnāzija
un priekšskolas. Dažas fakultātes, kuras visvairāk pie-

prasa: tautsaimniecība, dabaszinātnes, medicīna, lite-

ratūra, valodas. Eksāmenus var likt tās valsts komisijā,
kurā atrodas universitāte. Kursi īsi, kā Bernē filozofija
2 gadi. Maksa tā pate, kas ārvalstī. No bagātiem bez

tam ziedojumi, no kuriem stipendijas spējīgiem. Par spē-

jām jāspriež kolēģijai un jāpierāda ar rakstu darbiem.

Klāt arī zinātnisks un literāriski beletristisks žurnāls un

biļetens — nedēļnieks. Viena disciplīna žur-avīžniecība.

Mācītas biedrības klāt terminoloģijas nodibināšanai. Pro-

fesori; mehāniskie — ārzemju; katrs lasa savā valodā.
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Latviešus uzaicināt: Kasparsonu, Endzeliņš 1
— dārgs, bet

kādu jaunu valodnieku, Kindzuli, Balodi, Krauja, Eglīts.

Hermans, prof. Balodis, Zālīts, Šmidts, Mīlenbahs. Sā-

kumā tikai pa vasaru. Varbūt uzaicināt uz viesojumiem

mājeniekus, kuri ir vietās un citādi palikt nevar. Daugi.
Bet jāsargājas no priekšlasītāju sistēmas, jāsargās no

demokrātiskas izplūšanas runās un debatēs, un no sav-

starpīgām cīņām.

Jāpatura groži savās rokās un tik zināma pašnolem-
šanās. Kad ieved bezstrīdus sistēmu, tad pilnīga pašval-
dība.

*

Manas universitātes raksturs būs tāds, kā viņu. Galve-

nais nolūks latv. kultūras pacelšana, ne veikals. Veikals

arī priekš masas pievilkšanas un priekš, un arī par no-

derību darbā, piem., avīžniekiem. Programma citāda un

plašāka: arī teātrs un drāma, mūzika, gleznošana, deja,
tautas dejas. T. dziesm. — vecais Barons. lerosināt zināt-

niekus uz latv. valodas, zemes, mākslas pētīšanu. Salī-

dzināt un mācīties [1 nesalasāms vārds], Kovaļevsku, citi

kursi. Parīzes sociologu skola. Šeņavska. 2 Dāņu tautas

augstskolas. Disciplīna: par bibliotēkām, par tautaugst-
skolām. Grāmatu druka un apgāde. Amatniecība: Ma-

dernieks. Visu kultūru apņemt sevī. Latviešu statistika.

Valodas radīšana. Latgale. Tuvošanās leišiem un igauņiem.

Leitoloģija, estoloģija. Miers ar vāciēm — baltoloģija.
Mūsu vēsture. Arējā kultūra, tehnika, rūpniecība, lauk-

saimniecība. Kooperācija, kā sevišķa disciplīna. Dārz-

kopība, kuģniecība. Visam jādibinās uz estētisko kultūru.

Šillers. Estēti audzēs.

4.2.13.

Ģēnijs ka gars ir masa, kā miesas — puteklis. Tas

duālisms ir jāzin.

*

Es rakstu C[ielēnai] mierinājuma vēstuli par meitas

nāvi. 1 Kad man būtu tas jāraksta kā mākslas gabals, es

to rakstītu daudz dabiskāk un vienkāršāk. Bet ar to es

C[ielēnu] apvainotu. Vienkāršais cilvēks prasa mākslotu.

Tas jādod, jo es viņu mīlu.
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5.2.13.

Strādāju ar traucējumiem: saules nav no rītus, nevaru

ārā būt. Tad sāku, bet atkal kārtoju tikai «Jāzepu». Arī

no tā nogurstu un pašā darba vidu netīši sāku kārtot

dienas grāmatu.

6.2.13.

Jaunā lirikas forma: izbūvēt iekšieni vai ārieni.

Ārieni — novest pie mākslotības, kaut gan vēl nedaudz

kas ir iespējams. lekšieni — minezengeru mākslas vidū

iekaisītas atskaņas, kas netīši skan un nav arī noliekamas

rindu beigās. Tas uzņemts atkal no Dautendeja. Ir līdzīgs
līdzeklis iekšējai formai kā aliterācija un asonance. Vai

vēl ko nevar ievietot iekšā, apslēpjot aiz rindu beigām?
Ari rindu beigās atskaņas — atskaņu sacensību un mainu

nosacīt, ne bez patvaļīgi kā tagad. Patskaņu sacensība

regulēta. Patskaņu vērtību pēc skaņām (fizikāliski un akus-

tiski, arī intelektuāli). Atskaņas izturēšana vienā dzejā,

tāpat, aliterācijas un asonances. Paul Fort 1
pilna tskaņa ar

pusatskaņu sakopotas 1

7.2.13.

Franču vers libre1 bez vērtības, jo tikai franču reakcija
pret Boileau2

. Viss tas citur jau agrāk bijis. Jauna nekā

nedod.

8.2.13.

Jāatrod jauna vietniece atskaņai. Vai līdzskaņa ir

vienīgā akustiskā parādība, kas dara iespaidu uz jūtām
un atmiņu? Vecie sakāmvārdi un dziesmas uz to dibināti.

Bet visvairāk pie vāciem. Izpētīt citu tautu sakāmvār-

dus, uz ko tie dibina iespiešanu atmiņā? Uz ko modernie

Schlagworte
1? Uz pārsteidzošu nelīdzīgu jēdzienu kopā

salikšanu. Uz precīzu domu izteikšanu. Uz spilgtāka mo-

menta izcelšanu. Uz saprotamību caurmēram. Man nav

diezgan materiālu. Jāpētī.

9.2.13.

Es tūliņ aizmirstu, tiklīdz nepierakstu. Jāpieradinās

pierakstīt no paša rītus, tad ir gultā skaidri un noteikti

formulētas domas.
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*

Smagu darbu strādājošiem cilvēkiem ļoti lielas fiziskas

pūles rakstīt. Roka paradusi lielu enerģijas izlietošanu

lielos vilcienos: te nav lielu vilcienu un, lai noturētu

sīkās kustībās, vajga lielas enerģijas piespiešanas. Katra

sīka kustība top tikpat lēna kā lielo vilcienu kustības,

jo tas spēks top patērēts tur izvešanā, to saturēšanā.

Tādēļ pūles, rakstot ar visu ķermeni. Pulksteņtaisītāji
laikam tā nepūlas. Tas būtu jāredz. Kaut gan ari tiem

lielas rokas.

*

Vitmanim nav nekādas poētiskas formas, ir tikai prasība

pēc jaunas formas, bet ne prasības izpildījums.

*

Jēzus mācība un kristīgā ticība nav viens. Šis ir re-

zultāts no viņas cīņas pret pagānību, ir kompromiss starp
veco un jauno. Kristīgā ticība gadusimteņos pieņēma
romiešu kultūru līdz ar viņas ētiku. Tāds pats liktens

draud marksismam, no kura izkūņosies, kā jaunā mācība,

kompromiss ar kapitālismu, t. s. soc. demokrātija. Un

Marksam būs jānāk otrreiz kā Jēzum augstākā pakāpē.

*

Mākslā Jēzus mācība noslēdza kompromisu ar grieķu

mākslu; glezniecība sāka ceļu gluži no jauna, no aiz-

vēsturiskās mākslas. Mūzika piemērojās. Dzeja ņēma no

vecās tautas dziesmas, arī mūzika. Kaut gan viņu piemē-
rošanās nebij tik liela kā ticības.

10.2.13.

Braucu uz Cīrihu. Gribu strādāt, bet In. noguris, un es

arī. Pēc «Jāzepa» varēšu jauno sākt.

17.2.13.

Esmu atkal še. Kārtojos un paiet vakars. Ir arī savs

prieks un labums būt vienam. Bet nu jāsāk sistemātiski

strādāt. Viens esmu un palieku. Mani var glābt tikai,

kad pats topu īsts cilvēks. In. domā, ka katrs attīstās par

sevi, lai es mācos iztikt bez viņas, lai ziedoju savu ener-

ģiju sīkā saimniecībā, un tad būsim katrs tā nomierinā-

jušies, tad varēsim kopā būt. Cik savāds pārpratums, tad
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kopā iet, kad viens otram nevajadzīgs un nesajūt vaj-
dzību pēc otra. Sievietes dzīve ir gadījumu virkne bez

mērķa.

18.2.13.

Es In. uzdevu atkal lielu darbu: «Induli» strīpot. Tas

nebij labi. Es arī izdarīju to gluži naivi, kā I. Ko es

pārmetu? Un ko es vienmēr šaubos savās attiecībās?

Vainīgs es pats, ka nenāku pie darba un miera.

*

Manas drāmas grūti strīpojamas, jo nav neorganisku,

pielipinātu vietu. Ir organisms, tikai viss izplūdis pāri
mēram, pārāk liels organisms, salīdzinot ar citām drāmām.

Man tādēļ vajga ņemt tikai īsas epizodes, īsti katastro-

fas, kā grieķi un Rasins, ne dzīves gājumus, kā Šekspīrs.

19.2.13.

Man ir katrā lietā un situācijā pārāk daudz ko teikt,

tādēļ drāmas man tik plašas. Šekspīrs deva tikai faktus

un notikumus, ne idejas. Arī Hamlets ir pēc moderna

uzskata gluži tukšs no idejām, tikai domīgs raksturs.

Tagadne dzīvo pārāk ar idejām, lai tās neizteiktu arī

drāmā. Bet te grūtības. Romāns panes vairāk idejas.

*

Drāmas veids ir pārāk mehānisks, drāmas ideāls ir ki-

nematogrāfs, kur runātam vārdam vairs nav vietas, bet

paliek tikai darbība. Tā gan izskatās pēc teatrāliskas un

ārējas darbības, bet taču ir ari iekšēja, jo notiek acu

priekšā apņemšanās, un no viena notikuma izrisinājas
citi. Ir attīstība un ir cīņa, tikai nav parastā veida to at-

tēlot skatītājiem, nav valodas. Bet arī citas mākslas iz-

tiek bez valodas. Un pantomīmas arvien ir bijušas taisni

mākslas pagrimšanas laikos. Kinematogrāfa attaisnojums
iekš tā, ka normālskatītājs tā kā tā nedzird visu lugu, pat

ne desmito daļu no runātiem vārdiem. Viņš pēc redzētā

notikuma sev sakombinē drāmas gaitu. Un tā ir labākā

drāma, kurā var skaidrāk sakombinēt notikumu bez dzir-

dēšanas. Tās vietas, kuras bez dzirdēšanas nemaz nav sa-

protamas, ir nedzīvās vietas, kur tiek uzskati izteikti, vai

liekas epizodes. Tās būtu strīpojamas arī normāldrāma.

No Kinemas var vismaz mācīties.
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20.2.13.

Es esmu izsviests no vecām sliedēm un netieku iekšā

jaunās, jau pusgads un nevaru sevi piespiest kārtīgi strā-

dāt, nevaru atkratīties no avīzēm. Vajga jauna mehāniska

dzinuļa vecā, I. vietā, nevaru atrast un pieturēties pie jeb-
kādas sistēmas. Pārejas laiks. Te bij sievas uzdevums.

Viņa no tā atkāpjas. Jāmeklē jauns. Jāatmet viņa pate.
Pulkstens un veselība.

21.2.13.

Mīla var cilvēku gluži atjaunot. Vai ne katra stipra
dvēseles kustība? Mīla jau tā stiprākā, jo aptver visas

dzīves funkcijas, bet arī kaislība, motivēta griba, ideja.

*

Mīla ir dabisks dzinēja spēks, tādēļ tik stiprs. Vai me-

hānika nevar to pašu panākt? Vai nevar sev konstruēt

domu, cīņu, mērķi, kurš arī dzen? Vai sistēma ar savu

lēnumu un akurātību vien arī to spēj? Jeb sistēma tikai

piepalīdz, kad ir mērķis? Angļu akurātības, pēc pulkstens

dzīvotāji, ir bez mērķa. Abus vienojot — lielāks stiprums,
un trešā mīla klāt, vēl stiprāk. Bet problēma te dabūt

līdzīgu stiprumu bez mīlas. Vai jauna mīla? Papildinā-
tāja.

*

Man jāatzīst, ka saimniec. un personisk. iespaida no-

zīme mazāka par garīgu palīdzību. Kad mainās soc. ap-

stākļi, jāatrod lietām citādi veidi. Bet tādēļ garīgā palī-

dzība nebūs mazāka, jā, pat var vēl augt. Nē, augt nē, jo
otra persona top sava un tātad egoistiska un ar citām in-

teresēm. Kopu intrešu nav vairs tik daudz un nav vairs

tik stipras. Bet jāizlieto arī daļas, kad nevar vairs visu

gūt.

*

Katra patiesība top uzņemta tikai ar jūtām. Patiesība

ir jūtu lieta. Arī zinātniskā. Uz to dibinājās jaunu zināt-

nisku atziņu neatzīšana un cīņa pret viņām, kur taču

vajdzētu domāt, ka zinātniekus, kuri darbojas tikai ar

prātu, vajdzētu tūliņ pārliecināt arī jauniem prāta slē-

dzieniem. Bet prāts nevar būt pārliecināts arī par 2X2=4,

kad jūtas viņam to neļauj. Cilvēku nevar pat par viņa
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paša labumu pārliecināt, kad neaizkustina viņa jūtas. Jū-

tas ir kūtras, bet valda. Tādēļ jārunā uz jūtām, tādēļ vaj-
dzīga retorika un poēzija.

22.2.13.

Savām miesām nevajga ļaut ierūsēt, nosēdināt nekūs-

tošas vielas asins traukos, — tas ir viss. To panākt me-

hāniski: ēdot kūstošas vielas, sviedrējot laukā un padze-
not dzīslās nelabās vielas. Un psihiski: pieradinot sevi

pie kustības un pie gribas, un uzturot garu jautrībā. Bet

atmiņa ir jāizpilda, tad tikai līdz.

*

Vai nevar dibināt firmu uz vadošu vārdu un vārdu

ģinti? Personas darbībā var viņu uzzīmēt, vai nevar to

principu lietot atsev. gabalos?

*

Es biju tik izplūstošs un nevarīgs, vēl tagad sevi dzīvē

nevaldu, un dzejā visi redz to kristālību? Vai griba panāk
savu? Bet vai tikai savā šaurā aplokā, nedarot iespaidu uz

visu personu?

23.2.13.

Kas man ir bijis un kas palicis pāri no mātes mīlas, no

tēva, no mīļākās? Nekad es neesmu varējis visu izdzir-

dēt, ne visu teikt, ko es teicu, to nesaprata. Es paliku
svešs. Nekad un nekam es neesmu varējis pilnīgi uzticē-

ties un būt drošs, ka mani kā personu neiznīcinās. Upu-
rēties es esmu vienmēr varējis, bet tas nav tas, kas uzti-

cēšanās un savas personas nodošana citai, lai izietu droši

ārā no savas čaulas. Tā ir dzīves atdošana neatraisītā

čaulā. Tauta, lieta arī nesaprot mani, es tām tieku arvien

svešāks, jo vairāk sevī augu. Vai ir vēl cerība uz ko,
kurā es varētu atvērties? Atkal rēgojas briesmīgā adep-
tība.

*

Man I. pārstrādā visu «Induli» pilnīgi, pat cēlieni ci-

tādi sadalīti. I. tā operē un ārstē, ka no «Induļa» nepa-

liek vairs dzīvības. Varbūt tas būs labāks, — būs la-

bāks, — bet ne vairs «Indulis». Visam ir jāmirst, lai

mirst i viņš. Godu taču ir dzīvojis. Mazie bērni mirst
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pirms vecākiem. Lai arī nesūta šurp, vēlreiz redzēt, man

nepatīk miroņus redzēt. Man pašam viņš otreiz jānokauj

priekš mūzikas.

*

Katra māksla, kad viņa pilnīga un patstāvīga, ir tikpat

nežēlīga kā persona, kas pilnīga un patstāvīga. Viss dzī-

vais un nedzīvais viņai ir tikai pretmets, ko izlieto sev

un apēd. Arī dzīvs organisms, arī cita mākslas darbs

«Indulis» jānokauj, lai opera
1

varētu no viņa izaugt.
K[uga] tik mīļi un pilnīgi bez liekulības runā par «In-

duļa» organiskumu un apaļību, un nestrīpojamību un lūdz

mani pašu nokaut šo organismu. Katra būtne ir egoistiska.

*

Visu savu zināšanu savest sistēmā padara zinātāju par

vienpusīgu un par zinātnieku. To var vēl tehniķi zinātnēs,
bet ne dzejnieki, arī ne dzejnieki zinātnēs. Un īstam lie-

lam dzejniekam jābūt arī dzejniekam zinātnēs. Viņa afo-

ristiskās zināšanas tādēļ vēl nebūs nevērtīgas un nesiste-

mātiskas, jo dzīves nopilnotos laikmetos un visas dzīves

kopumā citu acīs, t. i., pēc nāves, būs atrodama sistēma,

tikai lielāka, dziļāka un plašāka nekā zinātnieku tehniskās

sistēmas. Sistēmu vienotājs pats gars.

Zināšana neapspiež radīšanu, jo viņa dod vielu radī-

šanai, un viņa radītāju — spēku — jau pirms tam ved ne-

skaitāmās jaunās situācijās, kuras viņu dzen visu aplūkot
un novērst no vienmēr jaunām pusēm, un, galvenais, sevi

salīdzinot ar novēroto, papildināties un augt.

*

Radītājs = spēks, kurš neaug un nepapildinās vairs, tū-

liņ pēc tam sāk arī vairs neradīt jaunu. T. i., ģēnijs, kurš

neaug vairs, top par talantu.

*

Man esot, kā visi saka, sevišķi attīstīts prāts, tad man

vajdzētu drāmā ņemt to veidu, kurš pamatojas uz prātu,
t. i., komēdiju, kamēr traģēdija darbojas ar jūtām visvai-

rāk. Tādēļ varbūt Šekspīrs lielāks par Silleru un frančiem.

Tādēļ frančiem gan ģeniālā komēdija, bet ne traģēdija.
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*

Visi tā vajā ideja ievešanu drāmā un reizē atkal prasa,

lai būtu psiholoģija un idejas. Tā ir liekulība, kura nāk

no garīgas nepieaugšanas, veca prasība pēc kaislībām kā

vienīgā motīva drāmā kopš Šekspīra. Bet mūsu dzīvē lie-

lāks motīvs par kaislībām ir, no vienas puses, aprēķins un

veikals, no otras, idejas. Kā tad lai drāmā paliek pie
vecā, vairs nederīgā motīva? Publika reizē prasa idejas
un baidās no viņu garīgā piepūliņa drāmā, kur idejām jā-
būt dziļākām nekā publikas parastā fejetonā. Visas moder-

nās ideju lugas arī nav nekas vairāk kā feļetona lugas.

*

Idejas drāmā prasa vairāk telpas nekā kaislības, kuras

nedz vajga fiksēt un iztirzāt, nedz vajga motivēt. Motīvi

ir tie, kas aizņem telpu modernā drāmā. Modernai drāmai

vajga citādas konstrukcijas, lai iegūtu telpu saviem motī-

viem. Faktiskie notikumi, kuri savienoti ar dekorāciju

maiņu un laika tēriņu, atmetami. Kaislības nav vairs da-

žādas, bet tik divas: egoisms un altruisms. Visu vajga
sadzīt uz katastrofu, kurā pretī agrākai praksei, vajga būt

arī sarunu un loģisku izskaidrojumu, cīņas domu rezul-

tātu. Var iztikt arī bez miršanas, jo viņas ilgums dod ne-

dabiskumu. Miršanas vietā citas nāvīgas izejas, kas visu

agrāko dzīvi iznīcina.

*

Šeksp. sev darīja viegli, kad pat dekorāciju maiņu ne-

prasīja, — tā viss laiks palika faktu tēlošanai un kaislībām,

kuras arī bija bez motivēšanas. Arī lirikas maz. Tādēļ

viņa drāmas tik īsas. Un tomēr mūsu publikai vairs nav

pa prātam.

24.2.13.

Varēju vienā diena pabeigt In. jubilejas dzeju 50 r.
1
,

ko «Jāzepā» tagad neesmu spējis. Bet noguru gan. Lai-

kam viss no tā, ka pārlabot man grūtāk nekā no jauna un

gatavu strādāt. Man jāpārmaina sistēma: tikai īsas drā-

mas, uz pusi īsākas, 2000 rindās. Tad ies.

25.2.13.

Mana aiziešanas doma nav vēl tikusi reāla, bet pama-

zām noskaidrojas un aug. I. darīja arī šoreiz kā savā laikā
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ar noriņu 1
: ka nu diezgan. Arī tagad pate neaicina vairs,

neslēpjas vairs aiz izrunas, it kā es negribētu nākt. Jātop
man arī patstāvīgam. Ir laiks.

*

Es tieku ar saviem darbiem arvien svešāks tautai. Jā-

iet vientulībā: varbūt nāks manī kāda pārmaiņa, varbūt

arī tikai tehniski pāriešu uz publicistikai tuvu literatūru,
dienas jautājumi drāmā, — un tad nāks atkal tuvums

publikai. Tad varēšu nākt laukā no vientulības.

*

Jāuzraksta piezīmes par Cīrihā redzētām izrādēm. Aiz-

vien nevaļa un citi sīkumi. Bet tas vajdzīgs.

26.2.13.

Es vēl apprasos pēc veselības, I. vairs nē, kaut gan

saka, ka uztraucoties neziņā. Bet tagad nervozība visu

nospiež, arī šīs jūtas tikai reizēm uzliesmo. Var notikt, ka

ilgstoša nervozība top par parašu. Bet ko tad es gaidu?
Kurš pirmais, tam uzvara.

27.2.13.

Bet nekas jau nav noticis. Tie tikai sīkumi, ko tad es

gribu? Ko graužos pats sevī un otru? Jāapspriež, kā ir,

un pie tā jāturas. Man ir tikusi par parašu mūžīgā šaubī-

šanās. Tā man atņem visu spēku un laiku, un ir cits darbs.

*

Man ir jāuzraksta iespaidi par redzētām drāmām. Jā-

lasa, kā studija, drāmas un par lasītām arī jāuzraksta.

28.2.13.

Daudz nemaz nevajga, lai man palīdzētu, bet i to man

neviens nedos. Kad man bija palīgs, man nebij diezgan
ziņas, ko darīt, es nezināju, ka jātop vispirms veselam ar

citu palīdzību. Tagad nekas nepaliek pāri, ka jātop vese-

lam arī bez citu palīdzības.

*

Veselībai jāiet dziļi; tik dziļi, ka var ne vien novērst

visus darba traucēkļus, bet attīstīt visus spēka dīgļus, kas

līdz šim vēl guļ nedarbojušies, ka var vēl vairāk: vērst

visu dabu pēc manas vajadzības. Un mērķim jābūt: tapt
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iekš sevis pilnīgam, lai nebūtu vajadzīgs nekāds papildinā-

jums no āras. Tas runā pretī manam līdzšinējam uzska-

tam, ka lielākā pilnība sasniedzama, abām būtnēm, vīrieša

un sievietes, papildinoties. Jā. Bet nav vēl iespējas uz tādu

papildināšanos, jo tur vajdzīga dziļāka kopība, un tur

atkal patstāvīga personība arī sievietē. Un neiznāks man

visaugstākā pilnība vienam tādēļ, ka nav darba dalīšanas,

un vienam būs jāiztērē spēki tur, kur kopībā varētu otrs

izpalīdzēt. Jā. Bet vajga dziļas veselības, tad var arī tērēt

spēkus, lai viņi vienmēr atjaunojas. Nu tik vēl vajga

stipra dzinuļa. Tas visgrūtāk atrodams. Bet jāvar.

*

Es tomēr nezinu, vai arī tā ir taisnība. Varbūt atpūta
no manis, arī divi gadi, neatradinās no manis. Man ne-

vajga būt ļaunam, nevienā vietā. Bet priekš tā vajga būt

stipram. Un kā dabūt stiprumu? Palīga nav, jādabū vienam

pašam stiprums. Un ja nu man vairs nevajdzēs palīga? Kas

tad saistīs? Varbūt viņai tad vajdzēs. Bet tā es iztērēju

savus spēkus divkārt: iegūdams veselību un to atkal atdo-

dams. Ari uz mani ir tērēts spēks. Es vainīgs, ka nezināju
viņu tā lietot, kā palīdzētu. Tātad bojā iešana katrā ziņā.
Ir viena izeja: tapt tik veselam, ka pilda visus tēriņus,

tapt trejkārt stipram. Kur? Vienatnē? Vai nebūs izšķiests
arī šis spēks? Vai nebūtu labāk viņu lietot adeptībā,
priekš cilvēces? Bet varbūt aug arī viņas spēks, un tomēr

galā nāk lielā kopība un tad lielā augšana.

1.3.13.

Es uzkāpu šodien Brē, gluži netīši. Nejūtu nekādu paš-
pārmetumu. Bij par daudz jauki. Nekā nedarīju. «Jāzeps»
palika kabatā. Bez cepures un vējš, bet ne sala, ne sāpēja.
Visu dienu saule un silts. Vācieši brīnījās par mani: ma-

tiem apaudzis, bikses skurbalās, divas pogas svārkiem

nobružātas spīd, otras divas spīd nebūdamas. Tik skaidrs

kā tik ziemā. Lapas vējā kā putni, vāciets apprasās, kas par

sugu. Nē, tālāk neiešot, pusdiena gaidot. Bērziņš priekš
i. Virši zied. Baltās un zilās vizbulītes. Dzeltenās pūkaines.
Aizvējā silts. Zils debess un ezers. Zila vilku mēlīte. Bērza

pumpuri garšīgi. Kazas un bērni. Pelēkie bēdīgie jumti.
Porlezzo, Piano, Rosa1

uz lielas grēdas, bet pats i tad vēl

lielāks, tā visi īsti lielie, lielo starpā vēl lielāki.

Nemaz nenogurstu; atpakaļ nākot nopeldu, beigās jūtas

kājas. Bet strādāt būtu varējis. Grūtsirdības nav, kā vakar,
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kad pēc ilgāka laika atkal raudāju. Ērglis mēģinādamies
metas zemē vai varbūt ar vēju cīkstējās. Liels un garš

sēdēja kokā.

Par daudz skaista Lugāna. Nu jau 6 gadi. Es varbūt arī

tagad vairāk aizraujos ar katru skaistumu.

*

Man vajadzētu ne ikdien, bet iknedēļ kāpt uz Brē, kas

labi dara. Man jau divi gadi nav bijušu kājceļojumu; var-

būt arī cēliens jaunam prātam. Sākt no jauna vecpuiša
gadus.

*

Jāpiezīmē kaut tagad pēc mēneša kaut pāris rindiņās
par resnā Bertoglio meitiņu. Tik savāda sievietīga skais-

tuma nevarēju iedomāties. Visa runa kā grūti, lēni izce-

ļama. Acis lēni ceļamas. Viss kā dziļā nomoda miegā.
Viss vienaldzīgs, tik viens ir viss: tas pats tik dziļš, kā

neapzinās, neprasa, ne pat jūt — pate kas ir, kā zeme, ne

zina, ne jūt, tik ir un audzē. Viss jauns, bet jau masīvs.

Smaržo kā cilās. Skaistums kā cilam viņu gatavībā, čau-

ganībā, jaunībā. Ik mirkli gatava, bez apziņas, ņem, ne

vēlēšana, ne pazīšana, ne apspriešana, tikai dziļā dzīves

došana, uzdevums un izpildījums.

2.3.13.

Visu dienu lasu taut[as] dz[iesmas] priekš «Laivenieka»1
.

Dikti nokūstu. Dikti raudu.

3.3.13.

Nevaru vēl strādāt. Uztraucos, ka no I. nav ziņas. To-

mēr sāku «Laivenieku».

*

Mana nabaga draudzene Giuseppina šorīt nomirusi. 1 Ne-

viens nebijis pie viņas. Vientulība. Tik vien dzīves un

prieka, vai tas pietiek?

*

Es lasu t. dz. un redzu, ka gluži citāda mīla nekā mēs

saprotam. Seksuālisms bez seksuālisma. Mans ideāls tur

jau ir bijis. Tas jāpropagandē un jāceļ augšā. Tā skaid-

rība tika sagānīta.
Nu netīra meitās iešana, bet bij idile. Drāmā tēlot. «Lai-

venieks» nav tas. Tēlot cīņu pret jauno svētulības uzskatu.
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Vēl tagad tautā turas skaidrais uzskats. Kopu pirts. Tas

taps modernāks.

4.3.13.

Iznāca nezināma un aizgāja nezināma. Ne tēva, mātes

zināja, ne dzīvē zināja, ko darīt, kur palikt; ne kāids zi-

nāja, kad nomira, ne slimība nav zināma. Labi vēl, ka

pate sevis nezināja, apziņa būtu dzīvi darījusi briesmīgu.
Kā viegla vēsmiņa pārskrēja pār ceļu, drusku smilšu pa-
cēla un turpat nometa. Tas pats visiem. To mazo laiciņu
nedzīvot sev, tad var plašāk dzīvot. Bet paša dzīve tā

nav. Smagums paliek; nevar ar vārdiem to celt apziņā,

paliek viss iekšā. Par vienu dvēsli smagāka dzīve.

*

Es gribēju ieradināties ik vakaru smieties un esmu

ieradis raudāt. Es esmu pazaudējis visu enerģijas iegu-
vumu un nu nezinu, kā tikt atkal pie darba. Gribēju pie-

peši uzrakstīt «Laivenieku», bet prāts teica, ka būtu bēg-
šana no pienākuma. Tā palika arī šī nelegālā glābiņa

izeja.

*

Es meklēju, kur vaina. Vai fiziska vai tikai pēdējie ga-

dījumi? Pārstrādāšanās? Vai par daudz domas par I. No-

gurstu arī no šīs meklēšanas.

*

Es par daudz mīlēju, par daudz ticēju kopības iespējai.

Neattīstīju sevi, bet kopību. Pati mīla bija vājība, jo

meklēju palīgu pie cita, nu bij jārada iekš sevis. Ir gan

vislielākie meklējuši un dabūjuši tādu palīgu ārpus sevis,

visiem ir bijušas saimnieces un kopējas. Bet uz to vien

nevar palaisties, un kad arī to prasa, tā nav. Nu jau
13 gadu nevaru ne mīlu pārvarēt, ne sevi izaudzēt. Un

tomēr jāveic un drīz jāveic.

5.3.13.

Ir jāveic, jāmeklē un jāaudzē dzinējs un uzlūks spēks
iekš sevis. Ja I. kaut kādā ziņā nav, tad beidzas visa

darba spēja un tad jābeidzas arī dzīvei. Es nevaru savu

dzīvi darīt atkarīgu no cita un no gadījuma. Dzīvei jābūt

autonomai un organiskai, simbioze vēl nav iespējama
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augstiem organismiem un par parazītu taču negribu būt.

Dzīvoju taču jau reiz viens, nelabs un meklēdams, bet

dzīvoju.
*

Ir notikusi verdzības atcelšana Romā bez revolūcijas.

Arī zemnieku brīvlaišana Krievijā, laikam ari citur, noti-

kusi bez revolūcijas. Amerikā tikai karš vergu emancipā-

cijas dēļ. Kristīgā ticība uzvarēja bez revolūcijas. Vai

skaidri ekonomiskas pārmaiņas nenotiek bez revolūcijas?
Vai politiskās vien nav savienotas ar tām. Ekonomiskās

un garīgās pārmaiņas, kā lēnas un maz nomanāmas, un

notveramas, notiek pret politiskās varas gribu, bet vi-

ņām nevajga straujas krīzes, apspiežamas viņas nav ar

politisku varu, tikai aizturamas. Vai tā nebūs arī ar so-

ciālismu?

*

Mana nabaga G[iuseppina] nav gribējusi mirt, kad

neņēmusi zāles, tad ar miršanu iebaidījuši un piedabūjuši.

Gribējusi greznoties. Palikusi jau 4 mēn. vienā vietā. Sā-

kusi jau strādāt.

*

Bērna un sievietes fantāzijas dzīve. Pati izstāstījusi mā-

tei un kopējām, ka esot mīļākais jau kopš 4 gadiem. Esot

savs dzīvoklis noīrēts, kur satiekoties un kur dzīvošot.

Tēvs pārbaidījies, gājuši atrunāt. Kad mirusi, ārsti ne-

zina cēloni un uz kopēja stāsta pamata uzšķērduši un iz-

meklējuši: bijusi pilnīga jaunava. Viss fantāzija arī ar

dzīvokli. Kas tādu bērnu tādēļ iedzen nāvē? Tā ir traģē-
dija.

*

Bērns un sieviete ir ļoti tuvi, un tas ir jāuzskata ne

par niecīgu, pārejošu stāvokli, bet par patstāvīgu dzīves

stadiju, kā, piem., nāve. Sieviete īsti vienmēr paliek
bērns. Emancipācija ir vīriešu kustība, plaģiāts no vīriešu

kultūras, kā izņēmums nav ņemama par normu. Fantā-

zija raksturiska kā garīgā īpašība. Viņas mīlas dzīve lai-

kam vienīgi pareizi izteicas senās attīstības stadijās, pat-
riarhālībā.

T. dz. meitās iešana, jāņu dienas mīla, t. i., pie gada-
laika saistībā, ir norma. No tās neapzinīgi sieviete nekad

nav atkāpusies. Ar lielu loku vajga pie tās nākt atkal

atpakaļ, — tā būs īstā attīstība un progress. Tā būs arī

vienkāršība un vienkāršai dzīvei ir jātop.
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*

G[iuseppinas] lietu apstrādāt romānā, bet varbūt būtu

iespējama arī drāma. Tā man ir vairāk piemērota.
*

Ir mākslas jeb kultūriska kritika, kurai jāizjūt un jā-
konstatē radītājs — spēks kādā darbā, un publicistiska

jeb politiskā kritika, kurai jākonstatē darba formālie ap-

stākļi: kā cēlies, uz kādu mērķi iziet, kam nāk par labu,

[1 nesalasāms vārds] un virziens.

*

Ir saprotams, ka mums gandrīz tikai publicistiskā kri-

tika, jo politika jeb dienas vajadzība stāv mums tuvāk

nekā māksla, kuras nozīme tikai garos laikmetos. īsa

laika kredīts vienmēr labāk organizēts, jo vajdzīgāks,
nekā gara laika kredīts. Tad nav jau mums arī gandrīz
nemaz mākslas darbu. Tad politika vispār ir valdošā visā

garīgā dzīvē, visā mūsu laikmetā. Un tas grozīsies tikai,

kad būs iestājies miera laikmets. Kad un kādēļ pārgāja

reliģijas valdīšanas laikmets? Jāizzina.

*

Mūsu paaudze nebij tik diletantiska kā šī, mēs pazi-
nām pretnieku, kuru apkarojām, un raudzījām saprast
savu stāvokli. Mūsu zināšanas bij faktiskas, tagadējās
fiktīvas, jo dibinājās tikai uz avīžu rakstiem. Mēs ņēmām
no brošūrām, tagad no ievadiem. Publicistika stājusies
politikas vietā. Kad arī mēs nebijām lēni, mēs kliedzām

par lietu, tagadējie kliedz par sevi. Bet publicistika jau
dibinājās uz daudz apgrābstīšanu un pašreklāmu. Tas jau

parādās pie pirmā feļetonista Heines jo spilgti.

*

Rūpniecība paceļ tautas labklājību, tā pavairo tautas

skaitu un kultūru. Mums vajdzētu pievilkt sev lētu Eiro-

pas naudu, kurai nav ceļš aizsprostots no valdības, tātad

uz zemi un namiem, un rūpniecību.

*

Ir vajadzīgs pārvarēt riebumu uz kādu darbu: tas ir

laikam kaitīgāks par avīžu lasīšanu. Tur laikam sakne.

Lasīšana izliekas aizvien kā vienīgais apmierinājums un

gandarījums mūžīgās ciešanās un pārestībās. Kad darbs



tā neriebtos, viņš arī varētu mierināt, un tad jau viss

būtu labi, jo tad sevi ņemtu rokās caur pašu mierinājumu.
Un galā darbā un tā sevī atrastu dzinēju un uzlūku spēku,
kuru velti meklēju ārienē. Kad pārvar riebumu, tad tūdaļ
darbs top labs. Bet kādēļ atkal un atkal atriebjas un no

jauna jāsāk pārvarēt riebums? Nepareiza darba iekārta

un no jauna jāsāk pārvarēt riebums? Nepareiza darba

iekārta un vispārējais nogurums. Jāārstējas ātrāk, kad tik

tiktu brīvs no uzdotiem darbiem.

6.3.13.

Es biju vakar jau drusku ticis uz ceļa, bija jau cik necik

cerības, un tāpat vakar tik briesmīgi tiku atsviests atpa-
kaļ, un raudāšana vēl lielāka. Visa nelaime, biju lasījis
Mendosu1 laikam drusku par daudz.

*

Šodien atlaižas nelabums, rakstu vēl nelabu vēstuli 1.,

nevaru atturēties, bet labāk jau ir.

*

Kritika bieži vien atzīmē: kaut gan tas darbs nerāda

kādu jaunu pusi rakstniekā, tomēr. It kā aizvien vajdzētu
jaunas puses. Cik puses tad ir? Un it kā jaunums būtu

lielākais labums. Tas ir domāts gluži reportieru garā, tikai

jaunākā ziņa ir laba.

7.3.13.

Es jūtu vienmēr kā sienu starp sevi un visu apkārtni.
Nekam un nekad neesmu ticis gluži tuvs. Nekad nav bi-

jusi pilnīga kopdzīve. Un kur es to vēlējies un dzinies,
tur es apvainojis, nogurdinājis, nokāvis, un siena paceļas
tikai vēl biezāka. Kur tad es palikšu, kur es palikšu?

8.3.13.

Es pats vainīgs. Es par daudz prasu. Es uzplēšu pats

rētu, kas tikko aizdzīst, meklēdams un raudzīdams. Mazāk

zināt gribēt, būt mierā ar to, ko dod. Būs labi.

9.3.13.

Labi jau bija, sāku jau domāt uz darbu. Mana ļaunuma

atspīdums no I. dara atpakaļ ļaunu uz mani pašu, Sākas

612
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atkal raudāšana, un kad tam gals? let atkal viss nekārtīgi.
Dien. grām. netiek vesta, kalendārs palaists. Lasu nekār-

tīgi. Jāsaņemas nu atkal no jauna.

10.3.13.

Es dzimtenē iešu tikai tad, kad viņa man vairs nebūs

nepieciešama. Tagad viņa vēl tāda man ir. Ārzemju māja
nu paliks tukša, kad viesi aizbrauks. Viens palikšu mājās,
bet palicējs jau ir saimnieks.

*

Es vakarā pēc maziem darbiem paņēmu rokā «G. un

s.» — lasīju un raudāju pats par sevi. I kauna vairs ne-

bija, taisnība taču viss ir, kas tur sacīts. Visstiprākās vi-

dus nodaļas, sāpes, — tālākās, kā nāve un vientulība, nav

stiprākas, pat vietām jūtas vājākas. Jāizņem būs vājākās
laukā. Nu viss jāpārstāda pareizāk. Gala dzeja gluži vāja
un teatrāliska. Tai citur cieta, tad būs stipra. Galā jāsa-
kopo stiprākās un garākās no nāves, vientulības un at-

dzimšanas. Atdzimne jāizceļ stiprāk, tagad to nesaprot kā

atdzimni. Ja ne citādi, tad varbūt likt viņā tikai vienu

dzeju «Pārvarīgais»
1 vai vēl par būtni. Daudz darbu vēl

tās grāmatās.

11.3.13.

Ir atkal labi ar L Nekas nav izrunāts un izlīdzināts, bet

tāpat jūtas ņem pāri un izkliedē. Jūtām arī sava loģika.
Prātam būtu viņa jāpabalsta. Būtu jāizrunā viss, bet kad

I. nogurst no tā, tad jāapmierinās ar jūtām vien. Pro-

tams, nu celsies atkal augšā prāta nesaskaņas. Bet vai jū-
tas nomainās un nesaskan arī. Un tomēr viena lielā jūta
vieno.

12.3.13.

Runā visi par proletāriskas mākslas nākšanu un iedo-

mājas šo mākslu atkal kā strāvu, pat kā abstraktu būtni.

Bet ne abstrakcija, ne lielais pūlis, kurš sastāda strāvu,

dod mākslu, bet mākslenieks viens vai nedaudzi. 5—6

klasiķi dara vācu kl. laikmetu, ne strāva, tie 100 rakst-

nieku. Ne rakstnieki, bet ģēniji.

13.3.13.

Man vakar bij domas, ka vienalga būt arī, kad tas jau
būtu viss. Slava jau man vajdzīga nav kā tāda, bet tikai
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kā līdzīgs pie darba, nav darba, nevajga arī slavas. Un ko

es panāktu, ilgāk strādājot? Labākus darbus? Varbūt dar-

bus, kas cilvēcei vajdzīgi, lai tiktu ātrāk uz priekšu? Jā.

Bet māca, ka galu galā arī tos varētu katrs pastrādāt, un

kad arī tā nebūtu taisnība, tad labums no tiem tikai laika

paātrinājumā. Bet cilvēcei ir laika diezgan. Nu bet man

pašam? Jā, es attīstītos daudz augstāk, un tas iespējams
tikai caur darbiem. Bet kad nu spēku trūkst? Kad tos ne-

var tik ātri attīstīt, kā darbiem vajdzīgs, tad nāk nesa-

skaņa un sāpes un nav panākumu. Un spēku attīstībā lai-

kam iestājusies krīze. Es neesmu pārvarējis ne avīžu

lasīšanu. Es neesmu pabeidzis ne «Jāzepu». Ko tad tas no-

zīmē? Un kur tad redzams glābiņš? Kad nu l. aizbrauc,

trūkst gluži dzīšana uz darbu. Un sevī es neesmu atradis

dzinēju un regulētāju spēku. Nāves vietā varētu nākt

adeptība? Jā. Bet bez šī iekšējā dzinēja arī te nav panā-
kumu. Viss lokā atkal atnāk tur, kur bijis. lekšējs dzi-

nējs — spēks.
*

Kur tik manas kas savādāks, kāds īsts cilvēks, tur tūliņ
sabrūk virsū tie feļetona gari, lai nospiestu. Tā nu nabaga

Kraujam. Tam gara nabagam te vien parādās tā gara rad-

niecība.

14.3.13.

Viss, kas liels kā persona, tas tagadējam laikam vairs

nav saprotams. Un šo nesaprašanu sauc par demokrā-

tismu. Vismaziskāks tas ir Krievijā un pie mums. Bet arī

Eiropā. Bija laiks, kad Homērs likās par lielu, lai ietilptu
vienā personā, nu Šekspīru nevar saprast kā personu: tik

lielas zināšanas un nabagu aktiers. Vismaz būs bijis kāds

kanclers nu jel vismazākais grāfs vai lords. Krieviem

priekšrocība vislielākā demokrātismā. [Daublonu?] pārla-

bojot, atrod kāds [Isajevs?], ka Š[ekspīrs] nemaz nav per-

sona 1, bet tauta, vismaz vesels pulks izglītotu vīru! Tas

feļetonistu žurka iedomājas, ka lielus darbus var sarak-

stīt komisija, kurai tik vajga to uzdot, ievēlot vīrus pēc
4-astainās formulas. Nu vēl rinda pie Gētes. Pēc pāris

gadiem atradīs, ka arī tas nav persona, bet masa. Emer-

sonam taisnība, ka ģēnijs dara tādu iespaidu, it kā būtu

masa.

15.3.13.

Viens esmu un palikšu, tad vajga sava spēka. Visu sevi

biju pazaudējis, jāsāk atkal iegūt. Vispirms lūkošu ar
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varas lēcienu — «Laivenieku». Varbūt iekustināts varēšu

arī «Jāzepu». In. ar visu uztraukumu strādā pie «Rutas»'.

Ja nu es nesaņemos, tad man beigas. Kura jūta asāka, tā

jāņem sākumam. Gan vēlāk varēs laist maigumu.

■

Es strādāju pārāk nekārtīgi un aši. Viss īsti ir tikai

skicējums. Man par daudz ko teikt un par maz laika, ko

rakstīt. Man nav laika vairāk interesēties par savām per-

sonām, man interesē ne viņas vien, bet arī visa viņu ap-

kārtne, viņu idejas, daba ap viņiem.
Tā es aši uzbūvēju visu parku ar pilīm un cilvēkiem,

bet interese arī skatītājam nu nav pie personām vien. Un

laikam to taču grib? Vai ņian nevajdzētu mazāk būvēt un

izvest personas vienas pašas kailā laukā? Jā, kad man būs

vairāk laika, kad es strādāšu mierīgāk, kad lielie naftas

izverdumi būs nostājušies un plūdīs lēnāka straume.

16.3.13.

Galvenā pazīme bērnu būtībai ir bezmērķība; visa

audzināšana iziet tikai uz dažādu mērķu likšanu un uz

piespiešanu dzīties pēc šiem mērķiem. Tā pate pazīme ir

arī sievietēm. Tās, kuras grib mērķi, i vīrišķīgas: varo-

nes, praktiskās sievas = krājējas, visas emancipētās un

arodnieces. īstās sievietes ir mīļākās un mātes. Tām gan

mērķis, bet uz laiku. Un mātes jūtas? Varbūt vienīgais

mērķis, bet tas gandrīz nav vairs mērķis, bet neapzinīga
dziņa.

17.3.13.

Pareizais princips ir, ka pasauls uzskatam seko prak-
tiskā un politiskā darbība, nevis, ka politika nosaka pa-

sauls uzskatu.

18.3.13.

Es pēc dabas piederu pie maigajiem, pēc darbiem pie

cietējiem. Tas tādēļ, ka man pret savu maigo dabu aiz-

vien jācīnās ar lielu spēku. Tādos apstākļos bij arī Gēte,

bet viņam nevajdzēja tik stipri cīnīties, jo viņš nebij

nervozs. Tā viņa darbos varēja parādīties arī maigums.
Es arī pie tā tikšu, kad būšu vesels un turēšu nervus rokā.
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19.3.13.

Jaunās, modernās sievietes nav vēl. Tagadējās nav vēl

pavasars un nav vairs ziema, ir tikai slapjdraņķis. Kurš

vīrs grib tagad īstu sievu, tam jāņem no vecmodes naiva-

jām un jāzin, ka viņas uz laiku tik būs neapzinīgas, bet

taisni satiksmē ar apzinīgu vīru tiks apzinīgas slapjdraņ-
ķes, kā arī leitis top apzinīgs, pusorganizēts.

Mātes sabiedrisko būtību neizsaka tik daudz bērna

dzemdēšana, kā bērna kopšana. Un laulības būtība ne-

pastāv tik daudz seksuālā sadzīvē, kā savstarpējā kop-
šanā. Kur abi aizņemti visu laiku ar darbu, tur nav kop-
šanās, bet nav arī laulības. Tagadējā attīstībā jāzūd abiem

sievietes būtības tipiem — mātei — kopējai un sievai —

kopējai. Paliks tikai fiziska dzemdētāja. Bet arī to no-

vērsīs modernā zinātne, un tad paliks tikai kustoniskā sa-

dzīve. Tā būs jāpārvērš par garīgu sadzīvi, un gals at-

kal adeptība.

29.3.13.

Esmu atkal mājās. Vai mājās? Drusku mazas liekas

istabiņas un dārgas. Bet gaiss mīlīgs. Še augšējās 3 ista-

bas ērtākas. Nu tūliņ sākt ar darbu un neatlaisties. Sevī

spēku atrast un laimi. Lai notiek un iet labumā.

30.3.13.

Pat maza fiziska sāpe dara iespaidu uz garu. Zobi sap,

strādāju gan, bet ne pietiekoši labi, un ne to, ko vajdzētu.
Arī uzrakstītā virziens ir zem sāpju iespaida.

*

Nu sāku redzēt izeju vēl šinī dzīvē. Kopā dzīvot ar

sekretāru. 1 Tā nav piepeša vecās kopdzīves laušana, bet

pamazītēja atradināšanās. leteic psihologi piepešo lau-

šanu, sātībnieki arī, bet ārējas saites tura, tās var tik pa-

mazām pārraut. Un lielākais šķērslis taču manī pašā: man

jānobeidz piepeši vecie sāktie darbi, lai kļūtu pie iespē-

jas lauzt un saņemtos spēka piemēru no sevis paša.

*

Es esmu mierīgāks nekā pēc februāra braukuma. Ma-

zāk ilūziju un cerību, un varbūt ari drusku spēka esmu
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pierādījis. Tagad «Induli», prozas drāmu un tūliņ

dimantu», bet lai to nezina neviens. Tā jāpārsteidz citi

un sevi pašu,

31.3.13.

Atrast dzinēju un vadītāju spēku sevī pašā. Tas ir

viss. Arī sekretārs tikai palīgs, kurš beigās būs atme-

tams, kā dzinējs.

1.4.13.

Visi sievietes centieni tikai pēc glaimiem, kā vīrietim

agrāk pēc slavas. Sieviete grib melus, kad tik glaimi.
Pate dod tikai melus. Un tomēr stāv tuvu dabai. Bet arī

zemākie dzīvnieki dibina savu aizsardzību un dzīvību uz

meliem. Arī lielie labāk lieto viltību, nekā varu. Patiesība

ir skaidri vīrišķa īpašība un nākusi tikai caur kultūru.

Patiesība vīriešu kultūras mērķis. Kāds sieviešu kultūrai?

Maigums un meli. Vajdzētu būt mīlai. Bet tā arī vīrietīga,
kad ir aktīva.

2.4.13.

Jau mazā magnolija izlaidusi baltus ziedu nagus, drīz

viss krūms būs balts mākons. Kamēlija nosarkusi. Alk-

snim bruņoti ziedi.

*

Notikumu romānu rakstīt: latgalis, visa bērna un ne-

kultūras cilvēka muļķībā ietiek Baltijā. Blēdības un vilša-

nās. Beigās tiek iekšā strādnieku kustībā, kas visas piesa-
vinātās īpašības var vērst labā. Vai sirsnības meklētājs —

latgalis, grib tikt ģimenēs. Lai meklē kultūru, ne sirsnību,

tad atradīs tās vietā solidaritāti. Man tas būtu atpūtas un

dzinēja darbs, līdzīgi dienasgrāmatai. Tāds arī būtu kāds

tulkojums.

*

Galvenais man jādara: jāvingrina savs gribasspēks, lai

varētu strādāt, cik vajga un cik gribu, un spēju.

3.4.13,

Uz Kaprino
1 uzsnidzis, un guļ virsū izklīdis balts mā-

konis, maigs, tikko pieskardamies.



Nu jāpielūko, ka man šodien atkal nemisas ar laika tē-

rēšanu. Jānobeidz vēstules un jātaisa teksts, citādi es

pazudīšu pilnīgi.

6.8.13.

Fatālisms: negrib, ka māca, ka uzspiež pieklājības un

kārtības lomu, šaura un prasta dzīve riebjas, kartupeļu

zupa negrib, ka sauc par sievu.

31.8.13.

Atbraucu atkal Kastagnolā no Cīrihes. Noguris un bez-

jūtīgs. Nejūtu vientulības. Šad tad uzliesmo jausma, ka

strādāšu. Piespiedos ierakstīt šīs rindiņas un kalendāru.

Lai nu mierina doma: šis pēdējs darba mēnesis. Tad

miers un laba atpūta 3 mēnešus. Nu jāsaņemas, ka tas arī

iznāk, citādi atpūta vējā un regulatīvais darbs, un uz

augšu tikšana. Nu pēdējs laiks atmest dzīves diletantismu.

Nu pēdējs laiks uzvarēt.

1.9.13.

Uzvarēt pēdējs laiksr bet kādi visādi ārēji šķēršļi gadās
taisni tagad. Un gadās taisni man. Kādēļ man nav tik glu-
das dzīves kā Gētem? Lai sevi izaudzētu tik stipru. Star-

pība tik tā, ka viņu citi izaudzēja bez viņa pūlēm, un man

pašam jāpūlas sadabūt spēks un sevi audzēt. Bet kā ga-

dās! Taisni šodien draudu vēstule no Merķeļa un parti-
jas.l Atkal polemika vislielākā darba laikā un slimībā!

Bet kad es padodos, tad beigts viss! Tomēr jāuzveic.

2.9.13.

Ērgļi pirmie projām, vēl bezdelīgu pilns gaiss, vēl laiks

tik jauks.

*

Savu «Laivenieku» pabeidzu, strādāju 6 stundas no vie-

tas. Izlabošana ļoti daudz prasa darba un ļoti nopūlē. Man

jāvingrinās tūdaļ gatavu rakstīt, lai netērētu velti ener-

ģiju, es neesmu no lēnajiem urbjiem kā Gēte. To var arī

lietot pie jau gataviem darbiem un kad ir lieks laiks.

618
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3.9.13.

Agri rītā ieraugu atkal savu Orionu. Tomēr viss vērtī-

sies uz labu, es tomēr uzvarēšu. Vakar vakarā, kad labu

vēlējos «Laiveniekam», krita zvaigzne. Es tomēr uzva-

rēšu. Labas zīmes jāpiekopj, lai uztura garu jautru, lai

iepriecina un dod cerību. Vajga ārēja palīga, un kad nav,

tad pašam jārada. Māņticība labām zīmēm ir tāds ārējs
palīgs. Vēlējumu un nodomu, un gribas atkārtojumi ir

arī tādi palīgi. Man to vajga jo vairāk, jo mazāk man top
palīga no cilvēkiem. I. aiziet arvien vairāk prom, arvien

mazāk kopības. Palīdzos pats sev.

*

Pirmais cēlos es. Pulkst. 4 sāka gaiļi dziedāt katrs savus

desmit atkārtotus teikumus. Pienāca dundurs, bet drīz

apklusa. Tad zvaniķis. Tad strādnieki. Bet zīlīte vēl guļ,

neceļ vīru: «dzi, dzi, dzi, celies tārpot, vīrs!» Es tāpat cel-

šos.
*

Es atminos, cik vājš taču biju nedaudz gadus atpakaļ:

pirms lieliem kreņķiem mēs gājām apkārt ap Viganello 1
.

Pēc aizvilkāmies tikai līdz baznīcai vai līdz San Dome-

nico2. Tad otreiz, pēc kuras man bij kājas tik smagas, ka

bij jāceļ ar lielāko psihisko piespiešanos. Tagad iet diez-

gan aši, un nemanas tas savādais smagums. Visa vaina

parādās tanī smagumā: asinis smagi tek, piesērojušas dzīs-

las, vienmēr vingrināt un ar varu dzīt asinis un gādāt, ka

nepiesēro: atpūsties, neuztraukties, maz ēst un dzert, vien-

kārši ēst, dzert un dzīvot.

4.9.13.

Atnāca man apsūdzības raksts no partijas 72 biedriem,

vēl ne oficiāls. Bet nu sākšu strādāt, pārvarēšu riebumu

un nogurumu. Kad izlasīju, redzēju, ka uzvarēšu. Bet ak,

cik nervu jāzaudē, ak, cik riebīga arī uzvara. Ak, un to-

mēr, tomēr arī tie ir cilvēki un jābūt pret tiem labam.

5.9.13.

Es domāju, ka pārvarēšu riebumu un savu slinkumu,

bet nekā. Rakstu vēstules, nogrūžu citus darbus, lai būtu

vieglāk rakstīt polemiku. Cieta māga. Grūtsirdība nak, bet

vēl nedroši. Stipri vingroju, tad jūtos labāk. Bet polemiku

nevaru vēl.



6.9.13.

Es vēl nerakstu polemiku. Nu vēders salabs. Vai nu

ies? Taisni brīnišķi, ka nevaru pārvarēties uz to nieku un

gaiši redzu, ka tādēļ visa mana dzīve var postā aiziet. Kā

tas ir? Nervi; tos uzlabot.

*

Kad stipri skrien vai smejas, sāk sāpēt sāni, kas ir tas

sāpētājs? Un kur cēlonis? Vai noguruma ģiftis? Par ko

taisni sāni?

Skrejot drusku no kalna, jāmet ķermenis un galva atpa-

kaļ. Vai maratonas skrējējs pareizi tēlots tik stipri uz

priekšu saliecies, ka vai krīt?

*

Kādēļ, no kalna skrejot, jāskrien maziem soļiem? Kājas
nevar tik aši izcilāt, kad tāļi soļi jāsper, kāja nepaspēj

turp, kur jau ir ķermeņa virsdaļas, un tās paliek bez at-

balsta.

7.9.13.

Strādāju vēl 6 stundas pie «Pūt, vējiņi»; gribu rīt sākt

«Jāzepu»
1

un pa starpu iespraust polemiku. Pirmo reizi

atkal raudu, kaut gan citādi turos kārtībā.

8.9.13.

Nu nosūtu galīgi «Pūt, vējiņu». Lai iet labumā. Ņemu

par labām zīmēm kādus 5 spīgulīšus, vēli, bet skaisti.

9.9.13.

Norakstu dzejoli Amerikas strādniekiem, vieglāk, kad

izdarīju arī to, kā vecs parāds nomaksāts. Nu paliek tik

«Jāzeps», un ceļš viņam sataisīts brīvs.

*

Šis laiks ir viens no briesmīgākiem visā mūžā, varbūt

oktobris bij grūtāks, biju tad arī neveselāks. Bet tagad
vairākām jāizšķiras. Ja es tagad pazaudēju, tad viss zau-

dēts, ne vien mīla, bet ari darbs un dzīve. Nu turies 1

10.9.13.

Es tērēju tikpat daudz laika uz pirmsraksta kā uz caur-

lūkošanu un gabalu kopā salaišanu. 60 rindiņas par dienu,
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negribu iet pie darba daudz lielāka, ari pa darba laiku

daudz vairāk jāpiespiežas, pat interese mazāka. Tātad la-

bāk man gatavu spļaut. Starpība laika ziņā tik tā, ka uz iz-

domu aiziet ap pusgadu, kamēr pārstrādās, ir samērā me-

hāniska un ar viņu varētu lugu beigt 2 mēnešos, kamēr

ar pirmizdomu tikai 6, vai vēl vairāk. Bet kad Šekspīrs
rakstīja 4 par gadu, tad tērējis uz katru 3 mēn., par mē-

nesi rakstīdams 800 r. Viņam uz izdomu aizgāja maz

laika. Tehnika gatava. Tās man nav. Es gribu aizvien

jaunu tehniku. Man vajga arī šablona. Tad man jāatmet
domu lugas, jādod faktu lugas; arī «Vaidelote» ir faktu

luga; bet ari «Induls» domu luga.

11.9.13.

Kad saku, es principiāli atzīstu veģetārību, bet prak-
tiski nespēju piekopt, tad tā nav liekulība, jo arī staciju

principiāli var zināt un gribēt viņu sasniegt, bet ar to

vien viņa vēl nav sasniegta.

*

Saskaņas virziens literatūrai ar glezniecību, arī sīku-

mos: Šneiders nebija vairs reālists un gribēja dot simbo-

lus, sintēzes no reālisma, lietoja akadēmiskus, klasiskus

tēlus. Es arī gribu sintēzi, ar simbolu palīdzību izteikt kopā

paņemtas idejas. Curļonis — pakaļ tiecas Šneideram. Bet

varbūt ir arī kas patstāvīgs.

12.9.13.

Es vēl ieturu māņticību, lai paceltu pašsajūtu ar labām

paredzēm. Vakar nokrita uz rakstāmmapi liels zirneklis,

liela laime gaidāma. Pirms Līgotņa liter. vēstures tāpat

redzēju kaktā lielu zirnekli.

13.9.13.

Brīvdiena, bet aiziet ar vēstulēm un nepatikšanām, po-

lemika smagi guļ virsū, Kā es tikšu brīvs? Nu ir «Jāzeps»

jāstrādā. Augustā varēju nokratīt, tad aizslinkojos, nogu-

rums, nu jāizbauda tālāk.

14.9.13.

Brīvdiena atkal, bet jaunas nepatikšanas. U[pits] uz

Jansona pusi «D[ienasj Lļapļā». 1 8 vēstules, tā tā atpūta.

Brīvs ceļš būs darbam pie «Jāzepa». Briesmas tomēr; jā-

uzvar tomēr.
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15.9.13.

Tie, kas ar pasauli apmierinājās, ņem, kāda viņa ir,

un sauc sevi tādēļ par filozofu, kā Gēte, ir galā taču tikai

puskokalēcēji un puscilvēki. Jo nav jau laba pasaule un

cilvēki tādi, kādi tie jāpārtaisa, jādzen uz pārvēršanos,
rau jāapmierinājas, jo miers ir vienaldzība, un kur runa

iet par cilvēces augstumu, tur nedrīkst būt vienaldzīgs
neviens, vismazāk tas, kam ir dotas lielas dāvanas. Tas

nozīmē gan mūžam degt, vienās mokās, tas nav ērti sa-

vienojams ar slepenpadomnieku tituļiem, bet jādara ir.

Un vai mēs, neapmierināmie, neesam vienīgie pilnie cil-

vēki? Jā.

16.9.13.

Daba nedara uz mums nekādu tiešu psihisku iespaidu,
viss ir tikai mūsu pašu sajūta. Galā arī cilvēki nedara

iespaidu. Mēs viņus ikreiz apspriežam tikai pēc savas sa-

jūtas, un sajūtas atkarājas no tā, vai mēs veseli vai ne-

veseli. Laba māga ir viss.

17.9.13.

Kad nu tomēr beidzu «Jāzepu» laikā? Tad taču ar visu

nervu nevarēšanu būšu panācis savu, un tad es arī uz-

varēšu.

*

Man agrāk skaists, dzidrs stils, bez daudz domu, bez

daudz gleznām, drusku episks, bet ļoti mīlīgs. Nu pa do-

mām un gleznām brienu kā pa purvu un netieku uz

priekšu. Tas jau arī nav dramatiski. Man jāatgriežas uz

savu veco stilu: pirmās dzejās, bet arī «Jāzepa» pirm-
rakstā. Dot otru variāciju no «Jāzepa», pilnīgi to izstrā-

dāt un nobeigt visus 4 cēlienus.

18.9.13.

Šis s. d. strīdus jo lielāks top, jo ātrāk atnesis man iz-

šķiršanu lielajam jautājumam: vai man būt politiķim vai

dzejniekam? Arvien vēl es abos tikai savvaļnieks. Nu

nopietni būs jāpaliek pie viena, un tā būs dzeja. Arī po-
litikā ir jauns uzdevums, dibināt proletārisku, morālisku

politiku. Un vēl tas mērķis mani valdzina. Bet dzejā esmu

tomēr vairāk ievilcies un laikam palikšu. Kultūra jāuz-
skata kā trešs patstāvīgs lauks, neatkarīgs no politikas,
pieejams politikai un dzejai. Tas arī man paliek kā savs.



623

6.10.13.

Vai tas ir mūžīgs likums, ka ražošana meklē sev vislē-

tākos veidus un fabrikantiem jādzenas ražot vislētāk, lai

turētos pret konkurenci. Tad jau fabrikanti dzīvotu trū-

cīgi, lai tikai visu naudu varētu salikt veikalā. Arī šāds

likums nav mūžīgs kopš mēs varam ar apziņu paši spriest.
Mēs varam taisīt vēsturi pretī seniem vēstures likumiem,

mēs varam arī lētuma likumu atmest, varam neizsūkt strā-

dājošo spēku, varam taupīt savus izdevumus, tāda taupība
arī atmaksāsies pret konkurenci, saražosim vairāk un la-

bāk.

*

Otra eksistenci gribēt, saka [/ nesalasāms vārds], Iniņa
arī. Tā ir pasīva, kristīga, sievietīga mācība. Man vajga
aktīvas: ne vien gribēt otra eksistenci, bet palīdzēt viņam
to panākt. Vecā vīrietīgā mācība bija: dot viņa eksisten-

cei savu virzienu, dzīt uz priekšu pa savu, svešu ceļu, sev

līdzi raut. Mana vīrietība atzīst otra eksistenci par pastā-
vīgu, paštiesīgu, tikai grib viņu, aktīvi palīdzot, un ļaujot
sev palīdzēt.

*

Te ir nepareizība: sieviete nevar palīdzēt: palīdz, kur

neprasa; nepalīdz, kur prasa. Nesaprot to. Līdz manam

savstarpības uzskatam viņa vēl tāli jāattīsta. Tagad man

jābūt vienam pašam tik stipram, ka palīdzu bez atlīdzības

un veicu.

8.10.13.

Audzināšana caur literatūru un uz literatūru dod salka-

nību. A. Dauges piemērs bērna dīdīšanai uz visa aprak-
stīšanu ir briesmīgs, tāds bērns top ne labs, ne gudrs.

*

Man ar visu ieguvumu taču vēl ļoti maz enerģijas,

prologu nevaru un nevaru beigt. Bet pūliņi tādas enerģi-

jas uzturēšanai briesmīgi: vingrošana no rītus, gājiens
vakarā prasa lielu piespiešanos, nedod vēl nekāda prieka.
Vai te nav vēl kas cits jādara?

*

Jaunība esot prieks, vai tā ir taisnība? Man arī jau-
nībā bij raksturiskākas bēdas. Un es redzu visā dzīves

gaitā, nevien tagad, bet arī agrāk, ka ir daži, kas priecā-



jas jaunībā, daži, kas ne, tāpat kā vecumā. Tur nav jau-
nība iemesls, bet raksturs un garīgā vērtība. Abi ir da-

biskā stāvokļa, nav viens nebūt labāks par otru, mēs paši

esam tie, kas dara vienu un otru stāvokli ļaunu vai labu.

Jaunībai tāpat ir lieli trūkumi un iemesli uz bēdām un

nesaskaņām, ārējām un iekšējām. Tikai fiziskais spēks
mēdz būt lielāks jaunībā, audi ātrāk atjaunojas, asinis

netraucēti riņķo. Bet ātrums ir arī aizvien pārsteidzīgs un

daudz maitā nākamo vecumu, arī fiziski. Un tad: vecumam

ir prāts, kas var izlīdzināt trūkumus, var arī asinīm likt

netraucēti ritēt, kad prot asinis atjaunot. Jāizpēta, vai

audiem nāk kas specifisks ļauns klāt vecumā, vai tikai

aizsērēšana? Un tā ir novēršama. Vai ir likums, kas ve-

cumu rada, jeb vai viņš nāk tikai no nepietiekošas atjau-
nošanās? Zīmīgi taču, ka pašnāvnieku nesamērojami
vairāk jaunībā, nekā vecumā, kaut gan vajdzētu būt ot-

rādi, jo vecumā viss topot grūts bez skaistuma un spēka.
Jo tādu dzīvi būtu jātaupa, bet aizsviež prom t. s. skaisto,

spēcīgo un patura neskaisto un vājo. Ja tā, tad gan vecu-

mam savs labums un vēl lielāks.

10.10.13.

Likt tautai līdzi darboties manā darbā, kad rakstnie-

kiem izklāstu savus plānus, kurus pats nevaru izvest, lai

to viņi dara. Mantu krāt man un ņemt dāvājumus, dibi-

not kapitālu, kas nāks par labu tautai. Drāmās kopā strā-

dāt ar demokrātiju, kas vāc naudu teātrim, dod sajūsmu

un publiku, ierosina ļaudis uz izglītību, uz literatūras uz-

ņemšanu. Drāma pate vienojošs un audzinošs elements.

Dot iniciatīvi uz tautas statistiku un organizāciju.

12.10.13.

Dibināt jaunu skat. biedrību, kurai ari aktieri būtu

jauna virziena, demokrāti.

13.10.13.

Rakstīt pentaloģiju, katru pa 2500 r., tā kā kopā būtu

Dantes un «Fausta» apmērs 11—13000 panti, «Iliādas»

14000 pantu. Varbūt, to pašu: «Vīrs» — «īls», «U. un N.»,

«Mūžība». Vēl labāk reālistisku, manu biogrāfiju, bet

ietērpt kā «Faustu» vēsturiskā personā vai notikumā. Arī

«Zaratustru» tā. Varbūt ņemt teozofiju un indiešus. Var-

būt 2., kā «Iliādu» un «Odiseju».

624
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7.11.13.

Kārtība un tīrība istabā ir parasti garīgās dzīves naba-

dzība, — tā saka Veresajevs «Dzīvē». Raksturiski priekš
krieviem, kuri nekad netiek pie garīgās dzīves aiz nekār-

tības.

Jaunajiem novelistiem tikai sīki apraksti, impresijas
no dabas un dzīves, — tos fotogrāfiskos notēlojumus
vajga ņemt par materiālu un likt lietā lielā romānā.

DIENAS HRONIKA

9.1.13.

Saule, auksts.

Ceļos V27, augšā V4B, vingroju, masēju.
Vēstules 4, avīzes.

Aizlasos un nesāku «Jāzepu» priekš pusdienas.
Plāns par jubil. sv. lugu 1 In.

Sāku «Jāzepu» norakst. 9 vakarā.

Jauno mēn. redzu.

Ļoti vāji jūtos. Pašnāvības domas. Kopš nedaudz dienām

zudusi pārliecība, ka sākšu strādāt, un ieradies pesimisms
un nogurums. Raudu bez iemesla. Ka In. neļāva man beigt

«Jāzepu», nospiež mani. Vēl lūkošu strādāt un tikt uz

priekšu.

10.1.13.

Apmācies, auksts.

Mostos V 26, ceļos V2B, vingr., masēju.
Rakstu 2 vēst.

Norakstu «Jāzepa» 4 lap.
Nav tik daudz pašnāvības domas kā likšanās uz mieru.

11.1.13.

Iznāk saule.

Mostos 7, ceļos V2B, vingr., masēju.
Rakstu 4 vēst.

Pārnesu manuskriptus uz savu istabu. Pārlūkoju vecas

atmiņas: fotogrāfijas, Antona māju bildes, manas dienas

grāmatas. Dzīve no atdzīvinātām atmiņām top bagātāka

un dzīvāka. Bet «Jāzepu» nerakstu. Nespēja saņemties.

Bet tā briesmas. Jālūko atkal saņemties.
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12.1.13.

Saule, vējš, siltāk.

Mostos V2B, ceļos 8, vingr., mas.

Staigāju 2 reizes.

Rakstu 4 vēst., dien. grām.
Kārtoju skatkartis. Vēstules no 1912. g. Gribu «Jāzepu»
rakstīt vēl pašā vakarā.

Lasu vecās regulu grāmatas: Talentpflege 1
— neesmu nekā

darījis.

Rakstīju «Jāzepu» 3 lapp., i tas labs.

13.1.13.

Saule, skaidrs pēc vēja, silts.

Mostos V27, ceļos 7, vingr., mas.

V2stundu agrāk gatavs, norakstu 2 kārtis.

Pārnāku no staigās. V2IO, bet aizlasos un rakstu vēstuli

Aronam un atkal ir 1. Varu sākt norakst. «Jāzepu» tikai

pēc pusdienām.
Norakstu «Jāzepu» 150 r. Ir jau [1 nesalasāms vārds].

Ceļas piepeši cerības pabeigt vēl «Jāzepu»: janv. norak-

stīt un (febr.) 111 un IV, arī «Festspiel» martā, un tā es

kļūtu brīvs.

14.1.13.

Saule, auksts.

Mostos 6 un ceļos, vingr., masēju, drusku vēl gulēt gri-
bas un pasnaužu, sāku vingrot 7, gatavs 8.

Staigāju, pārnāku V2IO, viss labi — piepeši aizlasos ar

avīzēm līdz 1. 4 sāku, norakstu «Jāzepu». Bet atdūros pret
tekstu. Sāku saskaņot un labot. Strādāju visu vakaru. Liels

žēlums. Netieku uz priekšu. Jāstrādā.

15.1.13.

Snieg visu dienu.

Ceļos 7, vingroju, masēju.
Pārnāku 10.

Aizlasos tomēr 7212, V2l2—V22 kārtoju, V2—V25 ēst,

gulēt.
V25—V29 Jēkaba svētība 1

,
50 rind.

Apskaitu 3. un 4. cēl., gatavas 400+ 400 r. Tātad jātaisa

tikpat daudz — 800, jeb vai labāk, lai pēdējo cēlien. īsi —

300—500. Tā iespējams ir darbu februārī veikt!
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16.1.13.

Apmācies, līst.

Ceļos 7, vingr., masēju, ēdu—729.
729—7210 staigāju.
Atkal aizlasos—1.

Norakstu 5 vēstules.

No 4 strādāju, norakstu—8 100 rind. Jāmet pa šīm dienām

avīzes. Man taču jāuzvar 1

[Sapņi.] Vairākas cepures, salmu, 2 vecas. Telts pie mājas
uztaisīta priekš manis. Dabūju atslēgu, bet neiegāju iekšā.

Partijas vīrus redzēju.

17.1.13.

Apmācies.

Ceļos 727, vingr., mas.—729, izeju — 7210.
7210 —11 lasu tomēr, kaut gan apņēmies to nedarīt.

Raudu par to, ka nav piekrišanas man lugām Liepājā, otrā

vietā. Negribas strādāt, briesmīgas mokas. Es tā raudu,

ka nevaru iesākt. Rakstu 2 vēstules.

11—1 norakstu «Jāzepu», 725—8 atkal. Kopā tikai 100

rindas.

Vakarā atkal raudu. lenāk [1 nesalasāms vārds]. Varbūt

nu grūtākais pāri. Jāzina sevi: jāzina sevi: jāņem laiks

priekš sevis.

18.1.13.

Apmācies, saule, iznāks, ceļos 727—729, vingr., mas.,

drusku domāju, tūliņ 72 st. zaudēts.

7210—V211. Apraugu veco Bertoglio.
V2l1 —7212 rakstu 3 vēstules. Tiklīdz jānāk pie «Jāzepa»,

tūliņ grūtsirdība.
12—722 norakstu «Jāzepu» 725—729 100 rind.

Uz Accademia1 neeju, bet ne staigāt. Neguļu labi, visu

nakti staigā. Gribu pabeigt rītu.

[Sapņi.] Man it kā ķegalu vai vajgot nogriest ar vienu rā-

vienu, visas no rīta puses.

19.1.13.

Saule, noiet mākoņos.

Ceļos 728, neguļu traucējumu dēļ, mas., vingr.

Staigāju V2II.
Pienāk «Gals un sākums», izlasu visu grāmatu, nogurstu.
Raudu. Nepietiekoši sastādīta, bet netrūkst daudz. Nevaru
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nemaz apspriest, vai laba, jo par daudz pazīstu. Lasu me-

hāniski. Bet laikam ir spēks, to jūtu gan. Tad lasu vēl

avīzes.

Rakstu 3 vēstules.

Sāku «Jāzepu» 6 vakarā—729, 50 rindiņas. Nogurstu, bet

guļu labi.

[Sapņi.] Daudz mušu mūsu istabā. Policijā klapatas dēl

pases. Pie slavena ārsta. Saule istabā, bet bez gaišuma.
Braucu.

20.1.13.

Snieg.

Ceļos 8, aizgulējies, bet labi. Nav vingr., nav mas.

7211 avīzes. 2 vēstules. 72 H—72l. Sāku «Jāzepu»
I—3,1—3, s—B,5—8, 9—V211/ 80 rindiņas. Gribas rīt pabeigt.

Nogurstu, kaut maz pastrādāju. Jauns es arī būtu uzrak-

stījis 80 rind. Guļu ne visai labi. Eju staigāt vakarā; dara

labi.

21.1.13.

Saule. Ceļos 72?, mostos 726, mas., vingr.
Aizlasos līdz 12.

12—2, 5—9 «Jāzepu» norakstu un I c. pabeidzu. Ir at-

vieglojums un cerība uz tālāko. Guļu labi.

lesāku prologu un proz. drāmu.1

[Sapņi.] Hermans aicina uz restorānu. Atsakos, ka man

nav diezgan labs uzvalks. Mans mazais brālis aiziet rau-

dādams, ka es viņu gribu atstāt un iet ar Herm. Es lasu

āboļus.

22.1.13.

Saule.

Ceļos 728, vingr., mas.

9—ll pilsētā iepērku frutta 1
.

Atpūtas diena.

Vēstules 5. Lasu «G. un sāk.».

Staigāju vakarā no 9—lo.

Uztrauc vēstule no Simsona.2 Neguļu labi. Domāju neviļus

par atbildi. Vajdzēja atbildēt tūliņ, nebūtu zaudējis dienu

un būtu gulējis labi.

23.1.13.

Saule.

Ceļos 728, vingr., mas.
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Otra atpūtas diena.

Lasu avīzes. Izlasu «Olantu». Vēstules 2.

lesāku: prologu, «Skat[uvei] un Dz[īvei]», «Jubilejas lugu»,

«Jāzepa» II c.

Liela nervozitāte. Nopūtas nāk pašam. Melanholija. Bet

strādāt varu.

24.1.13.

Saule.

Mostos V27, ceļos 7, mas., vingr.

Staigāju, slims, un apsīkst atkal darba spēki. Nospiež
Simsona vēst. Vēstules 4, Simsons (divas, nevaru būt mie-

rīgs, kamēr nav uzrakstīta ari garā).
Johannes Gūnther. Gūnther uzņemas tulkot, prasa Gene-

ralļleitung] uz visām lugām.
1 No tālēm sarodas cerības

uz ārzemēm.

Bet I. slims, nav nekāda prieka.
Jāstrādā prologs, sāku 727 vakarā.

Jūtos ļoti nervozs. Neguļu nemaz labi.

[Sapņi.] Uz 25.1.13., šunels ierejas, piedzēruši, šeņķis, dārzs,

nozūd I.

25.1.13.

Apmācies, dienu saule.

Ceļos 7, vingr., mas.

In. gulējis 2 dienas, braukšu pirmdien.
Nevaru strādāt. Lasu. Taisu teātru rēķinus. Gandrīz puse

(5600) ienākumu no teātriem vien.

Atkal runa, ka tautai jāmirst. Man liela melanholija, raudu

3 reizes. Neguļu labi.

26.1.13.

Saule.

Ceļos 728, vingr., masēj._
Atkal aizlasos. Sāku strādāt prologu tikai 726—728, no-

beidzu. Tomēr drusku labāk. Guļu labi. Noņēmos rīt

braukt uz In.- Raudas nāk tomēr.

Lasu «Lit. Echo». Man bailes un kauns no ārzemēm.

27.1.13.

Visu dienu apmācies, ziem. vējš.

Ceļos 727, vingr., mas.

Rīkojos uz ceļu. In. vēstules nav! Tas ir nežēlīgi. Atnāk
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telegrama nebraukt. Vēstules 6. Kārtojos atkal uz palik-
šanu.

«Jāzeps» un «Festspiel». Tā kā «Fest.» nezinām1
,

tad «Jā-

zeps» jātaisa II c. Sāku tikai V2B-—9 vakarā. Nogurstu.
Neguļu labi.

28.1.13.

Apmācies, drusku saules, dien. vējš.
Ceļos 8, neguļu no 3—5, masēj., vingr. nav.

Aizlasos no 10—2.

Kritika no Bārdas 1
par «G. un s.», pārmet, ka es vairāk

nekā naivs, ka esot s. d., filozofija nav jauna. Sveiciens.

Lasu ari «Domas», «Pusideālistu» Dermans min. v. c.
2

Esmu tā noguris, ka raudu. Atkal tik vakarā «Jāzeps»,
6—B. Rit gribu iet ārā «Jāzepu» strādāt.

[Sapņi.] Sēdu ezera krastā, mežā, ezers skaisti zils. Nākšot

zirgs. Dzejoju.

29.1.13.

Apmācies.
Ceļos 7, vingr., mas., staigāju 729—10.

7211—V2I rakstu In. vēstuli.

72 1—72
2 3 vēst.

722—2 ēst.

2—4 gulēt.
4—725 zobi, katli.

725—8 «Jāzeps» 46 rind.

8—9 ēst.

9—10 staigāju.
7? 11 gulēt.
Par vēlu strādāt. Neguļu labi.

30.1.13.

Snieg, vējš, apmācies.
Ceļos 7, vingr., mas.

729—10 staigāju.
7210—12 vēstules un avīzes, In. 2 vēst.

12—2 «Jāzeps».
2—725 ēst, gulēt.
5—728 «Jāzeps». Cerības ir rīt veikt. Pārstrādājos vakarā,

neguļu labi.
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31.1.13.

Snieg, apmācies.
Mostos 6, ceļos V28—729, vingr., mas.

729—7210 staigāju.
7žl0—11 lasu avīzes.

11—V2I «Jāzeps», pabeidzu II cēl., vēl jānoraksta.
3—6 «Jāzepu» norakstu 150 r.

6—9 ēst, staigāt, atpūsties.
9—10 «Jāzeps» 50 r.

Šodien iet labi. Guļu labi.

[Sapņi.] Arhivārs, vāciets, es viņam skaidroju, ka mēs ne-

zinām vairs vecos (48), es [1 nesalasāms vārds],

1.2.13.

Saule, auksts.

Mostos 7, ceļos 728, vingr., mas.

729—7211 staigāju.
Lasu avīzes, 3 vēstules, brīvdiena.

Salstu un nejūtos labi, nav ogļu, jūtos noguris, laikam no

vēstules Iniņ. 2 st., Birutai 1 st.

Nelabā kritika taču laikam nospiež. Pretī jāturas. Neguļu
labi.

2.2.13.

Snieg, ogļu nav, salstu.

Ceļos 8, mas., bez vingr.
Guļu ļoti nelabi, laikam pārstrād. 3 st. vēst., jo nezinu

cita iemesla.

10—2 lasu, laba vēst. Damberga plāns par latv. un v[ācu]
kultūru.

3—5 guļu, vēstules 4. Nejūtos labi.

32.13.

Saule.

Ceļos 7, vingr., mas.

Netīšām iedomāju palikt ārā. Eju pēc «Jāzepa» un strā-

dāju no 7212, kārtoju. Bet vēstules paliek nerakstītas,

II c. nenorakstīts. Tie spiež. Nejūtos labi.

[Sapņi.] Gribu iet par laipu pār strauju upīti, bail, eju

atpakaļ. Skaists egļu mežs.

4.2.13.

Saule, silts, nekurinu, ceļos 7, vingr., mas
L

Izeju kalnā 729, sāku «Jāzepu» 10—2, kārtoju, neapmie-
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rināts un sagrausts, ka grūti un neesmu neko uzrakstījis.

Ļoti nervozs. Vakarā raudu. Sevis žēl. Darbu par daudz.

5.2.13.

Liela migla, līdz pusdienai, ceļos V2B, vingr., mas. «Jā-

zeps» 10—12, kārtoju. Aizraujos 12—2, kārtojot dien.

grām.
Vēstules In., gara 2. Vakarā aizlasos. Dūša nav laba.

Neguļu labi.

[Sapņi.] Ņemu no loga lielus augļus, kā kastaņus, bet

daudz lielākus. Tad arī kastaņus. [1 nesalasāms vārds]

grib man dot bērnu, bet neņemu. Es gultā, mani ciena.

6.2.13.

Migla, saule, dienv. vējš.

Ceļos V2B, mas., vingr.
Nestrādāju, lasu. Noguris. No In. nelabas ziņas. Pusd.

guļu 2 st., 3 vēstules. Nogurstu atkal. Plāni, kā ar dzīves

vietu. Prozas drāma. Dūša nav laba. Nejūtos labi.

[Sapņi.] Mani pamāca par «Pusideālistu» Akuraters. Ar

Zingeri runājam par politiku. Viņš iesēstas ar sievu ra-

tos, es eju pa leju. Man maize.

7.2.13.

Migla, pēc saule.

Rakstu 3 vēstules, kreņķējos par Nīnu1
. Nestrādāju, taisu

plānus par drāmu bez idejām, darbība vien. Neguļu labi.

8.2.13.

Migla, pēc saule, vējš.
V2B v.

In., lai braucot. Tātad jābeidz II c. Norakstu II c. «Jā-

zepam».

A. Kalniņš pieprasa «Induli un Āriju» kā operu tekstus.

3 vēstules. Guļu labi.

9.2.13.

Saule, redzu jaunu mēnesi: «Jāzeps».
8 v., m.

In., lai braucu pirmdien.
Atpūtas diena.

«Lit. Echo», daudz avīžu, lasu visu dienu. Jauna lirika.

Romāns.
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17.2.13.

Atbraucu 3 p. p. Bankā izdaru, kaut gan negribas, un

lūkoju bēgt. Nopērku bodī ari frutta. Kārtojos visu va-

karu. Izlasu Būttner, «Untenvegs». 1 Galu galā labs. Vēs-

tules 2. Gulēt 11.

18.2.13.

Apmācies, auksts, 4°.

Mostos 7, vingr., mas.

Gribu nelasīt avīzes, tomēr lasu—1.

No 4—7, V 29—V2IO — 10 vēstules.

Gribu sūtīt «Jāzepu».
Lasu Lukiānu, drusku aizlasos—11. Gulēju labi.

[Sapņi.] Abi ar In. redzam lielu upi.

19.2.13.

Saule, auksts, 4°.

Mostos un ceļos 7. Vingr., mas.

Eju uz Lugānu nolikt naudu, iepirkt. Varu iepirkt ēd.

un papīru.
In. atsūta mantiņas. Sāku 11. In. vēstuli. Atkal aizraujos
ar vēstuļu kārtos.

6—B rakstu «Jāzepu» 19 rind.

Staigāju no 9—lo. Aizlasos—V212. Guļu labi.

20.2.13.

Snieg, apmācies.

Ceļos V27, vingr., mas.

J
/29 pastā, V2IO mājā, V212 lasu avīzes, V22 divas garas

vēstules, 3—6 guļu.
6 sāku «Jāzepu»—B — 20 rind.

9—10 staigāt.
10—11 lasu,

Neguļu, rakstu dzejas.
[Sapņi.] Dienas sapnis: lieku Cielēnam vai Jansonam pa-

celt manu kurvi ar cukuru vai maizi.

21.2.13.

Apmācies, drusku saule.

V2B ceļos, 2. mas., vingr.
V2IO—11 avīzes.

Jāmācās aši lasīt, bet nogurdina.
V2I2—V 22, s—B «Jāzepam» 30 rind., darbs neiet.

Pārstrādājums vienmēr grūtāks nekā jauns.
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[Sapņi.] Redzēju Resno lielā grāmatā skaitam, kā par

grām. tūkstošu ieņēmis 20.000 fr., par praksi laikam arī

tikpat daudz.

Es to grāmatu biju agrāk cilājis. Redzu skaistu ainavu,

mājas, gruzdošas ogles.

212.13.

Saule, migla.
Vs7 ceļos, bet nav ieguvuma, vingr., mas.

ValO—11 avīzes, tomēr par ilgu. Lasīt tikai par jubil. 1

ll—2 «Jāzepam» 60 rind.

5—V2? 2 vēstules. Drusku strādāju, labāk.

23.2.13.

Saule, auksts.

V»8vingr., mas.

Atpūtas diena.

Lasu «Lit. Echo». Rakstu dien. grām. Vakar «Jāzeps» 111.

bruļoņa 1 beigta. Guļu labi.

24.2.13.

Saule.

VjB vingr., mas.

Eju laukā, lasu avīzes. Rakstu dzejoli Iniņ. jubilejai, 40

rind., nogurstu, gribu rīt nosūtīt, guļu pietiekoši labi.

25.2.13.

Saule.

V27 mas., nav vingr.
V28—V2IO nobeidzu un norakstu In. jub. dzeju 48 rind.

3 vēstules, tad eju laukā un lasu avīzes, visu dienu. At-

pūta, jo jūtos noguris. Arī vakarā tikai vēstules. Guļu

nemaz labi.

26.2.13.

Saule, sāk mākties.

728 mas., vingr.
9—V2I laukā, bet nevaru nekā pastrādāt, pārtaisu 111

sākumu, redzu, ka nedēļā netikšu galā ar 111, sāku kļūt

atkal nervozs un grūtsirdīgs. 6—B plāni par proz. drāmu.

Guļu nesevišķi labi.

[Sapņi.] Pērku maizi: [/ nesalasāms vārds] priekš maza

bērna, beigās liela. Bet neiedodu, paņemu.
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27.2.13.

Apmācies, līst.

V27 mas., vingr.
Uztraucos par Gūnther vēstuli, aizlasos—V22, gandrīz
raudu, aizguļos 3 st. pusdienā, rakstu 7 vēstules. Guļu
nemaz labi.

[Sapņi.] Indiešu istabas, grezni rozā priekškari. In. taisa

pagalvi, skats uz vaļņiem. In. resna, I. ēd sāļus ēdienus,

siļķītes.

28.2.13.

Migla, pēc pusd. saule.

Ceļos 7, vingr., mas., reimat. sāpes.
No Gulbja caurlūkošanai raksts, 1 lasu to 5 stundas. Ne-

strādāju, noguris. Vēstules 5. Guļu labi.

1.3.13.

Saule, silts, 12°, vaļējs logs.

Ceļos V2B, vingr.
9—3 aizeju uz Brē, vāciets pavadons, lasu avīzes. Patī-

kams gājiens, nav lielu pārmetumu.
Vēstules rakstu 4.

Guļu labi.

[Sapņi.] Narcisi plūcu, redzu, ka nav patstāvīgs zieds, bet

tik daļa. Tad ņemu visu. Tā trīs reiz. In. vecā kastiņa
uz manas kastes, nekas, lai paliek.

2.3.13.

Apmācies, pēcp. saule.

Nestrādāju. Avīzes, «Domas», «Druva».

In. vēsts apbēdina.
Gribu rakstīt «Laivenieku», lasu t. dzies. visu dienu un

vakaru. Nogurstu un tomēr netieku pie gala. Nevar sa-

vienot bailīgās meitenes tematu ar dzērāja tematu.

Rakstu I. uztraukts, stipri raudu, kā jau sen nebiju

raudājis. Naktī slikti guļu, ar pulv. Nezinu, kā būs.

3.3.13.

Saule, auksts.

V27 — vingr., mas., nav ieguvums laika ziņā.

In. vēstules nav.

Nomirusi Giuseppine.
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11 sāku rakstīt vēstules 3. Vakarā vēl 2. No In. atnāk

vēstule.

Plāns «Laiveniekam». Cēlieni.

Gulēt 7212, guļu labi.

[Sapņi.] Redzu In. un Birutu. Rati vai kamanas, plaši ar

deķiem izklāti — nāves rati! In. saka, lai braucot. Bir.

neatbild, es neskatos. Saģērbos.

4.3.13.

Saule, auksts.

V27 vingr., mas.

Mājās no staigās jau 974.
Avīzes aizlasos, vēstules 3 pr. pusd., vēst.—pēcpusd.
Pavadu Giuseppinu. 1

Bēdājos un raudu par savu bezenerģiju dien. grām.

Guļu puslīdz labi.

[Sapņi.] Dārzs, ielaižu 2 meža cūkas, pēc tam vēl divas

svešas.

5.3.13.

Saule, auksts.

V27 mas., vingr., 74 agrāk.
Vēst. 4 un dien. grām.
Lasu «Lazarillo d. Tormes». 1

Vingr. pēc pusd. Nogurstu pēc pusd. Nogurstu un stipri
raudu.

Guļu puslīdz labi.

[Sapņi.] [1 nesalasāms vārds] apvaino mani, atvainota

iegulstas manā gultā, es izraidu.

6.3.13.

Saule, auksts.

Ceļos 727, mas., vingr., ietaupu 72 st.

9—7211 lasu avīzes. Ir par daudz.

7211—1 vēstules 2.

2—4 guļu.
4—725 vingr.
725—728 vēstules 5.

Lasu Pļautu un aizlasos—11.

Neiemiegu, bet guļu labi.

[Sapņi.] Uz apauguša kalna stāvu, un lejā skaista ainava.

It kā In. skrietu lejā šurp,turp. Ir man ari sēdeklis, ak-

mens ar atmuguri. Atsēstos. Man mantels.
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7.3.13.

Saule, pie vaļēja loga B—lo.

V 27 ceļos, mas., vingr. Ir par daudz. Bet tad jāatmet daudz

kas. Varbūt lasīt tik vienu laikrakstu?

10—V212 lasu avīzes.

V212—1 vēstules 2.

2—4 gulēt.
4—V2B 1 vēst.

Lasu Pļautu.

Guļu labi.

8.3.13.

Apmācies, silts, vakarā līst.

7 ceļos, mas., vingr.
10—7212 avīzes.

V2I2—1 vēstules 4.

Vakarā 1 vēst. (6 lap. p. Herm[animļ).
Lasu Pļautu.

Guļu ne visai labi.

9.3.13.

Saule, vējš, 10°.

727 ceļos, mas., vingr.
Vēstules 2.

Atpūta: lieku kartiņas, lasu nekārtīgi.
Guļu puslīdz labi.

10.3.13.

Saule, auksts, kurinu.

7 ceļos, mas., vingr., naktī pol.
Vēstules 3. Lasu par amnestiju, avīzes līdz 1.

lesāku norakstīt «Jāzepa» 11, redzu jauno mēnesi.

Aizlasos pats ar savu «G. un s.». Raudu un lasu.

Guļu nemaz labi.

11.3.13.

Saule, auksts, nekurinu.

Ceļos 727, mas., vingr.
Daudz avīžu, izgriez. In.

Rakstu vēstules 6.

lesāku domāt uz maija dziesmu.

Guļu ne labi.
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fSopņi.] Redzu, ka līdz ar citiem stacijā gribu braukt.

Nākšot vilciens tikai pēc 36 minūtēm (esot jau pagājuš.
9 min. ?), braucot 40 min. Man rokā saraksts vai kuvērs.

Ai zagļiem kopā braucot, man it kā kauns. Vai labāk

nemaz nebraukt. Es bēdīgs.

123.13.

Saule, apmākusies, vējš, auksts.
Vi? ceļos, mas., vingr.
Rakstu vēstules 4.

Jūtos noguris, kad nu atlaižas bēdas. Raudu atkal par
Bevi, lasot prologu.
Sāku maija dziesmu.

Gaļu puslīdz labi.

13.3.13.

Saule, apmācies, vējš.
%7 ceļos, mas., vingr.
Aizlasos avīzes—12, pusdienā guļu 2 st. Rakstu 3 vēstules,

maj. dzies.

Strādāju maz. Guļu puslīdz labi.

(Sapņi.] Taisos kurp braukt, ģērbjos, naktskreklis mugurā,
vai būs labs. I. arī ir.

14.3.13.

Saule, auksts, 10°.

Mostos 5, ceļos 727, mas., vingr., ietaupu gandrīz stundu,

bet nezinu, ko ar to iesākt.

Strādāt ir par aukstu, staigāt par agru, lasu avīzes.

19 jābrauc.
Sāku maij. dz., bet maz strādāju.
Lasu Pļautu. Guļu labi.

[Sapņi.] Redzu it kā Brāli. No loga augsti lejā skatos. Pa-

lieku viens. Otrs sapnis: tepat tuvumā ļoti skaista leja,
smilšains, un kalni ne visai plaši, augšā istaba, brūns su-

nīts grib likties par pazīstamu, nepieņemu. M. Bruņenieks
un citi vēl.

15.3.13.

Apmācies, pēc saule, 727 ceļos, mas., vingr.
Avīzes 1 stundu, In. vēst. 172 stund.

Gribu sākt «Laivenieku», lai sevi uzdūšinātu. Norakstu

30 pantu.
Guļu labi.
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16.3.13.

Apmācies, migla.
V27 ceļos, m., v.

Avīzes, In. vēst.

«Laivenieks» 12—2, 4—B.

Guļu ne visai labi.

[Sapņi.] Stāvu uz Grīvas krasta, esmu liels, mantelī ģēr-
bies. Pretī kā Randenes krasts, klinšains. Sāk pūst vēji
šurp un no klintīm pat Daugavā. Sāk klintis pušu drupt,
kamēr visas nopūš. Man saka, vējš nopūtis klintis, kas stā-

vējušas 400 gadus. Es to tulkoju jau naktī, ka tas uz Romu

zīmējas.

17.3.13.

V27 ceļos, m., v. Migla, drusku saules.

Tomēr lasu avīzes—12.

12—V21 In. vēstuli.

V2I—2 «Laivenieks».

V 25—V27 «Laivenieks».

Atbrauc Masters no [1 nesalasāms vārds].

Runāju līdz 10, nogurstu, trauki, līdz 11. Zirneklis.

Guļu labi.

18.3.13.

Lietus, ap pusd. saule, skaidrs.

V27 m., v.

8—V212 Masters. Es daudz runāju, un daudz lieka, peļu

par daudz.

Ķeniņiete ziņo, ka sūtīšot Kuģa gleznu. Doriņa atkal

balvu Elzai.

Noguris, aizlasos gultā līdz 4 vēstules.

Guļu labi.

19.3.13.

Saule, vējš.
7 ceļos, m., v.

3 vēst.

12—V22 nobeidzu 1. cēl. «Pūt, vējiņ.»
4—V211 norakstu 1. cēlienu.

[Sapņi.] Man dod daudz vara, tad zelta naudas, pilnas ku-

les saldumu. 3 vīru komiteja nospriež, ka «Ug. v. N.» ne-

esot neko vērts.

(Derm.? Teodors?) Vecis mani māca.
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29.3.13.

Atbraucu mājās 724, silts, 15°.

Tomēr mājas, paliekama vieta.

Vēst. In. Domāju redzam Birutu.

Lasu avīzes.

Rīt strādāt: «Induli» Kalniņam.
Nu turaties!

Guļu pietiekoši labi.

30.3.13.

Saule, bet mācas, 13°.

Ceļos 7, vingr., mas.

Atpūtas diena.

Liliju kalniņā rakstu 40 rind. dzejol., rakstu 3 vēstules.

Kārtoju.
[Sapni.] Redzu Birutu, liela. Atsakās, lai necerot es.

31.3.13.

Līst, 11°.

Ceļos 727, vingr., mas.

Par maz guļu, jāiet gulēt 10.

Staigāju—72 10.

72 10—11 2 vēst. un kartīte.

11— 12 vēst.

1—2 ēšana.

2—725 guļu, nav normāli, uz pastu.
s—B vēst. 4.

Guļu ne visai labi.

[Sapņi.] Liels mežs. Plāns un patiesībā rāda ceļu, vilktu

augsti un zemāk. Zemākais maksājot daudz mazāk, kaut

gan tik 8 metru zemāks. Skaista mēness nakts, gribu iet

peldēties, bet auksts.

1.4.13.

Līst, 11°.

Ceļos 728, vingr., mas. nav.

7210 staigāju.
7210—12 lasu avīzes, izgriežu.
12— 1 vēst., kārtojos.
I—41 —4 ēdu un lasu.

s—B5—8 3 vēstules. Piespiežu sevi rakstīt, un ir panākums.

8—7210 ēst un lasīt.

7210—7211 gulēt.

Guļu labi.
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2.4.13.

Apmācies, bet auksts, 9°.

Ceios 6, vingr., mas.

Izeju 8. 2 stundas par ilgu.
8— 3U9 staigāju.
3/49—'AlO neuzkopts, tērēju laiku.

V22 aizlasos ar «Lit. Echo».

Fredis 1 atbrauc.

Norakstu 2 vēst.

Aizlasos ar «Gil Blas»2
.

Guļu ne visai labi.

3.4.13.

Līst, kalnos snidzis, 9°.

Ceļos 7, vingr., mas., staigāju.
V2IO—V2I avīzes tomēr lasu.

Kreņķējos, ka I. strādā, es ne.

V2I—3 ēst, gulēt.
3—4 vēstule, 7.

Aizlasos vakarā līdz 11.

Guļu puslīdz labi.

4.4.13.

Līst, B°.

V27, vingr., mas.

V2IO—V2I lasu avīz., tomēr.

3 ēst, gulēt.
3—B vēstules 5.

Aizlasos pēc pusd. ar «Gil Blas», gandrīz nokavēju pastu!

Briesmīgi satrūkstos, raudu. Bet tomēr aizlasīš. paliek!
Guļu ne visai labi.

[Sapņi.] Redzu it kā In. kaps, bet bez kapu kopas.

5.4.13.

Līst, snidzis, drusku saule, līst, B°.

Mostos 6, ceļos 7, mas., vingr.
Pēc vingr. jūtos spēcīgs, bet tas nozūd vēlāk.

Lasu avīzes līdz 12.

4 sāku «Induli» strādāt, 10 lapp.

Guļu puslīdz labi.

6.4.13.

Saule, 12°.

Ceļos V27, mas., vingr.
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Avīzes—l2.

Vēstules—3.

Fredis 4—7.

9—ll naktī «Induli» — 20 lapp.
Nevaru iemigt, galva karsta, guļu ne labi.

7.4.13.

Saule, 12°.

Mostos 6, ceļos 727, vingr., mas.

Fredis 9—12.

Lasu avīzes —11.

Rītu jābrauc uz Cīrihi.

[Sapņi.] Redzu serb. un bulgār., gribot savienoties, dārzi.

31.8.13.

Atbraucu no Cīrihes 6 pēc pusd., visu ceļu noguris,
smaidu, neko nedarīju, ne plānu, nelasīju.

Nomazgājos viss.

Drusku paēdu. 9 gulēt.
[Sapņi.] Redzu, ka tiktu vajāts, sapulce. Bērns mani mīlina

un mierina.

1.9.13.

18°, rūc pērkons.

Ceļos 6, vingroju, mazgājos.
No rīta zirneklis uz galda, nominu.

Eju uz pilsētu. Loscher 1
dēļ.

Mērķēja vēstule, ka mani sūdz.2

Pārnāku 10 p., lasu līdz 722 avīzes.

Noguris, raudu.

Rakstu: In.

Izskatu IV un V cēl. «Pūt, vējiņ.».
Gulēt 10.

2.9.13.

Ceļos 6, mostos 5, 16°, saule.

Guļu puslīdz mierīgi.
—7 vingroju un ģērbjos (stunda ir par daudz).
—8 ēdu.

—9 pastā lasu avīzes.

—10 staigāju.
—2 vēstules In., Kugam, rēķini.
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—3 ēdu un guļu.
3—9 strādāju un beidzu «Laivenieku».

9—V211 guļu un lasu.

[Sapņi.] Pļehanovs ar sievieti, Luksemburga runā par
drāmu. Es prasu, ap ko? — Esot sieviete. Vira grāmatā
izlikts. Vācu ķeizars to ari izteicis savā runā.

3.9.13.

Saule, 16°—20°.

Guļu līdz V24, lūkoju aizmigt 727.
Redzu Orionu.

—8 vingr., ģērbjos, ēdu.

—9 pasts, lasu.

—10 staigāju, lasu.

—11 lasu.

—2 vēstules 4, pusdiena.
—727 rakstu 5.

—9 staigāju aiz Ruviglianas, vingroju.
[Sapņi.] Zirgi ganās.

49.13.

Saule, 17°—21°.

Guļu līdz 728.

724 saņemu Protestu pret mani,
uzrakstu 8 lap. piezīmes.
—5 — 4 vēstules.

Vakara pasts.
2 stundas staigāju un vingroju.
Liels lietus.

Atpūšos, lasu Upīti, Birznieku, labs.

Gulēt 11.

[Sapņi.] Kalnā rāpjos.

5.9.13.

Apmācies, būs saule, 17°—20°.

Ceļos 6, —7 vingroju, sajūta nav itin spirgta. Vingr. grūts.
6 vēstules, bet aizlasos un pie polemikas netieku, vakarā

stundu staigāt un vingrot.
Lasu: «Viļņi», Keizerlings, Renesans. novel. 1

Eju gulēt 7211.

6.9.13.

Saule, 20°.

Ceļos 6, vingr., sajūta vēl nav spirgta, vingr. grūti, māga
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kopš vakar, cieta.

Aizlasos līdz 12 staigājot.
5 vēstules.

Norakstu pēc vēstulēm II c. V2pensa, staigāju, vingroju,
lasu Renesans. noveles.

11 gulēt.

7.9.13.

Apmācies, 17°.

Ceļos 5, —7 vingr.
8—9 ēdu, pasts.
11 lasu Schnitzler «Liebelei».1

Pirmo reizi atkal raudu, bez pusdienas, jo sāp māga.
I—6 lasu cauri «Pūt, vējiņ.».
Staigāt, vingrot, pārnākušam nāk miegs, labāk iet gulēt
9— 10, 11 eju.
[Sapņi.] Paulīne. Grīva, plašs lauks, 2 ļoti skaistas gleznas,
kā no Jean Paul.

8.9.13.

Līst, 16°.

Mostos un ceļos V26, vingr.
Gatava līdz V2B.
Sataisu sūtīš. «Pūt, vējiņ.».
Aizlaižu uz Rīgu 5 vēstules, sāku atkal «Jāzepu» 4 stun-

das, gulēt 11.

9.9.13.

Apmāc, vēlāk saule, 16°.

Ceļos V27 izgulējies.
Aizlasos tīši līdz 12.

Labas atsauksmes «Dienas Lapā».
6 vēstules, Amerikai dzejolis, «Jāzepu» 2 stundas.

Gulēt 11.

[Sapņi.] Sniegs, braucu kaman.

10.9.13.

Apmācies, 15°.

Ceļos 6, vingr.
Sāku strādāt «Jāzepu» 11—2, 4—6, V2IO—11.

Vēstules 4.
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11.9.13.

Saule, 13°.

Ceļos V27, vingr.
Gatavs V2B.
10 pārnāku, bet rakstu—1 vēstules 7.

Nav pareizi, jo nogurstu, un laiks trūkst darbam, norakstu

no 3—6 vakarā vēstules, 11 gulēt, vakarā liels zirneklis

uzkrīt uz m. rakst. mapes.

12.9.13.

Ceļos V26, apmācies.
No V26—V27 vēl guļu, kad izgājis ārā.

Vēstules 4.

Strādāju pie «Jāzepa», bet iet vāji, nogurums, gulēt 11.

13.9.13.

Apmācies.
Ceļos V 27, brīvdiena, vingr.
4 vēstules.

Vakarā apsv. telegr. no Teātra1
.

Bādē, tad vakarā nestaigāju.
Jansona lieta, protests pret mani, gulēt 11.

14.9.13.

Līst, apmāc, 14°.

Ceļos 7. Otrā brīvdiena, vingr.
Vēstules 8.

Krāmējos, nosūtu Hansai1
.

No rītus uztraukums: Upīts par Jansonu «Dfienas] Lfapā]» 2
.

Tops tūliņ.
Gulēt 10.

[Sapņi.] Ugunsgrēks, baznīcā būvē, mušas, pļava.

15.9.13.

Līst, pēc saule. Dienv. vējš, 16°.

Ceļos V26, vingr.
No rīta 3 vēstules.

Noguris, nav labi bijis, ka brīvdienā rakstīju vēstules,

sāku strādāt «Jāzepu», tikai 4—6, B—ll.8—11.

Guļu ne visai labi.

[Sapņi.] Kails mežs, zaļas atvases manu.
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16.9.13.

Vējš, apmācies, 13°.

Ceļos 6, mostos 7x5, vingr.
Aizlasos ar avīzēm, projekts par nedēļnieku.
Sāku strādāt 5—6, B—ll.

Vēstules 7.

.. ffktfH} 1f ■ āslirisjv Fc-ff&ff'*

17.9.13.

Vējš, saule, lietus, 13°.

Ceļos 6, vingr.
Priekš pusdienas staig. un avīzes, un vēst. rakstīs. 9 vēs-

tules. Tas jau gandrīz ticis par sistēmu. Darvins arī strā-

dāja tikai pēc pusd.

«Jāzepu» sāku 3—6, 729—V2II.

Neguļu labi, māga cieta. Edu plūmes, nelīdz, jālūko cits

līdzeklis.

18.9.13.

Lietus, saules nemaz nav, I2V2
0

.

Ceļos 6, vingr.
Priekšpusdienā: avīzes, vēstules.

19.9.13.

Schacht, 2 dienas.

21.9.13.

Atbrauc In., paliek līdz 30.9.13. 1

30.9.13.

Apmācies, 12°.

Ceļos 6.

Palaižu Iniņu 11,17.

Mājās V2L pusdiena, lasu avīzes, guļu no 723—726.
7 vanna, eju gulēt 7211, guļu ne sevišķi mierīgi.

1.10.13.

Saule grib spīdēt, lietus uzvar, 12°.

Ceļos 727, vingr.
Kartiņ. In.

Staigāju līdz 10, lasu—l2.

4 vēstules—V2I.

721—3 gulēt un ēst.
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3—5 plāns par nedēļnieku — dien. gr.

5—6 1 vēst.

6—8 staigāt.

2.10.13.

Apmācies, 12°.

6 ceļos.
Vēstules 3.

Pašā vakarā prologs 1
.

3.10.13.

Apmāc, drusku saules.

Vēstules 8.

Prologs.
Izlasu In. polemiku pret Upīti un aizsūtu.'

4.10.13.

Drusku saules, līst, 12°.

Vēstules 9.

Aizlasos vakarā līdz 12.

5.10.13.

Līst, drusku saule, 12°.

Ceļos 'A7, v.

Brīvdiena.

Ķinā «Quo vadis» 3—6.

728 sāku vēstules, —729.
2. Aizlasos līdz 7211.

6.10.13.

Līst, apmācies, 12°.

Ceļos 6, v.

721 avīzes, staigs, vēst. 2.

7 2
1—722 ēst.

72
2—724 gulēt.

4—726 prologs.

Pasts, staigāt.
8—7210 prologs.
—

J/211 lasu, drāmu projekti.

7.10.13.

Līst, 12°.

Ceļos 727.
Pasts—lo.
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—11 staigāt.
—1 lasīt un vēst.

722—>/a4 gulēt.
4—V26 prologs.
V26—V2B staigāt, ēst, nospiests gars, redzu zirnekli —

laimi. V28—10 prologs.

8.10.13.

Lietains, 12°.

Ceļos V27, v.

—V2II pasts, staidziņš, lasme.

—1 prologs un vēstule 1.

—V 22 ēst.

—3 gulēt.
V24—V26 prologs.
—8 gulēt.
—10 prologs. Pabeigts 109 rind.

9.10.13.

Liels lietus, pērkons naktī, rītā skaidrs, 14°.

Ceļos V 27 un eju uz Lugānu saņemt Kļalniņa] honor.1

Brīvdiena.

Vēstules 3.

Lasu.

Nosūtu medu In., gulēt 11.

10.10.13.

Saule, 11°, vļēlākļ — 17°.

Mostos 6, ceļos 727, v.

8 uz pastu, staigāt, lasīt, —7210.

7210—10 atpūta, vēst. 1.

10—V2I «Jāzeps» IV.

—3 gulēt.
—726 «Jāzeps».
—729 staigāt un vanna. Nogurdina, 11 gulēt.

11.10.13.

Saule, 11°—15°.

Ceļos 727, v., jūtos noguris.
7211 sāku «Jāzepu», neiet.

721 —3 ēst, gulēt.
3—726 dvēs. dzej. priekš Mastera 1

.

7—B dv. dzejas.
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PIEZĪMES

3.1.13.

Mums nekas vēl nav ticis izteikts un izvests, arī

Eiropā nē. Referends ticis piemērots tikai politiskos jau-

tājumos. Arī rakstniekam nav nekad bijis tāds uzskats uz

sevi, ka jāievēro masas spriedums. Tie vienmēr dēvēju-
šies par individuālistiem. Bet patiesībā visi sekojuši pub-
likas prasībām, un tās ir daudz nevērtīgākas nekā tautas

prasības, jo publika nav tauta, bet tā tautas daļiņa, kura

grib baudīt. Es gribu labāk atklāti ievērot tautas sprie-
dumu, ne slepeni publikas garšu. Un tādēļ jau mana

māksla negrozīsies pēc pieprasījuma, bet es saskaņā ar

tautu lūkošu viņu pārliecināt par savu uzskatu un savu

mākslu, t. i., savas individualitātes taisnību.

Algošanas veids jāmaina arī, kad māksla top tādā

veidā par visas tautas lietu. Jāalgo rakstnieks no visas

tautas. Komisija no kolektīva fonda izmaksā. Bet var būt

netaisna. Pašai tautai jāpabalsta tie, kurus vēlas. Jāap-
drošina ģimene, bet manta krīt atpakaļ tautas fondam.

Priekš fonda plaša biedrība, kā satuves biedrība. Dile-

tantu nodalīšana nost. Mūzika un teātrs lai palīdz. Der[īgu]
grļāmatu] nod[aļa], studentu stipend. ir diezgan liela, lai

tauta nobalsotu. Šveicē izdara tautas referendu arī par

daudz nesvarīgākiem jautājumiem.

Mans uzskats ir tikai viens no daudziem speciālistu
uzskatiem.

1) Vecas saites sien mani ar Jfauno] teātri. 2) Vai vec.

t. nāks demokrātijas, vai atkal nolaidīgos māmuļniekos?

3) Dot abiem teātriem, vec. kā bagātākais nokonkurēs

jauno, paliks viens un iemigs. 4) Str-ki neies vecajā, un

tā paliks pilnīgi bez mākslas. 5) Vec. nevar eksperimentēt,

jāpaliek par galma teātri. Arī bagātie galma teātri ne-

sniedz tik lielas dekorāciju lugas kā Mask. Dailes teātris1
.

6) Laiks vēl pārāk pilns politiska naida, lai iznāktu ko-

pīga skatuves biedrība no pilsoņiem un str-kiem. Pilsoņi

atņēmuši st-iem politisku priekšstāvību. Vēl nevar būt

nacionālteātrs. Jāpielaiž skatuves biedrībā str-ki, tāpat

pilsētas domē un valsts domē. Tautas izrādes. Mazās ska-

tuvēs. Priekšstāvība ne pēc naudas, bet pēc apmeklētāju

šķirām. Anketē. Proletāriskā māksla.
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19.1.13.

Es biju tikai rožu ērkšķu lasītājs, ne rožu plūcējs, es

tik domās un fantāzijā baudīju, — es gribu sevi vērtēt uz

reālismu, uz mutes baudu, uz roku baudu.

3.2.13.

Sieviete sūdzas par grūtu bērnu dzemdēšanu un audzi-

nāšanas nastu. Bet veselai dzemdēt augli un audzēšana

velkas 20 gadu. Ja pēc tam dzīvo vēl 20 gadus brīvi,

priekš tam ari 20 gadi brīvi, vai J/» dzīves nest grūtības
ir daudz?

*

Vēsture un ikdienas politika top taisīta no jauniem

cilvēkiem, kuri vēl nav žēlīgi, kā vecais, tādēļ viņas tik

nežēlīgas, bet spēcīgas. Satistikai jāzin, kāds % katrā laikā

ir vecu, jaunu un bērnu. Kādēļ valda jaunie? Vairuma

dēļ vai spēka dēļ? Kad sākas žēlīgums? Mums maz jauno
un nav vīra gada ļaužu, tie aiziet, tādēļ mūsu politika tik

vāja. Taisa to bērni skolnieki un veči. To vajga labot.

(23286/221)

Proletāriskā māksla ne kā nošķirta, svētie augstprātī-

gie sektanti — dieva izredzētie, bet kā visas tautas tikai

vadītāja. Nav viņai jābaidās, ka viņu nesamaitā, bet jā-

propagandē sevi visā tautā un jāvada pilsoniskā un citas

mākslas pa savu ceļu. Tā var celties arī nacionālteātris.

Vēl laiks nodibināt par agru, bet nav par agru: diskutēt

un propagandēt šo ideju. Jo vairāk propagandas, jo drī-

zāk atnāks laiks nodibinātnacionālteātri.

*

Alga rakstniekam ne no grāmattirgotāja, kurš ir veikal-

nieks un nepraša, bet no tautas un no iestādēm. Biedrības

lai apstellē grāmatu eksemplāru skaitu pēc biedru skaita.

Fonds nospriež pabalstīt druku. Rokrakstu lasa priekšā

sapulcēs. Mākslenieks vada.

(23286/228)

Es demokrāts un paradis ievērot vairuma spriedumu;

palikt pie savām domām un pūlēties propagandēt viņas

masā tik ilgi, kamēr viņa spriež par jautājumu no jauna

un nāk pie manām domām. Nekad es negribu nošķirties



651

nost tādēļ, ka man citāds uzskats, nekad uzstāties atšķirts

un naidīgs, jo tad ir daudz mazāk varbūtības, ka es savas

domas izvedīšu masā. Tā, pēc mana prāta, jāturas arī vi-

sām frakcijām, un tās nedrīkst atšķirties no kolektīva,
bet tām jādarbojas tur kā raugam.

Uz vec. teātri man savs uzskats, bet lieta ir visas tau-

tas lieta, un es savu uzskatu tikai izteikšu, bet klausīšos

vairuma spriedumu. Jāizsakās par teātri visām speciā-
lām kultūras iestādēm, mākslas un izglītības biedrībām,

atsevišķ. personām speciālistiem, tad avīzēm un beigās
masām savās sapulcēs vai citos izteiksmes veidos: ar anke-

tēm, balss nodošanu, teātra biļetes pērkot (obligatoriski).
Tas būtu tautas referendums un lieta.

(23286/229)

9.7.13.

Atklāti paziņot «Balss no publikas», ka zinātn. raksti

top no kritikas neievēroti un neapspriesti, un publika

pate arī pēc tiem neprasa, tādēļ viņu izdošanas kārta top

palēnināta. Lasītāji pārmet, ka maz zinātn. rakstu, bet

pašā «Dz[imtenesj V[ēstnesī]» nav par tiem pārspriedumu.

*

Paziņojumus rakstīt vienā redakcijā un piesūtīt kam

vajadzīgs; katram savu redakciju nogurdina.
Atklāti paziņojumi bieži piekopti. Vairāk sludināt.

(23286/85)

19.8.13.

Pateicība ir atpūta par savu darbu cita darbu atzīšanā.

(23286/222)

20.8.13.

Jaunā tautu māksla Reinhardam nav jaunas mākslas

sākums, bet vecās beigas, — tas ir reālisms no Meinin-

gera laikiem, kurš izspēlē savas pēdējās kārtis, — liels

aparāts — mazs gars.

(23286/222)

21.8.13.

Ideālisti — krievi, kā Balabanova, vēl domā, ka viss

top virzīts no idejas, tie vēl noKHrrne Jau 20 ga-

dus mācīti marksismā, bet vēl netic, ka ne idejas vada,
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bet matērijas pārgrozās. Viņi pārspīlēti altruisti, kas maz

dara laba, jo, paši sevi nokaudami, dara vājus priekš
labiem darbiem. Nāks pārgrozība varbūt no krieviem, kuri

tiks praktiskāki, tie būs strādnieki, vai arī no vāciem,
kuri taps ideāliskāki. Labs vēsturisks joks: augšā krie-

viete gavē un vāķē pie Bēbeļa kapa, kamēr lejā vā-

cieši — genoši
l dzer cauru nakti alu.

(23286/222)

22.8.13.

Atmiņa ļoti vāja tikusi: nezinu vairs, kas noticis pirms
pāris dienām, nezinu, ko esmu strādājis izgājušu nedēju.

Atmiņa tikusi vienpusīga un arī tur nestipra. Fantāzija
vien ir stipra un pārvalda. Bet bez atmiņas viņai zūd pa-

mats.

(21285/222)

23.8.13.

Es brīnos, kādēļ man no Bēbeļa nāves nav tāds dziļš

iespaids kā no Tolstoja, kad man likās pasaule vientuļāka
un tukšāka. Un Bēbels man taču bij nesamērojami tuvāks

pēc temperamenta, pēc uzskata un darbības. Un tad es

viņu pazinu personiski un briesmīgi aizrāvos no viņa kā

no personas. Tās degošās acis. Vai tikai mana sajūta vien

vainīga? Jeb vai uz mani darīja dziļu iespaidu viņa garīgā
novecošana memuāros, ko es noturēju par vispārēju ga-

rīgu mazvērtību. Es vispār runātājus pazīstu kā garīgi ne

augsti stāvošus cilvēkus. Vai tā netīšām un neapzinoši
būtu zudusi mana interese par Bļēbeli]? Bet visādā ziņā

man personiski nekā daudz nezūd ar viņa zaudējumu.
Jeb vai es par daudz esmu ar sevi aizņemts šo brīdi. Pret

daudz ko citu esmu vienaldzīgs. Tikai viens.

(23286/223)

24.8.13.

Ejam mežā ar L, lasa man «Juliānu» no Merešfkovska] 1
.

Es uzrakstu pusstundā 60 rindu «Laivenieka»!

(23286/223)

25.8.13.

«Laivenieks» iet ļoti aši uz priekšu. 82 rindas kādās

2 stundās.

(23286/223)
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26.8.13.

«Laivenieks» 2 stundās 100 rindu!

(23286/223)

27.8.13.

Es pabeidzu «Laivenieku». Kā arvien, tā arī tagad nejūtu
izteiktas viegluma jūtas, bet taču ir, it kā atlaistos savilk-

tas stringas.

(23286/224)

23.8.13.

Man vienīgās jūtas, ka dikti žēl abu mīju cilvēciņu: cik

tur bij to šķēršļu, cik labi bij iespējams saprasties un sa-

justies kopā, kad jau reiz bija atradušies. Un tomēr tik

nelabi jābeidzas. Tā ir: jo lielāks tuvums raksturiem, jo
vairāk pievelkas, jo ātrāk ir iespējama traģiska izeja.
Traģika no laimes nemaz nav tik tāli šķirta. Abas ir pa-

nākumu un izejas vai dzīves veidi lieliem spēkiem. Drusku

mazāka mīla, un Uldis un Baiba varēja palikt dzīvi, kā

Zane. Lai nu kā: žēl taču, ka viņi beigti; žēl, ka labam

cilvēkam jāiet postā. Tik ilgi dzīvojam kopā, nu abi aiz-

gājuši.
1

*

Dzejnieks un zinātnieks nav nemaz tik tuvi, kā zināt-

nieks grib iegalvot. Katram savs domāšanas veids, tātad

arī sava valoda. Dzejnieks un mākslenieks domā tvera-

mos tēlos, ir īsts reālists, jo ņem tikai parādību dzīvu

pasauli.

*

Zinātnieks novēro gan reālas un dzīves parādības, bet

tikai tādēļ, lai viņas darītu nedzīvas, abstrahētu, atrastu

viņu likumu, t. i., neinteresējas par katru kā indivīdu,

bet tikai par daudzumu un par likumu daudzumā. Dzej-
nieks atrod likumu arī indivīdā. Tā arī zinātnieku valoda

ir abstrakta, šabloniska, jo jāatrod izteiksme, kas pieder
daudziem un kas kā likums nodibināts. Viens kopējais —

fantāzija.

(23286/224)

Lasīju Macha «Populār wissent. Vortrāge»
2
.

Abstraktā

valoda ar daudziem gataviem terminiem, kuri man ir

jādara sev saprotami, viņus pārliekot uzskatāmā veidā;
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valodas vienmuļība un pelēkums, iedomātie joki un puš-

ķojumi, kuri neizturami sekli, — tas viss mani ļoti nogur-

dina. Lietas, ko viņš stāsta, man tik neaptveramas un ari

neinteresantas, un kad es redzētu eksperimentus, tas mani

ne nogurdinātu, bet iekustinātu. Cik nogurdinoši nu vēl

ir tie zinātnieki, kuriem nav dzīvu eksperimentu?

Bet man vajga vingrināties ari zinātniskajā domāšanā,

lai arī viņus aptvertu un veiktu.

(23286/225)

1.12.13.

Jūs noprasāt man, kas es esmu. Es varu atbildēt, norā-

dot uz saviem darbiem, kuri atbildēs arī vēl tad par mani,

kad es jau galīgi klusēšu. Bet kad pat visus 100 noprasīs,
kas par [to] esot, tad varbūt jau pēc gada neviens nezi-

nās to atbildēt. Tad jau šodien pat laikam ļoti retais zi-

nās, ko teikt, kas tie par anonīm. un pseidonīm. Tad jūs
jau tagad esat anonīmi, t. i., bezvārži.

Dēls noprasa tēvam: kas tu tāds esi? Tēvs var tik at-

bildēt: diemžēl tiešām, ko daudz laba par sevi varu teikt?

Viss labs top aizsegts no tā, ka es esmu Jūsu tēvs.

Sacīs «Cīņa»: mūsu lielais dzejnieks.

Sacīs «Dz[imtenes] V[ēstnesis]»: es esmu citātu radītājs,
es esmu tas, kura vārdus runā tad, kad grib darīt iespaidu,
kad grib savas demokrāt. brīvības domas izteikt visspilg-
tāk, kad grib izteikt savu [teikums nav pabeigts.]

(22842/238)

Tos, kas arī būtu bijuši dzīvi un spēcīgai lielai cīņai,
tos 160 jūs esat pārvērtuši par sīkiem intrigantiem. Tas

ir lielais grēks, kas izaudzis no mazāka, no neskaidrības,

kura negribēja slēpt.

Jāatbild: esmu s. d., bet jāatbild bez lepnuma vairs,

kāds man vēl bij «Galā un sākumā», jo redzu, ka s. d.

nereprezentē vairs soc. pasaules uzskatu, polit. tikusi par

šauru, lai ietilptu viņā pasauls uzskats, politiku nespēj
vairs noturēt ne savai vienībai.

(22842/239)
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20.12.13.

Ko saka nopietni ļaudis, ka daudz svarīgāk esot par

vieglu spēlēšanos smaga kaušanās, ka kauties sauc cil-

vēki, un bads jo vairāk; svēts pienākums esot: tikai kau-

ties, vismaz, lamāties, vismazākais, avīzēs polemizēt. Es

avīžu rakstīšanu biju atmetis kopš 15 gad., bet tādēļ arī

esot kritis kaunā. Man jāatmet riebums pret netikumu, tas

tik esot vecs aizspriedums un jāpolemizē. Bet mana po-

lemika būs viņiem varbūt nepatīkamāka nekā mana spē-
lēšanās. Jums gan patiktos tikai skaistas lomas un spēlēs.,
un dauzīs.

(22842/240)

1914

DIENASGRĀMATA

29.1.14.

Man riebjas polemizēt. Ja nevarēs citādi, es atmetīšu

visu latv. literatūru. Man arī citur būs darba diezgan, un

mani pretnieki un varbūt arī visa latv. rakstniecība jutī-
sies bez manis brīvāki: es redzu, ka esmu tiešām visus

dzinis uz turieni, kurp viņi negrib un laikam arī nespēj
iet. Lai top atkal miers.

(23286/277)

30.1.14.

Nāk atkal modē Verharns, 1 sāk sīkumus un plašumus

aprakstīt, visas cīņas un ideju lauku, un ieročus, un pret-
niekus. Mēs visi to jau sen zinām; mēs neaprakstījām, bet

cīnījāmies un sajūsminājāmies, un zinājām. Un nu mums

vēl rāda pretnieku un mūsu stāvokli! Kā tas nākas? Mēs

par ašu pārgājām pāri attīstības pakāpei, gribējām pār-
lēkt uz augstāko. Bet ļaudis grib iet sistemātiski. Ne skolā

nevar klasi pārlēkt. Kad citur sen izbeigts, Verharns nu

ir pie mums, mēs pie viņa tomēr nākam.

(232867278)

31.1.14.

Sentimentalitāte ir tuvība publikai. Nav neviena cita

līdzekļa, kas tā tuvinātu. Sajūsma ir reti publikai. Lie-

luma sajūta vēl daudz retāk. Bet sentimentālības kodols:

žēlīgums par kādām ne visai pārmērīgām bēdām, tas ir kat-

rai jūtīgai sirdij. Nav nepieciešami, ka šīs jutas butu mar-
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garīns, tas ir tikai tik lēts sviests, ka cena gandrīz tā pate.
Jūtas var būt īstas, bet tām jābūt seklām. Heine ir publi-
kas dzejnieks ar savu sentimentālību. Viņam bez tam

drusku romantika, pārākums pār ikdienas dzīvi, ari ļoti
labi. Vēl labāk, ka tik drusku romantiķis, t. i., pārāks
pat pār pārākumu par dzīvi. Tā talants top publikas acīs

par ģēniju.

(23286/276)

8.2.14.

Mērķis dod spēkus un attaisnojumu dzīvošanai. Jā, bet

mērķi garā dzīvē nepieciešami mainās. Kas dod spēku

pārciest maiņas? Kas uztura pa bezmērķa laiku? Dzīves

instinkts un paraša. Bet kad tie vājināti? Prāts, kas dod

mērķus vai izvēli starp vairākiem. Jo mērķis nav sajūsma
vien. Bet kad prāts neattīstīts vai kad nervi nespēj? Visi

līdzekļi, arī nervi, ir garīgi; piepūlē viņus, attīstot un vā-

jinot pašu enerģiju. Vajga mehāniska līdzekļa, kas ne-

piepūlē. Tie visi tikai parašās. Tās jādod pašam sev sa-

vas, nav jāapmierinājas ar sabiedriskām. Sākumā ari tas

piepūlē, bet vēlāk parašas un vingrinājumi paši iet caur

savu spēku un velk līdz visu dzīvības mašīnu. Mehāniski,

higiēniski vingrinājumi, parašas: prātu attīstīt viņa dažā-

dās spējās; klausīt savai gribai ari sīkumos; nesaudzēt

sevi.

(23286/280)

9.2.14.

Katrs darbs labāks nekā katra pārdomāšana, — ari ne-

pārdomātais. Kas izlīdzina pretrunu? Vajga mācīties tik

ātri pārdomāt, ka nevar izšķirt laika ziņā pārdomāšanu

no darba.

(23286/280)

10.2.14.

Zinātne ir tāpat fantāzijas darbs kā dzeja. Jo tuvu dze-

jai humanitārās zinātnes, un viņu slēdzieni nav uzņe-

mami par normām, tikpat maz kā kritikas dzejai. Viņas
tik reģistrē dzīves parādības, bet nedrīkst tās regulēt.
Zinātnes nedrīkst apspiest dzeju, tā kā reglaments dzīvi;

dzīvei vistuvāk ir dzeja, kura atspoguļo, ne izpēta un

reģistrē dzīvi. Zinātnes un reglamenti tik stipri, kad dzīve

atslābst, iekšējā dzīve.
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11.2.14

Kad ētika grib likt svarā ne uz pastāvošā un bijušā

izpētīšanu, bet uz vajadzīgā nolikšanu, tad viņa nav zi-

nātne, bet publicistika. Par publicistiku jāņem šinī brīdī

visas vēsturiskās zinātnes: visām raksturs ne reģistrējošs,
bet pamācošs.

*

Kad biju nogrimis atkal greizsirdībā, nejaušs darbs pie
dzejoļa izrāva. Dzejas darbs arī pieder pie mehāniskiem

dzīves ierosinātājiem. Arī mehānisks darbs tā, ka tas

pats pa savu laiku neļauj vaļas garīgam darbam.

Kad bioloģija atsakās no dzīves izpētīšanas, bet noteic

par svarīgāku pašu dzīvošanu, tad to redz tūliņ kā at-

teikšanos no zinātnes vārda. Bet ar ētiku tas pats. Jābūt

arī zinātnei, kas izpēta morāliskās parādības, un tā ir

ētika. Izstrādāt mūsu uzvešanās ideālu ir labi, bet to

publicistika un galvenais dzeja; ētikai šo ideālu vajga
tikai reģistrēt, ne regulēt. Bioloģija izstrādājusi dažas

formulas dzīvei, kas jādara arī ētikai savā laukā. Tas

palīdzēs kā teorija arī dzīvai dzīvei.

(23286/281)

2.5.14.

Vāci nelasa vairs klasiķus, un viņi atstāti no dieva un

no Gētes.

#

Pilsētas dzeja ari Plūdonim, arī Švābem, kas nu ir glā-
biņš no manis, ko prasīja Latfvija?].
Atb. Jaunā dzeja objektīva, bez personības, episka, īste-

nībā didaktiska un aprakstoša. Iziet no Verharna, Ober-

lehrer 1
,

kurš ir atspoguļojums no Zolā. Nonēsātas drēbes

un pērngada cepures. Esot formas bagātība, kas īstenībā

bezformība, proza pāršķiebtām acīm, bez prozas loģikas,
noteiktības, reālisma.

(23286/289)

6.5.14.

Kad netīrums top ļoti vecs, tad viņu nesauc vairs par

netīrumu, bet par patinu. Un tad viņš nav vairs notīrāms,

bet svēti sargājams no notīrīšanas.
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Lielais un īstais cilvēks tā izšķiras no citiem, ka viņš
savā arī mazā sfērā daudz ievēro. Viņš arī tādēļ ir labas

sirds, jo katru lietu un būtni dziji ievērot nozīmē atrast

viņas pastāvēšanas tiesības, un tas ir atkal atrast viņu
par labu.

S

Jo kurš kuru lietu mazāk prot, jo vieglāk viņš to

domā padarīt. Ģēnijam liekas viss neiespējams, bet viņš
dara neiespējamo.

*

Puķes, ieliktas ūdens glāzē, no sākuma uzsūc ļoti daudz

ūdens un, kad pusvītušas, aši atdzīvojas. Bet otru dienu

vairs uzsūc ļoti maz un laikam noslāpst, nevarēdamas

dzert. Kādēļ neuzsūc? Augšdaļās vajga būt kādam sū-

cēja spēkam, kur darbojas tikai sakarā ar sakni. Jeb vai

saknē specifisks ierīkojums? Bet zariņš, iedēstīts zemē,

aug. Vai tas pats zariņš, ielikts ūdens glāzē, nonīkst? Vai
ūdenī nav visu barības vielu? Jāzin.

(22751/29)

20.5.14.

Līdz 12. gadusimtenim, t. i., līdz krusta kariem, ir tirdz-

niecības satiksme no Bizantinas un Āzijas caur Krieviju
uz Baltiju. Krusta kari nodibina tirdznieciskus sakarus no

Āzijas taisni un caur Dienvideiropu uz Ziemeļeiropu; nes

reizē uz Eiropu kultūru. Bet tas aizņem tikdaudz spēka,
ka atstāj vecos mazāk ienesīgos ceļus caur Krieviju uz

Baltiju. īsāki arī ir ceļi caur dienvidiem. Tātad ap 12. g. s.

*

Kultūras tecēšana no austrumiem uz Baltiju apstājas

ap 12. g. s. Tātad līdz 12. g. s. ir Baltijā augsta kultūra,

bet kad sākas vācu kolonizācija Baltijā, tad kultūra Bal-

tijā jau ir sākusi iet atpakaļ, un tā izdodas vāciem iekarot

latviešus un prūšus, kuri nu ir atgriezti no kultūras pie-

plūduma un var kultūru saņemt vairs tikai caur saviem

ienaidniekiem. Tā ir latviešu traģika. Mēģinājumi at-

jaunot sakarus ar austrumiem nav iespējami, jo krievi

priekšā. No krieviem nevar nekā gūt, jo tie tāpat at-

griezti no austrumiem un tiem vēl uzmācas tatāri. Vies-

turs, Imants saprot šo domu. Leiši tādēļ pievienojas
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poļiem, lai caur tiem tiktu pie kultūras, bet iznāk atkarība,

maigāka kā no vāciem, bet ilgāka. Mēģinājumi nākt sa-

karā ar Galīcijas krieviem, Daniļa un Mintauts. Mēģinā-

jumi teorētiski ar kazakiem. Mēģinājumi vēsturiski: vest

ar vāciem tirdzniecību neatkarīgi no Rīgas un krustne-

šiem; top no Rīgas apspiesti, lielās kaujas tādēļ ar kūriem

ap Rīgu.
Hanza stājas austrumceļu vietā; Krievijā uzplaukst ar

Hanzu Novgoroda, bet Baltija kādēļ nespēj nostāties kā

līdzīga Hanzai tā kā Novgoroda? Novgorodā kultūra no

varjagiem? Vai tas manāms Novgor. vēsturē? vai ir aiz-

rādījumi? Baltijā kultūra no austrum. atgrimusi agrāk

atpakaļ. Par ko nenodibinājās sakari ar varjagiem? Bij

par stipru.
(22751/30)

24.5.14.

Visa diena ar I. kopā. Lasām Molo, Šilleru. Līdzīgs
liktens I. lekšējais cīniņš man, ārējais Iniņai. Mums abiem

viens pamats: klasiskā izglītība. Tā vieno un pārceļ pār
visu pāri. Kā būtu, ja vienam krievu kultūra vai deka-

dentisms, vai franču?

(22751/48)

25.5.14.

Dramatiķim likt pašam izdomāt lugas notikuma ārējo
fabulu ir tikpat kā namdarim pašam cept ķieģeļus un

cirst kokus. Priekš visiem šiem priekšdarbiem ir citi

amatnieki. Dramatiķim ir viss viela. To nesaprast ir ga-

līgi nesaprast drāmu un to darbu, kuru pie lugas izdara

dramatiķis.

Man nav diezgan sistemātiskas kārtības ari periodiskās
piezīmēs. Jāierīko 5 grāmatas: 1) Kalendārs: mehānisk.

reģistrators līdz ar nedēļas plānu. 2) Domas: t. i., šī die-

nasgrāmata. 3) Personiska vēsture. 4) Personiska uzbūves

grāmata. 5) Projektu grāmata.
(22751/31)

*

Nogurums no traucējuma, kaut taču diezgan gulēts.
Lietus iespaids.

(22751/43)
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*

Kas man jādara, lai uzturētos spēkos?
Jāiegūst Latgale.
Jāiegūst Sievietes.

Jāiegūst str. masa.

Jāiegūst lauku skatuves.

Jāiegūst krievi.

Jāiegūst partija.

Jāiegūst kritika.

Jāiegūst prese.

Jādibina dien. grāmata.
—„— mans fonds.

(29479/10)

26.5.14.

Uzeju augšā pie I. pa 55 min. I. domā, ka es kā Jāzeps
1

iebāzis 100 fr. dīķītī. Samirkstu visā kreklā, bet 2 st.

nesalstu. Jūtos labi pēc svīšanas, bet tomēr nestrādāju.
Lejā 40 min. Patīkami nekā nedomāt, tikai iet uz mērķi.
Uznesu ēst. I.

(22751/48)

*

Saņemt sevi rokās: darīt to, ko domāju, ka tas jādara;
tikai slinkums jāpārvar ar prātu. Saņemt rokās arī eko-

nomiski: vecie parādi nav piedzīti; izdarīt tagad to.

(22751/31)

27.5.14.

I. saka, ka nepatīk daba un arī neredz nekā dabā. Grib

skatīties tik tad, kad es līdzi eju un aizrādu. Gribot ska-

tīties ar manām acīm. Daudzi citi neredz tiešām; kad

rādu, tad brīnās: jā gan, tas ir gan skaisti! Mūrnieks, sli-

mais, daudz pateicas, ka es viņam rādījis un aizrādījis.
Man tas izlikās jocīgi, pat neīsti. Kā tad viņi paši neredz,

es tik gribēju dalīties priekā. Bet ir arī vēl tādi, kas arī

tad neredz, kad rāda un aizrāda. Priedkalnam pat krievu

ciemi liekas skaistāki, visādā ziņā interesantāki.

(22751/31)

6.6.14.

Es literārisks zaglis, kas apstrādājis Lāčpl. teiku, bet

to apstrādājis arī Pumpurs un uz apstrādāšanu uzaicināja
Mūzikas komisiju. Apstrādāt tautas mantas ir nospodrināt
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vecās bruņas un vairogus un dot tos atkal tautai. No-

ņemti tikai traipi un tos iznīcināt ir zagt, jo tas senatnes

svētums.

*

Zaļsvārcim — kukainim, galma padomniekam, apstākļi

par šauriem istabā: tikko sāk laisties, atduras pret sie-

nām. Mušām taisni labi, te viņas veiklas, viņš neveiklis.

Liels cilvēks smieklīgs mazos apstākļos, bet viņš nevar

tiem piemēroties, ja ari gribētu.

(22751/32)

22.6.14.

Ir tā: mazais brālis nekad nav pārliecināts par savas

lietas taisnību, lai tā arī ķertos viņam pie dzīvības; viņš
pazīst savu niecīgumu. Un kurš aizstāv viņa taisnību,

no tā viņš baidās un gatavs to nodot katrā acumirklī, lai

arī sev kaitētu diez cik daudz.

(22751/32)

8.8.14.

Prāts nav pirmais dzīves dzinējspēks. Viņš ir kūtrs un

ir jādzen. Prāts sev noliek tradīcijas, dogmas, šablonus,

autoritātes, kuras vairs nekritizē, bet ar kurām rēķinājās
kā ar reāliem faktiem. Nu taču prāts pats zina, ka reāli

fakti tie nav, bet tikai paša prāta slēdzieni, viņa agrākie pa-

nākumi. Tos viņš sev noliek par atpūtas vietām, atsakās

tos pārbaudīt, t. i., atsakās ap tiem darboties un kustēties.

Tradīcijas ir prāta nekustēšanās un nāve jeb muļķība.
Jo nāve un muļķība ir viens, kā dzīve un gudrība ir viens.

Prāts ierunā, ka tādas atpūtas vietas ir vajadzīgas, lai

nepagurtu un lai ašāk varētu apspriest notikumus ar jau

gataviem slēdzieniem un tikt ašāk pie mērķa, t. i., pie
darbības. Bet, panākdams ašumu, prāts dod nepareizu vir-

zienu darbībai, jo nav pārbaudījis pašu tradīciju, kura

šinī gadījumā varbūt neder. Uz to ir ieruna, ka labāk

kļūdīties nekā ilgi gaidīt, neizšķirties un pazaudēt visu.

Bet vēl labāk ir cits: nedot prātam šo kārtības iemesli,

bet radināt viņu pie tā, ka visādā ziņā ir jāizspiež lieta

nevien aši, bet pareizi ari. Un priekš tā vajga radināt

prātu vēl ašāk darboties un spriest. Lielie izšķir lietas

brīnumaši, bet arī pareizi. Un muļķi ir tie, kuri domā, ka

tur vienmēr laimes gadījumi. Nē, lielie ir tiešām visas
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varbūtības pārdomājuši, tikai ļoti aši. Ilgāk domāt nn

šaubīties viņiem nemaz nav vajadzīgs. Atsacīties no slin-

kuma un it visu pārbaudīt! Radināties un vingrināties
ašāk domāt.

*

Pilnīga veģeterība nav pareiza. Augļi vien ēsti uzpūš

māgu; sevišķi bumbieri grūti gremojami: skābums at-

tīstās.

*

Var dzīvot vēl daudz lētāk, bet apvaino saimnieces,

laupa garīgo līdzsvaru līdzcilvēkiem.

(22751/33)

11.8.14.

Mākslas valodai vajadzētu saukties Eiropas, un ne

Esperanto, jo viņa ir palīgvaloda eiropiešiem un darināta

no eiropiešu valodām, balstoties uz latīņu valodu. To

uzsverot vajdzētu viņu vēl papildināt un par pamata
nemt visiem eiropiešiem kopīgos: svešvārdus, zinātniskos

un veikala terminus.

*

Jau reiz bija pasauls valoda un pilnīga Eiropas kopsa-

jūta ar romiešu ķeizaru un ar pāvestu kā kopotājiem
politiskā un garīgā ziņā. Visa jaunlaiku vēsture iziet uz

šīs kopības ārdīšanu. Nu otrreiz uzņemas kopošanas
mērķus sociālisms, tikai ar šaurākiem kopmērķiem, ar

vienkāršākiem ideāliem, atsakoties no morālisku jautā-
jumu izšķiršanas, uz kuriem pirmo reizi kristiānismā bija
likts lielākais svars. Kristiānismā blakus pāvestam un

morālībai attīstījās ķeizara un politiskās vienības ideja,
bet saknes politikai un ķeizarībai bij jau dotas: Romas

politika un ķeizara ideja. Sociālismam blakus galvenai

politiskai un materiālai idejai nav morāliskas idejas, ja
neņem kristiānismu, kurš nomirst. Bet varbūt no mirstošā

kristiānisma attīstās morāliska blakusideja sociālisma po-
litikai, tāpat kā no Romas politikas attīstījās viduslaiku

ķeizara ideja. Ķeizara vienojošā ideja tika noveikta no

šķirojošā nacionālisma, kas ir tagad pretstats kristiānis-

mam! Kas sociālisms?
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Kā viduslaiku Eiropas kopībai: Romas: ķeizars, pāvests
un latīņu valoda — bij jākaro pret Eiropu, kuras tautas

izauga uz patstāvību no mātes Romas, — tā tagadējai

Eiropas kopībai: sociālismam, zinātnei (tehnikai) un espe-

ranto būs jākaro pret Ar-Eiropu, kuras tautas izaugs uz

patstāvību no mātes Eiropas — caur nacionālismu (? kā

pirmo reizi) uz sociālisma pārveidošanu (? kā pirmo reizi

uz ķeizarības pārveidošanu). Komplikācijas iznāk no ne-

pabeigtas uzvaras pār kristiānismu. Ari ķeizarības ideja

atjaunojas Napoleonā.
(22751/34)

11.11.14.

Atliekas no grieķu drāmas kora, tātad no pašas drāmas

sākuma, ir vēl franču drāmas draugs un padoma devējs
varonim; varoņa personificētā sirdsapziņa. Tiešā pēcnā-
cībā šis draugs nāk no komēdijas verga, bet ari tur viņš

bija kora mantnieks un atbalss. Līdz ar Šekspīru izbeidzās

vecās tradīcijas.
(23286/279)

10.12.14.

Vēl tagad visā Eiropā mazgā miroņus. Kādēļ? Nav

iemesla. Tātad te tikai atlieka no vecā miroņu kulta.

*

Sastādīt vecās latv. ticības ceremoniālu, kalendāri,

dogmas. Veļu laiks.

(23286/279)

DIENAS HRONIKA

26.5.14.

Līst, 13°, guļu labi 11—5.

Most. 5, ceļos V26.

V26—V2B strādāju «Ind.» or. oper., 50 p.

V28—8 vingroju.
B—9 ēdu un pasts.
—V2IO kārts Kirhenšteinam.

10—12 lasu avīzes (Dace Akm[entiņa] atstāj, no V. T.)\
12—2 pusdiena.
2—3 kāpju uz Brē ar pusdiēn. 55 min.

3—746 pie In.

V46—1j27 nokāpju no Brē, 40 min.
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}ļ{l—7 pārģērbjos.
7—8 ēdu, 10—11 rēķini.
8— 10 guļu, 11 gulēt.

(22842/241)

27.5.14.

Guļu labi 11—6.

Līst, 10°. Saule no y22, 14°.
xkl—V2B «Ind. Arij.» 70 rind.

B—V29 vingroju.
V29—V210 ēdu, pasts.
V210—12 avīzes.

12—4 Iniņ. ēst vāru, guļu.
4—5 avīzes, «Lit. Echo».

5—7 vēst., Bir. [1 nesalasāms vārds] sūt., Bok[uma] sūt.

(22842/242)

1915

DIENASGRĀMATA

2.1.15.

Pirmais lielais sniegs. let divas dienas. Jaungada nesa-

gaidām. Guļam atkal pēc gadiem kopā. Lasu «LĪAbJi».'

Gribu sākt strādāt.

3.1.15.

In. paliek gultā. Traucē 'darba sākšanu. Savedu kārtībā

rēķinus. Vēstules šogad nav sazortētas. Paliek.

(23286/242)

4.1.15.

No rītus zortēju. Avīzes visus 5 mēn. ikdien lasītas.

Aizņem daudz laika. Kā 1906. g. Jālabo.

(23286/242)

12.1.15.

Pirmo kārtējo dienas darījumu uzrakstu «Vampīram» 1
,

un nu taisni sāk zobi sāpēt. Nu pirmā reize, ka taisni tad

ceļas dažādi šķēršļi, kad gribu nopietni strādāt. Nu jā-

pārvar divi, kamēr agrāk sākot, būtu ticis ar vienu Jau-
numu. Un tomēr jāvar. Vakar vismaz nogrūdu vienu

aizgulējušos vēstuli — Robertam2
.

Kad nu varētu nobeigt
šo lugu pa vienu mēnesi. Viss gatavs uzbūvēts, tik jā-
raksta.

(23286/235)
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15.1.15.

Dien. grāmatu divos eksempl.: pēc diēnām kā vēsture

un matērijām, zinātnēm, lai varētu dabūt, ko vajga.

(139017)

8.2.15.

Vientulim būt sabiedrībā, kaut ari viena cilvēka sa-

biedrībā, ir izbaudīt visus vientulības un sabiedrības

ļaunumus bez neviena viņu labuma.

Neizsmeļoši un pavirši tulkojumi, kādus dod «Reclam»,

nes gan zināmu universālību un uzskatu plašību, un zi-

nāmu zināšanu kopu, bet šādi dotā kultūra ir tikpat pa-
virša kā tulkojums. Otrs ļaunums tas, ka lasītājā tautā

ieaug uzskats, ka visa pasauls literatūra ir bāla, neizsme-

ļoša un līdzīga vācu kultūrai; no turienes nāk uzpūtība,
viszināšana un garīgs trulums. Ja vāci tagad parāda visas

šīs īpašības kā raksturiskas, tad tur lielu daļu vainīga
audzināšana no «Un. Bibl.» puses.

(22751/35)

8.9.15.

Mana dzīve nepieder man pašam; viņa ir tikai uzticēta

manai pārvaldībai, kā katra atklātības manta. Es varu to

atklāti teikt dzīves vidū, bet pats pie sevis es jau sen tā

vien esmu skatījies uz savu personu un dzīvi, jau kopš
manas atklātās darbības sākuma, pusneapzinīgi jau daudz

agrāk. Uz savu mantu es tāpat skatos: es viņu pārvaldu,
bet viņa nav priekš manis, priekš manas baudas; es ņemu
tik nepieciešamo, lai uzturētu un attīstītu savus spēkus.
Un uz saviem spēkiem es skatos tāpat. Tas vēl viegli

saprotams, bet es skatos tāpat arī uz savām domām un

uz to, kas ir vispersoniskākais katrā cilvēkā.

Nāks laiks, katrs uz savu personu tā skatīsies; to laiku

es gribu darīt ašāk atnākam.

Kādēļ pats pārvaldu sevi? Kādēļ darbojos tikai priekš

savas tautas? Aiz ekonomijas. Cilvēce nepastāv kā tāda,

viņa ir kopojums no tautām un tautas kopojums no in-

divīdiem. Dzīvi organismi ir tikai tautas un indivīdi, nav

valstis, nav cilvēce, tie ir mākslīgi radījumi, palīga

līdzekļi.
Bet visa dzīvība un progress var nākt tikai atkal no

dzīva.
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Es vēlāk rakstīšu savu atklātu testamentu, pēc kara. Un

tas nav testaments uz nāves gaidībām, bet uz dzīvi, nevis

uz mantinieku, uz jūsu dzīvi, bet ari uz manu dzīvi, jo

tāpat kā nebūs mirt jums un tautai, tāpat es ari netaisos

vēl uz miršanu. Tā tik ir gribas izteiktne uz nākotni.

Un jums un man ir nākotne.

(23286/212)

20.9.15.

T.1 Es nenožēloju nekā. A. Vai man žēl, ka V. Igo

neiespēja arī pilnīgas drāmas rakstīt? Ka Šillers nedzīvoja

ilgāk un vieglāk, lai savu talantu attīstītu? T. Tas neat-

tiecas uz manu personu. R. Vai V. Igo, kuru mīlat, nav

arī daļa no Jūsu personas? Ko mēs mīlam, tas esam mēs

paši, ko nīstam, tas atdala mūs no ārienes un ved tuvāk

pie sevis. Tā arī attiecas uz mums. T. V. Igo attiecas gan

uz manu personu, bet tur es nekā nevaru darīt; nožēlot

var tik to, ko pats darījis. R. Kad pats izdarījis ko ne-

pareizu, vai negribētos to par labu vērst un nenožēlo,

ka to nevar šinī reizē. T. To gan; bet es velti nenožēloju
un neraudu tur, kur nekas nav grozāms. R. Kas ir no-

žēlots?

(23286/198)

2.10.15.

Ar sevi vienam būt kādu brīdi ir kā mazgāties skaidra

ūdenī. Izrauties uz brīvi no kopības ar ļaudīm nav jau
vēl aizmirst neko, un tomēr ir jau elpas atgūtne. Kad

tam būs gals? Nomest visu un iet pie sevis uz palīgšanu.
Vai tad es nedrīkstu? Katra dzīva būtne drīkst dzīvot un

es nē? Es taču tikai pats iedomājos, ka es jeb kas, ka es

tautai vajadzīgs. Kritiķi un avīžnieki saka parastās frā-

zes, kas noder viņu politikai, ir tik cepure, ko viņi sev

uzliek galvā. Vai ir tā? Vai man ir tiesība būt brīvam?

*

Ar mīlas atkritumiem baroties.

*

Jo vairāk dod, jo vairāk ņem, līdz atņem visu Tavu

un Tevi pašu. Jo vairāk ierobežojas, jo mazāk Tev dod.

Visi kustoņi, arī cilvēki dod tik to, ko viņam atņem.

(23286/202)
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16.10.15.

Lirika, dzeja ir ne vien katras literatūras dvēsele. Li-

rika ir arī katras lielākas darbības dvēsele vispār. Un

bez dvēseles nav nemirstības nekam. Varbūt visvairāk

tam padotas reliģijas. Vairāk dzejas grieķiem un žīdiem

nekā kristīgiem, un viņu reliģijas pastāvēs ilgāk nekā

kristīgā. īsti tagadējās kristības spēks ir grieķība un ži-

dība. Nākamai reliģijai jābūt atkal dzejai, kā bija kul-

tūras sākumā. Latviešu senai ticībai ir labākie dīgļi.

(22751/35)

21.10.15.

Pastāvošie reliģiju tipi nav vēl pilnīgi; viņi dibināti

uz nepareiziem principiem, kas maisīti ar pareizām kul-

tūras domām un jūtām. Budisms grib galīgu altruismu:

nepretoties ļaunam, atdot savu dzīvību, noliegt pat savu

eksistenci. Kristība sludina arī: nepretoties ļaunam, bet

pats Kristus izdzina no tempļa ļaunos ar pātagu, Pāvils

arī lietoja varu, un kristīgie galu galā tika par liekuļiem,
kas kā izkārtni lietoja nepretību ļaunam, bet ļaunu apka-

roja ar vēl lielāku ļaunumu un ieveda savu ticību ar

asinskristību. Muhamedisms neliekuļo: pretoties ļaunam,
ievest labo ticību ar ļauna palīdzību. Visam pamata kļūda

tā, ka neatzina labu par spēku, ticēja tikai ļaunam kā

spēkam. Atzina tikai mehānisko spēku, t. i., nedzīvo, tādēļ

ļauno spēku. Nezināja, ka gars, jūtas, domas ir ari spēks,

un lielākais spēks tādēļ, ka ir dzīvs, un vairāk dzīves

nekā miesas spēks. Miesa zūd, mehānisms zūd, bet gars

paliek arī pēc miesas nāves, un miesām dzīvām esot arī

gars ir stiprāks nekā miesas un tās vada. Gars ir labais,

mehānisms ir ļaunais. Mehānisms mūsu pašu darīts, mūsu

pašu pagātne, kas nu mūs nospiež. Garam jātop brīvam:

tas dzīves uzdevums. Tas arī reliģijas uzdevums.

Tātad: neatdot dzīvību, jo tad uzvar ļauns. Eksistēt un

nebūt kūtram nest dzīves grūtības. Cīnīties un tapt par

aktīvu varoni.

Bet: cīnīties pret ļaunu ne ar ļaunu, bet ar labu; ne

ar mehānismu un rupjo varu, bet ar garu; ne ar nebrī-

vību, dogmu, bet ar brīvību.

(22751/36)

21.10.15.

Par kristību neatliek ko runāt; tā ir nepilnīga ticība,

kura bij laba, bet vāja; neticēja pati sev un kuras pie-



668

leritēji tādēļ tapa liekuļi; atzina ideālu, bet atzina savu

nespēju sekot šim ideālam. Pēc šiem trim tipiem atliek

tik tālākais loģiskais: balstīt dzīvi, pretoties ļaunam, bet

ar labo spēku. Cilvēkam jātop varonim, — to gribēja
arī vecā reliģija. Bet kādam? Budisms gribēja mūku as-

kētu un beigās mironi, galīgi atsacījās no darbības. Mu-

hamedisms gribēja varoni kareivi, rupju barbaru, kas

beigās arī gāja pret kultūru, jo neticēja garam, atzina

tik autoritāti, t. i., mirušo garu, ne dzīvo. Kristisms gri-
bēja varoni, kas reizē kareivis un mūks, kas atzīst kul-

tūru kompromisā, dzīvu un mirušu garu. Kas tādēļ sa-

sniedza zināmu kultūru, tehnisko — nedzīvā gara, auto-

ritāro — nedzīvā gara. Beigās šī kultūra pate sevi noliedz

un nospiež, un pretojas vairāk nekā visas citas gara dzī-

vībai un brīvībai. Cilvēkam jātop varonim, grib jaunā
ticība, bet ne kūtram un pasīvam, bet ne rupjam un ļau-

nam, bet ne liekulim un kompromisniekam. Jaunais va-

ronis var atdot savu dzīvi tikai ne ļaunam un ne nāvei,

bet cilvēces dzīvei un progresam. Jaun. varonis cīnās,

bet gars ierocis un brīva griba.

Mērķis jaunai ticībai: progress cilvēcei, garam, dzīvei.

Tagad jālauž pirms ceļš: jāieved uz prāta un jūtām di-

bināta sadzīves kārtība: nākotnes valsts. Kad cilvēces

spēki būs tā atraisīti, tad būs iespēja nākt īstai kultūrai,

dzīvai, ne tehniskai, ne autoritārai, bet brīvai. Tad daba

jāpēta un jāturpina progress cilvēcei.

*

Kāds reliģijas veids jaunais? Jāpieslēdz pie vecā, uz-

turot kultūras sakarus un sevī rādot visu kultūras vēsturi.

Uzturējusi visu pirmatnību līdz šai dienai pilnā skaidrībā

latviešu ticība: nav aizmirsusi, ka dievības ir dabas pa-

rādības: visi dievi ir ne personas, bet parādības pašas.
Kad aizmirst seno valodu, kura runā par dabas parā-

dībām, tad meklē šiem nesaprotamiem vārdiem saprātu
un tura parādības par personām. Tad sākas mitoloģija,

teikas, pasakas; visa fantāzija un dzeja aiziet mīklu

minēšanā par pagātni un nedarbojas tagadnē. Poēzija top
nedzīva līdz ar savu nedzīvo priekšmetu.

Bet latvju t. dziesmu dzeja ir dzīva, jo darbojas ap

tagadni; dievi ir dzīvi, jo nav personas, bet ir dabas

parādības. Reliģija ir tikai dzīves un tagadnes poēzija.
Atmesta visa autoritāte, kas dibinājās uz dievu, jo die-
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vam pašam kā Budam. Bet nav ari iznīcība, ir dzīvība;

nav kūtrība, ir cīniņš. Tikai labs, jo garīgs.

Latvju ticība nevar vairs mirt, jo mēs vairs nevaram

aizmirst, ka saule ir saule, ne persona, ka pērkons ir

pērkons, ne persona. Nokaut var tautu, bet ne garu. Un

arī mūs nenokaus, un mēs dosim cilvēcei jaunu ticību.

Monisti, Harti, Tolstojs nevarēja nodibināt ticību: ne-

bija aiz viņiem vēstures un tautas spēka. Arī principi

bij nepareizi: vai liekulīgi, vai pasīvi. Bet aiz mums stāv

taut. dziesmas un tauta pati.

*

Mēs ienākam dzīvē ne ar savu prātu; mēs izejam no

dzīves laukā ne ar savu prātu. Daba aizlikusi dzīves

instinktu priekšā, un retais izlaužas tam cauri ar savu

prātu, — lielākā daba aiziet uztraukumā, kur nerunā

prāts. Pusi no dzīves mēs dabonam mantojumā; tas arī

dots ne ar mūsu prātu: iedzimtas īpašības no tēva un mā-

tes, no priekštečiem, seni notikumi un parašas: audzi-

nāšana dod atkal ne mūsu prātu. Tikai ap 15 gadu varam

sākt dzīvot ar savu prātu. Tad vēl novelk elementārā

dzimumdzīve, kura ne mūsu, bet pēcnākamo dēļ. Aiziet

pusmūža pirms turam sevi rokās un iepazīstam paši sevi.

Mirt agri nozīmē mirt kā kustonim, nesasniegušam cilvē-

cību, tas ir, sevis apziņu. Bet kad gali nav mūsu rokās,

dzīves vidus ir mūsu. Tas mums jāizlieto. Ja to izlieto-

jam, tad varam tapt par jauno cilvēku, varoni; bet jā-
cīnās. Mūsu rokā dota dzīves dusa, — darīsim viņu garu,

lai varētu sevi ilgāk turēt rokās un tapt vairāk par cil-

vēkiem. Šim tie gadi ir vajadzīgi, lai cilvēks taptu pats
un izdzīvo darbos dzīvi un parādītu, un pieliktu savas

spējas par labu cilvēcei. Ilgi dzīvot ir pienākums pret

cilvēci.

(22751/37—39)

3.11.15.

Man dzīvē nav tada acumirkļa, kuru es būtu labāk

vēlējies dzīvot, nekā nedzīvot.

*

Tautai vajga būt kādas dzīves dziņas uz nākotni un

kādas dzīvas atmiņas no lielas, lepnas pagātnes; tās ir

sastāvdaļas viņas dvēselē, kura ir dzīves griba. Bez tās

tauta zūd. Ar to tauta nezūd ari nomirdama, jo paliek
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šīs dzīvās dvēseles darbi kā tāļāk darbīga kustība. Zīdus
kā tautu uztura ne vien viņu pagātne, sena ticība, bet arī

nākotnes dziņa uz mantas krāšanu: visa tauta ir liela

kliķe, kompānija veikalam. Uz to mēs nevaram dibināt

savu nākotni un dvēseli: mums nav tādu pagātnes man-

tojumu: dievticības un mantkārības kopojums; nav tādu

vingrinājumu krāšanā un raušanā, nav to jau gatavo
naudas krājumu. Bet mēs nevaram uz to dibināties ari

tādēļ, ka šis pamats tomēr nav diezgan stiprs. Nākotnē

neuzvarēs nedzīva manta, bet dzīvs gars. Uz to dibinā-

sim savu dvēseli. Dzīva dziņa uz nākotni: uz izglītību
mums ir, vajga dziņu padziļināt un paplašināt uz mākslām

un zinībām, un uz reliģiju. Pagātnes mums nav, tādēļ

mums nav lepnuma ... Mums tas jāceļ. Senā ticība un

tautas dziesmas var būt pamats lepnumam un pārākumam

pār citiem. Lepnumam jābūt citādam nekā citām tautām;

nevar būt šovinisms, Deutschland ūber ailes 1

,
kurš ir

ļauns, grib ņemt dzīvību citiem. Mūsu tautas dz. nav

ļaunas, mūsu lepnums lai ir tas, ka mēs darīsim citus

dzīvus; mūsu pārākums, ka mēs to varam sev atļauties,
ka esam garīgi labas rāsas, esam garīgi pārāki, paceļam
citus pie sevis: ģēniju, sugas ļaudis, ne talantus kā žīdi

un vāci. Tas mūs saturēs kopā kā tautu, tas mūsu lep-
nums.

(22751/40)

7.11.15.

Viņš neatzīst nekāda pienākuma, izņemot to, kuru

citiem uzliek viņš.

(22751/41)

10.11.15.

Apstākļi, kas stāv pretī musu gribas apmierimei, ir

dabas likums, — nē, viņi ir grozāmi, iekārtojot veselību

un sabiedr. kārtību pareizi. Ari nāve nav gribas sabru-

kums, bet darbīgas dzīves atpūta.
B. 1 lielākā nepareizība it kā cieš. un nāve būtu kas

par sevi ļauns un kas nenovēršams, un vispār lielākais

ļaunums pasaulē, kuram pretī vēlams miers.

Lielākais ļaunums ir tas, ka cilvēki nedabū izdzīvot,

L i., darboties un izaugt savā lielumā: nedabū diezgan
kustēties. Darbībai ir šķēršļi nepareizā fiziskā un sa-

biedriskā uzbūvē, bet jau ir manāms progress un būs vēl

lielāks. Arī dzemdēs, nav ļaunums, var būt bez sāpēm, kad
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abi ir veseli. Miers nevis agrāk vedams, bet atbīdāms.

Miers: t. i., darbības apstās, arī pat tik kavēš. ir taisni

ciešanas. Miers vēlams būs tik pēc darba, bet tad arī

nāve būs tik atpūta. Kad cilvēks visu izdarījis, ko pēc
iedzimtas dabas spēj, tad vēlas mirt un atpūsties, līdz

tam vēlas dzīvot.

Mana jaunības traģika taisni nedzīvos., nedarbos., t. i.,

miers. Miers manas lielākās ciešanas. Nāvei izbēgt vie-

nīgais jautājums visām filozofijām un reliģijām. Viņas
nebūtu vajadzīgas, kad nāves nebūtu; arī dievs tik vaja-

dzīgs, lai glābtu no nāves.

Tas taču nozīmē, ka vissvarīgākais cilvēkam ir dzīve,

ka to mantu viņš visvairāk gribētu uzturēt. Kā tad nu

B. sprediķo atteikties labprāt no šīs mantas?

Ar materiālism. nevar apmierināties, jo tas tikai kon-

statē faktu un nedod ieroča cīnīties pret cieš. un -f
2
.

Palīdzēt var tikai, kad rāda, ka 4- var būt patīkama
miesai un kas ved uz to attīstību cilvēcē. Tātad ir ne-

pareizs teikums: cilvēks tomēr pārliecināts, ka ir dzīve

viņpus +, bet pareizi ir jāsaka: cilvēks vēlas, ka + ne-

būtu briesmīga, ka nebūtu ciešanu, ka + nāktu tad, kad

grib.
Un taisni to mēs spējam panākt.

8. pg. Šopenhauers 3 par abstrakto un uzskatāmo atziņu,
abstr. atziņa, zināš. ir tik šablonizēšana.

*

Visi filoz. un reliģiju jautājumi, kuri grozās tik ap

jautājumu par dzīvi aiz nāves, būtu taču izšķirti, kad ap-
mierinātos ar +

,
kad neuzskatītu jautājumu vairs par

degošu tādēļ, ka neuzskatītu pašu + par ko ļaunu, tādēļ
ka nepatīkama jūtām un kavējoša darbībai un augšanai.
Tātad ilgs mūžs līdz patīkamai apzinātai un gribētai +

ir visu jautājumu izšķīrējs; reāls fakts ir domu pēdējs

slēdziens; ilgs mūžs ir dvēseles nemirstība, ir nirvāna.

Ilgs mūžs vairāk nekā tas, jo dod dzīvei iespēju turpi-
nāties.

īsāk sakot: nepareizi visās līdzšinējās fil. un reliģ. par

galveno jautājumu top likts jautājums par nāvi. Jāliek —

par dzīvi. Mūs interesē dzīve, ne .+, un uzvar ne +,

bet dzīve, arī visā visumā.
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Katra būtne grib savu būtību. Bet pate griba neatka-

ras no būtnes un pates būtības sākums neatkaras no

būtnes gribas. Un būtne var pastāvēt arī bez gribas

dzīvot.

Visi būtnes spēki kalpo gribai, bet tas nav tas pats, it

kā visi spēki būtu tikai griba.
Visa būtība ir griba, — vēl tālāk un lielāka neparei-

zība: taisni lielākā dala būtības, dzīves ir bez gribas, —

tā dzīvo visa kustoņu un augu valsts.

Nepareizība tā, ka aizmirst gribu kā apzinātu, bet bez

apziņas nav gribas.

Jo griba ir apziņa un būtības lielākā daja ir neapziņa.
Un būtības cels vēsturē ir apziņas iegūšana un mērķis
griba.

Būtība iet nevis uz gribas nokaušanu, bet taisni uz

gribas iegūšanu.
Visa būtība ir griba, gribas sekmēs. — laime, gribas

kavēšana — ciešanas. Tikpat nepareizi: ciešanām nav

tieša sakara ar gribu vien, bet vēl vairāk ar būtnes or-

ganismu, ar neapzināto būtību: ciešanas ir organisma
rādītājas par saskaņas trūkumu miesas uzbūvē un aug-

šanā.

(23286/207—209)

29.11.15.

Ir 3 metodes kritiskai filozofijai: dogmatiskā, eklektiskā

un vēsturiskā, izšķir vai der, vai nē šim laikam, un lūko

saprast pašu par sevi. Tālākais solis: saprast lietu no

viņas pašas viedokļa, bet sapratējs pats subjektīvs, tā-

tad nesasniegs pilnīgu objektivitāti, un darbs būs pa pusei

veltīgs. Lai būtu neveltīgs, lai būtu nolūks, jāmeklē
lietas sakars ar šo laiku. Pirmās metodes gribēja to pašu,
bet par agri, bez lietas izprašanas no viņa paša. 4. me-

tode grib to pilnīgiem līdzekļiem — vēsturiska un dogma-
tiska. Bet viņa aptver arī sinkrētisma nolūkus, tikai ne-

napildina ar citu uzskatu, bet no visiem uzskatiem atrod

kopojošo un aiz tā tālāko rāda vai nu pretējo vai tālāk-

attīstīto veco, jo ari pretējais ir solis uz priekšu.

(23286/197)
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1916

DIENASGRĀMATA

17.2.16.

Manas neizlietotās gādības

Sibīrijas ceļojums pēc trimdas.

Neturēta runa, pārbraucot Zinīb. Kom.

Neturēta runa vācu teātrī un Risses vācu mēteļa nepie-
ņemšana. 1

Kara manifesta nelaišana.

Pateicības neizteikšana jubilejās.
(29485/3)

22.2.16.

Manā dzīvē visi lielie uztraukumi, nepareizie soļi,

ilgas ciešanas, pāresti, kas citiem cēlušies tikai no acu-

mirklīgas negribas cilvēkus bēdināt vai no gribas kam

patīkamu darīt. Nav te tik daudz padošanās svešai gri-
bai, kā nespēja redzēt apbēdinātu vai aizskārtu cilvēku.

Viss man labi izdošoties, kas būšot darīts pēc mana

paša gribas un dziņas, tā man rakstīja kāds grafologs.
Pēc tā man jāturās. Jāmēģina būt cietam, t. i., galu galā
taisnam un objektīvam. Jo tas, ko es saudzēju, arī pa-
devās tikai savai iegribai vai kaislībai, bet ne objektīvai
lietas lietderībai. Nu man ir tik žēlums par citiem un sevi

pašu.

(29485/4)

29.7.16.

Nebūt nav, kā agrāk domāja, tikai attīstība organiska,
no iekšas augoša (pat visas pasaules kā organisms var-

būt tas ir), bet tikpat normāla ir augšana no āras, no

gadījumu cēloņiem, atkarība no citiem, no iekšējiem

spēkiem. Arī organiskā augšana ir laikam pa daļai ārēja;

baciļu iespaids kaut gan ārējs, saucams par normālu.

Vai psihika nav tas pats, arī augšana no āras? Apziņa
tikai kopotāja.

(23286/292)

4.8.16.

Laime gan ir tā, kas nāk no aras, bez paša nopelna.
Bet kad pats nav labā prātā, tad i āras laimi nevar

uzņemt, un tā nedarīs laimīgu. Laime beigu beigas ir

taču iekš paša; top apaugļota no āras, bet var iztikt arī
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viena pati ar sevi. Bet arī te vēl nav gals; statikā nav

nekad gala. Ir savstarpējas attiecības, kas dod un uztura

kustībā: āra laime var pārvarēt patņa nelabo prātu vērst

par labu. Un patnim sava dzīves pārpilnība jādod uz

āru: jātop pašam par āra laimi citam. Un tie nav atse-

višķi gadījumi, bet norma: tiklīdz darbojas patnis un

aug, tūdaļ ir arī viņa pārpilnība; lai cik maza, tā staro,

aug pati starodama un apaugļo citus patņus.

(22751/42)

15.8.16.

Kad kuru dienu rakstījis trīs vēstules, tad to dienu

galva kā trim slotām izslaucīta tukša visu labu jūtu un

domu.

*

Mušas un citi kukaiņi varbūt mana sveša ķermeņa
tuvošanos ne tik daudz ar acīm, kā nojūt no gaisa sa-

viļņojuma. Jo saviļņojums, kas mums izliekas mazs,

kukaiņiem samērā ir jau ļoti liels.

(22751/43)

5.9.16.

Mans kalendārs. Jūtu grām.
Mana gaita. M. vēsture. Mani dati. Datu grām. 1

Pirmās rudens dienas sajūta. Vēss, 14 grādi R2
.

Līst.

Visu dienu jātura logi cieti. In. salst pirkstiņi. Rakstu

vēstules.

(124813/2)

6.9.16.

Atkal krīze. Es saku, kam nebij līdz pilsētai pirkt sev

sviestu. Nepanes mācību. Aiziet visa diena. Raudu. Pelde.

(124813/2)

7.9.16.

Atzīst. No rīta aiznesu vēstules, sen kavētās, zvied-

riem1. Nogurums, atpūta.
(124813/2)

12.10.16.

Kas sevi pats nožēlot sāk, to citi nožēlot beidz.
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Nāk briesmas jau tuvu; es esmu vājš bijis un ļāvis
salauzties. Nespārdos vairs, bet tapis vienaldzīgs; varu

būt laipns, bez pretrunas darīt svešu, ko visu mūžu ne-

biju spējis. Varu spīdēt vienmēr kā spodrināts katla di-

bens. Nu es labs, nu to atzīst par mīlu. Riebums, izspļaut
savu dvēseli. Kādēļ tad biju ticis vājš? Tikai mīla to dara.

Kā tad ir? Vai mīla augstākais, kad salūzt patība? Rie-

bums, riebums, riebums. Un tomēr, kā aiziet un atstāt, —

nonīkt? Bet vai apdomāties jel mirkli atstāt mani? Nē,

atstāt tūdaļ. Ko tad es? Tā jau ir tā vājība. Vai es ne-

varu vairs? Tad sabrūk atkal visa mana mīlas filozo-

fija. Vai darbs nav vairāk nekā filozofija? Vai es ne-

esmu vairāk nekā tas, kas bez manis neiztiek? Vai nav

lielāks pienākums? Skaidrība, skaidrība, skaidrība.

(22751/43)

9.11.16.

Ir tagad tas pats noticis. Gandrīz ik nedēļas reiz mani

jālauž. Laikam ir iedzimta vajadzība redzēt otra cieša-

nas, varēt salauzt un lauzt. Vai ir mans pienākums iz-

dzist? Cik tālu tad ies ziedošanās? Dzīvību atdot, jā.
Bet jau nav tas; to jau neprasa. Tā pat baidās. Jo tad

jau zūdu es, kas esmu atbalsts. Cik tāls tad pienākums?
Nav ārējs, bet mana paša vaļa. Ir robeža, kur daba pati
neiztura. Bet pats nevar, kaut gan bez paša ziņas ienācis

dzīvē. Dzīves princips uzliek pienākumu. Bet es esmu

pie robežas. Ja neprasītu tik daudz darba, testamentu

taisīt. Es jau nespēju strādāt. Ir jau arī mana nervoza

kūtrība: nespēja izrauties. Vai ari cerība? Uz ko? Vese-

lību?

(22751/44)

11.11.16.

Lapām ierīkota vieta, kurā atkrīt no koka. Tas pats

ķirzaku astei. Vai šī atkrīt nost arī bez ārēja trieciena,

kā lapa nokrīt bez vēja?
(22751/44)

30.12.16.

Priecājos, ka J. V. 1
bij dūša palikt Rīgā, kad visi bega,

un uzturēt demokrātisko ideālu, kur viss likās jukām,

īsti strādnieciskā demokrātija ir tautas priekšstave, taut.
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valoda un kultūra ir viņai jāsargā un jākopj, tautas

jauniekārta viņai jāceļ, jaunvārds jāsaka. Žēl, ka atstāju
savu sarga vietu darboties jaun. tautai.

(124734)

1917

DIENASGRĀMATA

17.9.17.

Pavisam lietains, auksts, zobu sāpes un 2 mēn. gara
influence. Novājoju, ka nevaru nemaz strādāt. Martā

revolūcija. 1 Gribu braukt. Slims un In. nelaiž, In. neiz-

turēšot. Gribu rakstīt programmas rakstu, vājums un In.

nepabalsta. Daudz sāku, bet nebeidzu. «Mur.» I. cēl.,
«Im.» arī 1 cēl., bet abi nepārrakstīti.

2 Dz. asie, 1905, 3

abi gandrīz gatavi, nepārrakstīti. Pulks plānu. lekārtoti

rokraksti kulē.

25.7.17. salauzu vingrojot muguru. Atlabstu.

18.9.17.

Mana iekšējā gaita

Pabeidzu II cēl. «Krauklītim», jau nogurums manas

ārēji, vakar uzbudināts; baros ar 1., ka nepalīdz pieturēt
pie pastrādāta darba norakstīšanas to pat dien. lekšēji

nejūtu nogurumu. Šodien no V2IO—12'A pastrādāju pilnu

pensu 100 rindiņu.

Jūtu krustu, gūžas, kakla kumbri. Rudens.

19.9.17.

Negulu. Ap trijiem redzu šogad pirmo reizi Orionu.

Nu jautrāks prāts un liekas it kā slepens atbalsts. ledo-

māties tikai to skaistumu un atkāpjas viss ļaunums, ko

tu man vari padarīt, aiz manis zvaigznes. Pārsteidz ar

skaistumu, pirmo reizi ieraugot: pusdebess aizņemts. Pāri

vēl uzkrītoši gaiša Venera, mana zvaigzne.
Visu dienu strādājot, t. i., 6 stundas 10—12, 4—B, no-

beidzu norakstu II c. «Krauklītim».

20.9.17.

Atpūta. Pelde, lai rīt izbrauktu uz Ponte Treša1
. Sa-

kumu diena: notikumu grāmata, kārtoju darbus. Latv.

ticība kā pirmtautu ticība. Viss atkal pārtraukts:
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A. Krļauze]2
. Bet es tā neuztraucos, kā agrāk. Varbūt

izdosies pārvarēt. Vingrinājumi prasa arī enerģiju, ne-

uztrauktne. Redzu vēl lielu ērgli Ruviglianā. Nebraucu

uz P. Treša.

23.9.17.

Bailes, vai labi bij, ka lieku vēstules salasīt Paulam1
,

tikai ļoti stiprs fiziski un garīgi var to darīt, var būt

gluži atklāts; vai man nav sevi jāizsargā? In. apmierina,
ka es varu. Vēstules tuvināšot publikai. Arī Jankava

publicētā neesot kaitējusi man.

27.9.17.

Kārtīgi kopš 24.9.17. strādāju 111 c. Vakar vakarā vēl

liter. saruna par In. plānu, tad nogurstu. Tātad ir spēks,
bet robežas. Laiks jauks visu mēnesi, kopš Rīgas zau-

diņa
1. Rudens nejūtas, silts 17°—20°. Skaistums nomie-

rina. Rudens zīmes tomēr ir: tauriņi melnie, zilie, dzel-

tenie, sarkanie visi nozuduši; reti balti. Odu nav, spīgu-
līšu sen nav. Lapas sāk birt. Ciklamenes arī otrreiz

noziedēja. Dzeltenās kumelītes, zilas dzeltenvidu bezlai-

cītes, manas krāsas.

28.9.17. (rakstīts 10.10.17.).
Pilns penss, bet es nemierā, domāju, ka esmu noklīdis

no tēmas. Nav motivēta labi māsas palikšana pie sveš-

zemnieka. 1
Apnīkstu un nu nevedas vairs ne darbi, ne

grāmatas vešana, ne veselība.

1.10.17.

Nestrādāju, neatminu, par ko. 2.10.17. Strādāju, kaut

gan nelabas dienas; vedu tālāk fabulu, neatrazdams labu

motivējumu.
Zobi sāk stipri sāpēt.

5.10.17.

Rauju zobu. Bet nobeidzu 111 cel. Atrodu motivējumu
fabulu vienkārši turpināt.

8.10.17.

Beidzu 111 c. norakstīt. Lasu priekša. In. neliek atmest

visu skatu, kas man sarieba.
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9.10.17.

Atpūšos. Bet no rītus iekritu pie krieviņa; runāju par

morāli. Nogurstu stipri.

10.10.17.

Gribu sākt IV c. Jānokārto pirms palaista grāmat-
vešana. Uzrakstu piezīmes 65 rind. Kopš 28.9.17. sāku

meklēt dramat. latvisku pantmēru. Turpinājās līdz šim,

galīgi neatrodu. Laikam būs jāņem tas pats dubultpants
8 pēdas, bet ne 16, bet 10—12 balseni. Viens-gans nomira.

Lūkoju jau pirmā «Imantā», bet rakstīju 2 rindās. Lūkošu

tagad «Kurbadā» vienā rindā rakstīt. Visu dienu pūlos
sākt IV «Krauklīti»; pašā vakarā 20 rind. Nervozs. Saba-

ramies ar In.

11.10.17.

Visu dienu meklēju, kādā darbā rādīt IV c. līg[avas]
ciešanas. Apsmieklis: laiska, izlutināta, nepraša, cita tau-

tība. Maltuve un rija jau man bija. Maizi mīcīt, sviestu

kult, veļu. Nevaru izšķirt, lasu t. dz. In. slims, bēdas.

12.10.17.

Saule, kalnā, saulgozējos kails. Uzrakstu 40 rind. Plānu

sakārtoju. Dažādi darbi un dzirnas. Plāna kārtošana aiz-

ņem par daudz laika. Peldes trūkums sajauc visu kārtību.

Piemērs, kā atkal palīdz kārtība. Bij nodoms palaist sevi

brīvāk, nav termiņa darbu. Bet palaist gluži atkal nevar:

riebuma jūtas, ka nestrādā. Visur smalki jānosver un

visu sistēmā. Piespiežos pārrakstīt šovakar. Kaut gan

negribu, jo peldes dēļ biju sagatavojies uz brīvvaļu.

15.10.17.

Pašā vakarā rakstu IV, 60 r. Gulbim došu I cēl. 1

16.10.17.

Neguļu labi, par karsti sedzu galvu. Strādāju lauka

no 10—"Air 90 rind. Vai Gulbis dabūs rakstu, jo ir tikai

12 nedēļas.

20.9.17. NOTIKUMU GRĀMATA I

7. Cukurs atbrauc. Ļoti priecīgs par dāv. augļiem, skops.
Vēl divi reizes atnāk.

10. Henry Davidson, 1
zaglīts vai spiegs.
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14. Austriete Laura. 1 Lai neiet pie baronietes dzīvot, tā

grib izmantot.

16. Krieviņš. Cinema.1

17. In. tārpi. Iztīra, tad vājums.
19. Beidzu II c. «Kraukl.»

20. In. austiņa strutojot, sāp.
A. Krauzene pie Šmita, lūdz atjaunot satiksmi. Aiz-

rakstu, draudu vēstules neļauj.
21. Atsūta francieti, atnāk ap 4 pēc p., līgstam, noliedz

Jaunus nodomus.

22. Pie ārsta. Sabaramies dēļ Krfauzes-Ozoliņas].
23. Pie krieviņa abi, ap 5. No rīta izskaidroj.
24. Gribu sākt «Krauklīti».

24., 25., 26. Kārtīgi strādāju, iziedams no mājām uz kalnu

plk. 9, eju V 2st., atpūšos
X
U, nāku mājās ap 1. Pa apm.

2V2—3 st., uzrakstu 80 rind.

27. 60 rind. In. pie ārsta.

28. Sarieba darbakļūda. (Rakstīts 10.10.17.)

29. Krieviņš.

30. Ponte Trešā 2—7. Viesnīcā pie ezera. Kājām uz

Magliočo1. Labi.

I. 10.17. Nestrādāju. 4.10.17. no 17° uz 12°, sākas rudens.

2. Zobi stipri sāp.
5. Pirmo zobu izrauju Casellā1. Jūtas riebīgas, it kā būtu

locekli atdevis. Pārstāj sāpe, bet pārējie zobi sāp.

6. Pēdējo reizi pie ārsta.

7. Cinema. Krieviņš.
8. Pabeidzu 111 c. pārrakstu. In. austiņa labi.

9. Atpūta. Kriev. Nogurums.

10. Nokārtoju. Mugura sāp, sākas ap 8.10.17. Sabaramies.

11. In. saukstējies. Māga sāp. Pilsētā pērk mēteli un

svārkus. Es nestrādāju. Salstam, 9°—10°. Nav kuri-

nāmā.

12. Siltāks, 12°, saule. In. influence, vājš. Peldi aizmirst,

seine Maria1. Staidziņš izjaukts. Laura nāk savas

mantas pārcilāt.

13. Pie krieviņa, nogurstu. Pelde.

14. Rīts paiet neziņā. Cinema.

15. Staigā—ll. Strādāju gultā, lietus. Gulbja telegramma.
Atbildu. Nokrāpj pastā 3 fr.
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DIENAS HRONIKA

25.5.17.

Līst, 14°.

Most. V 25, guļu V 27. Nevingr.
7 brauc In. uz M. Brē.

7—9 lasu avīzes.

9—10 apģērbj., paēdu.
10— 12 rakstu, kas man jādara, lai uzturētos Latvijā.
12—V22 ēdu.

V 2 guļu.
4—V26 vēstules, Valka, Bokums, Dermanis.

V26—7 kārtoju dien. grām. un ierīkoju Kalendāri.

7—B ēst. B—lo mācos rakstmašīnu.

(22842/244)

1918

DIENASGRĀMATA

24.1.18.

Ņūtons un Galilejs dzimuši abi gandrīz vienā gadā
(1643, 42) un dienā (5. un 8. janvārī).

1

Sen jau ievēroju, ka katrs vecums redz tikai sevi:

bērns tikai bērnus, jauneklis jaunekļus, vecis vecus. Bet

tad arī pierādījums, ka katrā vecumā ir sava noslēgtā
dzīve kā lokā un patstāvīga dzīve ar saviem likumiem,

kuru vajdzētu ļaut regulēt arī pašam tam vecumam.

(22751/46)

11.2.18.

Miglas švītras še 300, 400 un tad 1000 metru augstumā;

pa starpu nav, vai reti.

*

Putniņš ar garu asti laižas viļņadi, ar garo asti uzsit

ķermeni uz augšu, kurš tad atkal noslīd lejup.

(22751/46)

19.2.18.

Pavasara krāsas — zaļš — dzeltens, zils un balts. Nav

nevienas puķes sarkanā zieda. Pārvalda dzeltens.

(22751/46)



681

11.3.18.

Cilvēks mirst, un viņa miesas sadalās pamatvielās, bet

nekas nezūd. Burtlicis rakstu izjauc un saliek burtus sa-

vās kastītēs, — nekas nezūd, burti visi, tikai domas vairs

nav. Citā veidā viņa paceļas. Tā cilvēka nav un tas citā

veidā paceļas.
(22751/46)

1.9.18.

Dibināt kultūras misionāru biedrību. Lai misija neuz-

spiež kristīgas ticības tautām, kurām pašām ticības varbūt

augstākas. Lai neuzspiež kapitālismu un viņa tehnisko

kultūru un garīgo mežonību. Lai nes tikai zinātni un ga-

rīgo kultūru, kādu prasa tai tautas: medicīnu, higiēnu,

poēziju, mūziku.

Viena nodaļa mazo tautu palīdzēs: kultūru nest un

aizstāvēt nāciju savienības priekšā.
(100459)

1919

DIENASGRĀMATA

Domu grāmata.
1

3.7.19.

Nākotne dara tikpat lielu iespaidu uz tagadni kā pa-

gātne. No pagātnes mēs esam sarīkoti paši, un mūsu

dziņas, jūtas, arī spriedumi, kas mūs vada nākotnē, nāk

no pagātnes. Bet katrā acumirklī mēs darbus un dzīvi

paši rīkojam pēc plāniem, kuri visi iet uz nākotni, cik

mēs apzināmies, tik mēs darām visu zem nākotnes

iespaida, pagātnes iespaids neapzinīgs.
Ja nākotne vada jau tagadni, tad jāsaka, ka to vada

idejas un ideālisms, jo formāli katrs plāns ir ideja un

katrs centiens ideālisms. Ja tā, tad arī jāsaka, ka vēsturē

dzinēji un darbinieki — spēki ir ideālie, tikpat cik ma-

teriālie. Materiālie spēki dibinājās uz tagadni, uz ēšanu

un ģērbšanos, bet visi spēki netiek patērēti šo vajadzību

-apmierinām, tie tad top par dzinējiem uz idejām. Arī

pats materiālo vajadzību apmieriņš, ja top apdomāts, top
saņemts idejā; pats materiālisms ir ideja. Ne no viņa

izaug idejas, bet viņš pats top pāridejots, ja vien paredz

uz priekšu pāri vienai dienai.

Pagātne dod ne vien materiālas dziņas, bet idejiskas, —

arī aizspriedumi ir idejas, kuras tikai palikušas bez pa-

mata un vajadzības.
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Politikā arī jārēķinās ar nākotni, ar idejām, ar ideāliem,
ne ar materiālismu vien. Idejiskas vajadzības par ma-

teriālām bieži ir stiprākas.

8.7.19.

Vajadzētu arī domu gaitas grāmatas. Ne atsevišķu
domu atzīmiņu, ne sarakstu par atsevišķām domām, bet

pašas domu gaitas: domāšanas veida grieži, domu vir-

zieni, ideju sacensība: sarunas, darba domas, pārliecības.
Garīga biogrāfija, kā līdz šim notika biogrāfija. Arī jūtu

biogrāfija.

[Jūtu grāmata] 1

1.7.19. Luglio. 1

Rakstīšu vistuvāko un atķēršu atpakaļ 1918. un 1919.

I pa gabalam, kā varēšu. Liels nogurums neatstāj visu

gadu. Strādāju, bet tikai dažādus darbus, nevienā ne-

piespiezdamies nobeigt. Vairāki gandrīz pabeigti, bet

trūkst piespiedes galīgi nokārtot. Darbu maiņa varbūt

bijusi par ļaunu, pavedinājusi atslābt.

Nu ceļas kopš dažām dienām sajūta, ka jābrauc mā-

jās. Jānobeidz gandrīz beigtie darbi: «Krauklītis», «C.

sveices», «Mājām garām», «Daugava». Jāsāk ārstēties,

kur esi gatavoj[ies] mājbraucei: iešu pie Bianchi2
,

jāliek

zobi, jāuzņem vingriņi un staidziņi, laivbrauciņi. Jāpērk

drēbes; jātaisa grāmatu un avīžu katalogs. Cik paspēšu?
Nekā laikam.

Sajūta sen sen nav laba un darbīga. Vismaz veselība

puslīdz laba, nenogurstu ejot, kā pēc Cīrihas. Tikai gan

neeju vairs tik aši.

2.7.19.

Pie Bianchi, p. 9. Laipns, nav sirsnības, nebiju veselu

gadu, neuzrakstīju viņa romānu. Jūtos atspirdzis no mā-

riņas, V2II mājās. Noguris guļu un lasu Bielš. «Goethe»

II 1
, «Napolļeons?]» un «1813. g.»

2
.

Gļētem] daudz vairāk

spēka un laiku labi izlietojis, — man maz spēka, vēlu

sāku, kas viņam jau II periodā, un to pašu mazo laiku

nemaz neizlietoju. Kur vaina? Nervi, kādēļ nevaru tos

uzveikt? Bija jau cik necik rokā, palaidu atkal pa 1918.

un 19. grūto laiku. Bet būtu es kārtīgi strādājis, nobeig-
dams katru darbu, būtu ticis veselāks un laiku pārcietis
labāk. Vaina rada vainu, var pārlabot, bet laiks nav bez
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robežu, gals tuvāk un es topu vājāks. Un kad vēl es

saņemšos? Būtu man palīgs!
Gribētu nu nokārtot darbus, bet jāraksta vēstules.

8.7.19.

Rakstīt šo grāmatu par jutu biogrāfiju.

10.7.19.

Sen vairs nestrādāju oriģinālu, arī ne maiņas darbus.

Sērīga un riebīga sajūta. Prāts liek nobeigt sāktos darbus,
bet riebjas un gribas sākt jaunus. Laikam tik slinkums.

*

10.7.19.1

Uzrakstu man kopš gadiem attīstītos vārdus: [| stipram
būt, uzvarēt visus savus ienaidniekus, uzvarēt visus ne-

labvēlīgus apstākļus, uzvarēt visu ļaunumu. Man vienmēr

jāatjaunojas, vienmēr jātop jaunam, stipram, veselam

un neizsakāmi laimīgam, vienmēr jābūt kopā ar progresu,

vienmēr jātop un jābūt visas pasaules literatūras vado-

šajam garam. Man sava mīļā Iniņa, sava mīļā tauta, visa

mīļā pasaule, savi mīļie draugi un mīļie, sevi pašu jā-
dara jaunu, stipru, veselu un neizsakāmi laimīgu. Man

jāizveido sava mīļā Latvija par brīvu, politiski un eko-

nomiski neatkarīgu valsti vēl šajā gadā, man tā jādara
par pirmo pasaules nākotnes valsti, man tā jādara lai-

mīga. Man jātop par tās pirmo prezidentu vēl šai gadā:
man jātop par latviešu, krievu un eiropeiskās republikas

prezidentu vēl šinī gadā. Man jātop par Raini Lielo, man

jāsasniedz apbrīnu radoša laime. Man jābūt stipram un

jāuzvar, man jātop par pasaules un proletariāta pirmo

dzejnieku, man jātop par pirmo Eiropas valdnieku, man

jātop par pirmo jauno Cilvēku. Man jātop par jaunās,
nākotnes proletāriskās dramatikas, lirikas un epikas di-

binātāju un piepildītāju. Man jādzīvo ilgāk par trīssimt

gadiem pilnā gara un miesas spēkā, sirdsapziņas tīrībā,

jāiegūst Nobela prēmija un bezgalīga bagātība.
Man jātiek uzaicinātam un sauktam vēl šajā gadā par

Latvijas, Krievijas, revolūcijas un sociālisma glābēju.
Man tās jāglābj un jākļūst par latviešu, krievu un eirop.

republikas pirmo prezidentu vēl šai gadā. Man vienmēr

jāuzņem pareizais ceļš politikā un manu darbu radīšanā

un izdošanā. Man vienmēr jābūt īstajam spēkam izvest
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savus darbus un darbošanos, man vienmēr jābūt īstajai
drosmei censties pēc augstākajiem mērķiem, prasīt no

sevis visaugstāko, ļ ]

21.7.19.

Stipri jūtu jau kopš laika un arvien stiprāk sievietes

daiļumu, varbūt arī citu. Atceros labāk dabas jaukumus.
Vai tiešām neiziet māksla no tuvākā daiļuma, kas cilvēkos,

sievietē? Vai nav tas stiprākais? Vai nav uz to jāattiecas
arī man? Es ļauju, lai iet pats savu ceļu, bet mana daba

līdz šim prasīja visur: viszināšanu, apziņu un turēšanos

pie tās. Vai to arī te darīt? Vai es nāku atpakaļ pie vecās

mācības, ko citi sen zināja? Lasot Bielš. «Goethi» to arī

redzu, G[ēte] ar nodomu visur darbos dibinājās 1) uz mīlu

un 2) uz sevis, savu piedzīvojumu.

Visādā ziņā tas daudz viņam palīdzējis.

Es biju objektīvāks, kā Šillers.

Kas mani kavējis agrāk to atzīt? Noslēgtība kopš mātes

no mīlas? Mana nervozība.

Vai mana vecuma laikmets, otra jaunība še parādās?
Zināt!

22.7.19.

No rītus negulēju, miegainība un nogurums visu dienu.

Kad pēc pusdienas uzrakstu piezīmes darbu gr., pāriet

nogurums un bāršanās, es eju lejā salīgt. levērot!

28.7.19.

«Goethe» Bielš., natūrliche Tochter1
jau esot vecuma

stils, kupls, pušķots, mākslots, sabiezināts, jauninājumi.
Tāds man jau sen, laikam kopš 1910. g., pamazām nācis.

Un es domāju progresējam, lepojos sevis priekšā! Goethe

novirzās no revolūc, vai man ar nedraud tas pats? Man

taču taisnība, es taču ciešu no viņu nodevības, bet vai

vēsture par visu nodevību neies pāri un atzīs par labu

notikušo, par lielu pat? Vai ļauns ir vēstures ierocis?

Vai labs nav augstākais? «Gulbja dziesma». 2 Norakstīties,

skaidrībā tikt.

29.7.19.

Sākt «Gulbja dz.», ne «St. Razinu» 1
,

tad butu norakstāms.

Bet kurš vajadzīgāks? Vai ne es pats? Vai lieta?
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Mājās jābrauc, nekas nav darīts! Visa dzīve tā aizgā-
jusi: laiks pienāk, darbs nav darīts. Laimes gadījums,
ka kāds darbs padarīts. Kā lai to grozu? Nav spēka. No-

rakstu vēstuli šodien, nogurums, negribu vairāk strādāt.

[Notikumu grāmata]1

1.7.19. Luglio.
Līst pēc mēnešgara sausuma. Telegr. Parīzei, pateicos

par apsveici. Pieprasu pasi no Parīzes.

In. pamudina vest notik. grāmatu. Kopš nedēļas In.

ierīkoja augšā istabu, tur arī rakstīju uz Parīzi.

2.7.19.

Sāku iet pie Bianchi. 9 p. no rīta. Guļu vāji, mostos,

galva sāp, laikam par daudz sadegts.

3.7.19.

Bianchi. Kalna Bre. Sonvico1
.

4.7.

In. pie [1 nesalasāms varās]. Pelde. Grūtsirdība.

5.7.

Bianchi. In. slims vēders. Laba ziņa: «Str[ādnieku]
A[vīze]»: vāci prom no Liepājas

1
,

5 vēstules.

6.7.

Cifnļs 1. Lietus dēļ nestaigājam. Gribam runāt par liel-

darbu2
. J[aunības] dz[eja] neiznāk. Izruna laba, bet neiz-

protība.

7.7.

Bianchi. Par lieldarbu un ko darīt. 3 p. pec pusd. Sa-

agers — 7. ledodu līdz «Jāzepu» lasīt I. Viņš rakstīs

Ģinterim. Patīkami abiem.

8.7.

Novēlīna B[ianki]. Agras pusdienas. 2—3 slimnīca pie
Dante un Ednoti 1

. Kājām mājās, nosvīstu, nogurstu. Lasu.

Vēstules tik ap 6. «Jāzeps» II norakstīts; 111 jāskata cauri;

liela pretība. Nav spēku. lerīkot 4 grāmatas: notikumu,

darbu, jūtu, domu.
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9.7.19.

Ceļamies 7 IU, izeju uz Bļianki] 9, gaidu—lo. Aizeju uz

pastu, velti, nezinu adreses. 11—12 avīzes, vāci vēl cer

uz Niedru.1 12 pusdienas——3 guļam. 3—B «Jāzepa»
111 tulk. caurlūkojam. Nogurstam. 9-—lO guļam. 10 šī

grāmat. Sviestu kuļu. Saņēmos vest grām.

10.7.19.

7V2—vingroju, 9 izeju uz Bjianki], pastā vēst. Līvam,

Mārtiņam 1
.

Lasu Švļeices] «Illļustrierte Zeitung]» 2
.

Foto-

grāfijā nopērku 2 filmas. 11 mājās avīzes. Vāru pollentu 3
,

V2 guļam. 724 gribu kārtot darbus.

Rakstu vēstules: Balodim, Liepiņām.

11.7.19. vēlāk

Bļianki] nē, jo In. pie Cenši 1
.

Lasu: «Aktionsbuch»

Pfemfert2
.

Mazgā, atkal lasu.

12.7.19. vēlāk

Bianchi nē, vingriņš nē. Taisāmies uz Brē. 4—972 Brē.

Agri gulēt.
Uz angļu stundu negāju.

13.7.19. vēlāk

Runājam ar In., ka jāraksta man Latv. vēsture, būtu

200 lapp., 15—20 loksn. Par dienu rakstīt 100 r. par

nedēļu, 5 dienas — 1 loksne. Tas pats, kas 1 drāma.

372—772 cinema. In. noguris no Brē staigā, negrib iet.

Vakarā kārtis liktas.

14.7.19. vēlāk rakstīts

Bļianki] jā.—ll mājās. Lasu 12—3V2.
Lasu: W. Spever, «Revolutionār»1

.

Aizlasos, gribēju ašāk iet pie Saagera, 572—8 pie Sa-

agera, nav mājās, runāju ar pati. Lasu «Coenobium»2
,

piezīme par Robiņu un mani.

15.7.19.

Bianchi nē. In. iet uz Cenši. Lasu [1 nesalasāms vārds]

Jahresbuch1
,

Zeitung 2 12—272 pusd. — 4 guļam. 4—6

caurskatam «Jāzepa» tulkojumu. 6 — šo grāmatu. Pa-

laidis biju tādēļ, ka vakarā tika ievēlots. Nogurums.
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16.7.19. vēlāk

B[ianki] jā. Gizelas 1 vēstule: nejūtot spējīga dot stun-

das. Nezinu, ko domāt. Izrādās: godīgi domāts, laikam

izsamist, ka man mazi panākumi angļu valodā. Nav laika,

nesagatavojos.

17.7.19. vēlāk

Bļianki] jā. Krauzenes vēstule un «Voce dcl popoli» 1
.

Itāļi izdod lēti grām. Vācu un boļševiku garā. Nosūtu

pāris rindu J. dz.2

18.7.19. vēlāk

B[ianki] nē. Pelde. Vēst. no Vecozola. Drusku pozējos

un «St. Razins».

19.7.19. vēlāk

B[ianki] ja. Bignami gabaliņš par N. Robiņu un mani,

vai lai abonēju?

20.7.19. vēlāk

No rītus kā arvien palīdzu saimniecībā, kapāju kotletes.

Izejam 4 pēc pusd. Gribam Capolags, tad uz Porzu un 4

Bernards. 1 Sasniedzam mērķi p. 7, V2B Canobbio 2
,

974

mājās. Pirms paša gala I. apgurst. Ļoti jauki. Viena plū-

me, 1 lodīte katrim. Bērziņi un pīlādži, ļoti skaisti. 11

gulēt.

21.7.19.

B[ianki] jā. Kalnā. Kājas sāp. L maz noguris. 2—3 gu-

ļam. Avīzes. Šo grāmatu. No rītus satiekam bēres pretī
nākam. Kāpēc palaidu rakstīt dien. gr. nezinu, pa lielākai

daļai noguru un vēla gulētiešana. Rakstu šo arī augšis-

tabā, gribēju to kā normu un dzinēju, bet arī nepalīdz
labi.

22.7.19.

Ceļamies pāragri 727, miegains, noguris visu dienu,

baramies. I. pie Cenši. 7211 eju saulē gozēties; lasu

«Sūdsee-Mārchen»1
— biogr. rom. 2—4 guļam. Lasu

«S[ūdsee]-M[ārchenļ».

23.7.19.

Ceļamies pāragri 727, bet guļam vel līdz 748 un neno-

gurstam. Izrun. Lasu — 11. R. Rolland. 1 11—1 saulē. Gri-
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bas sakārtot «Gulbja dz.»
f

aforismus2
.

V26—728 angļu
stunda. Nogurstu. Sviests jākuļ, tādēļ nerakstu dien.

grām.

24.7.19.

Domāju par lieldarbu kopā ar «Gulbja dz.». Vakarā

saucam garus.

25.7.19.

Vakarā runājam par lieldarbu, j. dz., «Gulbja dz.».

Tādēļ nav rakstīts kalendārs.

26.7.19. vēlāk

B[ianki] nav mājās. Eju saulē. Lieldarbu kārtoju 3—5.

Afelds ar līgavu. 6 stundu Gizelai, nav humanitātes. Va-

karā noguris no viesiem, kārtis, nerakstu grāmatas. Gulbja
vēstule uzaicina uz darbu sūtīšanu.

27.7. 19. vēlāk

Lasu Bielš. «Goethi» kā norma pa svētdienām. Ari pēc

pusdienas. G[ēte] nav varējis revol. tēlot, nav piekritis,
vecs ticis. Man jābaidās. 6 jauns mēnesis. Ar bažām sāku.

Izejam laivu braukt —8. Dara ļoti labi, vieglas kājas,
vēl pirmdien jūt.

28.7.19.

7210 izeju ārā strādāt, maz saules, uzrakstu ap 40 pantu
dažādas apsveices. 4 pēc p.—s74 B[ianki], 6—B avīzes

un 1 karti Lapiņām. 7210 šī grāmata.

29.7.19.

B[iankiļ nē. Saulē lasu «Str[ādnieku] Av[īziļ». Mājās viss

iet normāli, jābrauc. Nekā nerakstu. Avīzes. Nogurstu. 7

vēstule Varkalim. 7210 šī grāmata. Kārtoju avīžu izgrie-

zumus.

30.7.19. vēlāk

Bļianki] nē. Saulē lasu «Strjadniekuļ Avīzi». Jāraksta

balādes, ievadi, jārīkojas uz mājpropagandu sev. Uz-

traukumā nekā nestrādāju. Angļu stunda. Salīgstu ar

Gizelu. [1 nesalasāms vārds] garāka runa. Izgriezumi no

A. Kr. 1 Vēlu gulēt.
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31.7.19.

B[ianki], tur uzrakstu 1 pantu. Vēstules jāraksta. 724

sāku Gulbim, Krļauzei], Kļavām, Saageram.

1.8.19. Augusts.
Bļianki] nē. Sāku romānu «Gaismas pils».

1 10 rindiņas.
Pelde. Gribu sākt ari «Imantu». Uguņošana.

2.8.19. vēlāk

B[ianki] nē. Lasām cauri «Jāzepu» pr. un pēc. pusd.
Angļu stunda nē. Nogurstam, bet nebeidzam 5. cēlienu.

In. ar māgu apslimst. Neguļ labi.

3.8.19. vēlāk

Visu dienu mājās, lasām. Man plāns par «Gaismas pili»
kā romānu, runāju par to vakarā. 6—7 staigāju es viens.

Gulēt ejam 1072.

4.8.19. vēlāk.

In. nevesels, bet iet itaļ. st. Es eju saulē strādāt. Kār-

toju «G. p.» kā romānu. Nošķiru nost vēstules kā «Sud-

raba gaisma» un «M. dok.». 1 No 10—1 un no 724—7, tad

tik pabeidzu nokārtot, bet nekā neuzrakstu. Būs varbūt

labi tā iekārtots, bet vēstules būs stipri jāšķiro, nez kā

ar kom[itejas] lietas vēstulēm. Vakavā negribot L uzbu-

dinās ļoti, ka es nožēloju, ka viņas dēļ nebraucu uz mā-

jām, un neaicina mūs.

5.8.19.

Nakts negulēta. Lietains laiks. In. iet tomēr pie daktera.

Pienāk Latv. pases. Rakstu vēst. Varkalim. 1 Sveiciens no

Kļļavas] un Kr[auzes]. Rakstu piez. darbu grām.

6.8.19.

Saule, palieku mājās rakstīt vēstules. A[ngļu] stunda.

7.8.19. vēlāk [1 nesalasāms vārds]
Vēstule no dakter., eju viņu gaidīt 11—722. Pēc pus-

dienas atkal dakteriene atnāk, 3—4 pelde, domas par

romānu.

9.8.19. vēlāk

Bļianki] nē, angļu stunda nē. «Jāzepa» V c. izlasām

pr. un pēcpusdien. 672 nonesu līdz ar «Daugavu» uz Lu-

g[āno] staciju. 1
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10.8.19.

Lasu Bielš. «Goethi». Uz Bioggio — Agno 1 līdz 8.

11.8.19.

B[ianki] nē. Saule 18°, palieku mājās vēstules rakstīt —

8 vēstules. Nofotografēju In. Izrakstu skaidru vēstuļu

mapi.

12.8.19.

Atpūta. B[ianki] nē. Pēcpusdienas staigā uz meža ceļa,
«Aleks.» piezīmes

1
,

1. dzejolis. Agri gulēt.

13.8.19.

Vingroju, sāpes visur atkal man. Karstums kopš ne-

dēļas 16—19°. Laukā saulē rakstu par latv. teātri pr.

P. Forta 1
. Pēcpusd. kārtoju.

14.8.19.

B[ianki] nē. 3 dzejoļi un «Daugava» kārtota. Atnāk

Metusals, viss vakars aiziet, izjūk darbs, jo gaidām arī

austrietes.

15.8.19.

11 atnāk Afelds ar Mariju 1
.

Grib pārrakstīt, meklēju,
ko dot.

16.8.19.

Ferragosto 1 dēļ nav peldes. Nav angļu stundas, ne

Bfianki], Sastādu mazu krājumiņu, apm. 2 loksnes, «Sveika,

Latvija!»; partijai ienākums dāvāts: no «Daugavas».

«Cīņas» sveices un «1905», apm. 30 dzej.

17.8.19. Zirneklis vakarā.

No rītus telegramma: par mākslas depart. direktoru1
.

Cīņas. Vēstules Vark[alimļ un Kļavām.

18.8.19.

Afelds, iedevu dzej. pārrakstīt, 1 stunda saulē, 1 dzejol.

jauns. Pelde.

19.8.19.

Telegramma no rītus: aicin. braukt mājas telegr., nu

Kļ[ava], nu Vark[alis], nu Ozoliņa piekrīt. Vēstule Kļ[a-
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vam] un Vark[alim]. Telegr. Seskim. Austrietes [1 nesala-

sāms vārds]. Saulē pārdomāju, nevaru strādāt.

20.8.19.

Piezīmes: lettoloģija1
,

sviests.

21.8.19.

Farbsteina.

«Sv. Latv.» noraksta Afelds. Telegr. Seskim. Korektūra.

Latv. teātra vēst. Farbsteina.

22.8.19.

Dakteriene nokavē. Pierunāju viņu rakstīt romānu.

Nekāda darba.

23.8.19.

No rlfcus saulē rakstu «Gaismas pili». P. pusdienas aiz-

brauc dakteriene.

24.8.19.

Ceļamies 5, ejam ar Linu uz Aldesago 1
,

uz Corso2
mo-

tociklistika—12. Uz [1 nesalasāms vārds] 4—7, nogurstam
ļoti. 2 kārtis. Baramies.

25.8.19.

«Daugavu» kārtoju. Afelds. «Taurētājs». 4 Nr. Nr.

26.8.19.

Vēstules 6. Gulbja telegramma.

27.8.19.

Raiņa kluba telegramma. 3 vēstules. Piezīmes. Lasu

«Taurētāju». Nakti staigāju. «Daugava» Afeldam gatava.

28.8.19.

Atnāk 40 Nr.Nr. «Soc[iāl]demokrāta». Dibināts 8. jul.
mans klubs. 1 Rīta saulē «Daugava»+korektūra. Austrie-

tes. (No 21.—28. pēcrakstīts.)

29.8.19.

Gulbja vēstule: izdod kopdarbus, maksa 100000 rbļ. No-

gurstu. 3 Afelds, gatavoju «Daugavu». 2 kārtis.
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30.8.19.

Rītus pelde B—lo.8—10. Afelds. Atbrauc Metusala sieva ar

meitiņu.

31.8.19.

Vēstule delegācijai. 1 «Daugava». Neejam uz [1 nesala-

sāms vārds]. «Daugava».

1.9.19. septembris
5 atbrauc Vecozols. Viss vakars, Metusala manu ģī-

metni glezno.
Baramies.

2.9.19. (no 30.—2.9. pēcrakstīts)
Vēstuli delegācijai aizsūtu. Klāvam vēstuli. «Daugava».

Vecozola nav. Strādāju vēl vakarā arī pēc vakariņām.

Nerunāju, noguris, bet darbs iet.

3.9.19.

Caune no Liepājas. No rītus Vecozols, Afelds, Marija,
fotogrāfs aizbrauc. 2 kārtis: Milda Kļava (tam nedod

pasi), Saageram: «Jāzepu» pabeidzis caurskatīt. Telegr.
Bruno Kalniņš sauc mājās, liekas, ka tur jau sācies karš

un jāiet palīgā.

4.9.19.

Negulēta nakts. Metusala mani glezno. Laukā «Dau-

gava». Arī vakarā strādāju. Nomierināmies, bet būs to-

mēr jābrauc briesmās un mājās.

5.9.19.

Metusala mani glezno, beidz. Dāvā man. Neeju lauka.

Pelde. «Daugava».

6.9.19.

Metusala aizbrauc. Saulē «Daug.», vēstule Mildai1
.

7.9.19.

Saulē «Daugavu» vakarā beidzu, neiedams uz [i nesala-

sāms vārds]. Kreklā sēdot, saaukstējos.

8.9.19.

Vēst. Grosvaldam franc. Sēja. Varkalis. Mājnieki rīko

sagaidīšanu. Afelds.
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9.9.19.

Gripa sākas stiprāk. Nestrādāju.

10.9.19.

Afelda «Daugavas» pārrakstijums, visa priekšpusdiena.

11.9.19.

Afelds iecelts par konsulāraģentu. Plāni. 3 pēc p. Saa-

gera intervie-vv 1
— 6. Ziņas, ka klubs rīko sagaidi, pirks

namu, ielas mūsu vārdos.

12.9.19. 5.—12. pēcrakstīts
Gripa atslābst. Noguris, 2 kārtis.

Darbu gaita. Darbu hronika1

9.7.19.

Darbu sarakstā «Mani darbi» ir savesti darbi, gatavie
un nākamie, darbu vēsture un projekti. Te darbu hronika:

1) atskats par darbu gaitu, laiku, vietu, ārējiem un iekšē-

jiem apstākļiem, darbu biogrāfiju tekošu, kopā abas grā-
matas: darbu biogrāfija. 2) Šī grāmata arī psihiski dzi-

nēja, jo psihisks atskats par bezdarbību, sevis nesaturē-

šanu, novēršanu, neaugšanu. Visu 4 grāmatu pamats un

iznākums, jo darbā visa dzīve un pēcdzīve.

9.7.19. Luglio.
No rītus vēstule Mārtiņam. 3—B pēcp. «Jāzepa» tulk.,

111 caurlūkots ar I. kopā. Jāsaka: būvēts labi, daudz kā-

pinu, domāju tik 3, bet vairāk par 5. Arī valoda iet. Bet

viela bija arī laba, kaut neviens to nebij agrāk manījis.
Atriebes viela kā Montē Cristo', Index. Cins.2 In. saka: va-

jadzētu darīt elementāru iespaidu. Bet kas lasījuši, nav to

teikuši, tik Mierlauks: es nu gan tā nevarētu! Bet — nav

būvēta uz liriku, bet darbību, izrāde izrādīs arī viņu

spēku.
Domas vēl šad tad atgriežas uz lieldarbu un jaun. dze-

jām.
Kur tāda viela, kā «Jāzeps» vēl? Kur tāds iekšējs dzi-

nējs spēks uz mērķi, kā še atriebe? Pa lielākai daļai tikai

biogrāfija, bet vajga dziņu!

10.7.19.

Vēstules: Liepiņām, Balodim. 724 kārtoju jūtu grāmatu
un darbus.
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Aktuālie darbi: «Daugava», «Krauklīts», «Mājām garām»,
«1905», cīņas sveices — nobeigt.

Apsveices dzeja, prologs, «Str[ādniekuj Avīzē». Prologa
veidā garāka dzeja, izrādāma vai runājama personās, kā

In. I prologs 1.

11.7.19.

Domāju, ka Vācijā tāds laiks, kā mums pēc 1905.; viņi
tur pakaļ palikusies, tātad es varētu savas neizvestās re-

voluc. drāmas uzņemt atkal un laist tās vāciski: 1) «Ģirts
Vilks» 5. cēlienu. 2) «Gulbju dziesmas»: Unabhāngiger 1
vai «Spart.» top atturēts no s. c. d. 3) «Marts un Mirta».2

Prozā rakstīt ietu aši. Tādēļ lasīt W. Spever «Revolutio-

nār».

12.7.[1]9.
Kopš dienām plāns par j[aunības] dz[eju] kā drāmu, kā

lieldarbu, triloģija, jeb vai prologs un epilogs, vai tetra-

loģija. J. dz. kā prologu klāt nodrukāt. Jeb vai: romāns

dramatizēts, abi blakus pastāv. lesākums pašā jaunībā,
vēlāk to pašu dramatiskā formā, — beigt dzīves galā, kā?

Triloģija 111 daļa vai epilogu atstāt nākotnes izvešanai,

un tagad drāmu beigt ar šodienu, kura prasa turpiņu, sin-

tēzi, pozitīvo vēlāk.

13.7.19.

Latv. vēsture jāraksta. Tikpat darba, cik 1 drāmā. 13

nedēļu 3 mēneši, 13 lokšņu, 200 lapp. Vajadzība liela:

valsts būtu, nav vēstures, nav garīga pamata. Bet «Gais-

mas pils», projekti, plāns uzbūvei? Arī viegli rakstāma,

veci materiāli un tad nestrinktā formā kā diengrāmata,
Zaratustra 1

. Aplikt tik dzejas ieloku: Imanta pilī
2
.

Pa starpām strādāt.

Tas pats «Aforismi».

15.7.19.

Manas revol. drāmas rakstīt tūdaļ vāciski? «Actions-

buch», un Jahrbuch dļer] Erhebung: pagrimšanas valoda,

doma apslēpta vārdos, bieži vārdi vien, labākam kā [1 ne-

salasāms vārds], M. Rubem1
,

Pfemfert ir mazas parastas

domas, bet valoda saprotamāka. Histērija, mazdomlba, no-

skumtība, daudzvārdība — nav jaunības, bet vecuma zī-

mes. Vācijā nav vēl jauna gara. Materiāls bijušam, jauns

gars un spars nāk no mums.
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W. Spever «Revolļutionār]». Laba tehnika, kā R. Vos-

sam, bet arī tā jau par daudz nolietota un atriebusies. Var

saprast, Actionieku2 histēriskos kliedzienus un pārmaiņus
kaut arī ārprātu un idiotismu. Tā arī ekspresionisti nav

jauni, bet vecie, kas paši sev atriebušies. Splever] temats

nav revolūcijas, bet privātgadījums mīlas lietās. Arī re-

vol. un lielums, pasauls jautājums padarīts par privātu un

mazu lietu. Šillers no privātgadījuma «Rāuber»3 iztaisīja

pasaules lietu. Arī idejas nesēja Lida izrādās par intri-

ganti cīņā ap vīrieti. 111 c. varēja Alekseju uzveikt ar

viņa paša ieročiem, ar krievu tolstoismu, lietojot to kā

ieroci vien bez pārliecības [1 nesalasāms vārds]. Laba

tehnika, trūkst idejas un paša pārliecības, jeb vai to aiz-

klājusi vecā skaisti izstrādātā problēma ar savu autori-

tāti? Te vajga tikt vaļā. Visas vācu drāmas, laikam arī

romāni padoti par daudz vācisma šablonai. Varbūt tādēļ
tā patīk R. Rolland v. c, jo kas jauns. Arī tulkojums pie-
mēro vācismam un dara neoriģinālu.

Tātad ir cerība, laužot šo vācu šablonu, vācus iekarot

arī mums.

17.7.19. Vēlāk.

Šodienu uzrakstītas paris rindas par j. dz. Gribēju to

par pasaules krīzes drāmu. Varētu, bet nav diezgan ak-

tuāli, vismaz ne sākums.

Tagad parasta darba parādība: uznāk domas un griba, un

sajūta uz vienu darbu, bet pastāv tik nedaudz dienas

3—4—7.

Esmu ar maiņu, darbiem varbūt samaitājis darba gribas

ilgāku pastāvi.

18.7.19. Vēlāk.

Saulē drusku domas par «St. Razinu», 3 ainas secība.

Vēlāk: par raksturiem peldē. Atstāstu plašāk I. Vai caur

to zūd pašam enerģija? Atstāstīts ir it kā norakstīts nost?

19.7.19. Vēlāk.

Lasu «Voce dcl popoli» — par latviešiem nav sava no-

teikta uzskata: patstāvības teorētiski vajadzētu, bet Krie-

vijai lielai un stiprai vajdzētu būt. Nevienam sociālistam

un demokrātam neiekrīt prātā, ka stipra un tautu ap-

spiedēja Krievija būs reakcionāra un draudēs Eiropai.

Der tikai nestipra un no tautību federat.
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21.7.19.

Gribēju strādāt, bet traucē māņticība. Rīt gribu saulē

sākt.

22.7.19.

Ceļos pāragri, miegainība. Lasu: biogr. romānu.1 Liels

materiāls, arī labs, bet pat nemēģinu apstrādāt. Kādēļ?
Nebij dūšas? Vai trūka organiz. dāvanu? Tā arī lieldarbs

neapstrādāts, j. dz., dv[ēseles] dzļejaļ, jeb vai romānu un

epu nespēju organizēt? Arī «Kurbads». Bet arī «Fausts»

neorganizēts. Vai tātad par plašu temats? Bet Dante? Un

«Fausts» taču ir gatavs, kaut arī fragments.

1) Nebaidīties no fragmenta.
To I. vienmēr teikusi. 1) Nebaidīties, kaut arī neizdo-

sies. Bet varbūt 2) mācams no [Gētes?] tūliņ savas bēdas

un neskaidrības arī norakstīt. Norakstot top režģi un bē-

das skaidrāki pārredzami, var atrast līdzekļus veikt, paši
pāriet no darba vien. Kad es būtu to agrāk piekopis, ne-

būtu mana dzīve izputējusi. Bezenerģija, nervozitāte ne-

ļāva strādāt un nebij laimes; Doriņa nepalīdzēja un mīlas

nebij.

Uzņemt tagad Gētes norakstāmo metodi.

Komiteja gadiem mocīja.
1. Slimība Lozannā un jau agrāk 1912. gadā v. t. j. pr.

Tagad norakstāmas lietas:

1) Latvju valsts dibināšana, federācija, vai ar demo-

krātiskās Krievijas un pasaules nesaprašana. Tur būtu

izeja arī soc. valstij, jo nav pasaulei labums, ka ceļas

stipra, centralizēta nāk. valsts, arī proletetiska diktatūra

bīstama.

2) Sociālisma krīze, komunistu nodevība, Paula vēstules.

3) Manas bezspēcības traģika: mūžīgs saņemiņš un at-

kritiņš.
Gothe norakstiņu ietērpis drāmās, tā ir īsāk, tik Ver-

tera romāns
2
.

Man drāmās nav iznācis. Vai nelūkot romā-

nos, kuri vieglāk rakstāmi, asums nāk īsuma vietā.

*

Norakstiņa darbu ielikt «Gulbja dz.» lugā. Raksturs

straujš, atduras pret mērenību. Taisīt varoni par lieli-

nieku, kurš iet pret lielenieku pārmērībām, kultūrnaidu,

amorāliem līdzekļiem, II top iedzīts mazeniekos un pilso-

ņos. Kad tie 111 šauj nost sagūstītu vai opozicionālos lie-

liniekus, tad varons pretojas: šaujat mani, izglābj. IV Ne-
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uztice pret viņu, kā «G. dz.». V [Nāve?] tāpat, labāk eju
pats, kad pie jums nav vietas; kad jūs atkāpjaties no ve-

cās pārliecības.
Uzvedamība arī Vācijā.
Bet pasauls krīzes drāma tā nav vēl tomēr.

28.7.19. No 22.—26.7.19.

Vēl par lieldarbu, lirisku kopdarbu «Gulbja dz ». Pie-

zīmes jaunas un vecas kārtotas. Lield. iespējas.
«U. un n.» kā lieldarbs, ar prologu un epilogu. Gala

iznākums doma: «Gulbja dz.» triloģija, kā drāma (arī pro-

zas), bet ne kā lieldarbs.

Nu jāsāk aktuālie darbi, nobeidzami.

Sāku apsveices. «Krauklītis». «Daugava» (Meln.).
Vai tūliņ pēc tam sākt «G. dz.»? cf «Jūtu gr[āmata]».

(28.7.19.)

29.7.19.

Jābrauc tūdaļ mājās. Nekas nav gatavs. Katrs, arī vājš,

padarīts darbs labs.

Aktuālie darbi jānobeidz. Apsveices jāraksta. Sīkie

darbi, vēstules vien rakstot nogurst vairāk un velti tērē

laiku; rakstīt pavakaros, bet dienu darīt īstu darbu.

31.7.19.

Vai rakstīt «Imantu»? Vai pastarpām romānu? Avīzes

drukā arī romānus. «Trimdnieku»? «Gaismas pils»? Vai

«Viesturi»? Vai «Indriķi»?
1

1.8.19. Agosto
1 1919.

Sāku «Gaismas pili» kā romānu. Reizē būs man arī

rakstiņa darbs, aktuāls un iespējams cittautām. Bet. vai

arī pasauls krīzes darbs? Jeb vai tas citā romānā: «Gulbja
dz.»? Varbūt otrs brālis praktiķis ir «G. dz.» varons? Bet

tad divi romāni, un pa to starpu zūd aktuālība? Jeb vai

to vēlāk tikai lugā?

*

Reizē gribu arī «Imu» turpināt un beigt, I. saka: vienī-

gais gadījums, palaists būs jānožēlo.

* ...

Reizē par vienu domājot, iekrīt cits prātā: par Cordav

un Steņku 2
.
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3.8.19.

«G. pils» kā romāns, runāju vakara Iniņ. Ir iespēja, di-

bināties uz plāniem vien, ne vēstulēm. Galvenais raksturu

ņemt, kā no viņa organiski iztek: sajūta, ilgas, domas, no-

tikumi. Dots man «G. p.» plānu lielais daudzums pa ga-

diem, bet sevišķi pēdējā laikā. Tātad: emigrants, politis-
kais — ilgojas pēc mājām, izbūvēdamies mājas nākotnē,

ko diktē politiskais uzskats. Slimīgs, dilonīgs, to visvairāk

saprot un tam līdzjūt, — tādēļ nevar ilgas izrādīt darbos,

bet domās un raksturos, visa dzīves kustība saiet te iekšā

fantāzijās. Diletants jau agrāk, nepabeiguls students, aiz

politikas izslēgts, pastipr. darbību, tādēļ avīžnieks: nezin

nekādu amatu, tādēļ māca un piekopj divus.

Tendences darbi ir visi, kuru autoram dzīva dzirkstele;

noveco tie arī, kuros tendence nav organiskā sakarā ar

raksturu un fabulu, sajūtām, gribu.

4.8.19.

Kārtoju veselu dienu, kamēr nošķiru vēstules nost no

projektiem un kalkulācijām.
Būs arī latvības romāns: cīnās tapt par tautu un valsti.

Reizē cilvēces romāns: jo arī tā cīnās apzinātas patības,

garīgas dzīves pretī līdz šim materiālai — vācu militārai.

Tauta patība uz garīga pamata, un garīgas tautas pamats

jaunai kopcilvēcei — tautu sabiedrībai.

Bērnu grām.
26.12.19.1

1920

DIENASGRĀMATA

[Jutu grāmata]2

3.1.20.

Viss pern apstājies, līdz ar Ozoliņa atbraukšanu, uz-

spiestā palīdzība, labdarība. Tomēr nebraucam un nu

2 mēneši, bēdas, novājoju. Tad piepeša darba atmoda;

daudz sākumu. Tad atslābstu.

4.1.20.

Šovakar Afelds, dzimtene tuvāk, bērziņi negaisā, es

negatavs, kā sagrābt, kad negribas. Nu nāks politika, vai

neizsitīs galīgi no sliedēm? Vai spēšu ieiet atkal lielajā

darbā? V. Eglītim labi. Bet dzen uz vienu pusi: noskaidro-
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tību. Es vairāk: pretstati un nesaskaņas manī, bet tā i

tautā un tā dzīvo. Griba mūs satur. Vai politika dos iz-

klaidi vai atpūtu? Daudz laba man vēl vai nekā. Kad

varētu saņemt un atbildēt, un nu vēl atpūsties. Es taču

gribu, nogurums uz laiku. Arī tā esmu strādājis un jāiet
tā tālāk. Lai optimisms palīdz kā ikdienas regula.

*

Nav jau šī jūtu grāmata dēļ jūtošanas. Taču visu valda

darba doma, kustība ar mērķi. Vai augstākā kustība bez

mērķa? Vai nekustība?

6.1.20.

Nogurums atkal sāk uznākt. Vēstules nospiež. Šaubos,

vai uzņemt politisku lomu. Lūkoju šo to, neviens darbs

negrib patikt. Bet gribu pieturēties pie optimisma.

[Notikumu grāmata] 1

1.1.20.

Taisu plānu «Im.» un «Ceļa mātei»
1
. Neejam uz cīņu.

Migla.

2.1.20.

Vēstule Saageram, In. taisa gada rēķinu, uz pilsētu.

Kārtoju vēstules, materiālus. Nestaigāju.

3.1.20.

Kārtoju materiālus. Zaģeju žagarus — 1 stundu. Jaun-

gadā pieprasa Laksts caur Liepiņu, kad varot mani runāt.

«Jāzepa» dēļ. Vēstule no Mārtiņa
1

,
lai kandidātos mūs

ceļot, mums klāt neesot.

Vakarā 5 Afelds, Medņa fotogr. albumā, Liepulapiņas 2

pīrādziņi, Cielēna avīzes. Neesot tik ļauni, kā Caulis3

rakstot. «Daugavai» labs iespaids. Klubs grib būt par ga-

rīgo centru. Gulbis: lai dodot grām. Asp[azija] un es.

Slavē Valteru. Par partiju nekā nezin. Kandidāti prezid.
Čakste, Ulmanis un es. Sparģeļi un Krauzenes, [cita?] maz.

Uztraucos. Neguļu.

4.1.20.

Lasu atvērtās grāmatiņas. Neejam uz cīņu. Guļu pēc

pusdienas.



5.1.20.

Vēstuli Krestanovam1
. 5 Afelds un Vecozols. Affelds]

runā par sevi. Centra partija dibināšoties, kad es būšot

tur. Nez vai runā uzdevumā. Ministri, maza alga, 1000 r.

lerēdņi nestrādājot. Fabriku Rīgā neesot. [1 nesalasāms

vārds] dep. tikai ķildu šķiršana. Nogurstu. Viņš ar savu

raksturu ticis par konsulu. Ēdējs un egoists. Dienas darba

maz. Netraucē vēstules.

6.1.20.

Nogurums. Līdz pusdienai krauju malku. Lasu «Suis.

Orientu» 1. Atbildu vēstulē.

[Darbu gaita. Darbu hronika] 1

3.1.20.

Atbrauc Ozoliņa, līdz ar to viss beigts. Kad aizbrauc,
lielas bēdas par nebraukšanu. Tā aiziet viss novembris.

Nov. vai decembrī tomēr atmostas tāda darba griba, kā

gadiem nebijusi. Sāku ļoti daudz jaunu darbu.

*

Pirms paša jaungada sākuma 26.12.19. nobeidzu vēl ne-

tīšām «Zelta sietiņu», 26 dz. apmēram 6 dienās. 1 Norakstu

ar mašīnu. Decembrī norakstu ar mašīnu vēl «Aforismus».

Darba prieka sajūta uzturas kādu mēnesi. Pēc «Zelta sie-

tiņa» sāk atslābt. «Imanta» un «Ceļa māte» ar prieku

sākts, bet netiek uz priekšu. Ļoti traucē riebīga sajūta,
ka jāraksta vēstules, kas aizkavētas mēnesi cauri. Vakar

sāku, šodien jānogrūž daļa, bet riebjas neganti.

6.1.20.

Traucē arī arēji Afelds; arī laiks jau nedēļu miglains.
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DIENASGRĀMATU UN PIEZĪMJU

PUBLICĒŠANAS UN KOMENTĒŠANAS PRINCIPI

Raiņa Kopotu rakstu izdevumu noslēdz dienasgrāmatu un piezīmju

publikācija. Pēdējos divos sējumos sakopotas dokumentālas liecības par

Raiņa daiļdares attīstību. Dienasgrāmatās iegūstamas precīzas ziņas par

atsevišķu darbu ieceres rašanos un tālāko gaitu, sacerēšanas kāpumiem

un atslābumiem, kā arī par to, kā noritēja Raiņa daiļrades process.

Dienasgrāmatas, kā arī piezīmes, ir ari viens no bagātākajiem un

daudzpusīgākajiem avotiem, iepazīstot Tautas dzejnieka personības

veidošanos, pasaules uzskata izaugsmi, garīgo interešu virzību, sociālo,

ētisko, estētisko atziņu rašanos un nostiprināšanos. Dienasgrāmatu

ieraksti un piezīmes lielā mērā atspoguļo Raiņa tēlainās domāšanas

īpatnības, viņa pieeju stilistikas un poētikas jautājumu risinājumos.

Publicētie materiāli sniedz ļoti uzskatāmu priekšstatu par Raiņa

filozofiskajiem un sociāli politiskajiem uzskatiem, par viņa attieksmi

pret sava laika notikumiem un vēsturi vispār. Raiņa domātāja dziļais

vēriens savienojies ar spilgti individuālām un mākslinieciski bagātām

literārajām dotībām. Pēc sava domāšanas veida, prāta ievirzes Rainis

vispirms bija mākslinieks, un viņa apziņas noslieksmes galvenokārt

pakļāvās mākslas likumībām. Savas atziņas viņš mazāk apliecinājis

loģiskos un zinātniski izvērstos pierādījumos. Taču tajā pašā laikā viņa

pasaules uzskats, daiļrades metode, konkrētu problēmu mākslinieciskais

atspoguļojums stabili un konsekventi balstījās tieši uz pamatīgi izstrā-

dātu un argumentētu filozofisko pārliecību. Pie tam zīmīgi, ka daiļ-

darba idejiskās ieceres izvērsumā vienmēr ievērota uzsvērti dialektiska

pieeja. Ja daiļrade Raiņa filozofa talantu atklāj mākslinieciski pastar-

pinātā formā, tad ierakstos dienasgrāmatās un piezīmēs viņš parasti iz-

sakās tieši kā domātājs filozofs. Raiņa ieraksti dienasgrāmatās, viņa

literāri radošie un filozofiskie izteikumi apliecina filozofijas pamatjau-

tājuma materiālistisko izpratni.

Sajā sējumā ievietotie materiāli bagātīgi atsedz Raiņa personību

un viņa domas daudzpusību, taču reizē ir ari vērtīgas liecības par tajā

laikā notikušo ideoloģisko un idejiski estētisko cīņu, par demokrātis-

kās un proletāriskās kultūras attīstību. Pie tam ne tikai latviešu nacio-
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nālās kultūras aspektā, bet daudz plašākā mērogā. Raiņa uzskati sa-

saucās ar tā laika Krievijas progresīvās inteliģences atziņām un māk-

slinieciski radošo darbību. Dzīves īstenības mākslinieciskās atveides mek-

lējumos Raiņa sociāli estētiskās un poētiskās atziņas lielā mērā atradās

tā laika Eiropas mākslinieciskās un filozofiskās domasavangardā. To pār-

liecinoši apstiprina ieraksti dienasgrāmatās un spriedumi par mākslas

un literatūras sociālajām funkcijām, dialektikas izpausmēm mākslā,

simbolizācijas, drāmas teorijas un citām problēmām, kā arī par vispār-

cilvēcisko, proletāriski internacionālo, sociālo norišu atspoguļojuma

meklējumiem. Turklāt būtiski, ka Rainis visu laiku priekšplānā patu-

rējis sabiedrības progresa viedokli.

Dienasgrāmatu ieraksti un piezīmes visspilgtāk no visa Tautas

dzejnieka atstātā garīgā mantojuma demonstrē viņa erudīciju un orien-

tēšanos pasaules literatūrā, estētikā, mitoloģijā, filozofijā, vēsturē, re-

liģijā, liecina par viņa bagātīgo intuīciju, iztēli, novēroto parādību

dziļi analītiska un konstruktīva vispārinātāja spējām. Turklāt ieraksti

liecina ne tikai par dotībām analizēt un novērtēt ārējās pasaules ma-

teriālu, bet atspoguļo plaši attīstītas un rūpīgi izkoptas pašanalīzes

spējas, kas vienmēr saistītas ar lielu prasīgumu pret sevi un izteikti

paškritisku pieeju katrai savas darbības sfērai un stadijai.

Raiņa dienasgrāmatās nav vērojama sastingušu faktu bezkaislīga

reģistrācija bez tālākejošas jēgas. Viena no ierakstu lielākajām vēr-

tībām ir tajos sastopamā emocionālā piesātinātība. Raiņa personības un

mākslas pasauli pilnībā izprast, protams, ļauj viss Raiņa atstātais man-

tojums kopumā, kurā dienasgrāmatas ieņem tikai vienu daļu. Tas no-

teikti jāievēro, lasot atsevišķus ierakstus. Reizumis attiecīgais ieraksts

var būt organiski saistīts ar citām mantojuma daļām —
kādu konkrētu

daiļdarbu un tā radošām piezīmēm («radāmām domām»), vēstulēm,

var saturēt pamattēzes iecerētai publikācijai v. tml. Būtu nepareizi atse-

višķiem izteikumiem dienasgrāmatā, īpaši izlasītās literatūras iespaidā

tapušiem ekspromtiem, piešķirt pabeigtas, gatavas Raiņa attieksmes no-

zīmi, atstājot bez ievērības citus materiālus.

Dienasgrāmatas sniedz neaizstājamu materiālu par dažādiem dzej-

nieka biogrāfiski sadzīviskiem faktiem, bet domu ekskursi pagātnē —

arī par vēsturiskiem notikumiem un sabiedriskiem darbiniekiem. Tas,

piemēram, sastopams daudzos autobiogrāfiskā romāna plānojuma va-

riantos. Raksturīgi, ka vienā ierakstā šķietami nenozīmīgai piezīmei

līdzās var atrasties izteikumi par globālām problēmām. Ikdienišķā un

globālā, sadzīviski vienkāršā un vispārcilvēciski nozīmīgā saplūdums

vēl pamatīgāk un pārliecinošāk atklāj Raiņa personības sarežģītību un

atsedz visas viņa personības attīstības puses, bez kuru apzināšanas un

novērtēšanas nav iespējams gūt pilnīgu priekštatu par dzejnieku.

Rainis vienmēr izjutis vēlēšanos dienu no dienas pierakstīt pār-

dzīvoto un pārdomāto, tādējādi veicot pašanalīzi ar spalvu rokās. Bieži
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viņš nebaidījās uzticēt papīram visintīmāko, izteikties tā, kā to dik-

tēja brīža emocionālais noskaņojums, kaut arī pateiktajā skaidri iz-

paustos pārsteidzība, neobjektivitāte, pretruna ar viņa agrāko pozīciju

vai ar to viedokli, kuru pavisam drīz izteiks publiskā formā vai vēstulē.

Sājos ierakstos izpaužas arī paša dzejnieka lielais jūtīgums, patmīlība,

godkāre. Dzejnieka patiesā pozīcija noskaidrojama, attiecīgo ierakstu

salīdzinot ar pārējo materiālu. Dzejnieks kādu rakstnieku, filozofu, sa-

biedrisku darbinieku vai tuvu cilvēku varēja ļoti cienīt, taču tanī pat

laikā arī izteikt neiecietīgu, pārlieku kritisku piezīmi, pat dzēlīgāku

vārdu. Dažviet sastopamā atkāpšanās no dienasgrāmatu izpildījuma

objektīvās manieres tāpat ir savdabība, kas raksturo Tautas dzejnieka

personības komplicētību. Dienasgrāmatās Rainis pārsvarā izsacījies

brīvi, bez pamatīgākas apsvēršanas. Niecīgākais atgadījums, sīkākā pie-

zīme kādā kritikas rakstā, saņemtā vēstule vai sarunā dzirdētais die-

nasgrāmatā varēja pārvērsties plašos un nereti vienpusīgos secinājumos

par atsevišķiem cilvēkiem, notikumiem, literāriem darbiem utt. Tamlī-

dzīgi izteikumi vērtējami kritiski, bet reizē iecietīgi, jo mākslinieks ne-

varēja neapzināties acumirklīgā izteikuma objektivitātes pakāpi. Dau-

dzi ieraksti liecina, ka viņš ļoti labi apzinājās savu spriedumu pār-

steidzību. Tas pats attiecas uz dažādiem projektiem par savu turpmāko

dzīvi. Piemēram, «Dienas hronikas» ierakstos ir speciāla iedaļa —

«Projekti». Tajā uzskicētie plāni nereti ir romantiskas fantāzijas radīti.

Rainis daudzkārt atzinīgi izsacījies par marksisma klasiķiem, uz-

skatot sevi par K. Marksa un F. Engelsa mācekli. Atsevišķi ieraksti pa-

rasti tver tikai kādu no K. Marksa un F. Engelsa darbu un viņu mācī-

bas aspektiem. Tādēļ ņemami vērā citi zināmie fakti. Piemēram, ka

Rainis vēlējies un pat uzsācis tulkot «Kapitālu», sagatavojis latviešu

presei vairāku nozīmīgu K. Marksa un F. Engelsa vēstuļu publikācijas,

saistījis abu izcilo domātāju talanta īpašības un darbu problemātiku ar

savu dzīvi un radošajiem nodomiem (piem., «Kurbada» radāmās do-

mas), plaši popularizējis marksisma klasiķu sacerējumus un idejas Jau-

nās strāvas periodā v. c.

Cilvēces un atsevišķa cilvēka esamības jēgas meklējumos, kā arī

savu iekšējo pārdzīvojumu analīzē, dzejnieks dažreiz lietojis nosacītu

terminoloģiju, šķietami reliģisku («mana reliģija», «ticības jautājums»

v. c.). Tamlīdzīgus izteikumus absolutizējot, daži buržuāziskie literāti

un publicisti ir atraduši ieganstu secinājumiem par latviešu proleta-

riāta dzejnieka reliģiozitāti, pilnīgi ignorējot konsekventi ateistisko

pārliecību, kas dienasgrāmatās un vēstulēs spilgti parādās kopš skolas

gadiem. Tāpat dzejnieka mītiskās metaforas, kas parasti saistās ar

dzejnieka sociāliem un ētiskiem meklējumiem, tiek tulkotas mistiski re-

liģiozā skatījumā. Ja arī var runāt par pretrunām atsevišķu idejiski

politisku vai mākslas parādību vērtējumos, tad tās saistāmas ne tik-

daudz ar Raiņa idejisko nekonsekvenci vai metodoloģisko kritēriju ne-
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stabilitāti, bet gan ar viņa rakstura īpašībām, visvairāk ar emocionāli

jūtīgo reakciju, kas izpaudās acumirklīgu izteikumu formā.

Dienasgrāmatas un piezīmes atspoguļo visas Raiņa uzskatu pu-

ses — gan tos secinājumus, pie kuriem savu atziņu attīstības dialek-

tiskajā procesā dzejnieks nonāca, gan tās vērtības, kuras tālākās un pro-

gresīvākās attīstības vārdā tika kritizētas, pārvērtētas, noliegtas. Minē-

tajos materiālos nav fiksēti latviešu domātāja uzskati galējā veidā, bet

tieši te var izsekot dzejnieka pasaules izjūtas un izpratnes sarežģītās

ģenēzes procesu. Šī procesa klātbūtne vienmēr ņemama vērā, lasot gan

atsevišķus ierakstus, gan dienasgrāmatu un piezīmes kopumā. Dzej-

nieka personības pilnveidošanās virzījās pa sarežģītu ceļu. Bet tā bija

sarežģītība, kas cilvēku dara lielu, kas izdala viņa personību pārējo

vidū, veido par augstas kultūras cilvēku. Atklātība, dedzīgums, ar kādu

Rainis izsacījies par savām šaubām un pretrunām, kā arī sava rakstura

trūkumiem, liecina par viņa personības diženumu. Par to norāda ari

pašu pretrunu un dažādu kolīziju esamība, bez kurām grūti iedomāties

garīgi aktīva, meklējoša cilvēka dzīvi. Raiņa personības nerimtīgajos

meklējumos, kuros tiek patstāvīgi un pastāvīgi eksperimentēts, var at-

rast nesaderību, atšķirības, salīdzinot ar iepriekšējiem pieņēmumiem,

kas izrādījušies kļūdaini vai neatbilst jaunajiem apstākļiem. Pie tam

Rainis pats vienmēr īpaši tiecās vēl vairāk saasināt pretrunīgo, īpaši

akcentēt negatīvo saskatītajā nepilnībā vai kļūdā. Turklāt daudzus

sava laika sabiedrības sociālās un mākslinieciskās attīstības procesus

viņš uzskatīja tikpat kā par savas personiskās dzīves sastāvdaļu, it kā

saauga ar tiem. Tādēļ jutās personīgi aizskarts, ja notikumi izvērtās sa-

vādāk, nekā viņš to attīstību bija prognozējis, kas, protams, vēl vairāk

saasināja emociju intensitāti. Tā, pārtraucis oficiālos sakarus ar LSD

1914. gada sākumā, Rainis palika bez objektīvas informācijas par par-

tiju, nevarēja izsekot un izprast tās taktisko lozungu maiņu I pasaules

kara un 1917. gada revolūciju laikā. Tāpat atsevišķu sociāldemokrātu

publicistu nihilistiskos uzskatus mākslas, kultūras un nacionālajā jautā-

jumā viņš kļūdaini uztvēra kā visas partijas pozīciju un vairākkārt ne-

iecietīgi izteicās par to. Tādās reizēs dienasgrāmatās varēja ielavīties

emocionāli pārspīlējumi un neobjektīva kritika.

Dienasgrāmatas liecina, ka Raiņa uzskati veidojušies, izmantojot vis-

dažādākos avotus. Uz viņa garīgo izaugsmi attiecināmi V. I. Ļeņina

rakstītie vārdi vēstulē M. Gorkijam 1908. gada 25. februārī: «.. es uz-

skatu, ka mākslinieks var gūt sev daudz derīga ikvienā filozofijā. [..]

gūstot šāda veida uzskatus gan no savas mākslinieciskās pieredzes,

gan kaut vai no ideālistiskās filozofijas, Jūs varat nonākt pie secinā-

jumiem, kas strādnieku partijai dos milzīgu labumu.»' Rainis citu do-

mātāju atziņas parasti ir pārņēmis kritiski un radoši. Dienasgrāmatas

1 Ļeņins V. I. Raksti, 13. sēj., 396. Ipp.
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par to liecina lielā mērā, bet galvenais — tās sniedz priekšstatu par

dzejnieka interešu virzienu.

Rainis II Internacionāles kongresa noslēgumā 1893. gada 12. augustā

dzirdēja F. Engelsa runu. Vairāki ieraksti dienasgrāmatās liecina, ka uz

viņu F. Engelsa personība atstājusi ļoti lielu iespaidu. Bez dziļākas

ietekmes nevarēja palikt arī kongresā dzirdētā runa, kurā, starp citu,

bija vārdi: «Lai nepārvērstos sektā, mums ir jāpieļauj diskusijas, taču

galvenie principi pastāvīgi jāievēro.»
1

Rainis mīlēja diskutēt, taču vienmēr paturēja vērā «galvenos prin-

cipus» — revolūciju, proletariātu, sociālismu. Tādēļ, lasot izteicienus un

piezīmes dzejnieka dienasgrāmatās, katrā atsevišķā gadījumā paturama

vērā viņa pasaules izjūtas un izpratnes vadošā līnija — Raiņa dialek-

tiski materiālistiskā pozīcija filozofijā un estētikā, partejiskā nostāja

politisko notikumu un mākslas parādību ideoloģiskā vērtējumā.

Dienasgrāmatu izveides stimuli un loma Raiņa dzīvē gadu gaitā

daudz nemainījās. Vadošais pamudinājums bija saistīts ar pašizteikša-

nās nepieciešamību, vēlēšanos apkopot savu garīgo pieredzi un radīt

uzskatāmu dokumentu savas attīstības novērtējumam. Tomēr gadu ri-

tējumā zināmas izmaiņas uztveramas.

Jaunības dienasgrāmatu raksturo sevišķi aktīva tieksme rakst-

veidā izteikt savas izjūtas, novērojumus, pārdomas pēc lasītas grāma-

tas. Pie tam dienasgrāmatā Rainis saskatījis lielisku lespēju vingrinā-

ties literārā tēlojumā. Nākošais Tautas dzejnieks nereti savas domas

centies atveidot literāri mākslinieciskā formā, mazāk domājot par

faktu dokumentalitāti un izklāsta dokumentālo loģiku.

Vēlāk, kad Raiņa dzīvē ienāca Aspazija, dienasgrāmatas funkcijas

izmainījās. Ja līdz tam tās saturs balstījās uz viena cilvēka pašanalīzi,

vienas personības attīstības procesu, tad pēc iepazīšanās ar nākošo dzī-

vesbiedri dienasgrāmatai bija jāizgaismo divu cilvēku, sievietes un vī-

rieša attiecības, abu dzejnieku kopējā garīgā izaugsme un, atsedzot

dzīvesbiedru visdziļākās dvēseles vibrācijas, jāpalīdz rast pēc iespējas

lielāku garīgo tuvību un saskaņu. Tajos mēnešos, kad 1897. gadā dzej-

nieks atradās cietumā, Rainis un Aspazija apmainījās ar dienasgrāma-

tas ierakstiem.

1896.—1898. gada piezīmēm ir atšķirīgs raksturs, un tās 24. sējumā

izdalītas atsevišķā nodaļā. Pēc aiziešanas no darba «Dienas Lapas» re-

dakcijā Rainis vairākkārt mēģināja atsākt regulāri rakstīt dienasgrāmatu.

Tā tas bija 1896. gada aprīlī un maijā Jelgavā. Taču ir saglabājušies

tikai pāris datēti pieraksti, kurus, stingri ņemot, varētu pieskaitīt die-

nasgrāmatai. Pašā pirmajā, domājams aprīļa, ierakstā topošais dzej-

1 MapKc X., SHreAfcc <D. Coq. H3A. 2-e. M., 1962, t. 22, c. 426.
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nieks uzskaita tolaik lasīto zinātnisko literatūru un daiļliteratūru. Viņš

izsaka nepieciešamību turpmāk regulāri «vest dienasgrāmatu», kurā

«ierakstīt visas gadījuma domas lasot, runājot, pārliekot». Nervozajā

maizes darbā nogurušais advokāts savu nodomu pildīja — tikai citā

formā. Tapa konspektīvi izraksti no lasītām grāmatām ar dzejnieka

vērtējumiem, tēlaini spriedumi, nereti acumirklīgi paradoksi par filozo-

fijas un dabaszinātnes problēmām, tika kritizēta «vecā» māksla un re-

liģiskā morāle, meklēta atbilde tam, kādai jābūt jaunajai dzejai, jau-

najam nākotnes cilvēkam. Taču daudzas piezīmes nav datētas.

1897. gada jūnijā pēc apcietināšanas, kad Rainis aktīvi tulkoja

«Faustu», vērojams jauns uzliesmojums centienos fiksēt savas izjūtas un

pārdomas dienasgrāmatas veidā. Vērojama pašanalīzes tieksme, ikrei-

zēja jūtu stāvokļa atspoguļojums, kurā dominē mīlestība pret Aspa-

ziju. Līdzīgs stāvoklis, uzturoties Pleskavā 1898. gadā: martā datēti divi

ieraksti dienasgrāmatā, kā arī sastopami konspektīvi pārspriedumi par

60.—80. gadu sabiedrību, vietējās dzīves notikumu fiksējumi.

Tādā kārtā ir sakrājušies vairāki simti piezīmju lapiņu, kas tapu-

šas minētajos gados un kurām satura ziņā liela līdzība ar dienasgrā-

matu ierakstiem. Kopotu rakstu Galvenā redakcijas kolēģija izlēma visas

tā laika piezīmes savākt vienkopus no dažādiem muzeja fondiem un

publicēt kompakti hronoloģiskā secībā. Tika nolemts ievietot arī Raiņa

kritisko apceru uzmetumus par A. Niedras rakstu un Adas Negri dzeju,

kas sasaucas ar atsevišķajiem pierakstiem un tapuši vienlaicīgi. Sē-

jumā uzņemti arī divi mazāk izstrādātie uzmetumi par Ibsena lugu

«Jūns Gabriels Borkmanis» un konspektīvie pieraksti par Ašvagošas

filozofiju.

24. sējumā publicētās Raiņa 90. gadu otrās puses piezīmes un citi

materiāli ļauj izsekot tam, kā progresīvais žurnālists J. Pliekšāns izvei-

dojās par izcilo latviešu dzejnieku Raini — Gētes «Fausta» ģeniālu

atdzejotāju un redzamāko domātāju marksistu Latvijā 19. gadsimta no-

galē.

Šveices emigrācijas posmā dienasgrāmatas izveides pamudinājumi

un nozīme dzejnieka dzīvē atkal izmainījās. Dienasgrāmatai galveno-

kārt bija uzskatāmi un lietišķi jāapkopo attiecīgajā dienā paveiktais

radošais darbs, saņemtā un nosūtītā korespondence, lasītais, sadzīves

notikumi, bet galvenais — jāsakopo dzejnieka domas, tās atziņas, ku-

ras viņš uzskatīja par nozīmīgām arī priekš citiem. Tolaik radās t. s.

dienas hronika ar speciāli izdomātu uzbūvi.

Pēc atgriešanās Latvijā Rainim sākās jauns posms gan radošajā,

gan sabiedriskajā darbībā. Dzejnieks pirmo reizi nonāca sabiedrības uz-

manības centrā. Viņš pirmo reizi visā pilnībā izjuta vispārēju popula-

ritāti, atzinību, slavu. Viņš ieņēma atbildīgus amatus valsts iestādēs,

sabiedriskās organizācijās. 20. gadu dienasgrāmatu teksti organiski vie-

noti ar jaunajām izmaiņām dzejnieka dzīvē.
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Dienasgrāmatās galvenokārt dominē emocionāli atturīga dažādu

notikumu reģistrācija. Pārsvarā dokumentēta notikumu formālā puse

gandrīz bez jebkādas iekšējas attieksmes un vērtējuma. Viena no

20. gadu ierakstu raksturīgākajām iezīmēm ir oficiālā izteiksmes forma.

Bieži liekas, ka Rainis dienasgrāmatās vēlējies fiksēt tieši oficiālas per-

sonas svarīgiem notikumiem piesātināto ikdienu, kurā valda dažādas

sanāksmes, lietišķas tikšanās ar citām oficiālām personām. Ja Šveicē

dienas centrā, kā arī dienasgrāmatu ierakstu kodolā, bija mākslinieciski

un filozofiski intelektuālā darbība, garīgās dzīves norises, tad Latvijā

pirmajā vietā izvirzījās dažāda rakstura pasākumi, amatu pienākumi,

kad garīgais darbs vairs nebija galvenais. Taču ari 20. gados, kad dzīvē

pakāpeniski atkai priekšplānā nonāca literārā jaunrade, apkārtējās pa-

saules, savas garīgās dzīves kontemplatīva uztvere un apguve, dienas-

grāmatā palielinās psiholoģiskā rakstura ieraksti. Līdz ar dienasgrāma-

tas lomas palielināšanos, kā tas sastopams jau iepriekšējos dzejnieka

dzīves posmos, jūtami aktivizējās arī viņa meklējumi dienasgrāmatas

formas ziņā. Arī 20. gados Rainis tiecās atrast tādu sistēmu dienasgrā-

matu iekārtojumā, kas vispilnīgāk atbilstu viņa dzīves un darbības sa-

turam un ritmam attiecīgajā laikā.

leraksti dažreiz atspoguļo arī Raiņa paša attieksmi pret savu die-

nasgrāmatu, īpaši viņa uzmanības lokā bija jaunībā sarakstītais. Pret

šo materiālu viņš izturējās divējādi. Dažreiz Rainis ironizējis par savām

naivi emocionālajām un jauneklīgi kaismīgajām rindām. Tomēr lielākā

vērība veltāma viņa nodomam jaunībā atzīmēto izmantot savā daiļ-

radē (romānā, autobiogrāfiskā darbā). Rainis savu jaunības dienasgrā-

matu uzskatīja par spilgtu dokumentālu liecību cilvēka personības tap-

šanā, jo pēc dzejnieka pārliecības ieraksti atspoguļo ne tikai viņa paša

izaugsmes stadijas, bet lielā mērā raksturo arī tā laika progresīvās sa-

biedrības virzības tendences. Sevišķi vērtīgi šajā ziņā ir prozas darbu

(romāna, autobiogrāfiskā romāna) plānojumi, kurus Rainis atzīmēja

90. gadu otrajā pusē.

Raiņa dienasgrāmatu ierakstu regularitāte un apjoms lielā mērā

bija atkarīgi no vairākiem momentiem. Pirmkārt, no dzejnieka garīgās

enerģijas «izlādētības» iespējām. Piemēram, laikā, kad viņam ar Aspa-

ziju nācās dzīvot šķirti un tāpēc notika ļoti plaša vēstuļu apmaiņa,

dienasgrāmata nav rakstīta nemaz (Slobodskā) vai ari turpināta ar ga-

rākiem intervāliem (cietumā). Otrkārt, mazāk rakstīts intensīva radoša

darba mēnešos. Bez tam tajās dienās, kad dzejnieks aktīvi fiksēja ra-

dāmās domas un dažādas citas radošas idejas, kas tāpat datētas un

saistītas ar paša dzejnieka pieredzi, daudz grūtāk noteikt robežu starp

dienasgrāmatas rakstura piezīmēm un atzīmēm ar radoši mākslinieciskām

funkcijām.

Rainis savas dienasgrāmatas (tāpat kā daiļdarbus un ar tiem sais-

tītās atzīmes) pārsvarā rakstījis uz nelielām dažāda formāta lapiņām,
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kuras glabājis kartona vai cietāka papīra vāciņos. Bez tintes un spal-

vaskāta nereti viņš lietojis arī zīmuli.

80. gados un vēlāk dienasgrāmatas un piezīmes dažreiz rakstītas

vācu valodā. Šajā publikācijā ievietots šo tekstu tulkojums latviešu

valodā, kurš no pārējā teksta atdalīts ar īpašu zīmi ļ[ ]ļ. Minama vēl

viena īpatnība. Nepieciešamību rakstīt dienasgrāmatu vai autobiogrā-

fiska rakstura piezīmes Rainis izjutis gandrīz vienmēr. Taču bijuši

periodiski aktivizācijas brīži, kad šī nepieciešamība izpaudusies vis-

šakāpinātāk. Tādās reizēs parasti iekārtoti jauni vāciņi, un, vadoties

no tam momentam raksturīgās noskaņas, doti tiem virsraksti.

Vairāki vāciņi iekārtoti arī vēlāk, pārlasot vai pārskatot agrākos

ierakstus. Pavisam ir ap divdesmit vāciņu ar paša Raiņa dotiem virs-

rakstiem. Dzejnieks savas ikdienas piezīmes parasti nav saucis par

dienasgrāmatu; šis apzīmējums sastopams tikai uz viena ģimnāzijas

periodā iekārtotā vāciņa un uz diviem 1906. gada vāciņiem. 1912. gadā

lietots nosaukums «Dienasgrāmatu lieces». No citiem vāciņu virsrak-

stiem visizplatītākie ir «Domas», «Atdomās», «Biogrāfija», kā arī vā-

ciņi ar attiecīgā gada skaitli.

Dažādie vāciņu nosaukumi varētu liecināt, ka atšķirīgas pēc satura

tematikas un izklāsta formas būtu arī pašas dienasgrāmatas. Praktiski

atšķirības nav konstatējamas. Nosacīti izšķirami trīs galvenie tipi jeb

veidi: 1) dienasgrāmata, 2) dienas hronika, 3) atsevišķas dienasgrāma-

tas rakstura piezīmes.

Aspazijas pārspīlētais teiciens, ka savu literāro mantojumu «Rainis

atstājis haotiskā veidā» (KR, 1, 9. Ipp.), zināmā mērā attiecas arī uz

dienasgrāmatām, kuru «haotiskumu» ne tik daudz nosaka dzejnieka

rakstura īpašības, kā viņa izvēlētā pieeja — rakstīšana uz lapiņām un

daudzo dažādi apzīmēto vāciņu iekārtojums.

Kā liecina padomju literatūrzinātnes pieredze, publicējot rakst-

nieku dienasgrāmatas un dažādas piezīmes zinātniskos izdevumos, la-

bākie rezultāti gūti tad, kad tekstoloģiskos principus diktējusi doma

atsacīties no formāli mehāniskas teksta iespiešanas, un cenšanās mak-

simāli restaurēt tekstu sacerēšanas «dzīvo» procesu. Arī publicējot

Raiņa dienasgrāmatas, par galveno mērķi tika uzskatīta nepiecieša-

mība atspoguļot ierakstus hronoloģiskā secībā, nevis kopēt sakārto-

jumu tagadējos muzeja fondu inventāra numuros. Katros konkrētajos

vāciņos ietilpstošo tekstu praktiski nav iespējams atjaunot, jo ierakstu

lapiņas no vāciņiem izņemtas vai laika gaitā sajauktas un vāciņi daž-

reiz pat veselām grupām inventarizēti vienkopus.

No minētajiem nosacīti izvirzītajiem tipiem visspecifiskākās īpašī-

bas konstatējamas ierakstos ar nosaukumu «Dienas hronika» (dzejnieks

lietojis arī apzīmējumu «kalendaris»). Tai ir speciāla iedalījumu sis-

tēma un īpašs satura pieraksta veids (saīsinājumu formas). levērojami

nosacītāks raksturs ir pārējiem diviem tipiem, jo būtiska atšķirība
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starp dienasgrāmatu un dienasgrāmatas rakstura piezīmēm satura un

formas ziņā nepastāv. Dalījums izvirzīts tādēļ, ka dzejnieks vienā

dienā, piemēram, rakstīja dienas hroniku, dienasgrāmatu un vēl bez

tam izdarīja atsevišķas atzīmes, kuras nav ieliktas tā laika dienasgrā-

matas vāciņos, bet citur un vēlākā kārtojumā saplūdušas ar līdzīgām

fragmentārām atzīmēm citos mēnešos un pat gados. Tā, piemēram,

1912. gadā Rainis rakstīja dienas hroniku, bloknotos dienasgrāmatu

un uz atsevišķām lapiņām izdarīja vēl citas dienasgrāmatas rakstura

atzīmes. Savukārt, nedaudz agrāk, 1908. gadā, viņš regulāri rakstīja

dienas hroniku un papildus ik pa laikam izdarīja atsevišķas piezīmes,

kas muzeja fondos inventarizētas ar dažādiem numuriem un atrodas

kopā ar līdzīgām citos gados aizpildītām lapiņām.

Dzejnieka dotajiem vāciņu nosaukumiem pamatā ir emocionāli

mākslinieciski, bet ne saturiski tematiski un formas struktūras variē-

juma apsvērumi. Šajā dienasgrāmatu publikācijā tajos gadījumos, kad

lietoti vairāki tipi, viena gada robežās ievērota sekojoša hierarhija:

dienasgrāmata, dienas hronika, piezīmes. Pārējos gadījumos, neskatoties

uz ierakstu lielo neregularitāti un «izkaisītību» dažādos muzeja inven-

tāra numuros, speciāls tipa apzīmējums nav norādīts, bet komentāros

materiāls dēvēts par dienasgrāmatu. Sastopamie vāciņu nosaukumi mi-

nēti komentāros.

Šajā izdevumā visi dienasgrāmatu materiāli grupēti hronoloģiskā
secībā atbilstoši dzejnieka dzīves, sabiedriskās un literārās darbības

galvenajiem posmiem: 1) skolas un studiju gadi; 2) darbs advokatūrā,

cietuma un trimdas posms; 3) Kastaņolas periods; 4) buržuāziskās Lat-

vijas laiks. Pirmajos divos posmos dienasgrāmatas rakstītas galvenokārt

vācu valodā. Līdz Kastaņolas periodam Rainis ierakstus datējis pēc vecā

stila, no 1906. gada — pēc jaunā stila.

Šajā dienasgrāmatu publikācijā par komentāru galveno principu

izvēlēts papildināšanas princips, resp., vēlēšanās dienasgrāmatu tekstu

ne tik daudz izskaidrot, kā sasaistīt ar citām dzejnieka literārā man-

tojuma daļām.

Dienasgrāmatās ļoti bieži dažādi autora spriedumi atzīmēti kon-

spektīvi dzejniekam vien zināmā kontekstā un ar zemteksta izjūtu, ko

ne vienmēr iespējams pilnībā atjaunot ierakstu komentētājiem. Tādos

gadījumos komentāros tiek izteikta ticamākā versija.

Pirms katra plašāka hronoloģiskā posma sniegts tā vispārējs rak-

sturojums, kurā norādīti dienasgrāmatās minētie dzejnieka dzīves gal-

venie notikumi, tajā laikā gatavotie daiļdarbi un ar to sacerēšanu vai

izdošanu saistītie apstākļi. Konkrētu teksta vienību komentē jumā šīs

ziņas nav atkārtotas. Nepieciešamības gadījumos, lai nesadrumstalotu

atsevišķu vārdu vai frāžu skaidrojumu, attiecīgās dienas ieraksts ko-

mentēts kopumā.
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Komentāros atsauces sakārtotas pa gadiem ar atsevišķu numerā-

citu katrai dienai, unifikācijas labad lietojot Raiņa lielākajā teksta daļā

izmantoto datumu pieraksta veidu, kas apzīmē, attiecīgi, dienu, mēnesi,

gadu. «Dienas hronikā» Rainis nereti ar vārdiem vai romiešu ciparu

pirms datuma norādījis arī ieraksta izdarīšanas dienu, piem., 16.8.7. pk.

Komentāros šie apzīmējumi netiek atkārtoti.

Tekstā norādītskatra ieraksta lapiņas inventāra numurs. «Dienas hro-

nikas» materiāliem inventāra numurs attiecīgajā gadā dots tikai vienu

reizi. Tas pats tajos gadījumos, kad dienasgrāmata rakstīta bloknotā

vai burtnīcā. Galveno hronoloģisko posmu noslēgumā publicētas «Ne-

datētās piezīmes», kuru aptuvenā datējuma argumentācija norādīta

reizē ar attiecīgo teksta vienību komentāriem.

Ja vienā dienā Rainis dienasgrāmatā izdarījis vairākus ierakstus

un neatšķiras to datuma forma, tad ieraksti atdalīti ar zvaigznīti, neat-

zīmējot datumu.

Ja komentāros dota atsauce uz kādu citu norādi, tad reizē atzīmēts

gads un diena, kurā attiecīgā norāde atrodama. Ja norāde ir bez gada

skaitļa, tad tas nozīmē, ka tā attiecas uz tā paša gada komentāriem.

Dienašgrāmatu sējumus noslēdz sekojoši rādītāji: komentāros lie-

toto saīsinājumu, Raiņa darbu nosaukumu saīsinājumu, personu, darbu

un periodikas izdevumu rādītājs. Rainis dienasgrāmatās galvenokārt

minējis personas, grāmatas, daiļdarbus, periodiskos izdevumus svešva-

lodās. Tamlīdzīgi apzīmējumi papildināti (izņemot īpaši pieminētos ga-

dījumus) un tulkoti komentāros. īpašvārdu, ģeogrāfisko nosaukumu

rakstībā galvenokārt saglabātas Raiņa lietotās formas, kuras sastopamas

arī citos viņa materiālos (piem., vēstulēs, «Kastaņolā»). Tās var neat-

bilst mūsdienās pieņemtajām pareizrakstības normām.

Raiņa tekstu sagatavošanas galvenie tekstoloģiskie principi norā-

dīti KR 1. sējumā. Materiālu specifikas nosacītie papildpaskaidrojumi

ievietoti hronoloģisko posmu vispārējo komentāru noslēgumā.

Raiņa dzīves laikā viņa dienasgrāmatas netika izdotas, taču jau

visai drīz pēc dzejnieka nāves presē parādījās pirmās publikācijas.

1930.—1932. gadā iespieda fragmentus no 1920.—1929. gadā rakstītās

dienasgrāmatas,1 bet 1933.—1934. gadā — no Šveices trimdas laikā sa-

cerētā (1912—1919)2
.

Buržuāziskās Latvijas periodā publicēja ari

1897. gadā rakstītās ikdienas autobiogrāfiskās piezīmes
3

.

1 J. Raiņa dienas grāmata. — Atpūta, 1930, 294—320. nr., 1931,

321.—373. nr., 1932, 374.-394. nr.

2 J. Raiņa pārdzīvojumi un atziņas. Dzejnieka nesaīsināta dienas-

grāmata. — Atpūta, 1933, 464.-478. nr., 1934, 479.-522. nr.

* Rainis un Aspazija. Autobiogrāfiski materiāli. — Daugava, 1931,

1. nr., 70.—79. lpp. Rainis un Aspazija. Dzīvē un mākslā. Sarakstīšanās,

2. d. R., 1937, 153.—159., 217.—227., 235.-236., 266.-269. lpp.
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Minēto publikāciju sagatavošanā noteicošā loma bija Aspazijai.

Viņa veica materiālu atlasi, dažviet sniedza atsevišķus komentējošus

paskaidrojumus (teksti pamatā publicēti bez komentāriem).

Pēc Lielā Tēvijas kara Raiņa dienasgrāmatu materiāli publicēti

divas reizes. Tie ievietoti «Literārā mantojuma»1 sējumos un pirmajā

«Raiņa gadagrāmatā» (1882.—1886. gada teksti) 2.

Šajā izdevumā Raiņa dienasgrāmatas publicētas pēc dzejnieka ar-

hīvā esošajiem tekstu oriģināliem. Izņēmums daži 1897. gada un

1920.—1921. gadā buržuāziskajā Latvijā izdarītie ieraksti, kuri arhīvā

neatrodas un sagatavoti pēc to publikācijām grāmatā «Rainis un Aspa-

zija. Dzīvē un mākslā. Sarakstīšanās» un žurnālā «Atpūta».

Raiņa arhīvā esošo tekstu atšifrēšanā un tulkošanā piedalījās

J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja vecākā zinātniskā

līdzstrādniece Aina Leite, Raiņa 90. gadu piezīmju, kā ari rādītāju sa-

gatavošanā piedalījās A. Upīša Valodas un literatūras institūta līdz-

strādnieces Ilze Rubule un Rasma Zaļakmentiņa.

SKOLAS UN STUDIJU GADI

1882—1886

Laikā no 1882. līdz 1886. gadam, kad rakstīta jaunības perioda

dienasgrāmata, Rainis mācījās ģimnāzijā Rīgā un studēja Pēterburgas

universitātē.

Pirmie dienasgrāmatas ieraksti izdarīti 1882. gada sākumā, kad

Rainis mācījās Rīgas pilsētas ģimnāzijas otrajā klasē (sekundā). Togad

un arī tālākajā ģimnāzijas laikā vasaras brīvlaiku no jūnija vidus līdz

augusta sākumam viņš pavadīja mājās Vasiļovā un no 1883. gada

maija arī Jasmuižā. No Rīgas uz mājām viņš vairākas reizes devās arī

mācību gada mēnešos. Vispirms t. s. Ziemassvētku brīvlaikā, kas pa-

rasti ilga no decembra vidus līdz janvāra vidum, pēc tam. t. s. Liel-

dienu brīvlaikā, kas savukārt sākās ap 20. martu un turpinājās līdz

aprīļa pirmajām dienām. Daudzi dienasgrāmatas ieraksti sacerēti tieši

brīvlaikos.

1882. gadā Rainis ar ģimnāzijas vadības atļauju skolu atstāja jau

jūnija sākumā, lai kopā ar māsu Līzi uzturētos Kemeru sanatorijā. Tur

viņš atradās no 5. jūnija līdz 6. jūlijam. Sanatorijā lasītās literatūras

iespaidā izdarīti vairāki ieraksti dienasgrāmatā.

1883. gada 9. augustā, kad mācības ģimnāzijā tuvojās noslēgumam,

Rainis atgriezās Rīgā, lai turpinātu izglītību pirmās klases (prīmas) tre-

šajā pusgadā. 31. oktobrī atkal atbrauca mājās un mēnesi gatavojās

eksāmeniem. 21. decembrī izlaiduma aktā Rainis saņēma apliecību par

1 Literārais mantojums, 1.—2. sēj. R., 1957, 1961.
2 No Raiņa dienasgrāmatām. — Grām.: Raiņa gadagrāmata. 1975.

R., 1975, 9.-39. lpp. (J. Upīša publikācija.)
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ģimnāzijas beigšanu. No 1883. gada decembra līdz 1884. gada augus-

tam viņš dzīvoja Jasmuižā vai Vasiļovā. Sajā laikā izdarīti daudzi

ieraksti.

1884. gada 27. augustā Rainis ieradās Pēterburgā un uzsāka studi-

jas universitātes Juridiskajā fakultātē.

Universitātes gados viņš dzīvoja kopā ar P. Stučku, Ziemassvētku

brīvlaiku pavadīja mājās.

Ģimnāzijas un universitātes gados rakstītās dienasgrāmatas saturs

galvenokārt saistīts ar Raiņa personības veidošanās procesu vecumā no

17. līdz 21. gadam.

Sajā procesā centrālo vietu ieņem tādi momenti kā pārliecības

izveidošanās par savām dzejnieka dotībām, pašapziņas nostiprināšanās,

pasaules uzskata attīstība.

lecere rakstīt dienasgrāmatu nobriedusi tad, kad domājošais ģim-

nāzists sācis nojaust, kādu stimulējošu nozīmi cilvēka garīgajā dzīvē

iegūst savu jūtu un domu rakstveida atklāsme. Uzrakstītais varēja

savveidīgi atbrīvot pirms tam it kā ar varu aizturēto iekšējo enerģiju.

Turklāt paša rakstīšanas procesā iepriekš aizsāktās domas varēja iegūt

jaunu un vēl pilnīgāku pavērsienu.

Jau no paša sākuma dienasgrāmatā dominē radoši mākslinieciska

pieeja. Tā izpaužas radošā attieksmē pret dzīvi, domu formulējumu

literārajā stilizācijā, tāpat tendencē pašanalīzi uzlūkot kā daiļrades ma-

teriālu. Arī Raiņa izlasīto citu autoru sacerējumu komentējumi nav

tikai lasītāja pārdomas, bet savā ziņā jau literāri profesionālas inter-

pretācijas. Tādējādi ģimnāzijas un universitātes gados izdarītie leraksti

lielā mērā atspoguļo Raiņa pirmos literāros vingrinājumus prozā.

lerakstos (piem., 1882. un 1884. gadā) teksta saturiskā virzība bieži pa-

kļauta iztēlei un mākslinieciskā tēlojuma prasībām, nevis ikdienas do-

kumentāla fiksējuma loģikai. Realitātes un fantāzijas, konkrēti eksistē-

jošu un tēlaini izdomātu pārdzīvojumu saplūsme ir viena no raksturī-

gākajām Raiņa jaunības dienasgrāmatas iezīmēm. Vairāku ierakstu

(piem., 1882. gadā) izveidē sava loma bijusi lasīto citu autoru tekstu

konkrētam izmantojumam.

Jaunības dienasgrāmatas ierakstos uzskatāmi atspoguļoja? Raiņa

pārliecības nostiprināšanās par savu dzejnieka talantu. Jau 1832. gadā

viņu nodarbinājusi doma par lielas personības būtību, tās stāvokli un

lomu sabiedrībā, īpašo attieksmi pret sevi un savu sūtību. Raini gal-

venokārt saistīja «lielu talantu» pretstatījums pārējiem cilvēkiem. Ja

sākumā vēl neparādās tieši formulējumi, tad pakāpeniski ar laiku jau-

nais dzejnieks par savu talantu un jaunradi runā arvien konkrētāk.

Jaunības laika dienasgrāmata uzskatāmi atspoguļo ari tās izmaiņas,

kas noritēja Raiņa rakstura un pasaules uztveres attīstībā. Krasāku pa-

vērsienu apliecina 1884. gadā un universitātē izdarītie ieraksti. Raiņi

attieksmē pakāpeniski ienākušas skeptiskākas, ironiskākas intonācijas.
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Ja līdz tam viņš izteicās kritiski galvenokārt par sevi, sava gribas-

spēka trūkumu, nespēju pietiekamā mērā realizēt savas darbaspēja»
v. tml., tad 1884. gadā jaunajā skatījumā tiek uzlūkota pasaule vis-

pār 5» dažādi notikumi, studiju biedru rīcība. Sī Raiņa ironiski kritiska

attieksme pret sava laika sabiedrības negatīvajām parādībām vēlāk

pārauga kritiski revolucionārā attieksmē pret pastāvošo muižnieciski

kapitālistisko iekārtu. Jau Jaunības gados sāk izpausties dzejnieka per-

sonības centrālā pretruna — pretstats starp intelektuāli un mākslinie-

ciski augsto domāšanas līmeni un sīkumaini patmīlīgo, reizumis vien-

pusīgi neiecietīgo attieksmi pret citiem cilvēkiem un viņu darbību.

Kritiskā attieksme pret veco sabiedrību gūst māksliniecisku iemie-

sojumu Raiņa pirmajās plašākajās publikācijās «Mazie Dunduri» un

«Apdziedāšanas dziesmas», kurās sastopamā parodējošā, kariķējošā,

ironizējošā pieeja līdzīga, piemēram, 1884. gada dienasgrāmatas ierak-

stiem.

Skolas un studiju gadu dienasgrāmatas ir galvenais avots, no kura

var gūt priekštatu par Raiņa pasaules uzskata veidošanos jaunek|a ga-

dos. Tā, vairākos ierakstos atspoguļojas viņa filozofiskās pārdomas par

matērijas, telpas kategorijām, planētu sistēmas uzbūvi, attīstības idejas

jēgu, kā arī par morāles un ētikas jautājumiem. Universitātes ierakstos

izvirzītas ģēnija un sabiedrības attiecību, cilvēces vēstures virzošo

spēku, radošās personības sociālās lomas problēmas. Jau šajos materiā-

los iezīmējas ateistiskas un materiālistiskas pieejas tendences Raiņa

pasaules izpratnē.

Skolas un studiju gadu ieraksti atradušies vāciņos ar sekojošiem

nosaukumiem: «Biogrāfija. Izvesti materiāli», «1882—1884 Jasmuiža»,

«Dienasgrāmata 1882—1884».

Laikā no 1882. līdz 1886. gadam Rainis nav datējis atsevišķas die-

nasgrāmatas rakstura piezīmes, taču vairākos gadījumos iespējams no-

teikt atzīmju izdarīšanas laiku diezgan precīzi. Tādās reizēs attiecīgais

teksts iekļauts starp datētajiem ierakstiem.

Tomēr starp Raiņa jaunības gadu materiāliem atrodas ari tādas

dienasgrāmatas rakstura piezīmes, kuru sacerēšanas laiku var noteikt

pēc rokraksta, valodas īpatnībām, papīra un tintes, kā arī pēc satura

(sasaucas ar datētajiem ierakstiem) tikai ļoti aptuveni. No šiem mate-

riāliem izveidota nedatētu piezīmju kopa. Tie apsvērumi, kas paver

iespēju aptuveni noteikt attiecīgā ieraksta sacerēšanas gadu, galveno-

kārt paskaidroti atsevišķu teksta vienību komentējuma gaitā,

1882

DIENASGRĀMATA

[Pirms 28.3.82.] (7. lpp.)
1 Teikums latviešu valodā, vēlāk pārsvītrots. Nākošais līdzīgais

teikums vācu valodā liecina, ka Rainis ieraksta laikā izmantojis kādu
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materiālu (rakstu periodikā, grāmatu) un tekstu vispirms gribējis tul-

kot vai atreferēt latviešu valodā, bet jau pašā sākumā no šī nodoma

atsacījies, izvēlēto tekstu atstāstot oriģinālā.
2 Datējums latviešu valodā teksta beigās, domājams, pierakstīts

vēlāk. leraksts izdarīts pirms 28. marta (Lieldienu svētku diena) Rīgā,

jo Lieldienu brīvlaiku Rainis pavadīja Vasiļovā (par to skat. KR, 19,

60. lpp.). Lieldienu svētki Rainim vēlāk palīdzēja orientēties, precizē-

jot ieraksta laiku.

3
Abu līdzīgi datēto ierakstu secība noteikta pēc to satura (skat.,

piem., iepriekšējā ieraksta pēdējo teikumu, kurā apskatīts «pirmais

cilvēka dvēseles stāvoklis»).
4 Grieķu mitoloģijas populārākā varoņa Hērakla latīniskais no-

saukums; pārnestā nozīmē — cilvēks ar milzīgu fizisko spēku.

[Pirms 24.6.82.] (10. lpp.)
1 Rakstīts pirms 24. jūnija Ķemeros, kur Rainis pēc mācību gada

noslēguma ārstnieciskos nolūkos uzturējās kopā ar māsu Līzi. 18. jū-

nija vēstulē mājiniekiem viņš raksta, ka daudz lasot grāmatu, kā arī

nožēlojot iespēju mājās atgriezties tikai nākošajā nedēļā pēc Līgo svēt-

kiem (skat. KR, 19, 66. lpp.). leraksta datējums izdarīts latviešu valodā

vēlāk, pēc teksta uzrakstīšanas. Līgo svētki Rainim varēja kalpot par

orientieri, cenšoties precizēt ieraksta laiku. Rainis lasījis maz pazīs-

tama vācu autora B. Stavenova stāstu «Cimds» laikrakstā «Balss»

(1881, 49.—52. nr.) un ierakstā izsacījis savu attieksmi pret tajā attēlo-

tajām parādībām. Durch die Zeitung (vācu vai.) — laikrakstā.

2 Abu līdzīgi datēto ierakstu secība noteikta pēc tā, ka iepriek-

šējais ieraksts izdarīts uz tās pašas lapiņas, kur otrā pusē atrodas

teksts «Priekš lieldienām rakstīts. 82.» (140634/1), un tātad sacerēts

vispirms.
8 Pēc šī teikuma seko mēģinājumi vairākus latviešu vārdus tulkot

vācu valodā.

4 Grieķu mitoloģijā kara un uzvaras, kā arī gudrības, zināšanu,

mākslas un amatu dieviete.

5 Rainis ģimnāzijas posmā nodarbojās ar atdzejošanu no citām

valodām. Arī klasiskās ģimnāzijas mācību plānā liela vērība tika pie-

šķirta audzēkņu patstāvīgajiem tulkojumiem no svešvalodām, kuras

viņi apguva skolā. Abas rindas, ļoti iespējams, ir kāda darba atdze-

jojuma mēģinājums.

[4.82.-8.82.] (12. lpp.)
1 leraksts nav datēts, taču teksta saturs, rokraksts, lietotā vācu

valoda, tinte, papīra struktūra ļauj diezgan precīzi nosacīt rakstīšanas

laiku, tādēļ šis ieraksts nav ievietots starp nedatētajām piezīmēm. Viss

ieraksts veltīts pārdomām par I. Turgeņeva romānu «Tēvi un dēli»,
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un tekstā minēti vairāki tā galvenie varoņi. Ļoti iespējams, ar ro-

mānu Rainis iepazinies Ķemeros. Vasiļovā Rainis lasījis mazāk, par

ko viņš rakstīja vēstulē Līzei 1882. g. 19. jūlijā (skat. KR, 19, 68. lpp.).

leraksts nozīmīgs tajā ziņā, ka no literāriem darbiem minētais I. Tur-

geņeva romāns Raiņa dienasgrāmatās apskatīts visplašāk. Giti literāri

sacerējumi, kas vispār minēti ļoti bieži, dienasgrāmatās raksturoti daudi

lakoniskāk.

2 Šajā teikumā ir runa par Arkādija attiecībām ar savu tēvu

Nikolaju Kirsanovu. Dārzā tēvs nejauši noklausījās dēla sarunu ar

Bazarovu, kurš abus brāļus Nikolaju un Pāvelu Kirsanovus nosauca

par atpalikušiem cilvēkiem. Arkādijs klusēja. Vēlāk pēc Bazarova

ieteikuma Arkādijs tēva lasīto Puškina grāmatu apmainīja pret L. Bīh-

nera darbu «Spēks un viela» («Krait und Stoff»),
8 Par Pēteri romānā saukts viens no Nikolaja Kirsanova kalpiem,

taču Rainis būs domājis Pāvelu Kirsanovu, kurš vienmēr dzēlīgi kri-

tizēja Bazarova uzskatus.

4 Romāna beigās Pāvels Kirsanovs izaicināja Bazarovu uz div-

kauju, turpretī viņa brālis Nikolajs Kirsanovs Jau pašā sākumā

samierinājās ar domu par savu atpalicību no jaunākajām filozofiskajām,

zinātniskajām, saimnieciskajām tendencēm un atziņām. Tālākajos tei-

kumos Rainis izsacījis savu kritisko attieksmi pret Bazarova tēlu un

tā pārstāvētajiem uzskatiem.

5 Romānā pirmo reizi Arkādijs saviem tuviniekiem Bazarovu no-

sauc par nihilistu, tā apzīmējot cilvēku, kas uz visu raugās kritiski,

neatzīst jebkādas autoritātes lomu. Tādā izpratnē Bazarovu un viņa

pārstāvēto pozīciju romānā raksturo arī citi tēli. Nihilista jēdziens

krievu literārajā domā pirmo reizi parādījās 19. gs. sākumā, kad

kritiķis N. Nadeždins 1829. gadā publicēja rakstu «Nihilistu šaubas»,

īpašu popularitāti vārdam radīja I. Turgeņevs.

6 Domāts Nikolajs Kirsanovs.

7 Feņička romānā ir Nikolaja Kirsanova mīļākā, kurai piedzimis

dēls.

8
Vārds nav salasāms. leraksta saturs liecina, ka Rainis varēja

domāt romāna varonj Annu Odincovu un viņas neveiksmīgo perso-

nisko dzīvi.

31.8.82. (13. lpp.)
1 leraksts izdarīts pēc ciemošanās 29. un 30. augustā P. Stučkas

vecāku mājās Kokneses pagasta Vecbirzniekos (par ciemošanos plašāk

skat. KR, 19, 71.—72. lpp.). Māju tuvumā atradās Kokneses pilsdrupas

un Pērses upe (skat.: Dauge P. P. Stučkas dzīve un darbs. R., 1958,

29.-32. lpp.).
2

Rainis 22. augustā Rīgas Latviešu biedrībā apmeklēja Andreja

Jurjāna koncertu, par ko rakstīja vēstulē mājiniekiem: «.. vakar biju
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koncertā, klausījos, garlaikojos, šo to neģeldīgu par sevi un citiem

nodomāju, un tad pēc likos gulēt, nākošu dienu atkal tāļāk domāt»

(KR, 19, 70. lpp.). Atbildes vēstulē māsa Līze pārsteigta, ka brālis

«tik jaukā, slavenā» Jurjānu Andreja koncertā nav saskatījis neko

labu: «..vai tu negrēko pret svēto Mūziku, tā rakstīdams» (100636).

19.9.82. (14. lpp.)
1 19. septembrī Rainis izdarījis sešus ierakstus uz divām lapiņām,

no kurām katra sākas ar papildus norādi par to, ka rakstīts vakarā.

Abu lapiņu secība nosakāma pēc tā, ka uz vienas pēc 19. septembra

ieraksta otrā pusē seko 16. oktobra teksts: tātad uz tās 19. septembrī

rakstīts pašās beigās.
2

Die Menschenscheu (vācu vai.) — biklums; mizantropija.
3 Die Unselbststāndigkeit (vācu vai.) = nepatstāvība.
4 D/c Falschheit (vācu vai.) — nepatiesīgums.
5 Die Faulheit (vācu vai.) — slinkums.

6 Die Denkfaulheit (vācu vai.) — domas kūtrums.

7 Die Nachlāssigkeit (vācu vai.) — nolaidīgums.

8 Die Willensschwāche (vācu vai.) — gribas vājums.

9 Die Einbildung (vācu vai.) — iedomība.

10 Par minēto darbu («Pārdomu stundas») tuvākas ziņas nav

iegūtas.

11 Tajā laikā Rainis dažreiz tā dēvējis māsu Doru.

12 Raiņa skolasbiedrs Leons Daraškevičs ģimnāzijā ar savu lielo

cītību guva labas sekmes (plašāk skat.: Zabis E. Leons Daraškevičs —

Raiņa skolas gadu draugs. — RGGr, 1975, 167.—180. lpp.). Tamlī-

dzīgi L. Daraškevičs jaunības dienasgrāmatā apzīmēts arī turpmāk.

13 Rainis mājiniekiem 1882. g. 12. septembrī raksta, ka «laika

diezgan atliek lasīt Gēti (no Stučkas dabūju) un krievu grāmatas» (KR,

19, 71. lpp.). Ģimnāzijas laikā viņš uzsācis tulkot A. Puškina darbus

«Skopais bruņinieks», «Mocarts un Saljēri» v. c. (120756).

16.10.82. (17. lpp.)

1 lespējams, kāds slims cilvēks laukos. Par viņu tuvāku ziņu

trūkst.

[17.10.82.—7.11.82.] (18. lpp.)
1 leraksts nav datēts. Tas izdarīts uz lapiņas, kuras otrā pusē ir

17. oktobra teksts, kas tādējādi palīdz noteikt ieraksta izdarīšanas

laiku (17. oktobris — 7. novembris). Tādēļ teksts nav ievietots starp

nedatētajām piezīmēm. Piebilstams, ka 16. oktobra ieraksta turpinājums

tas nav, jo minētais ieraksts beidzas lapiņas vidū.
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1883

DIENASGRĀMATA

[Pirms 9.10.83.] (20. lpp.)
1 leraksts nav datēts, taču laiku aptuveni var noteikt pēc nāko-

šajā ierakstā lietotās tintes nokrāsas, kā ari satura. Tādēļ teksts nav

ievietots starp nedatētajām piezīmēm.
2 Tālākajos ieraksta teikumos lietotās tintes nokrāsa atšķiras no

iepriekšējā teksta tintes nokrāsas, bet sakrīt ar sekojošo 9. oktobra

ierakstu. Sie teikumi ari saturiski vienoti ar 9. oktobra ierakstu, tādēļ

būs izdarīti minētajā datumā.

13.10.83. (22. lpp.)
1 Raiņa 1883. g. 21. septembra vēstule mājiniekiem (skat. KR,

19, 101. lpp.) liecina, ka jautājums par viņa nākamo profesiju jau

tolaik bija izlemts. Vēstulē viņu galvenokārt nodarbina neziņa, kā

pavadīt laiku pēc ģimnāzijas beigšanas 1883. g. decembri līdz studiju

sākumam 1884. g. augustā.

1884

DIENASGRĀMATA

112.13.84. (22. lpp.)

1 Rainis pirmo reizi savas piezīmes nosaucis par dienasgrāmatu.

.Ta arī iepriekšējos divos gados šis jēdziens netika lietots, tad tomēr

ierakstiem dienasgrāmatas raksturu viņš piešķīris vienmēr; ari uz

viena no vāciņiem ir nosaukums «Dienasgrāmata 1882—1884» (23103/

29—30).
2 Domāta Raiņa māsa Līze Pliekšāne, kura ari turpmākajos 1884. g.

lerakstos tamlīdzīgi apzīmēta.
3 lerakstā tālāk zināmā mērā gūstams priekšstats par Raiņa dze-

jiskās daiļrades procesu jaunības gados. Atzīmēta saturiskā tematika

diviem (I un II) iespējamiem dzejoļiem. Darbs, kurā būtu izmantota

pirmā materiālu kopa, nav zināms. Otrais uzmetums kļuvis par pa-

matu 1897. g. publicētajam dzejolim «Meitenes lūpiņas..» (skat. KR,

5, 205. lpp.).
4 Mihails Pogodins bija t. s. oficiālā narodņicisma apoloģēts, kas

izpaudās viņa publicistiskajā darbībā. lerakstā tālāk Rainis minējis

A. Puškina darbu «Boriss Godunovs». Rainis savā rakstā «Aleksandrs

Puškins» plaši izmantojis M. Pogodina atmiņas par A. Puškinu, norā-

dījis, ka tas ir tas pats Pogodins, «kas rakstījis par «Baltijas jautā-

jumu»» (KR, 18, 204. lpp.). Rainis tātad jau 1884. g. būs zinājis gan

M. Pogodina grāmatu «Baltijas jautājums» (1869), gan viņa atmiņas

par A. Puškinu, kuras savukārt varēja ierosināt iepazīt «Borisu Go-

dunovu».
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8
Inflantu vārds (poļu vai. — inilantv) atvasināts no Inflantijas

nosaukuma. No 17. līdz 20. gadsimtam poļu valodā tā dēvēja Latgali,
bet pirms tam (13.—16. gs.) — Livoniju.

6 Par Petrapili Rainis dēvējis Pēterburgu arī vēstulēs mājiniekiem

(skat. KR, 19. sēj.). Pēterburga viņa apziņā asociējās ar avīzes izdo-

šanu tādēļ, ka valsts galvaspilsētā iznāca viens no ievērojamākajiem

latviešu preses attīstības sākuma perioda izdevumiem «Pēterburgas

Avīzes» (1862—1865), kas Latvijā ieguva lielu atsaucību kā nacionālās

kultūras izaugsmes veicinātāja. Pēterburgā mazāk izjūtamas bija balt-

vācu šovinistiskās intrigas pret latviešu publicistiem, literātiem, izdev-

niecību organizatoriem. 1904. g. Rainis izdarījis atzīmes «Pēterburgas

Žurnāla» projektam (124882).
7 No vācu guten Morgen — labrīt.

8 No vācu sehi b6se — ļoti dusmīgs, ļauns.
9 «Wamm scheidest Dv vorsātzlich den VVeisse ab?» — «Ist denn

das VVeissesl» — «Ach, das ist schwarz,» (Vācu vai.) — «Kāpēc tu

vispirms griez baltumu?» — «Vai tad tas ir baltums?» — «Ak, tas ir

melns!»

10 Domāta Pliekšānu kalpone, pret kuru, kā liecina dienasgrāmatas

tālākie ieraksti, Rainis izjutis diezgan lielas simpātijas. Tuvākas ziņas

par viņu nav iegūtas.
11 Domāts Pliekšānu kalps; tuvākas ziņas par viņu nav iegūtas.
12 Rainis, māsa Līze un tēvs tolaik dzīvoja Jasmuižā, bet māte un

māsa Dora — Vasiļovā.
13 Neuigkeiten, vorlges Schwatzen, Visiten, komm bald mit Ideen

(vācu vai.) — jaunumi, iepriekšēja pļāpāšana, vizītes, nāc drīz ar

idejām.
14 Rainis vēstuli Dorai rakstījis 1884. g. 12. martā (skat. KR, 19,

105.—106. lpp.). Tātad arī dienasgrāmatas ieraksts faktiski izdarīts

12. martā.

15 Rainis gribējis rakstīt vēstuli Leonam Daraškevičam.

16 Par Emīlu Kiterhanu un viņa darbu «Uzskatu cīņā» («/m Kampt

dci Meinungen») ziņas nav iegūtas.
17 Žurnālu «D/c Gaitenlaube» izdeva Leipcigā. Plašais ilustratīvais

materiāls un satura pilsoniskā ievirze (t. s. familiju žurnāls) nodro-

šināja izdevumam lasītājus arī zināmā Latvijas lauku sabiedrības

daļā.
18

Dlem peididi (latīņu vai.) — zaudēt dienu.

29.3.84. (25. lpp.)
1 Anakreontiskā dzeja, kurai īpaši raksturīga brīvdomība un dzī-

vespriecīgums, radās Apgaismības laikmetā, un par paraugu sākumā

tika izmantots grieķu dzejas krājums «Anakreontika», kas bija radies,

atdarinot Anakreonta darbus, un tādēļ vēlāk nepareizi viņam piedēvēts.
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2 No latīņu Isoptera — termīti.

3 Gemuilichkeit und Ordentlichkeit (vācu vai.) — omulība un

kārtīgums.

4 P. Stučkas dzīves un darbības mūsdienu komentētāji, kā pirmo

viņa publikāciju norādot 1886. g. ievietotu rakstu «Dienas Lapā»,

paskaidro: «Par P. Stučkas literārās darbības sākumu nav atrastas

nekādas agrākas ziņas» (Stučka P. Rakstu izlase, 1. sēj. R., 1976,

494. lpp.).

6 Mārtiņš Celmiņš piedalījās no 1884. g. septembra izdotā žurnāla

«Rota» feļetona nodaļas veidošanā. Hugo Celmiņš par sava tēva darbību

ģimnāzijas laikā raksta: «Savāktās tautas dziesmas Mārtiņš Celmiņš

nosūtījis Rīgas latviešu biedrības Zinību komisijai. Kā Rīgas pilsētas

ģimnāzijas skolnieks M. Celmiņš 1882. gada 15. maijā un 1883. gada

novembrī nosūtījis Fricim Brīvzemniekam uz Maskavu 1295 tautas

dziesmas.[..] Skolnieku vakaros Mārtiņš Celmiņš lasījis referātus par

latviešu tautas dziesmām. Pēdējos skolas gados viņš bijis šo literārisko

vakaru vienbalsīgi ievēlēts priekšnieks» (Celmiņš H. Viena sola klases

biedri. ~ Grām.: Tikšanās ar Raini. R., 1965, 22. lpp.).

31.3.84. (26. lpp.)
1 Vārdu «bifstiķis» 1891. g. vēstulē lieto arī Dora Stučka, stāstot

par dzīvi Jelgavā: «Vienpadsmitos kuram uguni dēļ brokastes, jo

puisīšam, kā zināt, vajaga ikdienas bifstiķu..» (53913).

2 Domāti Pliekšānu kalpi; tuvākas ziņas par viņiem nav iegūtas.

8 Rainis savā atmiņu stāstījumā A. Birkertam starp Berkenhēgenes

dzīvojamās mājas bēniņos atrastajām un lasītajām grāmatām nosaucis

arī Š. Batē darbu «Filozofijas vēsture» («Geschichte der Philosophie»)

(Birkerts A. Sarunas ar Raini. — Grām.: Tikšanās ar Raini. R„ 1965,

37. lpp.). Domājams, tā būs Jelgavā izdotā franču zinātnieka grāmata

Balteaux. Geschichte der Meinungen der Philosophen von den ersten

Grundursachen der Dinge. Mitau, 1774. («Filozofu uzskatu vēsture par

sākotnējiem lietu cēloņiem») Š. Batē darbi Raiņa bibliotēkā neatrodas.

4 Rainis lasījis V. Šekspīra lugu «Karalis Līrs», ko 1900. g. viņš

tulkoja latviešu valodā.

5
Raiņa atvasinājums lauku māju t. s. pieliekamās istabas (kam-

bara) apzīmēšanai.

6 Kārlis un Francis ir tēli F. Šillera lugā «Laupītāji», ko Rainis un

Aspazija 1910. g. tulkojuši latviešu valodā. Bernhards — Raiņa tu-

vākais draugs Grīvas skolā Bernhards Mora (skat.: Upitis J. Raiņa

draugs Bernhards. — RGGr, 1975, 181. lpp.). Minētajā F. Šillera lugā

sastopams latīņu izteiciens diem perdidi, kuru Rainis lietojis 1884. g.

pirmajā ierakstā.
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1.4.84. (28. lpp.)
1 Geistesarmut māssigt die Leidenschatten (vācu vai.) — gara

nabadzība apvalda kaislības. F. Šillera darbā lasāms: «.. kaislības

grauj dzīves spēku, pāri mēram nodarbināts gars spiež savu mā-

jokli pie zemes» (Šillers F. Laupītāji. R., 1975, 56. lpp.).
2 Oblomovisms ir no I. Gončarova romāna «Oblomovs» galvenā

tēla vārda atvasināts nosaukums, ar kuru tradicionāli apzīmē muižnie-

cības slinkumu, inertumu,parazītismu.
8

Rainis lasījis F. Šillera dramatisko traģēdiju «Vallenšteins» un

tā paša autora vēsturisku apcerējumu «Trīsdesmitgadu kara vēsture»

(«Geschichte des dreissigjāhiigen Krieges»). Universitātes gados Rainis

pārtulkoja triloģijas atsevišķus fragmentus (23079). Vallenšteina tēls

minēts lugas «Imants» radāmajās domās (skat. KR, 14, 81., 104. lpp.).

2.4.84. (28. lpp.)
1 Atvasinājums no krievu vārda «nncapi,».

2 Konkrēti kādu darbu par Francijas karali Luiju XIII Rainis la-

sījis, nav noskaidrots. Prūsijas valsts darbinieks un diplomāts H. Haug-

vics savā laikā piedalījies daudzos svarīgos notikumos Eiropas vēsturē.

lespējams, Rainis lasījis viņa memuārus, kuri tolaik bija diezgan pa-

zīstami.

3
lesauka «vecīte», par kuru tuvākas ziņas nav iegūtas, sastopama

arī Raiņa 1884. g. 31. augusta vēstulē mājiniekiem: «Sveicinājiet..

vecīti..» (KR, 19, 108. lpp.).

4 Nikolajs Stavrogins ir galvenais tēls F. Dostojevska romānā

«Velni».

6 Domāts Pliekšānu kalps; tuvākas ziņas nav iegūtas.
6

Atvasinājums no vācu vārda die Retirade — ateja.
7 Rainis latviešu burtiem rakstījis vācu frāzi «schdnei Wiit shlāfl

bis zehn Uhr» — skaistais saimnieks gul līdz pulksten 10.

8
Rainis lietojis atvasinājumu no vācu vārda das Ochsenjiochen —

zubrīšana.

9 Odums Rozens būs kāds no Jasmuižas apkaimes zemniekiem;

tuvākas ziņas par viņu nav iegūtas. Oduma vārdu Rainis izmantoja

satīriskajā darbā «Septiņi malēnieši», kurā galveno tēlu sauc Odums

Vucans (skat. KR, 7, 96.—122. lpp.).

10 leraksta turpmākajos teikumos nosauktie cilvēki būs Pliekšānu

kaimiņi, pagasta ļaudis. Par šīm personām tuvākas ziņas nav iegūtas.
11 Runa ir par krievu rakstnieku N. Pomjalovski un viņa stāstu

«Molotovs».

12 Līdz 1884. g. bija izdoti vairāki statistisku materiālu krājumi

par Latviju (īpaši krievu valodā). Vairākus no tiem Rainis izmantoja

vēlāk, gatavojot apceri «Latvieši» (skat. KR, 18, 403.—439. lpp.).
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3.4.84. (31. lpp.)
1 Dinaburga līdz 1893. g. bija Daugavpils oficiālais nosaukums.

8 Rainis, ļoti iespējams, lasījis V. Meščerska grāmatu «Pašnāvnieka

ģimnāzista piezīmes» (MemepcKHH B. 3anncKn 3acTpeAHßinerocfl ium-

Ha3HCTa. Cn6., 1875).
3 Par Armadeli ziņas nav iegūtas.
4 Par šajā teikumā minētajām personām tuvākas ziņas nav iegūtas.

4.4.84. (33. lpp.)

1 M. Celmiņš varēja lūgt Raini sūtīt materiālus žurnāla «Rota»

feļetona nodaļai.

8.4.84. (33. lpp.)
1

Baldonē atradās sanatorija; 1884. g. vasarā Rainis tur neuz-

turējās.

10.4.84. (34. lpp.)
1 Atvasinājums no krievu vārda «rocrb».

14.11.84. (35. lpp.)
1 Pot-pourri (franču vai.) — sajaukums, samaisījums.
2 Vēstulē Dorai nedaudz vēlāk, 1885. g. 21. martā, Rainis iesaka

izlasīt minēto N. Gogoļa darbu. Vēstulē par to viņš sniedz arī zināmu

vērtējumu (skat. KR, 19, 132. lpp.).
3 P. Stučka sācis tulkot N. Gogoļa stāstu «Deguns».
4

Itāļu komponista Antonio Saljēri vārdu izmanto skaudības ap-

zīmējumam, ko darījis arī Rainis. Leģenda, it kā Saljēri aiz skaudības

gribējis noindēt Mocartu, atspoguļojas vairākos literāros darbos 19.

un 20. gs., tajā skaitā A. Puškina «mazajā traģēdijā» «Mocarts un

Saljēri», no kuras Rainis tulkojis atsevišķus fragmentus latviešu va-

lodā (124617). Saljēri vārda izmantojumam skaudības apzīmējumā nav

vēsturiska pamata.

1885

DIENASGRĀMATA

7.85. (37. lpp.)
1

Grīvas skolā aizsāktā Raiņa un Bernharda Moras sirsnīgā drau-

dzība turpinājās arī vēlāk, kad abi sarakstījās. Rainis dažreiz vēstulēs

paškritiski izsacījies par sava rakstura trūkumiem, sakarā ar ko arī

Bernhards būs izteicis kādu novērtējumu (plašāk par abu saraksti skat.:

Upītis J. Raiņa draugs Bernhards. — RGGr, 1975, 181. lpp.).
2 Domāts Raiņa paziņa no Grīvas skolas Leo Rummels.

3 Par «Solcu» tuvākas ziņas nav iegūtas. 1890. g. Rainis pazina

J. Sulcu, kas palīdzēja vākt materiālus rakstam par Višķu pagasta

kāzu ierašām (skat. KR, 18, ielīme starp 288. un 299. lpp.).
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4 T. s. Ziemassvētku brīvlaiku Rainis parasti pavadīja mājās;

svētki svinēti kopā ar Grīvas meiteņu pansijas īpašnieci Millert; par

Kuļicki tuvākas ziņas nav iegūtas.

1886

DIENASGRĀMATA

23.3.86. (37. lpp.)

1 lespējams, tamlīdzīgi apzīmēta Aleksandra Klemence, kura tolaik

mācījās Grīvas skolā,

NEDATETĀS PIEZĪMES

(1882—1885)

102.—83.] (39. lpp.)
1 leraksta noskaņa lielā mērā sakrīt ar tām Raiņa izjūtām, kas

atspoguļojas 1882. gada beigu un 1883. gada dienasgrāmatas tekstā:

«.. visa dzīve pagalam ..», «.. muļķis tieku muļķības dēļ..», «.. šī

letarģija mani vēl iznīcinās..». Vadoties no tā, izdarīts ieraksta aptu-

venais datējums.

[85.] (39. lpp.)
1 leraksta pēdējo rindkopu ievada skaitlis «1885», kura pēdējais

cipars labots (iepriekšējais cipars nav nosakāms). Ļoti iespējams, ka ar

minēto skaitli apzīmēts 1885. gads, kurā vispār Rainis dienasgrāmatu

tikpat kā neturpināja. Norādot tikai gadu, viņš tādējādi varēja pasvītrot,

ka togad daudz domājis par jautājumiem «Kas ir progress? Kā lai dzīvo,

ko lai dara?».

8 Id esi (latīņu vai.) — tas ir.

8 Teikums ļoti līdzīgs Ļ. Tolstoja romāna «Anna Kareņina» pir-

majam teikumam, kas mūsdienu tulkojumā skan: «Visas laimīgās

ģimenes līdzīgas cita citai, katra nelaimīgā ģimene ir nelaimīga savā

veidā» (Tolstojs Ļ. Anna Kareņina. R., 1970, 9. lpp.).

4 Par savām pārdomām 1884. g. Ziemassvētkos Rainis dienas-

grāmatā vēl minējis 1885. g. jūlijā. Vārdi «85. g. vēl ne soļa nav

izšķirts» var liecināt, ka ieraksts izdarīts tajā pašā 1885. gadā, jo

Rainis, runājot par to, nav lietojis pagātnes formu.

6 Šeit un turpmāk, ļoti iespējams, tamlīdzīgi apzīmēts Stiva Ob-

lonskis = tēls Ļ. Tolstoja romānā «Anna Kareņina».
6 Ļoti iespējams, domāta Oblonska sieva Dollija Ļ. Tolstoja romānā

«Anna Kareņina» un viņas attiecības ar vīru.

7
Ļoti iespējams, saīsināts vārds «Džonītis», kā tolaik Rainis dē-

vējis P. Stučku.
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8 Skaitļa nozīme nav noskaidrota. Visticamākais, atzīmēta kādas

lasītas grāmatas lappuse, kuras saturs pamudinājis Raini izteikties par

sevi.

8 Uz lapiņas faktiski atzīmēts kāda iecerēta literāra tēla īpašību

konspektīvs uzskaitījums (dienasgrāmatas rakstura teksts sākas ar vār-

diem «Korkunovs teic mums ..»).

10 Nikolajs Korkunovs bija savā laikā pazīstams valsts un starp-

tautisko tiesību speciālists un pasniedzējs (no 1894. g. profesors) Pē-

terburgas universitātē. Raiņa studiju gados iznāca N. Korkunova lek-

cijas vispārējā tiesību teorijā (tolaik to sauca par tiesību enciklopēdijas

kursu) un starptautiskajās tiesībās. Rainis eksāmenu par tiesību encik-

lopēdijas kursu nokārtoja 1885. g. aprīlī (ĻVVA, 14. f., 3. apr.,

14200. 1., 25. lp.), kas paver iespēju aptuveni datēt ierakstu. N. Kor-

kunova nostājai valsts un tiesību jautājumos būs bijusi plašāka nozīme

Raiņa uzskatu veidošanās procesā. Pasniedzēja koncepcija balstījās uz

socioloģisku pieeju. Viņš atzina sabiedriskās dzīves materiālo apstākļu

ietekmi uz valsti un tiesībām, taču neatzina šo apstākļu vadošo, izšķi-

rošo lomu. N. Korkunovs bija t. s. tiesiskās valsts teorijas piekritējs.

Sī teorija savukārt lielā mērā balstījās uz I. Kanta izstrādāto termino-

loģiju. Arī Raiņa tālāk ierakstā lietotais termins «kategoriskais impe-

ratīvs» ņemts no I. Kanta ētikas, kurā ar to raksturo morāles likumu

jeb kategorisku pavēli. lerakstā Rainis it kā oponē pasniedzējam, jo

cilvēka rīcības motīvus vispirms saista ar ārējiem apstākļiem. «Tūkstoš

cēloņu», kas var ietekmēt cilvēka darbību, kļūst Rainim par galveno

faktoru. Sociālās determinētības aspektā ierakstā apskatīti jēdzieni

«sods», «likums», «sirdsapziņa», «tiesa», «taisnība». leraksts nozīmīgs

ar to, ka tajā no studiju gadu dienasgrāmatas (arī vēstulēm) visplašāk

atspoguļojas Raiņa patstāvīgās pārdomas par to tematiku, ko varēja

pamudināt studētās juridisko zinātņu disciplīnas.

DARBS ADVOKATŪRĀ.

CIETUMĀ UN TRIMDĀ

1896—1903

Dienasgrāmatas rakstīšanu Rainis atsāka 1896. gadā, kad pēc tās

pārtraukšanas universitātes studiju laikā bija pagājuši desmit gadi.

1895. gada decembrī pēc darba «Dienas Lapā» atstāšanas viņš no

Rīgas kopā ar māti un māsu Līzi pārcēlās uz Jelgavu, kur pie saviem

vecākiem dzīvoja arī Aspazija. No 1896. gada aprīļa līdz novembrim

viņš bija notāra vietas izpildītājs K. Veselovska notariāta kantorī Jel-

gavā. Minētajā gadā Rainis aktīvi nodevās tulkošanas darbam. Latviešu

valodā viņš tulkoja G. Hauptmaņa «Hanneli», vācu valodā
— Aspa-

zijas «Vaideloti» un «Saules neitu». Bet galvenais — 1896. gadā Rainis
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uzsāka J. V. Gētes «Fausta» tulkojumu. Jelgavā viņš plašāk pievērsās

filozofiskas un dabaszinātniskas literatūras studijām. Lasīja daiļlitera-

ratūru un literatūrteorētiskas apceres, uzmeta melnrakstus kritiskiem

rakstiem par A. Niedru un Adas Negri dzeju. Te izkristalizējās noteiktas

mākslinieciski estētiskās intereses, kam bija nozīme viņa turpmākajā

radošajā darbā. Jelgavā Rainis nodibināja sakarus ar vietējā sociālde-

mokrātiskā pulciņa biedriem.

1896. gada 16. decembrī Aspazija un Rainis izbrauca uz Berlīni,

kur uzturējās līdz nākošā gada janvāra beigām. Berlīnē Rainis turpi-

nāja «Fausta» tulkojumu, sagatavoja rakstu sēriju «Vēstules iz Ber-

līnes», kā arī vāca materiālus darbam «lespaidi un atmiņas no Ber-

līnes», kas pirmo reizi publicēts 1925. gadā.

No Berlīnes abiem dzejniekiem nācās negaidīti atgriezties Latvijā,

jo tika saņemta telegramma par Raiņa māsas Līzes pēkšņo nāvi

1897. gada 28. janvārī. Drīz pēc bērēm Rainim atsūtīja Panevēžas

miertiesas paziņojumu par advokāta privātprakses atļauju. 1897. gada

20. martā viņš kopā ar savu māti un Aspaziju pārcēlās uz Panevēžu.

1897. gada maija beigās sakarā ar jaunstrāvnieku lietu viņa

dzīvoklī izdarīja kratīšanu, Raini apcietināja un ievietoja Panevēžas

cietumā. Apcietinājuma laikā dzejnieks intensīvi turpināja «Fausta»

tulkošanu, sacerēja daudzus dzejoļus, sarakstījās ar Aspaziju. Cietumā

tmpinās dienasgrāmatas rakstura piezīmju rakstīšana, aizsākti daži

literatūrkritiska satura uzmetumi. No Panevēžas cietuma Raini pār-

veda vispirms uz Liepājas, bet vēlāk uz Rīgas cietumu, no kura (pret

drošības naudu un ar pagaidu nometināšanas vietas norādīšanu Ples-

kavā) viņu atbrīvoja 1897. gada 18. decembrī. 21. decembrī viņš sa-

laulājās ar Aspaziju un pēc dažām dienām aizbrauca uz Pleskavu.

Tur viņš tāpat aktīvi pievērsās tulkošanai. Pleskavā Rainis uzturējās

līdz tiesas spriedumam 1899. gada jūnijā, kad devās uz izsūtījuma

vietu Slobodsku:

Laikā no 1896. līdz 1898. gadam dienasgrāmatas ierakstu nav daudz,

strikti atdalīti tikai 9. Divi no tiem izdarīti 1896. gada aprīlī—maijā,

pieci — 1897. gada jūnijā, divi -= 1898. gada martā. Kā redzams,

šajos pašos mēnešos Rainis tika turpinājis iesāktās literatūras studijas,

radušos problēmu pārspriešanu un tālāku padziļināšanu — tikai atziņas

fiksējis ne vairs tradicionālajā dienasgrāmatas formā. Lasīšanas vai

pārdomu gaitā radušos pārspriedumus viņš pierakstījis uz atsevišķām

lapiņām, parasti momentānu, savā starpā nesaistītu ekspromtu veidā.

Šodien ir grūti konstatēt cēloņus, kādēļ dzejnieks tik pēkšņi pārtraucis

regulāras dienasgrāmatas pierakstus, lai tos atsāktu pēc gada un atkal

no jauna tikpat negaidīti pārtrauktu. Un tā — trīs gadus pēc kārtas.

lespējams, ka vaina meklējama laika trūkumā un arī Raiņa saspīlē-

tajā psiholoģiskajā stāvoklī. Apcietinājuma laikā tapušajos pierakstos

un vēstulēs reizēm ieskanas izmisums — autora veselības katastrofiskas
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pasliktināšanās un radušās psihiskās depresijas rezultāts. Sos momentus

gan dzejnieks ātri pārvarējis, sevi pašdisciplinējot un iedziļinoties tul-

košanas darbā.

Sistemātiskas dienasgrāmatas vietā dzejnieka arhīvā sakrājās vairāki

simti lapiņu ar steigā izdarītām piezīmēm, konspektīviem pierakstiem,

kas radušies kādu grāmatu lasot, vai filozofiski ētiskiem, estētiskiem un

literāturkritiskiem pārspriedumiem, kas izteikti īsu ekspromtu, citreiz

asprātīgu paradoksu formā, kā arī pagarāku apceres fragmentu uzme-

tumu veidā. Pētnieka darbu apgrūtināja tas, ka atsevišķas lapiņas, uz

kurām izdarīti pieraksti, ir datētas tikai atsevišķos gadījumos, laika

gaitā tās sajauktas un iejukušas dažādos vāciņos. Sākumā šķita, ka,

piemēram, 1896.—1897. gada piezīmes atrodamas tikai 59034. un 59035.

inventāra numuru mapēs. Meklējumi atklāja, ka daļa materiālu, pie-

mēram, uzmetumi —dr—dr— kritikai, apcerei par Adas Negri dzeju,

H. Ibsena lugām, apzināti pārnesti uz citiem vāciņiem. Tādēļ tika iz-

lemts sakārtot kompaktā nodaļā hronoloģiskā secībā pa tema-

tiskiem cikliem visas Raiņa piezīmes, kas attiecas uz 1896.—1898.

gadu, pēc iespējas precīzāk atlasot tās no visiem arhīva fondiem. Par la-

piņu piederību pie noteikta cikla tika spriests ne tikai pēc satura, bet

arī pēc ārējām pazīmēm: līdzīgas papīra formas, struktūras, tintes krā-

sas v. tml. rādītājiem
1

.

Katra cikla tapšanas laiku palīdzēja precizēt

atsevišķu lapiņu datējumi un to saturs.

Jāpiezīmē, ka sastādītāji atteikušies no pretenciozajiem nosauku-

miem «Nākotnes cilvēks» un «Refleksijas», kas piedēvētas attiecīgi

59034. un 59035. fonda materiāliem, jo uz vāciņiem tie nav ar Raiņa

roku rakstīti. Nākotnes cilvēka — jaunas morāles un mākslas nesēja

meklējuma tēma spēcīgi ieskanas dienasgrāmatās un abos vāciņu pie-

rakstos un ir būtiska iezīme arī Raiņa un Aspazijas tā laika sarakstē.

Taču, kā minēts, dzejnieka pierakstiem ir daudz plašāks raksturs, tie

aptver visas viņa darbības puses, meklējumus un atradumus daž-

dažādās radošās aktivitātes jomās. Bagātīgu materiālu Raiņa radošis

personības studijām sniedz šajos gados ieskicētie autobiogrāfiskā ro-

māna plānojumi.

Arī 90. gados dienasgrāmata Rainim kalpojusi galvenokārt tajos

brīžos, kad viņa izjūtas sasniegušas visaugstāko kāpinājumu un

ieraksts bijis vispiemērotākais veids iekšējās enerģijas atbrīvošanai,

īpaši tas attiecas uz to teksta daļu, kura veltīta attiecībām ar Aspa-

ziju. Līdzīgi jaunības posmā rakstītajam, daudzos ierakstos atkārtojas

cīņa ar savu gribasspēku, žēlošanās par «slinkumu», nespēju regulāri

strādāt un tajā skaitā — regulāri turpināt dienasgrāmatu. Salīdzinot ar

80. gadiem, Rainis dziļāk izprata pašizziņas lomu, uzlūkodams iekšējā

1 Viese S. Par dažādām Raiņa rokrakstu lapiņām 90. gadu vidū. —

Karogs, 1981, 3. nr., 156.—160. lpp.
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vērojuma rezultātā gūtās atziņas par potenciāli svarīgāko materiālu

daiļrades procesam. 90. gadu dienasgrāmatas ieraksti tādējādi ļauj

konstatēt, ka pašanalīze pakāpeniski kļuvusi par skaidri apzinātu un

precīzi formulētu principu, par noteiktu mākslinieciski metodisku pie-

eju, kas ieņems ļoti būtisku vietu visā tālākajā daiļradē (īpaši dzejā).

90. gadu ieraksti palīdz izprast Aspazijas un Raiņa garīgās tuvī-

bas iezīmes laikā, kad abu izcilo dzejnieku kopdzīve tikko sākās un

tādēļ savstarpējā ietekme izpaudās sevišķi spilgti. Savā dienasgrāmatā

tolaik Rainis bieži iztirzājis tēmu par pilnīgas garīgas tuvības iespē-

jām starp diviem cilvēkiem, par sievietes un vīrieša «garīgu augšanu

kopīgās domās, jūtās, kas atsevišķus spēkus pavairo».

90. gadu dienasgrāmata palīdz objektīvi izprast un novērtēt Aspa-

zijas lomu Raiņa dzejnieka talanta izaugsmē. leraksti liecina par Raiņa

filozofisko un estētisko briedumu, kas pavēra plašas patstāvīgas rado-

šās attīstības iespējas un, savukārt, ļāva uzņemties idejiskā vadītāja

pienākumus arī savas dzīvesbiedres literārajā darbībā.

J. Raiņa Kopotu rakstu akadēmiskā izdevuma tapšanas gaitā 70. gadu

otrajā pusē—Bo. gadu sākumā dzejnieka 1896.—1898. gada piezīmes

kjuva par dzīvas domu apmaiņas objektu gan Kopotu rakstu Galvenajā

redakcijas kolēģijā, gan republikas presē. Diskusijā tika visumā no-

skaidrotas dzejnieka tā laika filozofiskās, ētiskās un estētiskās pozīcijas,

vina uzskati par dzeju un mākslu. Vispirms tika secināts, ka tieši

pagājušā gadsimta nogalē pārliecinoši atklājās dzejnieka talants, no-

brieda mākslinieka radošā personība, izkristalizējās domātāja pasaules

izpratne. Latviešu nemiernieks, apguvis marksisma pamatidejas, no

ateisma un materiālisma pozīcijām pacēlās sava laika dialektiski ma-

teriālistiskās filozofijas augstumos. Un bija viens no pirmajiem Lat-

vijā, kas spēja pārvarēt t. s. ekonomiskā materiālisma vienpusību, uz-

svērdams gara, cilvēka gribas un apzinātas revolucionārās darbības

nozīmi sabiedrības pārveidošanas procesā, kur pienācīga vieta ierā-

dāma dzejai un mākslai vispār
1

.

Pieminēšanas vērta ir dzejnieka atziņa par literatūras šķirisko

raksturu, par rakstnieka radošās darbības sociālo determinētību, kas

formulēta A. Niedras kritikas uzmetumā: «.. literatūra ceļas iz saim-

niecisku šķiru cīņu, iz stāvokļa, bet viņa ceļas kā ierocis šinī cīņā,

viņa arī faktors, kas līdzi darbojas, tāpat kā lieli vīri netaisa vēsturi,

bet lieli vīri ir vēstures rīki, ieroči, ar un caur kuriem viņa darbojas

[..] Es neliedzu, ka literatūra ceļas iz saimn. apstākļiem, bet es arī ne-

ļauju liegt, ka viņa pate ir faktors, kas palīdz šķiru cīņā» (107. lpp.).

1 Skat.: Samsons V. J. Raiņa piezīmju atreferēšanas, kārtošanas un

komentēšanas metodoloģiskie jautājumi. — Latvijas PSR Zinātņu Akadē-

mijas Vēstis, 1981, 1. nr., 23.-42. lpp.
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Tāpat būtiska nozīme ir restaurētajam iecerētā uzsaukuma «Ko

mēs, jaunie, negribam?» projektam, kurā iezīmēta jaunstrāvnieku poli-

tiskā programma un kurš paplašina līdzšinējos priekšstatus par paša

dzejnieka sabiedriski politisko aktivitāti pēc aiziešanas no «Dienas

Lapas» redakcijas.

Rakstu Galvenās redakcijas kolēģijas lēmums ievietot 90. gadu

piezīmes dienasgrāmatu (24.) sējumā pamatojās arī uz to, ka pats

dzejnieks vairākkārt izteicis vēlējumu iekļaut dienasgrāmatā «vi-

sas piezīmes un grāmatu pārspriedumus», kas tolaik radās aktīvu

literatūras studiju rezultātā. Tomēr praktiski tas realizēts netika gandrīz

nemaz. 90. gadu piezīmes izveido atsevišķu materiālu kopu, kam ir

cieša saistība ar Raiņa dienasgrāmatas tradīciju. Plašie konspekti un

ekspromti, kuros Rainis ieguldījis daudz garīgās enerģijas un kuros

zinātniskās atziņas konfrontējis ar personīgajām izjūtām un novēroju-

miem, tādējādi atklādams savu «es», lielā mērā aizstāja dienasgrāmatas

funkcijas. No otras puses, teorētiskie ekskursi, kas rodas literatūru

lasot, nepārsātina dienasgrāmatu ar abstraktiem vispārinājumiem, Rai-

nim tā kalpo arī kā tīri intīmu iekšēju izjūtu fiksācijas līdzeklis.

90. gadu otrās puses piezīmes, kam ir dienasgrāmatas raksturs,

šajā izdevumā tiek sakārtotas pa gadiem un aptver šādus nosacītus

ciklus. 1896. gads — I Pārdomas par morāli un mākslu, II Pieraksti,

lasot dabaszinātniskas grāmatas (L. Bīhners, K. Timirjazevs), 111 «Ko

mēs, jaunie, negribam?», IV «Egoisma filozofija» — pārdomas, lasot

filozofisko literatūru (K. Marksa, F. Nīčes v. c. darbi), V Piezīmes par

Adas Negri dzeju, VI Kritiski uzmetumi par A. Niedras ( —dr—dr—)

kritiku. 1897, gads — I Dienasgrāmatas rakstura piezīmes par estēti-

kas, ētikas un literatūras jautājumiem, II Piezīmes un ekspromti, lasot

Ašvagošas grāmatu «Buda-čarita», 111 Uzmetumi recenzijai par H. Ib-

sena lugu «Jūns Gabriels Borkmanis». 1898. gads — «Pleskavas burt-

nīca» (t. s. romāna materiāli). Nodaļas noslēgumā vienviet sakopoti

visi autobiogrāfiskā romāna plānojumi, kas tapuši laikā no 1896. līdz

1903. gadam, piebilstot, ka pie autobiogrāfiskā romāna idejas Rainis

atgriezīsies arī vēlāk.

Ciklu materiāli tiek iespiesti norādītajā secībā — tūlīt pēc attie-

cīgā gada dienasgrāmatas pierakstiem. Komentāri, kas attiecas uz die-

nasgrāmatu, doti pa attiecīgiem datumiem, bet tematiskā rakstura pie-

zīmēm — ciklu iedaļās, vadoties no iekšējā kārtojuma secības.

1896.—1898. gada dienasgrāmatas un piezīmes rakstītas vācu va-

lodā un prasīja lielas pūles no šifrētājiem un tulkotājiem. Uz nelielām,

dažāda izmēra lapiņām steigā uzšņāptais sīkais teksts, kas rakstīts

vecajā vācu rakstībā, ir pusizdzisis un grūti izlasāms. Tekstu precizē-

šanas gaitā tika atklātas vairākas kļūdas, kas ieviesušās iepriekšējās

publikācijās un kas var būtiski sagrozīt dzejnieka domu.
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1896

DIENASGRĀMATA

14.96.] (45. lpp.)
1 leraksts nav datēts, taču tekstā minētais datums (9.4.) sniedz

iespēju noteikt tā sarakstīšanas mēnesi.

2 Jaunās strāvas lietas izmeklēšanas dokumentos minēts, ka Rainis

un citi sociāldemokrāti propagandas darbā izmantojuši «Erfurtes pro-

grammas» 1891. g. izdevumu vācu valodā (skat. LM I, 96. lpp.). Dora

Stučka par Raiņa braucienu uz ārzemēm 1893. g. atceras: «A. Bēbelis

apgādāja Raini ar marksistisko literatūru — «Komunistiskās partijas

manifestu», «Erfurtes programmu» un iedeva arī savu grāmatu «Die

Frau und der Sozialismus»» (Stučka D. Brāja mīlestības siltums. — Grām.:

Tikšanās ar Raini. R., 1965, 11. lpp.).
3

Rainis iepazinies ar izdevumu «Volks-Lexion. Nachschlagebuch

fūr sāmmtliche Wissenszweige mit besonderei Beiūcksichtigang der

Arbeiter-Gesetzgebung, Gesundheitspilege, Handelsvsissenschatten, So-

zial-Politik. Nebst General-Register. Bd. I—2. Nūrnberg, 1894—1895.»

(«Universāla enciklopēdija visām zinātņu nozarēm par darba likumdo-

šanu, medicīnu, tirdzniecību, sociālpolitiku. Ar vispārēju rādītāju»),
4 Rainis lasījis vācu pedagoga un rakstnieka F. Frišes (Frische)

darbu.

5 Rainis iepazinis Marciāla (Martialis) dzeju vai epigrammas.

1896. g. 3. jūlijā publicēts Raiņa sagatavots Marciāla epigrammas loka-

lizējums «Trīs dakteri, trīs juristi» (skat. MVp, 1896, 28. nr., 448. lpp.).
6 J. Haugs (Haug) galvenokārt pazīstams kā epigrammu autors.

Ņemot vērā Raiņa interesi par šo žanru, visticamākais, viņš būs lasī-

jis kādu J. Hauga epigrammu krājumu. Rainis tulkojis 1888. g. 29. de-

cembra «Dienas Lapas» numurā publicēto J. Hauga epigrammu «Tei-

cams gan tu tiešām būtu» (skat. KR, 8, 385. lpp.).
7 Par darbu (grāmatu) ar šādu vai līdzīgu nosaukumu ziņas nav

iegūtas.
8 Par darbu (grāmatu) ar nosaukumu «Dzeja prozā» («Gedichte m

Piosa») ziņas nav iegūtas. lespējams, Rainis tamlīdzīgi apzīmējis

F. Frišes grāmatu «Pasaules vēsture dzejā» f«VVe/rgescftichfe /n Ge-

dichten»).
9

Rainis lasījis par budismu vai džainismu, kurā nirvāna ir gal-

venā kategorija. Ar to apzīmē cilvēka augstāko psiholoģisko stāvokli,

garīgo tieksmju maksimālu piepildījumu un pilnīgu novēršanos no

ārējās pasaules. Vārds «nirvāna» Raiņa apziņā varēja ieņemt īpašu no-

zīmi arī tādēļ, ka tūlīt pēc iepazīšanās ar Aspaziju viņa tam vēstulē

nosūtīja dzejoli «Nirvāna», kuru Rainis ievietoja «Dienas Lapā» 1894. g.

5. februāra numurā. Par indiešu filozofiju tolaik un arī vēlāk Rainis

bieži interesējās (saglabājušās piezīmes — 22825). 1897. g. 2. augustā

Rainis rakstīja Aspazijai: «Esmu ieinteresējies par Budu un gribu
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iepazīties vairāk ar indiešu literatūru. Man radies plāns lielai drāmai

«Buda»..» (KR, 19, 273. lpp.). Par Budu, nirvānu minēts arī 1897. g.

29, augusta vēstulē (skat. KR, 19, 275. lpp.).
10 1896. g. ierakstos Rainis vairākas personas apzīmējis tikai ar

lielajiem sākuma burtiem. Ne vienmēr ieraksta saturs un citi mate-

riāli (piem., vēstules) sniedz drošu pārliecību par apzīmēto personu.

Piemēram, ar «L.» Rainis varēja apzīmēt Aspaziju (der Liebling (vācu

vai.) — mīlulītis). Arī Aspaziju Rainis apzīmējis ar «V.», taču arī ša-

jos gadījumos saīsinātais vārds precīzi nav nosakāms. 1896. g. ierak-

stos atsevišķos gadījumos Raiņa dotie personu vārdu saīsinājumi nav

papildināti.
11 Die Keuschheit (vācu vai.) — šķīstība.
12 Mej'n schones Gold (vācu vai.) — mans skaistais zelts.

13 Rainis vēlējies izlasīt L. Bīhnera grāmatu «Spēks un viela»

(«Krait und StofI»). Viņa bibliotēkā atrodas grāmatas vācu izdevums

ar pasvītro jumiem (31202) un izdevums latviešu valodā, A. Deglava

tulkojumā (126561).
14

Losschlagen (vācu vai.) — izpārdot par pazeminātām cenām.

15 Der Rettungsanker (vācu vai.) — glābšanas riņķis.
16

lerakstā Rainis minējis vairākus Jelgavas sociāldemokrātiskā

pulciņa biedrus. 1897. g. sastādītajā Vidzemes guberņas žandarmēri-

jas pārvaldes ziņojumā (skat. LM I, 94.—114. lpp.) starp aktīvākajiem

Raiņa palīgiem sociāldemokrātiskajā propagandas darbā minēts «biju-

šais Jelgavas ģimnāzijas skolnieks Ludviķis Pauls» un Jelgavas vidējo

mācību iestāžu audzēkņi Fridrihs Vesmanis, Anastasija Čakste, kura

ierakstā, iespējams, dēvēta par Stāži.

17 Rainis atsaucies uz F. Holendera romāna «Magdalēna Dornis»

tēliem, sižetu, kā arī citiem darbiem, par kuriem tuvākas ziņas nav

iegūtas.
18

lespējams, Rainis domājis Jani Jansonu (Braunu) un Pēteri

Vidiņu. Kā liecina tālākajās rindās teiktais «Vai Mazais tiešām mīl

Pfumpiņu]», t. i., Doru, par Mazo Rainis, iespējams, dēvējis Pēteri

Stučku.

19 19. gs. beigās pasaules sociāli filozofiskajā domā populārais

pārcilvēka jēdziens pārņemts no F. Nīčes darba «Tā runāja Zara-

tustra» centrālā tēla Zaratustras sludinātās futuroloģiskās doktrīnas,

kuras realizācija atkarīga no atsevišķu izredzēto cilvēku gribas, mo-

rāles, intelektuālajām spējām. Rainis par F. Nīčes darbiem izteicies

daudzkārt, kritiski vērtējot gan vācu filozofa literāro stilu, gan ide-

jiskās tēzes.

20 Bordžas bija slavena spāņu izcelsmes dzimta, kurai bija liela

ietekme Itālijas sabiedriski politiskajā dzīvē 15.—16. gs. lespējams,

Rainis konkrēti runājis par Čezāri Bordžu, kas izcēlās ar neapvaldāmu

varaskāri un varas iegūšanā nerēķinājās ne ar kādiem līdzekļiem.
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Vienā no saviem publicistiskajiem darbiem Rainis minējis Čezāri

Bordžu (skat. KR, 18, 102. lpp.).
21 Die Gtite (vācu vai.) — labsirdība.

22 Visticamākais, runa ir par kāda Jelgavas iedzīvotāja likteni.

Tuvākas ziņas par Trūku nav iegūtas.
23 Domājams, Rainis lietojis kāda cilvēka iesauku; tuvākas ziņas

par «Pāci» nav iegūtas.
24 Domāts Aspazijas brālis Kristaps Rozenbergs.
25 Runa ir par Aspazijas vēstuli Olgai Zēfeldei.

26 Domāta Anna Priedīte, ar kuru Rainis bija tuvu pazīstams

(skat.: Upītis J. Jaunstrāvniece Nīna. — RGGr, 1977, 133.—139. lpp.).

10.5.96. (48. lpp.)
1 Domāts literārais varonis H. Ibsena drāmā «Leļļu nams» (1879).

PIEZĪMES

I

PĀRDOMAS PAR MORĀLI UN MĀKSLU

Sīm lapām ir visai izteikts dienasgrāmatas piezīmju raksturs.

Dažas no tām datētas ar 21., 22., 26., 30. un 31. maiju un satur

informāciju par Hodinkas un Jelgavas notikumiem 1896. g. maija

nogalē, kā arī pārdomas par egoismu un altruismu, par «nākotnes

cilvēka» problēmām, par «veco» un «jauno» dzeju.
1 Rainis lietojis vārdu die Gtite.

2
Vieta Maskavas tuvumā, kur 1896. g. 18. maijā notika cara

Nikolaja 11. kronēšanas svētki. Uz svētkiem un mielastu saplūda ap

500 000 cilvēku. Tā kā varas orgāni nebija paredzējuši tādu

pieplūdumu un parūpējušies par drošību, drūzmā un panikā gāja

bojā ap 2000 cilvēku un vairāki desmiti tūkstoši tika ievainoti. Par

notikumu plaši rakstīja tā laika avīzēs.

3

Atrakcija par godu ķeizara kronēšanai — kārtī rāpšanās (arī

umurkumurs).
4

lespējams, te Rainis būs domājis K. Fišera grāmatu «Diotima,

skaistuma ideja» («Diotima, die Idee des Schdnen», 1849) vai arī

F. Fišera «Estētika jeb zinātne par skaisto» («Aesthetik oder \Vis-

senschaft des Schdnen», 1847—1858), kur iztirzāta neglītuma kategorija

(48. § v. c). Grāmatu ar virsrakstu «Aesthetik des Hāsslichen» (1853)

sarakstījis vācu filozofs K. Rozenkrancs.

6 Seit Rainis runā par iecerētu šāda nosaukuma darbu, kurā

tiktu parādīts jauna tipa cilvēks, kas brīvs no vecās morāles, reli-

ģijas, ideālistiskā pasaules uzskata ietekmes un kura dzīves un mākslas

izpratne pamatotos uz zinātnes atziņām un tādām universālām vērtībām

kā patiesais, daiļais un labais.
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• Ci, (no latīņu confer) ss skaties, salīdzini!

7 R. Vāgners par nākotnes mūziku un nākotnes sabiedrības ētiku

rakstījis vairākos apcerējumos: «Nākotnes māksla», «Revolūcija» v. c.

Apcerē «Nākotnes māksla» starp citu ir rindas: «Komunismā egoisms

sasniedz pilnīgu apmierinājumu, jo vajadzība tikai tad apmierināta,

kad tā nepastāv» (R. VVagner. Sāmtliche Schiiiten und Dichlungen,
5. Auffage, 12. Bd. S. 254.).

8 F. Nīče veltījis R. Vāgneram apceres «Rihards Vāgners Bai-

reitā» (1876), «Vāgnera gadījums» («Der Fall VVagner», 1888) v. c.

9 «Rosmersholma» —
H. Ibsena luga (1886). Galvenais varonis

Rosmers darbības gaitā mēģina atbrīvoties no kristīgās ticības un

vecās sabiedrības aizspriedumiem, taču viņam pietrūkst spēka iziet

atklātā cīņā un uzvarēt.

10 Tālākajā tekstā Rainis atsaucas uz F. Nīčes grāmatas «Viņpus

laba un Jauna» ievadu.
11

Ar šiem vārdiem sākas F. Nīčes grāmatas «Viņpus laba un

ļauna» 1. nodaļa.
12 Atsauce uz Bībeles Vecās derības Jesajas grāmatas 7. nodaļas

20. pantu — «Tai dienā nodzīs Tas Kungs ar vienu derētu dzenamu

nazi, kas viņpus upes, caur to ķēniņu no Asīrijas, to galvu un kāju

matus, ir visu bārdu nodzīs.»

13 lespējams, te domāts ārsts Pēteris Kalniņš.
14 Rūdolfs Zoms (Sohm) — vācu tiesību zinātnieks, publikāciju

autors valsts un civiltiesību jomā, īpaši pētījis romiešu tiesības, bieži

uzstājies presē par aktuāliem sociāliem jautājumiem.

15 Ātmans un Brahmans — seno indiešu filozofijas pamatjēdzieni:

Brahmans — augstākā realitāte, Ātmans = cilvēka «es», «dvēsele»,

arī «apziņa».

10 Rainis acīmredzot domājis F. Hebela lugu «Marija Magdalēna»

(1844), resp. tanī notēloto traģisko konfliktu, kāds rodas galdniek-

meistaram Antonam nepareizi izprasta ideālisma dēļ. Grāmata «Marija

Magdalēna» 90. gados atradusies Raiņa bibliotēkā (22808).

II

PIERAKSTI, LASOT L. BĪHNERA GRĀMATU «SPĒKS UN VIELA»

Seit Rainis konspektē un komentē L. Blhnera grāmatas «Spēks

un viela» («Kraft und Stoff») 1887. g. izdevumu. Teksta sākums no-

plēsts no lapas (59035/52), kas datēta ar 31. maiju.
1 Domāts L. Blhnera grāmatas «Spēks un viela» nodajas no-

saukums. Tālākais Raiņa teksts radies, lasot šīs grāmatas 265.—273. lpp.

2 Skat. Būchner L. Kraft und Stoff, 278. lpp., kur Rainis pasvītrojis

tekstu; «Kādu spēcīgāku pierādījumu par dvēseles un smadzeņu
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savstarpējo saistību var prasīt, kā to, ko dod anatoma nazis, sa-

griezdams dvēseli?» Tālākie pieraksti radušies, lasot L. Bīhnera

grāmatas 279.—291. lappusi.
8 Skat. L. Bīhnera grāmatas 111. lpp. ar Raiņa pasvītrotu tekstu:

«Domātāji un brīvību mīloši gari jau agrāk bija nonākuši pie atziņas,
ka pasaule kā tāda nav monarhija, bet republika, kas vada pati sevi

pēc mūžīgiem un neatkarīgiem likumiem.»

4
Pieraksts, domājams, radies lasot L. Bīhnera grāmatas 292. lpp.

5 Pieraksts radies, lasot L. Bīhnera grāmatas 204.—205., 304.—

305. lpp.
6 Tēls H. Ibsena lugā «Rosmersholma» (188G).

Pieraksti uz L. Bīhnera grāmatas «Spēks un viela» malām

Cipari teksta kreisajā malā apzīmē attiecīgo L. Blhnera grāmatas

lappusi.

1 Piezīme izdarīta pie teksta: «Kas attiecas uz dabisko morāli

pašu, pēc teiktā skaidrs, ka to ilgstošu un noturīgu var izveidot tikai

uz tā principa, no kā viņa pati ir cēlusies — proti, uz savstarpīguma

principa. Nav nevienas labākas mērauklas morālai uzvedībai kā senā,

jau Konfūcija noteiktā norma «Ko negribi, lai tev dara, to arī ne-

dari nevienam citam.»»

2 Modus vivendi (latīņu vai.) — dzīves veids. Piezīme izdarīta

pie teksta: «Savrupības vai mežonības stāvoklī cilvēkam vispār nav

citu morālisku dziņu kā tās, kas pārmantotas no dzīvnieku sociabili-

tātes, un viņš, kā likums, līdzīgi kustonim akli seko bada, kaislības,

nežēlības, pašlabuma utt. dziņām: viņa morālās īpašības pirmoreiz

attīstās tikai dzīvojot kopā ar citiem noteiktu savstarpīguma principu

regulētas sabiedrības vidū un, atzīstot tos likumus, kuri ir nepiecie-

šami šādas sabiedrības pastāvēšanai.»
3 Piezīme izdarīta pie teksta: «Lielākie grēcinieki tātad ir egoisti,

jeb tie, kuri pār sabiedriskā labuma interešu likumiem stāda augstāk

savu personisko «Es» un cenšas šo savu «Es» pārmērīgi apmierināt uz

līdztiesīgo rēķina un tiem par ļaunu.»

4
Piezīme izdarīta pie teksta: «Cilvēku dabas egoismu arī nekad

nevarēs pavisam novērst vai apspiest; un runa var būt tikai par to,

kā viņu novadīt uz pareiza ceļa, darīt to saprātīgu un cilvēcisku,

lūkojot viņu saskaņot ar vispārējo labumu un kopējām interesēm»

5
Piezīme izdarīta pie teksta: «Augt un veidot spējīgā, visiem

iespaidiem tik viegli pieejamā jaunība ir tas laiks, kad jāliek pamats

apzinīgumam un līdz ar to visai morālei: augstākajam sabiedriskās

un vispārējās audzināšanas uzdevumam jābūt: modināt un stiprināt

jaunajā cilvēkā ļaužu sabiedrībai derīgās tieksmes un dotumus, bet

apspiest kaitīgo un slikto. Šādā veidā pakāpeniski veidosies pavisam
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jauna, morāles ziņā augstāka un organizētāka sabiedrība, samazināsies

noziegumi, grēki un netikumi par tik, par cik samazināsies vai kļūs

neauglīgāka augsne, kurā tie zeļ.»

Pieraksti, lasot K. Timirjazeva grāmatu «Augu dzīve»

Šajās piezīmēs Rainis izmanto faktus no K. Timirjazeva grāmatas

«Augu dzīve» 1.—3. burtnīcas, kas iznāca Rīgā 1896.—1897. gadā.

Grāmata atrodas viņa bibliotēkā (126671).

Piezīmes saturiski sasaucas ar L. Bīhnera grāmatas nodaļām

«Zemes radīšanas periodi», «Pirmradīšana». Šī un nākošās piezīmes

(23109) rakstītas ap 1896. g. vasaru, jo izlietotas divas lielizmēra

lapas, uz kādām rakstītas turpmākā tekstā ievietotās piezīmes par

Adu Negri.

Uz lapiņām (59034/33 un 59035/16) rakstītās piezīmes radušās,

lasot K. Timirjazeva apcerējuma «Augu dzīve» 1. burtnīcas 9. —15. lpp.,

savukārt uz lapiņām (59035/142, 59034/38 un 59035/77) rakstītās pie-

zīmes izdarītas, lasot šīs grāmatas 2. burtnīcas 33.—38. lpp.
1

Monēras (no sengr. — moneres) — vientuļš — vācu biologa

E. Hekeļa ierosināts termins, ar ko apzīmē protoplazmas bezkodola

piciņu, no kuras organisma vēsturiskās attīstības gaitā izveidojušās

šūnas.

2
Spiediens, ko rada šķidrumā izšķīdušās vielas un kas ir viens

no svarīgākajiem faktoriem izšķīdušo vielu un ūdens sadalē pa da-

žādām auga daļām.

3 Lapiņas teksts vairākos spriedumos sasaucas ar K. Timirjazeva

«Augu dzīves» 3. burtnīcas 35.—40. lpp., piem.: «Savstarpēja palī-

dzība cīņā ar dabas spēkiem vai ar naidīgām sugām parādās jau

kustoņu sabiedrībā un attīstās tālāk pie cilvēkiem.[. .] Tiesa, cīņa ir,

bet blakus cīņai, cīņu pat nomākdama, ieronas un attīstās tās pašas

sugas indivīdu solidaritāte jeb kopniecība, pat dažādu sugu solidaritāte

(simbiozes formā)» (38. lpp.).

III

«KO MĒS, JAUNIE, NEGRIBAM?»

Teksts salikts kopā no divām rokrakstu lapām, no kurām pirmajai

RLMVM dots mv. nr. 29826; bet otrā atradās kopā ar pārējiem uz-

metumiem materiālos ar mv. nr. Pēc formas un rakstības veida

redzams, ka abas lapas nākušas no tā paša bloknota, kurā Rainis

18%. g. pavasarī un vasarā rakstījis IV nodaļā publicētās plašāk

izstrādātās piezīmes par «egoisma filozofiju» (izm. 74X174 mm).

lespējams, ka Rainis rakstījis uzmetumu kādas proklamācijas jeb
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nelegālas brošūras tekstam — par to īpaši liek domāt teksta sākums:

«Ko mēs, jaunie, negribam?»

1 «Laferme» tabakas firmas reklāmas teksts, kas 1896. g. pava-

sarī atkārtoti publicēts «Dienas Lapas» sludinājumos un kuru Rainis

uzrāda šajā lapā.

2 Domājams, ka Rainis atsaucas uz E. Rihtera darbu «Sociāldemo-

krātijas maldu mācības» («Dj'e lrrlehren der Sozialdemokiatie», 1890).

IV

«EGOISMA FILOZOFIJA» — PĀRDOMAS, LASOT FILOZOFISKO

LITERATŪRU

Piezīmēs parādās pārspriedumi par K. Marksa vērtības teoriju

un Raiņa mēģinājumi vērtības un C. Darvina evolūcijas teorijas at-

tiecināt uz morāles jautājumiem. Paralēli vēl turpinās pārdomas par

K. Timirjazeva, L. Bīhnera, F. Nīčes darbiem. Gandrīz visas lapas,

arī nedatētās, ir nākušas no viena bloknota (izm. 153X93 mm) un

rakstītas 1895. g. augusta sākumā. Ar lapiņu (59035/121) Rainis pāriet

uz jauna formāta bloknotu (74X174 mm). Datumu šīm lapām nav,

taču tās turpina morāles jautājumu formulējumus jau izvērstākā veidā.

Spriežot pēc līdzīgu lapu datējumiem uzmetumos diskusijai ar —dr—dr—

(skat. tālākos materiālus), arī tās attiecas uz 1896. g. vasaru.

1 Rainis acīmredzot atsaucas uz K. Marksa «Kapitāla» l. nodaļu

«Prece un nauda».

2 Documentes humaines (franču vai.) — cilvēces dokumenti.

3 Skat. F. Nīčes darbu «Viņpus laba un ļauna»: «Kāpēc šodien

ateisms? «Tēvs» dievā ir pašos pamatos atspēkots; tāpat «tiesnesis»,

«atalgotājs». Tāpat viņa «brīvā griba»; viņš nedzird, — un ja viņš

dzirdētu, tomēr nezinātu kā palīdzēt.» Citēts pēc: Fr. Nietsche. Jenselts

von Gut und Bose, Leipzig, 1901. S. 77.-78.)

4
Skat. L. Bīhnera grāmatas «Spēks un viela» 489. lpp., kur

Rainis pasvītrojis tēzi: «īstenībā patmīļa ir pēdējais un augstākais dze-

nulis mūsu darbiem, pat labajiem, jo pa lielākai daļai visi labie darbi

rodas no līdzcietības vai izsmalcināta egoisma».

5 Skat. L. Bīhnera grāmatas «Spēks un viela» 480. lpp., kur ana-

lizētas reliģijas un morāles attiecības.

6
Dhammapada — viena no pazīstamākajām budisma svētajām

grāmatām. Sacerēta apm. 4.—3. gs. p. m. ē. Tradīcija to piedēvē

pašam Budam. Šim darbam vēlāk radušies dažādi varianti. Vārds

«Dhammapada» tulkojums kā «Tikumīgas uzvedības likumu krājums».
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V

PIEZĪMES PAR ADAS NEGRI DZEJU

Uz tāda paša formāta lapām kā iepriekšējie uzmetumi (153X93 mm

un 74X174 mm) izdarītas piezīmes par 90. gados ļoti populāro itāļu

jauno dzejnieci Adu Negri. Tā kā pirmā lapiņa (59035/40) nogriezta

no lapiņas, kas satur konspektus no «Augu dzīves» (59035/77), tad

ir pamats domāt, ka piezīmes izdarītas vienā laikā — 1896. g. pava-

sarī. Interese par Adu Negri latviešu kritikā parādās 1895. un 1896.

gadā. Tiek publicētas vairākas dzejoļu kopas un, izmantojot vācu

sociāldemokrātiskās preses atsauksmes, vairāki jūsmīgi dzejnieces

raksturojumi, izceļot viņu kā vienu no izcilākajām jauno laiku so-

ciālajām māksliniecēm. «Saimnieču un zelteņu kalendārā 1897. gadam»

kāds anonīms autors (Aspazija savās vēstulēs raksta, ka tas bijis

J. Jansons (Brauns)) ar pilnīgi nepamatotu zobgalību, gan tieši vārdā

nenosaukdams, izvirza Adu Negri kā Aspazijas pretstatu, kā «īstu

zemo ļaužu dzejnieci».

Raiņa vērtējums par Adu Negri ir kritisks un pat ļoti ass, īpaši

plašāk izstrādātā, bet nepabeigtā manuskriptā (120795), kas acīm-

redzot rodas kā visu piezīmju kvintesence. lespējams, ka asumu izsauc

dzejnieces apjūsmošana uz Aspazijas rēķina, kas acīmredzot parādās

ne tikai kalendāra rakstā vien. Taču, analizējot A. Negri daiļradi,

Rainis reizē izvirza sociālisma dzejai tos principus, ko turpmāk cen-

šas realizēt savā radošajā darbā. Lielā mērā Raiņa attieksme pret

Adas Negri dzeju ir gandrīz pravietiska, viņa tiešām «neattīstās

tālāk», bet, laimīgi apprecējusies, no sociālo mākslinieku plejādes

pazūd.
1

Domājams, te minēts Vācijas sociāldemokrātu žurnāla «Neue

Zeih 1895.—1896. g. 27. numurs.

2 Adas Negri dzejoļu krājums «Tempeste» (1895), kas vācu tul-

kojumā iznāca ar nosaukumu «Stūrme» («Vētras») Berlīnē 1896. gadā.

3 Domāta Vācijas Sociāldemokrātiskā partija.

4
Kopējais virsraksts visām sekojošām lapām, kas rakstītas lat-

viešu valodā, izņemot nedaudzus izteicienus, pieminētos A. Negri

dzejoļus no dzejoļu krājumiem «Liktenis» un «Vētras» un dažu L. Ja-

kobi darbu nosaukumus vai citātus. Lapas sakopotas 120795. inventāra

numurā. Spriežot pēc teiciena: «Pie mums —dr—dr— tikai tādēļ

Afspaziju] nopeļ», uzmetums rakstīts pēc 1896. g. jūnija, kad «Aus-

trumā» parādījās A. Niedras apcere «Aspazijas raksti».

5 «Zur Erde» (vācu vai.) — «Zemei» — A. Negri dzejolis krājuma

«Vētras» 11.—13. lappusē.

6 ««Baltijas Vēstneša» 25 gadu jubilejai par piemiņu». Rīgā, 1893.
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7 Dzejolis ievada krājumu «Liktenis». Grāmatas 3. izdevums vācu

valodā ar nosaukumu «Schiksah («Liktenis», Berlīnē, 1896) atrodas

Raiņa bibliotēkā (77365).

8 \Virkungsvoll (vācu vai.) — iedarbīgi.
9 Allgemeinmenschllches (vācu vai.) — vispārcilvēciski.

10 «K/age» (vācu vai.) — «Sūdzība» — vācu dzejnieka L. Jakobi

dzejolis no krājuma «Lai top gaisma!» («Es werde Lichtl»).
11 «Miide Seelen» (vācu vai.) — «Nogurušie ļaudis» —

A. Gārborga

romāns (1891).

12 «Handwerker» (vācu vai.) — «Amatnieks». Šis un citi nāko-

šajās rindkopās pieminētie dzejoji atrodas krājumā «Vētras». Cipari

blakus dzejoļiem norāda lappusi, kurā dzejoļi atrodas grāmatā.
13

«Stunde der Ruhe» (vācu vai.) —
«Miera stunda».

14 «Neue Liebe» (vācu vai.) — «Jaunā mīla».

15 Te domāts dzejolis «Pēdējie būs pirmie» krājuma «Vētras»

82. lappusē.

18 «Der letzte Herzog» (vācu vai.) — «Pēdējais hercogs».
17 Domāts dzejolis «Mantinieks» («Der Erbe») krājuma «Vētras»

89. lappusē.

18
Freiwillige (vācu vai.) — brīvprātīgai.

19 Domāts dzejolis «Baltie namiņi» («VVeisse Hāuschen»).
20 «Pax» (latīņu vai.) — «Miers».

21 Domāts dzejolis «Bērns» («Ein Kind») krājuma «Vētras» 65. un

66. lappusē.

22
Dzejolis «Mūžīgā idille» («Ewige Idvlle»).

23 Dzejolis «Bez ritma» («Ohne Rhvthmus»), radies L. van Bētho-

vena «Mēnesnīcas sonātes» ietekmē.

24 Zertliessender Kleinbūrgersozialismus (vācu vai.) — izplūstošs

sīkpilsoņu sociālisms.

25 «Erde» (vācu vai.) —
«Zeme».

28 Domāts dzejolis «Bakhanāle» («Bacchanal») no krājuma «Sū-

dzība».

27 Die VVonne (vācu vai.) — svētlaime, lieglaime.
28 «Der dāubiger» — A. Strindberga luga «Parāda atprasītājs»

(1894). Skat.: «Dienas Lapa», 1894, 55. nr., 11. martā.

29
Turpmākais teksts ir ļoti brīvs grāmatā «Liktenis» ievietotā

Hedvigas Jānas ievada tulkojums.
30 «Fatalitā» (itāļu vai.) — «Liktenis».

31 Erbārmlich (vācu vai.) — nožēlojams.

32 Die Entbehrung (vācu vai.) — trūkums.

33 Milde und Duldung (vācu vai.) — maigums un iecietība.

34
Schmāchlig (vācu vai.) — sīka.
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35 Aulstrebend (vācu vai.) — augšuptraucoša.
36 Begeisterte (vācu vai.) — jūsmīgā.
37 Die Spannung (vācu vai.) — sasprindzinātība.

VI

KRITISKI UZMETUMI PAR A. NIEDRAS (—DR—DR—) KRITIKU

Raiņa rokrakstu sainītī (29826) glabājas 22 lapas, kas satur gal-

venokārt izrakstus un komentārus A. Niedras apcerei «Aspazijas

raksti» (žunāla «Austrums» 1896. g. jūnija numurā). Nedaudzas lapas

iekļuvušas arī starp rokrakstiem (59035). A. Niedras raksts pilns

asiem uzbrukumiem Aspazijai. A. Niedra cenšas pierādīt, ka Aspazijas

pāriešana Jaunās strāvas pusē, pievēršanās aktuālām sociālajām pro-

blēmām padarījusi nabagāku dzejnieces personību, nogurdinājusi un

nelaikā izsmēlusi.

«No iesākuma viņas dzeja aptvēra labu daudzumu ideju, kaut gan

pēdējās vēl bij diezgan miglainas,' tikai sajustas, neizprastas. Nu bij

jādomā, ka vēlākie gadi un dzīves pazīšana, ja arī šo daudzumu

nepalielinās, tad tomēr, vismazāk, idejas padziļinās, darīs skaidrākas,

noteiktākas. Iznāca, ka viena ideja tika ievadīta stingrās robežās, bet

caur to zaudēja savu vispārību, otra palika uz tā paša pakāpeņa, brt

citas atkāpās kā ēnā. Vienai idejai Aspazija ziedoja visas citas. Bet

šī viena līdzinās Faraona govij: treknās govis aprijusi, viņa pati

tapa vēl liesāka nekā agrāk» («Austrums», 1896, 6. nr., 435. lpp).

Andrievs Niedra deklarē, ka rakstniekam nav jāiejaucas sociālo

problēmu risināšanā, ka «attīstības koks pats no sevis augs», ka

no sevis radīsies «dabiskā gaitā tālāk raugošies ļaudis». Ar emocijām,

trauksmi nekas nav panākams. Kā «mūžīgi neizsmeļamus avotus»

pretstatā 90. gadu literatūrai viņš izvirza Gētes, Bairona, Šillera un

Šekspīra darbus, smagi nopūzdamies: «Bet cik nabaga bija tagadēja

literatūra.»

Rainis acīmredzot iecer publikāciju Aspazijas aizstāvībai. Tajā

pašā piezīmju bloknotā, kur izdarīts uzmetums rakstam «Ko mčs,

jaunie, negribam?» viņš sāk rakstīt tēzes Andrieva Niedras raksta

atspēkojumam. Tēs nav datētas, bet, tā kā izmantots tikai —dr—dr—

raksta 1896. gada jūnija publicējums, var domāt, ka tās sāktas drīz

pēc žurnāla numura saņemšanas.

Materiāls pirmo reizi publicēts «Raiņa gadagrāmatā» (1976. g).
1 Šeit un turpmāk pēdiņās Rainis liek izrakstus no A. Niedras

raksta.

2
Aspazijas «Prologs Rīgas Latviešu biedrības 25 gadu jubilejas

dienai» (1893).
8

Rainis norāda uz žurnāla «Austrums», 1896. g., 6. nr., 437. lpp.,

kur A. Niedra cildina J. V. Gētes dzejas rāmo stilu.
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4 Hoencollemi — vācu valdnieku dzimta, pie kuras līdz 1918. g.

piederēja Prūsijas karaļi un Vācijas ķeizari.
5

Piezīmes izdarītas, lasot Teodora Zeiferta rakstu «Latviešu

rakstniecība pēdējā laikā». Skat.: «Tautu pagalms. Literāra gadagrāmata

1396. gadam» (33.-35. lpp.).
6 Piezīmes attiecas uz Teodora Zeiferta rakstu «Latviešu rakstnie-

cības apskats» «Mājas Viesa Mēnešrakstā», 1895. g., 3. nr., 167.—

IGB. lpp.
7 J. Jansons (Brauns) rakstā «Ada Negri» «Saimnieču un zelteņu

kalendārā 1897. gadam» 33.—41. lpp., vārdu neminot, kritizē arī

Aspazijas dzeju.

1897

DIENASGRĀMATA

[Ap 5.6.97.] (117. lpp.)

1Publikācijā (skat. DzM, 153. lpp.) ieraksts nav datēts, norādīts

tikai gads (1897). Aptuveni datējumu var noteikt pēc tā, ka ierakstā

runa ir par H. Ibsena lugu «Pērs Gints» un tā galveno varoni, par ko

vēl teikts Raiņa vēstulē Aspazijai 1897. g. ap 5. jūniju (skat. KR,

19, 231. lpp.) un Aspazijas vēstulē Rainim pēc 1897. g. 5. jūnija

(skat. RGGr, 1980, 109., 111. lpp.). Arī grāmatas (DzM) sastādītāji šo

dienasgrāmatas ierakstu ievietojuši kā pirmo starp Raiņa vēstulēm no

Panevēžas cietuma.

Sajā un arī tālākajos 1897. g. dienasgrāmatas ierakstos Rainis

bieži turpina tās literārās, filozofiskās pārdomas, kas bija aizsāktas

sarunās vai sarakstē ar Aspaziju un kas galvenokārt skāra viņa ra-

došos nodomus vai izsacītas, tulkojot J. V. Gētes «Faustu» un inter-

pretējot tā tēlus (Grietiņu, Faustu) un satura problemātiku (skat. Raiņa

1897. g. vēstules Aspazijai KR, 19 un komentārus «Faustam» KR, 16).
2 «Mesiāda» («Der Messias») ir F. G. Klopštoka episkā poēma,

kuras sižeta pamatā Bībeles leģenda par Jēzu Kristu.

3
lespējams, Rainis atsaucas uz Pētera katedrāli Romā. Raiņa

izteikumiem līdzīgā kontekstā Pētera katedrāle minēta J. V. Gētes

rakstā «Par vācu arhitektūru». Petrus (latīņu vai.) — Pēteris.

4
Rainis atsaucies uz J. V. Gētes «Fausta» 2. daļu, kurā lielā mērā

idilliski raksturota sengrieķu kultūra.

5 J. V. Gēti mēdz dēvēt par pēdējo homo universālis, kas centies

aptvert visas zinātņu disciplīnas par dabas uzbūvi.

6
Domāts H. Ibsena drāmas «Pērs Gints» galvenais varonis. Mi-

nētais daiļdarbs un tēls Raini ietekmēja sarakstīt cietumā dzejoli «Visu

mūžu» (skat. KR, l, 98., 476. lpp.).
7

Ar «lielo egoismu» šajā gadījumā raksturota indivīda pašap-

ziņas veidošanās procesā vēlamā saistība ar sabiedrības interesēm,

uzskatot sabiedrības vajadzības par primārām.
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24.7.97. (120. lpp.)
1 1897. g. 26. jūnijā Raini no Panevēžas cietuma pārveda uz Lie-

pājas cietumu.

2

Aspazija publikācijas komentārā raksta: «Novele «Divas pa-

saules», par ko še runā Rainis, ir kāda oriģinālnovele, ko viņš rakstīja

cietumā. Bet ārā no cietuma dabūt šo manuskriptu Rainim neizdevās:

viņu paturēja žandarmi» (DzM, 226. lpp.). Noveles manuskripts Raiņa

arhīvā nav atrasts. Par noveles sacerēšanu Rainis minējis arī turpmāk,

tāpat vēstulē Aspazijai 1897. g. 27. un 28. jūlijā (skat. KR, 19, 260.—

261. lpp.).

3
G. Mopasāns nav sarakstījis daiļdarbu ar nosaukumu «Kam

taisnība». Pēc viņa nāves 1893. g. vācu literatūrzinātne sāka aktīvi

interesēties par G. Mopasāna publicistiskajiem darbiem (t. s. hronikām

presei), kuri pēc ievietošanas dažādos franču laikrakstos nebija rakst-

nieka dzīves laikā apkopoti grāmatā. G. Mopasāna publicistiskos rak-

stus 90. gados mēdza iespiest arī krievu presē. lespējams, Rainis

krievu vai vācu periodikā lasījis kādu no G. Mopasāna sacerētajām

t. s. hronikām presei.

4
Aspazijas brālis Kristaps Rozenbergs tolaik smagi slimoja.

5 Minētas Raiņa un Aspazijas paziņas aktrises Olga Zēfelde un

Marija Zēfelde-Zēberga.

25.7.97. (124. lpp.)

1 Rainis tolaik intensīvi atdzejoja, piem., «Fausta» 2. daļu (skat.:

Gudriķe B. Kā tapa «Fausta» atdzejojums. — RGGr, 1977, 167.—

168. lpp., KR, 16 — komentārus). Cietumā daļēji vai pilnībā sacerēti

daudzi dzejoļi, kuri gandrīz visi vēlāk iekļauti krājumā «Tālas no-

skaņas zilā vakarā» (skat. komentārus KR, 1).

27.7.97. (125. lpp.)

1 1897. g. «Mājas Viesa» literārajā pielikumā publicētas Raiņa

«Vēstules iz Berlīnes» (MVp, 1897, 1., 8., 10. nr.). lespējams, viņš cie-

tumā turpināja gatavot Vācijā iesākto rakstu «lespaidi un atmiņas no

Berlīnes», kas pirmo reizi publicēts 1925. g. (skat. DzD, 9. sēj.; ko-

mentārus KR, 18). P. Zālītis 1897. g. 18. jūlijā vēstulē Rainim pateicās

par solītajām atmiņām no Berlīnes (135305).

Ap 29.7.97. (127. lpp.)

1 Rainis «Fausta» tulkojumu pabeidza 1897. g. novembrī vai de-

cembra sākumā. «Mājas Viesa Mēnešraksts», kur turpinājumos

iespieda daiļdarbu, «Fausta» noslēgumu publicēja 12. (decembra) burt-

nīcā (skat.: Gudriķe B. Kā tapa «Fausta» atdzejojums. — RGGr, 1977,

170. lpp.; komentārus KR, 16).
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2 Buda (sanskritā: apskaidrotais) — 1) budisma nodibinātājam

Sidartam Gautamam dotais vārds; 2) budisma reliģijā būtne, kas sa-

sniegusi augstākās pilnības (apskaidrotības) stāvokli. Rainis dažreiz

mēdza atsevišķu emocionālu noskaņu, morāles parādību lakoniskākam,
simboliski uzskatāmākam apzīmējumam metaforiski lietot nosacīti iz-

raudzītus reliģiskus terminus, kuriem faktiski nesaglabājās to sākotnējā

jēga. Arī šajā gadījumā Būdas vārda nozīme mainīta un izprotama

vienīgi, iepazīstoties ar Raiņa vēstuli Aspazijai 1897. g. 27. un 28. jū-

lijā (skat. KR, 19, 251.—263. lpp.). Raiņa cietuma lietu un grāmatu sa-

rakstā minēts Ašvagošas darbs «Būdas dzīve un darbība» (59079).

PIEZĪMES

I

DIENASGRĀMATAS RAKSTURA PIEZĪMES PAR ESTĒTIKAS,

ĒTIKAS UN LITERATŪRAS JAUTĀJUMIEM

Pēc datējumiem un satura spriežot, piezīmju un konspektu rakstī-

šana aizsākta 1896. g. rudens pusē, kad Rainis aktīvi sāk meklēt algotu

darbu. 1896.—1897. gada ziemu viņš pavada Berlīnē, 1897. gada pa-

vasari Panevēžā, šeit Raini 31. maijā apcietina, un arests ilgst līdz

pat decembrim. Tieši cietumā dzejnieks ļoti intensīvi pievēršas garī-

gajam darbam: top ap simt dzejoļu, «Fausta» tulkojums, vairākas lite-

rāro lieldarbu ieceres. Rainis šeit atjauno arī pārspriedumus par nā-

kotnes cilvēka un nākotnes dzejas problēmām, kas lielā mērā tagad
balstās uz lasīto grāmatu analīzi. Raiņa rīcībā ir H. Ibsena, F. Nīčes,

H. Zūdermaņa, M. Baškircevas, Ašvagošas, J. V. Gētes darbi, par ku-

riem dzejnieks savus vērtējumus izsaka gan vēstulē Aspazijai, gan

arī īpašās dienasgrāmatu piezīmēm līdzīgās lapiņās (59034 un 59035).

Publikācijai lapu secība noteikta, ņemot vērā to saturu, nedau-

dzos datējumus un lapu fizisko izskatu, rakstības veidu.

1 1896. g. vasarā Rainis sarakstījās ar M. Valteru un J. Pūci

sakarā ar Liepājas strādnieku laikraksta un kalendāra izdošanu. Rainis

bija uzaicināts par redaktoru šiem izdevumiem. Ne laikraksts, ne

kalendārs izdoti netika (Jaunstrāvnieku prāvas materiāli CWA,

4569. f., 3. apr., 3. L, 96., 157.—160. lp.).
2

Teritorija, kurā ietilpa Palestīna, Sīrija un Feniķija pirms izraē-

liešu cilšu ienākšanas 1. gs. p. m. ē., t. s. apsolītā zeme.

3 H. Bojezena komentāri J. V. Gētes dramatiskajai poēmai «Fausts»

(I — 1808, II
— 1832).

4 Tēls H. Ibsena lugā «Meža pīle» (1884).
5 Tēls H. Ibsena lugā «Pērs Gints» (1881).
6 Domāta Raiņa māsa Dora Stučka.

7 Aspazija Rainim iesūta cietumā «Marijas Baškircevas dienas-

grāmatu» (Tagebuch der Maria Baschkirtsefi, 1897; 120283).
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Šī grāmata 90. gados izraisa sensāciju gan Eiropā, gan Amerikā,

autores neparasti tiešā iekšējā pārdzīvojuma fiksējuma dēļ. 1897. g.

augusta beigās Rainis samērā uzmanīgi lasa «Dienasgrāmatas» sākumu,

atstādams tur diezgan daudz pasvītrojumu. Paralēli top virkne Raiņa

piezīmju par M. Baškircevas biogrāfiju un viņas raksturojumi vēstulēs

Aspazijai. Vairākās vietās Rainis meklē paralēles ar paša biogrāfiju.
8 J. V. Gētes autobiogrāfiskais apcerējums «Poēzija un īstenība»

(«Dichtung und VVahrheit»).
9 T. s. Ēģiptes pastorāts — mācītāja māja (tagadējā Daugavpils

rajona Medumu ciemā 16 km no Berķeneles), kur Rainis mācījās un

dzīvoja pansijā pirms iestāšanās Grīvas skolā (ap 1874.—1875. g.).

10 Domāts attēls «Marijas Baškircevas dienasgrāmatas» 9. lappusē.
11 Domāts M. Baškircevas brālis Pāvels.
12

Rainis norāda uz savas biogrāfijas faktu, kas minēts «Saules ga-

dos»
— zēns lūdz dievu, lai nokrītas plūdi un varētu braukt uz teātra

izrādi.

13 Norādījums uz «Marijas Baškircevas dienasgrāmatas» 239. lpp.,

kur runāts par Berlīni.
14

Raiņa dzejolis «Sangvojana» vācu valodā (KR, 6, 363., 491.—

492. lpp.).
15 2 panti no J. V. Gētes «Fausta» tulkojuma.
16 Skat. Raiņa vēstuli Aspazijai 1897. g. 29. augustā (KR, 19,

274.-275. lpp.).
17

Autora G. recenzija ar virsrakstu «Neaizsniegts mērķis» laik

rakstā «Tēvija» 1896. g. 26. jūnijā, 26. nr.

18 Tuvāks Jahves apzīmējums, kas raksturo to kā kara dievu.

19 Indiešu eposs, 100 000 divrindu panti (4. gs. p. m. ē.—4. gs.

m. ē.).
20 Mahabharatas fragments, arī patstāvīga poēma.
21 Skat. L. Feierbaha apcerējuma «Reliģijas būtība» 13. nodaļu.

II

PIEZĪMES UN EKSPROMTI, LASOT

AŠVAGOŠAS GRĀMATU «BUDA-ČARITA»

Seit publicētas divas Raiņa rokraksta lapiņas (23109/26,38) ar pie-

zīmēm, kas izdarītas, lasot senindiešu autora Ašvagošas poēmu

«Buddhas Leben und VVirken» («Buda-čarita» — «Būdas dzīve un dar-

bība»). Grāmata atrodas Raiņa bibliotēkā (126107), un sākuma nodaļas

tajā izraibinātas ar bagātīgiem pasvītrojumiem un piezīmēm. «Buddhas

Leben» Rainis vairākkārt piemin savās vēstulēs Aspazijai no Rīgas

cietuma, kad viņš, strādādams pie t. s. nākotnes cilvēka problēmas,

atsaucas uz nepieciešamību «iepazīties vairāk ar indiešu literatūru»

(KR, 19, 273. ļpp.; 1897. g. 22. augustā).
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Ašvagoša savā darbā izveidojis vienu no cilvēciskākajiem un

spilgtākajiem Būdas tēliem senajā literatūrā. Kā redzams no 1897. g.

29. augusta vēstules Aspazijai, Raini senajā tekstā visvairāk interesējis
Gautamas garīgais varoņdarbs, atsakoties no bagātās un laimīgās dzī-

ves, lai meklētu ceļu, kā pārvarēt pasaules lielākās ciešanas: «Man

imponē un savā ziņā mani apmierina tikai Buda ar savu briesmīgo

konsekvenci un lepnumu. Izvairies no ciešanām (viņam ir trīs: Alter,

Krankheit, Tod [vecums, slimība, nāve]), kurām esi padots bez paša

gribas, un no ciešanu VViedergeburt [atdzimšanas] ar to, ka apzināti un

ar paša gribu iznīcināsi VViedergeburt; tad tev būs miers uz visiem

laikiem un nebūs vairs itin nekā. Bet šī iznīcināšana ir iespējama vie-

nīgi ar Ninvan [nirvānas] apziņu, izprašanu, ar to, ka būsi Nirvvan

pārņemts. Šī filozofija ir ļoti interesanta, bet sākumā to grūti saprast.
Pēc visa ir redzams, ka to ir izdomājis karalis. Tiešām, nav nekā bries-

mīgāka kā būt par invalīdu, bet varbūt vēl briesmīgāk ir sajust, ka

pamazām kļūsti par tādu. Dažreiz man tagad ir tūkstoš plānu un es

strādāju ar drudžainu degsmi, bet tad atkal seko pilnīga apātija. Tomēr

redzu, ka esmu par daudz izplūdis, un taču nebūtu par ļaunu ari Tev

izlasīt «Buddha-čarita»» (KR, 19, 275. lpp.).

Šeit publicētās lapas atrastas, kārtojot dzejnieka 1896. un 1897. g.

piezīmes. Pēc ārējā formāta tās pilnīgi līdzinās dažām citām cietuma

laikā rakstītām un datētām lapām. Pēc satura tā ir Ašvagošas poēmas

«Būdas dzīve» atsevišķu daļu analīze. Kaut arī analīze ir konspektīva

un ļoti iespējams, ka līdz mūsdienām nonākusi tikai daļa no Raiņa

rokraksta, tā būtiski svarīga Raiņa dialektiskās un materiālistiskās do-

māšanas izpratnē. Tieši šajā materiālā Rainis ļoti skaidri formulē savu

attieksmi pret nāvi un īpatnēji rainisko nemirstības izpratni, izceļ

prieka, vitalitātes, enerģijas nozīmi indivīda dzīvē, kategoriski noliedz

budisma sludināto glābiņa meklēšanu nirvānā, atsvešinātībā no dzīves,

lai nebūtu jāiepazīstas ar tās sāpēm un ciešanām. Dažādi izvērstas un

padziļinātas, šīs tēmas turpinās gan dzejnieka dienasgrāmatās nākoša-

jos gados, gan daiļdarbos, īpaši dzejoļu krājumos «Gals un sākums» un

«Čūsku vārdi».

Tekstā minētie cipari norāda pantus poēmā, pie kuriem Rainis pa-

kavējas savās piezīmēs.

1 222. un 223. pantā rakstīts: «Kā mums lai nodrošina prieku tas,

kas tik ātri nozied? Arī tas, kas tagad dižojas jaunības spēkā, drīz pār-

vērtīsies un iznīks. Ja šādas lietas acu priekšā, kā lai nejūt vēlēšanos

no tām tikt vaļā?»

2 Šinī pantā Rainis atsaucas uz tekstu: «Es apkarošu vecumu, sli-

mību un nāvi un novērsīšu postu, kas iet tiem līdzi.»

3
Atsaukšanās uz tekstu: «Man gribas bēgt no drūmās dzimšanas

un nāves jūras ..»
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4 Grāmatā no 683.—711. pantam ir runa par pārmetumiem cietsir-

dībā Budam, kurš pametis savus tuviniekus: «.. ja jūs sekojat patiesi

reliģiozam dzinulim, tad mūsu dēļ jums jābūt līdzjūtīgiem.»
5

Teksts grāmatā: «Slavenas cilts dižais vadonis, kas atstāja savas

mājas un aiz mīlas pret reliģiju pagrieza muguru cilts slavai tieksmē

kļūt par vadoni ārā no apmātības tumsas..»
6 Bimbišara — Būdas skolotājs, viņa monologi kā pieminētā «Sko-

lotāja filozofija» seko tekstā norādītajās lappusēs.

III

PIEZĪMES PAR H. IBSENA LUGU «JŪNS GABRIELS

BORKMANIS»

Cietumlaika piezīmēm par H. Ibsenu cieši piekļaujas kāda raksta

uzmetumi par lielā norvēģu dramaturga lugu «Jūns Gabriels Borkma-

nis», kas atrodas kopā ar dažādiem citiem materiāliem (23042). Sprie-
žot pēc piezīmju satura, lapu formāta un norādēm vēstulēs, uzmetumi

radušies 1897. g. vasaras mēnešos. īpašā interese par lugu labi sa-

protama. Tobrīd tā ir jaunākais H. Ibsena darbs (sarakstīts 1896. g.).

Lugas iestudējumu 1897. g. sākumā Rainis un Aspazija noskatās Ber-

līnē. Vasarā to iestudē Rīgas Vācu teātris. Aspazija par to raksta re-

cenziju, kas ar kriptonīmu R. tiek iespiesta «Mājas Viesa» 37. pieli-

kumā. R. šajā gadījumā acīmredzot ir pirmais burts no Aspazijas īstā

uzvārda (Rozenberga), pie kura viņa mēģina atgriezties arī «Sarkano

puku» pirmizdevumā.

Paralēli Aspazijai arī Rainis pievēršas Borkmaņa problēmai, un, kā

redzams no cietumā lasīto grāmatu saraksta un vēstulēm, dzejniece vi-

ņam iesūtījusi arī lugas eksemplāru — acīmredzot to pašu, kas tagad

glabājas dzejnieka personiskajā bibliotēkā (126353). 18. jūlijā Rainis

dzīvesbiedrei raksta: «Nodošos Borkmanim» (KR, 19, 248.—249. lpp.).

Daļēji Rainis jau ir publicējis savus spriedumus par Borkmani

«Vēstulēs no Berlīnes». Tagad iedziļināšanās lugas saturā turpinās,

realizējot principu —
visu izdomāt, izspriest kopīgi. Un arī paredzot

savu apceri par Borkmani — par to liecina uzraksts vienā no lapiņām,

kur izdarītas piezīmes par lugu, lapas otrā pusē nedaudz vēlāk atzīmēts:

«Pusgatavi

Esejs Borkmans

Puškina dzīve

Auseklis

Par latv. literatūru (Zeļenko)

Polem. Niedra. Poruks»

(23042/22)

Borkmaņa tēma, kā no piezīmēm redzams, Rainim ļoti svarīga arī

nākotnes cilvēka izpratnē, īpaši t. s. maziskā egoisma kritikā. Kad
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cietumā Aspazija iesūta publicēto recenziju, Rainis 11. oktobri raksta:

«.. es nevarēju noturēties, neizlasījis Tavu kritisko piezīmi par «Bork-

mani» (šodien pēcpusdienā es dabūju grāmatiņas). Tas ir vienkārši

jauks, mazs darbiņš, viss tik īsi, skaisti, bet pie tam moderni un spē-

cīgi. Pavisam tikai 2—3 vietas man likās šabloniskas. «Borkmanis»

izprasts labi un dziļi, kā mēs jau agrāk runājām; iztirzāts viss ļoti

dzīvi un unmittelbar [tieši] (tā raksta franči, mans iztirzājums līdzīgs

vācu). Bet es tomēr teiktu vēl ko citu, man liekas, ka «Borkmanis» nav

izsmeļams ar «spēka un nodoma nesamērīgumu» un ar zemiskas jaunī-

bas uzvaru pār ideālu vecumu; Ibsens, man liekas, norāda arī Bork-

maņa, viņa sievas un Ellas neveiksmju cēloni, kuri visi lieto Gewalt

[varu] savu mērķu sasniegšanai. Ibsens ir individuālists un, pēc manām

domām, prasa, lai indivīds būtu brīvs un dotu brīvību, un līdzeklim

brīvības sasniegšanai arī jābūt brīvībai, bet ne varmācībai,ko lieto Bork-

manis. Varbūt es lege nicht aus, sondern lege ūber [neizskaidroju, bet

pārdomāju] ..» (KR, 19, 297. lpp.). Dažas piezīmes par H. Ibsena daiļ-

radi Rainis uzraksta Slobodskas trimdā (kad iznākusi luga «Kad mēs,

mirušie, mostamies»). Arī tās pievienotas šai publikācijai.

Tekstā sniegtā numerācija apzīmē lappuses grāmatā, uz kuru Rai-

nis atsaucas savās piezīmēs — Ibsen Henrik. John Gabriel Borkman.

Paris, Leipzig, Mūnchen, Vlg. A. Langen, 1897. Grāmata atrodas Raiņa

bibliotēkā (126353).
' Sinī gadījumā atspoguļots Ellas pārmetums Borkmanim, ka viņš

iznīcinājis mīlas jūtas.
2 Heinrihs Dincers — vācu literatūrzinātnieks, J. V, Gētes darbu

komentētājs.
3

Solness — galvenais varonis H. Ibsena lugā «Būvmeistars Sol-

ness».

4 Skat.: «Jūns Gabriels Borkmanis», 68. lpp.: «Man ir ap dūšu kā

kādam Napoleonam, ko sakāvuši par kropli pirmajā kaujā.»
6 Tēls H. Ibsena lugā «Eijolfiņš».

Slobodskas laika piezīmes par Ibsenu

1 1897.g. Rīgas Latviešu biedrības teātris uzveda «Noru», 1896. g.

Jurjānu Andreja trupa — «Sadzīves pīlārus».

2 Rupja auduma lupatas.
3 G. Hauptmaņa lugas «Nogrimušais zvans» galvenais varonis.

4 Domāts Ļ. Tolstoja romāns «Augšāmcelšanās».

5 Domāta Edgara Steigera grāmatas «Das VVerden des neuen Drā-

mas» («Jaunās drāmas tapšana») I daļa (Berlīnē, 1898), kas atrodas

Raiņa bibliotēkā (76600).
6 Rainis ar šādu ciparu Slobodskas laika vēstulēs atzīmē dienu

skaitu, kas vēl palicis līdz trimdas beigām.
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1898

DIENASGRĀMATA

12.3.98. (159. lpp.)
1 Pēterburgas universitātes profesora kriminālista I. Foiņicka ieskā*

tus Rainis varēja dzirdēt studiju gados. Raiņa bibliotēkā atrodas I. Foi-

ņicka grāmatas «Kypc vtoaobhoio A,eAonpon3BOA.crßa» 1888. g. izde-

vuma 2. sējums ar pasvītrojumiem (28290).

15.3.98. (159. lpp.)
1 Domāts E. Zolā romāns «Roma». Burtu «Iv.» nozīme nav no-

skaidrota.

2 Domāta H. Heines politiska satura poēma «Ata Trolla».

8 Par minēto personu tuvākas ziņas nav iegūtas.
4 Rainis varēja atsaukties uz Ļ. Tolstoja traktātu «Kas ir māksla?»,

kura pirmās nodaļas periodikā publicētas 1897, g. decembri.

8 Rainis varēja atsaukties uz G. Mopasāna aprakstu «Topt HMteM

cepAtia!», kas bija publicēts izdevumā «Hobhh acjrpHaA HHOCTpaHHofi

AHTepaTvpu, HCKvccrßa h HayKH» (1898, 3. nr.). G. Mopasāns aprakstā

izsaka savu attieksmi pret mākslu un tās tradicionālo organizatorisko

centru — akadēmiju. Par «mākslas atbrīvošanu no 3 gadu karadie-

nesta» nosauktajā Mopasāna darbā tieši nav minēts.

PIEZĪMES

«PLESKAVAS BURTNĪCA»

Jau 1896. un 1897, gadā Raiņa piezīmēs atrodamas lapiņas, kas

liecina par materiālu vākšanu kādam plašākam daiļdarbam. No dzejnieku

sarakstes kļūst skaidrs, ka Rainis, Aspazijai piepalīdzot, domā par ro-

māna rakstīšanu, kas aptvertu būtisku laikmetu tautas attīstības gaitā.

Dzejnieka uzmanības centrā ir pagājušā gadsimta 80. un 90. gadi, kad

sabrūk tautiskuma Ideāli, saasinās šķiru pretrunas un šķiru cīņa, tiek

meklēti jauni ceļi sociālo problēmu atrisināšanai. Izcilu vietu šajās

piezīmēs ieņem Raiņa Pleskavas un Slobodskas trimdā izdarītās piezī-

mes, kas sākotnēji bijušas ierakstītas vienā burtnīcā, kura pēc tam

saplēsta pa lapām un sadalīta. Lielākā daļa no tām atrodas RLMVM

(22989), citas — (86669).

1 F. Dostojevska romāns «Velni» un tā galvenais varonis.

2 Šeit Rainis acīmredzot runā par Dignājas ārstu un žurnālistu Pē-

teri Kalniņu.
3 Restorāns Rīgā.
4 Tā sauktais «kartupeļu dumpis» notika 1891. g. oktobrī Ventspilī.

Tajā piedalījās ap 700 strādnieku, nabadzīgo pilsētnieku un apkārtējo

zemnieku, kas protestēja pret kartupeļu eksportēšanu uz ārzemēm.

Konfliktu likvidēja karaspēks («KvpAflHACKne ry6epHCKne BeAOMoera»,

1391, 13 HOHāpa).
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5 1894. g. Rainis kā «Dienas Lapas» redaktors uzstājas ar runu

Zaļenieku biedrības nama iesvētīšanā. Runas atreferējums publicēts

«Dienas Lapā» 1894. g. 8. augustā, bet Raiņa fondā RLMVM (124730)

atrodas dažas uzmetumu lapiņas, kas varētu būt runas konspekts.
6

Tēls A. Puškina poēmā «Jevgeņijs Oņegins».
7 lespējams, ka te Rainis piemin vācu ģeogrāfa J. Kola (Kohl)

grāmatu «Vācu un krievu Baltijas provinces» («Deutsch-iussischen

Oslseeprovinzen», 1841), kaut gan J. Kols visumā augstu vērtē tieši

latviešu miermīlīgumu un laipnību.
8 VVorking hypothesis (angļu vai.) — darba hipotēzes.
9

Domāta politiskā prāva 1882. g. pret podporučiku K. Aizupu un

citiem virsniekiem narodovoļciem un šī notikuma sabiedriskā rezo-

nanse.

10
Gads uzrakstīts neskaidri, domājams, ka 1845., taču kā lielākie

«bada gadi» atzīmējami 1869., 1879. un 1880. gads.
11

No 1889.—1898. g. izdevējs M. Šiliņš izdeva «Atbalss kalen-

dāru».
12

Rīgas Amatnieku palīdzības biedrības krājaizdevu kase, dibināta

1883. gadā.
13 K. Valdemāra darbs («Vāterlāndisches und Gemeinnūtziges»),

iznāca vācu valodā Maskavā 1871. gadā.
14 K. Biezbārža brošūras vācu valodā: «Valodas un izglītības cīņa

Krievijas Baltijas provincēs», «Krievijas Baltijas provinču stāvoklis un

īpatnības», «Pārdomas par prasību pēc saskaņas starp krieviem un vā-

ciešiem» v. c.

15 A. Kronvalda brošūra «Nationale Bestrebungen» (Tērbatā, 1871—

1872).
16 Domājams, F. Veinberga brošūra «Politiskās domas iz Latvijas»,

kur pamatota nepieciešamība izveidot latviešu muižniecību.

17 Brunauskis, Rubiķis, Berģis, Kumberģis, Morberģis, Dombrov-

skis v. c. — latviešu augošā kapitālisma pārstāvji.
18 Rīgas rūpniekiem R. un T. Pihlaviem piederēja manufaktūras

uzņēmumi Strazdmuižā.

19 Estetizējoša mākslas uztvere ar devīzi «mākslu mākslai» (Vait

pour Vart), uzskatot to par pašmērķi, neatkarīgi no ārējām parādībām.

20 Vācu rakstniece, savu romānu sižetu risina vientiesīga senti-

mentālisma garā, neatklājot sociālo attiecību būtību.

21 Acīmredzot domāts lauksaimniecības biedrību organizētājs un

žurnālists Jēkabs Vāgners, kurš savu sabiedrisko darbību sāk 30. gados.

22 Pirmais latvietis, kas ieguvis augstāko lauksaimniecisko izglī-

tību, centās lauksaimniecībā ieviest racionālākas metodes.

23 R. Tomsona izdotais lauksaimniecības žurnāls.

24 Laisser faire (franču vai.) — ļaujiet darīt — kapitālisma brīvās

konkurences princips.



748

* Der Nulzen (vācu vai.) — peļņa.
26 Pjotra Boborikina romāni «Nasta» un «Citādi», kas publicēti

žurnālā «BecrHHK EBponti».
27 Tēls vairākos Sergeja Jelpatjevska stāstos, uzpircējs un blēdis.

28 Angļu rakstnieka T. Hārdija romāna «Tesa no d'Erbervilu cilts»

varone.

29 Domāts Džūda — tēls T. Hārdija romānā «Džūda Neievēro-

jamais».
30 Acīmredzot domātas Raiņa piezīmes 1885. g., kad tēvs viņam

uzdod saimnieciskus pienākumus.
31 Dāņu rakstnieka Jensa Pētera Jākobsena romāns «Nīlss Līne».

32 Ļoti neskaidrā rokrakstā pierakstīti materiāli ar satīrisku pie-

skaņu, kas raksturo latviešu kolonistu dzīvi Pleskavā.

33 Tautskola.

84
Aiz šī vārda seko skaitlis 92.

85 Tēls M. Saltikova-Ščedrina darbā «y6eJKmn,e Monpeno».

86 lerāvēju tipi M. Saltikova-Ščedrina aprakstu ciklos «EAarona-

MepeHHbie pēra» un «y6eJKHin,e MoHpeno».
37 Krievu ekonomista, liberālā narodņika V. Voroncova grāmata

«Mūsu virzieni».

38 Četri tālāk minētie paziņojumi iespiesti 1898. g. 22. aprīli

laikraksta «Balss» 16. nr.

89 F. Bergmaņa nāve 1898. gadā būs izsaukusi atmiņas par viņu

un P. Stučku, jo F. Bergmanis bija pirmais «Dienas Lapas» redaktors.

40 Lielkņazs Vladimirs Romanovs, cara Aleksandra II dēls, Baltijā

ieradās vairākkārt uz karaspēka skati, t. s. smotru. Par lielkņaza ap-

meklējumu rakstīts «Dienas Lapā», 1894. g. 14. jūnijā, kad Rainis

bija tās redaktors.

1896—1903

AUTOBIOGRĀFISKA ROMĀNA MATERIĀLI

Pirmie sižeta uzmetumi un romāna plānojumi Raiņa rokrakstu

fondā atrodami jau 80. gadu materiālos, taču to kopējais apjoms ir

niecīgs un pašlaik nav iespējams precīzi noteikt arī tiešo uzrakstīšanas

gadu.

Pirmie plašāk izvērstie romāna materiāli, situāciju pieraksti, kā

arī plāni no jauna parādās kopš 1896. gada reizē ar dienasgrāmatas

rakstura piezīmēm. Šajā nodaļā sniegtas trīs galvenās romāna ma-

teriālu grupas, kuru sākumi atrodami RLMVM (59035), bet pēc tam —

vairākos citos inventāra numuros, kuros Rainis apstājies pie auto-

biogrāfiska darba idejas un, pārejot uz šī žanra ieceri, te pievienojis

cietumā un Slobodskas trimdas laikā rakstītos romāna materiālus.
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Slobodskas laikā (1899. —1903. g.) turpinās romāna plānojumi uz

dažāda izmēra lapām. Arī šeit daudz autobiogrāfiskā materiāla, kas

hronoloģiski arvien paplašinās, paplašinoties pašai Raiņa biogrāfijai.
1 RLMVM (59035/123) lapiņas teksts rakstīts uz tādas pašas lapiņas

kā piezīmes polemikai ar A. Niedru (—dr—dr—), (59035/12) — blok-

notā, kur rakstīti 1896. g. maijā datētie materiāli.

1897

1897. g., kad Rainis atrodas Panevēžas cietumā, tiek rakstīti

pirmie plašākie liela apjoma daiļdarba plānojumi, apsvērta vispiemē-

rotākā žanra izvēle. Pats būtiskākais materiāls šeit ir astoņas viena

izmēra piezīmju lapiņas (59035/64 —71). Tām piekļaujas vairāki situ-

āciju pieraksti, dažādu pārdomu fiksējumi v. c. materiāli, kas arī

attiecināmi uz 1897. g. cietumā pavadītajiem mēnešiem (atsevišķas

lapas — 59035 un 23090).
'

Ferdinands Vrede studēja tieslietas, paralēli nodarbojās ar

rakstniecību un strādāja par redaktoru. Kopš 1894. g. dzīvoja Berlīnē,

kur viņš, sākot ar 1895. g., rediģēja laikrakstu «JVeue Uterarische

Blātter» un no 1896. g. piedalījās «Das geistige Ber/m» izdošanā. Sa-

rakstījis lugu «Eine?».

1 Grāmatizdevējs Jelgavā, kas noraida Raiņa pirmo dzejoļu krā-

jumu.
3 Doras Pliekšānes studiju biedrene un draudzene Cīrihē.

4 Autrichtig (vācu vai.) — patiess, atklāts.

6 Standard oi Mie (angļu vai.) — dzīves norma.

9 Nobie (franču vai.) — dižciltīgs.
7

Sākums kādam Raiņa jaunības dzejolim:

Toreiz cerējām

Kļūt par varoņiem ...
8 J. V. Gētes romāns «Vilhelma Meistara ceļojumu gadi».
9 Civis Romānum sum (latīņu vai.) — esmu Romas pilsonis.
10 Nec vj> iortis, nec iemina casta (latīņu vai.) — ne vīrs stiprs,

ne sieva tikla.

SLOBODSKAS LAIKA PIEZĪMES

1 J. G. Herdera sakārtots un tulkots dažādu tautu dziesmu krājums

«Stimmen der Vdlker m Liedern», kurā iespiestas arī dažas latviešu

tautas dziesmas.

2 Rainis bija uzrakstījis apcerējumu «Par E. Voltera etnogrā-

fiskiem rakstiem» (Dienas Lapa, 1899. g. 25. martā, 69. nr.) un

1899. gada 4. maijā vēstuli no Pleskavas (skat. KR, 19, 483.-485. lpp.).

3
18. gs. 70. gadu literārā kustība Vācijā.
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4 lespējams, te domātas itāļu gleznotāja Leonardo da Vinči

piezīmju grāmatiņas un rokrakstu lapas (ap 7000 vienību), kas sagla-

bājušās līdz mūsdienām,

KASTAŅOLAS PERIODS

(1906—1920)

Laikā no 1899. līdz 1905. gadam Rainis dienasgrāmatu nerakstīja.

Viņš to turpināja emigrācijā Šveicē, kur sākumā dažus mēnešus uztu-

rējās Cīrihē, bet pēc tam apmetās Kastaņolā, kur nodzīvoja līdz

1920. gadam.

1906. gada maijā atsāktajos dienasgrāmatas ierakstos drīz vien

jūtamas tās izmaiņas Raiņa personībā, kuras nosacīs dienasgrāmatu

saturu visā Šveices periodā. Atšķirības konstatējamas, salīdzinot ne

vien ar jaunības laiku, bet arī ar 90. gadiem. Šveices perioda ierakstos

detalizētākā, taču galvenais emocionāli līdzsvarotākā izteiksmē pastās-

tīts par attiecīgās dienas notikumiem. Tekstā pilnībā izzuduši māksli-

nieciskās fantāzijas caurstrāvoti fragmenti, kas nereti lasāmi agrākajās

dienasgrāmatās. Ja Raiņa personība jaunības un 90. gadu dienasgrā-

matā galvenokārt atspoguļojas divu elementu — pašapliecinājuma un

pašnosodījuma — dialektika, tad Kastaņolā vadošie elementi kļuva

citi. Šveicē rakstītajās dienasgrāmatās Raiņa skatījums nav tik lielā

mērā piesaistīts savām personiskajām problēmām, bet gan centrēts uz

ārējo pasauli — sabiedriski politiskajiem, literārās dzīves notikumiem

un citām vēsturiski konkrētām norisēm. Kastaņolas gadu ikdienas au-

tobiogrāfiskajās piezīmēs plaši atspoguļojas Raiņa saistība ar sabiedrības

likteni un tās attīstības tendencēm šajā laikā. Šī saistība, protams,

eksistēja arī agrāk, taču, piemēram, 80. un 90. gadu dienasgrāmatu

tekstā izjūtama ievērojami mazākā mērā.

Šveices periodā dzejnieku ļoti nodarbināja jautājums par dienas-

grāmatu noderību turpmākajā dzīvē un radošajā darbībā. Pakāpeniski

viņam nostiprinājās divi galvenie dienasgrāmatu materiālu izmantojuma

veidi — autobiogrāfisks romāns un memuāri. Eksistēja un arī dienas-

grāmatas tekstā vairākkārt konkrēti iztirzāta ideja par dienasgrāmatu

publikāciju.

Raiņa attieksme pret dienasgrāmatas perspektīvām ietekmēja viņa

centienus izstrādāt optimālāko pierakstu formu, dienasgrāmatas tipu.

Kastaņolas gadu dienasgrāmatas dzejnieka autobiogrāfisko ikdienas

pierakstu vēsturē visvairāk izceļas ar formas meklējumiem un oriģi

nāliem praktiskiem risinājumiem.

1907. gada augustā Rainis uzsāka jaunu dienasgrāmatas veidu, ko

nosauca par «Dienas hroniku». Tai ir īpaša uzbūve. leraksti izdarīti

pēc iepriekš izstrādātas iedalījumu sistēmas, kura savukārt ievērota
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katru dienu. Jaunais dienasgrāmatas tips pavēra dzejniekam iespēju

sniegt uzskatāmu ainu par attiecīgo dienu. Pie tam ieraksti neaizņēma

daudz laika, jo atzīmes parasti ļoti lakoniskas. Tieksme racionalizēt

savas dzīves un darbības fiksāciju, par ko Kastaņolas periodā Rainis

daudz rūpējās, «Dienas hronikā» realizējās pilnā mērā.

Ļoti aktīvi ikdienas autobiogrāfisko piezīmju formas meklējumiem

Rainis nodevās kādu laiku 1914. un 1919. gadā, kad ierakstus izdarīja

vairākās dienasgrāmatās.

Raiņa dzīvē dienasgrāmata ļoti svarīgu lomu ieņēma 1912. —

1913. gadā. Tolaik Rainis īpaši rūpējās par savu filozofisko, estētisko,

sociālo atziņu fiksāciju. Viņš bieži mēdza akcentēt savu ieskatu: «Katra

doma zudusi, tiklīdz to neuzraksta.» Atziņu labākais saglabāšanas un

apkopošanas līdzeklis toreiz viņa pārliecībā bija dienasgrāmata.

Raiņa dienasgrāmatu vēsturē visvairāk dzejnieka personības lie-

lums atspoguļojas Kastaņolas perioda materiālos, sniedzot uzskatāmu

liecību par viņa domātāja izcilību un cilvēciskās būtības iekšējo spēku

un komplicētību. Minētā perioda ikdienas autobiogrāfisko piezīmju

tekstā ļoti skaidri atklājas Raiņa filozofisko, estētisko, sociālo interešu

daudzpusība un viņa uztveres, attieksmes, vērtējumu oriģinalitāte.

Dienasgrāmatās labi izsekojama Raiņa domas attīstība no pirmajā

momentā izsacītajiem subjektīvajiem ekspromtiem līdz vispārinošiem

un objektīviem formulējumiem, kad skaidri redzams gan attiecīgo

spriedumu saturs, gan dzejnieka paškritika par savu sākotnējo neie-

cietību.

Rainis dienasgrāmatā bieži izsacījās par sava rakstura trūkumiem,

cilvēku un viņu rīcības vērtējumu pārāk personisko nokrāsu, sponta-

nitāti, savu «vērību pret aizskārumiem», kas parasti viņā visātrāk

izsauca nepamatotu skepsi. Raiņa paškritikas aktualitāte praktiski labi

redzama dienasgrāmatas ierakstu un vēstuļu salīdzinājumā. Tad seci-

nāms, ka dienasgrāmatā izteiktie asie vārdi par kādu personu vai

notikumu jau pavisam drīz pārvērtēti un vēlāk emocionāli līdzsvaro-

tākā noskaņā sacerētajā atbildes vēstulē parasti nav vairs nemaz sa-

stopami.

Kastaņolas perioda dienasgrāmatās Rainis minējis ļoti daudzas

personas. Vairāku cilvēku apzīmējumā dzejnieks nav lietojis viņu

īstos vārdus, uzvārdus vai arī nosaucis tikai vārdu. Minētie personu

apzīmējumi radušies dažādi. Tā, piemēram, P. Stučku par Resno dēvēja

jau ģimnāzijas laikā. Pie tam šo iesauku lietoja ne tikai Aspazija un

Rainis, bet arī citi cilvēki (piem., Dora Stučka vēstulē māsai Līzei

1891. g.
— 53895). Dažu dzejniekam ilgi un labi pazīstamu personu

iesaukas (piem., Brālis — A. Deglavs, Onkulis — E. Birzmanis) figu-

rēja tikai ļoti šaurā lokā (Aspazija, Rainis, attiecīgā persona).

Kastaņolas perioda dienasgrāmatu tekstā saglabāti visi Raiņa

lietotie personu apzīmējumi, kas paskaidroti komentāros. Komentāros
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ipaši nav paskaidroti vienīgi sekojoši Raiņa konsekventi lietotie ap

zīmējumi: Brālis — Augusts Deglavs, Resnais — Pēteris Stučka, On

kuls — Ernests Birzmanis, Kurcis — Kārlis Kurševics, Biruta — Biruta

Skujeniece, Saša — Aleksandrs Ulpe, Vasals — Vilis Šiliņš, Laura —

Laura Gulbe, Nīna — Anna Priedīte, Konrāds — Konrāds Pēteisons.

Aspazijas apzīmējums «I.» («In.» v. tml.) Kastaņolas perioda

dienasgrāmatās atstāts Raiņa formā, t. i., nav papildināts.

«Dienas hronikā», kuru Rainis rakstīja uz nelielām lapiņām, viņš

labajā pusē izdarīja atzīmes par sevi, kreisajā pusē — par Aspaziju.

Teksts par Aspaziju šajā publikācijā atdalīts ar kvadrātveida zīmēm.

Rainis samērā bieži dienasgrāmatā (visvairāk «Dienas hronikā»)

atstāstījis arī naktī redzētos sapņus, pie tam ne tikai savus, bet arī

Aspazijas. Sapņu saturs netiek komentēts, dažādie apzīmējumi, saīsi-

nājumi nav atšifrēti, papildināti. Dzejnieks dažkārt reālo notikumu un

redzēto sapņu ietekmē izdarījis zināmus secinājumus. Pati tendence

«tulkot» sapņus, izdarītie secinājumi pamatā liecina par atsevišķām

Raiņa personības īpatnībām, visbiežāk raksturo viņa lielo pašapziņu,

patmīlību. Literatūras vēsturē labi zināma sapņu loma daudzu rakstnieku

daiļradē. Piemēram, F. Dostojevskis sapņus dēvēja par «otro redzi».

Pilnīgi nedrīkst ignorēt arī Raiņa attieksmi pret sapņiem, taču naivi

un aplami viņa attieksmi uzskatīt par misticisma pārņemta cilvēka

rīcību.

1912. un 1913. gada «Dienas hronikā» sapņi atzīmēti lapiņas otrajā

pusē. Sajā publikācijā sapņi ievietoti attiecīgās dienas ieraksta beigās

pēc sastādītāja atdalījuma — [Sapņi.].

Preses izdevumu, grāmatu nosaukumi nav papildināti tikai atse-

višķos gadījumos. Vārdu saīsinājumi papildināti vienīgi tad, ja teksta

lasījums var izraisīt pārpratumus.

Starp Kastaņolas perioda dienasgrāmatu materiāliem dzejnieka

arhīvā atrodas vāciņi ar sekojošiem nosaukumiem: «1905», «1906 Te-

mati un skaidas», «1907 Partija», «1908», «1906 Temati 1908», «Svešs

materiāls 1905 —8», «1909 Atsev. domas», «Pašam nodibināties

1906, 1907—1909», «1907», «15.4.18. Materiāli atdomām 1905—8.

Jaungads 1907. Menaggio», «1908» (2. eks.), «Temi 1905—8», «Metu

1905 — 1908», «1909», «1913», «Domas», «11.6.16. Atdomās un pie-

zīmes», «1908 Domas», «1908 Pro domo», «1908 estētika», «1908 partija

un politika», «1910», «1915 Atdomās», «1910 Atdomās», «1913 Atdomā-»,

«1915 Biogrāfija», «Vēstuļu fragmenti nezināma gada», «1914 Atdomās»,

«1914», «Jaundzejas. Plāni pa gadiem. Darbnīca», «Atdomās 1906—

1918», «Pirms 1906. Dienasgrāmata. Dienas un domas. Dienas un atdo-

mās. Atdomās līdz 1906», «1906 Cīrihe, Castagnola», «Dienasgrāmata

1906» (2 eks.), «Dienasgrāmata — laikraksts. Aus d. Vogelperspektive.

No Kalngala. Dienas un darbi. Dienas un domas. Dienas un lietas»,

«1912 Dienasgrāmatu lieces», «30.9.12. Dienas un domas. Tehnika».
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«1912», «Darbu gaita. Darbu hronika», «Mans Kalendārs. Jūtu grām.
Mana gaita. M. vēsture. Mani dati. Datu grām.», «Notikumu grāmata»,

«1912 Plāns», «1911», «1919 Domu grāmata», «Mana vēsture», «1916

sev celtne 1912—1916», «Dienasgrāmata 1913».

1906

DIENASGRĀMATA

10.5.6. (213. lpp.)
1 Šeit un turpmāk domāts Brē kalns Kastaņolas tuvumā. Montē

(itāļu vai.) — kalns.

2 Ernesta Birzmaņa vēstule Raiņa arhīvā nav atrasta.

8 Aleksandrs Ulpe apgādāja Raini ar Rīgas preses izdevumiem,

grāmatām, kā arī kārtoja dzejnieka naudas darījumus, par ko liecina,

piem., Raiņa 1906. g. sūtītās vēstules A. Deglavam, B. Priedītim (skat.

KR, 21). Dora Stučka no 1903. g. marta līdz 1906. g. jūnija sākumam

dzīvoja Vitebskā (skat.: Stučka P. Rakstu izlase, 1. sēj. R., 1976,

505. — 507. lpp.).
4 Biruta Skujeniece no 1906. g. februāra līdz maija beigām uztu-

rējās Berlīnē (skat.: Teātris un dzīve. R., 1959, 367. lpp.).
5

«Virpuļa kalendāru» komentāros teikts: «Tiešo ierosinājumu

izveidot kalendāra literāro pielikumu Rainis saņēma no Rigas grāmat-

izdevēja Dāvida Zeltiņa. Šo priekšlikumu D. Zeltiņš izsaka vēstulē

Rainim 1906. gada 28. jūnijā..» (KR, 7, 338. lpp.). leraksts dienas-

grāmatā liecina, ka materiālus kalendāram (tā sastādīšanā bez Raiņa

un Aspazijas piedalījās arī citas personas) dzejnieks sācis vākt pirms

«tiešā ierosinājuma» saņemšanas.
6 Aspazijas tēlojums «Dievzemīte» pirmo reizi publicēts grām.:

Ciba. Zinātnisku, literārisku un sabiedrisku rakstu krājums. R., 1907,

80.—83. lpp. Tēlojumā uzsvērta 1905. gada revolūcijas cildenā no-

zīme. «Ciba» iznāca P. Stučkas vadītajā izdevniecībā «Dzirkstele».

7 Rainis lasījis K. Hufelanda grāmatu «Makrobiotika jeb cilvēka

mūža pagarināšanas māksla» {«Macrobiotik odei die Kunst das

menschliche Leben zu verlangern»), kura atrodas dzejnieka bibliotēkā

(76626). Grāmata atrasta, kā atmiņu stāstījumā norādījis dzejnieks,

jaunībā Berkenhēgenas dzīvojamās mājas bēniņos (skat.: Birkerts A.

Sarunas ar Raini. —
Grām.: Tikšanās ar Raini. R., 1965, 37. lpp.).

8
Domāta P. Korneija traģēdija «Sids» («Ci'de»), kuras izdevums

atrodas Raiņa bibliotēkā (77062).
9 Ar vārdiem «dzīves gaita» Rainis apzīmējis savu dienasgrāmatu.
10 Domāts darbs «Epus 1905» (par tā sacerēšanas gaitu skat.:

Ābola M. «Epus 1905». — RGGr, 1979, kā arī KR, 8).

11 Saglabājušās ieceru piezīmes komiskam epum «Pērkona ceļo-

jums» (23073, 29543).
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12 Par krievu drāmu Rainis mēdza dēvēt traģēdiju «lija Muro-

mietis» (skat. KR, 12, 243.-452. lpp.).
13 D/c Schlailheit (vācu vai.) — atslābums, enerģijas trūkums,

gļēvums.

12.5.6. (214. lpp.)

1 Rainis mīlēja strādāt brīvā dabā un par «zaļo istabu» būs

dēvējis kādu iecienītu vietu. 1907. g. 5. septembra v. c. dienasgrā-

matas ierakstos runāts par «zaļo pili liliju kalnā». «Zaļā istaba» atra-

dusies pie baznīcas (per chiesa (itāļu vai.) — pie baznīcas), par kuru

«Kastaņolā» Rainis sacījis: «Par Kataneo namu kādus 50 metrus augstāk
ir Kastaņolas baznīca, ieslavēta sava skaistuma dēļ visos ceļotājos un

Itālijas apmeklētājos, var teikt: pazīstama visā pasaulē. Pie baznīcas

skaista kapsēta un kastaņu mežiņš, — visas vietas, kuras mums bija

sevišķi mīļas un kurp mēs gājām, un kur sēdējām un strādājām vai

katru dienu» (KR, 17, 35. lpp.).
2

Apzīmējuma nozīme nav noskaidrota.

3 Par «Gaismas pili» Rainis dēvēja 1906.—1908. g. iecerētu ro-

mānu, kuram radāmās domas turpināja atzīmēt arī 1913.—1919. g.

(139011, 120791). Romānā būtu atspoguļota Latvijas saimnieciski poli-

tiskā vēsture. 1906. g. materiālos runa galvenokārt ir par 1905. gada

revolūcijas notikumiem. Romāna forma tiktu veidota kā dažādu žanru

(aforismu, dienasgrāmatu, dialogu v. c.) savijums.
4

Tamlīdzīgi Rainis dēvējis viencēlienu «Ģirts Vilks», kurā izman-

toja P. Merimē noveles «Mateo Falkone» sižetu (skat. KR, 9, 315.—

354. lpp.). Minētās P. Merimē noveles izdevums ar pasvītrojumiem

atrodas Raiņa bibliotēkā (125684).
5

Rainis ar Aspaziju staigājuši pa Gandrijas gravu. Par gravu

1907. g. sacerētais dzejolis «Gravas vārdi» ievietots krājumā «Gals un

sākums» (skat. KR, 2, 220. lpp.). Netālu no Kastaņolas Lugāno ezera

krastā tolaik atradās arī Gandrijas ciems.

13.5.6. (214. lpp.)

1 R. Zariņa vēstule Raiņa arhīvā nav atrasta.

2 Rainis lasījis V. Igo romānu «Parīzes Dievmātes katedrāle»

(«No/re Dame»). Grāmata ar Raiņa piezīmēm un pasvītrojumiem at-

rodas viņa bibliotēkā (122689).
3

«Spartaks» ir viena no Raiņa aizsāktajām lugām (skat. KR. 15,

14.—17. lpp.).
4 Vārds «pantagi» nozīmē sacepumu no olām ar speķi. Rainis

vārdu lietojis citādākā nozīmē.

5 Feste di iiori (itāļu vai.) —
ziedu svētki.

8 Runa ir par itāļu renesanses pēdējā izcilākā dzejnieka Torkvato

Taso likteni, kura vērtējumu Rainis vairāk pieskaņojis savām tā brīža
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izjūtām, nekā rūpējies par teiktā pareizību. T. Taso dzīve un daijrade

spilgti atspoguļoja humānisma sabiukumu un feodāli katoliskās reak-

cijas negatīvo lomu. T. Taso izjutis daudzus pazemojumus, viņam

n-jcās piedalīties galma dzīvē un sacerēt pasūtījuma darbus, kas bija

pretrunā ar viņa pārliecībā dominējošo brīvas un neatkarīgas dzejas

ideālu. Mūža beigās dzejnieks atsacījās no saviem darbiem, pārdzīvoja

dziļu daiļrades krīzi un bija psihiski slims. Rainim priekšstats par

T. Taso varēja izveidoties pēc Gētes drāmas «Torkvato Taso», kurā

dzejnieka likteņa traģiskums nav atspoguļots sociālā aspektā. Minēto

Gētes darbu, kas atrodas Raiņa bibliotēkā (121361), viņš 1906. g.

tulkoja latviešu valodā.

21.5.6. (215. lpp.)
1 Vēstulē E. Birzniekam-Upītim 1907. g. 12. februārī Rainis saka,

ka «Asp. raksta vēsturisku rakstu par revol. sievietēm» (KR, 21,

27. lpp.). Aspazijas darbs «Sieviete franču revolūcijā» publicēts

žurnāla «Rīts» 1907. g. 6. numurā. Aspazija savam rakstam izmantojusi

franču vēsturnieka 2. Mišlē (Michelet) darbu «Francijas revolūcijas

vēsture». Viņa savā dienas hronikā par lasīto 1906.—1919. g. ierakstījusi:

«Michelet revoluc. sievietes» (90557).
2 Domāta F. Lasāla drāma «Francis fon Zikingens» («Franz von

Sikingen»), kuras izdevums atrodas Raiņa bibliotēkā (122753).

3 Raini saistījis Lukiāna radītais satīriskais dialogs, kas izpaudās

darbos «Dievu sarunas», «Jūras sarunas», «Hetēru sarunas» v. c. Lu-

kiāna dialogu no «Sarunām mirušo valstībā» Rainis ievietojis «Ma-

zajos Dunduros» (skat. KR, 7, 40.—42. lpp.).

24.5.6. (216. lpp.)
1 Rainis atsaucies uz J. P. Ekermaņa grāmatas «Sarunas ar Gēti»

1. sēj., kura 170. lpp. dzejnieka plaši pasvītrojumi (122501).

4.6.6. (217. lpp.)
1 Jau 90. gadu vidū iecerētā romāna «Nākotnes cilvēks» («Der

Zukmdtsmensch») piezīmju materiālus Rainis papildināja arī emi-

grācijā.

5.6.6. (217. lpp.)
1 9. un arī 10. jūnija ierakstos galvenokārt runa ir par romāna

(romānu) problemātiku. Ar «Z. I» apzīmēta romāna «Nākotnes cilvēks»

1. daļa. Par romānu dēvēts arī cits iecerēts darbs, kura centrālā tēla

«dzejnieka» un visa darba saturiskās problemātikas idejiski filozo-

fiskā ievirze it kā kontrastētu ar romānu «Nākotnes cilvēks» (tā

1. daļu). Divas 9. jūnija ieraksta lapiņas augšējā labajā stūrī numu-

rētas («I» un «II»),
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2 Minēto nosaukumu nozīme nav noskaidrota. Raiņa darbu virs-

raksti tie nav.

3 Runa ir par Jāni Kovaļevski (Lepski), Ādolfu Herteli, Olgu Ko-

vaļevsku, Brenci Priedīti.

4
Rainis atsaucies uz Gētes tuvu paziņu Raheli Varnhāgenu fon

Enzi. 1904. g. atkārtoti tika izdotas viņas vēstules trijos sējumos.

Par «lasīto Raheli» 1907. g. savā dienas hronikā minējusi Aspazija

(90557).
6 1900. g. 12. janvārī Rainis rakstīja Aspazijai: «Tikko izlasīju

arī kādu franču brošūru par neirastēniju, tā ir ļoti prātīga, labāka un

mazāk pretencioza kā vienīgais līdzeklis; šo vīru sauc par Fleurv,

un viņš atzīst ārējās palīdzības nepieciešamību» (58051). Visticamā-

kais, runa gan vēstulē, gan dienasgrāmatas ierakstā ir par krievu

surdopedagogu Viktoru Flerī, kurš kurlmēmo apmācībā ieviesa radi-

kāli jaunu metodiku. Par šiem jautājumiem Aspazija un Rainis inte-

resējās dzejnieces slimā brāļa Kristapa Rozenberga dēļ.
6

Rainis, ļoti iespējams, atsaucies uz B. Spinozas galveno darbu

«Ētika», kurā morāles jautājumu risinājumā liela nozīme filozofa lie-

totajam determinisma principam, saskaņā ar kuru nav nejaušas, ob-

jektīvi nenosacītas cilvēka rīcības. B. Spinoza tāpat uzsvēra, ka

vienīgi izzinot un analizējot savu rīcību un tieksmes, cilvēks spējīgs

valdīt pār tām un pakļaut tās, kā raksta Rainis, «spēka sajūtai un

pilnībai». B. Spinozas mācība dziļu ietekmi atstāja uz Raiņa lielāko

autoritāti Gēti, kurš raksta, ka tas, «kam bija lemts tik dziļi ietekmēt

visu manu domāšanas veidu, bija Spinoza» (Gēte J. V. Poēzija un

īstenība. R., 1976, 563. lpp.). Minēto Gētes darbu Rainis tajās dienās

lasīja. Tas ar Raiņa piezīmēm glabājas viņa bibliotēkā (125432,

125433).
7

Gēte, izsakoties par iespējamību izmantot dažādus literārus ma-

teriālus, savukārt atsaucās uz Šekspīru. Par vienu no saviem darbiem

Gēte raksta: «Izmantodams mūsu vecmeistara Šekspīra dotās tiesības,

es ne mirkli nesvārstījos un galveno skatu, kā arī citas dramaturģiski

piemērotās vietas pārtulkoju un tieši pārcēlu savā darbā. Lai izvei-

dotu atbilstošu izskaņu, beigas aizņēmos no kādas angļu balādes..»

(Gēte J. V. Poēzija un īstenība. R., 1976, 595. lpp.). Arī «Fausta»

komentāros norādīti daži Gētes izmantotie citu autoru darbi (skat. KR,

16, 445., 447. lpp.). Plaši par tiesībām literātam izmantot citu autoru

sacerējumus Gēte izsacījies 1825. g. 18. janvārī J. P. Ekermanam,

kura grāmatu «Sarunas ar Gēti» Rainis rūpīgi lasīja.
8 Ich-Form (vācu vai.) — izklāsta forma 1. personā.
9 Domāts autobiogrāfiska rakstura darbs (romāns), kuram sagla-

bājušās piezīmes (23285, 123846).
10 Rainis atsaucies uz Gētes darbu «Poēzija un īstenība» («Dichtung

und VVahiheit»), kura priekšvārdā norādīts uz «pa pusei dzejisko, pa
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pusei vēsturisko izklāsta manieri» (Gēte J. V. Poēzija un īstenība.

R., 1976, 9. lpp.).

10.6.6. (220. lpp.)
1

lerakstā Rainis izsacījies par tolaik samērā bieži pārdomātā

romāna (vairāku romānu) satura ievirzi. «Rudens romānā», noprotams,
būtu runa par 1905. gada revolūcijas kulminācijas posmu, kā arī par

pirmsrevolūcijas gadiem, par ko liecina vēlēšanās izmantot krājuma

«Tālas noskaņas zilā vakarā» materiālus. lerakstā minētos vārdus

«mana reliģija» nevajadzētu izprast (to diemžēl dara atsevišķi mo-

derno reliģiski filozofisko koncepciju piekritēji mūsdienās emigrantu

aprindās, izvirzot pilnīgi aplamus jautājumus par Raiņa reliģiozitāti)

kā cenšanos radīt «jaunu reliģiju» (šo aplamo pieņēmumu kritiku skat.:

Mikainis Z. Rainis — internacionālists un patriots. R., 1978, 54.—55.

lpp.). Ar minētajiem vārdiem Rainis dažreiz mēdza stilistiski apzīmēt

savu patstāvīgo attieksmi pret plašākiem un svarīgākiem filozofiskiem,

estētiskiem, sociāliem jautājumiem. Faktiski jau Raiņa dzīves laikā

daži kritiķi nespēja pareizi izprast dzejnieka lietotās šķietami reliģiozās

terminoloģijas īsto jēgu. Rainis par jēdzienu nozīmi un kritiķu kļūdām

spilgti izteicies 1912. g. 13. aprīļa dienasgrāmatas ierakstā.

2 Brennendes Verlangen zu heiien (vācu vai.) — augstākā mērā

vēlēšanās palīdzēt.

12.6.6. (220. lpp.)
1

Raiņa runa Zaļeniekos 1894. g. 31. jūlijā pazīstama pēc tās

atreferējuma «Dienas Lapā» 1894. g. 8. augustā (skat. KR, 18, 658. lpp.).

21.7.6. (222. lpp.)
1 1905. g. sākumā Rainis bija sakārtojis jaunu dzejoļu krājumu

(«Vētras sēja») un ar nosaukumu «Laika šalkas» iesniedza to publicēt

«Pēterburgas Avīzēs». Publikāciju pārtrauca dzejoļu revolucionārā

satura dēļ. Nelabvēlīgi bija arī toreizējie apstākļi, jo reakcijas pamu-

dinātā cenzūra īpaši sekoja laikrakstā ievietotajiem materiāliem (plašāk

skat. KR, 1, 489.—490. lpp.).
2 Domāts grāmatizdevējs A. Reinbergs Jelgavā, kuram Rainis

nesekmīgi 90. gados iesniedza publicēšanai savu jaunības dzejoļu

krājumu (skat.: Birkerts A. J. Raiņa dzīve. R., 1938, 66. lpp.).

4.8.6. (222. lpp.)

1 Par Raiņa līdzdalību polemikā sakarā ar «Fausta» tulkojumu

skat. KR, 16, 489.-491. lpp.

1.9.6. (223. lpp.)
1 1906. g. iznāca dzejoļu krājums «Jaunais spēks», kuru sastā-

dīja J. Jankavs (Raiņa vēstules sastādītājam skat. KR, 21).
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2 Rainis ar «uzbrukumu» varēja domāt K. Krūzas negatīvo recen-

ziju par krājumu «Vētras sēja». Tajā, piem., teikts: «Rainis nava gājis

uz priekšu, bet gan atpakaļ, un liekas pat, ka apdziedādams sīkos

putniņus, stādiņus, zālītes, zīlītes, saulītes un vēsmiņas lielais dzejnieks

būtu pats palicis sīks un niecīgs, un savāds ar visu šo nenozīmīgo

mudžekli par neko..» (Krūza K. Raiņa «Vētras sēja». — Pret Sauli,

1906, 1. nr., 40. lpp.).

31.10.6. (223. lpp.)
1 Rainis atsaucies uz Ļ. Tolstoja stāstu «Trīs nāves».

2 Ļoti iespējams, Rainis domājis franču buržuāziski demokrātisko

revolūciju, kas sākās 1789. gadā.

3
Atvasinājums no vācu vārda das Lumpenproletariat — skrandu

proletariāts.

4
Domāts krievu-japāņu karš (1904—1905), kas paātrināja 1905. gada

revolūcijas sākšanos.

5 Krievijas iekšlietu ministra un žandarmu šefa V. Plēves darbības

laiks (1902.—1904. g.) īpaši izcēlās ar pastiprinātu teroru pret strād-

nieku kustību. V. Plēve uzskatīja, ka Krieviju no revolucionāras situ-

ācijas var izvest īslaicīgs uzvaru nesošs karš.

6
Tamlīdzīgi Rainis apzīmējis Ļ. Tolstoja romānu «Karš un miers».

20.11.6. (224. lpp.)

1 Ļoti iespējams, domāta Raiņa vēstule M. Liepām (skat. KR, 21,

20.—22. lpp). M. Liepa vēstulē Rainim 1906. g. 29. jūnijā izsaka savu

attieksmi par kļūdaino sociāldemokrātu taktiku atsevišķos 1905. gada

revolūcijas cīņu posmos. Vēstules autors griezās pie Raiņa kā pa-

zīstama sabiedriska darbinieka un principiāla partijas biedra (21762).

22.11.6. (224. lpp.)
1 Tamlīdzīgi apzīmēts J. Jankava ar kriptonīmu «-vs» 1906. g.

publicētais darbs «Kā atdzima misticisms?» vairākos turpinājumos

laikrakstā «Mūsu Laiki». 219. numurā bija ievietots viens no raksta

turpinājumiem, kurā runa par franču un vācu romantisma lomu sava

laikmeta sociālo problēmu atspoguļojumā.

2 Karbonāri bija tāda paša nosaukuma slepenas biedrības locekļi

Itālijā 19. gs. Viņi cīnījās par nacionālo neatkarību un konstitucionālu

iekārtu.

3
Domāts Stepans Razins, kūra tēls atveidots Raiņa nepabeigtajā

lugā «Stenka Razins» (skat. KR, 14, 435.-468. lpp.).
4

Domāts Jemeļjans Pugačovs.
5

Haiduki bija dienvidu slāvu tautu bruņotas cīņas dalībnieki pret

turku iekarotājiem 15.—19. gadsimtā.
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77.11.6. (225. lpp.)
' Šeit un turpmāk ar romiešu cipariem, iespējams, apzīmēti panti

kādam iecerētam dzejolim, jo ieraksta sākumam ir radošu piezīmju

raksturs.

2 C. Lombrozo bija antropoloģiskā virziena (t. s. lombroziānisma)

pamatlicējs buržuāziskajā kriminoloģijā un kriminālajās tiesībās. Vipš

i? irzīja nezinātnisku pieņēmumu par īpaša tipa cilvēku eksistenci,

kuru izdarītie noziegumi izskaidrojami vadoties pēc noteiktām viņu

bioloģiskajām pazīmēm (antropoloģiskajiem stigmātiem). Tolaik pa-

7ī?tami (izdoti arī vācu vai.) bija viņa darbi par ģēniju un psihiski

pr.toloģisku izpausmju sakarībām.

3
Minētās frāzes saistība ar J. P. Ekermaņa grāmatu «Sarunas ar

Gēti» nav konstatēta.

4
Apzīmējuma nozīme nav noskaidrota. lespējams, runa ir par

dramaturgu H. V. Gerstenbergu, kura grāmata atrodas Raiņa bibliotēkā

(126350).
5 Atvasinājums no vācu vārda die Gattung — veids, šķirne, suga,

ģints.
6 Domāti vēsturiskie notikumi, kas saistīti ar vācu iebrukumu

7emgalē, kura Latvijas teritorijā pēdējā 13. gs. beigās nonāca pilnīgā

okupantu jūgā.

11.12.6. (225. lpp.)
1 A. Niedra bija publicējis recenzijas par krājumu «Tālas noska-

ņas zilā vakarā» (skat.: Austrums, 1903, 655.—658., 713.—716. lpp.)

un lugu «Pusideālists» (skat.: Austrums, 1905, 151.—153., 232.-235.

lpp). V. Eglītis publicēja pārskatu par Raiņa dzeju un prozu (skat.:

Burtnieks. R., 1901, 171.—174. lpp.).
2 Blaue VVunderblume (vācu vai.) — zilā brīnumpuķe.
3 Rainis vēstules uzmetumā M. Liepām raksta: «Ja man ir kāds

iespaids, tad pateicoties nevis kādai vadošai lomai, bet manai dar-

bībai kā visas t. s. jaunās strāvas iesācējam un pirmām veicinātājam ..»

(KR, 21, 21. lpp.).

1907

DIENAS HRONIKA

1 1907. g. dienas hronika dzejnieka fondā glabājas ar vienu in-

ventāra numuru — 127920.

15.8.7. (226. lpp.)
1 1. Mečņikova grāmatas «Etīdes par cilvēka dabu» ietekmē izda-

rītās piezīmes aizsāktās lugas «Kurbads» jeb «Hs» radāmās domās

skat. KR, 14, 287.-288. lpp.
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2 Dēprimč (franču vai.) — nomākts, nospiests.

8 1907. g. 18. augustā Stutgartē vajadzēja sākties VII Starptau-

tiskajam sociālistiskajam kongresam.

16.8.7. (227. lpp.)
1 Šeit un turpmāk tamlīdzīgi apzīmēts Kasarates ciems netālu no

Kastaņolas.

2 Rainis gatavoja «Virpuļa kalendāra» literāro daļu (skat. KR,

7, 156.—296. lpp.), kā arī apkopoja materiālus P. Piliņa vadītajam

izdevumam «Latvijas zemgaliešu kalendārs», kurā dzejnieka darbi nav

publicēti.

3
lespējams, Rainis atzīmējis tēmu kādam «Virpuļa kalendārā»

paredzētam darbam.

4
Aspazija un Rainis tolaik sarunās bieži pievērsušies politiska

darbinieka un rakstnieka sociālajām funkcijām, kā arī partijas un

literatūras attiecībām (skat., piem., arī «Dienas hronikas» 19.8.7.

ierakstu). Pēc revolūcijas, vērojot notikumu attīstību ne tikai Latvijā

un Krievijā, bet visā Rietumeiropā, Rainis secināja, ka svarīgākā loma

politiskajā cīņā pievēršama ideoloģiskajam darbam. Vēstulē K. Pēter-

sonam 1907. g. 23. oktobrī viņš raksta: «Dzimtenē steigties tagad nav

vairs tāda vajadzība, cīņā dzimtene pamazām sākusi pieņemt citādu

veidu, asās formas ir izzudušas, sākusies lēna saimnieciska un konsti-

tuc[ionāla] attīstība. Tur vajaga cīnītāju taisni garīgiem ieročiem..»

(KR, 21, 67. lpp.). Rainis ļoti prasīgi izturējās pret partijas pasāku-

miem ideoloģiskajā darbā, galvenokārt tieši mākslas un literatūras iz-

mantošanā ideoloģiski politiskos nolūkos. Viņa prasīguma maksimā-

lisms nereti atspoguļojies dienasgrāmatas ierakstos.

5 Rainis domājis 1869. g. dibinātajā Vācu sociāldemokrātiskajā

partijā sastopamo nemitīgo cīņu starp marksistiem un oportūnistiem

jautājumos par iespēju revolucionāru mērķu sasniegšanai izmantot

parlamentārās un arodbiedrību cīņas formas.

6 Action directe (franču vai.) — tiešā rīcība.

7 Rainis ierakstā kritizē 20. gs. sākumā Francijā, Itālijā, Spānijā

v. c. pasaules valstīs izplatīto marksismam naidīgo sīkburžuāzisko

strāvu — sindikālismu, kas noraidīja strādnieku šķiras partijas nepie-

ciešamību, kā arī neatzina arodbiedrību piedalīšanos politiskajā

cīņā. Sindikālisma pārstāvji aizstāvēja t. s. tiešās rīcības taktiku, kuras

pamatā sabotāža, boikoti, ekonomiski streiki. Ar franču sindikālisma

uzskatiem Raini savās vēstulēs centās iepazīstināt J. Jankavs (28507,

28522). Rainis vienā no vēstulēm (1908. g. 10.-12. augustā) viņam pa-

teicas par atsūtīto sindikālisma ideologa 2. Sorelā grāmatu (skat. KR,

21, 122. lpp.).
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17.8.7. (227. lpp.)
1 Par Dievavīru Rainis ierakstā nosaucis E. Birznieku-Upiti. Rainis

viņam vēstulē 1907. g. 18. augustā raksta: «Sirsnīgi sveiki, dārgo

biedri, un lielo paldies par sūtījumu, kuru nupat saņēmu. Jūs esat

tas labais gādātājs, kura sirds par visiem iedegas, un maz es pazīstu

cilvēku, kurus visi tā mīlētu, kā «lāga dvēseli» un «Dieva vīru»»

(KR, 21, 56. lpp.).
2

Domāts F. Lasāls (Ictssa'/e).
3 Domāta Reklāma firmas izdotā «Universālbibliotēka».

4 Šajā teikumā dotā satura nozīme nav noskaidrota.

18.8.7. (228. lpp.)
1

Līdzīgi Rainis apzīmējis ieraksta izdarīšanas dienu, šinī gadī-

jumā — svētdienu.

2 Rainis lasījis Līvu Jurkas satīrisko rakstu krājumu «Ar smalkiem

bērza žagariem», kas atrodas viņa bibliotēkā (121673).

19.8.7. (228. lpp.)
1

Sūtījums saņemts no Viļa Herteļa.
2 Ar vārdiem «azila zemes» Rainis apzīmējis valstis, kas sniedz

patvērumu politiskajiem emigrantiem. Apzīmējuma pamatā atvasi-

nājums no vācu vārda das Asvl — patvērums, pajumte. «Kastaņolā»

ir nodaļa «Klasiskā azila zeme» (skat. KR, 17, 33. lpp.).

20.8.7. (229. lpp.)

1 Solch ein Keil (vācu vai.) — tāds puisis.
2 B. Skujenieces vēstulē Aspazijai apliecināta cieņa pret Raiņa

daiļradi.
3 Šeit un turpmāk Rainis saīsināti norāda, ka lasījis žurnālu «Die

Neue Zeitn («Jaunais Laiks»). Raiņa bibliotēkā atrodas žurnāla 1891.—

1916. g. numuri.

4
lespējams, kalendāra ievadā Rainis gribējis izmantot savu dze-

joli «Fiat Justitia!», kas ietilpst krājumā «Tālas noskaņas zilā vakarā»

(skat. KR, 1, 144. lpp.).
5 No vācu der Leitartikel — ievadraksts.

6 Ko tieši Rainis apzīmējis ar P. Stučkas «veikalu», grūti nosakāms.

Taču nekādā gadījumā tas nevarētu attiekties uz P. Stučkas jurista

pakalpojumiem, kurus savā laikā sniedza arī dzejnieks pats un kuri

patiesībā bija saistīti ar abu profesionālo izglītību. Dora Stučka par

savu un vīra dzīvi raksta, ka tā bijusi «tipiska revolucionāra inteli-

ģenta — proletārieša» garīgi, bet ne materiāli rosīga dzīve, un ka

viņi «eksistēja no tā, ko Vitebskas kolēģi šad un tad atsūtīja par

Stučkas atstātām pabeigtām prāvām Vitebskas apgabaltiesā» (cit. no

grām.: Dauge P. P. Stučkas dzīve un darbs. R., 1958, 357. lpp.). Aī~



762

vēds Bergs bija 1905. g. novembri Rīgā noorganizētās Demokrātiskās

partijas priekšgalā. Konstitucionāli demokrātiskās (t. s. kadetu) par-

tijas līderis viņš nav bijis, taču dzejnieka neprecizitāte nav būtiska.

Rainis vēlāk savā darbā «Latvieši» pilnīgi pareizi par A. Bergam un

viņam līdzīgu cilvēku idejiskās pārliecības nenoturību un dažādām

pēcrevolūcijas laika politiskajām organizācijām raksta: «Latviešu kon-

stitucionāli demokrātiskā partija.. cēlusies no tām pašām «Rīgas Lat-

viešu biedrības» aprindām [..] Latviešu buržuāzijas šās daļas uzskati

vēl nav paspējuši stingri izveidoties, tiklab partijas programma, kā

ari taktika svārstījās starp kadetismu un oktobrismu, skatoties pēc

vajadzības un pēc ietekmes no augšas» (KR, 18, 432. lpp.).

21.8.7. (229. lpp.)
1 Die Glanzperiode (vācu vai.) — ziedu laiks.

2 No K. Kurševica saņemtas avīzes, kurās rakstīts par VII Starp-

tautisko sociālistisko kongresu Štutgartē.

22.8.7. (230. lpp.)
1 E. Karnegi bija pazīstams ar saviem ziedojumiem zinātnes un

izglītības attīstībai. Viņš publicējis autobiogrāfiskus darbus. Raiņa

bibliotēkā atrodas Leipcigā 1907. g. izdota E. Karnegi grāmata «Das

Evangelium des Reichtums» («Bagātības evaņģēlijs» — 136458).

23.8.7. (230. lpp.)

1 Apzīmējuma nozīme nav noskaidrota.

2 Schwāben (vācu vai.) — švābu. lespējams, šo vārdu Rainis

attiecinājis uz laikrakstu «Berner Tagewacht», kura 1901., 1916. un

1319. g. numuri atrodas dzejnieka bibliotēkā. Par švābiem dēvē ģer-

m nu tautu grupu.
3 Raiņa bibliotēkā atrodas ari turpmāk minētais «Grītli kalen-

dārs» («Der Grūtli. Kalendar iūr das Jahr 1907» — 126480) ar dzej-

nieka pasvītrojumiem. Raiņa arhīvā tāpat saglabājušies rēķini par

naudas iemaksām Šveices Grītli biedrības grāmatnīcai Cīrihē 1907.—

1910. g. (25307, 27334). Saņemti arī F. Freiligrāta Kopoto rakstu 10

scjumi, kuri ar dzejnieka piezīmēm glabājas viņa bibliotēkā (121347,

121316). Rainis tāpat saņēmis izdevumu «Ebreju joki» («Jūdische

Witze»),

24.8.7. (231. lpp.)

1 Grāmata «Ebreju joki» rosināja Raini vākt materiālus apkopo-

jumam «Latviešu joki» (22987). Priekšvārdā epam «Septiņi malēnieši»

Rainis rakstījis: «Savā laikā tiku arī es krājis tautas anekdotes (vēl

tagad man ir burtnīca ar virsrakstu «Latviešu joki») ..» (KR, 18,

555. lpp.). lekārtot minēto burtnīcu, domājams, tāpat pamudināja
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iepriekšēja dienā saņemtā grāmata «Ebreju joki». Vairākas anekdotes

ar virsrakstu «Zīdu joki» bija paredzētas 1909. g. «Virpulim» (skat.

KR, 7, 264.-266. lpp.).
2 F. Freiligrāta Kopoto rakstu 1. sēj. ievietots plašs viņa dzīves

un darba apskats. Rainis lasīšanas laikā bieži izdarījis pasvītrojumus

un dažādas atzīmes uz lappušu malām.

3 Jēdzienu «partija» šeit un arī citos ierakstos Rainis lietojis
samērā plašā izpratnē, ar to vispārināti apzīmējot sociāli politisku

organizāciju bez konkrētākas diferenciācijas starp pastāvošajām par-

tijām, to iekšējiem grupējumiem un uzskatiem.

4 Domāta F. Veinberga un viņa atbalstītāju darbība 1905. gada

revolūcijās laikā, par ko J. Krastiņš raksta: «Fr. Veinberga reakcio-

nārā grupa panāca, ka pagastiem atjaunoja tiesības izsūtīt ārpus Lat-

vijas robežām demokrātiski noskaņotas personas. 1894. gadā Baltijas

guberņu pagastiem šis tiesības bija atņemtas. Tagad tās tika atjau-

notas, un pagastu sapulcēs soda ekspedīciju priekšnieki un «pelēkie

baroni» piespieda zemniekus balsot par viņu izraudzīto personu izsū-

tīšanu» (Krastiņš J. 1905. gada revolūcija Latvijā. R., 1975, 280. lpp.).
5 G. Galifē bija viens no Francijas karaļa armijas komandieriem

Parīzes Komūnas sacelšanās apspiešanas laikā 1871. gadā. Viņš izcēlās

ar savu nežēlību pret revolūcijas dalībniekiem.

25.8.7. (231. lpp.)
1

Dora Stučka 1907. g. 24. augustā rakstītā atklātnē izsaka atzi-

nību par Raiņa spēju atspoguļot savā dzejā drūmos reakcijas ap-

stākļus dzimtenē (28786).
2 «Kastaņolā» teikts: «Itālijā vispār krāsns toreiz nebija pazīstama;

tās vietā bija vaļēji kamīni, kuri gan ļāva uz žagaru uguntiņas izvārīt

minestr'u — zupu..» (KR, 17, 26. lpp.). Minestra (itāļu vai.) — rīsu

zupa ar augļiem.
3 Rainis lasījis izdevumu «Das Literarische Echo» («Literatūras

Atbalss»). Turpmāk Raiņa lietotais saīsinājums nav papildināts. Dzej-

nieka bibliotēkā atrodas šī izdevuma 1898.—1914. g. numuri.

26.8.7. (232. lpp.)
1 1907. g. pēc Stutgartē notikušā Starptautiskā sociālistiskā kon-

gresa P. Stučka nodibināja izdevniecību «Dzirkstele», kura izdeva rakstu

krājumus. Dora Stučka savās atmiņās par vīru saka: «Viņā dzīvoja

cieša pārliecība un ticība, ka pēc pirmās sakāves drīzā laikā atkal

pacelsies revolūcijas vilnis. Nu vajadzēja vispirms kopt un pulcināt

izkliedētos spēkus ap teorētisku partijas orgānu, dot praktiskai cīņai

padziļinātu teorētisku apgaismojumu.

5o savu plānu viņš paziņoja Ļeņinam, kurš pilnīgi tam piekrita,

un uz Ļeņina lēmumu CX izsniedza Stučkām 500 rubļus žurnāla izdo-
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šanai. Šiem 500 rubļiem pievienojās vēl daži simtnieki, kurus Stučkām

izdevās savākt no dažiem sociāldemokrātijai simpatizējošiem veciem

(ilistriem un kolēģiem, un viņš ar visu sparu stājās ar šādu rīcības

kapitālu kabatā pie žurnāla realizēšanas» (cit. no grām.: Dauge P.

P. Stučkas dzīve un darbs. R., 1958, 357. lpp.). P. Stučka par izdev-

niecības līdzstrādnieku vairākkārt aicināja arī Raini (skat.: Stučka P.

Rakstu izlase, 1. sēj. R„ 1976, 511. lpp.).
2 «Mājas Viesa» vai tā literārā pielikuma 1907. g. nosauktajos

numuros Raiņa vārds nav konstatēts.

3 Ļ. Tolstojs nav sarakstījis romānu par 1905. gada revolūciju,

pret kuru viņš izturējās noraidoši: «Pilsētas strādnieku revolūciju Tob

stojs uzskatīja ne tikai par nevajadzīgu, bet arī par neiespējamu, viņā

domāja par jebkuras revolūcijas neiespējamību, balstīdamies uz vēstures

pieredzi» (Šklovskis V. Ļevs Tolstojs. R., 1978, 613. lpp.). Ļ. Tolstojs

1908. g. sakarā ar kontrrevolūcijas teroru sacerēja rakstu «Nevaru

klusēt!». Ļ. Tolstojam ļoti kritiskā attieksme pret nežēlīgo teroru

(nāves sodiem) radās jau krietni pirms 1908. gada. Ar viņu sarak-

stījās vairāki latvieši; iespējams, iecere par rakstu izteikta kādam no

krievu rakstnieka adresātiem latviešu emigrantu aprindās, par ko sa-

vukārt uzzināja dzejnieks. Rainis jau 1906. g. ierosināja apkopot ma-

teriālus un pētīt 1905. gada revolūcijas vēsturi: «Mums jācenšas savākt

par revolucionārās kustības gaitu vispusīgas ziņas un statistiskus

datus. Mums vajaga skaidru un plašu ziņu par kustību..» (KR, 18,

440. lpp.).

27.8.7. (232. lpp.)

1 Par «šejienes avīžu» izsūtīšanu K. Kurševics rakstīja Rainim

1907. g. 24. augusta vēstulē (22089). Raiņa bibliotēkā atrodas vairākas

pēc Stutgartes Starptautiskā sociālistiskā kongresa izdotas brošūras,

kurās publicētas atsevišķas runas, pieņemtie dokumenti un citi mate-

riāli.

2 Gelgeds — Raiņa saīsinājums no vācu vārdiem der Gelāngnis —

ieslodzītais un das Gedicht — dzejolis; tātad viņš gribēja izdot cietumā

sacerēto dzeju.

3 lerakstā Rainis izsaka savu attieksmi pret I un II Valsts domi.

I Domi boļševiki un tajā skaitā latviešu sociāldemokrātija konsekventi

boikotēja, bet meņševiki aktīvi piedalījās tās darbā. I Domes vēlē-

šanās uzvarēja kadeti. II Domes vēlēšanās boļševiki piedalījās. (Skat.:

Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi, 1. sēj. R., 1961,

151.—158. lpp.) 1907. g. Rainis sagatavoja rakstu «Kas ir satversme?»

(skat. KR, 18, 379.-396. lpp.).

28.8.7. (233. lpp.)
1 V. Šiliņš savās 1907. g. jūlija un augusta vēstulēs (piem.,

15. augustā — 29132) Rainim stāsta par reakcijas teroru Latvijā —
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nāves sodiem, revolucionāru vajāšanu, daudzu cilvēku emigrāciju

v. tml. Viņš vēstulēs nav lietojis partijas jēdzienu. Par stāvokli partijā

Rainim rakstīja K. Kurševics (20897).
2 Burtu «NN» nozīme šeit un turpmāk precīzi nav noskaidrota.

J. Jankavs vēstulē Rainim raksta no Parīzes par izsūtītajiem emig-

rantu manuskriptiem, kurus bija paredzēts izdot Latvijā. Vēstulē

teikts: «Piesūtītie NN «Kā atdzima misticisms?» nav domāti krājumam,

domāju, ka Jums šā NN vēl nebūs» (28513). «Kā atdzima misticisms?»

ir J. Jankava 1906. g. publicētais raksts.

3 Acīmredzot runa ir par Aspazijas un Raiņa īrētā dzīvokļa saim-

nieku (par viņu skat. «Kastaņolā», KR, 17, 33.—34. lpp.) un viņa

ierosinātajiem īres jautājumiem. Vegiss (Weggis) ir ciems Lucernas

kantonā Šveicē.

29.8.7. (234. lpp.)
1 Anna Priedīte kopā ar ģimeni tolaik dzīvoja Sosnovicē Polijā,

uz kurieni viņa aicināja arī Aspaziju un Raini.

2 A. Deglavs savā 1907. g. 13. augusta vēstulē izvirzīja plašus

priekšlikumus vairākiem finansiāliem darījumiem, lai nodrošinātu abu

dzejnieku materiālo neatkarību. Galvenokārt aprakstītas iespējas iegūt

un rentabli izmantot apbūves platības, uz tām pakāpeniski uzceļot

vairākas ēkas (77667).

30.8.7. (234. lpp.)
1 VII Starptautiskajā sociālistiskajā kongresā Stutgartē pēdējā

plenārsēdē apsprieda jautājumu par militārismu un starptautiskiem

konfliktiem. Sakarā ar militārisma pastiprināšanos un kara draudiem

jautājums izraisīja plašu interesi. Sociālistu vidū atklājās lielas dom-

starpības, kas atspoguļojās četros rezolūcijas projektos, runās, debatēs

(plašāk par to skat.: KpHßory3 H. M. BTopoū HHTepHaiiHOHaA. 1889 —

1914. M., 1964, c. 315—323). Ļoti iespējams, ka dzejnieku nomāca

tieši minētās domstarpības. Starp citu, Dora Stučka, kura apmeklēja

kongresu, savās atmiņās raksta: «No kongresa iespaidiem atminu šādu

momentu, kas uz mums atstāja nospiedošu iespaidu. • Aug. Bēbelis

savā pārskatā par vēsturiskiem notikumiem no pēdējā — Amster-

damas kongresa 1904. gadā līdz 1907. gadam neieminējās ne ar vienu

vārdu par lielo 1905. gada Krievijas revolūciju..» (cit. no grām.:

Dauge P. P. Stučkas dzīve un darbs. R., 1958, 357. lpp.).

31.8.7. (235. lpp.)
1 lespējams, cenzoram A. Rupertam bija iesniegts «Virpuļa ka-

lendāra» 1908. g. manuskripts.

2 1907. g. žurnāla «Auseklis» 2. numurā bija pub'icēta Raiņa

tulkotā K. Marksa vēstule J. Veidemeijeram, kas rakstīta 1851. g.
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2. augustā. K. Markss vēstulē atbalsta J. Veidemeijera lēmumu doties

uz Ameriku, jo tur pēc vēstules autora domām ļoti lielas iespējas

sagādāt eksistences līdzekļus (skat.: MapKC X.
(

3HreAbc O. Coh. M3a..

2-e. M., 1962, t. 27, c. 492; KR, 18, 399. lpp.). Vēstules saturs, domā-

jams, būs zināmā mērā ietekmējis Aspazijas un Raiņa «runas».

K. Markss vēstulē plaši rakstīja arī par pastāvīgo nomelnošanu presē,

atsevišķu partijas darbinieku tieksmēm priekšplānā izvirzīt savas ambī-

cijas prasības. Vēstulē tāpat stāstīts par dažādu kliķu izveidošanos

pret K. Marksu un viņa biedriem. Tādējādi redzams, ka materiāla

izvēli tulkojumam lielā mērā nosacīja vēstules satura saistība ar

Raiņa paša tā laika noskaņojumu un attieksmi, kas turklāt K. Marksa

vēstulē konkrēti minētajos aspektos un atsevišķu jēdzienu lietojumā

(piem., kliķe) atspoguļojas arī dienas hronikā.

3 Vārda nozīme nav noskaidrota.

1.9.7. (235. lpp.)
1 Rainis lasījis izdevumu üßaselei Nachrichten» («Bāzeles Vēstis»),

kuru turpmāk dēvējis arī par Bāzeles avīzi. Izgriezumi no laikraksta

1906.—1907. g. numuriem atrodas dzejnieka bibliotēkā.

2 Edmondo Amičisa (Dc Amicis) bērniem domātos darbus «Sirds»

(•Cuore») un «Gadsimtenis» («Seco7o») Itālijā izdeva lielā tirāžā.

2.9.7. (236. lpp.)
1 Daudzus Aspazijas un Raiņa dzejas vakarus 1904. un 1905. g.

organizēja J. Duburs, kurš uzstājās kā deklamētājs un dziedātājs.

3.9.7. (236. lpp.)
1

Apzīmējuma «Vindonisa» nozīme nav precīzi noskaidrota. Se-

natnē par Vindobonu, Vindominu saukta Vīne. Vindonisas vārds minēts

arī «Kastaņolā»: «Ceļojums vecā franču vagonā aizveda mani garām

senai Vindonisai uz jauno Cīrihi» (KR, 17, 125. lpp.); «Senai romiešu

Vindonisai garām» (126. lpp.).

4.9.7. (237. lpp.)
1 Rainis lasījis izdevumu «D/c Gleichheit» («Vienlīdzība»). Dzej-

nieka bibliotēkā atrodas 1909.—1914. g. numuri.

2 Beļģijas pilsētā Brigē (Brugge) tolaik, visticamākais, būs caur-

braucot īslaicīgi uzturējies kāds no latviešu emigrantiem, kuri mēdza

savu ceļojumu laikā no dažādām pilsētām sūtīt dzejniekam atklātnes.

5.9.7. (237. lpp.)
1 A. Gulbis pirms tam vēstulē Rainim bija rakstījis: ««Rītu» ar

nākošo bfurtnīcu] beidzu. Beidzu ne tādēļ, ka Afsars] atrodas jau

kopš trim mēnešiem vājprātīgo iestādē, bet ka gribu uz kādu laiciņu
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jebkuru apgādniecības darbību likvidēt» (16392). Vēstule, par kuru

runāts ierakstā, nav saglabājusies, taču noprotams, ka A. Gulbis tomēr

solās turpināt žurnāla «Rīts» izdošanu un arī pats pievērsties litera-

tūrai (dramaturģijai). Taču 1907. g. 21. oktobrī viņš Rainim rakstīja:

««Rītu» ar decembri nobeidzu. Esmu iestidzis milzu parādos un sāku

tos kārtīgi maksāt..» (16387). 1908. g. žurnāls vairs neiznāca.

2 A. Gulbis vēstulē Rainim, paziņodams par žurnāla «Rīts» izdo-

šanas pārtraukšanu, sacījis: «Esmu jau izstrādājis jaunas apgādniecības

plānus, un nodošu vienas nodaļas redakciju pilnīgi Tavās rokās.

Rakstīšu par šo lietu vēlāk plašāk, un es ceru, ka Tu manam projektam

pievienosies» (16392).
3 Kā liecina A. Gulbja 1907. g. rakstītās vēstules Rainim, J. Asars,

kurš bija žurnāla «Rīts» faktiskais vadītājs, negatīvi izturējies pret

Raiņa organizētajiem emigrantu sacerējumiem. Vienā no vēstulēm

A. Gulbis paskaidrojis: «Alfs (J. Asara segvārds A. Gulbja un Raiņa

sarakstē] atzīst visus emigrantu iesūtītos rakstus par reti pavirši sace-

rētiem, resp., pārtulkotiem. Žurnāls nav paspārne, kurā invalīdi uzņe-

mami» (16391).

6.9.7. (238. lpp.)

1 Vēstule saņemta no Indriķa Baumaņa, kurš informēja par žurnāla

«Domas» izdošanu (žurnāls neiznāca).
2 Feiner, adelei Mensch (vācu vai.) — smalks, dižciltīgs cilvēks.

7.—18.9.7. (238. lpp.)
1

Minētajās dienās Rainis ciemojies pie emigrantiem Cīrihē, kā

arī atpūties. Rainis 1907. g. 15. septembrī A. Cielēnai raksta: «Sirsnī-

gākos sveicienus, dārgā kundze, un vēlreiz mīļu paldies no ceļa vīra,

kuru Jūs tik laipni uzņēmāt. Mēs tagad sēdam še divatā, priecājamies

par Jūsu skaistajām rozēm — tās ir Aspazijas mīļākās puķes — un

es stāstu par jaukajām dienām ..» (KR, 21, 57. lpp.). Par apzīmējuma

«Mameti» nozīmi tuvākas ziņas nav iegūtas. Visticamākais, vietas

nosaukums norādīts kļūdaini. Šveicē 19 km no Lucernas atrodas apdzī-

vota vieta Moneto, bet tā bija par tālu, lai ceļojumu veiktu vienā

dienā.

19.9.7. (238. lpp.)

1 Raiņa atbildes rindas vēstulē B. Skujeniecei liecina, ka viņa

atsūtījusi fotogrāfiju, kurā uzņemta kopā ar Tiju Bangu. Rainim attēls

ļoti paticis, un viņš par to vēstulē sacījis: «.. Jūs abas tik mīļi sase*

dušas kopā ..» (KR, 21, 57. lpp ).
2 Nepabeigtās lugas «Kurbads» radāmās domās, kas sacerētas

1908. g., vairākkārt runāts par trim drāmām (skat. KR, 14, 290., 294.

lpp.). Piem., 10. aprīļa atzīmēs konstatējams, ka trīs drāmu nosaukumi
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būtu «Jānis Vīrs», «īls» un «Saules bērns» (skat. KR, 14, 295. lpp.). Par

to, ka šajā ierakstā konkrēti runa ir par nupat minētajām trim drā-

mām, liecina arī Raiņa vēlēšanās tās uzvest «vienā dienā» un radāmās

domās akcentētā drāmu vienotība, jo katra no tām iemieso zināmu

evolūcijas stadiju cilvēces vēsturē: «Visas 3 drāmas: mūžīga maiņa

jeb cīņa, jeb attīstība» (KR, 14, 294. lpp.).
3 Ļoti iespējams, Rainis domājis F. Rablē romānu «Gargantija un

Pantagriels».

20.9.7. (239. lpp.)

1 Aizsāktās lugas «Jānis Vīrs» materiālus skat. KR, 15, 12.—13.

lpp.

21.9.7. (239. lpp.)
1

«Kastaņolā» par pirmo abu dzejnieku dzīves laiku teikts: «No

mūsu loga atvērās brīnišķīgs skats uz Montē San Salvatore kalnu..»

(KR, 17, 24. lpp.). Grāmatā Salvatores kalnam veltīta atsevišķa nodaļa

«Neatkarīgais kalns» (KR, 17, 44.—45. lpp.).

2 No vācu Artikel tur Zūiicher Zeitung — raksts Cīrihes laik-

rakstam.

22.9.7. (239. lpp.)
1 Morkoti ir kalnu ciems Lugāno tuvumā. «Kastaņolā» rakstīts:

«Mēs iebraucām Lugānas stacijā no Itālijas puses; mēs redzējām

pirmos brīnišķos skatus uz Morkoti un uz Brē, tad tikai Lugānu» (KR,

17, 15. lpp.).

2
Figino ir neliels kalnu ciems netālu no Lugāno.

3 Paradiso ir ciems netālu no Lugāno ezera krastā. Tas hronikā

minēts arī turpmāk.

23.9.7. (240. lpp.)
1 Grāmatu izdevējs E. Plātess piedāvājis pārtulkot kādu grāmatu:

«Laikā no 1908. līdz 1911. gadam E. Plātesa grāmatu apgāds regulāri

katru vasaru Rainim un Aspazijai uz Kastaņolu nosūtīja ārzemēs iz-

dotas bilžu grāmatas vācu, angļu, zviedru v. c. valodās. Raiņa un

Aspazijas uzdevums bija īsā laikā sagatavot šīm grāmatām tekstu

latviešu valodā» (KR, 4, 377. lpp.). leraksts liecina, ka minētā apgāda

un dzejnieku sadarbība sākusies jau 1907. gadā. Par Raiņa tulkoto

bilžu grāmatu nosaukumiem skat. KR, 4, 378. lpp.

2 No vācu Das Koniekliongeschālt — gatavu apģērbu nams.

3 Kā liecina, piem., 1908. g. 4. maijā rakstītā A. Priedītes Vēstule

Rainim, viņas brālis A. Ulpe iztērējis dzejnieka naudu it kā savu

vecāku atbalstīšanai (21805).
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24.9.7. (240. lpp.)
1 No vācu d/c Liebedienere — izdabāšana, glaimošana.
2 Bue, fegato, pesce, ānitra (itāļu vai.) — vērsis, aknas, zivis,

pīle.

26.9.7. (241. lpp.)
1 Rainis gribējis lasīt F. Grillparcera (Grillparzer) biogrāfiju. Raiņa

bibliotēkā atrodas vairākas F. Grillparcera grāmatas.

27.9.7. (242. lpp.)
1

Septembri rakstītas V. Šiliņa (Vasaļa) vēstules Raiņa arhīvā nav

atrastas, bet augusta vēstulēs par ierakstā minētajiem faktiem V. Šiliņš

nav izsacījies.
2 lespējams, Rainis lasījis Roterdamas Erasma (Erasmus Roteioda-

mus) ievērojamāko un pazīstamāko darbu «Muļķības slavinājums».
3

Rainis «Kastaņolā» raksta: «Ruvigliana ir ciems kādus 100 metrus

augstāk par Kastaņolu» (KR, 17, 48. lpp.). Suviljana (Suvigliana) ir

neliels kalnu ciemats starp Lugāno un Kastaņolu.

28.9.7. (242. lpp.)
1

Rainis savu attieksmi pret A. Gulbja žurnālu «Rīts», kā arī viņa

literārajām interesēm izteicis, piem., vēstulē 1907. g. 29. jūlijā (skat.

KR, 21, 52.-54. lpp.).
2 Cugina (itāļu vai.) — māsīca.

8 Marsalla — itāļu vīna šķirne.

29.9.7. (243. lpp.)
1 Desolazione (itāļu vai.) — bēdas, izmisums.

30.9.7. (243. lpp.)
1

1905. gada revolūcijas laikā kāds vācu tautības finansists provo-

katoriskā vai aferistiskā nolūkā griezās pie Raiņa ar priekšlikumu

Rīgā aplaupīt banku, lai iegūtu līdzekļus partijas vajadzībām. Kad

dzejnieks jau bija Šveicē, Latvijā vācu avīzēs rakstīja par Raini

«banku laupītāju» (plašāk par to skat. LM I, 512. lpp.).

1.10.7. (244. lpp.)
1

Laikraksta sūtītājs Raiņa apziņā, iespējams, asociējies ar Pontiju

Pilātu. Preses izdevumus dzejnieks tolaik saņēma no vairākām per-

sonām, par kuru Rainis runā šajā gadījumā, nav noskaidrots.

2
No vācu d/c Stimmung — noskaņojums, garastāvoklis.

3.10.7. (244. lpp.)
1 J. Dravnieka 1907. g. 12. septembri rakstītā vēstule Rainim sākas

ar vārdiem: «Tu jau gan ilgi būsi nogaidījis uz vēstuli no manis ..»

(28626).
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2 Gleichtun (vācu vai.) — atdarināt, līdzināties.

3 J. Dravnieks savā vēstulē minējis par K. J. Zihmani: «Zihmanis

grāmatu aiz grāmatas un man jāstrādā līdz, jālasa korektūras, jāskata

manuskripti cauri v. t. v.» K. J. Zihmanis bija pazīstams mācību grā-

matu izdevējs. «Vislielākos ienākumus viņš ieguva ar krievu mācību

grāmatām, kas izplatījās visā Krievijā, dažas grāmatas ik gadus 50 000—

100 000 eksemplāros. Latviski Zihmanis līdz 1900. gadam izlaidis ap

40 grāmatu. Zihmanis gādāja, lai skolas grāmatas būtu rūpīgi izstrā-

dātas un solīdi apdarinātas» (Apīnis A. Latviešu grāmatniecība. No

pirmsākumiem līdz 19. gadsimta beigām. R., 1977, 277. lpp.).

4.10.7. (245. lpp.)
1 Schlecht (vācu vai.) — slikti, vāji.
2 Rainis pateicās par sūtījumu 1907. g. 9. oktobra vēstulē (skat.

KR, 21, 63. lpp.).

3 No itāļu lavandaia
— veļas mazgātāja.

4 Fuoco (itāļu vai.) — uguns.

6 Acqua (itāļu vai.) — ūdens.

5.10.7. (245. lpp.)
1 Saīsinājuma «Vār. I» nozīme nav noskaidrota.

2 J. Jankavs 1907. g. 19. novembrī Rainim rakstīja: «Redzat, vajā

nu esmu, bet grib mani apcietināt pa otrai reizei un tad laikam tik

diīz vis laukā netiktu» (28519).

3 1906.—1907. g. sacerēto prozas darbu «Susutis» skat. KR, 17,

161. lpp. Aizsāktās lugas «Mārtiņš Gīze» komentāros teikts: «1911.

gada 31. maijā Rainis atzīmējis radāmās domas lugai «Mārtiņš Gīze»,

pēc tam īsas piezīmes tapušas 1918. un 1920. gadā» (KR, 15, 369. lpp).

Kā liecina ieraksts hronikā, radošas intereses par Rīgas t. s. kalendāra

dumpja vadoņa Mārtiņa Gīzes personību dzejniekam bijušas jau krietni

agrāk pirms minētās lugas radāmo domu sacerēšanas.

7.10.7. (246. lpp.)
1

Literatūras vēsturē ar savu peldēšanas prasmi pazīstams Bai-

rons, kurš «izpeldēja cauri visai Londonai» un 1810. g. 3. jūlijā pār-

peldēja Hellesponta (Dardaneļu) jūras šaurumu (skat.: Moruā A. Bai-

rons. R., 1978, 66., 90. lpp.). Rainis šos faktus varēja zināt. Ar angļu

dzejnieka biogrāfiju viņš sastapās, piem., lasot komentārus J. V. Gētas

«Faustam».

2 Domāti Aspazijas brāļi Zāmuels un Kristaps Rozenbergi.

8.10.7. (246. lpp.)

1 Verallgemeinert (vācu vai.) — vispārināts.
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2
Raiņa bibliotēkā ar dzejnieka pasvītrojumiem atrodas «Simpli-

cissimusa kalendārs 1907. gadam» (126465), kā ari «Simplicissimusa

krājums. Simt anekdotes» (122775).

9.10.7. (247. lpp.)
1 Domāta holandiešu rakstniece (?) H. Rolande-Holsta fon Salka,

par kuru tuvākas ziņas nav iegūtas.
2 Rainis atsaucies uz V. Šekspīru (Shakespeare) un V. Vitmenu

(VVhitmann).
3 Embrione (itāļu vai.) — aizsākums.

10.10.7. (247. lpp.)
1

A. Deglavs aktīvi darbojās atturības biedrībā «Auseklis», kas

izdeva «Ausekļa kalendāru».

2 Die Mitlāufer (vācu vai.) — līdzskrējēji.
3 Saglabājušās 1907. g. rakstītas piezīmes «Pro domo» (127919)

un raksts «Pro domo sua» (skat. KR, 18, 80. lpp.). Pro domo — atva-

sinājums no latīņu izteiciena pro domo sua — personiskā jautājumā,

aizstāvot sevi un savas intereses.

11.10.7. (248. lpp.)
1 Baseler Zeitung (vācu vai.) — Bāzeles avīze.

2
«Kopuma» otrā grāmata neiznāca.

8 N. Mihailovska bēru kasē bija noguldīta Raiņa māsas Līzes

nauda.

13.10.7. (249. lpp.)
• Sagen und Geschichten (vācu vai.) — leģendas un nostāsti.

14.10.7. (249. lpp.)
1 Rainis projektējis romānus, kuriem par paraugu būtu G. Kellera

romāns «Zaļais Heinrihs» («Gruner Heinrich»),
2 Das Arbeiterlesebuch (vācu vai.) — strādnieku lasāmgrāmata.

15.10.7. (250. lpp.)

1 Par ko konkrēti Rainis priecājies, nav noskaidrots. Terēzes Gor-

donas 14. oktobra atklātnē no Bernes nav runāts par kāda cilvēka

atbrīvošanu (19020). Līdzīga tematika nav sastopama arī V. Šiliņa

17. oktobrī nosūtītajā atklātnē (20837). Viņš to rakstīja no Somijas,

kur bija ieradies pēc Latvijas apciemojuma. lespējams, Rainis prie-

cājies, ka V. Šiliņam izdevies no dzimtenes aizbraukt bez starpga-

dījumiem (aresta, notiesāšanas).
2 Buch der VVitze des Jahres (vācu vai.) — humoristiska gada-

grāmata.
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* K. Marksa un F. Engelsa atsevišķi izteikumi ietverti tolaik gata-

votajos «Virpuļa kalendāros» (skat. KR, 7, 198., 235., 238., 287., 291.,

292., 295. lpp.). Par marksisma klasiķu darbu tulkošanu Rainis rakstījis,

ka «pirmos trešās trimdas gados bija man arī nodoms tulkot Marksa

«Kapitālu»..» (KR, 18, 639. lpp.). Saglabājies «Kapitāla» tulkojuma

aizsākums (120741).

17.10.7. (251. lpp.)
1 «Virpuļa kalendāru» komentāros teikts: «Rainis sagatavo arī

«Virpuļa kalendāra 1208. gadam» literāro daļu. Kā liecina piezīmju

lapiņa (127920), intensīvi viņš pie kalendāra strādā 1907. gada augustā

un septembrī» (KR, 7, 339. lpp.). Dienasgrāmatas ieraksts tādējādi

palīdz precizēt kalendāra pabeigšanas laiku.

18.10.7. (251. lpp.)
1 A. Deglavs rakstījis par Raiņa tulkotās G. Hauptmaņa lugas

«Hannele» izdevuma pārdošanu.

2
Rainis lasījis K. Skalbes rakstu «Poruka stāsti», kurā teikts: «Pir-

mais no latviešu rakstniekiem tas iziet ārpus šaurā Latvijas aploka un

raksta ar tādu pašu sajūsmibu..» (Skalbe K. Poruka stāsti. — Grām.:

Ziemas naktis. R., 1907, 110. lpp.).

19.10.7. (251. lpp.)
1 Šeit un turpmāk tamlīdzīgi apzīmēta E. Kalniņa.

2 Conietti (itāļu vai.) — konfektes.

20.10.7. (252. lpp.)
1

Rainis lasījis Ķ Tetraaijera (Tetmaver) drāmu «Revolūcija» («Die

Revolution»), kas atrodas viņa bibliotēkā (125353).

21.10.7. (253. lpp.)
1 Trēpido (itāļu vai.) — drebošs.

2
Atvasinājums no krievu vārda necoK — smiltis.

3 1906. g. novembrī LSD CX nolēma izvirzīt P. Stučku par II Valsts

domes deputāta kandidātu Vidzemē, taču vācu baronu provokāciju re-

zultātā Domē viņu neievēlēja (skat: Stučka P. Rakstu izlase, 1. sēj.

R., 1976, 508.—509. lpp.). 111 Valsts domes vēlēšanām P. Stučkas kandi-

datūra nav izvirzīta.

24.10.7. (254. lpp.)
1 J. Poruks savā rakstā galvenokārt neatzina sociālos motīvus

Aspazijas krājumā (skat.: Poruks J. Mūsu tagadnes rakstniecība. —

Stari, 1907, 8. nr., 611. lpp.).
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25.10.7. (254. lpp.)
1 Par naudas grūtībām E. Birznieks-Upītis vēstulē Rainim sacījis:

«Beidzamajā laikā nekārtīgi sūtu un maz rakstu: mūsu firmā itāliešu

streiks. Saimnieki ārzemēs, viens grupas pārzinis atvaļinājumā, otrs ar

tabeļščiku aizbēga no strādnieku draudiem, tā ka tagad bez bibliotēkas

pilnas rokas darba. Ap 15.X varbūt likvidēs visas darīšanas {..] Vis-

sliktākais, ka varbūt nespēšu izpildīt savus materiālos pienākumuspret

«Spēku»..» (18950). Rainis viņam 1907. g. 31. oktobrī vēstulē atbildēja:

«.. jaunajos, nelabvēlīgajos apstākļos — turpināt tikai vēstuļu sūtī-

šanu, bet ne naudas. Kad Jūs paši vairs nepelnāt, tad man arī neiespē-

jami no Jums pieņemt» (KR, 21, 69. lpp.).

27.10.7. (255. lpp.)
1 J. Vecozols, kurš tanī laikā Šveicē strādāja par skolotāju, lūdza

Raini pārtulkot vācu valodā dažas latviešu tautasdziesmas. Raiņa vēs-

tules viņam skat. KR, 21, 97., 98.-99., 207. lpp.

28.10.7. (256. lpp.)
1 A. Gulbis žurnāla «Rīts» 1907. g. 6. nr. bija levietojis Aspazijas

rakstu «Sievietes franču revolūcijā», kura dēļ viņam bija nepatikšanas

ar cenzūru. Rainis savu attieksmi izsaka vēstulē A. Gulbim 1907. g.

10. novembrī (skat. KR, 21, 70. lpp.).

2 Stauernieks, ar ko Rainis domājis tirdzniecības preču kuģi, at-

vasinājums no vācu vārda der Stauer
— krāvējs ostā.

29.10.7. (256. lpp.)
1

Kā liecina 12. novembra ieraksts, Rainis lasījis Līgotņu Jēkaba

grāmatu «Latviešu literatūra». Grāmatu dzejniekam aizsūtījis K. Ķir-

pēns. Viņš 1907. g. 13. oktobrī vēstulē Rainim raksta: «Aizvakar nosū-

tīju uz Tavu adresi Līgotņa literatūras vēsturi. Autors man to atnesa

un lūdza, lai Tu izlasot raksturojumu par Taviem darbiem un atrak-

stot, cik tas izdevies. Viņš nodomājis izdot par Tevi monogrāfiju, tādēļ

viņam būtu patīkami, ja Tu izteiktos un uzrakstītu trūkumus literatūras

vēsturē ievietotā tēlojumā» (21705).

30.10.7. (257. lpp.)
1 Vēstule saņemta no Kristapa Šulca.

31.10.7. (257. lpp.)
1 Rainis lasījis kādu no E. B. Sinklera (Sinclair) darbiem. E. B. Sin-

klera romānu «Aizgājēji» un dažus stāstus 1907. g. publicēja vairāki

preses izdevumi Latvijā.

2.11.7. (258. lpp.)
1 1907. g. notika t. s. Dubultu prāva, kurā izskatīja apsūdzību pret

34 cilvēkiem par pretvalstisku darbību 1905. gada revolūcijas laikā
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Rīgas jūrmalas apdzīvotajās vietās. Apsūdzēto vidū bija arī Rainis,

kurš tika uzskatīts par vienu no aktīvākajiem dalībniekiem (apsūdzī-

bas rakstu skat. LM I, 134.—151. lpp.). Dubultu prāvu Rainis dienas

hronikā minējis arī turpmāk.

3.11.7. (259. lpp.)

1 Atsevišķas ieceres Rainis pilnībā vai daļēji realizējis. Piem., sa-

kārtojis par «Mēnessdārzu» šeit un turpmāk dēvēto dzejoļu krājumu

«Gals un sākums» (skat. KR, 2, 447. lpp.). Viņš iesācis lugas «īls» jeb

«Kurbads» (skat. KR, 14, 149.—328. lpp.) un dzejojuma «Epus 1905»

fragmentus (skat. KR, 6, 5.—60. lpp.). «Kurbada» radāmajās domās

izsekojams, kādas ierosmes Rainis guvis no lasītās I. Mečņikova grā-

matas. «Kurbada» piezīmēs minētas iecerētās atsevišķās lugas «Saules

bērns», «Jānis Vīrs» un «īls» (skat. KR, 14, 295. lpp.). Šī ieraksta lapi-

ņas otrajā pusē Rainis par saviem radošajiem nodomiem izdarījis seko-

jošus aprēķinus:

«Tie, kas neaizmirst» 1 mēn.

«Mēnessdārzā» 1 mēn.

«Tomēr» 1 —

Jaunļākie] dzej[oļi] 1 — I gads

«Gaism[as] pils» 3 —

Itālfijas vēstules] 3 —

«īls» 5 — II

«Vīrs» 5 — 111

«S[aules] bērns» 5 — IV

Epus 5 — V

(127920/53)

4.11.7. (259. lpp.)

1 Vācu rakstnieks satīriķis L. Tomā (Thoma) bija Rainim pazīs-

tamā «Simplicissimusa kalendāra» redaktors.

5.11.7. (259. lpp.)
1 Die Rūcksichtslosigkeit, sich durchsetzen (vācu vai.) — nesau-

dzība, panākt savu.

6.11.7. (260. lpp.)

1 Par izdevumu «Jugend Simplicissimus» («Jaunatnes Simplicisi-

muss») tuvākas ziņas nav iegūtas.

9.11.7. (261. lpp.)
1 Par Gētes darbu izdošanu Rainim rakstīja A. Gulbis vēstulē

1907. g. 21. oktobrī. Viņš, piem., saka: «Esmu jau vairākkārt pārlicis,

ka sākt no jauna Gētes Kopotu darbu izdošanu, bet ne burtnīcās vairs,
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bet visus darbus vienā reizē iz drukas laist klajā. Protams, par to mums

no jauna jāvienojas — jo nevienam citam es tos nedošu tulkot»

(16387). A. Gulbis tajā pašā vēstulē turpina: «Es nu reiz esmu sprau-

dis par savu dzīves mērķi — Gēti, Šekspīru, Ibsenu etc. izdot!»

10.11.7. (261. lpp.)
1

A. Gulbja izdotās grāmatu sērijas «Universālā bibliotēka» pirmie

izdevumi iznāca 1911. gadā. Sērijas iecere bija radusies krietni agrāk,

un A. Gulbis par to bija apspriedies ar Raini, kurš līdz 1914. g. bija

sērijas «idejiskais vadītājs un virsredaktors» (Karulis K. Rainis un

«Universālā bibliotēka». — Karogs, 1974, 9. nr., 155. lpp.).

12.11.7. (262. lpp.)
1

lespējams, domāta Aspazijas māsīca H. Freimane-Nīmane.
2 Milānā atrodas viens no pasaules operas mākslas centriem —

operteātris «La Scala» («Teatro alla Scala»).
3

Līgotņu Jēkaba grāmatā teikts: «Pie visievērojamākiem simbo-

listiskā virziena dzejniekiem latviešu literatūrā pieder Rainis .. Vipa

simbolisms viscaur sabiedriskas dabas, spēcīgs, dzēlīgs, kodīgs» (Līgotņu

Jēkabs. Latviešu literatūra. R., 1906, 300. lpp.).

13.11.7. (262. lpp.)
1 «Gala un sākuma» manuskriptos zīmējumi nav sastopami.
2 Rainis, iespējams, atsaucies uz kādu no D. Reskina grāmatas

ilustrācijām.

14.11.7. (263. lpp.)
1 Faulpelz mit Geizskragen gainiert (vācu vai.) — sliņķis ar sīk-

stuli garnēts.
2 Rainis lasījis kādu Lubovas Akselrodes (Axehod) rakstu.

15.11.7. (264. lpp.)
1 Aldesago un Pregasona ir nelieli kalnu ciemi uz ziemeļiem no

Kastaņolas.

16.11.7. (264. lpp.)
1 Par minētajām firmām tuvākas ziņas nav iegūtas.
2 Raiņa bibliotēkā atrodas itāļu izdevuma «Pagina libeio» («Brīvī-

bas Lappuse») vairāki numuri (135647).

8 Rainis domājis A. Deglavu, V. Šiliņu, V. Herteli un, iespējams,

J. Kreplinu.

17.11.7. (264. lpp.)

s Vasilijs Zeļenko vēstulē Raini iepazīstināja ar nodomu izdot

krievu valodā latviešu autoru darbu krājumu, kurā kopā ar daiļdar-
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biem būtu ievietotas ari biogrāfiskas ziņas un attēls. Viņš lūdza aizsūtīt

šos materiālus (skat. LM I, 265.—266. lpp.). Tālākajos ierakstos Rainis

minējis par V. Zeļenko lūguma izpildījumu.

18.11.7. (265. lpp.)
1 Die Enttāuschung (vācu vai.) — vilšanās.

19.11.7. (265. lpp.)
1 Šeit un turpmāk tā apzīmēts H. Asars.

2 P. Stučkas izdotā krājuma «Atvases» 1908. g. 2. nr. bija publi-

cēti četri Raiņa dzejoļi («Almogavaru dziesma», «Tinte un asinis»,

«Ideāls», «Cilvēcības gods»).

21.11.7. (266. lpp.)
1 Der Gewerbeverein (vācu vai.) — amatnieku biedrība.

2 Rainis domājis F. Roziņu, kurš mācījies Liepājā ģimnāzijā. Raiņa

bibliotēkā atrodas F. Roziņa sagatavotais «Latviešu strādnieku kalen-

dārs 1907. gadam» (126467).

3 Rainis rakstījis, iespējams, kādai grāmatu tirdzniecības firmai:

das Buchhandel (vācu vai.) — grāmatu tirdzniecība.

23.11.7. (267. lpp.)

1 Lugu «Uguns un nakts» atsevišķā grāmatā 1907. g. gatavojās

izdot I. Baumaņa vadītā izdevniecība, kurai manuskriptu Rainis bija

nosūtījis minētā gada maijā (skat. KR, 9, 551. lpp.).

24.11.7. (267. lpp.)
1 F. Mierkalns 1907. g. 6. novembri Aspazijai un Rainim vēstulē

raksta: «Savu nodomu izdot pats saviem līdzekļiem žurnālu gribu rea-

lizēt ar 1908. gadu sākot. Mana vecā koncesija «Lapa» noilguse, kā-

pēc šodien iesniedzu jaunu, zem nosaukuma «Viļņi»» (28840). Rainis

1907. g. 24. novembrī viņam atbildēja: «Jūsu laipno uzaicinājumu

līdzstrādāt pie Jūsu jaunizdodamā laikraksta «Viļņi» saņēmām un ar

prieku esam gatavi tajā piedalīties» (KR, 21, 71. lpp.). Minētais žur-

nāls neiznāca.

25.11.7. (268. lpp.)
1 Viens no J. G. Fihtes galvenajiem darbiem saucas «Runas vācu

nācijai». No vācu — Reden an der lettischen Nation d la Fichle —

runas latviešu nācijai ā la Fihte.

28.11.7. (269. lpp.)
1 Šeit un turpmāk runa ir par Raiņa raksta «Latvieši» sagatavo-

šanu, ko ar A. Gulbja starpniecību organizēja A. Kasteļanskis (skat.

KR, 18, 403. lpp.).
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8 Projekta piezīmi, visticamākais, pamudināja tolaik iecerētais

raksts «Latvieši». Jau «Dienas Lapas» redaktora darbības laikā Rainis

pamatoja tautu tiesības uz neatkarību, nacionālās valsts izveidošanu.

Minētos jautājumus viņš aplūkojis no nācijas progresīvākās šķiras

interešu viedokļa (skat.: Mikainis Z. Rainis — internacionālists un pat-

riots. R.r 1978, 184.—210. lpp.). Autonomijas ideja ietverta ari rakstā

«Latvieši».

29.11.7. (269. lpp.)
1 H. Asars uzaicināja Raini rakstīt Jāņa Asara biogrāfiju. Par to

viņš dzejniekam atgādināja, piem., ari 1908. g. 4. janvāra vēstulē

(21779). Rainis biogrāfiju nesagatavoja, kaut gan sākumā priekšlikumu

uzņēma atsaucīgi.

2.12.7. (270. lpp.)
1

Raiņa bibliotēkā atrodas divi Līgotņu Jēkaba «Latviešu literatū-

ras» eksemplāri (122291, 122293).

5.12.7. (271. lpp.)
1 Tūlīt pēc iznākšanas no apcietinājuma J. Jankavs nosūtīja Rai-

nim īsu zīmīti, kurā teikts: «Rakstu Jums garu vēstuli, kuru nosūtīšu pēc

pāris dienām» (28519). Pēc šīs zīmītes 1907. g. rakstītās J. Jankava vēs-

tules Raiņa arhīvā nav atrastas. J. Jankava vēstulē, visticamākais, būs

bijusi runa par viņa idejiskajiem uzskatiem un to propagandu. J. Jan-

kavs savu toreizējo pārliecību centās uzspiest ari citiem rakstniekiem.

8.12.7. (272. lpp.)

1 N. Helmanis bija nosūtījis Rainim kādu savu lugu. Raiņa atbildes

vēstuli N. Helmanim skat. KR, 21, 83. lpp. Lugu dzejnieks lasījis ari

1908. g. sākumā, par ko minēts dienas hronikā,

10.12.7. (273. lpp.)
1 Viens no mūsdienu latviešu dzejas formas uzbūves pētniekiem

V. Valeinis raksta: «Viens no soneta pārveidojumiem ir sals mātais

so ne ls. Tā kā šo soneta veidu ieviesis Rainis, to sauc ari par Raiņa

sonetu. Tas ir deviņrindu dzejolis, kas sastāv no kvartas, tercas un

divrindes. Parastākā atskaņu kārtība ir šāda: abab, cbc, dd, vai abba,

ede, dd, kā arī abab, aba, cc.

Rainis saīsinātā soneta formā uzrakstījis ap deviņdesmit dzejoļu.

Populārākie no tiem: «Kalnā kāpējs», «Pazudušais dēls», «Pats», «Vēls

vakars», «Elēģija», «Pirmie upuri», «Jaunais nams»» (Valeinis V.

levads literatūras zinātnē. R., 1978, 143. lpp.). Turpat zemsvītras pie-

zīmē V. Valeinis paskaidrojis, ka zināmas ierosmes Rainis varēja iegūt

no vācu dzejas, kurās līdzīgas dzejas formas lietotas, bet «tās nebija
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ne stingri noteiktas, ne apzinātas, ne izkoptas». Raiņa aTblvS saglabā-

jušās plašas piezīmes dzejas teorijā (23273).

11.12.7. (273. lpp.)
1 Rainis atsaucies uz P. Stolipina agrāro reformu un tās reakcio-

nāro būtību. «Carisma pēcrevolūcijas agrārās politikas mērķis bija no-

sargāt muižnieku zemes īpašumus un «nomierināt» zemniecība, veici-

not stipra turīgo zemnieku slāņa — lauku buržuāzijas izveidošanos,

tādā kārtā šķeļot zemniecības vienoto cīņu pret muižniekiem un pat-

valdību» (Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi, t. sēj.

R., 1961, 164. lpp.). Raiņa paredzētais «vilnis» atkal radās pakāpeniski

drīz pēc reformas, ap 1910. gadu, kad valstī sākās jauns revolucionā-

rās kustības uzplūdu periods.

12.12.7. (273. lpp.)
1 Der Sonetlkranz (vācu vai.) — sonetu vainags.

13.12.7. (274.1pp.)

1 A. Kasteļanska priekšlikumu sākumā Rainis nolēma tieizmantot.

Par to viņš rakstīja 1907. g. 15. decembra vēstulē (skat. KR, 21,

73. lpp), taču vēlāk lēmumu grozīja un samērā īsā laikā sagatavoja

rakstu «Latvieši».

15.12.7. (274. lpp.)
1 Rainis varēja saņemt Āronu Matīsa savākto tautasdziesmu krā-

jumu «Mūsu tautas dziesmas», kas iznāca Rīgā 1888. gadā. Par izde-

vumu «Attīstīts solis», kas minēts arī turpmāk, tuvākas zinas nav legū-

tas. Ļoti iespējams, Rainim atsūtīts A. Deglava apcerējums «Latviešu

attīstības solis no 1848. līdz 1875.», kas viņam bija nepieciešams, ga-

tavojot rakstu «Latvieši». 1893. g. publicēto A. Deglava darbu Rainis

pazina jau agrāk. Tas 1897. g. nosaukts cietumā esošo dzejnieka grā-

matu un citu priekšmetu sarakstā (skat. KR, 19, 267. lpp.).
2

Runa ir par politiska rakstura dzejoļu krājumu «Mūza cīņās», ko

Rainis aktīvāk iesāka sakārtot 1907. g. (skat. KR, 5, 566.-567. lpp.).
3 Projektētā dzejoļu krājuma tematikas izvēli, ļoti iespējams,

ietekmēja 1897. g. lasītais vācu valodā iznākušais A. Baumgartena «Pa-

saules literatūras vēstures» 2. sēj. «Indijas un Austrumāzijas literatūra».

18.12.7. (275. lpp.)
1 Rainis gribējis tulkot Eshila traģēdiju «Saistītais Prometejs». Mi-

nētais Eshila darbs vairākkārt minēts «Kurbada» radāmās domās (skat.

KR, 14, 242., 260. v. c. lpp.).

19.12.7. (276. lpp.)
1 Apzīmējuma nozīme nav noskaidrota.
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20.12.7. (276. lpp.)
1 Viganello ir kalnu ciems netālu no Kastaņolas uz ziemeļiem,

21.12.7. (276. lpp.)
1 P. Stučka 1907. g. 4. decembrī rakstītajā vēstulē aicināja Raini

bez dzejas sūtīt publicēšanai arī pārskatus par jaunāko kritiku un «ap-

skatus par modernāko literatūru, par tās virzieniem ārzemēs un iekš-

zemē» (109147). Nākošajā vēstulē 1907. g. 28. decembrī P. Stučka pa-

teicās Rainim par viņa «gatavību piesūtīt ko par literatūru» (109151).

23.12.7. (277. lpp.)
1 23. decembrī Rainis sacerējis dzejoļa «Grāmata ar melnām la-

pām» 1. un 2. pantu (skat. KR, 1, 305. un 511. lpp.). Seit un turpmāk

par I dzejoļu krājumu Rainis dēvē «Kluso grāmatu».

24.12.7. (277. lpp.)
1

Ļoti iespējams, tamlīdzīgi apzīmēts «Austrumu kalendārs», ku-

ram viens no izdevējiem bija J. Dravnieks.

25.12.7. (277. lpp.)
1 Acīmredzot Rainis lasījis G. Kellera noveļu krājumu «Septiņas

leģendas». Auiiechlen (vācu vai.) — vaļsirdīgie.
2 Seit un turpmāk runa ir par raksta «Latvieši» sagatavošanu, kad

Rainis iepazina dažādus materiālus, izstrādāja plānu, izdarīja uzmetu-

mus (skat. KR, 18, 403. lpp.). Rakstā nacionālajam jautājumam veltīta

ļoti liela uzmanība, tādēļ ar to Raiņa apziņā asociējās viss darbs.

30.12.7. (279. lpp.)

1 Kā liecina Raiņa vēstule J. Jankavam 1908. g. 6. un 7. janvāri

(skat. KR, 21, 78.—81. lpp.), J. Jankavs sakarā ar savu pievēršanos

sindikālisma idejām visai kategoriskā formā nostādīja rakstu krājuma

«Kopums» tālāko likteni, proti, viņš apņēmās to atbalstīt vienīgi tad, ja

Rainis un pārējie krājuma autori atzīs viņa jaunos idejiskos uzskatus.

J. Jankavs vēstulē Rainim šajā sakarā prasījis «tiešu atbildi». Rainis no

sindikālisma pozīcijām «Kopumu» turpināt atsacījās.

31.12.7. (279. lpp.)

1 Dienasgrāmatās jēdzienu «partijas dzeja» Rainis lietojis vairāk-

kārt. Ar to viņš apzīmēja dzeju, kurā atspoguļojas noteikta vēsturiskā

laika konkrēta sociāli idejiska tematika. «Partijas dzeja» Raiņa uztverē

parasti pretstatīta dzejai ar lirisku vai filozofisku raksturu. Ļoti aktīva

interese par sociālajiem, ideoloģiski politiskajiem jautājumiem un to

atspoguļojumu savā jaunradē dzejniekam bijusi vienmēr un saglabājās

arī pēc 1907. gada. Tieši šajā jomā Rainis galvenokārt «sasniedzis

visaugstāko», kā tālāk teikts ierakstā.
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DIENASGRĀMATA

14.1.8. (280. lpp.)
1 Das Ober-, Unlerbewusstsein (vācu vai.) — pārapziņa, zemap-

ziņa.

23.1.8. (280. lpp.)
1 1908. g. tekstā vērojams, ka Rainis vairākkārt atgriezies pie kāda

no iepriekšējiem ierakstiem, lai literāri noslīpētu, pilnveidotu un pa-

pildinātu saturu. Tā rezultātā radušās vairākas datuma atzīmes vienam

ierakstam. Dažkārt atsevišķiem ierakstiem doti virsraksti, tādējādi gru-

pējot tekstu tematiski. Dzejnieka pieeja galvenokārt izskaidrojama ar

vēlēšanos savas «atdomās» jeb refleksijas sagatavot publicēšanai. Sajā
izdevumā ievietoti visi ieraksti, no kuriem vairāki faktiski būtu uzska-

tāmi par to variantiem.

2 Personālisms kā reliģiski ideālistisks buržuāziskās filozofijas

virziens radās 19. gs. beigās un Krievijā bija plaši izplatīts. Perso-

nālisms balstījās uz personības lomas akcentāciju, izvirzot personību

par galveno māksliniecisko realitāti. Par to, ka Rainis būtu lasījis

personālisma pazīstamāko pārstāvju N. Berdjajeva, Ļ. Sestova darbus,

Uešas norādes viņa arhīvā nav sastaptas.

8.3.8. (281. lpp.)
' lespējams, Rainis atsaucas uz K. Marksa (Ma/x) vēstuli F. Frei-

ligrātam 1860. g. 29. februāri (skat.: Markss X, Engelss F. Vēstuļu

izlase. R., 1952, 102.—106. lpp.).
2 lerakstā Rainis, visticamākais, uzrunājis («rakstīju Jums»)

J. Jankavu. Lapiņas otrajā pusē atrodas J. Jankavam 1908. g. 10.

martā rakstītās vēstules (uzmetuma) fragments: «Daudzi no manis

gaida skaidru formulējumu par m[arksismu] un manām attiecībām

pret to; bet man pozitīvs darbs, es komentēdams nogurtu un to nepa-

darītu» (KR, 21, 91. lpp.).

12.3.8. (282. lpp.)
1 Ari todien «hronikā» Rainis atzīmējis, ka sācis darbu pie «Saules

dziesmas», kā sākotnēji dēvēts darbs «Ave, soli». «īla» un «Saules

bērna» materiāli iekļāvās lugas «Kurbads» jeb «īls» sagatavošanas

procesā, kurā t. s. saules bērna motīvs dažādi variēts, to izmantojot

gan kā problemātisku jautājumu kopu, gan kā tematu atsevišķam

darbam vai lugu ciklam (skat. KR, 14, 149.—328. lpp ). Raiņa pārdomas

minēto ieceru realizējumā dienasgrāmatā atspoguļojas ari turpmāk.

22.3.8. (282. lpp.)
1 1903. g. iznāca V. Egliša grāmata «Poruks», 1907. g. V. Eglītis

periodikā publicēja recenzijas par Failija, V
t Brjusova daiļradi,
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* Rainis domājis M. Baresu un H. Bāru (Buare), kuru mākslinie-

ciski estētiskajā pozīcijā dominēja individuālisma apoloģētika. M. Ba-

resu dzejnieks vairākkārt minējis savā rakstā «Francijas jaunākā

literatūra» (skat. KR, 18, 211.—224. lpp). Raiņa bibliotēkā atrodas

H. Bāra luga «Koncerts» (121239).

24.3.8, (282. lpp.)
' Rainis atsaucies uz pazīstamo A. Puškina dzejoli «H naMSTmiK

crfte bo3abht HepyxoTßopHUH» (1836) un Horācija frāzi latīņu vai.

*Exegi monumentum aere ņeiennms-a (viņš uzcēla sev pieminekli ne-

sasniedzamu, laiku pārdzīvojošu).

27.4.8. (284. lpp.)
1 Apzīmējuma nozīme nav noskaidrota.

* Rainis atsaucies uz tēliem no grieķu mitoloģijas, kurā valdnieka

Adroēta sieva Alkesta ziedoja dzīvību mīļotā vīra labā. Rainis abu

mitoloģijas tēlu attiecības izmantojis nepabeigtajā lugā «Imants» (skat.

KR, 14, 109. lpp.). Raiņa bibliotēkā ar viņa pasvītrojumiem atrodas

Eiripīda darbs «Alkestīda» (121317).

8.5.8. pMtt. lpp.)
1 19(?8. g. aprīlī un maijā «Rīgas Avīzes Fe]etona Pielikumā»

sešos turpinājumos publicēts R. Klaustiņa raksts «J. Rainis», kas tolaik

bija viens no plašākajiem kritiskajiem darbiem par dzejnieku. Rakstā

apskatitas sekojošas galvenās tēmas: Rainis un latviešu pilsonība,

Raiua poētiskās izteiksmes līdzekļi un lirika, Rainis kā revolucionārs

un aģitators. R. Klaustiņa attieksme bija izteikti reakcionāra. Viņš,

nevarēdams tomēr kopumā noliegt Raiņa daiļrades sociālo nozīmību

un paliekošo vietu latviešu literatūras attīstībā, maksimāli tiecās deg-

radēt dzejnieka autoritāti, nievājoši izsakoties par poētiskās izteiksmes

līdzekļiem, apvainojot aklā naidā pret buržuāziju, izsmejot revolucionāri

simboliskos tēlus, atzīstot Raiņa liriku par «mākslīgi saliktu», rakstot

par «savādniecisko un sakropļoto domāšanas un jušanas veidu» vispār

v. tml. (skat.: Klaustiņš R. J. Rainis. — Rīgas Avīzes Feļetona Pie-

likums, 1908, 74., 90., 96., 102., 108. un 114. nr.). Kā, piem., liecina

dienasgrāmatas ieraksti, Rainis ļoti labi izprata R. Klaustiņa sacerē-

juma tendenciozitāti un kritisko vērtējumu neobjektivitāti. Dzejnieks

uz «Rīgas Avīzes» apmelojumiem un nomelnošanu neatbildēja. Par

zināma veida atbildi izvērtās atsevišķi ieraksti dienasgrāmatā, jo uz

R. Klaustiņa rakstu dzejnieks atsaucās ne tikai 1908. g., bet arī

vēlāk.

25.5.8. (286. lpp.)

1 Uz ieraksta lapiņas atrodas uzmetums dzejolim «Tā tu esi, mīla»

(skat. KR, 3, 72. lpp.).
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26.5.8. (287. lpp.)
1 Seit un turpmāk lietotā vārda nozīme nav noskaidrota. lespē-

jams, tam kāda saistība ar das Cello (vācu vai.) — čells.

31.5.8. (289. lpp.)
1 Rainis domājis 1905. gada revolūciju, kuras rezultātā 17. ok-

tobri cars bija spiests izdot t. s. 17. oktobra manifestu.

8.6.8. (290. lpp.)
1 Domāts romiešu satīriķis Terencijs.

17.6.8. (290. lpp.)
1

Todien hronikā Rainis atzīmējis nodomu izveidot «Dzejnieka

dienasgrāmatu», bet savukārt 28. jūnijā izsacījis vēlēšanos to publicēt.
r Rainis atsaucies uz Ļ. Tolstoja 1903. g. izdoto grāmatu «Gudru

cilvēku domas katrai dienai».

18.6.8. (291. lpp.)

1 Der Unterhallungschrifistelleī (vācu vai). — rakstnieks laika

kavēklim.

19.6.8. (293. lpp.)
1 Domāts Raiņa dzejolis «Pašdarbība» (skat. KR, !, 389. lpp.).
2 «Jēzus Kristus mātei teica: «Kas man ar tevi, sieva? Man stunda

vēl nav nākusi»» (Jaunā derība. R., 1938, 216. lpp.).

7.7.8. (294. lpp.)
1 Rainis, visticamākais, atsaucies uz K. Marksa darbu «Kapitāls».
2 Rainis nav sagatavojis speciālu darbu, izklāstot savu «teoriju

par simboliem». Simbola izpratni un mākslinieciskās funkcijas litera-

tūrā viņš plašāk aplūkojis 1908. g. rakstītajās vēstulēs J. Jankavam

(skat. KR, 21), kā ari vairākos dienasgrāmatas ierakstos, kuri pa

lielākai daļai vienoti ar minēto saraksti.

5.8.8. (295. lpp.)
1 R. Klaustiņš izsmējīgi un nepatiesi rakstīja, ka no Raiņa dzejas

sociālistiem neesot daudz ko citēt. Sociālistu teorētiķi vislabprātāk it

kā izmantojot vienīgi dzejoli «Jauna gadsimteņa nakts domas» (skat.:

Klaustiņš R. J. Rainis — Rīgas Avīzes Feļetona Pielikums, 1908,

108. nr.).

27.8.8. (295. lpp.)

1 lespējams, Rainis domājis Bībelē atspoguļoto mitoloģisko zemi

Ēdeni, kurā dzīvoja leva un Ādams. Uz rakstniekiem E, B, Sinkleru
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[Sinclair) un Voltēru nevar attiecināt vārdus «komunisma kolonijas»,

jo viņi nav tādas izveidojuši, kā, piem., to praktiski realizēja vairāki

utopiskā sociālisma pārstāvji (R. Ovens, Š. Furjē).

13.9.8. (296. lpp.)

1 Tālāk minētie vārdi «Mēnessdārzs» un «saules dārzs» liecina,

ka ieraksts izdarīts, strādājot pie krājuma «Gals un sākums». Rainis

to sākotnēji dēvēja par «Mēnessdārzu» vai «111 krājumu» (skat. KR,

2, 447. lpp.).

2 Apzīmējuma nozīme nav noskaidrota.

25.9.8. (297. lpp.)
1 Moderne Volketabschlachtungen (vācu vai.) — modernā tautu

iznīcināšana.

26.11.8. (297. lpp.)
1 Die Freiheit eiiechten (vācu vai.) — ievest brīvību.

DIENAS HRONIKA

1 1908. g. dienas hronika dzejnieka fondā glabājas ar vienu inven-

tāra numuru — 22820.

2.1.8. (298. lpp.)
1 Rainis no Minhenes saņēmis Leontīnes Zēbaueres Jaungada apsvei-

kuma atklātni (23898).
2 Rainis varēja lasīt 1907. g. iznākušo J. Jankava grāmatu «Vecie

elki mūsu jaunākajā literatūrā. Kritiskas piezīmes par «jauno vir-

zienu» no — », kā arī grāmatu «Darbs», kura tāpat izdota minētajā

gadā. Lasītā J. Jankava grāmata tamlīdzīgi apzīmēta arī turpmāk.

12.1.8. (301. lpp.)
1

Rainis saņēmis F. Roziņa (Āža) sagatavoto «Latviešu strādnieku

kalendāru 1908. gadam», kas ar sastādītāja veltījumu atrodas dzej-

nieka bibliotēkā (126375).

14.1.8. (301. lpp.)
1

A. Deglavs sūtīja Rainim materiālus rakstam «Latvieši». Par to

teikts arī turpmākajos ierakstos. P. Stučka 1907. g. 28. decembrī rak-

stītā vēstulē uzaicināja Raini piedalīties izdevniecības «Dzirkstele» darbā

(skat.: Stučka P. Rakstu izlase, 1. sēj. R., 1976, 511. lpp.).
2 J. Celms 1905. g. bija emigrējis, tā ka, iespējams, J. Jankavs

rakstījis par viņa atgriešanos Rīgā. J. Jankava 1908. g. sākumā rak-

stītās vēstules Raiņa arhīvā nav atrastas.
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19.1.8. (303. lpp.)
1 Raiņa daiļrades augsts vērtējums Izteikts Zeltmata kritiskajā

apskatā par latviešu literatūru 1906. g. un 1907. g. pirmajā pusē. Tā,

piem., publikācijā teikts, ka visas nākotnei radošās «strāvas priekšgalā

stāv ģeniālais Rainis», jo viņa darbos paustie ideāli esot «lieli nākotnes

ideāli». Zeltrnatis kopumā Raiņa daiļradi tomēr aplūkojis vienpusīgi.

Viņš, piem., apgalvo, ka Rainim jādodot vieta «starp tagadējiem

dzejniekiem kā spēcīgākajam individuālisma augstās idejas izteicējam».

Autors pārmeta dzejniekam «sabiedrisku ideju sludinātāja lomu»

(Rakstniecības almanahs kritikai un rakstniecībai ar kalendāru 19C8.

gadam. Sast. Zeltrnatis. R., 1907, 31.—32. lpp.).

20.1.8. (303. lpp.)
1 P. Stučka, ļoti iespējams, nosūtījis Rainim laikrakstu «Jaunas

Domas», kura 1907. g. 19. decembra numurā bija ievietots viņa raksts

«Strādnieku apdrošināšana un valsts dome». Vēstule saņemta no

R. Klaustiņa.

21.1.8. (303. lpp.)
1 Poliziotto (itāļu vai.) — policijas aģents, spiegs.

24.1.8. (304. lpp.)
1 Laikraksta «Jaunas Domas» pēdējais numurs pēc laikraksta ad-

ministratīvā aizlieguma iznāca 1908. g. 5. janvārī.

25.1.8. (305. lpp.)
1 Projektu Rainis zināmā mērā realizējis darbā «lija Murornietis»:

«1912. gadā Rainis pievērsās biļinu studijām. Jau kopš ģimnāzijas

gadiem viņš bija iemīļojis senkrievu varoni liju Muromieti» (KR. 12,

487. lpp.).

2.2.8. (307. lpp.)
1 lespējams, Rainis saņēmis vēstuli no Alberta Raņķa (viņa 1908. g.

pirmajā pusē rakstītās vēstules Raiņa arhīvā nav atrastas).

4.2.8. (308. lpp.)
' leraksts sniedz iespēju precizēt darba «Latvieši» reālo pabeig-

šanas laiku. Par raksta pabeigšanu Rainis izsacījās jau 1908. g. 29.

janvāra vēstulē A. Kasteļanskim (skat. KR, 21, 82. lpp.). Vēstulē

sniegtās ziņas pamatā izmantotas arī komentāros raksta publikācijai

(skat KR, 18, 685. lpp.).

8.2.8. (309. lpp.)
1 Raiņa arhīvā «gada grāmata», kuru būtu dāvinājuši studenti, nav

atrasta,
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9.2.8. (309. lpp.)
1 Seit un turpmāk Rainis, visticamākais, domāja laikrakstu «Jaunā

Dienas Lapa», kas faktiski pēc administratīvā aizlieguma no 1907. g.

10. jūnija līdz 1908. g. 28. decembrim iznāca ar nosaukumiem «Mūsu

Dzīve», «Baltija», «Rīgas Apskats».
* Seit un turpmāk Raiņa lietotā saīsinājuma nozīme nav noskaid-

rota.

10.2.8. (309. lpp.)
1 Laikrakstā «Ziemeļblāzma» 1908. g. janvāri un februārī bija

publicēti Raiņa dzejoji (skat. KR, 1, 521., 524. lpp.).

11.2.8. (310. lpp.)

. 1 Rainim Jaundubultos, Aleksandra prospektā 16, piederēja va-

sarnīca, kuru vienu laiku bija nolemts pārdot. Dzejnieks šajā sakarā

sarakstījās ar savu lietu kārtotāju Latvijā rakstnieku A. Deglavu

(skat., piem., KR, 21,-106., 118., 120.—121. lpp.).

13.2.8. (310. lpp.)
1 Vārdu nozīme nav noskaidrota (E. B. Sinklera darba nosaukums

tas nav).

17.2.8. (311. lpp.)

1 Raiņa bibliotēkā atrodas vairākas G. Kellera grāmatas. Dažās no

tām ir dzejnieka pasvītrojumi.

22.2.8. (313. lpp.)
1 Fiasco (itāļu vai.) — appīta vīna pudele, parasti divlitru, vino

(itāļu vai.) — vīns.

8 1908. g. 22. februāri N. Helmanim rakstīto vēstuli, kurā iz-

teikta zināma Raiņa estētiskā pozīcija, skat. KR, 21, 83. lpp.

23.2.8. (313. lpp.)
1 Jtinglinge Romane (vācu vai.) =- jauniešu romāni.

2 lerakstā Rainis izteicies par jaunatnes tematikai veltītu romānu

vietu tā laika Eiropas literatūras attīstībā. Atsaucoties uz R. Gārborga

daiļradi, Rainis, acīmredzot, domājis rakstnieka 20. gs. sākumā sace-

rēto prozu, kurā dominē pesimistiska un mistiska pieeja cilvēka atspo-

guļojumā. No H. Ibsena daiļrades Rainis minējis Branda tēlu no tāda

paša nosaukuma lugas. Raiņa bibliotēkā atrodas 1908. g. izdotā A. Liras

(Lvre) drāma «Es vverden Gott» («Topošais dievs» — 30980).

24.2.8. (314. lpp.)
1 Rainis vēlējies dienasgrāmatu materiālus apvienot ar atsevišķu

piezīmju grupu romānam «Nākotnes cilvēks», par ko liecina apā-
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mējums «Z. III» (dci Zukunftsmensch (vācu vai.) — nākotnes cilvēks).

Materiāli būtu izmantojami romāna 3. daļā.
2 Par darbu vai dzejoļu krājumu ar nosaukumu «Rīta ēna» zinas

un materiāli dzejnieka arhīvā nav sastopami. lespējams, nosaukumam

saistība ar Raiņa pirmo sastādīto jaunības dzeju krājumu «Rīta dzies-

mas» (skat. KR, 5, 121.—200. lpp.).

25.2.8. (314. lpp.)
1 Rainis ar «Veinberga rakstu», visticamākais, domājis visas

F. Veinberga vadītās reakcionārās «Rīgas Avīzes» darbību. Arī 1908. g.

februārī bija publicēti vairāki raksti (bez autora paraksta), kuros cara

patvaldības un Baltijas junkuru politikas garā aplūkots t. s. Baltijas

jautājums un izvirzīti dažādi nacionālās pašpārvaldes reformu projekti.

Ļoti iespējams, tieši šīs publikācijas izraisīja dzejnieka antipātijas un

vēlēšanos reakcionārajiem ieteikumiem pretstatīt savu viedokli.

26.2.8. (314. lpp.)
1 Rainis lasījis Fedra (Fhaedrus) fabulas.

29.2.8. (316. lpp.)

1 Rainis par Bisnieka fondu varēja uzzināt no informācijas presē.

«Rīgas Apskatā» 11. februārī izdotajā 35. numurā bija ievietots pār-
skats par Rīgas Latviešu amatnieku Palīdzības biedrības Krājaizdevu

kases gada sapulci. Tajā nolēma «atvēlēt 3000 rubļu» no gada peļņas

un dibināt «sevišķu fondu izglītības nolūkiem un nosaukt šo fondu par

Bisnieka fondu». Par to, lai minētais fonds atbalstītu Raini, nedaudz

vēlāk, 1909. g., aktīvi rūpējās P. Stučka (skat.: Stučka P. Rakstu izlase,

1. sēj. R., 1976, 512. lpp.).

3.3.8. (317. lpp.)

1 Carnevale (itāļu vai.) — karnevāls.

4.3.8. (317. lpp.)

' Aspaziju un Raini apciemojuši Laura Gulbe un viņas virs

A. Neibergs. L. Gulbe tamlīdzīgi apzīmēta arī turpmāk.

5.3.8. (317. lpp.)

1 Šī izdevuma lugas publikācijas komentāros ziņas par Aspazijas

tulkojumu nav sniegtas (skat. KR, 9, 542.—560. lpp.).

8.3.8. (318. lpp.)

1 Žurnālā «Vārpas» 1908. g. pirmajos numuros bija publicēti Raiņa

dzejoļi (skat. KR, 1, 512., 522.-523., 525. lpp ).
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11.3.8. (319. lpp.)
1 Pregasone ir ciems netālu no Kastaņolas Lugāno ezera krasta.

12.3.8. (320. lpp.)
1 Vēstule saņemta no Viļā Herteļa.
• Par «Saules dziesmu» Rainis dēvēja poēmu «Ave, soli» (skat.

KR, 2, 5.—59. lpp.). Līdzīgi tā apzīmēta ari turpmāk.
8 Rainis turpinājis tulkot G. Bīhnera dtārnu «Dantona nāve», ko

publicēja žurnālā «Vārpas» 1908. g. 1.—4. numurā. Par tulkojumu

minēts arī turpmāk.

13.3.8. (320. lpp.)
1

Raiņa arhīvā nav konstatētas Zeltmata uz Kastaņolu sūtītās

vēstules. Rainis par to, ka Zeltrnatis nav saņēmis «Virpuļa kalendāru»,

būs uzzinājis no kādas citas personas,

16.3.8. (321. lpp.)
1 Šeit un turpmāk par «aptieķeru no Odesas» dēvēts S. Reiževskis,

no kura saņemtās vēstules Rainis hronikā vēlāk atzīmējis, krievu

valodā norādot sūtītāja uzvārdu. S. Reiževskis kopā ar sievu Šveicē

uzturējās ārstnieciskos nolūkos. Vēlāk abiem dzejniekiem kaimiņos

dzīvoja E. Reiževska viena pati. 1908.—1910. g. starp Raini un Rei-

ževskiem notika vēstuļu apmaiņa. S. Reiževskis sūtīja arī zāles un

apsolīja Raini iekārtot par kādas Odesas avīzes korespondentu, tādēļ vai-

rākkārt lūdza aizsūtīt korespondenci pārbaudei (Rainis tādu materiālu

uzsāka gatavot, bet, kā liecina S. Reiževska vēstules, nenosūtīja).

17.3.8. (321 lpp.)
1 Pai Helvetiju sauca vienu no Kastaņolas pansionātiem.

2 Par Raiņa viedokli attiecībās ar J. Jankavu tolaik interesējās

E. Birznieks Upītis. Raiņa atbildes vēstuli viņam skat. KR, 21, 83.-85.

lpp.

19.3.8. (322. lpp.)
1 Par Zemgales vēstures tematiku Rainis bija iecerējis vairākas

lugas. Piem., lugu par virsaiti Viesturu v. c. (skat. KR, 15, 193.—195.

lpp.). Šeit un turpmāk minētās «zemgaliešu drāmas» tēmas izklāsts

sniegts nākošajā hronikas ierakstā.

20.3.8. (322. lpp.)
1 K. Kurševics 1908. g. 4. marta vēstulē raksturo saņemtos Aspa-

zijas un Raiņa dzejoļus. Viņš, piem., raksta: «Tomēr liekas, ka Asp.

valodas maigums un vieglums vairāk piezogās lasītāja sirdij nekā

Raiņa domu dziļums» (29528). Tālāk vēstules autors konkrēti apskata

«ne visai izdevušos» Raiņa dzejoļus.
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21.3.8. (323. lpp.)
1 Die Schlachtung (vācu vai.) — kaušana.

2 Apzīmējuma nozīme nav noskaidrota.

3 Rainis minējis vienu no angļu čartisma kustības vadītājiem

Dž. O'Brainu (O'Brien), K. Marksu (Marx) un Mikelandželo (Michel-

angeio).
*

Runa ir par 90. gadu otrajā pusē aizsāktajām piezīmēm t 8.

nākotnes cilvēka (vācu vai. — der Zuku/i/ismensch) tēmai, kuras at-

spoguļojumu Rainis iecerēja realizēt romāna formā.

22.3.8. (323. lpp.)
1 Vēsturisko sižetu par Turaidas Maiju Rainis izmantoja 20. gados

sacerētajā lugā «Mīla stiprāka par nāvi». Tās komentāros teikts: «lecere

rakstīt lugu par Turaidas Maiju Rainim bija dzimusi jau 1923. gadā»

(KR, 13, 638. lpp). Hronikas ieraksts tādējādi paver iespēju izsekot

lugas idejas attīstībai, acīmredzot, pēc Raiņa iepazīšanās ar Turaidas

Maijas tēmas atspoguļojumu citu autoru darbos (par tiem skat. KR,

13, 639., 640. lpp ).

23.3.8. (323. lpp.)
1 Visticamākais, šeit un turpmāk tamlīdzīgi apzīmēta tikšanās ar

Reiževsku ģimeni.

24.3.8. (324. lpp.)
1 Raiņa sagatavotais «Virpuļa kalendārs» 1909. gadam neiznāca.

Tā materiālipublicēti KR, 7, 241.—296. lpp.

25.3.8. (324. lpp.)
1 Seit un turpmāk minētā apzīmējuma nozīme nav noskaidrota.

2 Abstich (vācu vai.) — metāla izlaišana no kausējamās krāsns.

27.3.8. (325. lpp.)

1 Apzīmējuma nozīme nav noskaidrota (Baku laikraksts latviešu

valodā tajā laikā nav iznācis).

2 Kādā nozīmē Raini saistījusi populārā liberālā norodņicisma

pārstāvja un autoritatīvā statistiķa Maskavas universitātes profesora

A. Cuprova personība, grūti nosakāms. Dzejnieka bibliotēkā A. Cup-

rova darbi neatrodas.

3 Rainis 1908. g. 21. martā rakstītajā vēstulē Dorai un Pēterim

Stučkām izsacīja kritiski vērtējošas pārdomas par partijas attieksmi

pret daiļliteratūras ideoloģiskajām funkcijām, kā arī par kritikas ne-

labvēlīgo izturēšanos pret viņa daiļradi (skat. KR, 21, 94. lpp.).

28.3.8. (325. lpp.)
1 Aspazija ieteikusi atmest «Virpuļa kalendāra» sagatavošanu.
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29.3.8. (325. lpp.)

1 Par minēto apdzīvoto vietu tuvākas ziņas nav iegūtas.
8 Cimiteio (itāļu vai.) — kapsēta.
* Seit un turpmāk runa ir par V. Šekspīra traģēdiju «Otello»,

kuras Raiņa tulkojuma fragmenti saglabājušies dzejnieka arhīvā

(23084).

30.3.8. (326. lpp.)
1 Šajā izdevumā lugas komentāros teikts: «1907. gadā I. Baumaņa

vadībā izdevniecība «Domas» gatavojās «Uguni un nakti» izdot atse-

višķā grāmatā. Lugas pirmizdevuma titullapas otrā pusē ir atzīme —

«Grāmatu apgādniecība «Domas» Rīgā, 1907», bet uz grāmatas vāka

nodrukāts «1908»» (KR, 9, 551. lpp.). Hronikas ieraksts var palīdzēt

precizēt ziņas par grāmatas izdošanas reālo laiku.

31.3.8. (326. lpp.)
1 Šeit un iepriekšējā ierakstā atzīmētais par «Uguns un nakts»

iznākšanu tātad konkrēti norāda par grāmatas izdošanas laiku —

1908. g. marts. Maz ticams, ka Rainis izdevumu vairāku mēnešu laikā

nebūtu saņēmis, ja lugas iespiešana būtu pabeigta 1907. gadā. Par to,

ka viņš marta pēdējās dienās uzzinājis par grāmatu, liecina ari

ierakstos konstatējamais emocionālais saviļņojums.

4.4.8. (327. lpp.)
'

Aspazijas māte 15. marta vēstulē rakstīja par lielajām rūpēm,

kādas sagādā slimā dēla Kristapa ievietošana slimnīcā (70770).
9 Raiņa bibliotēkā atrodas Rīgā 1907. g. iespiestās J. Cirikova

lugas «Ebreji» izdevums ar dzejnieka pasvītrojumiem (122482).

7.4.8. (328. lpp.)
1 Rainis varēja saņemt tolaik izdotās K. Mīlenbaha (Mūhlenbach)

grāmatas «Daži jautājumi par latviešu valodu» pēdējos sējumus

(1.—4. sēj., 1891—1909).
8 Izdevniecība «OāuiecTßeHHaH noAtsa» izdeva grāmatu, kurā ietilpa

Raiņa raksts «Latvieši» (skat. KR, 18, 403. lpp.). 1908. g. 23. aprīli

J. Jankavam rakstītās vēstules lapiņas otrajā pusē ir Raiņa «piedā-

vājums» sūtīt izdevniecībai korespondences, feļetonus, rakstus par

dažādām tēmām (17014). lespējams, hronikas ierakstā fiksētais «pro-

jekts» aktualitāti vēl kādu laiku nebija zaudējis, un dzejnieks vēlāk

pat sagatavojis minēto «piedāvājumu», taču pēc raksta «Latvieši»

publicēšanas viņš ar izdevniecību nav sadarbojies.

8.4.8. (328. lpp.)
* Die Zweigbahn (vācu vai.) — dzelzceļa atzarojums,
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2 J. Vecozols sūtīja savus prozas darbus Rainim, lai saņemtu vica

vērtējumu. Raiņa 1908. g. 22. aprīlī rakstīto vēstuli J. Vecozolara

skat. KR, 21, 97. lpp.

10.4.8. (329. lpp.)

1 Tajā pašā dienā atzīmētajās «Kurbada» radāmajās domās teikts

par vēlēšanos izmantot daiļdarbā ziņas par kādu no Maķedonijas

Aleksandra karagājieniem (skat. KR, 14, 295. lpp.).

11.4.8. (329. lpp.)
1 P. Stučka 25. martā Rainim rakstīja: «Mums esi bijis un esi tikai

Tu [..] Tavs sakars ar partiju nav pārtrūcis, jo tā p[artija] taču nav

vilnis vai otrs oficiāls cilvēks, nejaušs cilvēks. Tikpat labi, kā es

tagad, esot pilnīgi ārpus organizatoriskiem sakariem, tomēr skaitu sevi

pie pļartijas], tāpat esmu vienmēr skaitījis un skaitu Tevi tur oo

neticu Tev, ka Tu tur neesi, pat, ja Tu to noliegtu» (109149).

15.4.8. (331. lpp.)

1 Seit un turpmāk Rainis izteicies par J. V. Gētes daibu «Itālijas

ceļojums» («Itaiienische Reise»), kas sacerēts ceļojuma dienasgrāmatas

formā, izmantojot arī autora ārzemju brauciena laikā rakstītās vēstules.

Gētes darbs uz Raini atstājis lielu ietekmi, domājams, tieši izmantoto

materiālu un formas dēļ. Rainis gribējis radīt līdzīgu darbu, tādēļ

Šveices periodā atkārtoti apsvēris iespēju ceļot uz Itāliju, kā arī jau

priekšlaikus sācis vākt materiālus grāmatai. Dzejnieka bibliotēkā atrodas

minētais Gētes darbs ar Raiņa piezīmēm (122569).

18.4.8. (332. lpp.)
1 H. Simsons 17. aprīlī vēstulē Rainim rakstīja: «Pie šī gadījuma

atļaujiet man Jums izteikt sirsnīgu paldies, Jums, Spīdolas valstības

dzejniekam» (29103).

21.4.8. (333. lpp.)

1 Rainis norādījis ziemeļrietumu (Nordwest) vēja virzienu.

2 Raiņa bibliotēkā atrodas Diženājo Bernharda dzejoļu krājums

«Pandaimonions» (122616).

24.4.8. (334. lpp.)

1 Rainis domājis vācu rakstniekus romantiķus J. K. F. Helderlīnu

(Holderlin) un N. Lēnavu (Lenau). Raiņa bibliotēkā esošās J. K. F. H?l-

--derlīna grāmatas norādītas KR, 14, 598. lpp.

25.4.8. (334. lpp.)
1

Rainis saņēmis pirmo S. Reiževska 8. aprīlī no Odesas rakstīto

vēstuli. Tajā galvenokārt ir runa par iespējām iegūt korespondenta
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ticta un ar to saistītajiem noteikumiem — pārbaudes materiāla nosū-

tīšanu, tā tematiku utt. (19018).
' Saīsinājuma nozīme precīzi nav noskaidrota. lespējams, Rainis

ptsaucies uz S. Reiževska priekšlikumu sagatavot un nosūtīt uz Odesu

kādu materiālu pārbaudei. S. Reiževska 8. aprīlī rakstītajā vēstulē

minēti laikraksti «Ahctok» un «Hobocth»,

27.4.8. (335. lpp.)
1 27. aprīlī Rainis «Kurbada» lugas materiāliem gatavojis atse-

višķu dialogu uzmetumus (skat. KR, 14, 295.—296. lpp). lerakstā viņš

atsaucies uz vācu eposu «Nībelungu dziesmas» un Igauņu eposu

«Kalevipoegs».

28.4.8. (335. lpp.)

18. Skujeniece precējās ar J. Dambekalnu. Raiņa 19G8. g. 10.

maijā sūtīto apsveikuma vēstuli skat. KR, 21, 99. lpp.

'H. Simsons savā vēstulē uzaicināja Raini «līdzdarboties» Parīzē

izdotā žurnālā, kuram dzejnieks varētu sūtīt rakstus par Latviju

(29103). Raiņa atbildes vēstuli skat. KR, 21, 96.-97. lpp.

3C.4.8. (336. lpp.)
1 Tolaik Kastaņolā uzturējās tikai E. Reiževska. Viņas vīrs savās

vēstulēs no Odesas vienmēr dedzīgi pateicās Aspazijai un Rainim par

E. Reiževskas apciemošanu.
* Rainis savas dzīves laikā epigrammu krājumu nesagatavoja un

ž.-Jā žanrā maz strādājis. Ļoti iespējams, viņš domājis par aforismu

krājumu (par tā izveidi skat. KR, 17, 283.-286. lpp.).

1.5.8. (336. lpp.)
1 Rainis saņēmis no J. Ozola pasta atklātni, kuras vienā pusē

ipspiests Raiņa attēls un dzejolis «Mirt klajā laukā» (21234). Dzejolis

ņemts no krājuma «Jaunais spēks» (skat. KR, l, 276. lpp.).

2 58. (336. lpp.)
1 «Kastaņolā» teikts: «Lugāna un viņas apkārtne ari ir īsti tā

vieta, kur var sadzīt slimā dvēsele. «Ouisisana» (še top vesels) še

saucas daudzas vietas..» (KR, 17, 59. lpp ). 1909. g. Rainis sacerējis

dzejoli «Qui si sana» (skat. KR, 2, 219. lpp.).

3.5.8. (337. lpp.)
1 Rainis pārrakstījis 1909. g. «Virpuļa kalendāram» domāto darbu

«Ar jaunu gadu! Ar jaunu lami!» (skat. KR, 7, 241. lpp.).

5.5.8. (337. lpp.)
1 Raiņa bibliotēkā atrodas Gētes un Šillera epigrammu izdevumi

vācu valodā (122563, 125548). Abos izdevumos ir viņa pasvītrojuml un

piezīmes. D/c Xenien (vācu vai.) —- epigrammas.
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7.5.8. (338. lpp.)

1 Rainis domājis «Rīgas Avīzē» 23. aprīļa 93. numurā publicēto

anonīmo rakstu sēriju pret sociāldemokrātiem. Rakstu autori demago-

ģiski atsaucās it kā uz plašas sabiedrības viedokli un daudzām lasī-

tāju vēstulēm, kurās izteikta neapmierinātība un sašutums par sociāl-

demokrātu preses propagandu, tā ka avīzes pasākums varēja izraisīt

Raini priekšstatu par «uzbrukumu».

2 Reisebriefe und Memoiien (vācu vai.) — ceļojumu vēstules un

memuāri.

8.5.8. (338. lpp.)
1 Par minēto apdzīvoto vietu tuvākas ziņas nav iegūtas.

9.5.8. (339. lpp.)

1 «Uguns un nakts» franču valodā iznāca 1922. g. (skat. KR, 9,

552. lpp ).

13.5.8. (340. lpp.)

1 Konkrēti, kuru darbu dzejnieks lasījis, nav noskaidrots. lespē-

jams, visš lasījis E. Dinsberģa 1890. g. izdoto, grāmatu «Metrika».

Grāmata ar minēto nosaukumu dzejnieka bibliotēkā nav konstatēta.

17.5.8. (341. lpp.)
1 Rainis atcerējies K. Krūzas vārdus 1906. g. publicētajā recenzijā

par krājumu «Vētras sēja».

19.5.8. (342. lpp.)
1 B. Skujeniece sūtīja Rainim vērtēt savus dzejoļus. Viņas 1908. g.

2. maija vēstulē teikts: «Atraksti man drīz kaut ko par to kladīti.

Es ļoti gaidu. Lai Asp. arī paraksta kaut ko par to, ja viņai nav par

lielu apgrūtināšanu» (127971).

20.5.8. (342. lpp.)

1 Rainis šeit un turpmāk lasījis kādu no D. Reskina {Ruskin)

darbiem. Viņa bibliotēkā D. Reskina grāmatas nav atrastas.

21.5.8. (342. lpp.)
' J. Harta darbus par pasaules literatūru un teātra vēsturi Rainis

plaši izmantojis, sacerot lugu «Jāzeps un viņa brāļi» un nepabeigto

lugu «Kajs Grakhs» (skat. KR, 11, 486., 488. lpp.; KR, 14, 603. lpp.).

Lasītie J. Harta darbi hronikā tamlīdzīgi apzīmēti arī turpmāk.

23.5.8. (343. lpp.)

1 lespējams, atvasinājums no vācu vārda d/c Joppe — jaka.

26.5.8. (344. lpp.)
1 Seit un turpmāk atvasinājums no vācu vārda duich = caur.

Acīmredzot domāts — caureja.
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2 Pēc iepazīšanās starp Raini un M. Sartenu-Antinku Izvērtās

vēstuļu apmaiņa. Dzejnieka arhīvā atrodas divas M. Sartenas-Antinkas

1908. un 1911. g. rakstītās vēstules (18719, 18730).

30.5.8. (345. lpp.)
1 Negatīva kritika par lugu «Uguns un nakts» bija ievietota «Rīgas

Avīzē» 1908. g. 5. aprīlī, 80. numurā.

31.5.8. (345. lpp.)
' Rainis lasījis H. Hofmanstāla darbu «Bezprātis un nāve» («Der

Tor und der Tod»), kas ar pasvītrojumiem atrodas viņa bibliotēkā

(122645).

I.6.8. (346. lpp.)
1 Rainis lasījis R. Kasnera (Kassner) un P. B. Sellija (Shelly)

darbus.

11.6. 8. (349. lpp.)
1 Domātas V. Šiliņa brošūras «Kopkase» un «Mazsaimniecība un

kooperācija», kuras iznāca ar apakštitulu «Zemnieka pūrs», 1.—2. sēj.

Raiņa atbildes vēstuli V. Šiliņam skat, KR, 21, 112. lpp.

13.6.8. (350. lpp.)
1 Rainis tajā dienā bija pārrakstījis agrākās dienasgrāmatā atzī-

mētās pārdomas par sociālismu un mākslu. Tolaik aktīvāk uzsāktā

pārrakstīšanas darba nolūks bija izveidot no dienasgrāmatu materiāliem

(refleksijām) publikāciju.

14.6.8. (350. lpp.)
1

Rainis lasījis G. Flobēra romānu «Bovari kundze»,

15.6.8. (350. lpp.)
1

Rainis tamlīdzīgi apzīmējis franču izdevumu «Eiropas Vēstnesis»

(«Le Courrier Europģen»), kuru viņam atsūtīja H. Simsons, kas vēstulēs

ieteica dzejniekam sūtīt izdevumam korespondences par latviešu

kultūru.

2 Par minēto autoru tuvākas ziņas nav iegūtas.
8 Die Hexe (vācu vai.) — burve, ragana.

17.6.8. (351. lpp.)
1 Namā «Stella d'oro» uzņemto Aspazijas un Raiņa fotoattēlu skat.

RGGr, 1983. Stella d oro (itāļu vai.) — zelta zvaigzne.

19.6.8. (352. lpp.)
1 Boccia (itāļu vai.) — karafe.

2 I. Ladižņikovs pēc KSDSP CX norādījuma 1905. g. organizēja

izdevniecību, kura sākumā darbojās Zenēvā, bet vēlāk Berlīnē. Izdev-
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niecība izdeva marksistisku literatūru, M. Gorkija un citu progresīvu

literātu darbus.

20.6.8. (352. lpp.)
1 Colombo (itāļu vai.) — balodis.

2 Knutschen (vācu vai.) — burzīt.

21.6.8. (352. lpp.)
1 Rainis lasījis H. S. Olkota grāmatu «Budistu katķisms», kas

iznāca Rīgā 1908. gadā. Grāmatu Rainim aizsūtīja tās tulkotājs un ko-

mentētājs A. Degļavs. Rainis A. Deglava paveikto vērtējis viņam

rakstītajā vēstulē 1908. g. 25. jūlijā (skat. KR, 21, 117. lpp.).

22.6.8. (353. lpp.)

1 Lapiņas otrā pusē, domājams, uzmetums kādam darbam: «Sācis

ritēt jauns gads aukstā nicinājumā. Sācies laiks, kur ir pēdas izdzē-

šamas iz dzīvības grāmatas. Esat tik daudz vīri, ka neraudat tagad, lai

raud uzvarētāji. Saukšu jauno laiku viens, kā jau reiz.» Pēc tam seko

rindas 1908. g. 20. jūnijā sacerētam dzejolim:

«Runas ir garas,

Darbs ir īss;

No darba varas

Liktens trīs» (KR, 1, 399. lpp.).
2

Visticamākais, domāta Karolīna Kapella, kuras sākot no 1910. g.

rakstītās vēstules un atklātnes atrodas Raiņa arhīvā.

3
Starp Aspazijas un Raiņa sociāli politiskajiem uzskatiem pastā-

vēja diezgan liela atšķirība gan idejiskās pārliecības, gan attieksmes

konsekvences ziņā. lerakstā sastopamā frāze ir viens no tiem nedau-

dzajiem gadījumiem, kad savā dienasgrāmatā Rainis par minētajām

atšķirībām izsakās tieši un nepārprotami.

25.6.8. (354. lpp.)
1

Raiņa aizdomām, par kurām minēts arī turpmāk, nebija nekāda

pamata.

27.6.8. (355. lpp.)
1 Viencēlienu «Ģirts Vilks» pirmo reizi uzveda teātros 1917. g.

(skat. KR, 9, 565. lpp.).

1909

DIENASGRĀMATA

19.1.9. (356. lpp.)

1 Hintei- und Vorderhaus (vācu vai.) — māja sētas pusē un māja

ielas pusē,
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1.4.9. (357. lpp.)
1 Skaitļa nozīme nav noskaidrota.

2 Hinler ihm ein nebelloser Schein lag, vvas uns aile bāndigt

(vācu vai.) — aiz viņa bija spožums, kas mūs visus saista,
3

Minēto frāzi Rainis saista ar D. Reskinu (Ruskin) un P. B. Sel-

liju (Shelley).

12.5.9. (359. lpp.)
1 Raiņa apzīmējums nav saprotams burtiskā nozīmē. To ļoti labi

zināja jau viņa tuvākie domubiedri. Piem., P. Stučka rakstīja: «R[ai-

nis] pats domājot, ka iekš «veikaliska sociālisma»,. neesot nekas

apvainojošs» (Stučka P. Rakstu izlase, 2. sēj. R., 1978, 487. lpp).

12.8.9. (359. lpp.)
1 1894. g. sākās latviešu literāri kritiskās domas vēsturē pazīstamā

polemika par H. Zūdermaņa lugu «Gods» un Aspazijas lugu «Zaudētās

tiesības» (skat. LLK, 1. sēj.).
2 Rainis ierakstā teikto iesacījis salīdzināt ar O. Ernsta [Btnstļ

daiļradi. Dzejnieka bibliotēkā atrodas divas O. Ernsta grāmatas

(121319, 121321).

31.8.9. (360. lpp.)
1

Lapiņas otrajā pusē dzejas rindas:

Tev lūpiņās nodreb smalkas

Skumjas un nozūd drīz.

Tu atkal lēni smaidi,

Tik skats ir dziļš un sērs.

7.9.9. (360. lpp.)
1 Rainis 1907. g. sagatavoja K. Marksa un F. Engelsa vēstuļu pub-

likāciju žurnālā «Auseklis» (skat. KR, 18, 397.—402. lpp). Ar mar-

ksisma klasiķu vēstulēm viņš plašāk iepazinās vācu sociāldemokrātu

presē un grāmatās. lerakstā Rainis polemizē ar K. Marksa un F. En-

gelsa epistolārā mantojuma komentāru autoriem F. Mēringu un F. Zorgi.

Par K. Marksa un F. Engelsa vēstuļu likteni un publikāciju skat.:

AHTepaTvpHoe HacAeACTBo K. MapKca h cj>. 3HxeAbca. M., 1969, c. 9—13.

1910

DIENASGRĀMATA

19.1.10. (361. lpp.)
1 Saīsinājuma nozīme nav noskaidrota.

8 Par pasaku, kurā tēlota Januta, ziņas nav iegūtas.
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4.10.10. (363. lpp.)
1 lerakstā Rainis atsaucies uz K. Marksu (Maix) un P. Smitu, kurš

dzīvoja Vladivostokā un bija ķīniešu valodas un literatūras speciālists,

kā arī nodarbojās ar etnogrāfiju un folkloristiku. Raiņa attieksmi pret

P. Smitu pamatā ietekmējis viņa raksts «Par trūkumiem mūsu rakst

niecībā» (Latvija, 1910, 212. nr.). P. Smits rakstā apgalvoja, ka lat

viešu valoda vēl nav nodibinājusies ne etimoloģiski, ne sintaktiski un

tādēj var atrast kļūdas pat labāko literātu darbos, kuru vidū minēti

arī Aspazijas daiļdarbi (par Raiņa darbiem rakstā nav runāts).

2 1910. g. iznāca Aspazijas dzejoļu krājums «Saulains stūrītis».

7.10.10. (365. lpp.)
1 Uz lapiņas pirms ieraksta atrodas teksts ar datējumu 7.10.10.:

1. Lietainā dienā rībēja šāviens

3. Apkārt pa lapām pilieni bira

4. Ķertais putniņš raustoties mira

2. Daudzkārt atbalsots, skanēja grāviens.

2 Domāti D. G. Bairons (Byion) un T. Kārlails (Carlyle), kas, lielā

mērā balstoties uz D. G. Bairona biogrāfiju, izvirzīja ideālistisku «va-

roņa kulta» koncepciju. lerakstā Rainis atsaucies uz D. G. Bairona dzī-

ves likteni, proti, viņa nāvi Grieķijā, piedaloties tas brīvības cīņās.

14.10.10. (365. lpp.)

1 Raiņa attieksmi pret A. Daugi varēja ietekmēt viņa raksts «Do-

mas par dzeju», kurā autors filozofiskā manierē mēģināja izskaidrot

dzejas būtību, piemērā raksturojot arī Raiņa daiļradi (skat.: Dauge A.

Domas par dzeju. — Izglītība, 1910, 7. nr.).

20.10.10. (366. lpp.)

1 A. Upīts žurnāla hronikā ievietotajā nelielajā atsauksmē par Raiņa

1910. g. iznākušo poēmu «Ave, sol!» rakstīja, ka dzejnieka «nesalau-

žamā ticība saviem ideāliem un savam darbam» ir ideja, «kurai lemts

pārveidot cilvēkus un cilvēci» (Izglītība, 1910, 6. nr., 468. lpp ).

22.10.10. (366. lpp.)

1 Lapiņas otrajā pusē vēstules uzmetums:

«Mīļais vecais draugsl

Steidzos Tev tūdaļ atbildēt, lai Tu varētu paspēt ar teātra rīko-

jumu, tādēļ rakstīšu tikai visā īsumā. Man Tevis ļoti žēl, es nebiju

domājis, ka laiks pie jums ir tik briesmīgs ticis, ka Tu nevaldi par

viņu, bet viņš par Tevi.» Sakarā ar lugas «Uguns un nakts» iestudē-

jumu 1910. g. Rainis sarakstījās ar vairākām personām Rīgā (skat.

KR, 21). Vēstules uzmetumā sastopamā intimitāte attiecībās ar adresātu

liecina, ka, visticamākais, rakstīts K. Ķirpēnam.
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8.12.10. (367. lpp.)
1 Kā liecina nākošais ieraksts, Raiņa attieksmi pret J. V. Gēti

ietekmēja lasītā J. Ekermaņa grāmata «Sarunas ar Gēti», kurā bieži

lunāts par vācu dzejnieka pieeju citu autoru sacerētā izmantojumā.

29.12.10. (368. lpp.)
1 Idee ti\e (franču vai.) — uzmācīga ideja.
2 Rainis atsaucies uz F. Šillera darbu «Kabale und Liebe» («Mīla

un viltus- ), kas atrodas viņa bibliotēkā (125457).
3 F. Hebela teorētiskie darbi bija veltīti drāmas poētikas un stila

jautājumiem.
* Domāti galvenie tēli V. Šekspīra dramaturģiskajos darbos

«Otello» un «Karalis Līrs» (angļu vai. — Lear).
6 Runa ir par brāļu Kaudzīšu romāna «Mērnieku laiki» tēlu.

1911
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18.1.11. (370. lpp.)
1 Raiņa dzejas krājums «Tie, kas neaizmirst» iznāca 1911. g. jan-

vārī.

5.2.11. (370. lpp.)
1

Apzīmējumu nozīme nav noskaidrota.

2 Rainis par Kopotu rakstu izdošanu tolaik daudz domāja un 1911. g.

[ākstīja vēstulēs A. Deglavam, A. Gulbim, E. Birzniekam-Upītim (skat.

KR, 21).

6.2.11. (371. lpp.)
1

Saīsinājuma nozīme nav noskaidrota.

24.2.11. (371. lpp.)

1 Par minēto personu tuvākas zinas nav iegūtas.
2 Par Raiņa daiļdarbu «modinošo» raksturu 1910. g. izteicās

A. Upīts darbā «Uguns un nakts» (skat. LLK, 2. sēj., 749. lpp.).

10.5.11. (372. lpp.)
1 Rainis atsaucies uz H. Kutera grāmatu «Tiešais» («Der Unmittel-

bare»). Dzejnieka bibliotēkā atrodas minētā autora grāmata latviešu

valodā «Sociāldemokrātija un reliģija» (136482).

23.5.11. (373. lpp.)
1 Antons bija A. Birkerta pseidonīms, «J. H » — .1. Jankava krip-

tonīms. lerakstā dzejnieks vērtējis J. Jankava darbu «Par Raiņa dzejas
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stilu» («Dzimtenes Vēstnesis», 1911, 103. nr.). Tajā teikts, ka Raiņa

dzejai pirms «Fausta» tulkošanas piemītot «trūcīga, neizkopta forma».

Rainis pamatoti aizrādījis par «darbu datumu nezināšanu», kas nove-

dis J. Jankavu pie nepareiziem secinājumiem par daiļrades mākslinie-

ciskās attīstības hronoloģiju. J. Jankavs kļūdaini raksta, ka pēc

«Fausta» tulkošanas sacerēti, piem., tādi dzejoļi kā «Karaļmeita»,

«Kalnā kāpējs», kas faktiski radušies jau agrāk. J. Jankava rakstu Rai-

nis analizējis arī ieraksta tālākajā daļā. J. Jankavs «gribas virzienu jeb

tendenci» uzskata par Raiņa dzejas pamatīpašību. Dzejas raksturojumā

viņš lietojis jēdzienu «dinamiskie simboli», ar tiem saprotot mākslinie-

ciskos tēlus, kuros ir «iekšēja kustība, nebeidzama risināšanās, attīstība».

27.5.11. (373. lpp.)
1 Rinascimento (itāļu vai.) — atdzimšana.

29.5.11. (373. lpp.)

1 Libido ir viens no galvenajiem terminiem Z. Freida psihoanalīzē,

kurā minētais vārds traktēts seksuālā aspektā, kādā to lietojis arī Rai-

nis. Dzejnieks par Z. Freida teorētiskajām otziņām, visticamākais, būs

uzzinājis no vācu periodikas. Viņa arhīvā nav sastaptas tiešas norādes

par lasītajiem Z. Freida darbiem.

2.6.11. (374. lpp.)
1 Šeit un turpmāk tamlīdzīgi apzīmēta V. Šekspīra traģēdija «Ro-

meo un Džuljeta» un tās galvenie varoņi. Saīsinājums radies no traģē-

dijas nosaukuma vācu valodā («Romeo und Julia»). Par minētā V. Šek-

spīra daiļdarba un, kā ierakstā tālāk formulēts, «mīlas drāmas» iezīmēm

Rainis vēl izsacījies, piem., radāmās domās aizsāktajai lugai «Ineša dc

Kastro» (skat. KR, 15, 70. lpp.).

3.6.11. (374. lpp.)
1 Der Rosenmontag (vācu vai.) — rožu pirmdiena.

5.6.11. (374 lpp )
1 Rainis domājis Gētes traģēdiju «Ifigenija Tauridā», kas minēta

arī dzejnieka nepabeigtajā lugā «Imants» (skat. KR, 14, 89. lpp.). Raiņa

tulkojumā traģēdija publicēta 1899. gadā.
2 Domāts vācu gleznotājs Pēters Korneliuss (Cornelius), kurš gal-

venokārt pazīstams kā līnijiski grafiskā manierē veiktu patētisku darbu

autors par vēsturiskām un reliģiskām tēmām.

3 Rainis tulkojis Gētes darbu «Egmonts».

[Pēc 5.6.11.] (374. lpp.)
1

leraksts nav datēts, taču papīra formāts un struktūra liecina, ka

lapiņa ir atplēsta no iepriekšējās, uz kuras rakstīts 5. jūnijā.
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27.7.11. (375. lpp.)
1 lerakstā Rainis izvirzījis K. Marksa (Marx) mācības iespējamo

saistību ar dzejniekam daudzus gadus tuvo t. s. nākotnes cilvēka

(vācu vai. — der Zukunftsmensch) tēmu.

11.8.11. (376. lpp.)
1 Rainis izsacījies par H. Kleista drāmu «Hermaņa kauja» («Die

Hermannsschlacht»).

26.8.11. (377. lpp.)
1 Runa ir par Raiņa māsām.

28.8.11. (378. lpp.)

' Rainis sevi salīdzinājis ar romantisma pārstāvjiem F. V. Sellingu
(ScheUing), F. Novālisu (Novalis), J. K. F. Helderlīnu (Holderlin), kā

arī, iespējams, O. Veiningeru (Weininger); par «Ern. Kircher» tuvākas

ziņas nav iegūtas.

12.9.11. (383. lpp.)

1 Rainis atsaucies uz Gētes darba «Jaunā Vertera ciešanas» gal-

venā tēla emocionālajām izjūtām.
2 Wer seine Zeit geniesst, geniesst ailes das Zeitlose. (Vācu vai.) —

Kas izbauda savu laiku, tas izbauda arī visu, ārpus laika esošo.

14.9.11. (383. lpp.)
1 Rainis salīdzinājis H. Ibsena tēlus lugās «Kad mēs, mirušie,

mostamies» (Rubeks), «Jūns Gabriels Borkmanis», «Būvmeistars Sol-

ness», «Tautas naidnieks» (Stokmans), «Brands», «Troņa tīkotāji»

(Skule), «Heda Gablere» ar F. Šillera radītajiem tēliem darbos «Dons

Karloss», «Laupītāji» (Mors), «Vallenšteins» un «Marija Stjuarte».

30.10.11. (384. lpp.)
1 Kā liecina 1911. g. oktobrī rakstītās vēstules Aspazijai, Rainis ga-

tavojās apmeklēt Romu (skat. KR, 21). No brauciena nācās atteikties

galvenokārt materiālu apsvērumu dēļ. Rainis bija izveidojis materiā-

liem «Romas brauciens» atsevišķus vāciņus, kuros glabājas vairākas

piezīmes (publikāciju skat. RGGr, 1980, 58.-60. lpp.). Par «111 dz. kr.»

Rainis dēvēja savu dzejoļu grāmatu «Gals un sākums», pie kuras sa-

rakstīšanas un sakārtošanas tātad gatavojās strādāt ari Romā.

27.11.11. (385. lpp.)
1 Domāts Kolizejs (latīņu vai. — Colosseum), milzīgs amfiteātris,

viens no ievērojamākajiem Romas arhitektūras pieminekļiem.
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1912
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1
1912. g. Rainis rakstīja dienasgrāmatu trijos bloknotos, uz atse-

višķām lapiņām rakstīja dienas hroniku, kā ari atzīmēja dienasgrāma-

tas rakstura piezīmes. Dienasgrāmatas bloknoti dzejnieka arhīvā gla-

bājas ar sekojošiem inventāra numuriem:

!. bloknots (28.2.12.—20.4.12.) — 23043,

2. bloknots (21.4.12.—31.10.12.) — 23044,

3. bloknots (31.10.12.—31.12.12.) — 22970.

28.2.12. (387. lpp.)
1 Rainis atsaucies uz H. Ibsena lugām «Meža pīle» («VVildente»),

«Rosmersholma» un «Būvmeistars Solness».

29.2.12. (387. lpp.)

1 A. Fransa aforismi apkopoti krājumā «Epikūra dārzs».

13.3.12. (393. ipp.)
1

1912. g. 21. februārī notika Raiņa lugas «Uguns un nakts» 50.

izrāde. 1912. g, 21. februāri J. Jansonam (Braunam) nosūtīja vēstuit

partijas darbinieks ar parakstu «K-mis», kurā tas ierosināja iegūt

līdzekļus partijas fondam no Skatuves biedrības, taču biedrība priekš-

likumam nepiekrita un tādēļ J. Jansonam (Braunam) vajadzētu lūgt

Rainim atļauju izmantot peļņu no kādas «Uguns un nakts» izrādes.

Minētā vēstule atrodas Raiņa arhīvā (127704), jo J. Jansons (Brauusl

to pārsūtīja dzejniekam reizē ar savu 1912. g. 11. martā rakstīto vēs-

tuli (28739). 1912. g. 21. martā minētais partijas darbinieks ar parak-

stu «Adata» pats rakstīja Rainim un lūdza dzejnieku pasteigties ai

atļaujas izsūtīšanu (127705). 1912. g. 18. martā Rainis atbildēja J. Jan-

sonam (Braunam): «Naudu jau es došu, kā arvien esmu devis» (KR,

22, 36. lpp.). Segvārdus «K-mis» un «Adata» lietoja P. Pekmanis. Iz-

sakoties par attieksmi pret viņa lugu, Rainis atsaucās uz 1909. g. pub-

licēto J. Jansona (Brauna) rakstu «Piezīmes par mūsu literatūru» (skat.

LLK, 2. sēj., 418.—423. lpp.).

2 Domāts Pēteris Zirnītis, kas lietoja segvārdu Arhivārs.

8 Aspazijas lugas «Sidraba šķidrauts» pirmizrāde notika Rīgā

1905. g. sākumā. Ar jēdzienu «jubileja», visticamākais, domāta lugas

pirmizrāde.

15.3.12. (395. lpp.)
1 K. Rufa fotodarbnīca atradās Cīrihē. R. Ivanova dzejniekam no-

sūtītā pasta pārveduma kvīts liecina, ka Rainis no K. Rufa saņēmis
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10 fotoattēlus (25433). Raiņa arhīvā atrodas, vairāki K. Rufa izgatavoti

attēli.

16.3.12. (396. lpp.)
1 Meksikas indiāņu tautas acteku un seno ēģiptiešu mitoloģijas

tēla Ozirisa asociatīvā saistība nav noskaidrota. Ozirisa motīvu Rainis

plaši izmantoja lugā «Jāzeps un viņa brāļi», kad stāstīts par Jāzepa

gaitām Ēģiptē (skat. KR, 11).
2 Rainis varēja domāt Arābu halifāta valdnieku Omāru I, kura

karaspēks iekaroja plašas teritorijas Ārijā un Āfrikā.

19.3.12. (397. lpp.)
1 J. Duburs, analizējot lugas «Indulis un Ārija» skatuviskā uzve-

duma perspektīvas, norādīja par dzejiskā teksta patmēra un izrunas

ritma nesaderību. Viņš izsacīja pieņēmumu, ka skaļi «dzejnieks savu

dzeju nebūs lasījis» (Duburs J. Raiņa «Indulis un Ārija». Dramaturģiska

skice. R., 1912, 38. lpp.).

22.3.12. (398. lpp.)
1 Rainis izsacījies par vācu eposu «Nībelungu dziesma», par kura

tēmu F. Hebels sacerējis traģēdiju «Nībelungi», bet R. Vāgners operu

ciklu «Nībelungu gredzens».

23.3.12. (399. lpp.)
1 Domāts V. Šekspīra traģēdijas «Jūlijs Cēzars» galvenais varonis.

21. un 22. martā Rainis atzīmējis radāmās domas aizsāktajai lugai «Cē-

zars» (skat. KR, 15, 65.-69. lpp.).

24.3.12. (400. lpp.)

1 Par lugu izsacījies J. Bērziņš (Ziemelis), kuram Raiņa rakstītās

vēstules skat. KR, 22.

12.4.12. (405. lpp.)
1

Runa ir par R. Pelši.

*
Visticamākais, domāts Aspazijas un Raiņa īrētā dzīvokļa īpaš-

nieks Frančesko Morandoti, kura 1906.—1908. g. izrakstītās kvītis par

ires naudas saņemšanu atrodas Raiņa arhīvā (25332).

13.4.12. (407. lpp.)

1 lerakstā Rainis sev raksturīgajā emocionāli sakāpinātajā un sub-

jektīvajā manierē, kā ari balstoties uz atsevišķiem reāliem apstākļiem,

izteicis savu attieksmi pret vairākiem lielā mērā savstarpēji vienotiem

jautājumiem. Galvenokārt runa ir par Raiņa attiecībām ar J. Jansonu

(Braunu) un P. Stučku un šo attiecību izpratni dzejnieka uztverē, kurā
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nav jūtamas krasākas Izmaiņas, salīdzinot ar viņa agrāko pieeju. Sajā

sējumā jau bija minēts, piem., par Raiņa attiecībām ar P. Stučku,

«Fausta» tulkojuma kritiku. lerakstā minēta ļoti plašā polemika par

Aspaziju un laikrakstu «Dzimtenes Vēstnesis», kas iesākās 1911. g. un

turpinājās vēl 1913. gadā. Aspazijas uzskatus pārprata latviešu sabied-

rības progresīvās daļas atsevišķi pārstāvji, kuri ar parakstu «Pēter-

burgas latviešu studenti — marksisti» publicēja presē vēstuli (polemi-

kas materiālus skat. LLK, 3. sēj., 27.—129. lpp.). leraksta noslēguma

daļā Rainis atsaucies uz viņa daiļrades literāri kritiskajiem vērtēju-

miem J. Jankava («J. H.» bija viņa kriptonīms), J. Jansona (Brauna),

R. Pelšes darbos. (J. Jansona (Brauna) lugas «Uguns un nakts» vērtē-

jumu skat. LLK, 2. sēj., 418.—423. lpp., R. Pelšes rakstu «Antiņš vai

Spīdola? Kritisks un ētisks apcerējums» žurnālā «Domas», 1912, 4.—

fk nr.).

2 Par J. Dubura grāmatu «Raiņa «Indulis un Ārija». Dramaturgiska

skice» H. Asars publicēja kritisku rakstu «Duburs kā J. Raiņa «Indulis

un Ārija» dramaturģisks kritiķis», kurā iesacīja Raini uzlūkot «kā jau-

nas filozofijas un jaunas reliģijas dzejnieku» (Jaunā Dienas Lapa.

1912, 70. nr.).

14.4.12. (408. lpp.)
1

Aizsāktās lugas «Augstrozes meitiņa» materiālus skat. KR, 15,

198.—199. lpp.

15.4.12. (408. lpp.)
1

1912. g. aprīlī Rainis atzīmēja radāmās domas «Vecuma traģē-

dijai» (skat. KR, 15, 319. lpp.). Par iecerētajām lugām «Pēteris Lielais»

un «Aleksejs» dzejnieka arhīvā materiāli nav konstatēti. Lugas «Alek-

sejs» nosaukums minēts Raiņa t. s. lieldarba plānos (22962),

16.4.12. (409. lpp.)
1

Aspazija gribējusi rakstīt par A. Brigaderes lugu «Princese Gun-

dega un karalis «ftusubārda». Par apzīmējumu «Miller Switzerland» tu-

vākas ziņas nav iegūtas.
2

Rainis varēja atsaukties uz notikumiem 1895. g., kad IV Dziesmu

svētku laikā godalga tika piešķirta A. Benjamiņa lugai «Miglā».
3 Rainis lasījis par vācu pasažieru kuģi «Titanik», kas 1912. g.

5. aprīlī nogrima pēc sadursmes ar aisbergu.
4

Rainis atsaucies uz tēliem no H. Ibsena lugām «Būvmeistars

Solness», «Brands» un «Jūns Gabriels Borkmanis».

17.4.12. (410. lpp.)
1 Par lugas «Indulis un Ārija» pirmizrādi un kritikas pirmajām

atsauksmēm skat. KR, 10, 487.-488. lpp.
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18.4.12. (411. lpp.)
1 Uz Šveici sakumā it kā domāja braukt Aleksandrs Dauge. Sajā

sakarā Rainis 1912. g. 2. aprīli rakstīja P. Daugem par ārstēšanās iespē-

jām Montē Brē (skat. KR, 22, 44. lpp.). Rainis 1912. g. 14. jūnija vēs-

tulē P. Daugem rakstīja par Emīla Dauges ierašanos Šveicē (skat. KR,

22, 78. lpp ).

20.4.12. (412. lpp.)
1 Raiņa bibliotēkā ar viņa piezīmēm atrodas T. Kārlaila grāmata

«Darbs un nevilšanās» [«Arbeiten und Nicht Verzweiieln», 100099).

T. Kārlaila grāmatu Aspazijai tulkot ierosināja E. Plātess. Viņa slimī-

bas dēļ no tulkojuma atteicās.

21.4.12. (413. lpp.)
1 Chianti (itāļu vai.) — kjanti, toskāniešu vīnogu vīns.

2 Pēc šī ieraksta seko neaprakstīta lapiņa ar nospiestu ziedu.

22.4.12. (414. lpp.)
1 Aizsākto lugu «Mūžība» skat. KR, 15, 49.—51. lpp.

25.4.12. (416. lpp.)
1 Fiasco (itāļu vai.) — neveiksme.

5.5.12. (418. lpp.)

1 Impresionista vārda attiecinājums uz Raini «Jaunās Dienas La-

pas» 1912. g. pirmo mēnešu publikācijās nav konstatēts. Minētā jē-

dziena izvēli Rainī varēja pamudināt A. Upīša raksts, kurā plaši ak-

centēta dzejnieka meistarība atspoguļot dažādas noskaņas (skat.:

Upīts A. J. Raiņa «Induls un Ārija». — Jaunā Dienas Lapa, 1912,

36.—41. nr.). Raiņa 1912. g. 21. martā rakstīto vēstuli A. Upītim skat.

KR, 22, 39. lpp.
' Runa ir par franču prozaiķi A. Dodē (Daudet).

7.5.12. (419. lpp.)
1 Rainis izsacījies par H. Ibsena lugu «Jūras sieviete». («Die Fiau

vom Meer»), kuras izdevums atrodas viņa bibliotēkā (122687).

9.5.12. (420. lpp.)
1 Ivande Kaija, kura par Liliju saukta arī turpmāk, rakstīja, ka

Rainim vajadzētu ļaut Aspazijai braukt pie mātes uz Latviju. Rainis

šajā sakarā izsacījies vēstulē Aspazijai 1912. g. maija sākumā (skat.

KR, 22, 68. lpp.).
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11.5.12. (420. lpp.)
1 A. Gulbis 1912. g. februārī rakstītā vēstulē lūdza Raini «Univer-

sālās bibliotēkas» izdevumam turpināt tulkot H. Heines «Ziemeļjūras

ainas» (16403). Lūgumu A. Gulbis atkārtoja arī 1912. g. 12. aprīļa vēs-

tulē (16493).
2 Raiņa Kopotu rakstu 1. sēj. iznāca 1912. gadā.

12.5.12. (421. lpp.)
1

Rainis, par «joku lugas» sacerēšanu tolaik galvenokārt interesē-

jies žanra aspektā, tiecoties pārbaudīt savas radošās spējas humoristiskas

tematikas atspoguļojumā. Radāmās domas «Joku lugai» par buržuāzis-

kās Latvijas reālo īstenību dzejnieks atzīmēja 1920. g. septembrī (skat.

KR, 15, 324.-325. lpp.).
2 Aizsākto lugu «Ineša dc Kastro» skat. KR, 15, 70.—73. lpp.
3 Drāma «Kalevipcegs» Raiņa nepabeigto, aizsākto vai lugu ieceru

materiālos nav konstatēta. Dzejnieka «Kalevdēla» tulkojumu skat. KR,

8, 292.—301. lpp.
4 Aizsākto lugu «Mārtiņš Gīze» skat. KR, 15, 48. lpp.

15.5.12. (423. lpp.)
1 Lugas «Indulis un Ārija» satura sociālo aktualitāti saskatīja jau

tā laika progresīvā kritika, jo lugas pamatā Rainis netieši atspoguļojis

savā laikā aktuālas sabiedriskās problēmas.
2 Tolaik iznāca Raiņa tulkojumi (skat.: Rainis J. Kopoti tulkojumi,

1.—20. sēj. Pēterburga, 1911—1912).
3 Rainis atsaucies uz Leipcigā izdotās A. F. Reklāma dibinātās«Uni-

versālās bibliotēkas» sērijas autoru «Noritci», par kuru ziņas nav iegū-

tas. Rainis tolaik vēstulēs Aspazijai bieži lūdza atsūtīt no Cīrihes mi-

nētās sērijas izdevumus. Raiņa bibliotēkā atrodas A. F. Reklāma «Uni-

versālās bibliotēkas» katalogi 1903.—1918. gadam.

17.5.12. (426. lpp.)

1 A. Gulbis 1911. g. vienā no savām vēstulēm atbildēja, ka pagai-

dām nespējot noskaidrot «diktofona lietu» (16503). Citā vēstulē viņš

raksta par «Edisona fonogrāfu» (24135), ko Rainis, acīmredzot, nosau-

cis par «parlogrāfu». T. Edisons fonogrāfu izgudroja 1877. g. un 20. gs.

sākumā tā pārdošanu plaši reklamēja laikrakstos. Raiņa arhīvā atrodas

T. Edisona firmas fonogrāfa reklāmas sludinājuma noraksts vācu va-

lodā (127711).

18.5.12. (427. lpp.)
1 Citāta avots nav noskaidrots.

2 Runa ir par tēlu Raiņa nepabeigtajā lugā «Kurbads» jeb «īls»

(skat. KR, 14, 149.—328. lpp.).
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19.5.12. (430. lpp.)
1 Rainis atsaucies uz P. Nīčes (Nletzsche) psihisko slimību mūža

pēdējos gados.

22.5.12. (433. lpp.)
1 A. Birkerts sacerēja darbu «J. Rainis. Biogrāfiska skice», ko

1912. g. 1.—12. nr. publicēja žurnālā «Domas».

27.5.12. (436. lpp.)
1 Par minēto personu ziņas nav iegūtas. Ļoti iespējams, domāta

Armida Tadei.

29.5.12. (437. lpp.)
1 Seit un turpmāk, visticamākais, runa ir par E. un S. Reiževskiem.

30.5.12. (438. lpp.)
1 1912. g. 16. aprīlī nomira Aspazijas māte G. Rozenberga.
s Ja, da schauen Sle zu! (vācu vai.) — Nu, redzietl

8 Šeit un turpmāk tamlīdzīgi apzīmēts Raiņa lasītais Informatīvais

Izdevums par kādu operu (Operniūhrer (vācu vai.) — operu ceļvedis,

vadonis). Dzejnieka bibliotēkā atrodas ceļvedis Alberta Lorcinga operai

«Undīne» (122766).
4

Domāts Valters Skots (VValter Scott).

31.5.12. (439. lpp.)

1 Rainis atsaucies uz M. Meterlinka traģēdiju «Peleass un Meli

sanda» («Peleas und Meiizande»),

2 Nākošajā ierakstā minētā Dona Zuāna tēma paver lespēju pie-

oemt, ka Rainis domājis Rihardu Strausu, kas sacerējis vairākas sim

foniskās poēmas («viencēlienus») par klasiskajā literatūrā sastopamām

tēmām un tajā skaitā «Donu 2uānu».

3 P. Heize (Heyse), ap 70 drāmu autors, plaši Izmantoja klasiskus,

vēsturiskus sižetus.

* Der VVeltschmerz (vācu vai.) — pasaules sāpes.

3.6.12. (442. lpp.)
1 Ziņas par A. Vihmani (VVichmann) nav iegūtas.

4,6.12. (443. lpp.)
1

Atvasinājums no franču vārda milieu — vide.

2 Die Leiden (vācu vai.) — ciešanas.
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5.6.12. (445. lpp.)
1 Aiva un Imants (ari Ims) ir tēli Raiņa nepabeigtajā lugā «Imants».

Ar vārdu «Mesiass» domāts atpestītājs, pestītājs (Mesija) Bībeles leģen-

dās, kas minēts «Imanta» radāmās domās (skat. KR, 14, 80.—87. lpp.).
8

Saīsinājuma nozīme nav noskaidrota.

7.6.12. (448. lpp.)
1 Domāta Bertoljo ģimene Kastaņolā, kuru mājā Aspazija un Rainis

īrēja dzīvokli. Raiņa arhīvā atrodas no Džuzepes Bertoljo saņemtās kvī-

tis par īres naudas samaksām 1910.—1915. g. (25335, 124992).

8.6.12. (450. lpp.)
1 Ķeltu leģendārā varoņa un dziesminieka Osiana (Ossian) poēmas

Rainis salīdzinājumam izmantojis ari nepabeigtās lugas «Imants» mate-

riālos (skat. KR, 14, 89. lpp.).
2 Nepabeigtās lugas «Imants» radāmās domās Rainis atsaucies uz

G. Mērķēja darbu «Vanems Imanta» (skat. KR, 14, 83. lpp.).

9.6.12. (451. lpp.)
1 No abiem nosauktajiem grieķu mitoloģijas tēliem Raiņa drama-

tisko darbu materiālos radāmās domās nepabeigtajām lugām «Imants»

un «Kurbads» sastopams Prometejs (skat. KR, 14, 7.—148. un 149.—

328. lpp.). Aizsāktās lugas «Jānis Vīrs» materiālos Pandoras tēls nav

izmantots.

2 Domāts Tičīnas kantons, kura teritorijā atradās Kastaņolā.

10.6.12. (452. lpp.)
1 Zvvei tūchtige Kerls (vācu vai.) — divi dūšīgi puiši.

11.6.12. (453. lpp.)
1 R. Pelše rakstīja Rainim sakarā ar savu publikāciju «Antiņš vai

Spīdola? Kritisks un ētisks apcerējums». 1912. g. 25. jūnijā rakstīto

Raiņa atbildes vēstuli R. Pelšem, kurā izteikta dzejnieka attieksme pret

minēto publikāciju, skat. KR, 22, 84. lpp.

12.6.12. (455. lpp.)
1

Rainis domājis polemiku par Aspaziju un «Dzimtenes Vēstnesi»

un A. Upīša līdzdalību tajā.

14.6.12. (456. lpp.)
1 «Dzimtenes Vēstneša» 1912. g. 28. maija literārā pielikuma vie-

tējo ziņu nodaļā bija levietota informācija, ka Pēterburgas «studentl-

marksisti» gatavo rakstu, kurā tiktu izteikti pārmetumi Rainim sakarā

ai viņa nosūtītajiem apsveikumiem Aronu Matīsa 35 gadu sabiedriskās
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darbības un aktrises Olgas Ezerlaukas 25 gadu skatuves darbības jubi

lejā. Rainis par uzzināto plašāk izsacījies 1912. g. 26. jūnija vēstulē

R. Ivanovam (skat. KR, 22, 87. lpp.).

16.6.12. (457. lpp.)
1 Raini apciemoja Fēlikss Cielēns, kurš tamlīdzīgi dēvēts arī tur

pmāk.
2 1912. g. žurnālā «Domas» vairākos turpinājumos bija publicēts

M. Skujenieka raksts «leceļošana un izceļošana Latvijā».

18.6.12. (458. lpp.)
1 Acīmredzot domāta Džuzepīna Bertoljo.
2 Atvasinājums no itāļu vārda iābbia — skaudība, nenovīdība.

3 Non piace di lavoraie (itāļu vai.) — nepatīk strādāt.

21.6.12. (461. lpp.)
1 Rainis pārrakstījies, jo viņš dzīvoja Šveicē.

2 Domāti itāļu renesanses izciliemākslinieki Rafaels (Raflaello Santi)

un Mikelandželo (Michelangelo Buonarroti).

23.6.12. (463. lpp.)
1 Runa ir par darbu, ko vēlāk Rainis iekļāvis «Daugavā» (skat

KR, 12, 200.—202. lpp.).

24.6.12. (463. lpp.)
1 lespējams, Raiņa lietotajam īpašvārdam ir kāda saistība ar Kip

rino kalnu ciematu Kastaņolas tuvumā. Vārda «Caprino» nozīme nav

noskaidrota.

2 Raiņa bibliotēkā ar dzejnieka pasvītrojumiem atrodas J. Vrhlicka

(Vrchlickv) grāmata «Dzeja» (125600).

1.7.12. (469. lpp.)

1 Rainis lasījis darbu: «Mehring F. Freiligrath und Marx m inrt;;.

Brieiwechsel. Erganzungsheft zur «Neue Zeit», N 12. Stuttgart, 1912»

(Mērings F. «Freiligrāts un Markss viņu sarakstē «Jaunā Laika» 12. nr.

pielikumā»).
2 Rainis atsaucies uz žurnālā «Das Neue Zeit» publicēto F. Mē

ringa rakstu, kurā kritizēts vācu revizionists Konrāds Smits (Konrcd

Schmidt).
3 Neue Btihne (vācu vai.) — jaunā skatuve.

4 Die Halbheit (vācu vai.) — nepilnība, nekonsekvence.

2.7.12. (469. lpp.)
1 Par E. Polītes apciemojumu Rainis rakstīja vēstulēs Aspazijai

(skat. KR, 22, 97.-98. lpp.).
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6.7.12. (470. lpp.)
' Rainis domājis Sofus Mihaelisa romānu «Mūžīgs miegs» («Dem

evige sovn»),
2 Rainis izsakās par P. Korneiju (Corneille), 2. Rasinu (Ractne),

Moljēru (Moliēie), kā arī nosaucis savas aizsāktās lugas «Mārtiņš

Gīze» galveno varoni (skat. KR, 15, 48. lpp.).
3 Presē bija publicēts M. Bružā runas atreferējums. Tajā teikts,

ka Raiņa «Indulī un Ārijā» «Jaunā Dienas Lapa» atrod «savu politisko

ticības apliecinājumu» (Par latviešu dienas laikrakstiem. — Dzimtenes

Vēstnesis, 1912, 141. nr.).

8.7.12. (471. lpp.)
1

I. Mečņikovs bija publicējis darbus par vecuma problēmām.

14.7.12. (475. lpp.)
1 Šeit un turpmāk Rainis izsacījies par E. Mēriki (Moricke) un

H. Kurcu, starp kuriem savā laikā notika plaša radoša sadarbība.

H. Kurcs pazīstams kā vācu literātu (F. Šillera, J. V. Gētes, J. G. Her-

dera, K. M. Vīlanda v. c.) kopotu rakstu sastādītājs. Raiņa bibliotēkā

atrodas viņa sastādītie G. E. Lesinga kopotie raksti.

2
Minētā H. Heines «Dziesmu grāmata» («Buch dci Lleāei») atro-

das Raiņa bibliotēkā (77232). Rainis vēstulē Aspazijai 1912. g. ap

6. maiju rakstīja: «Atsūti man Heines «Buch d. Lieder»» (KR, 22,

64. lpp.).

14.8.12. (481. lpp.)
1 Krājumu «Gals un sākums» Rainis pabeidza oktobra beigās, pai

ko teikts 1912. g. 31. oktobra ierakstā.

2 «H. S.» bija Henrija Simsona kriptonīms. Viņš tolaik publicēja

rakstus par latviešu kultūru un vēsturi angļu un franču presē, tajā

skaitā izdevumā «les Annales des Nationalitčs» («Tautību hronika»),

Raiņa bibliotēkā atrodas vairāki šī izdevuma numuri. Par izdevuma

idejisko programmu Rainim 1912. g. izvērtās sarakste ar J. Bērziņu

(Ziemeli) (skat. KR, 22, 106.—108. lpp.).

26.8.12. (485. lpp.)
1 Vārda nozīme nav noskaidrota. lespējams, domāti G. V. F. Hē-

geļa vai E. Hekeļa filozofisko uzskatu piekritēji.

30.8.12. (486. lpp.)
1 Die Wach- und Schliessgesellschatt (vācu vai.) — apsardzes un

slēdzēju biedrība.

2 Die Nacktkultut, das Luttbad (vācu vai.) — kailā ķermeņa kul-

tūra, gaisa pelde.
3 Das Ungewittei (vācu vai.) — negaiss, vētra,
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8.9.12. (489. lpp.)

1 Par Kainu šeit un turpmāk dēvēts K. Reinbergs.
2 Kā liecina Raiņa vēstules P. Sējam, dzejnieks viņu dēvē pai

Mārtiņu. Tamlīdzīgs apzīmējums dienasgrāmatā lietots ari turpmāk.

12.9.12. (491. lpp.)
1 Raini dzimšanas dienā apsveica Asunta Bertoljo.

15.9.12. (492. lpp.)
1 Skabarga bija J. Buševica segvārds.

16.9.12. (492. lpp.)
1 Rainis vēstulē A. Gulbim bija solījis lugu «Jāzeps un viņa brāļi»

pabeigt 1912. g. (skat. KR, 11, 483. lpp.).
2 Žurnāla «Domas» 1913. g. 3. nr. bija publicēts fragments no As-

pazijas autobiogrāfiskā darba «No atzīšanas koka».

17.9.12. (493. lpp.)
1

1912. g. iznāca A. Kraujas grāmata «Raiņa «Pusideālists»».

25.9.12. (495. lpp.)
1 Rūhte mich nicht an! (Vācu vai.) — Neaiztiec manil

26.9.12. (496. lpp.)
1

leraksti izdarīti laikā, kad Rainis, ļoti iespējams, apdomāja

ieceres vienam no viņa pazīstamākajiem dzejoļiem «Tev, pamatšķira»,

Itas sākts rakstīt 1912. g. 28. septembri (skat. KR, 2, 200., 448. lpp.).

2 Konkrētais iemesls, kas dotu iespēju Rainim «dzirdēt» par minēto

A. Upīša attieksmi, nav noskaidrots. Nedaudz vēlāk, 1913. g., sakarā

ir krājuma «Tālas noskaņas zilā vakarā» iznākšanas 10. gadadienu

A. Upīts īpaši uzsvēra to, ka «Raiņa dzeja veltīta jaunībai un pamat-

šķirai — strādnieku šķirai» (LLK, 3. sēj., 196. lpp.).

28.9..2. (497. lpp.)
1 2. 2. Ruso 200. dzimšanas dienai veltītie materiāli plaši publicēti

ari latviešu presē.
2 Domāta Gētes grāmata «No manas dzīves. Poēzija un īstenība»

(«Aus meinem Leben. Dichtung und VVahrheit»),

3 Rainis atsaucies uz 2. 2. Ruso darbu «Emīls jeb par audzinā-

šanu».

31.10.12. (500. lpp.)
1 Rainis pēc krājuma «Gals un sākums» izdevēja A. Gulbja norā-

dījuma manuskriptu nosūtīja uz tipogrāfiju «Hanza» Rīgā. D. Zeltiņš

atklātnē apstiprināja manuskripta saņemšanu (120464),
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8 1912. g. nogalē latviešu sabiedrība gatavojās atzīmēt Aspazijas

literārās darbības 25 gadu jubileju. Dzejnieces daiļrades cienītāju ap-

rindās jubilāres sveikšanai izvirzīja dažādus priekšlikumus. Presē

publicēja aicinājumu Aspaziju sveikt ar goda balvu. Ziedojumu sa-

ņemšanas gaitā savāca, kā rakstīja A. Upīts, «tepat pie 4000 rubļu»

(LLK, 3. sēj., 127. lpp.). Rainis par godalgu dienasgrāmatā izsacījies

ari turpmāk.

8.11.12. (501. lpp.)
1 Rainis atsaucies uz Ļ. Tolstoja lēmumu atstāt ģimeni neilgi pirms

nāves.

DIENAS HRONIKA

1 1912, g. dienas hronikas materiāli Raiņa arhīvā glabājas ar vienu

inventāra numuru = 22842.

1.1.12. (507. lpp.)
1 Savos kopotajos rakstos Rainis gribējis iekļaut viņa tulkoto

H. Heines darbu «Ziemeļjūras ainas» [«Nordseebilder»). Tamlīdzīgi šis

darbs apzīmēts arī turpmāk.
2 Šeit un turpmāk tamlīdzīgi apzīmēts izdevums «les Annales des

Nationalitēs».

3 1912. g. iznāca J. Dubura grāmata «Raiņa «Indulis un Ārija»»,

kas hronikā minēta arī turpmāk.
4 Rainis gribēja lasīt Sofokla (Sophocl) un Eshila (AeschyJ) darbus.

Abi sengrieķu autori tamlīdzīgi apzīmēti ari turpmāk.

22.2.12. (507. lpp.)
1 Par vietas nosaukumu tuvākas ziņas nav iegūtas.
8 Ļoti iespējams, tamlīdzīgi apzīmēts J. Dambekalns. Vārds tekstā

papildināts, ņemot vērā tā lietojumu nākošajā ierakstā.

5 Jaunajā Rīgas teātri tolaik iestudēja Raiņa lugu «Indulis un

Ārija». Z. Pērkons režisora T. Amtmaņa uzdevumā lūdza dzejniekam

aizsūtīt galveno lomu raksturojumus. Raiņa vēstuli, kurā sniegta plaša

tēlu interpretācija, skat. KR, 22, 43.-—44. lpp. Par sarakstīšanos ai

Jauno Rīgas teātri hronikā atzīmēts ari turpmāk.

23.2.12. (508. lpp.)
1 Domāta A. Spriņģa (ps. Ķibuļu Andrejs) grāmata: Aspazija,

prese, strādnieki. Viņu pēdējā laika attiecību kritisks raksturojums

no Ķibuļu Andreja. R„ 1912.
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24.2.12. (508. lpp.)
1

Raini apciemoja M. Hlbers [Hyber), kurš tamlīdzīgi apzīmēt»

ari turpmāk. Raiņa bibliotēkā atrodas M. Hībera grāmata «Trīs mis-

tērijas» (76126).

27.2.12. (509. lpp.)
1

Par minēto publikāciju ziņas nav iegūtas.

28.2.12. (509. lpp.)
1 Par Raiņa izmantotajiem avotiem, strādājot pie aizsāktās . lugas

«Augstrozes meitiņa», skat. KR, 15, 395. lpp.

29.2.12. (509. lpp.)
1 Aspazija skatījusies R. Strausa muzikālo komēdiju «Rožu kava-

lieris» («Der Rosenkavaliei»),

2.3.12. (510. lpp.)
1 Par pirmo no abām personām ziņas nav iegūtas. Salīdzinājums

ar fotogrāfu K. Rufu sniedz iespēju pieņemt, ka ari Haufštengels bijis

minētās profesijas pārstāvis.

3.3.12. (510. lpp.)
1 Rainis skatījis Vīnes (W/ener) secesljas mākslinieku darbu iz-

stādi, Viņa mākslas darbu reprodukciju kolekcijā Vīnes secesijas

oiedru darbi plaši pārstāvēti (138306, 138305).

4.3.12. (510. lpp.)
1 Saīsinājuma nozīme nav noskaidrota.

8 1912.g. 1. Maija svētkiem veltītajā laikiakšta «Cīņa» numurā

bija iespiests Raiņa dzejolis «lielais maijs» (skat. KR, 5, 269. lpp.).

7.3.12. (511. lpp.)
1 Raiņa arhīvā atrodas vairākas A. Keskillas 1912. un 1919, g.

rakstītās atklātnes un vēstules.

8.3.12. (511. lpp.)
1 Seit un turpmāk tamlīdzīgi apzīmēta Paulīne Gurevica,

93.12. (511. lpp.)

1 Kā liecina Raiņa vēstule Aspazijai 1912. g. 9. martā, dzejnieku
dzīvokli viņu prombūtnes laikā īrējis «kāds vācu rakstnieks Tenten-

beigs» (KR, 22, 27. lpp.),
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10.3.12. (511. lpp.)
1 Latviešu presē tolaik atzīmēja Āronu Matīsa sabiedriskās dar-

bības 35 gadu jubileju.

13.3.12. (512. lpp.)
1 Rainis izsacījās par Aspazijas dzejoļu krājumu «Ziedu klēpis*

1912. g. marta vēstulēs (skat., piem., KR. 22, 31. un 32. lpp.).

14.3.12. (512. lpp.)
1 Par minēto personu tuvākas ziņas nav iegūtas. Ļoti iespējams,

tamlīdzīgi apzīmēta Antonieta Bertoljo.

4 Visticamākais, atvasinājums no vācu vārda schlecht — slikti

nelabL

15.3.12. (513. lpp.)
1 Puķes sūtītas, apsveicot Aspaziju dzimšanas dienā.

18.3.12. (513. lpp.)
1 Rainis lasījis žurnālu «Māksla» («.Kunstvvort»). Viņa bibliotēka

atrodas žurnāla 1902.—1911. g. numuri, kā ari daudzu mākslas darbu

reprodukciju un tēlotājai mākslai veltītu rakstu izgriezumi no šī izde

vuma.

19.3.12. (514. lpp.)
' Par kuru Raiņa vakaru konkrēti Ir runa, nav noskaidrots, Jo

tolaik tamlīdzīgus pasākumus organizēja gan Latvijā, gan ārpus tās

kur bija koncentrējies lielāks skaits latviešu emigrantu. Raiņa arhīvā,

piem., saglabājusies programma no dzejnieka vakara Cirlhē 1911. g

(25001).

213.12. (514. lpp.)
1 Raiņa aizsāktās lugas «Cēzars» materiālus skat. KR, 15, 65.—69

223.12. (514. lpp.)
1 1912. g. Rainis pievērsās krievu biļinu studijām sakarā ar iece

rēto lugu «lija Muromietis». R. Ivanovs nosūtīja dzejniekam «Biļinu

grāmatu» (plašāk par to skat. KR, 12, 487. lpp.), kura saīsinātā formā

minēta ari turpmāk.

23.3.12. (515. lpp.)
'

R. Ivanovs lūdza tiesības izdot pastkartes ar Raiņa attēlu, lai

legūtu līdzekļus Sociāldemokrātiskās partijas frakcijai IV Domes vēlēša

nās. Raiņa atbildes vēstuli R. Ivanovam Sajā Jautājumā skat. KR, 22, 76.

lpp.
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■ Rainis todien atzīmējis radāmās domas aizsāktajai lugai «Lau-

lības drāma» (skat. KR, 15, 238.—241. lpp.).

26.3.12. (515. lpp.)
1 lespējams, apmeklēts alus vai vīna pagrabs (itāļu vai. — grotta).

Fedeiale (itāļu vai.) — federāls, savienots.
* Domāta M. Sklodovska-Kirī (Sklodoxvska-Curte).

303.12. (516. lpp.)
1 lespējams, apmeklēts kāds klosteris. Convento (itāļu vai.) —

klosteris.

1.4.12. (516. lpp.)
' 1919. g. Rainis savu grāmatu uzskaitījumā (120884) nosaucis

izdevumu «Lorand. Das Altern», kas pašlaik viņa bibliotēkā neatrodas.

Ļoti iespējams, domāta Arnolda Lorāna (par viņu tuvākas ziņas nav

iegūtas) grāmata «Novecošana. Rokasgrāmata racionālam dzīves veidam»

(*Das Altern. Ein Handbuch iūr eine rationelle Lebensweise»), kas

1909. g. izdota Leipcigā.

2.4.12. (517. lpp.)
1 Neu, jung, gesund vverden (vācu vai.) — kļūt jaunam, veselam.

5.4.12. (517. lpp.)
1

Rainis domājis Aspazijas atpūtu. Domēnica (itāļu vai.) — svēt-

diena.

6.4.12. (518. lpp.)
1

Vīna šķirne.

7.4.12. (518. lpp.)
1 7. aprīlī izdarītas dienasgrāmatas rakstura piezīmes uz bijušās

klades lapas (skat. piezīmju 7. aprīļa ieraksta l. norādi). lerakstu pie-

zīmēs dzejnieks todien iedomājies kā sākumu jaunai, respektīvi, trešai

dienasgrāmatai (pirmā —
bloknotā rakstītā, otrā —

dienas hronika).

8.4.12. (518. lpp.)
1

Visticamākais, K. Reinbergs (Kains) lūdzis no Raiņa naudas aiz-

devumu. Der Kreditor (vācu vai.) — aizdevējs.
* A. Birkerts vēstulē Rainim 1912. g. 21. martā rakstīja, ka saņēmis

žurnāla «Domas» 4. numuru, kurā ievietots Roberta P. raksts «Antiņš

vai Spīdola?» (128198).

10.4.12. (519. lpp.)
1

Par Greiliha vakaru minēts arī turpmāk. Raiņa 1912. g. 11. aprīlī

rakstīto vēstuli H. Greiliham skat. KR, 22, 51.—52. lpp.
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11.4.12. (519. lpp.)
1

Adata bija P. Pekmaņa segvārds.

12.4.12. (519. lpp.)
1 Todien rakstītas radāmās domas lugas iecerei «Vecuma traģēdija»

(skat. KR, 15, 319. lpp.).

13.4.12. (520. lpp.)
1 Saīsinājuma nezīme nav noskaidrota.

15.4.12. (520. lpp.)
* Laikraksta «Dzimtenes Vēstnesis» 1912. g. 80. un 81. nr. bija

publicēta .1. Dubura recenzija par A. Brigaderes lugu «Princese Gun-

dega un karalis Brusubārda».

16.4.12. (520. lpp.)

1 Rainis atsaucies uz R. Pelšes rakstu, kurā viņa dramaturģijas

idejiskā satura analizē pakļauta socioloģiski vienkāršotam tēlu dalī-

jumam materiālistos un ideālistos, un šīs iepriekš formulētās shēmas

aspektā izteiktas kritiskas piezīmes (skat.: Roberts P. Antiņš vai Spī-

dola? Kritisks un ētisks apcerējums. =* Domas, 1912, 4.—5. nr.).

19.4.12. (521. lpp.)
1 Visticamākais, Rainis saņēmis kādu no preses izdevumiem, kurā

ievietota publikācija sakarā ar polemiku par Aspaziju un laikrakstu

«Dzimtenes Vēstnesis». Aspazija tolaik polemikā tieši neiesaistījās.

20.4.12. (522. lpp.)

1 Ammalato, bianco, colla febbre (itāļu vai.) — slims, bāls. karstums.

* lecere uzrakstīt satīrisku komēdiju «Latvis — Aristofans» Rainim

radās 1907. gadā. Radāmās domas aizsāktajai lugai viņš turpināja

1913. g. (skat. KR, 15, 46., 47., 368. lpp.).

22.4.12. (522. lpp.)
1 Verle (latīņu vai.) — skaties otrā pusē!
2 Tālākais ieraksta teksts lapiņas otrajā pusē. Arī turpmāk lapiņas

otrajā pusē atzīmēti redzētie sapņi.

23.4.12. (523. lpp.)
1 Rainis acīmredzot atsaucies uz kādu no laikrakstā «Dzīve» publi

cētajiem materiāliem, kas bija saistīti ar polemiku par Aspaziju un

«Dzimtenes Vēstnesi». Recenzija par «Ziedu klēpi» minētajā avīzē nav

konstatēta.
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74.4.12. (523. lpp.)
1 Schwache Hofinungen (vācu vai.) — vājas cerības.
* Musica comunale (itāļu vai.) ~ pilsētas mūzika.

27.4.12. (525. lpp.)
1 Raiņa 1912. g. 26. aprīli rakstīto vēstuli A. Degļavam par

K. Marksa «Kapitāla» tulkošanu un izdošanu skat. KR, 22, 53. lpp.
8 lespējams, tamlīdzīgi apzīmēts Allreds Cikste.

I.5.12. (526. lpp.)
1 Materiālus lecerētam rakstu krājumam «Sēkla» savfi vēstulē

(127705) Rainim lūdza partijas darbinieks Adata (P. Pekmanls).
* Verdura (itāļu vai.) — zaļumi.
* Caitolina (itāļu vai.) — pastkarte.

6.5.12. (528. lpp.)
1 Par «Induļa un Ārijas» uzvedumiem pirmajā sezonā skat. KR,

10, 488. lpp.

8.5.12. (529. lpp.)
1 Rainis tolaik tulkoja H. Heines «Ziemeļjūras ainas».

8 Saīsinājumu nozīme nav noskaidrota.

9.5.12. (529. lpp.)
1 Seit un turpmāk Rainis tamlīdzīgi apzīmējis lasīto A. Frīdmaņa

noveli par Inesi Kastro grāmatā «Trīs noveles» («Dre/ /Vove/Ien»),

kas bija saistīts ar viņa aizsākto lugu «Ineša dc Kastro» (skat. KR,

15, 375. lpp.).

11.5.12. (530. lpp.)
1 Saīsinājuma nozīme nav noskaidrota. lespējams, angļu valodā

apzīmēta t. s. tautu biedrība. Laikrakstā «Dzīve» tolaik par minēto

biedrību nav rakstīts.

13.5.12. (530. lpp.)

1 Rainis lasījis F. Hebela lugu «Demetrijs» («Demetrius»), kas ar

dzejnieka piezīmēm atrodas viņa bibliotēkā (122663).

14.5.12. (531. lpp.)

1 Domāta tipogrāfija «Hanza» Rīgā.

17.5.12. (531. lpp.)

1 No vācu schlechte — sliktas.



22.5.12. (533. lpp.)
1 Seit un turpmāk tamlīdzīgi apzīmēta Anna Rožkalna,

24.5.12. (533. lpp.)
1 No itāļu cinquantenārio — 50. gadadiena.

25.5.12. (534. lpp.)
1 Domāta kāda no Kastaņolas vietējām iedzīvotājām, fcuia, piem..

Raiņa vēstulē Aspazijai 1912. g. 13. maijā dēvēta par «pasta Bertu»

(skat. KR, 22, 70. lpp.).
s Abi dzejnieki, ļoti iespējams, atcerējās Olgu Zēfeldi.

30.5.12. (535. lpp.)
1 Sarunās minēts D. G. Bairons (Byron) un viņa nepabeigtā poēma

«Dons 2uans» («Don-Juan»).

10.6.12. (538. lpp.)
1 Acīmredzot domāta H. Longfello poēma «Dziesma par Haijavatu»

22.6.12. (542. lpp.)
1 V. Plūdonis sastādīja daiļliteratūras hrestomātiju vidusskolām ur

tādēļ lūdza Aspazijai un Rainim atļauju publicēt viņu darbus (29302

29301).

23.6.12. (542. lpp.)
■ Domāta Aspazijas un Raiņa dzīvokļa īpašniece Albina Dačt no

kuras 1908.—1910. g. saņemtās kvītis par īres samaksu atrodas Raiņa

arhīvā (24678, 25334).

25.6.12. (542. lpp.)
1 Raiņa Kopotu rakstu pirmais sējums iznāca 1912. g., otrais —-

1914. gadā. Tos izdeva E. Blrznieks-Upītis apgādā «Dzirciemnleki».

26.6.12. (543. lpp.)
1 lespējams, tamlīdzīgi apzīmēts latviešu sociāldemokrātu savle

nības laikraksts «Strādnieks», par kura 22. nr. saņemšanu Rainis taJS

dienā pateicās atbildes vēstulē A. Rolavam (skat. KR, 22, 87. lpp.).

29.6.12. (543. lpp.)
1 A. Gulbis vēstulē (16492) rakstīja, ka A. Plātess ar notāra starp

niecību gribot panākt Raiņa tulkotā Gētes «Fausta» publicēšanas aiz-

liegumu, Jc tas pirmo reizi bija ievietots «Mājes Viesa Mēnešrakstā»

(A. Plātesa laikraksts). Autortiesību strīds radās sakarā ar Raiņa Ko-

potu tulkojumu iznākšanu.

816
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I.7.12. (544. lpp.)
1 Par saņemto un lasīto P. Mēringa darbu Rainis plašāk Izsacījies

todien dienasgrāmatā.

4.7.12. (544. lpp.)
1 Seit un turpmāk domāts Roberts Pelše. Raiņa atbildes vēstules

viņam skat. KR, 22,

6.7.12. (545. lpp.)
1

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas vasaras sapulču norise

bija atreferēta «Jaunās Dienas Lapas» 1912. g. 140. nr-ā. Rainis par

savu attieksmi pret publikāciju izsakās vēstulē Aspazijai, kas rakstīta

ap 8. Jūliju (skat. KR 22, 103.—104. lpp.).

9.7.12. (545. lpp.)
* Sūtījums saņemts no E. Polītes.

10.7.12. (546. lpp.)
1 J. Bērziņš (Ziemelis) vēstulē Rainim (28538) rakstīja par t s

tautu biedrību (Union des Nationalites — franču vai.). Raiņa 1912. g

11. jūlijā rakstīto atbildes vēstuli J. Bērziņam (Ziemelim) skat. KR,

22, 106.—108. lpp.

12.7.12. (546. lpp.)
1 Domāts dzejoju krājums «Gals un sākums», par kura sastādīšanu

Rainis plašāk izsacījies dienasgrāmatā 14. jūlijā,

13.7.12. (546. lpp.)
1 Sūtījums paredzēts Bostonā izdotajam laikrakstam «Strādnieks».

14.7.12. (546. lpp.)
1 Ļoti iespējams, par Tugniettu dēvēta Antonieta Bertoljo.

23.7.12. (549. lpp.)
1

Atvasinājums no vācu vārda das Pensum = darba uzdevums

(zināmam laikam).

25.7.12. (549. lpp.)
1 1912. g. iznāca A. Upīša grāmata «J. Rainis un viņa dzeja. Bio

grfifiski kritiska skice».

10.8.12. (552. lpp.)

1 Par šeit un turpmāk tamlīdzīgi apzīmēto personu tuvākas ziņas

nav iegūtas. Gustes vārds minēts art Raiņa 1915, g. 3. Janvāra vēstulē

J. Buševicam (skat. KR, 23, 27. lpp ).
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11.8.12. (552. lpp.)
1

Rainis aicināts uz Uetliberga (ari Uto) kalnu pie Glrihes.

15.8.12. (553. lpp.)
1

Aspazija ciemojās pie Amālijas Riteres, kura tamlīdzīgi apzī-

mēta arī turpmāk.

19.8.12. (554. lpp.)
1

Domāts B. Priedītis.

20.8.12. (554. lpp.)
1 1912. g. 20. augustā Rainis nosūtīja «Jaunās Dienas Lapas» re-

dakcijai pateicību un dzejoli sakarā ar viņa lugas «Zelta zirgs» uzve

dumu Galgauskā (plašāk par to skat. KR, 22, 124.—125. lpp.).

25.8.12. (555. lpp.)
1 Apmeklēta D. Pučīni opera «Madame Buttettlv», kura pazīstama

ari ar nosaukumu «Co-čo-sana»,

4.9.12. (557. lpp.)
1 lespējams, skatīta F. Šillera drāma «Orleānas jaunava», kas vel-

tīta 2annai dArkai.

6.9.12. (558. lpp.)
1 Domāts Kristaps Eliass.

9.9.12. (558. lpp.)
1 Domāta A. Kraujas (īst v. Antons Balodis) grāmata «Raiņa «Pus-

ideālists»», kas iznāca 1912. gadā.

15.9.12. (559. lpp.)
1 Dzejoli «Gaitas gājējs» skat. KR, 2, 373. lpp,

30.9.12. (562. lpp.)
1 Vēstule rakstīta A. Birķertam.

78.12.12. (563. lpp.)

1 Blosijs minēts nepabeigtās lugas «Kajs Grakhs» materiālos (skat.

KR, 14, 384. lpp.). Konkrēti lasītais darbs par franču revolūciju nav

noskaidrots.

30.12.12. (564. lpp.)
1 Scansia (itāļu vai.) — grāmatu skapis vai plauktss
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31.12.12. (564. lpp.)
1 Aizsāktā darba «Jubilejas luga» radāmās domas un prologa uz-

metumi iesākti 1913. g. janvārī (skat. KR, 15, 74.—77. lpp.).

PIEZĪMES

1 Starp 1912. g. dienasgrāmatas rakstura piezīmēm atrodas vairāki

vāciņi (piem., «Dienasgrāmatu lieces» (22739/1, 57), «Dienas un domas.

Tehnika» (22739/2, 56)).

12.2.12. (565. lpp.)
1 T. s. Bisnieka fonda prēmija Aspazijai netika piešķirta par kādu

atsevišķu daiļdarbu (piem., Raiņa minēto lugu «Sidraba šķidrauts»),

bet par literārajām publikācijām kopumā.

4.3.12. (565. lpp.)
1 Rainis atsaucies uz T. Zeiferta (ps. Teodors) rakstu «Induļa tei-

kas dramatizējums», kas bija publicēts «Dzimtenes Vēstneša» 1912. g.

39. un 40. nr-ā.

6.3.12. (566. lpp.)
1 Tannenberga (mūsdienās — Stembarka) ir apdzīvota vieta Foli-

jas ziemeļos bijušās Austrumprūsijas teritorijā. Cīņas pie Tannenbergas

vēsturiskajā literatūrā pazīstamas kā Grīnvaldes kauja (1410. g.).
*

Visticamākais, tamlīdzīgi apzīmēts E. Vandervelde (ziņas par

«Varelendu» nav iegūtas), kas tolaik bija Starptautiskā sociālistiskā bi-

roja priekšsēdētājs.
8 State oi lite (angļu vai.) — dzīves veids.

13.3.12. (567. lpp.)
1 Skat. dienasgrāmatas 13. marta ieraksta 1. un 2. norādi.

213.12. (569. lpp.)
1 Todien Rainis atzīmējis radāmās domas un atsevišķus dialogus

aizsāktajai lugai «Cēzars» (skat. KR, 15, 65.-68. lpp.).

25.3.12. (570. lpp.)
1 Rainis no autoru patiesīguma viedokļa salīdzinājis 2. 2. Ruso

memuārus «Grēksūdze» un J. V. Gētes autobiogrāfisko darbu «No ma

nas dzīves. Poēzija un īstenība».

8 Atvasinājums no vācu vārda der Parleitag — partijas kongress.
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7.4.12. (572. lpp.)
1 Virs datuma Rainis vēlāk atzīmējis: «1912, Bij domāta klade

20.2.12. Sevis uzbūve uz uzvaru (Lilijas klade).»

15.4.12. (574. lpp.)
1 leraksta tālākie teikumi acīmredzot 28. aprīlī pievienoti 15. ap

rīļa tekstam.

16.4.12. (574. lpp.)
1 Skat. «Dienas hronikas» 16. aprīļa ieraksta 1. norādi.

3.5.12. (575. lpp.)
1 Der Fahrweg (vācu vai.) — braucamais ceļš.
8 Via carrozzdbile (itāļu vai.) — braucams ceļš.

21.6.12. (578. lpp.)
1 Rainis atsaucies uz R. Vāgnera operu tetraloģiju «Nībelungu

gredzens» («Ring der Nibelungen»), kuras izdevums atrodas viņa bib-

liotēkā (126365).

1913

DIENASGRĀMATA

1 1913. g. Rainis rakstīja bloknotos dienasgrāmatu, uz atsevišķām

lapām dienas hroniku, kā arī atzīmēja dienasgrāmatas rakstura piezī-

mes. Dienasgrāmatu viņš turpināja bloknotā, kurā bija rakstījis jau

1912. gadā. Savukārt 1913. g. izmantotajā bloknotā ieraksti izdarīti ari

turpmākajos gados. Dienasgrāmatas bloknoti dzejnieka arhīvā glabājas

ar inventāra numuriem 22970 (rakstīts no 1. janvāra līdz 28. februārim)

un 22751 (rakstīts no 1. marta līdz 7. novembrim).

6.1.13. (582. lpp.)
1 Šeit un turpmāk Rainis norādījis Aspazijas liriskās autobiogrā-

fijas «Ziedu klēpis» 1912. g. izdevuma lappuses.
8 In kleiner Form wiid mii dos Eidenleben ganz genugen. (Vācu

vai.) — Dzīve uz zemes mazā formā mani pilnīgi apmierinās. Citāta

avots nav noskaidrots.

3 Aufgeklārtei Despotismus (vācu vai.) — apgaismotais despotisms.

13.1.13. (586. lpp.)
1 Lapas malā Raiņa piezīme «dram. viela».

15.1.13. (587. lpp.)
1 Seit un turpmāk domāts Antons Birkeits.
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17.1.13. (588. lpp.)
1 Rainis izsacījies par P. Šillera drāmu «Vilhelms Tells».

19.1.13. (589. lpp.)
1 Dzejas krājums «Gals un sākums» iznāca 1912. g. beigās Pēter

burgfi A. Gulbja apgādā (skat. KR, 2, 197.—408., 448. lpp.).
* Lapas malā Raiņa piezīme «Dram.».

20.1.13. (590. lpp.)
1 Domāts S. Pšibiševskis.

22.1.13. (591. lpp.)
1 Raiņa Jaunības dzejoļu krājums «Rita dziesmas» pirmo reizi iz

nāca 1931. g. (skat. KR, 5, 552. lpp.).

23.1.13. (592. lpp.)
1 Raiņa bibliotēkā atrodas A. Vikenburga drāmas «Olanta» Izde-

vums vācu valodā (125510). Grāmatā sastopamas dzejnieka piezīmes.

30.1.13. (596. lpp.)
1 Seit un turpmāk domāts Hermanis Asars.

2.2.13. (597. lpp.)
1 Domāts Jānis Endzelīns.

1 Rainis atsaucies uz A. Saņavska Tautas universitāti Maskavā, kas

darbojās 1908.—1918. gadā.

4.2.13. (598. lpp.)
1 Raiņa 1913. g. 4. februāri rakstīto vēstuli A. Clelēnal sakarā ai

viņas meitas nāvi skat. KR, 22, 236. lpp.

6.2.13. (599. lpp.)
1 Domāts franču dzejnieks Pols Pors (PaulPoit).

7.2.13. (599. lpp.)
* Vets libre (franču vai.) — brīvais pants.
8 Domāts Nikolā Bualo (Bolleau Desprčaux).

8.2.13. (599. lpp.)
1 Schlagworte (vācu vai.) ~ trāpīgie vārdi, lozungi, devizes.

23.2.13. (603. lpp.)
* Par nodomu komponēt operu, izmantojot Raiņa traģēdiju «Indu-

lis un Ārija», dzejniekam rakstīja A. Kalniņi. Raiņa atbildes vēstules

viņam skat. KR, 22, 241.—242., 274.-276., 301.—303. lpp.
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24.2.13. (605. lpp.)
1 Domāts prologs Aspazijas lugu ciklam skat. dienas hro-

nikas 21. janvāra ieraksta 1. norādi),

25.2.13. (605. lpp.)
1 Domāta D. Stučka.

1.3.13. (607. lpp.)
1 Plāno ir kalnu grēda Lugāno tuvumā. Apzīmējumu «Porlezzo,

Rosa» nozīme nav noskaidrota,

23.13. (608. lpp.)
1 Par «Laivenieku» Rainis sākotnēji dēvēja lugu «Pūt, vējiņi! », kas

sacerēta 1913. g.vasarā (skat. KR, 10, 307.—471., 495.—512. lpp.). Ar

lugas satura idejisko problemātiku cieši saistīti daudzi turpmākie

leraksti.

33.13. (608. lpp.)
1 Par Kastaņolas vietējās iedzīvotājas Džuzeplnas (Gluseppino)

nāvi Rainis rakstīja vēstulē Aspazijai 1913. g. ap 3. martu (skat KR.

22, 260. lpp.).

63.13. (612. lpp.)
1 Rainis lasījis anonīmu spāņu darbu «Tormesas Lasariljo dzīve un

piedzīvojumi», kura vācu Izdevumā kā autors norādīts Djego Urtado dc

Mendosa. Plašāk par to saistībā ar Raiņa aizsākto lugu «Lazarillo di

Tormes» skat. KR, 15, 200., 201., 397. lpp.

10.3.13. (613. lpp.)
1 Raiņa dzejoli «Pārvarīgais» skat. KR, 2, 395. lpp.

14.3.13. (614. lpp.)
1 lespējams, Rainis atsaucies uz kādu no A. Isajeva darbiem par

literāriem un radošas personības jautājumiem. 10. gadu sākumā, piemē-

ram, atkārtoti izdeva A. Isajeva grāmatu «Ļ. Tolstojs kā domātājs»

kurā aplūkota rakstnieka attieksme pret V. Šekspīru.

15.3.13. (614. lpp.)
1 Runa ir par Aspazijas lugu «Boass un Rute».

30.3.13. (616. lpp.)
1 1913. g. Raiņa sekretāra pienākumus uzņēmās J. Bokums.

3,4.13. (617. lpp.)
1 Domāts kalnu ciems Lugāno ezera krastā.
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1.9.13. (618. lpp.)
1 Rainis saņēma LSD Briseles grupas biedra V. Skarres (segvārdi

Merķels, Zauers) vēstuli, kas bija saistīta ar J. Jankava nodevīgo rīcību

pret J. Jansonu (Braunu), Raini, kā arī partiju kopumā (plašāk par to

skat KR, 22). Par vēstules saturu un ar to saistītajiem notikumiem

(piem., briseliešu protestu pret dzejnieku) Rainis dienasgrāmatā izsa-

cījās arī turpmāk.

3.9.13. (619. lpp.)
1 Domāts ciems netālu no Kastaņolas.
* Apzīmējuma nozīme nav noskaidrota.

7.9.13. (620. lpp.)
1 Par lugas «Jāzeps un viņa brāji» vairākus gadus ilgo sacerēšanas

eaitu skat. KR, 11, 481.—489. lpp.

14.9.13. (621. lpp.)
1 Laikraksta «Jaunā Dienas Lapa» 1913. g. 198. un 199. nr. bija

publicēts A. Upīša raksts «J. Jansons un jaunlaiku literatūra». Tas

bija veltīts J. Jansona (Brauna) 20 gadu darbībai kritikā, pozitīvi vēr-

tējot viņa ieguldījumu latviešu literatūras attīstībā. Minētā laikraksta

228. nr. pret A. Upīša vērtējumiem iebilda Aspazija, un presē sākās

abu literātu polemika, kurā noteikta idejiskā loma bija ari Rainim

(plašāk par viņa attieksmi skat., piem., 1913. g. 14. septembra vēs-

tuli Aspazijai KR, 22, 367.—369. lpp.; polemikas materiālus skat. LLK

3. sēj.).

DIENAS HRONIKA'

1 1913. g. dienas hronikas materiāli Raiņa arhīvā glabājas ar vieni)

inventāra numuru — 23071. Hronika rakstīta uz vācu noplēšamā ka

lendāra attiecīgās dienas lapiņas pirmās puses, speciāli nenorādot da-

tumu. Šajā izdevumā vācu valodā iespiestais teksts nav izmantots, bei

datējumi sniegti dzejnieka tradicionāli lietotajā formā (cipari, kas no-

rāda, attiecīgi, dienu, mēnesi, gadu). Gadījumos, kad ieraksts izdarīts

vēlāk, Rainis precizējis attiecīgās dienas datumu papildus (komentāros

šie nedaudzie gadījumi nav norādīti), lapiņas otrajā pusē atzīmēti re-

dzētie sapņi.

9.1.13. (625. lpp.)
1 Domāta «Jubilejas luga», kura turpmāk hronikā, kā arī tā laika

Raiņa un Aspazijas vēstulēs dēvēta par Festsplel (svētku izrāde —

vācu vai.).
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12.1.13. (626. lpp.)
1 Die Talentptlege (vācu vai.) — talanta izkopšana.

15.1.13. (626. lpp.)
1

Rainis gatavojis darba «Jāzeps un viņa brāļi» 1. cēlienu (skat.

KR, 11, 54.-58. lpp.).

18.1.13. (627. lpp.)
1 iAccadēmia (itāļu vai.) — akadēmija.

21.1.13. (628. lpp.)
1 1913. g. Jaunais Rīgas teātris izrādīja Aspazijas lugu ciklu sa-

karā ar viņas literārās darbības 25. gadadienu. K. Freinbergs vēstulē

(24183) Rainim lūdza aizsūtīt prologu, kuru varētu izmantot gan minē-

tajam lugu ciklam, gan publicēt jaundibinātajā žurnālā «Skatuve un

Dzīve». Rainis prologu sacerēja (skat. KR, 5, 15. lpp.). Hronikā tas mi-

nēts arī turpmāk. 1913. g. 15. februārī rakstīto Raiņa atbildes vēstuli

K. Freinbergam skat. KR, 22, 244. lpp. Raiņa arhīvā nav atrasti 1913. g.

sacerēti «proz. drāmas» materiāli. Radāmās domas «Prozas lugai» rak-

stītas 1920. g. (skat. KR, 15, 323., 324., 418. lpp.).

22.1.13. (628. lpp.)
1 Fmtta (itāļu vai.) — augļi.
2 H. Simsons 1913. g. janvārī rakstītajā vēstulē no t. s. liras māk-

slas pozīcijām pārmeta Rainim kalpošanu politiskām idejām (29115).

24.1.13. (629. lpp.)
1 Ar Raini «ģenerāllīgumu» (d/c Ģenerālieitung — vācu vai.) par

viņa dramaturģisko darbu tulkošanas tiesībām ierosināja noslēgt Johans

Ginters (Johannes Gūnther). Viņa vācu valodā tulkotās lugas «Indulis

un Ārija» manuskripts atrodas Raiņa arhīvā (plašāk par to skat. KR,

10, 485. lpp.). Raiņa atbildes vēstules J. Ginteram skat. KR, 22, 218.,

246.-247., 254.-255., 265.-266. lpp.

27.1.13. (629. lpp.)
1 Par jubilejai veltītā darba kompozicionālo uzbūvi, kā ari uzve-

šanas reālajām iespējam skat. Raiņa izteikumus tā laika vēstulēs Aspa-

zijai KR, 22.

28.1.13. (630. lpp.)

1 Rainis atsaucies uz F. Bārdas recenziju, kas publicēta «Dzimtenes

Vēstneša» 1913. g. 10. nr-ā.

2 2urnāla «Domas» 1913. g. 1. nr. bija publicēts V. Dermaņa raksts

«Modernais proletariāts un māksla»,
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7.2.13. (632. lpp.)
1 Domāta A. Priedīte, kura ieteica nodot J. Ginteram vācu valodā

tulkot Aspazijas lugu «Vaidelote». Viņai adresēto Raiņa atbildes vēs-

tuli skat. KR, 22, 242. lpp. Plašāk savu attieksmi pret A. Priedītes

priekšlikumu Rainis izteicis ap 8. februāri rakstītajā vēstulē Aspazijai

(skat. KR, 22, 243. lpp.).

17.2.13. (633. lpp.)
1 lespējams, Rainis lasījis kādu no V. Bitnera ceļojumu aprakstiem

vai darbiem par Eiropas tautām, par ko rakstījis minētais autors. Par

darbu «Ceļā» («Un/e/wegs»J tuvākas ziņas nav iegūtas.

22.2.13. (634. lpp.)
1 1913. g. latviešu presē plaši rakstīja par Aspazijas literārās dar-

bības 25 gadu jubileju.

23.2.13. (634. lpp.)
1 Atvasinājums no franču vārda biouillon

— melnraksts.

28.2.13. (635. lpp.)
1

Kā liecina 1913. g. 1. martā rakstītā Raiņa vēstule Aspazijai, no

A. Gulbja saņemts kāds «Universālajai Bibliotēkai» paredzēts manu-

skripts. Tolaik izskatītos darbus (dažādus tulkojumus) Rainis nosaucis

1913. g. maija vidū rakstītajā vēstulē A. Gulbim (skat. KR, 22, 313.—

314. lpp.).

4.3.13. (636. lpp.)
1 Savu piedalīšanos minētās personas bērēs Rainis aprakstījis vēs-

tulē Aspazijai 1913. g. 5. martā (skat. KR, 22, 262. lpp.).

5.3.13. (636. lpp.)
1 Rainis lasījis grāmatu «Tormesas Lasariljo dzīve un piedzīvo-

jumi» («Leben und Abenteuei des Lazarillo di Tormes»), kas atrod. s

viņa bibliotēkā (77620; skat. dienasgrāmatas 6. marta ieraksta 1. no-

rādi).

2.4.13. (641. lpp.)
1 Šeit un turpmāk tamlīdzīgi apzīmēts Alfrēds Cikste.

8
Raiņa bibliotēkā ar viņa piezīmēm atrodas A. R. Lesāža romāns

«Santiljanas 2ila Blāza piedzīvojumi» («Geschichte des Gil Blas von

Santillana»; 122750, 77621), kas tamlīdzīgi apzīmēts ari turpmāk.
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1.9.13. (642. lpp.)
1

Atvasinājums no vācu vārda das Ldschblatt — dzēšpapīrs.
1 Par V. Skarres sūtījumu un ar to saistītiem notikumiem šeit un

turpmāk skat. dienasgrāmatas 1. septembra ieraksta 1. norādi.

5.9.13. (643. lpp.)
* Kā, piem., liecina Raiņa 1913. g. 6. septembrī rakstītā vēstule

A. Gulbim (skat. KR, 22, 362. lpp.), minētais E. Keizerlinga romāns tika

lasīts, lai izšķirtos par lietderību to izdot «Universālajā Bibliotēkā».

Tas pats attiecas uz Renesanses novelēm, no kurām Rainis iesacīja

izdot D. Bokačo darbus.

7.9.13. (644. lpp.)
1 A. Šniclera luga «Mīlināšanās» («Liebelei») atrodas Raiņa biblio-

tēkā (120287).

13.9.13. (645. lpp.)
1 Visticamākais, Rainis saņēmis apsveikuma telegrammu savā dzim-

šanas dienā.

14.9.13. (645. lpp.)
1

Kā liecina dienasgrāmatu materiāli un sarakste ar A. Gulbi

A. Deglavu, Aspaziju v. c. (skat. KR, 22), 1913. g. Rainis aktīvi iesms

tijās «Universālās Bibliotēkas» veidošanā. Viņš lasīja un tulkojumiem

izraudzījās cittautu autoru daiļdarbus, rediģēja manuskriptus, uzturēja

sakarus ar tipogrāfijām, piem., ierakstā minēto tipogrāfiju «Hanza»

Rīgā. Starp 1913. g. dienas hronikas materiāliem atiodas neliela lapiņa

ar 9. maijā izdarītu atzīmi: «Vest statistiku par «U[niversālās] Bibliotē-

kas]» grāmatu pirkšanu. Pēc tā izvēlēties grāmatas» (23071/101).
8 Skat. dienasgrāmatas 14. septembra ieraksta 1. norādi.

21.9.13. (646. lpp.)
1

Aspazija uz īsu laiku no Cīrihes ieradās Kastaņolā. Viņas apcie-

mojums plaši aplūkots tā laika Raiņa vēstulēs (skat. KR, 22).

2.10.13. (647. lpp.)
1 Seit un turpmāk runa ir par prologu lugai «Pūt, vējiņil» (skat.

KR, 5, 22. lpp.; KR, 10, 309.—310. lpp.).

ai0.13. (647. lpp.)
1 Šeit un turpmāk par polemiku skat. dienasgrāmatas 14. septembra

ieraksta 1. norādi, kā arī Raiņa vērtējumu polemikas pirmajam rak-

stam 1913. g. 4. oktobra vēstulēs Aspazijai KR, 22, 385. lpp.
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9.10.13. (648. lpp.)

1 1913. g. 9. oktobri Rainis rakstīja Aspazijai: «No Alfr. Kalniņa,

komponista, saņēmu 67 frankus» (KR, 22, 391. lpp.). Honorārs saņemts

par sagatavoto tekstu A. Kalniņa iecerētajai operai «Indulis un Ārija».

11.10.13. (648. lpp.)
1

Dzejoļi domāti nosūtīšanai Jānim Straujānam (īst. v. Masters), kas

tolaik sāka pievērsties Raiņa daiļdarbu tulkošanai krievu valodā.

PIEZĪMES

3.1.13. (649. lpp.)
1

Domāts 1898. g. dibinātais Maskavas Akadēmiskais Dailes teātris.

21.8.13. (651. lpp.)
1

Atvasinājums no vācu vārda der Genosse — biedrs.

24.8.13. (652. lpp.)
1 Aspazija lasījusi D. Merežkovska romānu «Juliāns Atkritējs».

28.8.13. (653. lpp.)
1 Rainis izsacījies par lugu «Pūt, vējiņi!» un tās tēliem.

2 Rainis, visticamākais, lasījis E. Maha (Mach) darbu «Populār-

wissenschaftliche Vorlesungen» («Populārzinātniskas lekcijas»).

1914

DIENASGRĀMATA

30.1.14. (655. lpp.)
1 1913. g. beigās un 1914. g. latviešu presē parādījās vairāki raksti

par E. Verharnu, Jaunais Rīgas teātris iestudēja viņa lugu «Filips II».

2.5.14. (657. lpp.)

1 Der Obeilehrer (vācu vai.) — virsskolotājs.

26.5.14. (660. lpp.)

1 Salīdzinājumam izmantots tēls no Raiņa lugas «Jāzeps un viņa

brāli».

DIENAS HRONIKA

26.5.14. (663. lpp.)
1 Dace Akmentiņa no teātra aizgāja 1913./1914. g. sezonas noslē-

gumā. Viņa strādāja Rīgas Latviešu teātri, Tas bija vecākais latviešu
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teātris, tādēļ tika dēvēts par «Veco teātri», kā saīsināti to apzīmējis

ari Rainis.

1915

DIENASGRĀMATA

2.1.15. (664. lpp.)
1 1914. g. pēdējā dienā Rainis atzīmēja agrāk iecerētās drāmas

«lija Muromietis» plānu. Darbu viņš turpināja ari 1915. g. pirmajās

dienās, bet ļoti drīz pievērsās drāmai «Spēlēju, dancoju» (par to skat.

KR, 12, 488. lpp.). Drāmas «lija Muromietis» sagatavošanas laikā dzej-

nieks plaši izmantoja «Biļinu grāmatu», un ierakstā dotais apzīmējums

liecina, ka todien lasīta biļina par senkrievu varoni Iļju Muromieti.

12.1.15. (664. lpp.)
1 Domāts viens no sākotnējiem drāmas «Spēlēju, dancoju» nosau-

kumiem (skat. KR. 11, 508. lpp.).
2 Vēstule rakstīta R. Pelšem.

20.9.15. (666. lpp.)
1 Šeit un turpmāk lietoto saīsinājumu nozīme nav noskaidrota.

lerakstam Ir radoši literārs vai arī epistolārs raksturs.

3.11.15. (669. lpp.)
1 Deutschland ūber ailes (vācu vai.) — Vācija pāri visam.

10.11.15. (670. lpp.)
' Saīsinātā apzīmējuma nozīme nav noskaidrota.

1 Seit un turpmāk Rainis ar krustiņu apzīmējis nāvi.

8 Raiņa izmantotais literārais avots nav noskaidrots.

1916

DIENASGRĀMATA

17.2.16. (673. lpp.)
1 Par minētajiem notikumiem Raiņa biogrāfijā tuvāku ziņu trūkst.

5.9.16. (674. lpp.)
1

leraksti izdarīti nelielā bloknotā, un teksta sākumā vispirms bijis

virsraksts «Mans kalendārs», bet vēlāk pierakstīts ari pārējais nosau-

kums. 1916. g. Rainis šajā bloknotā rakstīja līdz 7. septembrim. Atse-

višķus ierakstus viņš bloknotā izdarījis arī 1917., 1919. un 1920, gadā.
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2 Rainis temperatūru nosacījis pēc Reomlra temperatūras skalas

(1 °R vienlīdzīgs 1,25 °C).

7.9.16. (674. lpp.)
1 Par vēstuļu adresātu ziņas nav iegūtas. lespējams, vēstules sūtī-

tas Zviedrijā dzīvojošajiem latviešu emigrantiem (skat. KR, 23).

30.12.16. (675. lpp.)
1 Saīsinājuma nozīme nav noskaidrota.

1917

DIENASGRĀMATA

1
1917. g. dienasgrāmatas materiāli Raiņa arhīvā glabājas ar vienu

inventāra numuru (124813), jo dzejnieks rakstījis tajā bloknotā, kurā

dažas atzīmes bija izdarījis jau 1916. gadā.

17.9.17. (676. lpp.)
1 Domāta Krievijas Februāra buržuāziski demokrātiskā revolūcija

1917. g. 23.-27. lebruārī (8.—12. martā).
2 Traģēdijas «lija Muromietis» 1. cēlienu Rainis sacerēja 1916. g.

februārī, bet visu darbu pabeidza 1922. g. (skat. KR, 12, 488. lpp ).

Nepabeigtās lugas «Imants» 1. cēlienu dzejnieks visintensīvāk gatavoja

1916. g. novembrī un 1917. g. aprīlī (skat. KR, 14, 567. lpp.).

3 Runa ir par politisku dzejoļu krājumu, ko Rainis mēdza dēvēt

par «Aso krājumu», «Asām dzejām», bet īsi pirms savas nāves —

«Mūza cīņās» (skat. KR, 5, 566. lpp.).

20.9.17. (676. lpp.)
1 Domāts ciems apm. 10 km uz rietumiem no Lugāno.
2 Raiņa 1917. g. 20. septembrī rakstīto vēstuli A. Krauzei Ozoliņai

skat. KR, 23, 204. lpp.

23.9.17. (677. lpp.)
1 1917. g. 6. februārī Rainis Paulam Daugem rakstīja: «.. uzaicini,

lai Tev piesūta manas vēstules, rokrakstus v. t. 1.» (KR, 23, 184. lpp ).

P. Dauge apsolīja vākt un izdot Raiņa darbus, lai tos saglabātu tautai

(29088).

',7.9.17. (677. lpp.)
1 Domāta vācu karaspēka izdarītā Rīgas ieņemšana 1917. g.

21. augustā.
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28.9.17. (677. lpp.)
1 Šeit un turpmāk runa ir par tēlu darbību lugā «Krauklītis».

15.10.17. (678. lpp.)

1 Lugu «Krauklītis» pirmo reizi grāmatā izdeva A. Gulbis 1920. g.

(skat. KR, 12, 472. lpp.). Atsevišķi cēlieni pirms tam netika publicēti.

20.9.17. Notikumu grāmata

1 Tālākais dienasgrāmatas teksts atrodas nelielā piezīmju grāma-

tiņā (124809). Rainis tajā sācis rakstīt jau pirms 20. septembra, kad,

acīmredzot, radies nosaukums «Notikumu grāmata». Datumu norādēs

dzejnieks atsacījies no sev tradicionālās formas un atzīmējis tikai

dienu. «Notikumu grāmata» nedaudz turpināta arī 1919. un 1920. gadā.

10.9.17. (678. lpp.)
1 Par minēto personu tuvākas ziņas nav iegūtas.

14.9.17. (679. lpp.)

1 Par minēto personu tuvākas ziņas nav iegūtas.

16.9.17. (679. lpp.)
1 Cinema (franču vai.) — kino.

30.9.17. (679. lpp.)
1 Apmeklēts kalnu ciems netālu no Lugāno.

5.10.17. (679. lpp.)

1 Par minēto vietas nosaukumu ziņas nav legūtas. Ļoti iespējams.

Rainis lietojis atvasinājumu no itāļu vārda casello — dzelzceļa mājiņa

12.10.17. (679. lpp.)
1 Seine Maria (vācu vai.) — viņa Marija.

1918

DIENASGRĀMATA

24.1.18. (680. lpp.)
1 I. Ņūtons dzimis 1643. g. 4. Janvāri, G. Galilejs — 1564. g.

15. februārī. Faktiski Rainis gribējis salīdzināt G. Galileja miršanas

(1642. g. 8. janvāris) un I. Ņūtona dzimšanas laiku,
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1919

DIENASGRĀMATA

1 Raiņa dienasgrāmatu vēsturē 1919. g. sastopama visbagātīgākā

daudzpusība ikdienas autobiogrāfisko piezīmju iekārtojumā. Pamatā sa-

glabājas agrākās galvenās grupas: dienasgrāmata un dienas hronika.

Daudzpusība konstatējama abu grupu materiālu iekšējā variējumā. Tā,

piem., 1919. g. jūlija sākumā, kad dzejnieka meklējumi dienasgrāmatas

žanriskajā jomā sasniedza vislielāko intensitāti, viņš rakstīja trīs die-

nasgrāmatas — t. s. domu, jūtu un notikumu grāmatas. Bez tam vēl

Rainis izveidoja it kā jaunu dienas hronikas veidu — «Darbu gaita.
Darbu hronika», kura formas ziņā neatšķiras no minētajām trim «grā-

matām».

1919. g. dienasgrāmatu materiāli zināmā mērā atšķiras no citos ga-

dos sacerētā ari tajā ziņā, ka pa lielākai daļai nav rakstīti uz atseviš-

ķām dažāda formāta lapiņām, bet gan bloknotos, kas savukārt paver

reālākas iespējas saglabāt dzejnieka iekārtotās «grāmatas» kā noteik-

tus veselumus.

Sajā izdevumā dienasgrāmatu tekstus publicējam sekojošā secība:

1) «Domu grāmata», 2) «Jūtu grāmata» (citkārt dēvēta arī par «Jūtu

biogrāfiju»), 3) «Notikumu grāmata». «Darbu gaita. Darbu hronika»

levietota pēc trim dienasgrāmatām, pieņemot to kā Rainim raksturīgās

dienas hronikas atsevišķu variantu.

Domu grāmata

1 Teksts rakstīts uz 1912.—1913. g. lietoto bloknotu lapiņas

(22751/47), kura Raiņa arhīvā atrodas starp daudzu gadu (1913—1919)

dienasgrāmatu materiāliem.

Jūtu grāmata

1 Teksts rakstīts nelielā piezīmju grāmatiņā (124813). Tā bija

lesākta 1916. g., un Rainis sākumā to dēvēja par «Manu kalendāru»,

bet, acīmredzot, 1919. g. 8. jūlijā nosaukumu papildināja ar vārdiem

«Jūtu grām. Mana gaita. M, Vēsture. Mani dati. Datu grām.» (komen-

tāros lietojam tikai nosaukuma pirmo daļu). leraksti piezīmju grāma-

tiņā nedaudz turpināti ari 1920. gadā.

1.7.19. (682. lpp.)

1 Luglio (itāļu vai.) — jūlijs.
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' Seit un turpmāk tamlīdzīgi apzīmēts masieris Bianki, kura pa-

kalpojumus Rainis ilgāku laiku izmantoja. Dzejnieka arhīvā atrodas

Bianki vizītkarte (25320).

2.7.19. (682. lpp.)
' Rainis šeit un turpmāk lasījis A. Bīlšovska monogrāfijas «Gēte.

Dzīve un darbs» («Goethe. Sein Leben und seine Werke») 2. sēj. Mono-

grāfijas abi sējumi atrodas Raiņa bibliotēkā (77238, 76968). Lasot minēto

darbu, dzejnieks 1919. g. jūnijā un jūlijā izdarījis uz 4 lapiņām piezi

mes (124011).
2 Saīsināti apzīmēto lasīto grāmatu nosaukumi nav noskaidroti.

10.7.19. (683. lpp.)

1 lerakstam ir ļoti intīms raksturs. Tas patiesībā vispār ir viens

no visintīmākajiem ierakstiem Raiņa dienasgrāmatās, Jo vispamatīgāk

atklāj dzejnieka iekšējos centienus, viņa dziļākās alkas, apslēptākās

vēlēšanās, kā ari ļoti augsto pašapziņu. lerakstā Jeb «attīstītajos vār-

dos» it kā vienuviet koncentrējas tas viss, uz kā balstījās Raiņa dzīve

un darbs un kas šajā izdevumā reāli atspoguļojas iepriekšējos sējumos.

leraksts Ir viens no visspilgtākajiem dokumentiem Tautas dzejnieka

garīgajā mantojumā, kas apliecina Raiņa paša esamības jēgas novērtē-

juma organisko vienotību ar humānu un progresīvu sociālo ideālu īste-

nojumu.

23.7.19. (684. lpp.)
1 Natūrliche Tochter (vācu vai.) — ārlaulības meita.

* Raiņa aizsākto lugu «Gulbja dziesma» skat. KR, 15, 18.—45. lpp.

29.7.19. (684. tpp.)
1 Nepabeigto lugu «Stenka Razins» skat. KR, 14, 435.— 468. lpp.

Notikumu grāmata

1 Teksts rakstīts nelielā piezīmju- gxāmatiņā (124809), kurai dots

nosaukums un izdarītas pirmās atzīmes 19P. gadā. leraksti piezīmju

grāmatiņā turpināti ari 1920. gadā.

3.7.19. (685. lpp.)
1 Domāts ciems uz ziemeļiem no Kastaņolas.

5.7.19. (685. lpp.)
1 Sakarā ar 1919. g. jūnijā noslēgto Kompjenas pamieru vācie-

šiem vajadzēja nekavējoties evakuēties no Liepājas un Ventspils, kā

ari visas Baltijas,
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6.7.19. (685. lpp.)
1 Visticamākais, tamlīdzīgi šeit un turpmāk apzīmēts kinoteātra ap-

meklējums.
2 Šeit un turpmāk tamlīdzīgi apzīmētas plašākas Raiņa ieceres

dramaturģiska darba ciklam, kuram saglabājusies 1916.—1926. g. atzī-

mēti plānojumi, radāmās domas (22718, 22962, 22967).

8.7.19. (685. lpp.)
1 Domāts Dante Bertoljo. Par Ednoti ziņas nav iegūtas.

9.7.19. (686. lpp.)
1 1919. g. A. Niedra kā vācu ģenerāļa fon der Golca okupācijas

režīma ieliktenis kļuva par buržuāziskās Latvijas valdības ministru opo-

zīcijā ulmaniskajai kliķei, kuru atbalstīja Antantes valstis.

10.7.19. (686. lpp.)
1 Vēstule nosūtīta P. Sējam.
1 Rainis lasījis «Šveices Ilustrēto Laikrakstu» («Schweizer Ulus-

trlerte Zeitung»), kura 1914. un 1918. g. numuri atrodas viņa bibTiotēkā

(136097, 136039).

3 Polenta ir itāļu nacionālais ēdiens. Par to Rainis rakstīja Aspazi-

jai 1909. g. 7. jūnijā (skat. KR, 21, 177. lpp.).

11.7.19. (686. lpp.)

1 Par šeit un turpmāk tamlīdzīgi apzīmēto personu tuvākas ziņas

nav iegūtas.
2

Raiņa bibliotēkā atrodas F. Pfemferta «Rīcības grāmata» («Das

Aktionsbuch», 77602). Grāmata un tās autors tamlīdzīgi apzīmēti arī

turpmāk.

14.7.19. (686. lpp.)
1 Par minēto autoru un darbu ziņas nav iegūtas.
2 Raiņa bibliotēkā atrodas žurnāla «Coenobium» 1915.—1919. g.

numuri. 1919. g. viņš sarakstījās ar redakcijas darbinieku E. Binjami

sakarā ar N. Robiņas nāvi (skat. KR, 23, 247. lpp.). E. Binjami apzīmē-

jumā Rainis turpmāk lietojis formu Bignami.

15.7.19. (686. lpp.)
1 Das Jahresbuch (vācu vai.) — gadagrāmata.
2 Die Zeitung (vācu vai.) — laikraksts.

16.7.19. (687. lpp.)

1 Par šeit un turpmāk tamlīdzīgi apzīmēto personu tuvākas ziņas

nav iegūtas.
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17.7.19. (687. lpp.)

1Raiņa bibliotēkā atrodas žurnāla «Tautas Balss» («La Voce dcl

Popoli») 1919. g. 12. nr. (127682). Tamlīdzīgi žurnāls apzīmēts ari turr

pmāk.
2 lespējams, Rainis saīsināti apzīmējis vārdus «jaunības dzeja».

20.7.19. (687. lpp.)
1 Kapolago un Porza ir nelieli ciemati uz ziemeļiem Lugāno ap-

kārtnē. Par minēto personu tuvākas ziņas nav iegūtas.
2 Kanobio ir apdzīvota vieta uz ziemeļiem no Lugāno.

22.7.19. (687. lpp.)

1 Par Raiņa izmantoto Austrālijas, Jaungvinejas v. c. tautu folklo-

ras antoloģiju «Sūdseemārchen» («Dienvidu jūras pasakas») skat. KR,

4, 380. lpp.

23.7.19. (687. lpp.)
1

Lasīts kāds no R. Rolāna (R. Rolland) darbiem. Rakstnieks tam-

līdzīgi apzīmēts arī tiupmāk.
2 Par aforismu kārtošanas gaitu skat. KR, 17, 283.—286. lpp.

30.7.19. (688. lpp.)
1 Saīsinājuma nozīme precīzi nav noskaidrota. lespējams, saņemti

laikrakstu izgriezumi no A. Krauzes-Ozoliņas.

1.8.19. (689. lpp.)

1 Skat. 1906. g. 12. maija ieraksta 3. norādi.

4.8.19. (689. lpp.)

1 Tolaik Rainis izvirzīja ideju par savu vēstuļu publicēšanu. K3

liecina minētās tematiskās grupas, viņš bija uzsācis vēstuļu sakārto

sanu. Apzīmējuma «M. dok.» nozīme precīzi nav noskaidrota. Ļo*i

iespējams, domātas biogrāfiski, mākslinieciski, politiski svarīgas vēstu-

les — «Mani dokumenti». Taču vērā ņemams arī tās dienas ieraksN

«Darbu gaitā. Darbu hronikā»: «Kārtoju veselu dienu, kamēr nošķīru

vēstules nost no projektiem un kalkulācijām.»

5.8.19. (689. lpp.)

1 Par Latvijas pasu saņemšanu skat. 1919. g. 6. augustā O. Gros-

vaidam (Varkalim) adresēto vēstuli KR, 23, 248. lpp. O. Grosvalds tam-

līdzīgi apzīmēts arī turpmāk.

9.8.19. (689. lpp.)

1 Kā liecina tālākie ieraksti, Rainis nodevis «Daugavai» paredzētos

dzejoļus pārrakstīt M. Afeldam. Par šīs dramatiskās poēmas sacerēšanas

un publicēšanas gaitu skat. KR, 12, 476.—483. lpp.
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10.8.19. (690. lpp.)
1 Apmeklēti nelieli ciemi uz rietumiem no Lugāno.

12.8.19. (690. lpp.)
1 Aizsāktās lugas «Aleksandrs» todien atzīmētās radāmās domas

skat. KR, 15, 165. lpp.

13.8.19. (690. lpp.)
' Kā liecina 1919. g. Raiņa vēstules (skat. KR, 23), par latviešu

tautas kultūru interesējās franču dzejnieks un kultūras darbinieks Pols

Fors (Fort).

15.8.19. (690. lpp.)
1 Par M. Afelda paziņu, kura tamlīdzīgi apzīmēta arī turpmāk, tu-

vākas ziņas nav iegūtas.

16.8.19. (690. lpp.)

lAr šo vārdu itāļu valodā apzīmē gada pašu karstāko periodu

Itālijā (1.—15. augusts).

17.8.19. (690. lpp.)
1 Savu attieksmi pret priekšlikumu Rainis izsaka 1919. g.

31. augusta vēstulē Gerkam (skat. KR, 23, 251.—252. lpp.).

20.8.19. (691. lpp.)
1

Piezīmes ar Raiņa radītu nosaukumu «lettoloģija» viņa arhīvā

nav konstatētas.

24.8.19. (691. lpp.)
1 Par minēto personu tuvākas ziņas nav iegūtas. Aldesago ir ciems

Kastaņolas apkārtnē.
2 Corso (itāļu vai.) — ceļš.

28 8.19. (691. lpp.)
1 Dzejnieka arhīvā atrodas 1919. g. septembrī izsniegta Raiņa kluba

goda biedra karte (26228).

31.8.19. (692. lpp.)
1 1919. g. augustā notika miera konference, kurā piedalījās arī

delegācija no Latvijas.

6.9.19. (692. lpp.)
1 Vēstule rakstīta M. Kļavai.

11.9.19. (693. lpp.)
1 /nterv/evv (franču vai.) — intervija.
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DARBU GAITA. DARBU HRONIKA

1 Teksts rakstīts uz lapiņām (124811). Hronika nedaudz turpināta

arī 1920. gadā.

9.7.19. (693. lpp.)
1

Rainis atsaucies uz A. Dimā romānu «Grāfs Montē Kristo» («Le

comte dc Monte-Cīisto»).
2

Apzīmējuma «Index. Cins.» nozīme nav noskaidrota.

10.7.19. (693. lpp.)
1 Skat. 1913. g. 21. janvāra dienas hronikas ieraksta 1. norādi.

11.7.19. (694. lpp.)
1 Unabhāngiger (vācu vai.) — neatkarīgais.
2 Aizsāktās lugas «Spartaks» un «Marts un Mirta» skat. KR, 15,

14.-17., 82.-98. lpp.

13.7.19. (694. lpp.)

1 Rainis atsaucas uz F. Nīčes darba «Tā runāja Zaratustra. Grāmata

visiem un nevienam» esejistisko stilu.

2 Salīdzinājumam Rainis atsaucies uz nepabeigtās lugas «Imants»

(skat. KR, 14, 5.—148. lpp.) formas iecerēm.

15.7.19. (694. lpp.)
1 Par M. Rubi tuvākas ziņas nav iegūtas.
2 Atvasinājums no starptautiskā ekspresionistu žurnāla «D/c Ak-

tion» — («Rīcība») nosaukuma. F. Pfemferts, kas minēts iepriekš, bija

šī izdevuma redaktors.

3 Domāta F. Šillera luga «Laupītāji» («Rāuber»), lerakstā tālāk lr

runa par tēliem no V. Špeijera darba «Revolucionārs».

22.7.19. (696. lpp.)

1 Visticamākais, Rainis pēc ilgāka pārtraukuma ieskatījās. 1906. g.

aizsāktā romāna «Gaismas pils» materiālos. Kā liecina citi dienasgrā-

matu ieraksti, 1919. g. viņš par iecerēto darbu izrādīja dziļāku interesi.

2 Domāts J. V. Gētes romāns «Jaunā Vertera ciešanas».

31.7.19. (697. lpp.)

1 Aizsākto lugu «Trimdinieks» un «Viesturs» materiālus skat. KR,

15, 182.—188., 193.—195. lpp. Darbam «Indriķis» materiāli Raiņa ar-

hīvā nav atrasti.

1.8.19. (697. lpp.)
1 Agosto (itāļu vai.) — augusts.
2 Domāti tēli no Raiņa aizsāktās lugas «Kordē» (skat. KR, 15,

108.—114. lpp.) un nepabeigtās lugas «Stenka Razins» (skat. KR, 14,

435.-468. lpp.).



4.8.19. (698. lpp.)
1 Minētais teksts pierakstīts zem ieraksta vēlāk un acīmredzot sais-

tīts ar «Darbu gaitas. Darbu hronikas» 1920. g. 3. janvāra ierakstu,

kurā teikts par bērnu dzejoļu krājuma «Zelta sietiņš» pabeigšanu

«26.12.19.».

1920

DIENASGRĀMATA

Jutu grāmata

1 1920. g. janvāra sākumā Rainis dajēji turpināja agrāk iesāktās

dienasgrāmatas. Viņš vairs nerakstīja «Domu grāmatu», taču ierakstus

joprojām izdarīja «Jūtu grāmatā» un «Notikumu grāmatā», kā arī tur-

pināja «Darbu gaita. Darbu hronika». Pēc atgriešanās buržuāziskajā

Latvijā neviena no minētajām dienasgrāmatām nav turpināta.
2 Teksts rakstīts nelielā piezīmju grāmatiņā (124813).

Notikumu grāmata

1 Teksts rakstīts nelielā piezīmju grāmatiņā (124809).

1.1.20. (699. lpp.)

1 Par minēto darbu tuvākas ziņas nav iegūtas.

3.1.20. (699. lpp.)

1 Vēstule saņemta no P. Sējas.
2 Tamlīdzīgi dēvēta E. Kalniņa.
3 Domāts P. Caule.

5.1.20. (700. lpp.)

1 1920. g. 5. janvārī I. Krestanovam rakstīto vēstuli skat. KR, 23,

257.-258. lpp.

6.1.20. (700. lpp.)

1 Par lasīto darbu tuvākas ziņas nav iegūtas.

DARBU GAITA. DARBU HRONIKA

1 Teksts rakstīts uz lapiņām (124811).

3.1.20. (700. lpp.)
1 Par minētā krājuma sacerēšanas gaitu skat. KR, 4, 381. lpp.



KOMENTĀROS LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

CVVA — Latvijas PSR Centrālais valsts vēstures arhīvs

DL — laikraksts «Dienas Lapa»

DLp — laikraksta «Dienas Lapa» literārais pielikums

DzD — J. Raiņa kopoti raksti «Dzīve un darbi»

DzM — Rainis un Aspazija. Dzīvē un mākslā. Sarakstīšanās

KR — J. Raiņa Kopotu rakstu zinātniskais izdevums 30 sē-

jumos

LLK — Latviešu literatūras kritika, 1.—5. sēj. R., 1956—1964

LM I — Literārais mantojums, 1. sēj. R., 1957

LM II — Literārais mantojums, 2. sēj. R., 1961

ĻVVA — Ļeņingradas Valsts vēstures arhīvs

MVM — žurnāls «Mājas Viesa Mēnešraksts»

MVp — laikraksta «Mājas Viesis» literārais pielikums

RGGr — Raiņa gadagrāmata

RLMVM — Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
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RAIŅA DARBU NOSAUKUMU SAĪSINĀJUMU

RĀDĪTĀJS

Aleks. — «Aleksandrs»

Apdz. dz. — «Apdziedāšanas dziesmas 111 vispār!

giem latvju dziesmu svētkiem»

Daug. — «Daugava»

Falkone — «Ģirts Vilks»

Fest. — «Jubilejas luga»

G. dz. — «Gulbja dziesma»

Gulbja dz. — «Gulbja dziesma»

G. un s. — «Gals un sākums»

G. un sāk. — «Gals un sākums»

Ģ. Vilks — «Ģirts Vilks»

Habs — «lija Muromietis»

Im. — «Imants»

m. — «Indulis un Ārija»

Ind. — «Indulis un Ārija»

Ind. Ārij. — «Indulis un Ārija»
Indulis — «Indulis un Ārija»
Ind. un Ā. — «Indulis un Ārija»
In. un Ā. — «Indulis un Ārija»

In. un Ar. — «Indulis un Ārija»

I. un Ā. — «Indulis un Ārija»

I. un Ār, — «Indulis un Ārija»

Jāzeps — «Jāzeps un viņa brāļi»

J. Cēzars — «Cēzars»

Kraukl. — «Krauklītis»

Mārt. Gīze — «Mārtiņš Gīze»

M. Dund. — «Mazie Dunduri»

M. Giese — «Mārtiņš Gīze»

Mur. — «lija Muromietis»

Pusid. — «Pusideālists»

Pusideāl, r— «Pusideālists»



Spart. — «Spartaks»

St. Razins — «Stenka Razins»

Sv. Latv. — «Sveika, brīvā Latvijai»

Tāl. Nosk. — «Tālas noskaņas zilā vakarā»

Tie kas n. — «Tie, kas neaizmirst»

T. k. n. — «Tie, kas neaizmirst»

T. N. — «Tālas noskaņas zilā vakarā»

T. Nosk. — «Tālas noskaņas zilā vakarā»

U. — «Uguns un nakts»

Ug. v. N. — «Uguns un nakts»

Ug. un N. — «Uguns un nakts»

Ug. un n. — «Uguns un nakts»

U. N. — «Uguns un nakts»

U. un N. — «Uguns un nakts»

U. un n. — «Uguns un nakts»

Vētr. sēja — «Vētras sēja»

Virp. kal. — «Virpulis»

Vīrs — «Jānis Vīrs»

Zirgs — «Zelta zirgs»

Z. z. — «Zelta zirgs»

Z. zirgs — «Zelta zirgs»
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DARBU RĀDĪTĀJS

Aizgājēji — amerikāņu rakstnieka E. B. Sinklera romāns (1907) —773

Ada Negri — J. Jansona (Brauna) raksts (1896) — 739

Aīda — itāļu komponista Dž. Verdi opera (1870) — 492, 559

Aleksandrs — Raiņa aizsāktā luga (15, 144—170) — 690, 835

Aleksandrs Puškins — Raiņa raksts, pirmpublicējums MVM, 1898, 3. nr.

(18, 184—210) —718

Alkestīda — sengrieķu dramaturga Eiripīda luga —781

Amatnieks — itāļu dzejnieces A. Negri dzejolis — 101, 104, 738

Anakreontika — grieķu dzejas krājums — 719

Anna Kareņina — krievu rakstnieka Ļ. Tolstoja romāns (1873—1877) —

723

Antiņš vai Spīdola? Kritisks un ētisks apcerējums — Roberta P. (R. Pel-

šes) raksts (1912) — 802, 806, 813, 814

Apdziedāšanas dziesmas 111 vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem —

Raiņa humoristiski satīrisku dzejoju krājums (1889) (7, 61—94) —

188, 244, 714

Ar jaunu gadu! Ar jaunu laimi! — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums

DzD, 10. sēj., 273. lpp. (7, 241—242) — 337, 791

Ar smalkiem bērza žagariem — Līvu Jurkas satīrisks rakstu krājums

(1907) — 228, 761

Arābu ērzelis — itāju dzejnieces A. Negri dzejolis — 104

Aristofans, skat. Latvis — Aristofans

Aspazija, prese un strādnieki — Ķibuju Andreja (A. Spriņģa) darbs

(1912) — 810

Aspazijas raksti — A. Niedras apcerējums (1896—1897) = 736, 738

Ata Trolls — vācu dzejnieka H. Heines poēma (1843) — 159, 746

Attīstīts solis, skat. Latviešu attīstības solis no 1848. līdz 1875.

Atvases — legāls marksistu rakstu krājums (1907—1908) — 776

Augstrozes meitiņa — Raiņa aizsāktā luga (15, 198—199) — 408, 520,

802, 811

Augšāmcelšanās — krievu rakstnieka Ļ. Tolstoja romāns (1889—1899) —

745

Piezīme. Rādītājā nav iekļauti darbi, par kuriem nav izdevies

iegūt tuvākas ziņas.
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Augu dzīve — krievu biologa K. Timirjazeva apcerējums (1878, lat-

viski 1896) — 75, 734, 736

Ave Sol! — Raiņa poēma (1910) (2, 5—59) — 282, 320, 452, 542, 596,

780, 787, 796

Bagātības evaņģēlijs — amerikāņu rūpnieka E. Karnegi darbs (1892) —

762

Bairons — franču rakstnieka A. Moruā romāns (1930) — 770

Bakhanāle — vācu rakstnieka L. Jakobi dzejolis (1870) — 103, 737

Balādes — vācu rakstnieka F. Avenariusa apkopojums (1907) — 548

Baltie namiņi — itāļu dzejnieces A. Negri dzejolis — 737

«Baltijas Vēstneša» 25 gadu jubilejai par piemiņu — «Baltijas Vēst-

neša» administrācijas izdevums (1893) — 99, 736

Baltijas Vēstneša piemiņas grāmata, skat. «Baltijas Vēstneša» 25 gadu

jubilejai par piemiņu

Baskājieša kapeikas dziesma — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums DLp,

1899, 71. nr., ar virsrakstu «Pēdējā kapeika» (1, 283—284) — 199

Bērns — itāļu dzejnieces A. Negri dzejolis — 737

Bērzu žagar., skat. Ar smalkiem bērza žagariem

Bezprātis un nāve — austriešu rakstnieka H. Hofmanstāla luga (1893) —

345, 793

Pez ritma — itāļu dzejnieces A. Negri dzejolis — 104, 105, 737

Bībele — jūdaisma un kristietības reliģisku rakstu krājums (12. gs.

p. m. ē. —2. gs. m. ē.) — 169, 188, 732

Eiļinu grāmata — krievu folkloras izdevums (5. izd. — 1898) — 514,

812, 828

Eoass un Rute — Aspazijas luga (1925) — 615, 822

Boriss Godunovs — krievu dzejnieka A. Puškina luga (1825), Raiņa

atdzejojumā: MVM, 1898, 3.-5. nr. — 23, 188, 718

Borkmanis, skat, Jūns Gabriels Borkmanis

Bovarī kundze — franču rakstnieka G. Flobēra romāns (1857) — 350,

793

Brāļa mīlestības siltums — D. Stučkas raksts (1965) — 729

brands — norvēģu dramaturga H. Ibscsna dramatiska poēma (1866) —

799, 802

Buda = Raiņa iecerētā drāma (1897) — 730

Buda-čarita — indiešu dzejnieka Ašvagošas poēma (2. gs.) — 144, 728,

742, 743

Būdas dzīve un darbība — indiešu dzejnieka Ašvagošas poēmas «Buda-

čarita» pārstrādājums — 741—743

Daži jautājumi par latviešu valodu — K. Mīlenbaha grāmatas (1891 —

1903) — 789

Budistu katķisms — amerikāņu teozofa H. S. Olkota apcerējums

(1881) — 353, 794
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Burtnieks — rakstu krājums (1901) — 759

Būvmeistars Solness — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1892) —

128, 387, 745, 799, 800, 802

Cars Bads — krievu rakstnieka L. Andrejeva luga (1908) — 322

Ceļā — krievu žurnālista V, Bitnera darbs — 633, 825

Ceļojumu gadi, skat. Vilhelma Meistara ceļojumu gadi

Cereras žēlabas — vācu dzejnieka F. Šillera dzejolis — 97

Cēzars — Raiņa aizsāktā luga (15, 65—69) — 514, 531, 569, 801, 812,

819

Ciba — zinātnisks, literārs un sabiedrisks rakstu krājums (1907) — 753

Cilvēks futrālī — krievu rakstnieka A. Cehova stāsts (1898) — 204

Cimds — vācu rakstnieka B. Stavenova stāsts — 715

Cīņa par nākamību — Aspazijas novele (1894) — 115

Citādi — krievu rakstnieka P. Boborikina romāns (1897) — 176, 748

Čūsku vārdi — Raiņa dzejoļu krājums (1920) (3, 89—166) — 743

Dangeruta miers — Raiņa dzejolis (1912) darbā «Daugava» (12,

200—202) — 463, 542

Dantona nāve — vācu rakstnieka G. Bīhnera drāma (1835), Raiņa tul-

kojumā: žurnālā «Vārpas», 1908, 1.—4. nr. — 320, 321, 787

Dantons, skat. Dantona nāve

Darbs — J. Jankava grāmata (1907) — 783

Darbs un nevilšanās — angļu filozofa T. Kārlaila grāmata — 803

Daugava — Raiņa dramatiska pcēma (1919) (12,175—242) — 682,

689—694, 697, 699, 807, 834

Dēbācle, skat. Sabrukums

Deguns — krievu rakstnieka N. Gogoļa stāsts (1835) — 35,36, 722

Demetrijs —vācu rakstnieka K. F. Hebela luga (1864) — 5?0, 815

Dhammapada —
budisma svētā grāmata (4.—3. gs. p. m. ē.) — 95,735

Dienvidu jūras pasakas — folkloras klājums — 687, 834

Dienasgrāmata, skat. Marijas Baškircevas dienasgrāmata

Dievišķā komēdija — itāļu dzejnieka Dantes Aligjēri poēma (1472) —

134

Dievu sarunas — grieķu rakstnieka Lukiāna satīriski dialogi — 755

Dievzemīte — Aspazijas tēlojums (1907) — 213, 753

Diotima, skaistuma ideja — vācu literatūrvēsturnieka K. Fišera ap-

cerējums (18491 —
731

Divas pasaules — Raiņa novele (90. gadi) — 120, 740

Domas par dzeju — A. Dauges raksts (1910) — 796

Dons Karloss — vācu dzejnieka F. Šillera luga (1783—1787) — 380,

799

Dons Zuāns — angļu dzejnieka Dž. G. Bairona poēma (1P24) — 535,

816

Dons Zuāns — vācu komponista R. Strausa simfoniska poēma (1889) —

805
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Droša cīņa ir cīņa, jā gan!, skat. Pašdarbība

Duburs kā J. Raiņa «Indulis un Ārija» dramaturģisks kritiķis — H.

Asara raksts (1912) — 802

Dūmi — krievu rakstnieka I. Turgeņeva romāns (1867) — 249

Dunduri = satīriski rakstu krājumi (1875—1878) — 181,188

Dzeja — čehu dzejnieka J. Vrhlicka dzejas krājums — 807

Dziesma par Haijavatu — amerikāņu dzejnieka H. Longfello darbs

(1855) — 539, 816

Dziesmu grāmata — vācu dzejnieka H. Heines dzejoju krājums (1827) —

808

Dzīvei — krievu rakstnieka V. Veresajeva romāns (1908) — 625

Džūda Neievērojamais — angju rakstnieka T. Hārdija romāns (1896) —

748

Ebreji — krievu rakstnieka J. Cirikova luga (1904) — 789

Ebreju joki — rakstu krājums — 230—232, 762, 763

Egmonts — vācu dzejnieka J. V. Gētes traģēdija (1788), Raiņa tulko-

jumā 1904. g. — 374, 798

Eijolfiņš — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1894) — 148, 745

Elēģija — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Tālas noskaņas

zilā vakarā» (1903) (1, 140—141) — 777

Elēģijas — V. Eglīša dzejoju krājums (1908) — 333

Emīls, jeb par audzināšanu — franču rakstnieka un filozofa 2. 2. Ruso

romāns traktāts (1762) — 497, 809

Epikūra dārzs — franču rakstnieka A. Fransa aforismu krājums (1894) =

800

Epus 1905 — M. Abolas raksts (1979) — 753

Epus 1905 — Raiņa poēma (1907) (6, 5—60) — 259, 676, 690, 753, 774

Erfurtes programma — Vācijas sociāldemokrātiskās partijas programma

(1891) — 45, 729

Estētika jeb zinātne par skaisto — vācu filozofa un dzejnieka F. Fišera

apcerējums (1847—1858) — 731

Etīdes par cilvēka dabu — krievu biologa I. Mečņikova darbs (1904) —

226

Etiķa — Nīderlandes filozofa B. Spinozas traktāts (1677) — 756

Fausts — vācu dzejnieka J. V. Gētes dramatiska poēma (I—1808, II—

1832), Raiņa atdzejojumā: MVM, 1897, 1.—12. nr. (16) — 113,

118, 120, 125, 141, 148, 157, 188, 222, 244, 407, 433, 588, 592,

624, 696, 707, 725, 739—742, 756, 757, 798, 802, 816

Fiat justitia! — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Tālas no-

skaņas zilā vakarā» (1903) (1, 144—149) — 229, 761

Filips II — bejģu dzejnieka E. Verhama luga (1901) — 827

Filozofu uzskatu vēsture par sākotnējo lietu cēloņiem — franču filo-

zofa S. Batē darbs (1774) — 720
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Francijas jaunākā literatūra — Raiņa raksts (1898) (18,211—224) —

781

Francijas revolūcijas vēsture — franču vēsturnieka 2. Mišlē darbs

(1833—1867) — 755

Francis fon Zikingens — vācu filozofa F. Lasāla luga (1859) — 215,
755

Franču sievietes, skat. Sievietes franču revolūcijā

Gadsimtenis — itāļu rakstnieka E. dc Amičisa grāmata — 236, 244,

245, 247
r

766

Gaitas gājējs — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums rakstu krājumā «Vārds»

(1912) (2, 373—375) —
818

Gals un sākums — Raiņa dzejoļu krājums (1912) (2
(

197—408) — 489,

589, 591, 596, 613, 627, 628, 637, 654, 743, 754, 774
f

775, 783,
799, 808, 809, 817, 821

Gargantija un Pantagriels — franču rakstnieka F. Rablē romāns (1532) —

238, 768

Gecs, skat. Gecs fon Berlihingens

Gecs fon Berlihingens — vācu dzejnieka J. V. Gētes luga (1773) —

209

Gēte. Dzīve un darbs — vācu literatūrvēsturnieka A. Bīlšovska darbs —

682, 684, 688, 690, 832, 845

Gods — vācu rakstnieka H. Zūdermaņa luga (1889) — 795

Grāfs Montē Kristo — franču rakstnieka A. Dimā (tēva) romāns (1845—

1846) — 836

Gravas vārdi — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Gals un

sākums» (1912) (2,220) — 754

Grēksūdze — franču rakstnieka un filozofa 2. 2. Ruso darbs (1782—

1789) — 819

Grāmata ar melnām lapām — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums «Klusās

grāmatas» pirmizdevumā (1909), (1,305) — 779

Gudru cilvēku domas katrai dienai — krievu rakstnieka Ļ. Tolstoja

darbs (1903) — 782

Gulbja dziesma — Raiņa aizsāktā luga (15,18—45) — 579, 684, 688,

694, 696, 697, 832

Ģirts Vilks — Raiņa luga, pirmpublicējums žurnālā «Rīts», 1907,

5./6. nr. (9, 315—354) — 355, 556, 694, 754, 794

Haijavata, skat. Dziesma par Haijavatu

Hamlets — angļu dramaturga V. Šekspīra luga (1601) — 441

Flanneie, skat. Hanneles debesbrauciens

Hanneles debesbrauciens — vācu dramaturga G. Hauptmaņa luga

(1894) — 251, 724, 772

Heda Gablere — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1890) — 799

Hermaņa kauja — vācu rakstnieka H. Kleista drāma (1808) — 376,

799
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Hetēru sarunas — grieķu rakstnieka Lukiana satīriski dialogi — 755

Hitopadeša — senindiešu fabulu krājums — 275

Idille — itāju dzejnieces A. Negri dzejolis — 102

leceļošana un izceļošana Latvijā — M. Skujenieka raksts (1912) — 807

lespaidi un atmiņas no Berlīnes — Raiņa apcerējums, pirmpublicējums

DzD, 9. sēj. (18, 83—90) — 725, 740

levads literatūras zinātnē — V. Valeiņa darbs (1978) — 777

liigenija Tauridā — vācu dzejnieka J. V. Gētes luga (1786—1788),

Raiņa atdzejojumā: MVM, 1899, 1.—4, nr. — 374, 798

īliada — sengrieķu dzejnieka Homēra episka poēma — 283, 346 460,

624

lija Muromietis — Raiņa luga (1923) (12, 243—452) — 664, 676, 754,

784, 812, 828, 829

īls, skat. Kurbads

Imants — Raiņa nepabeigtā luga (14, 5—148) — 413, 435, 437, 443,

445, 446, 451, 452, 457, 458, 460, 463, 465, 470, 476, 521, 522,

526—529, 531—537, 540, 541, 544, 617', 676', 678', 689', 697, 699,

700, 721, 781, 798, 806, 829

Indiešu teikas — vācu izdevēja Ā. Holcmaņa apkopojums (1845) — 142

Indijas literatūra un kultūra vēsturiskā attīstībā — senindiešu kultūras

pētnieka L. Šrēdera apcerējums (1887) — 142

Indulis un Ārija — J. Lautenbaha luga (1911) — 383

Indulis un Ārija — Raiņa luga (1911) (10, 5—306) — 393, 397—399,

401, 407—412, 416, 417, 421, 422, 425, 440, 445, 451, 452, 458,

460, 464, 512, 514, 515, 518—523, 525, 530, 536, 541, 544, 545,

565, 567
,

588, 596, 601, 603, 604, 617, 621, 632, 640—642, 663,

664, 801, 802, 804, 808, 810, 815, 821, 824, 827

Induļa teikas dramatizējums — Teodora (T. Zeiferta) raksts (1912) —

819

Ineša dc Kastro — Raiņa aizsāktā luga (15, 70—73) — 422, 529, 530,

798, 804, 815

Itālijas ceļojums — vācu dzejnieka J. V. Gētes darbs (1814) — 331,

348, 790

Izaicinājums — itāļu dzejnieces A. Negri dzejolis — 96

Jānis Vīrs — Raiņa aizsāktā luga (15, 12—13) — 239, 259, 411, 452,
624

Jauna gadsimteņa nakts domas — Raiņa dzejolis (1900), pirmpublicējums

krājumā «Tālas noskaņas zilā vakarā» (1903) (1, 60) — 295,
782

Jaunā derība — jūdaisma un kristietības reliģisku rakstu krājums —

782

Jaunā mīla — itāļu dzejnieces A. Negri dzejolis — 101, 104, 737

Jaunā pasaule — A. Deglava romāns (1897—1899) — 208
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Jaunā Vertera ciešanas — vācu dzejnieka J. V. Gētes romāns (1774) —

109, 205, 497, 696, 799, 836

Jaunais spēks — Raiņa dzejoļu krājums (1907) (1, 269—298) — 757

791
'

Jaunās drāmas tapšana — vācu rakstnieka E. Šteigera apcerējums

(1898) — 745

Jauns gads, skat. Jauna gadsimteņa nakts domas

Jr.unstrāvniece Nīna
— J. Upīša raksts (1977) — 731

Jāzeps un viņa brāļi — Raiņa luga (1919) (11, 5—268) — 393, 397
f

398, 400, 407, 443, 492, 500, 501, 505, 510, 514—516, 560—562*
581, 585—588, 590, 593, 594, 596, 599, 600, 605, 607, 614, 615[
620, 622, 625—634, 637, 644—646, 648, 685, 686

;
689, 692, 693,

699, 792, 801, 809, 823, 824, 827

Jevgeņijs Oņegins — krievu dzejnieka A. Puškina poēma (1823—*

1831) — 188, 407, 747

J. Jansons un jaunlaiku literatūra — A. Upīša raksts (1913) — 823

Joku luga — Raiņa iecerētā luga (15, 324—325) — 804

J. Rainis. Biogrāfiska skice — A. Birkerta apcerējums (1912) — 805

J. Rainis. Studijas par sadzīvi un rakstiem — R. Klaustiņa raksts

(1908) — 781, 782

J. Rainis un viņa dzeja. Biogrāfiski kritiska skice — A. Upīša darbs

(1912) — 817

J. Raiņa dienas grāmata — Raiņa dienasgrāmatas publikācija (1930—

1932) — 711

J. Raiņa dzīve — A. Birkerta darbs (1938) — 757

J. Raiņa «Induls un Ārija» — A. Upīša raksts (1912) — 803

J. Raiņa pārdzīvojumi un atziņas — Raiņa dienasgrāmatu publikācija

(1933—1934) — 711

J. Raiņa piezīmju atreferēšanas, kārtošanas un komentēšanas metodo-

loģiskie jautājumi — V. Samsona raksts (1981) — 727

Jubilejas luga — Raiņa aizsāktā luga (15, 74—77) — 626, 629, 630,

819, 823

Juliāns Atkritējs — D. Merežkovska romāns (1895) — 652, 827

Jūlijs Cēzars — angļu dramaturga V. Šekspīra luga (1599) — 801

Jūns Gabriels Borkmanis — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1896) —

147, 156, 707, 728, 744, 745, 799, 802

Jūras sarunas — grieķu rakstnieka Lukiāna satīriski dialogi — 755

lūias sieviete — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1888) — 148,

419, 803

Kā atdzima misticisms? — J. Jankava raksts (1906) — 758, 765

Kā tapa «Fausta» atdzejojums — B. Gudriķes raksts (1977) — 740

Kcd mēs, mirušie, mostamies — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga

(1899) — 158, 745, 799
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Kains — angļu dzejnieka Dž. G. Bairona poēma (1821), Raiņa atdzejo-

jumā: cittautu literatūras krājumā «Cittautu raža», 11, 1901 — 183

Kajs Grakhs — Raiņa nepabeigtā luga (14, 329—434) — 792, 818

Kalevipoegs — igauņu tautas eposs (pirmizdevums 1857—1861) — 238
(

239, 335, 791

Kalnā kāpējs — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1900, 10. nr.

(1, 95) — 777, 798

Kapeik., skat. Baskājieša kapeikas dziesma

Kapitāls — K. Marksa darbs (1—1867, 11—1885, III—1894) — 85, 376,

433, 469, 525, 704, 735, 772, 782, 815

Karalis Līrs — angļu dramaturga V. Šekspīra luga (1605), Raiņa tulko-

jumā 1900. g. — 27, 199, 720, 797

Karaļmeita — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums DLp, 1899, 24. ni. ar

virsrakstu «Teika» (1, 52—53) — 461, 798

Karš un miers — krievu rakstnieka Ļ. Tolstoja romāns (1865—1869) —

223

Kas ir māksla? — krievu rakstnieka Ļ. Tolstoja apcerējums (1897) —

746

Kas ir satversme? — Raiņa raksts (1905) (18, 379—396) — 764

Kastaņolā — Raiņa aprakstu un atmiņu grāmata (1928) (18, 5—142) —

711, 754, 758, 761, 763, 765, 766, 768, 769, 791

Klusā grāmata — Raiņa dzejoļu krājums (1909) (1, 299—450) — 259—

261, 263, 265, 266, 272, 779

Kolēģis Kremptons —
vācu dramaturga G. Hauptmaņa luga (1892) —

154

Komunistiskās partijas manifests — K. Marksa un F. Engelsa ri*rbs

(1848) — 729

Koncerts — austriešu rakstnieka H. Bāra luga (1909) — 781

Kopums I — Raiņa sastādītais un rediģētais rakstu krājums (1907) —

232, 248, 266, 771, 779

Kordē — Raiņa aizsāktā luga (15, 108—114) — 697, 836

Krauklītis — Raiņa luga (1920) (12, 5—174) — 676, 678, 679, 682,

694, 697, 830

Krievijas Baltijas provinču stāvoklis un īpatnības — K. Biezbārža

apcerējums (1865) — 747

Krimināltiesību kurss — krievu jurista I. Foiņicka grāmata (1888) —

746

Kurbads — Raiņa nepabeigtā luga (14, 149—328) — 226, 238, 239,

259, 282, 303, 305, 308, 314, 317, 318, 320, 325—327, 329, 330, 332,

334, 337—339, 347, 351, 375, 413, 414, 416, 430, 443, 452, 522,

624, 678, 696, 704, 759, 767, 768, 774, 778, 780, 790, 791, 804, 806

Labdaris — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1896, 8. nr. (1,

33) — 236
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Lai top gaisma! — vācu dzejnieka L. Jakobi dzejoļu krājums (1870) —

737

Laivenieks, skat. Pūt
f

vējiņi!

Lāsts — R. Pelšes luga (1912) — 436, 575

Latvieši — Raiņa apcerējums; pirmpublicējums krievu valodā grāmatā

«OopMbi HaiiHOHaAbHoro ABHJKeHHH b coßpeMeHHßix rocvAapcTßajr.

ABCTpo-BeHrpna. Poccna. TepMaHHa» (1910), ar parakstu R. Pē-

tersons (18, 403—439) — 721, 776—779, 783, 784, 789

Latviešu attīstības solis no 1848. līdz 1875. — A. Deglava raksts (1893) —

274, 778

Latviešu grāmatniecība. No pirmsākumiem līdz 19. gadsimta beigām —

A. Apīņa darbs (1977) — 770

Latviešu literatūra (Materiāli latviešu rakstniecības vēsturei) — Līgotņu

Jēkaba darbs (1906) — 256, 270, 773, 775, 777

Latviešu literatūras kritika — A. Griguļa un V. Austruma sastādīts

krājums (1956—1964) — 795, 797, 800, 802, 809, 810

Latviešu rakstniecība pēdējā laikā — T. Zeiferta apcerējums (1896) —

739

Latviešu rakstniecības apskats — T. Zeiferta apcerējums (1895) —

739

Latvijas Komunistiskās partijas vēstures apcerējumi (I—1961, 11—1965,
III—1981) — 764, 778

Latvis—Aristofans — Raiņa aizsāktā luga (15, 46—47) == 522, 814

Laulības drāma — Raiņa aizsāktā luga (15, 238—241) — 515, 813

Laupītāji — vācu dzejnieka F. Šillera luga (1781), Raiņa un Aspa-

zijas tulkojumā 1910. g. — 109, 205, 209, 695, 720, 721, 799,

836

Lazarillo di Tormes = Raiņa aizsāktā luga (15, 200—201) — 822

Leons Daraškevičs — Raiņa skolas gadu draugs — E. Zabja raksts

(1975) — 717

Lielais maijs — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums laikrakstā «Cīņa»,
1912, 121. nr. (5, 269—271) — 811

Liktenis — itāļu dzejnieces A. Negri dzejoļu krājums (1892) — 100,

102, 104, 105, 736, 737

Līrs, skat. Karalis Līrs

Literārais mantojums — materiālu krājums par Raiņa dzīvi un darbu

(1—1957, 11—1961) — 712, 729, 730

Ļevs Tolstojs — krievu literatūrzinātnieka V. Šklovska darbs (1967) —

764

Ļ. Tolstojs kā domātājs — krievu sociologa A. Isajeva darbs (1911) —

822

Vīadame Butterflv — itāļu komponista Dž. Pučīni opera (ari Co-Čo-

sana) (1904) — 555, 557, 818
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Magdalēna Dornis — vācu rakstnieka F. Holendera romāns (1892) =»

66, 730

Mahabharata — senindiešu eposs (4. gs. p. m. ē. — 4. gs.) — 142

Mājas naids — Zeiboltu Jēkaba luga (1895) — 117

Makrobiotika jeb cilvēka mūža pagarināšanas māksla — vācu ārsta

K. Hūfelanda darbs (1797) — 213, 753

Māksla un revolūcija — vācu komponista R. Vāgnera apcerējums

(1849) — 732

Manfrēds — angļu dzejnieka Dž. G. Bairona luga (1817) — 188

Mantinieks — itāļu dzejnieces A. Negri dzejolis — 737

Marija Magdalēna — vācu dramaturga K. F. Hebela luga (1844) — 732

Marija Stjuarte — vācu dzejnieka F. Šillera luga (1801), Raiņa tulko-

jumā 1906. g. — 380, 799

Marijas Baškircevas dienasgrāmata — krievu gleznotājas M. Baškir-

cevas dienasgrāmatas publikācija (1887) — 135, 741, 742

Mārtiņš Gīze — Raiņa aizsāktā luga (15, 48) — 245, 422, 770, 804,

808

Marts un Mirta — Raiņa aizsāktā luga (15, 82—98) — 694, 836

Mateo Falkone — franču rakstnieka P. Merimē novele (1829) — 214,

754

Mazie Dunduri — Raiņa un P. Stučkas humora un satīras krājums

(1888) (7, 5—60) — 244, 714, 755

Meitenes lūpiņas — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1897, ar

virsrakstu «Sarkanās lūpiņas» (5, 205) — 718

Mēnessdārzs, skat. Klusā grāmata

Mērnieku laiki — M. un R. Kaudzīšu romāns (1879) — 172, 797

— vācu rakstnieka F. G. Klopštoka episka poēma (1748—

1773) — 118, 739

Metrika — E. Dinsberģa darbs (1890) — 340, 792

Meža pīle — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1884) — 132, 134,

387, 741, 800

Miera stunda — itāļu dzejnieces A. Negri dzejolis — 101, 737

Miera svētki — vācu dramaturga G. Hauptmaņa luga (1890) — 572

Miers — itāļu dzejnieces A. Negri dzejolis — 102—105, 737

Miglā — A. Benjamiņa luga (1895) — 117, 802

Mīla stiprāka par nāvi — Raiņa luga (1927) (13, 161—310) — 788

Mīla un viltus — vācu dzejnieka F. Šillera drāma (1784) — 205, 370,

797

Mīlināšanās — austriešu rakstnieka A. Šniclera luga (1896) — 644,

826

Mirušās dvēseles — krievu rakstnieka N. Gogoļa romāns (1842, 1855) —

35

Mirt klajā laukā — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājuma «Jaunais

spēks» pirmizdevumā (1907) (1, 276) — 791
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Mocarts un Saljēri — krievu rakstnieka A. Puškina poēma (1830) —

717, 722

Modernais proletariāts un māksla — V. Dermaņa raksts (1913) — 824

Molotovs — krievu rakstnieka N. Pomjalovska stāsts (1861) — 31, 32,

721

Muļķības slavinājums — nīderlandiešu rakstnieka Roterdamas Erasma

satīrisks darbs (1509) — 769

Mūsu tagadnes rakstniecība — J. Poruka raksts (1907) — 772

Mūsu tautas dziesmas — Āronu Matīsa sastādītais tautasdziesmu krā-

jums (1888) — 778

Mūsu virzieni — krievu ekonomista V. Voroncova apcerējums (1893) —

184, 748

Mūza mājās — Raiņa dzejoļu krājums (1925) (5, 5—124) — 778,
829

Mūžība — Raiņa aizsāktā luga (15, 49—51) — 414, 445, 446, 624, 803

Mūžīgā idille — itāļu dzejnieces A. Negri dzejolis — 737

Mūžīgs miegs — dāņu rakstnieka S. Mihaelisa romāns (1912) —

808

Nacionālie centieni — A. Kronvalda brošūra (1871—1872) — 172

Nākotnes māksla — vācu komponista R. Vāgnera apcerējums (1850) —

732

Nals un Damajanti — indiešu tautas teika no senindiešu eposa «Ma-

habharata» — 142

Nasta — krievu rakstnieka P. Boborikina romāns (1898) — 176, 748

Neaizsniegts mērķis — Aspazijas luga (1895) — 141, 409

Neaizsniegts mērķis — autora G. recenzija (1896) —
742

Neglītuma estētika — vācu filozofa K. Rozenkranca apcerējums (1853) —

53

Nībelungi — vācu dramaturga K. F. Hebela traģēdija (1861) — 801

Nībelungu dziesma — vācu varoņeposs (ap 1200) — 335, 791, 801

Nībelungu gredzens —
vācu komponista R. Vāgnera operu cikls (Reinas

zelts (1854), Valkīra (1856), Zigfrīds (1871), Dievu mijkrēslis

(1874)) — 578, 801, 820

Nihilistu šaubas — krievu kritiķa N. Nadeždina raksts (1829) -— 716

Nīlss Līne — dāņu rakstnieka J. G. Jākobsena romāns (1880) — 178,
748

Nirvāna — Aspazijas dzejolis (1894) — 45, 729

No atzīšanas koka. Dzīves atmiņas — Aspazijas tēlojums (1913) —

493, 809

Nogrimušais zvans — vācu dramaturga G. Hauptmaņa luga (1896),

Raiņa tulkojumā: MVM, 1898, 7.—12. nr. — 147, 745

Nogurušie ļaudis — norvēģu rakstnieka A. Gārborga romāns (1891) —

101, 205, 737
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Nora (Leļļu nams) — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1879) — 148

157, 731, 745

No Raiņa dienasgrāmatām — Raiņa dienasgrāmatu publikācija (1975) —

712

Movecošana — vācu ārsta A. Lorāna darbs (1909) — 516, 526, 813

Oblomovs
— krievu rakstnieka I. Gončarova romāns (1859) — 721

Odiseja — sengrieķu dzejnieka Homēra episka poēma — 187, 468,

624

Operu libreti — 438, 533, 535

Orleānas jaunava — vācu dzejnieka F. Šillera luga (1801) — 557, 818

Otello — angļu dramaturga V. Šekspīra luga (1604) — 326, 328
f

330,

789, 797

Pandaimonions — Diženajo Bernharda dzejoļu krājums (1907) — 333,

790

Par dažādām Raiņa rokrakstu lapiņām 90. gadu vidū — S. Vieses

raksts (1981) — 726

Par E. Voltera etnogrāfiskiem rakstiem — Raiņa apcerējums, pirmpubli-

cējums DL, 1899, 69. nr. (18, 254) — 749

Par Raiņa dzejas stilu — J. Jankava raksts (1911) — 797

Par trūkumiem mūsu rakstniecībā — P. Šmita raksts (1910) — 796

Par vācu arhitektūru — vācu dzejnieka J. V. Gētes raksts (1771) —

739

Parāda atprasītājs — zviedru rakstnieka A. Slrindberga luga (1894) —

104, 737

Pārdomas par prasību pēc saskaņas starp krieviem un vāciešiem —

K. Biezbārža apcerējums (1866) — 747

Pārvarīgais — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājuma «Gals un

sākums» pirmizdevumā (1912) (2, 395—399) — 613, 822

Pasaules literatūras vēsture — vācu zinātnieka A. Baumgartnera darbs

(1897—1911) — 778

Pa saules vēsture dzejā — vācu rakstnieka F. Fričes darbs (1862) — 729

rašdarbība — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Klusā grā-

mata» (1609) (1, 389) — 293, 782

Pašnāvnieka ģimnāzista piezīmes — krievu publicista V. Meščerska

romāns (1875) — 722

Pdtriotisms un mīlestība — Māteru Jura romāns (1881) — 172

lats — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1900, 7. nr. (1, 28) —

777

Pazudušais dēls — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1900, 8. nr.

(1, 30) — 777

Pēdējais hercogs — vācu dzejnieka L. Jakobi dzejolis — 101, 737

Pēdējie būs pirmie — itāļu dzejnieces A. Negri dzejolis — 737

Peleass un Melisanda — beļģu rakstnieka M. Meterlinka luga (1892) —

439, 805
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Pērs Gints — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1867) — 188, 739,

741

Piezīmes par mūsu literatūru — J. Jansona (Brauna) raksts (1909) —

800

Pirmie upuri — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Vētras sēja»

(1905) (1, 261) — 777

Poēzija un īstenība — vācu dzejnieka J. V. Gētes autobiogrāfisks apce-

rējums (1811—1833) — 135, 189, 497, 571, 742, 756, 757, 809,
819

Politiskās domas iz Latvijas — F. Veinberga brošūra (1924) —
747

Populārzinātniskas lekcijas — austriešu fiziķa un filozofa E. Maha

darbs — 653, 827

Poruka stāsti — K. Skalbes raksts (1907) — 772

Poruks
—

V. Eglīša apcerējums (1903) — 780

Princese Gundega un karalis Brusubārda — A. Brigaderes luga (1912) —

409, 802, 814

Pro domo sua — Raiņa raksts (1894) (18, 80—82) — 248, 771

Prologs Rīgas Latviešu biedrības 25 gadu jubilejas dienai — Aspazijas

dzejojums (1893) — 738

Prometejs, skat. Saistītais Prometejs

Prozas luga — Raiņa iecerētā luga (15, 323—324) — 824

P. Stučkas dzīve un darbs — P. Dauges apcerējums (1958) — 716,

761, 764, 765

Pusideālists — Raiņa luga (1904) (9, 5—164) — 236, 493, 503, 516,
526, 556, 558, 560, 632, 759

Put, vējiņi! — Raiņa luga (1913) (10, 307—471) — 574, 608, 609, 615,

618—620, 635, 636, 638, 639, 642—644, 652, 653, 822, 826

Qui sl sana — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājuma «Gals un

sākums» pirmizdevumā (1912) (2, 219) — 791

Quo vadis — poļu rakstnieka H. Senkeviča romāns (1894—1896) —

647

Ragana — Aspazijas luga (1896) — 117

Rainis — internacionālists un patriots = Z. Mikaiņa darbs (1978) —

757, 777

Rainis un Aspazija. Dzīvē un mākslā. Sarakstīšanās, 1.—2. d. (1937) —

711, 712, 739, 740

Rainis un «Universālā bibliotēka» —
K. Karuļa raksts (1977) — 775

Raiņa draugs Bernhards — J. Upīša raksts (1975) — 720, 722

Raiņa «Indulis un Ārija» — J. Dubura darbs (1912) — 801, 802, 810

Raiņa «Pusideālists» — A. Kraujas (A. Baloža) darbs (1912) — 809,

818

Raiņa «Vētras sēja» — K. Krūzas raksts (1906) — 758

Ramajana — indiešu eposs (3. vai 4. gs. p. m, ē.) — 142
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Reliģijas būtība — vācu filozofa L. Feierbaha apcerējums (1845) —

742

Revolūcija — poļu rakstnieka K. Tetmaijera luga (1906) — 252, 772

Revolucionārs — vācu rakstnieka V. Špeijera luga (1918) — 686, 694,

695
r

836

Rīcības grāmata — vācu rakstnieka F. Pfemferta darbs (1917) — 686,
694, 833

Rīga — A. Deglava romāns (I — «Patrioti» = 1912, II — «Labākās

famīlijas» — 1921) — 458

Rihards Vāgners Baireitā — vācu filozofa F. Nīčes apcerējums (1876) —

732

Rīta dziesmas — Raiņa dzejoļu krājums (1931) (5, 121—200) — 786

Roma — franču rakstnieka E. Zolā romāns (1896) — 159
f

746

Romeo un Džuljeta — angļu dramaturga V. Šekspīra luga (1595) —

374, 798

Rosmermuiža, skat. Rosmersholma

Rosmersholma — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1886) — 148,

157( 387, 732, 733, 800

Rozes kavalieris — vācu komponista R. Strausa muzikāla komēdija

(1910) — 509, 811

Runas vācu nācijai — vācu filozofa F. Fihtes darbs (1808) — 776

Sabrukums — franču rakstnieka E. Zolā romāns (1892) — 208

Sadzīves pīlāri — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1877) — 157,

745

Sadzīves viļņi — Māteru Jura romāns (1879) — 172

Saistītais Prometejs — grieķu dramaturga Eshila luga — 276
f

778

Sangvojana — Raiņa dzejolis (6, 363) — 742

Santiljanas Zila Blāza piedzīvojumi — franču rakstnieka A. R. Lesāža

romāns (1715—1735) — 641, 825

Sarkanās lūpiņas, skat. Meitenes lūpiņas

Sarkanās puķes — Aspazijas dzejoļu krājums (1897) — 744

Sarunas ar Gēti viņa dzīves pēdējos gados — vācu dzejnieka J. V. Gē-

tes personiskā sekretāra J. P. Ekermaņa memuāri (1837—1848) —

755, 756, 759, 797

Sarunas ar Raini — A. Birkerta raksts (1965) — 720, 753

Sarunas mirušo valstībā — grieķu rakstnieka Lukiāna satīriski dialogi —

755

Saulainais stūrītis — Aspazijas dzejoļu krājums (1910) — 364, 796

Saules dziesma, skat. Ave Soli

Saules gadi — Raiņa bērnības eps (19251 (4, 315—374) — 742

Saules meita — Aspazijas fantāzija (1894) — 107, 115, 117, 724

Septiņas leģendas — šveiciešu rakstnieka G. Kellera noveļu krājums

(1872) — 278, 779
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Septiņi malēnieši — Raiņa satīrisks eps (1926—1928) (7, 95—122) —

721, 762

Sidraba šķidrauts — Aspazijas luga (1905) — 254, 565, 800, 819

Sitis — franču dramaturga P. Korneija luga (1637) — 213, 214, 753

Sieviete un sociālisms — vācu sociāldemokrāta A. Bēbeļa apcerējums

(1879) — 729

Sievietes franču revolūcijā — Aspazijas raksts (1907) — 256, 755, 773

Simplicissimusa krājums. Simt anekdotes — rakstu krājums — 771

Sirds — itāļu rakstnieka E. dc Amičisa stāsts (1886) — 236, 766

Sirdssāpes — franču rakstnieka G. Mopasāna apraksts — 746

Skolotāja filozofija — Būdas skolotāja Bimbišaras monologs — 146, 744

Skopais bruņinieks — krievu rakstnieka A. Puškina luga (1830) —717

Skumjas — romiešu dzejnieka Ovīdija elēģijas — 108

Slinkiem soļiem zirdziņš tek pa sniegiem — Raiņa dzejolis no poēmas

«Epus 1905» (6, 60) — 199

Sociāldemokrātija un reliģija — vācu teologa H. Kutera darbs = 797

Sociāldemokrātijas maldu mācības — vācu žurnālista E. Rihtera apcerē-

jums (1890) — 735

Spartaks — Raiņa aizsāktā luga (15, 14—17) — 214, 694, 754, 836

Spēks un viela — vācu filozofa L. Bihnera apcerējums (1855) — 45, 70,

74, 76, 81, 716, 730, 732, 733, 735

Spēlēju, dancoju — Raiņa luga (1919) (11, 269—478) — 664, 828

Spoki — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1881) — 157

SUnka Razins — Raiņa nepabeigtā luga (14, 435—468) — 695, 758,

832, 836

Strādnieku apdrošināšana un valsts dome — P. Stučkas raksts (1907) —

784

Sūdzība — vācu dzejnieka L. Jakobi dzejolis (1870) — 101—103, 737

Sugu izcelšanās dabiskās izlases ceļā jeb pielāgotāko formu saglabāšanās

cīņā par dzīvību — angļu dabaszinātnieka C. Darvina apcerē-

jums (1859) — 76

Susutis — Raiņa stāsts (1907) (17, 161—168) — 245, 770

Ta runāja Zaratustra. Grāmata visiem un nevienam — vācu filozofa

F. Nīčes apcerējums (1883—1885) — 59, 188, 624, 730, 836

Tā tu esi, mīla — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājuma «Addio

bella!» pirmizdevumā (1920) (3, 72) — 781

Tālas noskaņas zilā vakarā — Raiņa dzejoļu krājums (1903) (1, 15—

155) — 220, 266, 268, 332, 335, 461, 567, 591, 592, 740, 757,

759, 761, 809

Tautas naidnieks — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1882) — 157,

799

Tautsaimniecības mācība, politiskās ekonomijas rokasgrāmata — kolek-

tīvs darbs (1890) — 775
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Tautu balsis dziesmās — vācu filozofa J. Herdera apkopojums (1807) —

205, 749

Teicams gans tu tiešām būtu — vācu dzejnieka J. Hauga epigramma —

729

Tesa no d'Erbeivilu cilts — angļu rakstnieka T. Hārdija romāns (1891) —

748

Tev, pamatšķira — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājuma «Gals un

sākums» pirmizdevumā (1912) (2, 200) — 809

Tēvi un dēli — krievu rakstnieka I. Turgeņeva romāns (1862) — 715

Tēvu zeme un vispārderigais — K. Valdemāra apcerējums (1871) — 172

Tie, kas neaizmirst — Raiņa dzejoļu krājums (1911) (2, 61—196) —

258, 370, 422, 434, 458, 465, 591, 592, 774, 797

Tiešais — vācu teologa H. Kutera darbs (1902) — 372, 797

Tikšanās ar Raini — atmiņu krājums (1965) — 720, 729, 753

Topošais dievs — vācu dramaturga A. Liras luga — 785

Toreiz cerējām kļūt par varoņiem — Raiņa jaunības dzejolis — 198

Torkvato Taso — vācu dzejnieka J. V. Gētes luga (1790), Raiņa tulko-

jumā: J. V. Gētes «Rakstu» 7. sēj. (1904) — 755

Tormesas Lasariljo dzīve un piedzīvojumi — anonīms spāņu stāsts

(1525—1526) — 636, 822, 825

111 dziedāšanas svētku apdziedāšanas dziesmas, skat. Apdziedāšanas

dziesmas 111 vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem

Trimdinieks — Raiņa aizsāktā luga (15, 182—188) — 697, 836

Trīs dakteri, trīs juristi — romiešu dzejnieka V. Marciāla dzejolis —

729

Trīs mistērijas — vācu literāta M. Hlbera darbs — 811

Trīs nāves — krievu rakstnieka Ļ. Tolstoja stāsts (1859) — 758

Trīs noveles — vācu rakstnieka A. Frīdmaņa grāmata — 815

Trīsdesmitgadu kara vēsture — vācu dzejnieka F. Šillera apcerējums

(1787) — 721

Troņa tīkotāji — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1863) — 799

1905. gada revolūcija Latvijā — J. Krastiņa darbs (1975) — 763

Uguns un nakts — Raiņa luga (1907) (9, 165—314) — 266, 267, 289,

317, 320, 326, 329, 331, 339, 345, 393, 394, 399, 407, 417, 45t.

460, 464, 493, 512, 523, 540, 556, 567, 576, 578, 588, 624, 639,

694, 776, 789, 792, 793, 797, 800, 802

Un tomēr tevi nododu — itāļu dzejnieces A. Negri dzejolis — 103

Undīna — vācu komponista A. Lorcinga opera (1845) — 805

Universāla enciklopēdija. 1.—2. sēj. — enciklopēdisks izdevums (1894 —

1895) — 729

Vācu un krievu Baltijas provinces — vācu ģeogrāfa J. Kola apcerē-

jums (1841) — 747

Vāgnera gadījums — vācu filozofa F. Nīčes apcerējums (1888) — 732

Vaidelote — Aspazijas luga (1894) — 107, 117, 422, 621, 724, 825



Vallenšteins — vācu dzejnieka F. Šillera dramatiska triloģija (1800) —

28, 29, 31, 721, 799

Valodas un izglītības cīņa Krievijas Baltijas provincēs — K. Biezbārža

apcerējums (1865) — 747

Vampīrs, skat. Spēlēju, dancoju

Vanems Imanta — G. Merķeļa darbs (1802) — 806

Vecie elki mūsu jaunākajā literatūrā — J. Jankava darbs (1907) —

783

Vecuma traģēdija — Raiņa iecerētā luga (15, 319) — 802, 814

Velni — krievu rakstnieka F. Dostojevska romāns (1872) — 160, 205,

721, 746

Vēls vakars — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1899, 11. nr. ar

virsrakstu «Vēls saules stars» (1, 123—125) — 777

Verters, skat. Jaunā Vertera ciešanas

Vēstules iz Berlīnes — Raiņa apcerējums (1896—1897), pirmpublicē-

jums MVp, 1., 8., 10. nr. ar virsrakstu «Vēstules no Berlīnes»

(18, 91—108) — 725, 740, 744

Vēstuļu izlase — K. Marksa un F. Engelsa vēstuļu izdevums (1952) —

780

Vētras — itāļu dzejnieces A. Negri dzejoļu krājums (1895) — 95, 96,

99, 102—104, 736, 737

Vētras sēja — Raiņa dzejoļu krājums (1905) (1, 157—268) = 507, 510,

516, 526, 757, 758, 792

Viena? — vācu rakstnieka F. Vredes luga (1894) — 749

Viena sola klases biedri — H. Celmiņa raksts (1965) — 720

Viesturs — Raiņa aizsāktā luga (15, 193—195) — 697, 836

Vilhelma Meistara ceļojumu gadi — vācu dzejnieka J. V. Gētes ro-

māns (I—III, 1821— 1829) — 199, 749

Vilhelms Tells — vācu dzejnieka F. Šillera luga (1804), Raiņa tulko-

jumā 1901. g. — 588, 821

Viļņi — vācu rakstnieka E. Keizerlinga romāns (1911) — 643

Viņpus laba un ļauna — vācu filozofa F. Nīčes apcerējums (1886) —

59, 732, 735

Viņš to zināja — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1901, 4. nr.

(1, 58—59) — 199

Visu mūžu — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1899, 5. nr.,

385. lpp. (1, 98) — 739

Zaļais Heinrihs — šveiciešu rakstnieka G. Kellera romāns (1855) —

249, 771

Zaudētas tiesības — Aspazijas luga (1894) — 117, 795

Zelta kupris — R. Blaumaņa luga (1895) — 117

Zelta sietiņš — Raiņa dzejoļu krājums (1920) (4,5—34) — 70, 837

Zelta zirgs — Raiņa luga (1910) (9, 355—516) — 393, 397, 399, 409,

411, 458, 520, 542, 556, 818
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ZeKlte — Aspazijas luga (1904) — 542

Zeme — vācu dzejnieka L. Jakobi dzejolis — 103, 737

Zeme — franču rakstnieka E. Zolā romāns (1887) — 172

Zemei — itāļu dzejnieces A. Negri dzejolis — 99, 103, 736

Zemnieka pūrs, 1.—2. sēj. —V. Šiliņa darbi (1908) — 793

Zemnieks — vācu dzejnieka L. Jakobi dzejolis — 102

Ziedu klēpis — Aspazijas dzejoļu krājums (1911) — 512, 523, 582, 812,

814, 820

Ziemas naktis — rakstu krājums (1907) — 772

Ziemeļjūras ainas — vācu dzejnieka H. Heines poēma (1825—1826) —

507, 508, 510, 516, 526, 804, 810, 815

EAaroHaMepeHHbie pemi — krievu rakstnieka M. Saltikova-Ščedrina ap-

rakstu cikls (1872—1876) — 748

BTopoū HHTepHarrnoHaA 1889—1914 — krievu padomju vēsturnieka

L Krivoguza darbs (1964) — 765

Oct3chckhii Bonpoc — krievu vēsturnieka M. Pogodina apcerējums

(1869) — 718

fl namstthhk ce6e bo3abht nepvKOTBopHHH — krievu dzejnieka A. Puš-

kina dzejolis (1836) — 781

VCejKHine MoHpeno — krievu rakstnieka M. Saltikova-Ščedrina aprakstu

cikls (1878—1879) — 748

AH-repaTvpHoe K. MapKca h O. SirreAbca — K. Marksa un

F. Engelsa darbu izdevums (1969) — 795
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PERIODISKO IZDEVUMU RĀDĪTĀJS

Arodnieks, laikraksts (1909—1914) — 509

Atbalss kalendārs (1889.—1898. gadam) — 747

Atpūta, žurnāls (1924—1940) — 711, 712

Auseklis, laikraksts (1906—1907) — 795

Auseklis, žurnāls (1907) — 765

Ausekļa kalendārs (1902.—1905. gadam) — 771

Austruma kalendārs (1893.—1906. gadam) — 248, 277, 779

Austrums, žurnāls (1885—1906) — 185, 736, 738, 759

Balss, laikraksts 0878—1907) — 184, 715, 748

Baltija, laikraksts (1907) — 785

Baltijas Vēstnesis, laikraksts (1868—1906, 1917—1919) — 99, 110, 115,

116, 173, 184, 320, 736

Brīvais Vārds, laikraksts (1907) — 237

Cīņa, laikraksts (kopš 1904) — 250, 251, 507, 524, 654

Daugava, žurnāls (1928—1940) — 711

Dienas Lapa, laikraksts (1886—1905, 1913, 1914, 1918) — 112, 157, 172,

409, 438, 455, 470, 518, 520, 525, 527, 528, 545, 551, 621, 644,

645, 706, 720, 728, 729, 735, 737, 747—749, 757, 777

Domas, žurnāls (1912—1915) — 438, 458, 507—509, 520, 526, 541,

574, 630, 635, 767, 805, 807, 809, 813, 814, 824

Druva, žurnāls (1912—1914) — 514, 635

Dzimtenes Vēstnesis, laikraksts (1907—1917) — 407, 492, 520, 522, 523,

526, 528, 539, 559, 565, 579, 651, 654, 798, 802, 806, 808, 814,

819, 824

Dzīve, laikraksts (1908—1914) — 513, 514, 523, 530, 811, 814, 815

Grītli kalendārs — 273, 277, 762

Izglītība, žurnāls (1909—1911) — 796

Jaunā Dienas Lapa, laikraksts (1905—1918) — 309, 311, 418, 508, 785,

802, 803, 808, 817, 818, 823



860

Jaunais Laiks, laikraksts (1911—1912) — 509, 516

Jaunās Domas, laikraksts (1907—1908) — 242, 246, 253, 259, 262, 271,

272, 274—276, 303, 304, 784

Jaunības Tekas, žurnāls (1910—1915, 1920—1930) — 522, 562

J. Raiņa Virpuļa kalendārs (1907., 1908. un 1909. gadam) — 213, 229,

246, 256, 320, 753, 760, 763, 765, 772, 787, 788, 791

Karogs, žurnāls (kopš 1940) —
726

Latviešu strādnieku kalendārs (1907.—1908. gadam) — 776, 783

Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, žurnāls (kopš 1947) — 727

Latvijas Zemgaliešu Kalendārs (1904.—1908. gadam) — 760

Liepājas Atbalss, laikraksts (1907—1915) — 511, 518

Mājas Viesa Mēnešraksts, žurnāls (1895—1905) — 739, 740, 816

Mājas Viesis, laikraksts, vēlāk žurnāls (1856—1910) — 117, 232, 235,

236, 239, 242, 243, 245, 246, 252, 258, 262, 266, 268, 270, 271,

275—277, 729, 740, 744, 764

Mūsu Dzīve, laikraksts (1907) — 785

Mūsu Laiki, laikraksts (1906—1907) — 224, 758

Nākotne, žurnāls (1906) — 238

Pēterburgas Avīzes, laikraksts (1862—1865) — 185, 719, 757

Pret Sauli, žurnāls (1906) —
758

Raiņa gadagrāmata, rakstu krājums (kopš 1975) — 712, 720, 722, 731,

738—740, 753, 793, 799

Rakstniecības almanahs (I—II, 1907—1908) — 784

Rīgas Apskats, laikraksts (1907—1911) — 785, 786

Rīgas Avīze, laikraksts (1902—1915) — 338, 345, 347, 354, 546, 781, 782,

786, 792, 793

Rīta Blāzma, laikraksts (1907) — 292

Rīts, žurnāls (1907) — 237, 242, 249, 256, 266, 278, 755, 766, 767, 769,

773

Rota, žurnāls (1909—1915) = 720, 722

Saimnieču un zelteņu kalendārs (1893.—1914. gadam) — 736, 739

Sēkla, laikraksts (1905—1906) — 526

Simplicissimusa kalendārs (1907. gadam) — 771, 774

Skatuve un Dzīve, žurnāls (1913—1915) — 629, 824

Sociāldemokrāts, laikraksts (1917—1918) — 514, 691

Stari, žurnāls (1906—1908, 1912—1914) — 238, 254, 307, 344, 772

Strādnieks, laikraksts (1906—1919) — 507, 508, 513, 514, 816, 81?

Strādnieku Avīze, laikraksts (1917—1934) — 685, 688, 694

Svari, žurnāls (1906—1907) — 239

Taurētājs, žurnāls (1917—1920) — 545, 691

Tautu pagalms, literārā gadagrāmata (1895.—1896. gadam) — 116, 739
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Teātris un Dzīve, almanahs (kopš 1956) — 753

Tēvija, laikraksts (1884—1914) — 141, 742

Vārpa, žurnāls (1874) — 175

Vārpas, žurnāls (1908) — 307, 319, 786, 787

Zalktis, rakstu krājums (1906—1910) — 336

Ziemeļblāzma, laikraksts (1908—1909) — 309, 311, 785

BecTHHK EBponbi, žurnāls (1866—1918) — 176, 748

KvpAHHACKue ry6epHCKne BeAPMocra, laikraksts (1852—1915) — 746

Mnp 6o«hh, žurnāls (1892—1906) — 183

HoßblH JKvpHaA HHOCTpaHHOH AHTepaTVpbl, HCKVCCTBa h navKU — 746

CBo6oAHaa MbiCAb, laikraksts (1907) — 241, 246

Toßapirui. laikraksts (1906—1907) — 241, 244, 246, 254, 255, 267, 273

Die Aktion [Rīcība], žurnāls (1911—1932) — 836

Les Annales des Nationalitēs [Tautību hronika], žurnāls (1912—1917) —

507, 508, 516, 808, 810

Baselor Nachrichten [Bāzeles ziņas], laikraksts — 236, 248, 249, 252,

255, 258, 766

Basel. Zeit, skat. Baseler Nachrichten

Berliner Lokalanzeiger [Berlīnes vietējās ziņas], laikraksts (1883—1944) —

132

Berner Tagewacht [Bernes dienas sardze], laikraksts (1892—1920) —

230, 235, 762

Coenobium, žurnāls (1914—1917) — 686, 833

Le Courrier Europēen [Eiropas vēstnesis], žurnāls — 350, 793

Frankfurter Zeitung [Frankfurtes avīze], laikraksts (1856—1943) — 230,

241

Die Gartenlaube [Lapene], žurnāls (1853—1943) — 24, 719

Das Geistige Berlin [Garīgā Berlīne] — 749

Die Gleichheit [Vienlīdzība], žurnāls (1891—1923) — 237, 262, 276, 766

Kunstwort [Māksla], žurnāls — 513, 812

Das Literarische Echo [Literatūras atbalss], žurnāls (1898—1929) — 158,

231, 249, 273, 274, 317, 319, 339, 343, 351, 517, 519, 525, 530,

535, 550, 629, 632, 634, 641, 664, 763

Literarisches Echo, skat. Das Literarische Echo

Neue literarische Blātter [Jaunās literārās lapas] — 749

Neue Zeit, skat. Die Neue Zeit



Die Neue Zeit [Jaunais Laiks], žurnāls (1883—1923) — 95, 229, 233, 240,

244, 245, 247, 248, 250, 253, 261—263, 268, 271, 275, 277, 306,

315, 352, 469, 511, 736, 751, 807

Pagina libero, laikraksts — 264, 775

Schwābische Tagewacht, skat. Berner Tagewacht

Schweizer Illustrierte Zeitung [Šveices ilustrētais laikraksts] — 686, 833

Simplizissimus, žurnāls (1896—1942, un kopš 1954) — 247

Tagewacht, skat. Berner Tagewacht

La Voce dcl Popoli [Tautas balss], žurnāls — 687, 695, 834
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PERSONU RĀDĪTĀJS

Ābola Mirdza (dz. 1923), literatūrzinātniece= 753

Adata, skat. Pekmanis Pēteris

Afelds Maksis, Šveicē dzīvojošs latviešu rūpnieks, Latvijas konsuls

Šveicē (1918—1920) ~— 688, 690—693, 698—700, 834, 835

Ahils, skat. Eshils

Aizups Kārlis (1855—?), cara armijas podporučiks, 19. gs. 80. gadu
sākumā kopā ar A. Pumpuru nodibināja narodovoļcu militāro

organizāciju Rīgā — 176, 210, 747

Akmentiņa Dace (īst. v. Doroteja Šteinberga, 1858—1936), aktrise —

310, 663, 827

Akselrode Ļubova (ps. Ortodokss, 1868—1946), krievu filozofē — 263,

775

Akuraters Jānis (1876—1937), rakstnieks — 253, 401, 407, 632

Alberts, skat. Raņķis Alberts

Albīna, skat. Daci Albīna

Aleksandrs II (1818—1881), Krievijas imperators (no 1855. g.) — 748

Alfa, skat. Asars Jānis

Alkajs (7. gs. b.
—

6. gs. 1. puse p. m. ē ), sengrieķu dzejnieks — 188

Alkinojs, skat. Alkajs

Alunāns Ādolfs (1848—1912), režisors un aktieris, latviešu dramaturt

ģijas pamatlicējs — 176, 269

Alunāns Indriķis (Heinrihs) (1835—1904), pirmais latviešu profesionā-

lais grāmatu izdevējs — 340, 539

Amālija, skat. Ritere Amālija

Amičiss Edmondo dc (1846—1908), itāļu rakstnieks — 236, 766

Amtmanis Teodors (1883—1938), aktieris un režisors — 810

Anakreonts (ap 570—478 p. m. ē.), sengrieķu dzejnieks —
719

Ance, skat. Rožkalne Anna

Andrejevs Leonīds (1871—1919), krievu rakstnieks — 322, 346, 347,

365, 451, 458, 572, 590

P 5 ezīm c: Radītājā nav iekjautas personas, par kurām nav Izdevies

iegūt tuvākas ziņas.
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Annuncio, skat. d'Annuncio Gabriels

Ansbergs (Ansberģis) Jānis (1866—1937), advokāts un žurnālists —

310

Antons, skat. Birkerts Antons

Apīnis Aleksejs (dz. 1926), literatūrzinātnieks — 770

Apsāns Juris (1825—1899), Pliekšānu ģimenes kaimiņš — 172, 207, 208

Apsēns, skat. Apsāns Juris

Apsesdēls (īst. v. Augusts Apsitis, 1880—1932), dzejnieks — 226

Apsīšu Jēkabs (Ist. v. Jānis Jaunzems, 1858—1929), rakstnieks — 174,
177

Arhitekts, skat. Driega Jānis

Arhivārs, skat. Zirnītis Jānis

Aristofans (ap 445—385 p. m. ē.), sengrieķu dramaturgs — 188, 262,

268, 462

Aristotelis (384—322 p. m. ē.), sengrieķu filozofs — 403, 472

Armida, skat. Tadei Armida

Āronu Matīss (Matīss Ārons, 1858—1939), žurnālists un bibliogrāfs —

47, 274, 313, 456, 511, 512, 519, 534, 626, 778, 806, 812

Arrida, skat. Tadei Armida

Asars Hermanis (1882—1942), žurnālists — 253, 265, 266, 269, 303, 304,

307, 313, 315, 316, 321, 327, 334, 341, 345, 349, 354, 407, 520,

596, 598, 628, 637, 776, 777, 802, 821

Asars Jānis (ps. Alfa, 1877—1908), literatūras un mākslas kritiķis, publi-

cists — 238, 265, 269, 347, 493, 766, 767

Aspazija (īst. v. Elza Pliekšāne, 1865—1943), dzejniece, dramaturģe,

Raiņa dzīvesbiedre — 45—48, 62, 65, 102, 104, 107, 111, 113,

116, 117, 121—128, 130, 131, 133—135, 139—144, 159, 188, 189,

197, 208, 213, 214, 217, 222, 223, 230—235, 237—241, 243—247,

249, 251, 253, 257—260, 262, 265, 266, 269, 271, 272, 274, 276,

278, 279, 292, 300, 304, 305, 308—312, 314, 315, 317—320, 322,

324—326, 329, 332, 334, 335, 337, 338, 340, 348, 349, 352—355,

360, 361, 363, 364, 377, 378, 386, 392, 394, 397, 398, 400—403,

405—407, 409, 411—413, 416, 417, 419—423, 425, 427, 430, 431.

433—436, 438, 440—442, 444, 445, 447, 448, 452—454, 456, 458.

459, 461, 463—465, 468, 470, 476, 479—484, 488, 489, 491—498,

500—502, 507, 509, 511, 513—518, 520—523, 526—532, 534—547,

549—553, 556—564, 569, 570, 572—574, 576, 581—584, 586, 587,

593—596, 600—603, 605—609, 612, 613, 615, 619, 623, 625, 629—

633, 635—642, 646—648, 652, 659, 660, 663, 664, 674, 676—

680, 683, 685, 686, 690, 693, 695, 696, 699, 706—709, 711,712,720,

724—727, 729—731, 736, 738—746, 751, 752, 754, 756, 760, 765—

767, 773, 776, 786, 787, 789, 791—796, 799—814, 816—820, 822—

826

Asunta, skat. Bertoljo Asunta
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Ašvagoša (2. gs.), indiešu dzejnieks — 144, 707, 728, 741—743

Augustīns Aurēlijs (354—430), kristiešu teologs, filozofs — 69, 135

Auseklis (īst. v. Miķelis Krogzemis, 1850—1879), dzejnieks — 744

Austra, skat. Krauze-Ozoliņa Austra

Āzis, skat. Roziņš Fricis

Bairons Džordžs Gordons (1788—1824), angļu dzejnieks — 111, 113, 114,

159, 188, 216, 329, 365, 370, 378, 440, 445, 535, 738, 770, 796, 816

Balabanova Andželika (1877—?), krievu tautības itāļu strādnieku kustī-

bas dalībniece — 651

Balodis Antons (ps. Krauja, 1880—1942), literatūras kritiķis, žurnālists —

229, 305, 344, 558, 598, 686, 693

Balzaks Onorē dc (1799—1850), franču rakstnieks — 124, 398

Banga Tija (1882—1957), aktrise — 767

Bankins Jānis (1831—1883), skolotājs, skolas grāmatu sastādītājs —

176

Bārda Fricis (1880—1919), dzejnieks — 335, 596, 630, 824

Baress Moriss (1862—1923), franču rakstnieks — 282, 781

Barone Dārta (1839—1914), Krišjāņa Barona dzīvesbiedre — 185

Barons Krišjānis (1835—1923), folklorists, rakstnieks un publicists —

598

Bārs Hermanis (1863—1934), austriešu rakstnieks un kritiķis — 282, 781

Baškirceva Marija (1860—1884), krievu gleznotāja — 135—137, 741,

742

Batē Saris (1713—1780), franču filozofs un pedagogs — 27, 720

Baumanis Indriķis (1878—1955), fotogrāfs un grāmatizdevējs — 238,

245, 254, 266, 267, 270, 276, 279, 299, 303, 767, 776, 789

Baumgartners Aleksandrs (1841—1910), vācu literatūrzinātnieks — 275,

778

Bēbelis Augusts (1840—1913), vācu un starptautiskās strādnieku kustī-

bas darbinieks — 336, 382, 471, 652, 729, 765

Bekons Frānsiss (1561—1626), angļu filozofs un valstsvīrs — 403

Bēms-Baverks Eigēns (1851—1914), austriešu ekonomists un politisks

darbinieks — 175

Benjamiņš Antons (1860—1939), žurnālists, teātra darbinieks — 409.

802

Eerdjajevs Nikolajs (1874—1948), krievu filozofs — 780

Eergmanis Fricis (1860—1898), jurists, «Dienas Lapas» pirmais redak-

tors (1886—1888) — 184, 185, 748

Bergs Arveds (1875—1942), publicists — 229, 761

Bergs Kristaps (1843—1907), būvuzņēmējs, sabiedrisks darbinieks —

172, 173, 747

Berģis, skat. Bergs Kristaps

Bernhards, skat. Mora Bernhards
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Bertoljo Anfonleta, Asuntas un Džuzepes Bertoljo meita — 512, .546,

812, 816

Bertoljo Asunta, Raiņa un Aspazijas dzīvokļa saimniece Kastaņolā —

238, 491, 512, 809

Bertoljo Dante, Asuntas un Džuzepes Bertoljo dēls — 547, 833

Bertoljo Džuzepe, Raiņa un Aspazijas dzīvokļa saimnieks — 806

Bertoljo Džuzepīna, Asuntas un Džuzepes Bertoljo meita — 459, 540,

608—611, 635, 636, 807, 822

Bertoljo Līna, Asuntas un Džuzepes Bertoljo meita — 546

Bērziņš Jānis (segv. Ziemelis, 1881—1938), Latvijas revolucionārās kus-

tības dalībnieks, partijas un padomju valsts darbinieks, publi-

cists, literatūrkritiķis — 401, 535, 546, 549, 607, 801, 808, 816

Bērziņš Pēteris (1848—1926), skolotājs, literāts un grāmatizdevējs — 170

Bēthovens Ludvigs van (1770—1827), vācu komponists — 363, 737

Bianki, masieris Šveicē — 682, 685—690, 832

Bielšovskis A., skat. Bīlšovskis Alberts

Biezbārdis Kaspars (1806 —1836), skolotājs, sabiedrisks darbinieks, filo-

zofs — 172, 176, 747

Bīhners Georgs (1813—1837), vācu rakstnieks — 787

Bīhners Ludvigs (1824—1899), vācu filozofs, dabaszinātnieks == 12, 70,

73, 74, 94, 128, 716, 728, 730, 732—735

Bīlšovskis Alberts, vācu literatūrvēsturnieks — 682, 684, 688, 690, 832

Binjami Enriko, itāļu žurnālists
— 687, 833

Bimbišara, Būdas skolotājs — 146, 744

Birkerts Antons (ps. Antons, 1876—1971), literatūras kritiķis un

rakstnieks, LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks — 373,

■ 433, 465, 466, 518, 563, 587, 596, 625, 720, 753, 757, 797, 805,

813, 818, 820

Biruta, skat. Skujeniece Biruta

Birzmanis Ernests — 213, 228, 230, 240, 247, 249, 266, 267, 298, 310,

311, 321, 327, 332, 511, 751—753

Birznieks, skat. Birznieks-Upītis Ernests

Birznieks-Upītis (īst. v. Birznieks) Ernests (Glomens, 1871— 1960), LPSR

Tautas rakstnieks — 227, 228, 240, 245, 255, 265—267, 302, 309,

315, 321, 492, 514, 530, 534, 542, 547, 550, 556, 559, 563, 643,

755, 761, 773, 787, 797, 816

Bismarks Oto (1815—1898), vācu valsts darbinieks — 242, 384

Bisnieks Pēteris (1853—1911), laikraksta «Dienas Lapa» izdevējs (1886—

1897), banku darbinieks — 47, 316, 513, 786, 819

Ritners Vilhelms Kazimirs (1865—1921), krievu žurnālists, zinātnes po-

pularizētājs — 633, 825

Bizi Albini Zofia, itāļu rakstniece — 97, 105

Bjernsons Bjernstjerne (1832—1910), norvēģu rakstnieks, teātra un

sabiedrisks darbinieks — 128, 247
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Blaumanis Rūdolfs (1863—1908), rakstnieks — 113, 117, 176, 191, 256

261, 277, 304, 308, 320, 328

Blosijs (2. gs. p. m. ē.), sengrieķu filozofs — 563

Boborikins Pjotrs (1836—1921), krievu rakstnieks — 176, 748

Bcdenštets Fridrihs (ps. Mirza Šāfī, 1819—1892), vācu dzejnieks — 189,

205, 289, 328

Bojezens Hjalmārs (1848—1895), norvēģu literatūrvēsturnieks = 132,

741

Bokačo Džovanni (1313—1375), itāju rakstnieks — 826

Bokums J., emigrants Šveicē — 664, 680, 822

Bops Francis (1791—1867), vācu valodnieks — 142

Bordža Čezāre (1475—1507), itāju valsts darbinieks — 47, 731

Brālis, skat. Deglavs Augusts

Brandess Georgs (1842—1927), dāņu literatūrvēsturnieks un kritiķis —

189

Brencis, skat. Priedītis Brencis

Brigadere Anna (1861—1933), rakstniece — 326, 409, 520, 802, 814

Brinkmaniete, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 348, 350

Brīvzemnieks (īst. v. Treilands) Fricis (1846 —1907), folklorists un publi-

cists = 176, 720

Brjusovs Valerijs (1873—1924), krievu dzejnieks — 282, 292, 780

Brunauski, brāļi, Pliekšānu kaimiņi Berķenelē — 166, 172, 747

Bruņenieks Mārtiņš (1866—1950), skolotājs un literāts — 208, 638

Bružs Miķelis (1868—?), ķīmiķis un literāts — 470, 808

Bualo (Bualo-Depreo) Nikolā (1636—1711), franču dzejnieks — 821

Buda (īst. v. Sidarta Gautama, 623—544 p. m. ē. vai 60 g. vēlāk), bu-

disma pamatlicējs — 126, 129, 140, 142, 146, 429, 669, 729, 735,

741, 743, 744

Bullāns Konrāds, skat. Fallijs

Buševics Jānis (Žanis, ps. Skabarga, 1875—1941), sociādemokrātijas

darbinieks — 492, 508, 509, 533, 534, 545, 552, 556—560, 809,

817

Celmiņš Hugo (1877—?), sabiedrisks darbinieks — 720

Celmiņš Mārtiņš (1863—1936), Raiņa ģimnāzijas laika paziņa — 26,

33, 176, 246, 401, 720, 722

Celms Jūlijs (1879—1935), skolotājs, publicists, sociāldemokrātijas

darbinieks — 301, 332, 783

Cēzars Gajs Jūlijs (102 vai 100 — 44 p. m. ē.), senās Romas valsts dar-

binieks un karavadonis — 162, 363, 404

Cicerons Marks Tullijs (106—43 p. m. ē.), romiešu politisks darbinieks,

orators, filozofs — 8

Cielēna Amanda (1863—1936), emigrante Šveicē — 238, 249, 279, 598,

767, 821
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Cielēns Fēlikss (1888—1964), publicists, buržuāziskās Latvijas politisks

darbinieks — 244, 257, 264, 265, 273, 278, 300, 308, 311, 317,

319, 322, 332, 343, 346—351, 354, 458, 531, 540, 544, 545, 633,
807

Cīrulis Jānis, Raiņa tēva paziņa — 31

Čakste Anastasija, Raiņa paziņa Jelgavā — 730

Čakste Jānis (1859—1927), advokāts, buržuāzisks politisks darbinieks —

300, 699

Caule P. — 699, 837

Cehovs Antons (1860—1904), krievu rakstnieks — 204

Cikste Alfrēds (Fredis), advokāts — 525, 641, 642, 815, 825

Cirikovs Jevgeņijs (1864—1932), krievu rakstnieks — 327, 572, 789

Cižko, mācītājs Pleskavā — 179—182

Cuprovs Aleksandrs (1842—1908), krievu ekonomists un sabiedrisks

darbinieks — 325, 788

Curļonis Mikalojus Konstantins (1875—1911), lietuviešu gleznotājs un

komponists —
621

Dači Albīna, Raiņa dzīvokļa īpašniece Kastaņolā — 516, 542, 816

Dambekalns Jānis (1883—1941?), jurists — 507, 508, 511, 521, 791, 810

Dambergs Valdemārs (1886—1960), rakstnieks — 631

dAnnuncio Gabriels (1863—1938), itāļu rakstnieks — 365, 529

Dante, skat. Bertoljo Dante

Dante Aligjēri (1265—1321), itāļu dzejnieks — 134, 378, 472, 541, 568,

624

Daraškevičs Leons (1866—1931), Raiņa skolas biedrs Grīvas vācu skolā

un Rīgas pilsētas ģimnāzijā — 17, 22, 24, 40, 41, 717, 719

dArka Zanna (1412—1431), franču nacionālā varone — 95, 557

Darvins Čārlzs (1809—1882), angļu dabaszinātnieks — 54, 63, 73, 76,

86, 87, 92, 190, 222, 323, 646, 735

Dauge Aleksandrs (1868—1937), pedagogs, literāts — 366, 411, 623,

796, 803

Dauge Emīls, Aleksandra un Paula Dauges brālis — 544, 803

Dauge Pauls (1869—1946), revolucionārās kustības dalībnieks, zinātnieks,

publicists, LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks — 366,

539, 677, 716, 764, 765, 803, 829

Dautendejs Makss (1867—1918), vācu dzejnieks un mākslinieks — 599

Deglavs Augusts (Brālis, 1862—1922), rakstnieks — 208, 228, 229, 232, 2;*4,

236, 240, 241, 244, 246—248, 251—254, 264—266, 270, 274, 276,

279, 301—304, 307, 309, 314, 320, 321, 327, 334, 335, 338, 340,

345, 349, 458, 509, 518, 524, 525, 529, 532, 533, 543, 545, 550, 551,

638, 730, 751—753, 765, 771, 772, 775, 778, 783, 785, 794, 797,

815, 826

Dermanis Vilis (1875—1938), revolucionārs, publicists un literatūras

kritiķis — 339, 530, 549, 630, 639, 680, 824
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Dibuā-Remons Emīls (1818—1896), franču fiziologs — 74

Dīcgens Jozefs (1828—1888), vācu filozofs — 264, 280, 297, 565

Dikenss Čārlzs (1812—1870), angļu rakstnieks — 188

Dimā Aleksandrs, tēvs (1802—1870), franču rakstnieks — 367, 836

Dincers Heinrihs (1813—1901), vācu literatūrzinātnieks — 148, 745

Dinsbergs (Dinsberģis) Ernests (1816—1902), skolotājs, rakstnieks —

792

Dinsberģis Krišjānis (1830—1904), skolotājs — 176

Diženajo Bernhards (īst. v. Bernhards Dižs, 1864—1933), rakstnieks —

333, 790

Dodē Alfonss (1840—1897), franču rakstnieks — 418, 803

Doku Atis (1861—1903), rakstnieks — 100, 102

Dombrovskis Augusts (1845—1927), rūpnieks, sabiedrisks darbinieks —

172, 747

Dora, skat. Stučka Dora

Dostojevskis Fjodors (1821—1881), krievu rakstnieks — 145, 188, 236,

378, 379, 721, 746, 752

—dr —dr—, skat. Niedra Andrievs

Dravnieks (Draviņš-Dravnieks) Jēkabs (ps. J. Laimnieks, 1858—1927),

valodnieks, literāts, grāmatizdevējs — 245, 254, 256, 279, 301,

524, 531, 769, 770, 779

Dreifuss Alfrēds (1859—1935), ebreju tautības franču ģenerālštāba

virsnieks — 204

Dreimanis T., aktieris
— 179

Driega Jānis (segv. Arhitekts, 1872—1927), revolucionārās kustības da-

lībnieks — 394

Duburs (īst. v. Āriņš) Jēkabs (1866—1916), aktieris, režisors un skatuves

mākslas pedagogs — 236, 397, 398, 407, 507, 514, 766, 801, 802,

810, 814

Džuzepīna, skat. Bertoljo Džuzepīna

Eberss Georgs (1837—1898), vācu rakstnieks — 115

Edisons Tomass Alva (1847—1931), amerikāņu izgudrotājs un uzņē-

mējs — 564, 804

Eglītis Viktors (1877—1945), rakstnieks — 226, 269, 282, 292, 298, 333,

359, 528, 536, 598, 759, 780

Eihholce (arī Zariņa, Lāce) Lidija (1865—1952), Raiņa un Aspazijas

paziņa — 203, 236, 246, 247, 250

Eiklīds (365—300 p. m. ē.), sengrieķu matemātiķis —
92

Eiripīds (ap 480—406 p. m. ē.), sengrieķu dramaturgs —
781

Ekermanis Johans (1792—1854), vācu literāts — 217, 225, 367, 368,

755, 756, 759, 797

Ekteris, skat. Kalniņš Pauls

Eķis E., izdevējs — 328, 509, 510, 555



Eldgasts Haralds (īst. v. Jānis Miķelsons, 1882—1926), žurnālists un

rakstnieks — 327, 329, 334, 340, 341, 344, 475

Eliass Kristaps (1886—1963), publicists, mākslas zinātnieks — 558, 818

Elli, skat. Polīte Ella

Emersons Ralfs (1803—1882), amerikāņu filozofs — 594, 614

Empedokls (ap 490—ap 430 p. m. ē), sengrieķu filozofs, ārsts — 54,63

Endzelīns Jānis (1873—1961), valodnieks, LPSR Nopelniem bagātais

zinātnes darbinieks — 598, 821

Engelss Fridrihs (1820—1895), viens no zinātniskā komunisma pamat-

licējiem, starptautiskās strādnieku kustības darbinieks — 222,

360, 704, 706, 766, 772, 780, 795

Epikūrs (342 vai 341—271 vai 270 p. m. ē.), sengrieķu filozofs — 94

Erasms Roterdamietis, skat. Roterdamas Erasms

Ērglis Miķelis, Raiņa dzīvokļa saimnieks Pleskavā — 178—182, 208

Ernsts Oto (īst. v. Ernsts Šmits, 1862—1926), vācu rakstnieks — 359,

795

Eshils (ap 525—456 p. m. ē.), sengrieķu dramaturgs — 101, 118, 276,

380, 462, 472, 507, 510, 516, 568, 594, 778, 010

Eulenbergs-Pūcīts, skat. Pūcīšu Ģederts

Ezerlauka Olga, skat. Zēfelde Olga

Fallijs (īst. v. Konrāds Bullāns, 1877—1915), dzejnieks — 199, 282,

292, 780

Farbšteina-Osterzecere Betija, ārste Cīrihē —.421, 691

Fedrs (ap 15 p. m. ē. — ap 70 m. ē.), romiešu dzejnieks — 315, 324,

786

Feidijs (starp 500 un 490 p. m. ē. — 431 p. m. ē.), sengrieķu tēlnieks —

462

Feierbahs Ludvigs (1804—1872), vācu filozofs — 742

Fihte Johans Gotlībs (1762—1814), vācu filozofs — 268, 776

Fišers Fridrihs Teodors (1807—1887), vācu filozofs un dzejnieks — 731

Fišers Kuno (1824—1907), vācu literatūras un filozofijas vēsturnieks —

53, 731

Fītinghofs-Sēls Konstantīns (?—1898), Alūksnes barons — 173, 184

Flečers Džons (1579—1625), angļu dramaturgs — 114

Flerī Viktors (1800—1856), krievu surdopedagogs — 218, 756

Flobērs Gistavs (1821—1880), franču rakstnieks — 793

Foiņickis Ivans (1847—1913), krievu jurists, kriminālists — 159, 746

Fors Pols (1872—1960), franču dzejnieks un kultūras darbinieks — 599,

690, 821, 835

Foss Rihards (1851—1918), vācu rakstnieks — 695

Franss Anatols (īst. v. Anatols Fransuā Tibo, 1844—1924), franču

rakstnieks — 387, 388, 800

Fredis, skat. Cikste Alfrēds

870
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Fieids Zigmunds (1856—1939), austriešu neiropatologs, psihiatrs, psi-

hologs — 798

Freiligrāts Ferdinands (1810—1876), vācu dzejnieks — 95, 230—233,

237, 280, 281, 297, 364, 469, 505, 762, 763, 780

Freimane (Nlmane) Helēna (1893—1977), Aspazijas māsīca — 775

rreimanis Aleksandrs (1864—1919), aktieris un režisors — 320

Freinbergs Kārlis (1884—1967), teātra darbinieks, literāts — 824

Freitāgs Gustavs (1816—1895), vācu rakstnieks un literatūrzinātnieks —

109, 387

Friše Fridrihs (1810—1891), vācu rakstnieks un pedagogs — 45,729

Frīdmanis Alfrēds (1845—?), vācu rakstnieks — 815

Fridrihs 111 Hoencollerns (1831—1888), Vācijas imperators —194

Fultons Roberts (1765—1815), amerikāņu inženieris, izgudrotājs — 54

Furjē Fransuā Marī Saris (1772—1837), franču utopiskais sociālists —

175, 783

Galifē Gastons Ogists (1830—1909), franču militārais darbinieks — 231,

763

Galilejs Galileo (1564—1642), itāju fiziķis, astronoms, mehāniķis un

filozofs — 91, 409, 680, 830

Garais Fricis (ps. Zemcevs V., 1865—1936), filologs, publicists — 176

Gārborgs Arne (1851—1924), norvēģu rakstnieks — 90, 101, 205, 314,

737, 78$

Garibaldi Džuzepe (1807—1882), Itālijas nacionālās atbrīvošanas kus

tības vadonis — 244

Garšins Vsevolods (1855—1888), krievu rakstnieks — 206

Gautama Sidarta, skat. Buda

Geibels Emanuēls (1815—1884), vācu rakstnieks — 189

Geigers, vācu grāmatizdevējs — 142

Gerks — 835

Gerstenbergs Heinrihs Vilhelms fon (1737—1823), vācu dramaturgs un

literatūrkritiķis — 225, 759

Gēte Johans Volfgangs (1749—1832), vācu dzejnieks — 61, 91, 96,

101, 109, 111, 113—115, 117, 118, 128, 132, 135, 141, 143, 148,

157, 158, 188, 189, 202, 206, 210, 214, 216—219, 222, 225, 242,

249, 256, 259, 261, 282, 290, 297, 331, 334, 348, 364, 365, 367, 369,

375, 382, 396, 401, 447, 449, 451, 462, 469, 473, 476, 479, 497, 568,

571, 575, 590, 592, 593, 614, 615, 618, 622, 657, 682, 684, 688,

696, 707, 717, 725, 738, 739, 741, 742, 745, 749, 755—757, 770,

774, 775, 790, 791, 797—799, 808, 809, 816, 819, 836

Ginters Johans (1886—1973), vācu literāts un tulkotājs = 629, 635,

685, 824, 825

Glomens, skat. Birznieks-Upītis Ernests

Gogolis Nikolajs (1809—1852), krievu rakstnieks — 35, 36, 166, 722

Gonciņi, P. Maskanji darbu izdevējs — 97
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Gončarovs Ivans (1812—1891), krievu rakstnieks — 721

Gordona Terēze, Raiņa paziņa Kastaņolā — 239—241, 243, 247, 248,

250, 771

Gordons, Raiņa paziņa Kastaņolā — 239—241, 243, 247, 248, 250, 253,

257

Gorkijs Maksims (īst. v. Aleksejs Peškovs, 1868—1936), krievu rakst-

nieks — 205, 209, 321, 328, 347, 356, 365, 394, 458, 529, 572, 577,

705, 794

Greilihs Hermanis (1842—1925), šveiciešu sociāldemokrātijas darbi-

nieks — 519, 813

Grillparcers Francis (1791—1872), austriešu rakstnieks — 242, 370, 588,

769

Grosvalds Oļģerts (segv. Varkalis, 1884—1962), buržuāzisks sabiedrisks

darbinieks — 688—692, 700, 834

Gudriķe Biruta (dz. 1928), literatūrzinātniece — 740

Gulbe Laura, skat. Neiberga Laura

Gulbis Ansis (1873—1936), izdevējs un rakstnieks — 237—239, 242,

243, 245, 256, 261, 269, 270, 278, 329, 334, 346, 348, 427, 492,

495, 509, 527, 532, 533, 541—544, 561, 577, 596, 635, 678, 679,

688, 689, 691, 699, 766, 767, 769, 773—776, 797, 804, 809, 816,

821, 825, 826, 830

Gurevica Paulīne, Raiņa un Aspazijas paziņa Šveicē — 511, 513, 514,

525, 527, 535, 811

Hakslijs Tomass Henrijs (1825—1895), angļu dabaszinātnieks — 76

Hamsuns Knuts (īst. v. Knuts Pedersens, 1859—1952), norvēģu rakst-

nieks — 157

Hānsone Laura (ps. L. Marholma, 1854—?), vācu rakstniece — 142

Hardens (īst. v. Vitkovskis) Maksimiliāns (1861—1927), vācu rakstnieks,

izdevējs un literatūrkritiķis — 128

Hārdijs Tomass (1840—1928), angļu rakstnieks — 102, 177, 748

Harts Jūliuss (1859—1930), vācu rakstnieks, literatūrvēsturnieks — 342—

345, 450, 541, 543, 669, 792

Haugs Johans Fridrihs (1761—1829), vācu dzejnieks — 45, 729

Haugvics Kristiāns (1752—1831), vācu valsts darbinieks — 29, 30, 721

Hauptmanis Gerharts (1862—1946), vācu dramaturgs — 114, 115, 147,

154, 157, 365, 572, 574, 724, 745, 772

Hebels Kristiāns Fridrihs (1813—1863), vācu dramaturgs — 370, 393,

428, 530, 535, 732, 797, 801, 815

Hēgelis Georgs Vilhelms Fridrihs (1770—1831), vācu filozofs — 90,

808

Heine Heinrihs (1797—1856), vācu dzejnieks — 66, 128, 143, 197, 217,

242, 297, 331, 382, 420, 465, 476, 479, 505, 529—531, 572, 577,

611, 656, 746, 804, 808, 810, 815

Heize Pauls (1830—1914), vācu rakstnieks — 115, 188, 439, 805
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Hekelis Ernsts (1834—1919), vācu biologs — 485, 734, 808

Helderlīns Johans Kristiāns Fridrihs (1770—1843), vācu dzejnieks —

334, 378, 790, 799

Helmanis Nikolajs, jaunstrāvnieks — 269, 272, 278, 279, 305, 307, 313,

316, 777, 785

Henkelis Kārlis (1864—1929), vācu dzejnieks — 104

Herders Johans Gotfrīds (1744—1803), vācu rakstnieks, filozofs — 749,

808

Hermanis, skat. Asars Hermanis

Hertelis Ādolfs (1871—1908), veterinārārsts, jaunstrāvnieks, viens no

1905. g. revolucionārās kustības vadītājiem Aizputē — 218, 756

Hertelis Vilis (1873—1918), jaunstrāvnieks, ekonomists un žurnālists —

228, 264, 270, 306, 320, 321, 328, 335, 518, 529, 538, 547, 761,

775, 787

Hervēgs Georgs (1817—1875), vācu dzejnieks — 95, 104, 108, 233,

297

Hībers M., vācu literāts — 508, 811

Hjellans Aleksandrs (1849—1906), norvēģu rakstnieks — 147

Hoencollerni, Brandenburgas kūrfirstu (1415-=-1701), Prūsijas karaļu

(1701—1918), Vācijas imperatoru (1871—1918) dinastija — 115,

739

Hofmanstāls Hugo fcn (1874—1929), austriešu rakstnieks — 793

Holcmanis Ādolfs, vācu izdevējs — 142

Holenders Fēlikss (1867—1931), vācu rakstnieks — 87, 730

Homērs (ap 9.—8. gs. p. m. ē.), sengrieķu dzejnieks — 188, 252, 449,

468, 543, 614

Horācijs (pilnā vārdā Kvints Horācijs Flaks, 65—8 p. m. ē.), romiešu

dzejnieks — 188, 189, 282, 285, 781

Hūfelands Kristofs Vilhelms (1762—1836), vācu ārsts — 753

Huks Roberts (1635—1703), angļu dabaszinātnieks — 76

Hutens Ulrihs fon (1488—1523), vācu publicists un rakstnieks — 202

Ibsens Henriks (1828—1906), norvēģu dramaturgs — 113—115, 128,

134, 147—149, 153, 156—158, 261, 314, 370, 383, 387, 410, 419,

535, 572, 590, 707, 726, 728, 731—733, 739, 741, 744, 745, 775,

785, 799, 800, 802, 803

Igo Viktors (1802—1885), franču rakstnieks — 396, 666, 754

Iniņa, arī Iniņš, skat. Aspazija

Iniņbergs Jēkabs (ps. Bangaitis, 1874—1925), dzejnieks, izdevniecību

darbinieks — 268, 543, 556

Isajevs Andrejs (1851—1924), krievu ekonomists, statistiķis un socio-

logs — 614, 822

Ivanovs Roberts (1883 —1954), žurnālists, sociāldemokrātijas darbinieks —

452, 508—511, 513—516, 518, 519, 521, 523, 526, 528, 531, 533—

535, 538, 539, 542, 543, 550, 577, 800, 807, 812
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Ivans IV Bargais (1530—1584), Krievijas cars (no 1547) —■ 145

iJadze, skal. Šeiko Jadviga

Jakobi Leopolds (1840—1895), vācu dzejnieks un filozofs — 95, 96,

101—103, 194, 736, 737

Jākobsens Jenss Pēters (1847—1885), dāņu rakstnieks — 748

Jākobsons Kārlis (1889—1931), literāts — 177

Jāna Hedviga — 737

Jankavs Jānis (1886—1918), publicists, literatūras kritiķis — 224, 267,

271, 272, 279, 291, 298—301, 306, 317, 319—321, 325, 327, 331,

334, 346, 373, 418, 677, 757, 758, 760, 765, 770, 777, 7/9, 780,

782, 783, 787, 789, 797, 798, 802, 823

Jansons (Brauns) Jānis (1872—1917), jaunstrāvnieks, publicists, literatū-

ras kritiķis — 47, 117, 241, 245, 282, 302, 303, 313, 331, 349, 351,

366, 393, 394, 407, 458, 512, 517, 518, 520, 546, 549, 556, 567,

621, 633, 645, 730, 736, 739, 800—802, 823

Jaunzems Jēkabs — 178, 179, 183

Jelpatjevskis Sergejs (1854—1933), krievu rakstnieks — 183, 748

Jesaja (8. gs. p. m. ē,), senebreju pravietis — 59, 732

Jurjāns Adolis (ari Andrejs, 1856—1930), aktieris, neprofesionālo ak-

tieru trupu režisors — 745

Jurjāns Andrejs (Jurjānu Andrejs, 1856—1922), komponists — 14, 716,

717

Kaija Ivande, skat. Lūkina Antonija

Kains, skat. Reinbergs K.

Kalniņa Elizabete (Lizete, Liepulapiņa, 1867—1956), Raiņa un Aspazijas

paziņa — 229, 236, 245, 252, 278, 303, 343, 511, 537, 545, 550,

699, 772, 837

Kalniņš Alfrēds (1879—1951), komponists, LPSR Tautas mākslinieks —

632, 640, 648, 821, 827

Kalniņš Pauls (Ekteris, 1872—1945), politisks darbinieks, ārsts — 353,

511, 531, 546, 562, 696

Kalniņš Pēteris (1865—1899), ārsts Dignājā — 61, 160, 176, 732, 746

Kaminskis, Raiņa skolas biedrs — 176

Kampenhauzens-Rozenbahs, baltvācu barons — 181

Kants Imanuels (1724—1804), vācu filozofs — 41, 403, 457, 568, 724

Kapella Karolīna, Raiņa paziņa Šveicē — 353, 794

Kārkluvalks Fricis (ps. Sp. V., 1867—1903), jurists un žurnālists — 184

Kārlails Tomass (1795—1881), angļu filozofs, rakstnieks un vēsturnieks —

365, 413, 522, 796, 803

Karnegi Endrū (1835—1919), amerikāņu lielrūpnieks un filantrops —

230, 311, 762

Karulis Konstantīns (dz. 1915), valodnieks — 775

Kasners Rūdolfs (1873—1953), austriešu filozofs, literatūras kritiķis un

tulkotājs — 346, 793



875

Kasparsons Kārlis (1865—1962), ārsts, literāts, buržuāzisks politisks dar-

binieks — 598

Kasteļanskis Aleksandrs, krievu vēsturnieks — 269, 273, 274, 277, 300,

306, 307, 312, 321, 324, 326, 327, 776, 7?8, 784

Katulls Gajs Valērijs (ap 87—ap 54 p m. ē.), romiešu dzejnieks = 188,

205

Kaudzīte Matīss (1848—1926), rakstnieks — 797

Kaudzīte Reinis (ps. R. Vidzemnieks, 1839—1920), rakstnieks — 797

Kautskis Kārlis (1854—1938), vācu sociāldemokrātijas un II InternaclOļ

nāles darbinieks— 316

Kažoku Dāvis (īst. v. Dāvids Peles, 1850—1913), valodnieks, literāts

un skolotājs — 161

Keizerlings Eduards (1855—1918), vācu rakstnieks — 242, 643, 626

Kellermanis Bernhards (1879—1951), vācu rakstnieks — 238

Kellers Gotfrīds (1819—1890), šveiciešu rakstnieks — 249, 278, 312,

479, 771, 779, 785

Kelners, vācu gāmatizdevējs = 142

Kerners Teodors (1791—1813), vācu dzejnieks — 136

Kindzulis Jezups (1888—?), rakstnieks, agronoms — 512, 554, 598

Kiplings Džozefs Redjards (1865—1936), angļu rakstnieks — 157

Kirhenšteins Augusts (1872—1963), mikrobiologs, Padomju valsts darbi-

nieks, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks — 481, 537,

553, 554, 563, 663

Kīrs II Lielais (?—530 p. m, ē.), senās Pērsijas valdnieks (no 558) —388

Kivjē Zoržs (1769—1832), franču zoologs — 74, 75

Klassings, virsskolotājs Pleskavā — 179—182

Klaustiņš Roberts (1875—1962), literatūras vēsturnieks un kritiķis, bur-

žuāzisks politisks darbinieks — 285, 289, 295, 347, 358, 407, 518,

520, 781, 782, 784

Kleists Heinrihs fon (1777—1811), vācu rakstnieks == 376, 378, 535,

537, 799

Klemence Aleksandra, Raiņa pazina Grīvā — 37, 723

Klingers Makss (1857—1920), vācu gleznotājs, grafiķis, tēlnieks — 354,

396

Klopštoks Fridrihs Gotlībs (1724—1803), vācu dzejnieks — 282, 739

Kļava Jānis (1876—1956), jaunstrāvnieks un sociāldemokrāts, žurnā-

lists — 689—692

Kļava Milda — 692, 835

Kols Johans Georgs (1808—1878), vācu ģeogrāfs — 168, 747

Koļcovs Aleksejs (1809—1842), krievu dzejnieks — 98, 162

Konfūcijs (Kundzi, ap 551—479 p. m. ē.), seno ķīniešu filo?ofs — 54,

137, 733

Konrāds, skat. Pētersons Konrāds

Korkunovs Nikolajs (1853—1904), krievu jurists — 41, 724
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Komeijs Pjērs (1606—1684), franču dramaturgs — 369, 470, 753, 808

Korneliuss Pēters (1783—1867), vācu gleznotājs — 374, 798

Kovaļevskis Jānis (Lepskis, 1873—1921), žurnālists, Jaunstrāvnieks —

218, 318, 320—324, 327, 331, 337, 366, 525, 527, 559, 756

Kovajevska Olga (1866—1949), sociāldemokrātijas darbiniece — 598,

756

Krastiņš Jānis (1890—1983), revolucionārās kustības dalībnieks, vēstur-

nieks — 763

Krauja Antons (īst. v. Antons Balodis, 1880—1942), literatūras kriti-

ķis — 493, 560, 580, 592, 598, 614, 809, 818

Krauze, skat. Krauze-Ozoliņa Austra

Krauze-Ozoliņa Austra (1890—1941), rakstniece, publiciste, sabiedriska

darbiniece — 677, 679, 687—690, 698—700, 829, 834

Kreplins Augusts (1873—?), finansu darbinieks — 264, 509, 775

Krestanovs Ivans (1890—1966), bulgāru filologs, jurists, esperantists —

700, 837

Krilovs Ivans (1769—1844), krievu rakstnieks —111

Kristaps, skat. Rozenbergs Kristaps Roberts

Kriškāns Jānis (1863—1916), skolotājs un vēsturnieks — 160, 176

Kronvalds Atis (1837—1875), pedagogs, valodnieks, publicists un sa-

biedrisks darbinieks — 172, 747

Krūza Kārlis (ps. Vēsmiņš, 1884—1960), dzejnieks — 292, 758, 792

Kuģa Jānis (1878—1969), scenogrāfs — 416, 536, 603, 639, 642

Kumberģis, veikalnieks — 172, 747

Kupče Emīlija, Līzes Pliekšānes paziņa — 184

Kurcis, skat. Kurševics Kārlis

Kurcs Heinrihs (1805—1873), vācu literatūrzinātnieks — 476, 808

Kurševics Kārlis (Kurcis, 1874—1938), jurists un publicists — 227, 230,

233, 239, 256, 257, 265. 270, 278, 298, 303, 308, 310, 314, 316,

317, 322. 330, 332, 333, 337, 340, 347, 348, 519, 531, 752, 762.

764, 765, 787

Kuters Hermanis (1863—1931), vācu teologs — 372, 797

Keniņa Anna (1877—1950), literāte un žurnāliste — 304, 317, 400, 401,

509, 515, 536, 538, 543, 545, 570, 639

Ķirpēns Kārlis (Ķirpis, 1875—1929), jaunstrāvnieks, Jaunā Rīgas teātra

valdes loceklis — 530, 543, 545, 773, 796

Kirpis, skat. Ķirpēns Kārlis

Lačabuls, pareizticīgo mācītājs Pleskavā — 180

Ladižņikovs Ivans (1874—1945), krievu grāmatniecības darbinieks —

352, 793

Lalels Čārlzs (1797—1875), angļu dabaszinātnieks, ģeologs — 74, 88

Lamarks Zans Batists Pjērs Antuāns (1744—1829), franču dabaszināt-

nieks — 54, 73, 75, 76, 78, 83, 190

Lande Dora — 95, 101



Lasēls Ferdinands (1825—1864), vācu strādnieku kustības darbinieks,

filozofs, publicists — 202, 215, 227, 230, 242, 249, 323, 360, 755,
761

Laura, skat. Neiberga Laura

Leite Aina (dz. 1922), J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja
līdzstrādniece — 712

Lēnavs Nikolaus (īst. v. Francis Nimbšs Edlers fon Strelēnavs, 1802—

1850), austriešu dzejnieks — 108, 334, 790

Lenčs Reinholds (1751—1792), vācu dzejnieks — 205, 475

Leo, skat. Rummels Leo

Leonardo da Vinči (1452—1519), itāļu gleznotājs, tēlnieks, arhitekts,

zinātnieks, inženieris — 170, 210, 750

Leons, skat. Daraškevičs Leons

Lepskis, skat. Kovaļevskis Jānis

Lesāžs Alēns Renē (1668—1747), franču rakstnieks — 825

Lesings Gotholds Efraims (1729—1781), vācu rakstnieks, literatūras un

mākslas teorētiķis — 216, 369, 808

Liberts Ludolfs (1895—1959), scenogrāfs un gleznotājs — 310

Lidija, skat. Eihholce Lidija

Liepa Mārtiņš (1874—1953), rakstnieks un žurnālists — 758, 759

Liepulapiņa, skat. Kalniņa Lizete

Līgotņu Jēkabs (īst. v. Jēkabs Roze, 1874—1942), rakstnieks, žurnālists,

literatūras kritiķis — 262, 323, 522, 523, 621, 773, 775, 777

Lilija, skat. Lūkina Antonija

Līna, skat. Bertoljo Līna

Lionardo, skat. Leonardo da Vinči

Lira Ādolfs, vācu dramaturgs — 314, 785

Līvs, skat. Veckalns Andrejs

Uvu Jurka (īst. v. Juris Pūriņš, 1875—1956), rakstnieks — 228, 761

Līze, skat. Pliekšāne Līze

Līziņa, skat. Pliekšāne Līze

Lombrozo Čezāre (1835—1909), itāļu psihiatrs un kriminologs — 225,

759

Longfello Henrijs (1807—1882), amerikāņu dzejnieks — 816

Lonija, skat. Zēbauere Leontīne

Lope dc Vega (1562—1635), spāņu dramaturgs — 370

Lorāns Arnolds, vācu ārsts — 813

Lorcings Alberts (1801—1851), vācu komponists — 805

Ludviķis Pauls, Raiņa paziņa Jelgavā — 739

Ludvikis XIII, skat. Luijs XIII

Luijs XIII (1601—1643), Francijas karalis (no 1610) — 29, 30, 721

Lūkina Antonija (ps. Ivande Kaija, 1876—1942), rakstniece — 420, 442,

491, 521, 523, 526, 528—531, 533, 537, 541, 545, 547, 548, 558.

559, 563, 803

877
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Lukiāns (ap 120—pēc 180), grieķu rakstnieks — 188, 215, 633, 755

Luksemburga Roza (1871 —1919), starptautiskās strādnieku kustības dar-

biniece — 643

Lunačarskis Anatolijs (1875—1933), padomju valsts un partijas darbi-

nieks, rakstnieks, kritiķis — 533, 537

Luters Mārtiņš (1483—1546), vācu teologs, luterānisma nodibinātājs —

321, 322, 472

Ļeļuks, skat. Daraškevičs Leons

Ļeņins Vladimirs Iļjičs (1870—1924), krievu un starptautiskās strād-

nieku kustības vadonis, PSKP pamatlicējs, PSRS dibinātājs —

705, 763

Ļermontovs Mihails (1814—1841), krievu dzejnieks — 188

Madernieks Jūlijs (1870—1955), gleznotājs un lietišķās mākslas darbi-

nieks, LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks — 532, 598

Mahs Ernsts (1838—1916), austriešu fiziķis un filozofs — 653, 827

Makiavelli Nikolo di Bernardo (1469—1527), itāļu filozofs un politisks

darbinieks — 572

Maķedonijas Aleksandrs (Aleksandrs Lielais, 356—323 p. m. ē.), Maķe-

donijas valdnieks, karavadonis — 790

Marciāls (ap 40—ap 104), romiešu dzejnieks — 45, 729

Marģers, skat. Skujenieks Marģers

Marija, skat. Zēfelde Marija

Markss Kārlis (1818—1883), zinātniskā komunisma pamatlicējs, starp-

tautiskās strādnieku kustības vadonis — 85—87, 90, 95, 222,

230, 250, 264, 280, 281, 323, 360, 361, 363, 364, 376, 378, 403,

469, 474, 477, 488, 505, 540, 572, 575, 600, 704, 706, 728, 735,

765, 766, 772, 780, 782, 788, 795, 796, 799, 815

Marlita E. (īst. v. Eiženija Jona, 1825—1887), vācu rakstniece — 54,

289

Mārtiņš, skat. Sēja Pēteris

Martinsons Kārlis (1883—?), skolotājs un literāts — 207

Maskanji Pjetro (1863—1945), itāļu komponists, diriģents —97

Masters (Straujāns) Jānis (1884—1938), rakstnieks, partijas un pa-

domju darbinieks — 244, 639, 648

Māteru Juris (Māters, 1845—1885), rakstnieks un publicists — 172

Mečņikovs Iļja (1845—1916), krievu biologs un patologs «— 226,227,

259, 471, 759, 774, 808

Meijerbērs Džakomo (1791—1864), vācu komponists — 190

Melngailis Emilis (1874—1954), komponists un folklorists, LPSR Tau-

tas mākslinieks — 363, 540

Menandrs (ap 342 —ap 292 p. m. ē.), sengrieķu dramaturgs — 290

Mendosa Djego Urtado dc (1503—1575), spāņu dzejnieks, vēsturnieks,

diplomāts — 612, 822

Merežkovskis Dmitrijs (1866—1941), krievu rakstnieks — 652, 82?
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Mērike Eduards (1804—1875), vācu dzejnieks — 476, 479, 808

Merimē Prospērs (1803—1870), franču rakstnieks — 754

Mērings Francs (1846—1919), vācu vēsturnieks, filozofs, publicists -*

360, 469, 544, 795, 807, 817

Merķelis Garlībs (1769—1850), vācu tautības rakstnieks apgaismotājs

Latvijā — 450, 452, 551, 618, 806

Merķels, skat. Skarre Voldemārs

Meščerskis Vladimirs (1839—1914), krievu publicists — 32, 722

Meterlinks Moriss (1862—1949), beļģu rakstnieks — 157, 210, 805

Metuzāls Eduards (1889—1978), gleznotājs — 692

Mierkalns Fricis (1873—1955), teātra kritiķis un rakstnieks — 267,

269, 272, 277, 305, 340, 776

Mierlauks Aleksis (1866—1943), aktieris un režisors — 693

Mihaeliss Sofus (1865—1932), dāņu rakstnieks — 470, 808

Mihelsons, skat. Miķelsons Aleksandrs

Mikainis Zigurds (dz. 1936), filozofs — 757, 777

Mikelandželo Buonaroti (1475—1564), itāļu tēlnieks, gleznotājs, arhi-

tekts, dzejnieks — 323, 462, 515, 788, 807

Miķelsons (Mihelsons) Aleksandrs (1875—1917), aktieris == 324, 508,

510, 511, 515, 527—532, 534, 537, 538, 541, 545—547, 549, 560,

564

Miķelsons Jānis, skat. Eldgasts Haralds

Mīlenbahs Kārlis (1853—1916), valodnieks — 312, 328, 598, 789

Milleriene — 37

Millers Fridrihs (1749—1825), vācu dzejnieks un gleznotājs — 409

Millers, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 331, 354, 356

Milli Džanina, Neapoles dzejniece — 105

Mīlulīte, skat. Aspazija

Mirza Šāfī, skat. Bodenštets Fridrihs

Mišlē Zils (1798—1874), franču vēsturnieks — 215, 755

Mocarts Volfgangs Amadejs (1756—1791), austriešu komponists — 722

Moljērs (īst. v. Zans Batists Poklēns, 1622—1673), franču dramaturgs =

470, 808

Mopasāns Gijs dc (1850—1893), franču rakstnieks — 121, 135, 157,

160, 740, 746

Mora Bernhards (1864—1927), Raiņa skolasbiedrs Grīvas vācu skolā —

27, 37, 136, 720, 722

Morandote Frančesko, Raiņa dzīvokļa saimnieks Kastaņolā — 406, 801

Morbergs Kristaps (1844—1928), arhitekts — 172, 747

Moruā Andrē (īst. v. Emils Erzogs, 1885—1967), franču rakstnieks —

770

Muhameds (ap 570—632), islama dibinātājs — 388, 477

Multatuli (īst. v. Eduards Dekers, 1887—1920), holandiešu rakstnieks —

204
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Nadeždins Nikolajs (1804—1856), krievu estētiķis, literatūras kritiķis =

716

Nadsons Semjons (1P62—1887), krievu dzejnieks — 206

Napoleons I Bonaparts (1769—1821), Francijas imperators (1804—

1815) — 24, 47, 148, 151, 223, 230, 242, 289, 350, 363, 369, 376,

381, 382, 388, 404, 470, 745

Negri Ada (1870—1945), itāju dzejniece — 95—102, 104, 105, 108, 142,

237, 707, 725, 726, 728, 734, 736

Neiberga Laura (dzim. Gulbe, 1886—1949), medicīnas darbiniece —

213, 228, 229, 256, 260, 310, 313, 317, 321, 324, 325, 328, 336,

337, 470, 752, 786

Neibergs A., Lauras Neibergas dzīvesbiedrs — 317, 324, 328, 345, 7C6

Nīče Fridrihs (1844—1900), vācu filozofs, rakstnieks = 47, 54, 56,

59—61, 66, 81, 86, 87, 90, 91, 154, 188, 201, 431, 728, 730, 732,

735, 741

Niedra Andrievs (1871—1942), rakstnieks un politisks darbinieks — 102.

106, 107, 109, 110, 114, 116, 117, 226, 292, 725, 727, 728, 735,

736, 738, 744, 749, 759, 805, 833, 836

Nikolajs II (1868—1918), Krievijas imperators (1894—1917) — 493.

731

Nīna, skat. Priedīte Anna

Nobels Alfrēds Bernhards (1833—1896), zviedru izgudrotājs, Nobela

prēmijas nodibinātājs — 309, 331, 683

Novāliss Fridrihs (īst. v. Fridrihs fon Hardenbergs, 1772—1801), vācu

dzejnieks — 200, 378, 799

Novickis Sīmanis (1852—1908), skolotājs un etnogrāfs — 176

Ņekrasovs NiKolajs (1821—1878), krievu dzejnieks — 188

Ņūtons Izaks (1643—1727), angļu fiziķis — 91, 680, 830

O'Braiens Džeimss (1802—1864), angļu politisks darbinieks un žurnā-

lists — 323, 788

Okens Lorencs (1779—1851), vācu dabaszinātnieks un filozofs — 73,

75

Olga, skat. Zēfelde Olga

Olkots Henrijs Stīls (1832—1907), amerikāņu teozofs — 794

Omārs I (ap 591 vai 581—644), halīfs Arābu halifātā — 397, 801

Onkuls, skat. Birzmanis Ernests

Osians (3. gs.), ķeltu karavīrs un dziesminieks — 450, 452

Ovens Roberts (1771—1858), angļu utopiskais sociālists — 175, 230,

703

Ovīdijs (Publijs Ovīdijs Nazons, 43 p. m. ē. = 17 m. ē.), romiešu dzej-

nieks — 108

Ozoliņš Kārlis, latviešu emigrants Šveicē — 406, 508, 510

Ozols .lānīs (1878—1968), žurnālists — 246, 308, 314. 325, 328, 336.

512, 513, 519, 791
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Paegļu Mārtiņš, literāts — 269

Pārstrauts, skat. Pārstrautu Jānts

Pārstrautu Jānis (1851—1929), mācītājs un literāts — 179, 180, 182

Patinijs E., itāļu gleznotājs — 101

Paula Līzbete, Līzes Pliekšānes paziņa — 184

Paulīne, skat. Gurevica Paulīne

Pauls, skat. Dauge Pauls

Pauls, skat. Pāvels

Pāvels, Marijas Baškircevas brālis — 136, 742

Pavlovskis Jānis (1872—?), žurnālists — 510

Pekmanis Pēteris (ps. Adata, 1883—?), rakstnieks un žurnālists — 519,

800, 814, 815

Peles Dāvids, skat. Kažoku Dāvis

Pelše Roberts (Roberts, 1880—1955), revolucionārās kustības dalībnieks,

literatūrkritiķis, publicists — 303, 406, 453—455, 458, 465, 471,

538, 542, 544—548, 574—576, 664, 801, 802, 806, 813, 814, 816,

828

Pērkons Žanis (1888—1942), teātru darbinieks — 810

Pēteris I (Pēteris Lielais, 1672—1725), Krievijas cars (no 1682), impe-

rators (no 1721) — 388

Pēteris, skat. Stučka Pēteris

Pētersons J., aktieris — 179

Pētersons Konrāds (Konrāds, 1888—1981), students Dublinas augstskolā?

vēlāk mežsaimniecības darbinieks — 234, 254, 259, 260, 262, 272

311, 319, 469, 521, 546, 549, 752, 760

Pfemferts Francis (1879—1954), vācu rakstnieks un izdevējs — 686.

694, 833, 836

Pihlavs R., fabriku īpašnieks — 172, 747

Pihlavs T., fabriku īpašnieks — 172, 747

Piliņš Pēteris, «Latvijas Zemgaliešu kalendāra» izdevējs — 227, 750

Pīpiņš Ermanis (ps. Vizulis, 1873—1927), literatūrkritiķis un žurnālists —

525, 577

Pitagors (ap 570 — ap 500 p. m. ē.), sengrieķu filozofs un matemāti-

ķis — 92

Plātess Arnolds (1852—1915), grāmatizdevējs — 232, 240, 243, 244.

253. 271, 352, 543, 596, 768, 803, 816

Platons (428 vai 427—348 vai 347 p. m. ē.), sengrieķu filozofs — 59.

216, 574

Pļauts Tits Makcijs (3. gs. vidus p. m. ē. — ap 184 p. m. ē.), romieša

dramaturgs — 290, 636—638

Plēve VjačesJavs (1846—1904), krievu valsts darbinieks — 223, 7««

Pliekšāne Dora, skat. Stučka Dora
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Pliekšāne Lize (1854—1897), Raiņa vecākā māsa — 22—27, 30, 33, 35,

40, 47, 184, 207, 208, 348, 351, 377, 546, 547, 712, 715, 717-719,

724, 725, 751, 771

Pliekšāns Krišjānis (1828—1891), Raiņa tēvs — 172, 207, 208

Plīnijs jaunākais (61 vai 62 —ap 114), romiešu rakstnieks un Valsts

darbinieks — 8

Plūdonis (Plūdons, īst. v. Lejnieks) Vilis (1874—1940), dzejnieks —

353, 542, 543, 545, 657, 816

Pļehanovs Georgijs (1856—1918), krievu filozofs, starptautiskās strād-

nieku kustības darbinieks — 244, 643

Pogodins Mihails (1800—1875), krievu vēsturnieks, publicists un rakst-

nieks — 23, 24, 718

Polīte Ella, Raiņa un Aspazijas paziņa — 469, 544, 545, 807, 816

Pomjalovskis Nikolajs (1835—1863), krievu rakstnieks — 31, 721

Poruks Jānis (1871—1911), rakstnieks — 234, 251, 254, 268, 272, 292,

744, 772

Priedīte Anna (dz. Ulpe, 1874—1941), jaunstrāvniece, Raiņa paziņa —

48, 185, 234, 240, 243, 270, 271, 298, 320, 326, 328, 329, 338,

341, 456, 525, 531, 536, 539, 540, 543, 545, 549, 563, 632, 731

752, 765, 768, 825

Priedītis Brencis (Boriss, 1869—1944), inženieris, Raiņa paziņa — 218,

329, 554, 753, 756, 818

Priedkalns Andrejs (1873—1923), ārsts, publicists — 514, 515, 660

Prudons Pjērs Zozefs (1809—1865), franču publicists, sociologs — 87

Pšibiševskis Staņislavs (1868—1927), poļu rakstnieks — 590, 821

Pūcīšu Ģederts (īst. v. Ģederts Eilenbergs, 1846—1919), grāmatizdevējs

un literāts — 161, 170

Pučīni Džakomo (1858—1924), itāļu komponists = 818

Pugačovs Jemeļjans (ap 1742—1775), krievu kazaku sacelšanās vado-

nis — 225, 758

Pumpurs Andrejs (1841—1902), dzejnieks — 660

Pūriņu Klāvs (īst. v. Nikolajs Pūriņš, 1858—1935), žurnālists un rakst-

nieks — 177

Puškins Aleksandrs (1799—1837), krievu dzejnieks — 17, 23, 25. 282,

285, 407, 464, 717, 718. 722, 744, 747, 781

Rablē Fransuā (1494—1553), franču rakstnieks — 768

Rafaels Santi (1483—1520), itāļu gleznotājs un arhitekts — 323, 374,

462, 515, 808

Rahele, skat. Varnhāgena fon Enze Rahele

Raņkis Alberts (1875—1937), grāmatizdevējs un tirgotājs — 307, 784

Rasins Zans (1639—1699), franču dramaturgs — 369, 376, 446, 470, 601,

808

Razins Stepans (ap 1630—1671), krievu zemnieku sacelšanās vadonis —

225, 578, 684, 687, 697, 758
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Redvics Oskars (1823 — 1891), vācu dzejnieks — 109

Reinbergs A., grāmatizdevējs Jelgavā — 188, 222, 757

Reinbergs K. (Kains), sociāldemokrātijas darbinieks = 489, 506, 508,

510, 515, 518, 524, 545, 558, 563, 809, 813

Reinharts Makss (1873—1943), vācu režisors, aktieris — 651

Reiževska E., Aspazijas un Raiņa paziņa Šveicē — 438, 570, 787, 788,

791, 805

Reiževskis S., Aspazijas un Raiņa paziņa Šveicē = 334, 338, 340,

342—345, 349, 787, 788, 790, 791, 805

Reklāms Antons Filips (jun., 1807—1896), vācu grāmatizdevējs — 194,

761, 804

Remikis Mārtiņš (1845—1921), latviešu preses cenzors Pēterburgā —

264

Repins Iļja (1844—1930), krievu gleznotājs — 418

Reskins Džons (1819—1900), ang]u rakstnieks, mākslas teorētiķis —

342, 358, 775, 792, 795

Resnais, skat. Stučka Pēteris

Resnevļca-Sinjorelli Olga (1883—?), ārste, literāte — 560

Rihteis Eižens (1838—1906), vācu žurnālists, politiķis — 84, 735

Rilke Rainers Marija (1875—1926), austriešu dzejnieks — 243

Ritere Amālija — 545, 553, 556—560, 818

Roberts, skat. Pelše Roberts

Robiņa Natālija (1885—1918), tulkotāja — 686, 687, 833

Rodēns Ogists (1840—1917), franču tēlnieks — 38, 396

Rolande-Holsta fon Salka H., holandiešu rakstniece — 771

Rolavs Andžs (1876—1940?), jaunstrāvnieks — 543, 816

Rolāns Romēns (1866—1944), franču rakstnieks — 687, 695, 834

Rosmers Ernsts, skat. Bernšteina Elza

Rolerdamas Erasms (1469—1536), nlderlandiešu rakstnieks, teologs —

242, 251, 253, 258, 269, 769

Rozegers Pēters (1843—1918), austriešu rakstnieks — 157

Rozenberga Grieta (1840—1912), Aspazijas māte — 805

Rozenbergs Jūlijs Zāmuels (1877—1909), Aspazijas brālis — 246, 311.

770

Rozenbergs Kristaps Roberts (1874—1911), Aspazijas brālis — 47, 122,

246, 257, 312, 731, 740, 756, 770, 789

Rozenkrancs Kārlis (1805—1879), vācu filozofs — 731

Roziņš Fricis (Āzis, 1870—1919), padomju valsts darbinieks, publi-

cists — 301, 776, 783

Rožkalna Anna, Raiņa paziņa — 533, 563, 816

Rubiķis — 172, 747

Rubule Ilze (dz. 1948), LPSR ZA A. Upīša Valodas un literatūras insti-

tūta līdzstrādniece — 712

Rufs X, fotogrāfs Cīrihē — 395, 510, 512, 800, 80t, 811
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Rummels Leo, Raiņa skolas biedrs Grīvas vācu skolā — 3?, 722

Ruperts Adrians (1837—1907), latviešu preses cenzors Rīgā — 235,

765

Ruso 2ans 2aks (1712—1778), franču rakstnieks un filozofs — 69, 135.

470, 472, 497, 571, 809, 819

Saljēri Antonio (1750—1825), itāļu komponists — 36, 722

Saltikovs-Sčedrins Mihails (1826—1889), krievu rakstnieks — 183, 748

Samsons Vilis (dz. 1920), filozofs, vēsturnieks, padomju un sabiedrisks

darbinieks, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks — 727

Sanda 2orža (īst. v. Aurora Didevāna, dz. Dipēna, 1804—1876), franču

rakstniece = 51

Sapfo (6. gs. p. m. ē.), sengrieķu dzejniece — 188

Saša, skat. Ulpe Aleksandrs

Sēja Pēteris (Mārtiņš, 1880—1940), politisks darbinieks, sociāldemo-

krāts — 227, 250, 261, 272, 274, 298, 303, 321, 332, 333, 337,

347, 489, 508—510, 529, 552, 555, 558, 562, 686, 692, 693, 699,

809, 833, 837

Servantess Saavedra Migels (1547—1616), spāņu rakstnieks — 493

Seskis Jānis (1877—?), diplomāts, buržuāzisks politisks darbinieks —

691

Šiliņš Matīss (1861—1942), entogrāfs, literāts un tulkotājs — 171, 300,

306, 320, 321, 330, 344, 349, 352, 536, 545, 554, 747

Šiliņš Vilis (Vasals, 1874—1935), kooperācijas darbinieks — 227—229,

233, 238, 240, 242, 250, 253, 264, 269, 270, 275, 339, 752,764,

769, 771, 775, 793

Simsons Henrijs (1885—?), publicists «■ 411, 481, 548, 628, 629, 790,

791, 793, 808, 824

Simsons Jānis (1887—1939), aktieris un režisors — 332, 333, 335, 338,

340, 341, 343, 406, 512, 523, 524, 527, 530, 534, 538, 542, 543,

546, 577, 628

Sinklers Eptons Bills (1878—1968), amerikāņu rakstnieks — 257, 266,

296, 310, 773, 782, 785

Skabarga, skat. Buševics Jānis

Skalbe Kārlis (1879—1945), rakstnieks — 227, 251, 268, 277, 315, 351,

407, 550, 772

Skarre Voldemārs (ps. Merķels, Zauers, 1879—1963), publicists, politisks

darbinieks — 642, 823, 826

Sklodovska-Kiri Marija (1867—1934), poļu flziķe un ķīmiķe — 515,

813

Skots Valters (1771—1832), angļu rakstnieks — 439, 805

Skribs Ogistens Eižens (1791—1861), franču dramaturgs = 367

Skujeniece Biruta (1888—1931), aktrise, režisore, dzejniece — 213, 229,

235, 238, 251, 252, 256, 261, 267—269, 299, 317, 318, 321, 326,

330—332, 335, 338—340, 342, 344—346, 354, 355, 436, 442, 459,
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495, 507, 509, 512, 514, 519—521, 523—527, 529, 532—534, 536—

538, 540, 541, 543, 547, 548, 550, 559, 561—563, 574, 631, 636,

640, 664, 752, 753, 761, 767, 792

Skujenieks Marģers (1886—1941), statistiķis, publicists, buržuāzisks po-

litisks darbinieks — 453, 807

Sofokls (ap 497—406 p. m. ē.), sengrieķu dramaturgs — 188, 376, 300,

400, 462, 507, 510, 516, 594, 810

Sorels Zoržs (1847—1922), franču sociologs un filozofs — 760

Spensers Herberts (1820—1903), angļu filozofs un sociologs — 76, 574

Spinoza Benedikts (Baruhs, 1632—1677), Nīderlandes filozofs — 218,

756

Spriņģis Andrejs (ps. Ķibuļu Andrejs), žurnālists — 508, 810

Stavenovs Bernhards (1848—1890), vācu rakstnieks — 10, 715

Steiks Jānis (1855—1932), dzejnieks un mācītājs — 180, 182

Stelps A., sociāldemokrātijas darbinieks — 510, 563

Stērste Andrejs (1853—1921), jurists, valodnieks un sabiedrisks darbi-

nieks
— 160, 170, 530

Stolipins Pjotrs (1862—1911), cariskās Krievijas valsts darbinieks —

273, 778

Straujāhs Jānis (īst. v. Jānis Masters, 1884—1938), rakstnieks, partijas

un padomju darbinieks — 458, 827

Strindbergs Juhans Augusts (1849—1912), zviedru rakstnieks — 66, 100,

104, 454, 458, 469, 737

Stučka Dora (1870—1950), Raiņa jaunākā māsa, Pētera Stučkas dzīves-

biedre — 16, 24, 34, 40, 47, 134, 231, 246, 248, 254, 271, 304,

306, 321, 322, 324, 326, 332, 334, 336, 344, 377, 403, 472, 509,

513, 528, 530, 534, 539, 541, 545, 547, 554, 606, 639, 696, 717, 719,

720, 722, 729, 730, 741, 749, 751, 753, 761, 763, 765, 788, 822

Stučka Jānis (1837—1891), Pētera Stučkas tēvs — 172

Stučka Pēteris (1865—1932), Komunistiskās partijas, padomju valsts un

starptautiskās strādnieku kustības darbinieks, padomju tiesību zi-

nātnieks — 26, 35, 37, 41, 47, 131, 184, 189, 229—233, 235, 238,

242, 245, 248, 253, 255, 263—266, 276, 277, 299, 301, 303, 317—

320, 322, 323, 325, 326, 330, 336, 338, 343, 346, 349, 354, 355,

366, 407, 453, 455, 520, 524, 533, 540, 634, 713, 716, 717, 720,

722, 723, 730, 748, 751—753, 761, 763, 764, 772, 776, 779, 783,

784, 786, 788, 790, 795, 801, 802

Sahts Pēters, ķīmiķis, Raiņa un Aspazijas paziņa Šveicē = 471, 554

faņavskis Aleksandrs (1837—1905), Krievu izglītības darbinieks —

598, 821

Sartena-Antinka Marga (1879—?), nīderlandiešu rakstniece, Raiņa un

Aspazijas paziņa Kastaņolā — 353, 354

Sartens-Antinks Karels (1878—?), nīderlandiešu rakstnieks, Raiņa un

Aspazijas paziņa Kastaņolā — 344, 348, 353, 354, 793
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Seiko Jadviga (1867—?), Raiņa un Doras Stučkas paziņa, studējusi kopa

ar D. Stučku — 189

Šekspīrs Viljams (1564—1616), angļu dramaturgs — 23, 61, 101, līt.

113—115, 188, 209, 247, 249, 261, 282, 356, 360, 365, 367—370.

374, 376, 380, 387, 399, 400, 417, 439, 441, 446, 449, 473, 493,

535, 541, 568, 574, 575, 601, 604, 605, 614, 621, 663, 720, 738.

756, 771, 775, 789, 797, 798, 801, 822

Šellijs Persijs Bišijs (1792—1822), angļu dzejnieks — 282, 346, 358,

378, 393, 793, 795

Sellings Fridrihs Vilhelms Jozefs (1775—1854), vācu filozofs — 799

Sēnbergs Gustavs (1839—1908), vācu ekonomists — 175

Šestovs Ļevs (1866—1938), krievu filozofs un rakstnieks — 780

Sevčenko Tarass (1814—1861), ukraiņu dzejnieks — 205

Šillers Fridrihs (1759—1805), vācu dzejnieks un dramaturgs — 28, 96.

97, 101, 108, 109, 114, 128, 202, 204, 205, 222, 249, 297, 357,

358, 370, 374, 380, 383, 384, 387, 396, 399, 400, 428, 473, 479.

532, 535, 575, 594, 598, 603, 659, 666, 684, 695, 720, 721, 738.

791, 797, 799, 808, 818, 821, 836

Sklovskis Viktors (1893—1984), krievu literatūrzinātnieks un rakst-

nieks — 764

Šlēgels Fridrihs (1772—1829), vācu filozofs, vēsturnieks, dzejnieks —

...
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Smits Konrāds (1863—1932), vācu filozofs un ekonomists — 469, 80'

Smits Pēteris (1869—1938), valodnieks, etnogrāfs, folklorists — 363,

598, 796

šmollers Gustavs (1838—1917), vācu ekonomists — 175

Sneiders Francis (1579—1657), vācu gleznotājs — 621

Sniclers Arturs (1862—1931), austriešu rakstnieks — 644, 826

Sopenhauers Arturs (1788—1860), vācu filozofs — 78, 83, 574, 671

Šovs Džordžs Bernards (1856—1950), angļu rakstnieks — 572

Špeijers Vilhelms (1887—1952), vācu rakstnieks — 686, 694, 695, 836

Srēders Leopolds (1851—1921), senindiešu kultūras pētnieks — 142

Steigers Edgars (1858—1919), vācu rakstnieks — 158, 745

Strauss Rihards (1864—1949), vācu komponists — 439, 805, 811

Šulcs Kristaps (1877—1937), jaunstrāvnieks, sociāldemokrātijas darbi-

nieks — 539, 773

Švābe Arveds (1888—1959), vēsturnieks, tiesību zinātnieks, rakst-

nieks — 657

Sveihels Roberts (1821—1907), vācu rakstnieks — 305

Tadei Armida, viesnīcas īpašnieka meita Kastaņolā — 437, 533, 534,

537, 805

Tantiņa, skat. Kalniņa Elizabete

Taso Torkvato (1544—1595), itāļu dzejnieks — 215, 754
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Tautmīlis-Bērzinš Roberts (1873—1915), dramaturgs, režisors un teātra

kritiķis — 113

Tentenbergs A„ vācu rakstnieks — 511, 811

Teodors, skat. Zeiferts Teodors

Terencijs Publijs (ap 195—159 p. m. ē.), romiešu dramaturgs — 290,
782

Tetmaijers Kazimežs (1865—1940), po]u rakstnieks — 2.52, 772

Tibulls Albiuss (ap 50—19 p. m. ē.), romiešu dzejnieks — 188

nmirjazevs Kliments (1843—1920), krievu biologs — 75, 728, 734, 735

foajneta, skat. Bertoljo Antonieta

Tolstojs Levs (1828—1910), krievu rakstnieks = 06, 90, 129, 146, 157,

158, 160, 177, 188, 190, 223, 232, 236, 249, 291, 315, 365, 368,

370, 408, 449, 472, 474, 502, 572, 575, 576, 652, 669, 723, 745,

746, 758, 764, 782, 810

Tomā Ludvigs (1867—1921), vācu rakstnieks — 259, 774

Tomsons Rihards (1834—1884), sabiedrisks darbinieks, kritiķis, publi-

cists — 175, 207, 747

Tieilands, skat. Brīvzemnieks Fricis

Treimanis Edvards, skat. Zvārguļu Edvards

Tugnietta, skat. Bertoljo Antonieta

Turgeņevs Ivans (1818—1883), krievu rakstnieks — 177, 188, 249,

715, 716

Tvens Marks (Ist. v. Klemenss Semjuels Lenghorns, 1835—1910), ame-

rikāņu rakstnieks — 188

Ulmanis Kārlis (1877—1942), buržuāzisks politisks darbinieks — 699

Ulpe Aleksandrs (1872—?), Annas Priedites brālis — 213, 234, 251, 752,

753, 768

Ulpe Anna, skat. Priedīte Anna

Upītis, skat. Birznieks-Upītis Ernests

Upītis Jānis (1911—1983), literatūrzinātnieks — 712, 722, 731

Uplts Andrejs (1877—1970), rakstnieks, literatūrzinātnieks, padomju

valsts darbinieks — 366, 416, 455, 497, 512, 516, 526, 548, 549,

559, 621, 643, 645, 647, 720, 796, 797, 803, 806, 809, 810, 817,

823

Uspenskis Gļebs (1843—1902), krievu rakstnieks — 183

Vāgners Jēkabs (1859—1942), žurnālists, skolotājs un lauksaimnieks —

174, 549, 747

Vāgners Rihards (1813—1883), vācu komponists — 54, 290, 399, 464,

578, 732, 801, 820

Vagulis Leonhards (1864—?), Annas Priedites brālēns — 532, 553, 554,

558, 559

Valdemārs Krišjānis (1825—1891), sabiedrisks darbinieks, viens no

jaunlatviešu kustības vadītājiem — 176, 747

Valeinis Vitolds (dz. 1922), literatūrzinātnieks — 777
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Valters (Valteiis) Miķelis (1874—1968), dzejnieks, publicists, buržuā-

zisks politisks darbinieks — 318, 699, 741

Vandervelde Emīls (1866—1938), beļģu politisks darbinieks — 566, 819

Varkalis, skat. Grosvalds Oļģerts

Varnhāgena fon Enze Rahele (1771—1853), vācu literāte — 218, 756

Vasals, skat. Šiliņš Vilis

Vēbers Aleksandrs (ps. Zanders, 1848—1910), sabiedrisks darbinieks,

žurnālists — 194, 206, 298, 331

Veckalns Andrejs (1879—?), emigrants Šveicē, sociāldemokrātijas dar-

binieks — 556—558, 560, 686

Vecozols Jūlijs (1884—1945), rakstnieks un žurnālists — 255, 261, 267,

327, 328, 330, 333, 334, 337, 344, 353, 458, 515, 537, 560, 687,

692, 700, 773, 790

Veidemeijers Josifs (1818—1866), vācu un amerikāņu strādnieku kustī-

bas darbinieks — 765, 766

Veidenbaums Eduards (1867—1892), dzejnieks — 206

Veinbergs Fridrihs (Fricis Veinberģis, 1844—1924), jurists, buržuāzisks

politisks darbinieks un publicists — 172, 231, 252, 314, 747, 763,

786

Veiningers Oto (1880—1903), vācu filozofs — 378, 799

Veresajevs (īst. v. Smidovičs) Vikentijs (1867—1945), krievu rakst-

nieks — 625

Verharns Emils (1855—1916), beļģu rakstnieks — 655, 657, 827

Vems Zils (1828—1905), franču rakstnieks — 38, 444

Veselovskis X., notārs Jelgavā 19. gs. beigās — 724

Vesmanis Fridrihs (1875—1942), advokāts un žurnālists — 46, 730

Vēsmiņš, skat. Krūza Kārlis

Vidiņš Pēteris (1861—1904), jurists, Raiņa studiju biedrs — 47, 544,

730

Viese Saulcerīte (dz. 1932), literatūrzinātniece — 726

Vildenbruhs Ernests (1845—1909), vācu rakstnieks — 115

Vilis, skat. Hertelis Vilis

Vīlands Kristofs Martins (1733—1813), vācu rakstnieks — 808

Vitmens Valts (1819—1892), amerikāņu dzejnieks --247, 594, 600, 771

Vladimirs (1847—1909), krievu lielkņazs — 185, 748

Volteris, skat. Volters Eduards

Volters Eduards (1856—1941), filologs, folklorists, etnogrāfs, bib!;o-

grāfs — 208, 236, 238, 248, 264, 269, 296, 749

Voltērs (īst. v. Fransuā Marī Aruē, 1694—1778), franču rakstnieks, filo-

zofs — 470, 783

Voroncovs Vasilijs (1847—1918), krievu ekonomists — 184, 748

Voss R., skat. Foss Rihards

Vrede Ferdinands (1869—?), vācu jurists — 188, 749
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Vrhlickis Jaroslavs (īst. v. Emīls Frlda, 1853—1912), čehu dzejnieks,

dramaturgs, tulkotājs — 464, 807

Zabis Edmunds (dz. 1933), žurnālists, teātra kritiķis — 717

Zāgers Ādolfs, šveiciešu rakstnieks — 685, 686, 689, 692, 693, 699

Zālīte Hermīne (1858—1932), Pētera Zālītes dzīvesbiedre — 272

Zālīte (Zālītis) Pēteris (1864—1939), žurnālists un redaktors — 75, 227,

311, 598

Zaļakmentiņa Rasma (dz. 1918), LPSR ZA A. Upīša Valodas un litera-

tūras institūta līdzstrādniece — 712

Zāmels ari Zāmus, skat. Rozenbergs Jūlijs Zāmuels

Zanders, skat. Vēbers Aleksandrs

Zaratustra (ap 7. gs. otro pusi un 6. gs. pirmo pusi p. m. ē.), seno irāņu

reliģijas sludinātājs un reformators — 59

Zariņa Lidija, skat. Eihholce Lidija

Zariņš Rihards (1869—1936), grafiķis — 214, 754

Zauers X., skat. Skarre Voldemārs

Zēbauere Leontīne (1878—1965), gleznotāja — 243, 298, 783

Zēfelde Marija (ps. Zēberga, 1865—?), aktrise — 124, 330, 539, 692,

740

Zēfelde Olga (ps. Ezerlauka, 1858—?), aktrise — 48, 124, 218. 260,

261, 351, 534, 539, 731, 740, 807, 816

Zeibots Eduards (1864—1897), dzejnieks — 99, 177

Zeidels Heinrihs (1842—1906), vācu rakstnieks — 95

Zeiferts Teodors (ps. Teodors, 1865—1929), literatūras vēsturnieks un

kritiķis — 108, 116, 117, 565, 639, 739, 819

Zeltiņš (īst. v. Golts) Dāvids (1867—1943), grāmatizdevējs un grāmattir-

gotājs — 113, 163, 266, 316, 321, 347, 465, 529, 547, 753, 809

Zeltrnatis (īst. v. Ernests Kārkliņš, 1868—1961), skatuves mākslas pe-

dagogs, rakstnieks, LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbi-

nieks — 181, 303, 320, 327, 329, 334, 341, 511, 525, 784, 787

Zeļenko Vasilijs (1878—1940), revolucionārās kustības dalībnieks, sko-

lotājs — 265—269, 272, 274, 333, 744, 775, 776

Zēvalds, skolotājs Svētē — 174

Ziemelis, skat. Bērziņš (Ziemelis) Jānis

Zihmanis Kārlis Jēkabs, grāmatizdevējs un tirgotājs — 245, 770

Zirnītis Jānis (segv. Arhivārs, 1884—1939), revolucionārās kustības da-

lībnieks — 394, 567, 800

Zolā Emīls (1840—1902), franču rakstnieks — 148, 157, 166, 172, 236,

596, 657, 746



Zoms Rūdolfs (1841—?), vācu tiesību zinātnieks — 63, 732

Zorge Fridrihs (1828—1906), vācu un starptautiskās strādnieku kustī-

bas darbinieks — 360, 795

Zūdermanis Hermanis (1857—1928), vācu rakstnieks 58, 101, 109

114, 115, 133, 356, 543, 741, 795

Zvārgulis, skat. Zvārguļu Edvards

Zvārguļu Edvards (īst. v. Edvards Treimanis, 1866—1950), dzejnieks —

185, 275, 524, 527

Zofruā Sentilērs Etjens (1772—1844), franču zoologs — 75

Zukovskis Vasilijs (1783—1852), krievu dzejnieks — 111
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SATURS

1882—1886

Dienasgrāmata
f . , , 712

1882

Dienasgrāmata
............

7 714

1883

Dienasgrāmata 20 718

1884

Dienasgrāmata
, 22 718

1885

Dienasgrāmata 37 722

1886

Dienasgrāmata
,

37 723

Nedatētās piezīmes (1882—1885) 39 723

1896—1898

Dienasgrāmata un piezīmes , 724

1896

Dienasgrāmata 7 i } 45 731
Piezīmes

I Pārdomas par morāli un mākslu 49 731

II Pieraksti, lasot L. Bīhnera grāmatu

«Spēks un viela» , . g 70 732

Pieraksti uz L. Bīhnera grāmatas

«Spēks un viela» malām 74 732

Pieraksti, lasot K. Timirjazeva grāmatu

«Augu dzīve» . .... i ... i 75 734

111 «Ko mēs, jaunie, negribam?» i 84 734

IV «Egoisma filozofija» — pārdomas, lasot lilozolisko

literatūru
i • > i # 85 735

V Piezīmes par Adas Negri dzeju , , . .
95 736

VI Kritiski uzmetumi par A. Niedras (—-dr—dr=-)

kritiku 106 738

1897

Dienasgrāmata i .......
117 739

Piezīme. Pirmā skait]u aile norāda lappusi, kurā ievietots dienas-

grāmatu vai piezīmju teksts, otrā aile —• lappusi, kurā atrodami kor

mentāri šim tekstam,
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Piezīmes

I Dienasgrāmatas rakstura piezīmes par estētikas,

ētikas un literatūras jautājumiem 127 741

II Piezīmes un ekspromti, lasot Ašvagošas giāmatu

«Buda-čarita» 144 747

111 Piezīmes par H. Ibsena lugu «Jūns Gabriels Bork-

manis» • . .
147 744

Slobodskas laika piezīmes pai Ibsenu . . ,
157 745

1898 i

Dienasgrāmata ,
159 746

Piezīmes

«Pleskavas burtnīca» , 160 746

1896—1903

Autobiogrāfiskā romāna materiāli 186 748

Slobodskas laika piezīmes 205 749

1906—1920

Dienasgrāmata ...»
750

1906

Dienasgrāmata 213 753

1907

Dienas hronika 226 759

1908

Dienasgrāmata -. 280 780

Dienas hronika 298 783

1909

Dienasgrāmata 356 794

1910

Dienasgrāmata 361 795

1911

Dienasgrāmata • t t i • l t t *' * i 370 797

1912

Dienasgrāmata 387 800

Dienas hronika 507 810

Piezīmes ,
564 819

1913

Dienasgrāmata * . . -. i 580 820

Dienas hronika 625 823

Piezīmes ,
649 827



1914

Dienasgrāmata t 655 82?

Dienas hronika
,

663 827

1915

Dienasgrāmata 664 828

1916

Dienasgrāmata 673 828

1917

Dienasgrāmata 676 829

Dienas hronika 680

1918

Dienasgrāmata 680 830

1919

Dienasgrāmata
........

i . i
681 831

Darbu gaita. Darbu hronika ........ 693 836

1920

Dienasgrāmata ..........i 698 837

Darbu gaita. Darbu hronika 700 837

KOMENTĀRI t , i i . t | i i i i 701

Dienasgrāmatu un piezīmju publicēšanas un komentēšanas

principi ?02

Komentāros lietotie saīsinājumi 838

Raiņa darbu nosaukumu saīsinājumu rādītājs .... ' 839

Darbu rādītājs ;s 9ift>ff t ļ 841

Periodisko izdevumu rādītājs s i s j i i 859

Personu radītājs fttifiiiiij 863
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