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1920.

13.11.20.

Nobeidzu lugu «Krauklītis».

14.11.20.

Strādāju pie dzejām: «Uz mājām». Izlaboju korektūru

«Salameas tiesnesis».

Sarakstīju 3 dzejas, kamēr Aspazija bija uz Dziļlejas

priekšlasījumu par «Jāzepu un viņa brāļiem» 1. lesāku pro-

logu «Indulim un Ārijai»
2

.
Bija ciemiņi — Dermans un

Vesman kundze.

15.11.20.

Strādāju pie dzejoļu krājuma «Uz mājām». Bija Kokals.

Dabūju vēstuli no kareivja iz pozīcijām — ar lūgumu
sūtīt viņam kādus rakstus. Vakarā aizgāju uz «Jāzeps un

viņa brāļi» mēģinājumu, kurš ilga no pulkst. 7 v[akarā]
līdz 1 n[aktī] un bija ļoti nogurdinošs, jo biju nevesels.

16.11.20.

No rīta bija skolnieku deputācija no IV vidusskolas —

Aina un Rūtiņa. Strādāju pie «Uguns un nakts» tulko-

juma vācu valodā. Caurskatīju «Kluso grāmatu». Bija
Čakstes dēls — aicināja uz svētkiem. «Daile un darbs»

apgādība. 1 Kokals. Gulbis atsūtīja puķes.

17.11.20.

Nobeidzu dzejoļu krājumu «Uz mājām». Vēl nav pār-
rakstīts. Strādāju 5 st. Bija Dr. Pauls Kalniņš un Veckalns.

Atsūtīja puķes no Mākslas departamenta. Pīkst. 7 v.

«Jāzeps un viņa brāļi» pirmizrāde.
Uz Nacionālo teātri aizgājām abi ar Aspaziju. Esmu vēl

nevesels, bet šinī gadījumā jau neiet nevar. Biļetes galīgi
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izpārdotas jau svētdien. Pirms izrādes ieradās Neuberg
kdze.

Aktieri spēlēja ļoti labi. Ģērmans savu grūto Jāzepa
lomu veica labi. Sākumā drusku nedroši, bet ar katru

cēlienu tēlojums kļuva izjustāks, noteiktāks un sevišķi
beidzamā cēlienā sasniedza tādu psiholoģisku dziļumu,
līdz kādam var pacelties tikai patiesi mākslinieki. Sevišķi
labi spēlēja Mirdza Šmithen. Lilijai Ērikai — par maz

lirikas. Labi tēloja brāļi: Levi — Osis, Simons — Mār-

siets, Juda — Švarcs, Dans — Parņickis, Izašars — Lejiņš
un Naftalis — Ozols. Benjamiņš — Līcīts ne sevišķi labi.

Brāļu kopspēle bija labi noskaņota. Koris ļoti labs. Se-

višķi nopelni Mierlaukam kā režisoram. Var redzēt, ka

viņš strādājis pie šī darba ar lielu mīlestību.

Cik man stāstīja, viņiem paticis pēdējais cēliens vis-

labāk. Tā — labākā kritika par drāmu. Būtu vēl jāsaīsina.
Dienas1 skats nav par garu.

Publika bija sajūsmināta, daudz aplaudēja (kaut gan

tas teātrī neparasts). Izsauca un pasniedza puķes no par-

tijas
2
,

kluba 3
,

aktieriem, Brigader A. un kādas kundzes.

Sarunājos ar Frīdenbergu, famil. Alpats, Plāķi, Akurateru,

Gulbi, Zālīti un Kalniņu. Komponists Kalniņš izteicās, ka

vienīgais trūkums esot — mūzika par īsu (8 taktis jā-

pieliek). Tad vēl satikos ar Damberģi, dzejn[ieci] Skuje-

niek, Valtera kdzi, Brehman-Štengeli, Čakstes tēvu, Bri-

gaderi, Toni, Mariju Liepiņ un d. c.

18.11.20.

Pēc vakardienas «Jāzeps un viņa brāļi» izrādes nogu-

rums un jūtos sliktāk.

Bija ciemiņi — Milda, Zostiņš un kāda jaunkundze no

Jelgavas. Strādāju pie prologa «Indulis un Ārija». Caur-

skatīju «Jauno spēku».

19.11.20.

_

Šodien pīkst. 11 d[ienā] pabeidzu prologu «Indulim un

Ārijai». (48 rindiņas, 6 strof. 2 pēd. panti atskan.)

Bija ciemiņi Pauls Priedīts un Kokals — dēļ prologa —

un dažas padoma lūdzējas. Priedīts aiznesa prologu uz

teātri.

Šovakar notiks Dailes teātra atklāšana ar lugu «Indulis

un Ārija». Gatavojos uz runu. Pirms izrādes atnāca Bu-

ševic kundze. Uz izrādi aizgājām abi ar Aspaziju. Iztika

bez runas — tik ar prologu, arī citi nerunāja. Prologu
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labi nolasīja Gruzna, kaut gan viņš to bija tikko caur-

skatījis.

Bija domāts, ka prologu deklamēs Irma Vēsmiņ, bet.

pīkst. 1 p[ēc]p[usdienas] to saņemdama, ļoti nobijusies, ka

par vēlu, un dabūjusi histēriju.
Devusi citiem aktieriem, bet visi atteikušies no tā.

Beidzot no nepatīkamā stāvokļa tos izglābis Pāvils Gruzna.

Starpgadījums notika pie zāles durvīm. Slimības dēļ

gribēju ieiet zālē ar visu mēteli. Pie durvīm nelaida iekšā,

kamēr dabūju protekciju.
Pa izrādes laiku sāka salt kājas, baidījos, ka nepalieku

nopietni slims, un gribēju iet uz mājām. Bet tad meitenes

sanesa dažus mēteļus. Sasedzos un palika labāk. Publika

bij nemierīgāka kā vecajā teātrī. Bij atnākuši Čakstes

tēvs, Dambekalns, Frīdenbergs un rektors Felsbergs.
Ministra neviena. Rakstnieku nebij sevišķi daudz. Ru-

nājos ar Andreju Upīti un Kuršinski.

Dekorācijas bij itin glītas, vienkāršas un lētas, bet zi-

nāma sajūta bij. Felsbergs izteicās, ka šim vienkāršuma

principam ir tiesības pastāvēt, bet vēl nav iedzīvojies.
Publikā par jauno inscenējumu stāvēja tie, kas kaut kādā

veidā tuvu stāvēja teātrim. Kas bij redzējuši vecās deko-

rācijas
1
— tie bij neapmierināti.

Maija Cielēn priecājās, ka Kuģa pāriet uz jauniem vir-

zieniem, bet atrod, ka jaunās dekorācijas nav sevišķi
izdevušās. Nevarot nomanīt nacionālo savādību.

Spēlēja labi. Smiļģa tēlojums bij pārdzīvots un izjusts.
Arī Ārija (Tija) spēlēja ar lielu līdzdalību. Sevišķi sais-

toša viņa bij 2. cēl. — mīlas skatos; viņai vislabāk pado-
das liriskās vietas. Viņai nemāksloti, sirsnīgi smiekli.

Arī Zibalts kā Mintauts spēlēja ar labu rutīnu, bet

sevišķi neizcēlās. Vizbulīte2
spēlēja, bet spēlēja pate

sevi. Kad atminējos iestudējumu, jutu nedabiskumu (viņai
2 skolas — Zeltmata un Birutas Skujeniek). Uģis

3 arī bij
labs; tāpat arī ar Pudiķi 4

varēja apmierināties.
Tikai tautas nemaz nebija uz skatuves; bij tik dzirdama

tautas balss. Tauta nevarēja rādīties, jo nebij apģērba.
Apgaismošana nepietiekoša. Publika žēlojās, ka torņa
skatā nebij īsta uguns.

Beigās mani izsauca un pasniedza puķes, bet, tā kā bij

tumšs, tad nevarēja arī saredzēt, kas tur notiek. Pēc iz-

rādes aktieri bij sarīkojuši goda mielastu. Biju noguris,
un Aspazija mani aizveda uz mājām. Aktieri bij ļoti ne-

laimīgi un dusmojās, ka nepaliku uz goda mielastu.
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20.11.20.

Ilgi gulēju — atpūtos. — Atnāca Vilma (sekretāre) 1
un

satika mani pie brokastīm. Ilgi strādājām pie norakstiem

«Uz mājām» (no pīkst. V2I—4) un nobeidzām.

23.11.20.

Kancleja. Ar Plāķi runāju par «Jāzepu». «Krauklīša»

korekt[ūra]. Biju Nacion. teātrī. Uzveda krievu «Bez vini

vinovatije» 1
.

2. cēl. noskatījos, nošpļāvos un aizgāju.
— Ebreji turēja runu par nesadalāmo Krieviju.

24.11.20.

Kancleja. Lūdzējai iedevu 20 r. Frakcijas sēde — 4.

Pīkst. 5 Satv[ersmes] sapulce; beidzās — pīkst. 9. Strādāju
«Krauklīša» korektūru. Norakstījām 2 vēst[ules]. Bij glez-

notājs] Liepiņš. Kazakam jāizdabū avanss — priekš bē-

rēm.

25.11.20.

Parlamenta sēdē strādāju «Ģirtu Vilku». Mūžīgā runā-

šana traucēja. Pārnācu 12 mājās. Vēl strādāju pie «Ģirta
Vilka».

26.11.20.

Šorīt iznāca «Salameas tiesnesis» glītā izdevumā uz

diezgan laba papīra. Kancleja. 2 lūdzēji. Jāpataisa dze-

joļi priekš «Kolektīva» 1
.

2 priekšlasījumi.

27.11.20.

Kancleja. Bij atnākuši aktieri Smiļģis, Rodrigo Kalniņš,
L. Paegle. Koškin kdze dēļ sava vīra izgalvošanas no cie-

tuma. Bij 2 vietas meklētājas kantoristes. Lūdzējai iedevu

— 25 r., «Zemgalijai»
1
ziedojums — 200 r., «Ugunsdzēsēj.»

— 100 r. Lūdzējām — 2 r[eiz] pa 25 r. Aizdevums kādam

rakstniekam 500 r. Ziedojums studentu klubam. Saņēmu
pārrakstus no «Jaunā spēka». Pulkst. 4 Dailes teātra sēde2;
runa par organizāciju. Frakcijas sēde — 6. Uz kara mu-

zeju un augstskolas organiz[ācijas] sēdēm — neaizgāju.

Biju uz «Jāzepu un viņa brāļiem». Spēlēja labāk kā pirmo
reizi. Aspazija palika līdz beigām, es tik noskatījos 2 cē-

lienus. Uz beigām ļoti labi spēlēja — iedzīvojās savās

lomās. Teātrī man pienāca klāt kāds laucinieks un ar lielu

mīlestību mani apsveica. Viņam dēli karā. Atstāja ļoti
labu iespaidu.
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Sarunājos ar daudziem no publikas — kādiem 10 cilvļe-

kiem]. Pārup jkdze no frakcijas. Strādāju pie «Ģirta Vilka»

līdz pīkst. 1 n.

28.11.20.

Pabeidzu «Krauklīti». Bij 2 lūdzējas. Nosūtīju atbildes

telegrammu uz Romu un Parīzi. Norakstījām vēstules.

«Dantona nāvi» izrādīs Dailes teātris, tāpat arī «Ģirtu
Vilku». Nacionālais teātris — «Krauklīti». Šodien 3 —

frakcij[as] sēde un p. 5 — parlamenta sēde. Visu laiku strā-

dāju «Ģirtu Vilku».

Šodien Lāčplēša ordeņa sēde 1. Pilsētas teātra lieta. Bij
atnācis kanclejā Šmits no dzelzceļa virsvaldes, lai iesnie-

dzot sarakstu par mākslas skolām, tad skolnieki dabūšot

tramvajkartes. Dailes teātra sēde — p. 4. Studentu priekš-

lasījums. Skatuves skolas
2

sēde — p. 2. Izlasīju «Adio

bella» ar lielu prieku.

29.11.20.

Vakar bij Lāčplēša ordeņa izdalīš[anas] svētki. Kalpaka
ordeni saņēma viņa brālis. Kāda meitene — priekš Brieža.

Baginskis saņēma priekš piederīgiem. Bij nepatīkams
fakts: viens no ordeņa dalībniekiem atnāca zaldātu pava-

dībā — bij izdarījis kādu noziegumu.

Biju pīkst. 8 v. uz sociāldemļpkrātiskās] jaunatnes lite-

ratūras] sekcijas apspriedi. Lasīja referātu par Aspazijas
dzeju. Piedalījos debatēs un paliku līdz V2II n.

Jaunatnes iespaids ļoti vienmuļīgs, pelēks. Nolēma di-

bināt literatūras semināru par jaunākiem latv. rakstnie-

kiem. lepazinos, arī ar visiem sociāldemokrātiskās] j[au-
natnes] locekļiem. Lielākā darbiniece — Grūnberg. Šo-
dien kanclejā bija atnākusi kāda vecīte, kura visus ceļus

izstaigājusi, meklēdama savu dēlu, kurš bijis kareivis un

bez vēsts nozudis. Viņa mani sapnī redzējusi, un es teicis:

«Ko tu, vecen, bēdājies — atnāci pie Raini.» Tā kā es

viņu saucis, tā viņa arī atnākusi. ledevu viņai drusku nau-

das. Tad bij vēl kāda sieviņa, kura sauca mani par brāli.

30.11.20.

Visu dienu strādāju pie «Ģirta Vilka». Sarakstīju 2 dze-

jas. Bij atnācis Smiļģis. Runājām par reālistisko un ideā-

listisko tēlošanas veidu — par patosu un ikdienas izrādes

veidu. Aspazija aizstāvēja ideālistisko] veidu. Smiļģis pa-
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pildina patosu ar iekšēju siltumu — ieguvums no reālis-

tiskā laikmeta. Bij kāda jaunkundze; stāstīja par lielinieku

laikmetu Rīgā.

31.11.20.

Kancleja. Klāra Kalniņ. Norakstīju vēstuli uz Var-

šavu — dēļ pazudušā dēla — lūdzējai sieviņai. Izskatīju
kara muzeju veicin[āšanas] biedrības statūtus un izlaboju.

Cēsu invalīdi lūdza, lai atstājot viņiem klavieres. Cēsu

apgād. ministrija pārdevusi klavieres par 800 r., — lūdza,
lai palīdzot paturēt. P. 4 — Dailes teātra sēde. Vakar Dai-

les teātris bijis galīgi izpārdots — uzveda «Indulis un

Ārija». Arī sestdienas izrāde izpārdota — 6000 r. ienā-

kumi. Sociāldemokrātiskā] jaunatne aicina mani, lai ņe-

mot visu vadību uz sevi — rīkojot dažādus kursus. Kā

nacionālai jaunatnei — Dauge vadot.

1.12.20.

Lekcija studentiem Vingrotāju zālē 1
.

Biju ļoti noguris. Vispār, kad liels nogurums — iztei-

cieni neiznāk tekoši, tik pa vārdiem — ar pauzi starp vār-

diem. Vēl noguruma zīme — kājās krampji metas — tas

notika pirmo reizi.

Kad pirmo reizi uzveda «Jāzepu un viņa brāļus» —

no rīta bij pie debesīm skaista varavīksna — pat 2 reizes.

Tā skaista, laba zīme. Tā bij arī reiz [190]5. gadā. Vakarā

strādāju vēl līdz p. 1 n. Kad par daudz liels nogurums —

tad viss var pārvērsties uzbudinājumā — nervi sāk in-

tensīvi strādāt. — Tā es strādāju pie ievada «Klusai grā-
matai».

Šodien bij 2 sēdes — frakcijas un CX. Biruta lūdza, lai

ņemot lielāku dalību dramatiskajā studijā.

2.12.20.

Agri uzcēlos. Gulēju tik 6 st, bet nejūtos slikti. Tomēr

tas nav dabīgs atspirdzinājums, bet pārgurums. Kanc-

lejā atnāca Alfrēds Kalniņš. Runājām par viņa kompozī-

ciju — libreto «Pūt, vējiņi». Vilma aizrāda, ka ļoti izde-

vīga kompozīcijai būtu «Daugava». Biju apskatīt pērkamu

namu — Romanova ielā1. Tur viss gatavs, na*l jāpārbūvē,
tik dārgi maksā — 300 000 r. Saņēmu lielu pulku grāma-
tas, lai sastādītu tulkojumu krājumu. Šodien Satv. sapulce.

Rītiņ pieprasīja, lai svētdien jaunatnes sapulcē referēju

par «Kultūras jautājumu frakcijai».
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3.12.20.

Kancleja. Biju pie ministra. Leiši grib, lai departa-

ments uzaicina Čurļonisu. Jautājums jāizšķir ministra ka-

binetā. Runājām par politiku, par Dailes teātri. Atnāca

Veidemans. Bij atnākusi kāda veca paziņa no seniem lai-

kiem. Tagad avīžu pārdevēja; lūdza man 200 r., iedevu —

500 r. Bija ļoti, ļoti priecīga. Nekā nesaka, tik smaida.

P. V22 liter. padomes sēde par mākslas žurnālu. Iznāk

ļoti dārgs — 60 tūkst[oši] numurs. Pašiem maksā —

17 tūkst. Bij kāda lūdzēja jurid. lietā — par naudas atda-

būšanu no Krievijas.

Gribēju mājās drusku atpūsties — te atnāk ar «Klusās

grāmatas» korektūru. Pīkst. 5 atnāca kāda pazīstama —

nopriecājos. Šodien 6 jālasa — Birutas studijā. Lasīju at-

pūtai 2 ķīniešu dzejas, dēļ parauga no «Kalevipoega» —

par mākslas veciem epiem. Virgils, Cveida, Homērs, luzi-

ādes1. Aizgāju līdz itāliešu epiem.

No kluba tūliņ gāju uz «Salameas tiesneša» pirmiz-
rādi — Dailes teātrī. Pustukšs — dārgas cenas. Spēlēja

ļoti labi. Luga pati atstāja arī labu iespaidu. Sevišķi labi

spēlēja Smiļģis, Tija un Zībalts. Brīnījos par Tiju, nebiju

redzējis tik labi spēlējam, bij īsta čigāniete.

Pēc tam bij teātra valdes sēde. Stipri sabārāmies ar

aktieru priekšstāvjiem. Slikts stāvoklis — prasa naudu,

kuras mums nav, — valdība nedod pabalstu. Drusku strā-

dāju. Izlasīju bērnu lugu Kvapilla — «Princese Piene-

nīte». Domāju, ka neder uzvest — par skumju.

4.12.20.

Kancleja. Bij kāda lūdzēja, kuru dzenot no mājas ārā, —

prāva zaudēta. Aizsūtīju pie advokāta.

Bij Alfr. Kalniņš. Ilgu laiku runājām par «Pūt, vējiņi»
kompozīciju.

Mājās — pusdienā. Šovakar bij jāiet uz 5 izrīkoju-
miem. Aizgāju tik uz 3. vidusskolas skolnieku vakaru

Lielā Ģildē un «Zemgalijas» izrīkojumu — M[azā] Ģildē.
Bij daudz pazīstamu ļaužu. Profesori liek priekšā iet uz

augstskolas organiz. sēdēm — esot ļoti svarīgas. Pārmet,
ka neejot. Bij garāka saruna ar Čikstes kdzi — par po-

litiku. Olgu Ģērman — veca paziņa. Sibīrieši. Deputāti.

Silvija, Marija un c[iti]. Garākas sarunas ar Dārzanu, Dē-

ķenu. Pīkst. 1 n. pārnācu mājās. Biju ļoti noguris.
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5.12.20.

Aizgāju uz jaunatnes organiz. sēdi. Vienīgi atnākušie —

policija un... es... Pārnācu mājās — atnāca kompo-
nists] Melngailis 1

. Viņa pirmais gājiens — pie manis. Sir-

snīgi izrunājāmies. Viņam lieli plāni — kompozīcijas.

Bij jābrauc uz Bolderāju 724. Pārnācu mājās 7211. Ļoti
labi jūtos — mīļi ļautiņi — strādnieki vien bij. Deklamēja
manas un Aspazijas dzejas — kādas 10 mazas meitenes.

11. meitēns līda publikas priekšā sufliera kastē, bet ne-

viens nesmējās. Kad beidzās deklamācijas — aplaudēju
arī suflierim — tam tak visvairāk darba! Mīļi sarunājos
ar bērniem. Turēju runu 2 reizes — par kultūru. Starpā

deklamēja. Pacienāja un atveda mājās ar motorlaivu.

Atvedu partijai — 750 r. P. 12 aizgāju gulēt.

6.12.20.

Pīkst. 7 atnesa korektūru «Klusai grāmatai». Tūlīt pēc
tam atnāca Melngailis. Kancleja. Dambergs, Melngailis

bij atnākuši. Tad vēl bij Purvīts un vijoļu būvētājs —

Ozols. Plāķis iecēla ierēdni, kurš būtu man jāieceļ — tā-

tad mani ignorē ..
P. 5 teātra sēde. Pīkst. 7 — atnāca pie manis aktieri —

«Jāzepa» sastāvs. Pīkst. 8 CX sēde, pīkst. 6 «Studijas»
skolnieku vakars. Tad vēl tautas augstskolā — neaizgāju.
Biju pie aktieriem — uz valdes un direkcijas sēdi. Salī-

gām. Bij atsūtīti citi priekšstāvji — ar negantu rakstu, bet

godīga bij runa. Mājās — aktieriem turēju runu; bij visi

«jāzepnieki», izņemot koristus. Sākām visi lielīties —

viens par otru. Pret visiem likumiem bij šņabis un alus,
kuru gandrīz Valdšmits ar Līci iztukšoja. Citi sāka pro-
testēt. Briesmīgi piepīpoja — bij logi jātaisa vaļā. Dzīvo-

jām visi līdz p. 1 n. Aktieri dikti apmierināti.

7.12.20.

Pie ministra negāju. Kancleja. Frakcijas sēde p. 724.
P. 5 Satv. sapulce. Ziņoja — Tode nomiris. Runāja par

dzelzceļnieku apdrošināšanu. Kad Dermanis runā — pil-
soņi briesmīgi trokšņo. Lasīju «Krauklīša» korektūru —

3 c. Izlasīju — krievu «Cīņu». Mazs uzbrukums — man.

Lasīju H. Eilenbergu, «Deutsche Lirik» 1
un romanses par

Lope dc Veģu. Sēde beidzās p. 10 v. Mājās p. 11. Strādāju
līdz pīkst. 1 n., kaut gan pats dusmojos, ka tik ilgi. —

Nelabi jutos. Bet, kad iesāku — tad nevaru beigt. Strā-

dāju pie tulkojumiem.
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8.12.20.

Kancleja. Mana atteikšanās aizgājusi pat līdz kabine-

tam. P. V25 — frakcijas sēde. 727 — augstskolas organ.
sēdē — uzbrukumu nebij. Spricis Paegle grib ievest, lai

lekcijas lasītu arī angļu un vācu valodā — lai izplatītu
latv. valodu!...

Pīkst. 9 aizgāju uz rakstnieku vakaru1
. Nolasīju dažus

dzejoļus iz «Addio bella» un kādu jaunu — sievietei par

godu sarakstītu. Aizrādīju, ka man jālasa pēc Mirdzas

Smithen deklamācijas. Bij labi, tik par klusu. Aspazijas

nebij. Satiku daudz pazīstamus. Bij laimes gadījums ar

mani... 2 sievietes skatās uz mani un smaida, bet redzē-

damas, ka es tā bailīgi skatos, kā nepazīdams, — teica —

negribot jau pazīt. Te uzreiz atminos vienuvārduun izsaku

to. Nezinu, vai tā viņas sauca, vai ne, vai esmu kādreiz

viņas redzējis, bet viņas palika priecīgas, ka tomēr atmi-

not. Uz mājām ejot, runāju un dabūju kakla aizsmakumu.

Nestrādāju vairāk — aizgāju pl. 12 gulēt. Pa nakti

svīdu — atlabu. Šodien kanclejā. Lasīju R. Lapsas dzejas.

Bij Rapa, viņš ar mieru izdot Švābes grāmatu par mani2
.

Švābem cita sistēma kā Antonam. Viņš apskata laiku

un personu. Švābe — pētnieks. Viņš sarakstījis «Kultū-

ras vēsturi» — ļoti vērtīga grāmata, labākā, kāda līdz

šim sarakstīta. 3
Roziņš (latv. zemnieks) — kompilators.

4

Švābe vēl nav nobeidzis grāmatu. Rapa par kompensā-

ciju — grib grāmatu no manis — solīju.

Bij atnācis «leišu kungs». Leiši grib rīkot koncertu un

izstādi. — Čurļonisa gleznas izstādīt. Izstādei vajadzētu
kādas 6 istabas. Grib rīkot veselu leišu nedēļu. Leiši grib,
lai Mākslas departaments tos oficiāli uzaicina. lepazīsti-

nāju ar Kalniņu un Madernieku5
.

Reinholds no Draudziņas ģimnāzijas bij atnācis — lūgt
kostīmus no teātra priekš izrīkojuma. Deglavs saslimis

ar plaušām — savu veco slimību.

9.12.20.

Kancleja. No ministra nekādas atbildes. Bij teātra pa-

domes sēde — atstāja pēdas — dūmu veidā. Aspaziju

ievēlēja par dramatiskās skolas direktori. Mājās pus-

dienā. Bij atnācis kāds vīrs — dēļ prāvas par alus bruvē-

šanu. Aizsūtīju pie advokāta.

Šodien Todes bēres. Steidzos, sakarsu un dabūju gripu.

Pīkst. 4 parlamenta sēde. — Tur lasīju «Krauklīša» korek-

tūru. Runāja par strādnieku apdrošināšanu. Dabūju «Strad-
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nieku kalendāri». Tur pāris manu dzejoļu
1

.

«Strādnieku

kal.» bij savi, «Laukstrādniekam]» savi, bet viņi bij sa-

vienojuši. Nepareizs atreferējums, ka revolucionārā kus-

tība sākas no Jansona, ne no manis. P. 5 — Satv. sapulcē.
Dzelzīts runāja par «Kolektīva» jaunizdošanu; grib akciju
sabiedrību dibināt. Viņam ļoti smuka kundze. Man vispāri
patīk skaisti cilvēki.

Jau sapulcē sākās drudzis, galva sāpēja. Vajadzēja vēl

lasīt korektūru.

10.12.20.

Paliku gultā ar negantām galvas sāpēm. Sāp arī kakls,
krūtis. Aspazija aizgāja agri projām. Bij daži ciemiņi.
lelūdza uz svētdienu, 12. [decembri], Aleksandra vārtu1

jaunatnes priekšlasījumu par partijas kultūras uzdevu-

miem.

Strādāju pie tulkotu dzeju krājuma sastādīšanas. Skatī-

jos cauri rumāņu dzejas, — serbu nedabūju. Bij Smurģis.
Nevaru cilvēku intrigu dēļ padzīt no vietas. Tad labāk

pats aizeju. Bij P. Kalniņš. Atnesa pēdējo «Krauklīša»

korektūru. Vakar Aspazija turēja runu — parlamentā —

par civillaulību. Bija uz «Jāzepa brāļiem». Lasīju Gulbja
romānu «Silarājs».

Interesants. Biogrāfisks romāns. Tādu vajadzētu vairāk.

Kultūrvēsturiska nozīme. Varonis dibinājās uz kultūras

sajūsmu. No tā ceļas konflikts personīgā lietā.

Beidzot — atsakās no mīlestības par labu kultūras dar-

bam. lesācēja kļūdas, bet rakstīts ar sajūsmu. Spirgts

iespaids paliek. Autors kā mīļa persona. Gulēt aizgāju —

pīkst. L

11.12.20.

Turpināju tulkojumu grāmatu sastādīšanu. Meklēju
arābu dzeju. Pārskatīju Gētes kopotus rakstus. Gēte izdod

daudz sējumos arī darba fragmentus un piezīmes, nekādā

sistēmā nesavezdams. Tā arī man būtu daudz materiāla.

Gēte atzīmē spriedumus par visu, ko lasījis, un tā sataisa

lielus materiālus. To neesmu darījis — laika maz. lespaids

no tādas grāmatas — nav lasāma vienā laidā, bet domu

ierosināšanai — ļoti noder.

Atnāca Deglavs. Atnesa rakstu no ministrijas — mani

atvaļina no Mākslas d[epartamen]ta — uz manu lūgumu.

Aspazijai bij jābrauc uz Paltmali — uz Laukstrādnieku

sav. atklāšanu. Viņa nebrauks. Deglavs redzēja, ka vedam



dienasgrāmatu. — Nepatīkami intīmas lietas arī draugiem
rādīt. Tā, piem., jaunas dzejas lasu tikai Aspazijai. Kad

man bij jālasa rakstnieku vakarā — ļoti kaunējos. Atnāca

Palcmanis — Stukmaņu zemes ierīcības kontrolieris] —

un piedāvāja Stukmaņu muižu1. Muiža atrodas kādas

3 verstis no stacijas unV2v. no Daugavas. Augšējā stāvā

varētu tūliņ iet dzīvot. Tur ir tik kādas 4 istabas. Kad

lielo pili izbūvē — tur varētu ierīkot teātri vai muzeju.
Pilī ap 40—50 istabas. Parks nav liels, bet turpat klāt

liels, skaists mežs. Muiža agrāk piederēja J. Lukstiņam,
bet bij adoptēta T. Stokmanim, no tā cēlies viņas nosau-

kums. Staburags no muižas — verstis 10. Zeme — samērā

laba. Politiskā dzīve diezgan vienmuļa, jo daudzi pa kara

laiku izbraukuši. Ja varētu sadabūt drusku mēbeles — tad

varētu drīz tur ierīkoties. (Aspazijai bail, ka apakšstāvā

neizkauj.)
Palcmanis solīja pienākt pēc kādām 2 nedēļām.
Strādājām ar Vilmu pie tulkojumiem — 4 stundas. Pēc

tam biju vannā — sautējos. Vēl lasīju «Silarāju». Gulēju
slikti.

12.12.20.

Atnāca Dambergs un atnesa savu komēdiju — «Ziedu

viesuli». Dambergs dzīvo un pārtiek kā brīvs rakstnieks, —

nesaistās pat kā žurnālists.

Viņam mājas nodedzinātas. Ēdām brokastī — skābu

pienu. Jau kādas 3 dienas ēdu tik 1 r[eizi] dienā — 1 bļ[o-
diņu] skābu pienu.

Aspazija aizgāja uz teātri — uz «Jāzepu». Strādājām
ar Vilmu pie arābu dzejas tulkojuma — 120 r[indu]. Strā-

dājām — 3 stundas.

13.12.20.

Šorīt atnāca lūdzējs. — Gudrais gudram nelaime! Bēglis
ar famīliju — bez darba. Visur bijis. Beidzot teikuši —

lai nākot pie manis. Tā arī atnācis. Liekas krietns cilvēks.

Bijis komijs lielākā veikalā. Raidīju pie Gulbja — koope-
ratīvā. Ilgi runājos.

Atnāca Melngailis ar sievu un mazu meitenīti. — Smuks,

izstīdzējis bērns. — Savā sirds muļķībā ielaidos polemikā

par labu demokrātijai. Attīstīju savus politiskos uzskatus

uz Latvijas un Eiropas politisko iekārtu. Melngailis tik

plīkšķināja acīm. Visa viņa politika: sociālisti viņam pāri

darījuši, liekuļi, blēži. Stāsta piemērus, kā kalps viņu ap-
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krāpis. Pats labs — citi slikti — nav nekādas jēgas par

politiku.Viņš nelaiž savai meitenītei lasīt latviešu grā-
matas. Tai «Zelta zirgs» jālasa slepen. Pats grib «Zelta

zirgu» komponēt. Bet nestāv uz Antiņa pusi, bet uz Berna

un Lipsta pusi.

Kreņķējos par viņu, zobus šņakstīdams. Viņš — gluži

mierīgs. Jutos apkaunots, ka izgāžos viņa priekšā. Zināju,
ka nav vērts, bet nevarēju apstāties.

Var saprast Fausta sarunu ar Vāgneru, kur Fausts iz-

gāžas, gari klāstīdams savas teorijas cilvēkam, kas ne-

saprot.

To bieži pārmet Gētem kā kļūdu; bet viņam taisnība.

Gēte bij konservatīvs politiķis — es progresīvs.

Ļoti noguru no Melngaiļa. Jāpiezīmē — un tomēr viņš

nāk pie manis un pat bieži nāk. Ļoti sirsnīgs, pat mīl

mani. Un, kaut arī viņš tik melns, strīdīgs un mantkā-

rīgs, — tomēr viņu prom nedzenu. Melngaili visi nīst —

es ne. Kaut varētu viņa melnumu vai pirtī izpērt! Meln-

gailis atkal nelaimīgs, ka es esot sociālists. Kad varētu

kāds mani no politikas izraut. — Vakar vakarā Aspazija

bija uz «Jāzepu». Viņa stāsta, ka bieži dzird raudam, pat
vīrieši balsī raud.

«Jāzepa» izrādes visas izpārdotas. Nāk pat žīdi un vā-

cieši. Garderobjieri stāsta, neviens priekšlaikus neaiziet.

Pirmajās rindās bieži redz lauciniekus un arī pazīstamus

melnos. Seil bijusi, Rabinovic — tā, kas nekad nerunā.

Mūsu Mīla (dienastmeita) jau 3. r[eiz] bijusi un grib iet

dramatiskos kursos — mācīties par Dinu. Liku priekšā

jau agrāk iet kādos kursos — izglītotos. Tam neesot prak-
tiskas nozīmes, — labāk kādos šuvēju vai piegriešanas
kursos. Nu sajūsmināta — un uzreiz grib mācīties par

aktrisi. — Melngailis atnesis «Zelta zirgu» ar saviem strī-

pojumiem — savai kompozīcijai.

Melngailis aizgāja un atnāca viena meiča no depar-
tamenta pēc atslēgas. — Viena no simpātiskākām — stu-

dente — mediķe. Meičas žēlojot, ka aizeju. Bij jāmierina.

Stāstīja par sevi. Negribot studēt medicīnu — esot

riebīgi.
Grib iet par skolotāju — mīl bērnus. Raksturs der kā

skolotājai — maigs. Agrāk nodarbojusies ar bērniem. Me-

dicīna atrodas uz nepareiza ceļa. Lieto tik medikamentus—

tā tik naudas pelnīšana. Ko tad lai dara? — Vajaga cil-

vēkam dot iespēju paēst, daudz gaisa, saules, atpūtas. Bet

to jau tie nevar dot. — Tad lai saka, ka medikamenti
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nepietiekoši — lai nemāna. Lai visa profesija to saka.

Citādi iznāk apzinīga mānīšana — zin, ka nepalīdz, un

tomēr dara.

Varbūt arī viņa neizturēšot — iešot par skolotāju. Pār-

nāca Aspazija. Edām brokasti. Piespiesti ēst negribu.

Māgas pienākums — prasīt. Kamēr slims — ēdu 1 reizi

dienā. Lai māga atpūšas un pārvar slimības ģifti. Vaja-
dzēja pārdomāt par Skatuves skolu. Izlasīju Lansbergera

«Impresionisms un ekspresionisms»
1

— maza, jauna bro-

šūra.

Strāvas visas vienādas, tā ka arī vājākā atspoguļojas
virzienu kvintesence. Sargāties lasīt daudz brošūras, vispār

publicistiku. Arī lielās grāmatās par mākslu reti dod

ierosinājumus — drīzāk dusmas aizdod. — Gribēju tulkot,

bet gaidīju Vilmu.

Atnāca aktieri no Skatuves skolas dramaturgiem —

Mierlauks, Ģērmans, Freinbergs un A. Bērziņš. Runājām —

pārspriedām par mācības plānu. Aspazija stipri intere-

sējas un sāk ieiet matērijā.
— Būs labs Skatuves skolas direktors. — Mans vectēvs

Gēte arī bijis direktors. Es asāk aptveru, bet interese nav

tik liela. Sēdējām no pīkst. 5 līdz 11. Pa starpām izlasīju
«Krauklīša» korektūru — 2., 4. un 5. cēlienu. Atnāca

garais zēns.

Kad aktieri aizgāja, lai nomierinātos — gribēju tulkot,

bet apkaunējos. — Lasīju dāņu balādes. Nav mans stils.

Eda labāk patīk — stiprāka.

14.12.20.

Brokastis ēdām p. 10. Lasīju Damberga «Ziedu viesuli».

Nav ne ziedonis, ne viesulis. Jaunības drāma bez jaunības

spēka. — Skuķis starp 3 mīlētājiem un nezin izšķirties,
kamēr viens paņem. Morāle — neizšķiries pats, gaidi,
kamēr paņem. Dzeršanu slavē.

Lasīju avīzes. Liepājā pie Todes bērēm zaldāti sākuši

šaut — tādēļ, ka dziedājuši Internacionāli. Bergs Liepājā
aizliedzis avīzi.

Sastādīju Skatuves skolas projektu. Atnāca Vilma,

sākām tulkot un nostrādājām 3 stundas. Pārtulkojām 1 ķī-

niešu, 1 vācu un 1 skotu dzeju. Vilma aizgāja, un pats

vēl pārtulkoju 1 rumāņu dzeju. Tad lasīju: «Zālamana

augsto dziesmu», Sabas karalieni, grieķu, rumāņu liriku,

Humbertu, Maks Kreiļa «Neue Prosa»
1

un Lohmevera

«Dramatik der Massen». Aspazija pārnāca p. 12.
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Vēlu vakarā vēl atnāca Dermans. Strīdējāmies par po-

litiku. Kad nevarēju galā tikt — devu viņam ēst. Dikti

viss smēķēja. Tad vairs nevarēja strīdēties. Es tik arvienu

devu ko ēst, un viņš vairs netika pie runāšanas. Tā mēs

satikām labi. Dermans — vārdos negants, bet īstenībā

liels bērns. Dikti godīgs. Gari mati, pliks vaigs kā mācī-

tājam. Aizgāja tik ap 2 n. Vajadzēja pašam laist ārā pa

parāddurvīm. — Aspazija jau gulēja. P. 2 aizgāju gulēt.

15.12.20.

Uzcēlos 7. Sarakstīju 2 dzejas. P. 9 aizgāja Aspazija.
Vēstule no Sudrabkalna. Lasīju «Zālamana augsto

dziesmu». Atnāca Zālīša kdze. Ēdu pienu. Teātra sēde

mājās ilga 3 st. Atnāca Sukut jkdze; vīrs no Romanova

ielas. Bij kāda lūdzēja — iedevu 20 r. Dabūju 2 vēstules

no lūdzējiem.

16.12.20.

P. 7 uzcēlos. Aspazijai jāiet uz komisiju; viņa agri
ceļas, un arī es tad vairs nevaru gulēt. Aspazijai jāiet 4

r[eizes] nedēļā 729. — Zaldāti modina ar dziesmām, —

Aspazija — ar komisijas briesmām.

Sāka nākt ciemiņi. Pirmais — Pilsums no Rūjienas, •—

lai braucot ciemā pie laukstrādniekiem. Sen jau gaidot.
Valmierā, Valkā esot bijis, bet pie viņiem vēl ne. Rūjē-
nieši gaidot ar lielu mīlestību un nepacietību. Grib, lai uz

svētkiem braucu, ja ne — tad uz Jaungadu. —

Veidemans, no sociālās apgādības, aicina, lai braucu

uz Naukšēnu bērnu patversmi. —

Atnāca Priedkalna kdze. Ilgi runājāmies. Pēc tam atnāca

Dr. Zālīts. Stāstīja par sevi. Viņu negrib atzīt par ma-

ģistru, kaut gan Helsingforsā un Varšavā viņš atzīts.

Nedod profesūru. Neviens no augstskolas profesoriem nav

dakteri 1
,

izņemot Endzeliņu, Zālīti un prof. Balodi.

Zālīts aicināja — lai lasot lekcijas Latv. augstskolā. Vai

lai pats pieteicoties, vai lai gaidot, kad aicina.

Augstskola — kulturēls centrs, un viņas interesēs pie-
vilkt visus kultūras spēkus, tādēļ nolēmu gaidīt.

Zālīts saka, ka es varētu lasīt lekcijas — juridiskā un

filoloģiskā fakultātē. Man tiesība lasīt lekcijas kā tieslietu

kandidātam un profesora tiesības literatūrā kā dzejniekam.

Tāpat varot lasīt par valodniecību — kā valodas radītājs.
Endzeliņš esot mans pretnieks — jo es Mīlenbaha pret-

nieks un viņš Mīlenbahu atzīstot. Endzeliņš nav gribējis,
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ka mani cel par goda locekli. Runājāmies ar Zālīti —

4 stundas.

Pēc tam atnāca Pauls Kalniņš. Izmeklēja mani. Sirds,

plaušas — labi. Lai nestaigājot līdz nogurumam. Vajagot
vairāk ēst olas, krējumu. Esot nervozitāte.

Lūdzējam —spitālīgam — varbūt dabūs zāles no Pried-

kalna.

17.12.20.

Bij Metuzāle. Marija Pēterson — kluba propagandas

dēļ. Lasīju avīzes. Bija Dambergs. Prologs
1

jāraksta. Vīr-

niek jkdze.

18.12.20.

Uzcēlos 7. Parasts tik agri celties. Pusmiegā izdomāju
vēstuli 6. kongresam

1
. Aspazija p. 11 aizgāja uz kongresu.

Atnāca Mildiņa. Vedām garas filozofiskas sarunas par

altruismu.

Viņai briemīga bērnība bijusi. Vecāki nesaticīgi dzīvo-

juši. Pašai bijuši piedzīvojumi. Turējusi sevi par nevēr-

tīgu. Apslāpējusi sevi; visu pārspīlējusi. Vēl tagad pali-
kušas šaubu sekas, kuras dara grūtu tāļāko attīstību.

Brīnumskaists ideāls cilvēks. Par daudz prasības no sevis

un cilvēkiem. — Man daudzas no jaunatnes rakstītas

skaistas vēstules. Tas liecina, ka jaunatnes garīgais līme-

nis augsts.
Lasīju avīzi. Gulbja vīrs

2
atnesa «Uz mājām» un «Čūsku

vārdus». Ņēmu izlasīju. Patīk ne lasīt, bet atgriezt; dau-

dzums drukas kļūdu atstāj nepatīkamu iespaidu. Ilgi prie-

cājos par vāka zīmējumu
3
.
Atnāca meitene dēļ Grīnberga4.

Bij vīrs no Romanova ielas. Atnāca kāds lūdzējs — Sil-

manovičs — malkas cirtējs. Atrodas bez darba. 68 g. vecs,

ļoti spirgts, veiklas kustības.

Pēc tam atnāca Sēja, garais zēns un Doriņa.

Atnāca Lindiņš ar medu. Propagandēja par Siguldas pili
un kārdina, ka tuvu viņa medus — 12 verstis tik, un

biedina no Stukmaņiem un visa cita. Runājām drusku

par politiku. Vajaga pozitīvu darbu darīt. Laucinieku

priekšstāvji pieteikti Zemkopības ministrijai. Ka tik ze-

mes ierīcība mūsu — tad pamats visam tālākam.

Viņam savas idejas par «Uguni un nakti» un «Faustu».

Par «Jāzepu» — viens no labākiem sapratējiem. Sarak-

stījis '/a daļu no grāmatas par maniem darbiem. Nav

amata politiķis. Kad būs politiskais darbs padarīts, pāries
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uz citu — kulturālu. Mums daudziem tā iet. Politika — tik

nepieciešamība uz laiku. Stāstīja — Aspazija izvēršoties

par īstu runātāju — deputātu. Agrāk — [19] 13. g. studentu

pulciņā — institūtā — Lindiņš bijis starp Aspazijas pret-
niekiem. Bet Aspazija sapratusi, ka viņš nav ienaidnieks,

un vēlāk bijuši lieli draugi.

Oriģinēls cilvēks. Liels un varens, kā teiku vīrs ar

melnu bārdu.

Tēvs ballē par savu meitu priecājas: «Melli tie mati,
balta tā kleite! un ta' tie puiši, un ta' tie puiši! Kā viens

iet — tā otrs ņem, tā vie', tā vie'!»

Atpūtos; paēdām vakariņas. Ap 10 atnāca Veidemans.

lesprucis citiem līdz pa parāddurvīm. — Melngailis nenāk.

Man viņam jānodod dokumenti. —

Veidemans stāstīja, ka Dailes teātris dabūjis 100000 r.

pabalstu. Norunājām, ka viņš ņems dzīvāku dalību pie
saimnieciskās dzīves.

Visa nauda izies. Aktieriem jāmaksā 70 000 r., īre —

18000 r. Aizgāju gulēt ap 1 n. Sākām taisīties uz gulē-
šanu ap p. 11. — Runājāmies ar Aspaziju.

19.12.20.
..

feģ*.

Uzcēlos 7. Uzrakstīju IV2 dzeju. Sarunas ar Antono-

vičiem. Atnāca Boč ar puisīti un Tirzmaliete. Tirzmaliete

grib, lai palīdz dabūt tēvam pensiju, kuru saņēmis krievu

laikā.

Viņai pašai kā rakstniecei vajag dabūt pensiju. Sūtīju

pie Rozīša1. Pārdevusi lugu «Līga» Rozēm par 3000 r., —

lēti. Teicu — par izrādi lai ņem 100 r. par cēlienu. —

Vēsturisks žanrs. Sarakstījusi modernu lugu — 5 cēl., — ne-

pērk. Grib izrādīt Lejasciemā, kur viņa dzīvo.

Ļoti simpātiska. Tikai nepatīk dzirdēt, ka viņa saka —

viņa mazs rakstnieks, es liels. Bet tas teikts naivi — ne-

apvaino.
Pārnāca Aspazija. Nebija runājusi. Kongresā pilna zāle.

Balsojuši par pīpēšanu. Pret pīpēšanu — Aspazija ar

Klāru. Baltābola aiz pārskatīšanās — par pīpēšanu. No-

balsojuši — pret pīpēšanu. Šodien bijuši ziņojumi un CX

pārspriedumi.

Tirzmaliete ar puišeli grib iet projām. Puisēns — ne-

parko. Viņam esot jāizlasa «Misiņbārdis». Ciemiņi aizgāja.
Pusdienā ievilināja mani ēdamistabā. Bij cāļu zupa izvā-

rīta — apēdu 3 ķiļķenus.
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Aspazija gribēja atpūsties. Atnāca Priedkalnu Anniņa.
Tad Pētersona kdze. Dermans un Veidemans nebūšot pie
kopējā brauciena. Priedkalns atsūtījis zirgus. Aizveda

Aspaziju. Nodievināju, ka pēc 1 st. jālaiž mājās. Aiz-

brauca uz kluba nodaļas nama iesvētīšanu. Atnāca val-

mieriete — Eleonora.

Mīļa maiga meitenīte. Brauc pa ziemassvētkiem uz

mājām — līdz 18. janv. Viņa gleznotāja — mācās augst-
skolas arhitektūras nodaļā.

Gleznotāji raksturā savādāki kā citi. Grūti pateikt, iekš

kā tas pastāv.

Noslēgtāki, klusāki, gaita dabiskāka, ģērbjas vienkār-

šāki. Maigāki, bez pozēm. Tuvāki dabai, ne prātam.
Atnāca Metuzāle ar meitiņu — Edīti. Edīte atnesa sal-

dumus un pateica: «Labdien, kā skrien!» Vairāk latviski

nezin. Labi runā šveiciski un vāciski. Viņai smuki matiņi.

Cepure jāuzliek moderni. Kur sākas modernisms. Atmin,

ka mēs Kastaņolā abi draiskojām. Edīte izdalīja mums

saldumus un pate sevi arī neaizmirsa.

Atnāca Zaprovskaja
2
.
Metuzāls nav dabūjis samaksu, —

nedabūšot ar', lai sūdzot uz Stetini. Vajadzējis stiklu

ekstrā apdrošināt. Metuzāle aizgāja. Zaprovskaja stāstīja
par Rīgas pašpuikām.

Pašpuikas cēlušies no Grīziņkalna. Savi priekšnieki,
statūti. Ja priekšnieks ņem dāmu, tad jādod. Var atkal

sataisīt bandu un atņemt. Pašpuikas — vienkārši strād-

nieki, tikai darbības nav. Paši savā starpā izpalīdzas;
drusku pazog, palaupa. Viņi diezgan asi atšķiras no visiem

citiem. — Viņiem savas manieres, zīmes. Gājiens se-

višķs — līgojas. Mati gludi, ar ragu uz pieres; plati bikšu

gali. Ļoti droši. Daudzi aizgāja brīvprātīgos. Daugavgrīvas

bataljons sastāvēja no pašpuikām un ļoti drošs. No paš-

puikām bieži iznāk labi partijas darbinieki.

Pārnāca p. 8 Aspazija. Tad vēl Zaprovskaja stāstīja par

jaunu dzejnieci, kuru redakcijā redzējuši. Moderna fri-

zūra, lokiņas. Stāstījusi, ka Eglīts
3

nostrīpojis «Plaukstošs

rudens». — «Rakstniekam nevienu vārdu nedrīkst strīpot,

jo viss līdz pēdējam izjusts,» teikusi. Likusi samaksāt ne

tikai par dzejoli, bet arī par virsrakstu un parakstu.

Aģitēju, lai Zaprovskaja raksta romānu par pašpuikām.
Visādiem vārdiem aprunāju, līdz biju uzvarējis — nekā

vairs neteica.

Atnāca Vilma. Tulkojām no p. 7 līdz p. 10. Pārtulko-

jām 2 dzejas. Aspazija aizgāja uz klubu. Kraujas referāts
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par «Addio bella»4
un Baltābolas un Birutas deklamācijas.

Pēc p. 10 Vilma aizgāja.

Pārrakstīju 1 dzeju. Lasīju rumāņu dzejas; kārtoju jaunu
krājumu.

— Priedkalns licis teikt, lai kādas pāris nedēļas ne-

strādājot, citādi slimība ievilkšoties garumā. Tas jau pa

daļai ir noticis, bet nestrādāt nevaru.

No kluba atnāca Aspazija ar Birutu un Veidemani.

Biruta ap I_l tik aizgājusi uz klubu, jo spēlēja Vizbulīti

«Indulī un Ārijā».

Ciemiņi atnesa maijpulkstenīšus un vēstuli ar «nekad,

nekad, nekad».

Ar Birutu strīdējāmies par aplaudēšanu. Aplausi —

sakars starp publiku un mākslinieku. Kad mākslinieks

nepieņem aplausus — viņš attālinājās no publikas. Tas

tikpat kā agrāk ķeizaru — nedrīkstēja ne apvainot, ne

aizstāvēt. — Viņš augstāks par visiem! Ilgi strīdējāmies.
Birutai no strīdiņa iegribējās ēst. Ēdām vakariņas. Ru-

nājām par spokiem.
iVa gājām gulēt.

20.12.20.

Agri uzmodos. Gulēju slikti. Atnāca Paulīne. Tad Marija.

Tulkoju ap 40 r., ar atskaņām. Cakstiņa kdze, sūdzas par

vīru. Aspazija no kongresa aizgāja uz Operu — apskatīt
«Uguns un nakts» skices. Četri iesūtītāji, bet visiem pa-

vāji. Atsevišķi skati labi. Labākais būtu, ka dotu Kugam
vai Skulmem —

uz pasūtījumu. Tā arī gleznotāji domā.

No Trauberga kdzes ielūgums uz skolotāju kongresu
un apdraudējums, ka šodien pēdējais nāves termiņš —

prologam. Jāsāk tūliņ strādāt. Aspazija atsacījās no ma-

nuskriptu došanas. Iznācis «Ilustrētais Žurnāls», atnesa

man. Žurnālā «Jāzepa» un «Induļa» dekorācijas; mans

rokraksts. 1
Viss labi. Bet Līgotņu Jēkabs ielicis atkal

politiku. 2 Man apsolīja, ka neliks. — Nākošo reizi nedošu.

Stipri sakreņķējos.
Atnāca Palcmanis. Stāstīja par Stukmaņu muižu. Dzī-

voklis, kurā varētu vai tūliņ dzīvot, — bijis muižas pār-
valdnieka dzīvoklis — no 5 istabām. Esot labs, tikai

drusku jāremontē. Mūra nams, biezas sienas, bet mitrs

neesot. Apakšējā stāvā dzīvojot iebūvieši, tos varētu citur

novietot. Neērtība — augšā nav ķēķis. Apkārt ābeļu
dārzs un parks. Pa parku lejā līdz Daugavai — V2versti.

Nospriedām — vajadzētu aizbraukt, apskatīt. Solīja gaidīt
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2. vai 4. svētkos. Aspazija nogurusi — negrib braukt.

Atnāca Kliģera kdze. Atdeva «Addio bella». Patīkot, mī-

līgs. Stāstīja par universitāti.

Viens profesors skrējis no katedras sist kādas stu-

dentes, kuras sarunājušās. Esot mužiku tikumi. Un pats...
Visi nobijušies, neviens nav protestējis. Briesmīgi no-

spiests gars valda.

Zviedru prof. Bahmans lekcijas lasa vācu valodā, bet

ļoti slikti prot vācu valodu. Tāpēc arī nesaprot, ko viņam
stāsta, un eksāmenos gāž cauri. Kad viņam to pārmet, ka

gāž cauri, atbildējis — iešot prom; pie tādiem mužikiem

negribot palikt. Atkal nobijušies. Lai pielabinātos viņam,

studenti pasniedza puķes. Kāds students tur runu; viņš,
zināms, nesaprot un atbild tikai: «Ich hofe, ich hofe, ich

hofe.3»

Nākšot prof. Mazigs, kurš saucas par vācieti, bet esot

latvietis.

Grāmatu nav. Aizrāda uz vācu grāmatām. Bet lielākā

daļa no studentiem — neprot vāciski, jo mācījušies krievu

valodā.

Kliģera kdze aizgāja. Strādāju pie prologa — sveiciena

skolotāju kongresam. Nodomāts drukai kongresa laik-

rakstam, kurš iznāks pirmo reizi.

Trauberga kdze grib, lai dodot aforismus. Laikam lasī-

jusi «Kultūras Svētku» laikrakstā izbijušos manus afo-

rismus.

Meklēju kopā aforismus. Aspazija pārnāca vēlu. Aizgāja
12 gulēt. Paliku strādāt prologu.

Aizgāju gulēt pīkst. 1.

21.12.20.

Cēlos p. 7. Nobeidzu prologu. Izlasīju aforismus. Svei-

ciens sastāv no 4 pantiem pa 8 rindiņām.

Vispār pats par sevi nedrīkst nekad sliktu teikt. To

nekad nepiedod. Tā Šillers teicis dažas piezīmes par savām

drāmām, kuras vēl tagad iet viņām līdz. Gēte daudz

gudrāks. Tas par sevi saka tikai labu. — Var taču nekā

nesacīt. —

Kad rakstnieks nekā nesaka, tad viņš dumļš. Publika

grib zināt, vai darbs labs, un griežas pie īstākā avota —

autora paša. Tam taču jāzina! —

— Tā mamma gāja uz banku un prasīja direktoram:

«Vai jūsu banka droša?» Tas atbild, ka droša. — «Tad

labi» — atstāja. — Tāda ir publika.
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«Vai esat ko krietnu uzrakstījuši?» — «Nūja,
krietnu.» — «Tad labi, dodat. Nauda grūti pelnīta, nevar

par niekiem izdot.» Ja autors nezin, kas tad lai zin. —

— Atnāca sekretāre no «Daile un darbs». Vai būšot

mājās ap p. 4. Teicu, ka būšu, bet neatnāca. Esot cerības

dabūt telpas «Kultūras balss» telpās
1

,
jo tai vajagot lie-

lākas.

Atnāca Grīviņš. īsi sniedza ziņas par namu. Gaidīja

Aspaziju — nesagaidīja.
Atnāca Zālīša kundze. Grib, lai mēs ņemtu kopīgu

dzīvokli — pretim muzejam. Apakšā dārzs. Skaists izskats.

8 istabas un — 17000 r. par gadu. Jāremontē, jo tur bijusi
kara valde. Elektriskās drātis izplēstas. — Atnāks rītu.

Gribot apskatīties Stukmaņu muižu. Būtu ļoti labi, ja viņa
aizbrauktu. Protot labi remontēt. Brambergas muižu izre-

montējusi, kā visi brīnējušies. Elle bijusi. Vēlāk teikusi:

«Kungs arī ellē dzīvo kā kungs.» Nopaļā apkopēju Mīlu —

daudz malkas dedzinot. Viņa ar 2 asīm apkurinot visu

māju, mēs tikai ķēķi. Mīla stāsta — slapja malka bijusi.
Nolēmām pirkt sausu malku.

Ezerlauk bij atnākusi — lai izrakstot apliecību, ka

bijusi aktrise. Viņai pāri dara — nepieņem teātrī un

pavalstniecībā, jo esot vāciete. Aina atnesa avīzes.

Laicens atnāca pirmo reizi. Runājām par viņa darbiem,

domātiem braucieniem, politiku, dzejām. Švābes kultūr-

vēsturi 2 abi atzīstam. Par epu un drāmu, agro un vēlo

dzejot sākšanu. Publika pienaglo rakstnieku un darbu.

Iziešanai cauri stadijām un virzieniem savi labumi. Vajaga

iepazīties ar dzīvi tieši, ne no grāmatām. Baidījies nākt

līdz šim. Solījās atkal atnākt. — Kad visi baidītos — ne-

viens nenāktu. — Zēns no ministrijas atsūtīts, lai sūtot

pēc naudas un vadmalas. Pīkst. 3 pārnāca Aspazija. At-

stāstīja par interpelāciju. P. 5 jāiet atkal.

Kliģera kdze atnesa otru grāmatu. Brauks pa svētkiem

uz mājām. Stāstīja par Biržiem, Pļaviņām, savu saimnie-

cību. Nodarbojas ar pļavkopību, sviestu pārdod; ar sū-

kalām cūkas baro. Labība pietiek sev un valdībai — ko

pārdot nav. Pārdod saknes. Biržos tirdzniecisks un ide-

jisks centrs. Aspazija stāsta:

Vakar kongresā
3, pēc p. 12 n., ielauzušies 8 apbruņoti

virsnieki un plēsuši nost karogu. Iznākusi īsta kaušanās.

Virsnieki sakauti un atbruņoti. Starp tiem bijis viens

palkavnieks ar Lāčplēša ordeni — tas sasiets ar striķiem.

Visenerģiskākie bijuši Veckalns, Bruno Kalniņš un
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Bungšs. Virsnieki nogādāti uz komendatūru. lesniegts stei-

dzams pieprasījums par viņiem.
— Ar katru dienu tiek lietoti mežonīgāki paņēmieni.

25.12.20.

No rīta 2 dzejoļi. Deglavs. Stāsta par Plāķi. Plāķis ne-

grib, lai Aspazija ieiet Skatuves skolas sastāvā.

Gošeļa kdze. Stāsta par bērniem Vācijā. Labi ejot.
Sabraukuši pa svētkiem kopā. Daudz strādājot.

Lasīju «Konigin von Saba», operu. Pārrakstīju un kār-

toju dzejoļus. Iznāk gatavas 3 lapas. Vajadzētu 5—6 lapas.
Grūti būs dabūt ziemeļnieku dzejas. Šinī tulkojumu grā-
matā jābūt izlasītām dzejām — nemiera dziesmām.

Otra — no dažādiem — viegli sastādāma.

«Pūt, vējiņi» — 1 cēl. jau gatavs. Melngailis ar «Zelta

zirgu» nav rādījies. Lasu Fingula «Jūdische VVeisheit».

Justus Mosers — patriots. Vecmodīgs, neder. Lasu

Fr. Rūckertu.

Aspazija bij uz «Induli».

Smiļģis labāk kā agrāk spēlēja, — aktieris bez robežām.

Tijai savas robežas. Runājāmies. Pīkst. 1 aizgāju gulēt.

26.12.20.

Uzcēlos p. 10 — Krauja. Plānus taisījām. Ilgi runājāmies,

par vietu, kā nodibināties materiāli. Vajadzīgs vēl mi-

nistrijā palikt. Teicu, lai nodibinājās pie kādas avīzes.

«Jaunākām Ziņām» lai iesūta savus rakstus vai Izglītības
ministrijas] žurnālam1

.
Iznāks Mākslas d[epartamen]ta

žurnāls. — Lai izdod grāmatu ar savām kritikām. Viņam
zudis garāks raksts par «Uguni un nakti» un «Vētras sēju».
To turki atņēmuši. Cerē dabūt pie Pīpiņa dažus savus

rakstus no «Domām» un «Dienas Lapas». Pesimists un

melanholiķis. Redz visapkārt ienaidniekus. Negrib vairs

labi strādāt — daudz petrolejas izejot. Teicu, lai strādā

ministrijā. Tramvajam naudas iziešot ap 100 r. Teicu —

nopelnīs vairāk.

Arī politikā pesimists. Partija nespēšot ministriju uz-

ņemties. Nekur nepiedalās. Lūkoju sadūšināt. Izlamā-

jāmies un salīgām.
Rekomendēju pie Eglīša, lai raksta kritikas par Eglīša

rakstiem. 2 Rekomendēju pie Benjamiņa «Jaun. Ziņas».

Varbūt dabūs cietu vietu. Aizgāja dūšīgāks prom, bet

nezin, uz cik ilgu laiku.

Atnāca vecais Jankaus3
— pretstats Kraujam.
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Jankaus 70 g. vecs — dūšīgs, optimists, liberāls brīv-

domātājs, pilns ar vecu reakcionāru garu. Saprot arī ta-

gadējo dzīvi, — prieks skatīties. Viens no lielākiem

darbiniekiem Vietalvas pagasta prāvās 70. gados. Līdz-

strādnieks Jurim Kalniņam. Palīdzēja savā laikā Vietalvas

pagastu darīt par izglītotāko visā Latvijā.

Līdzdarbojies [18]81. g. nemieros. Tika tiesāts Cēsīs no

Volfelda. Iztika cauri. Tuvākais līdzstrādnieks Bērziņam,
Cinītim, tāpat Aizupam: Cāļu kaušanas laikā5 gribēja

spridzināt Bruņinieku namu. Garus gadus bijis Krievijā.
Tagad darbojas līdz revīzijas komisijā. Pārmet man, ka

es gribot, lai strādniecība ņemot valdību savās rokās.

Neesot spējīga un pietiekoši izglītota. Piemērs — Krie-

vija. Es saku — mūsu strādniecība sagatavota jau 40 g.,

kas Krievijā nav bijis. Viņš pats no strādniecības cīnī-

tājiem.
Metuzāls ar kdzi. Vecais Jankaus sāka stāstīt anekdo-

tes par Griškānu un Beitānu; par sviesta podu. Sviestu

nevarējis ēst, jo nebijis naža. Par Šancberģi, kura dēls

kuci perot, kas nozīmē klavieres spēlēšanu. Visi Šancberģi
ideālisti un izputējuši. Par veco dakteri Jurjānu. Tas dak-

teris un žūpa. Ar Kronvaldu spēlējuši teātri. Arī Alunāns

un Breikšu māte. Uzstūmuši uz skatuves Alunānu. Tas

nezinājis ko sacīt, sācis runāt, un labi bijis.

Metuzālam Rīga patīk.

Vakarā kārtoju dzejoļus.

27.12.20.

No rīta tumsā — 2 dzejoļi. Cēlos p. 11. Pirmais cie-

miņš — Veckalnu Anna. Sūdzēja garas bēdas par vīru.

Nedod naudu. Veca māte. Vīrs ar citu dzīvojot. Garas

bēdas... Aina atnesa avīzes. Priecīgs meitēns. Laistās

vien. Par pašu velnu nebēdā. Izaudzis tik garš un stiepjas

pašā pasaulē iekšā. Priecīgi paskatīties. Lasīju Moseru,

Lihtenbergu, Rūckertu, Talmudu.

Atnāca Lautenbahs. Pāri par 70 g., dikti spirgts. Vājāk
redz, dzird. Bet strādā pie lekcijām — literatūras vēs-

tures. Garīgi attīstījies. Grib sastādīt valodas mācību grā-
matu pēc savas metodes. Metode tuvu Kaspari metodei.

Vācu firma solījusi 1000 m., atdevis Gulbim par 2000 r.

Propagandēju, lai izdod savu «Niedrīšu Vidvudu» un

kopotus rakstus pie Gulbja vai Rapas. Neesot papīra un

valdības pabalsta. Runā kā cilvēks, kas garīgi darbojies.
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Pārcietis lielas grūtības un slimības. Ar sajūsmu plaši at-

stāsta latviešu kāzu ierašas. Dramatizējis Homēra eposu.

Viņam mājas pie Abavas krasta. Aprunājām kritiķus,
ka tie nav neko vērts. Tagadējā paaudze — ar mazāk

plašu aploku kā vecā paaudze. Viņa kā mūris nošķiras
no pagātnes revolūcijas. Kas aiz revolūcijas — nezin.

Mēs stāvam uz tā mūra. Redzam viņpus un šaipus mūra.

Minu, ka nezin, kas Pliekšāns. Visas jaunās strāvas cīņas

bij ap to vārdu. Tagadējā paaudze nezin vairs Lauten-

bahu; rakstījis kritiskus apskatus par veciem dzejniekiem.
Jaunatne nepazīst Indriķi. Rādījis auditorijā viņa dzejas.
Neviens nezin, ka tāds dzejnieks eksistē.

Plūdons saka, ka visvecajiem neesot vairs nozīmes šinī

laikmetā. — Vērtība paliks vienmēr; vajaga prast pieiet.
Lautenbahs smejas par gradāciju, kāda esot Teodoram1

.

Auseklis kā lielākais, tad Pumpurs un Jūsmiņš. Auseklis

cildināts kā tautas dzejas, tautas dziesmas nesapratējs. —

Ilgi runājāmies. Ļoti patīkams cilvēks. Solījos no viņa
mācīties vecumu. Otrs skolotājs vakar bij — Jankaus.

Viņš teica — vajagot domāt, ka citiem iet sliktāk. Šķī-
rāmies sirsnīgi.

Nokavēja ciemu. Skatījās 3 reizes pulkstenī un tomēr

nevarēja aiziet.

Plaucs Anna. Dikti sajūsmināta. Jūsmojām pāris stundas

par visu. Sajūsmināts cilvēks. Darba spējīgs. Dara lielu

iespaidu uz saviem paziņām un draudzenēm. Domā, ka

nav pietiekoši izglītības — garīgu ieroču, bet ar tiem

pašiem daudz darījusi. Izpalīdz citiem, — pati trūcīga.

Atstājusi savus radus — nesaskan. Tie — atpakaļrāpuļi.
Pareizs instinkts sabiedriskā un politiskā dzīvē. Ar vāciem

nevar iet kopā pret latviešiem. Raksturo zemniekus kā

pieejamus progresam. Vienīgā vaina — izglītība nepie-
ciešama.

— Personīgam iespaidam un paskaidrojumam viegli pa-

dodas. Studentu aprindās daudz var darīt personīga ini-

ciatīve. Kaitīgu iespaidu dara neitralitātes sludināšana,

atraušanās no politikas. lemidzina pienākuma jūtas. No-

slāpē altruismu un palīdzēšanu zemākām kārtām. Varētu

atkal jaunībā sacelt entuziasmu priekš Latvijas un pro-

gresa. Sajūsmināta par propagandas darbu priekš idejas,
bez visiem materiāliem centieniem. Tikai ar nojautu gā-

jusi pareizo ceļu; tagad būšot daudz drošāka darbā. — Tā

nav vienaldzīga. — Mīlu skatīties, kā ogles gail. Tāpat

arī, viņā skatoties.
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Doriņa, Aspazijas māsa, žēlojas, ka grūti iet. Grūts die-

nasts. Maz algas. Studē. Grūti savienot. Grib tulkot Stec-

keti. Norunājām, lai nelieto aukstas vannas. Apsolījās
3 dienas no vietas muti nemazgāt.

Drošākā ķīla, ka uz īstā veselības ceļa. Dāvāja man

2 ģīmetnes. Abas bezgala bēdīgas, kaut gan skaistas. So-

lījās, ka oriģināls tāds nebūšot.

Vakar vēlu aizmigu. Tas reti gadās. Nezinu, kāpēc.
Lasīju Lihtenberga autobiogrāfiju. Interesants. Gabalains

cilvēks. Aforismi izsaka viņa dabu.

28.12.20.

Agri modos. Sāk acis sāpēt. P. 11 cēlos. Jāgaida ēdam-

istabā, kamēr istabu uzpoš. 2 dzejoļi. Norakstu. Pa nakti

izdomāju un no rīta atstāstu Aspazijai «Ģirtu Vilku». Pa

nakti domas intensīvākas, — tas no pārkairinātiem ner-

viem. Nemēdzu pa nakti strādāt. Šonakt Ģirts Vilks uz-

reiz tapa dzīvs. Tagad gandrīz drāma jau uzrakstīta, kaut

gan vēl nekas nav darīts. Varēs aši beigt.
Tā bija ar «Spēlēju, dancoju». Mocījos gadiem, kamēr

piepeši iekrita meldija prātā, no kuras viss tika dzīvs.

Man šodien acis sāpēja. Viss organisms vājš, bet labi

izturēts. No viņa iespaids, ka stiprs. Tas garīgais spēks.
Tā māga vāja, bet uzturēta un labi klausa. Tas viss garīgs
panākums. Visa mūsu ģimene — slimīga. Tēvs mira 63 g.,

māte 61 g. vecumā. — Es dzīvošu 250 gadus.
lenāk paziņojums, ka elektrība apstāšoties. Salaiduši

visas bļodas ar ūdeni. Vakarā spīd atkal.

Dzelzīts Kārlis. Viņam sieva saslimusi ar gripu. Devu

līdz priekš slimnieces ceriņu ziedus.

Politika. Literatūra. «Kolektīvu» lai ņemot «Daile un

darbs».1 Rakstot apcerējumu «Sociāld.» par «Čūsku vār-

diem».
2 Ne apskats, bet izjūta. Tehniski apskati arī vaja-

dzīgi, bet vajadzīgs arī izcelt izjūtu, jo tā visu dara dzīvu.

Aspazija pārnāk no skolotāju kongresa. Lieliski saņē-
muši. Uzveduši uz estrādi ar ilgiem aplausiem, bet ne-

spieduši runāt. — Atlikuši uz kongresa beigām. Lai es

aizejot uz kādu V2stundu.

Pierādu Dzelzītim, ka velti atlaisti skolotāji — agrāk
tie visi bij mūsu pusē. Liels prieks, ka divi stipri spēki —

partija un skolotāji — turas stipri pie mums. — Abos

kongresos esam par goda prezidentiem. Aspazija stāsta —

ejot baumas, ka Ulmanis un Bergs gribot ievest 7 vīru

diktatūru3
.
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Viktors Eglīts. Atnesa naudu par dzejoļiem. Visu litera-

tūru izspriedām cauri. Atstāstīja par savām krīzēm. In-

teresanti. 2 reizes bijis tuvu ārprātam. Saku, ka nervu

pārpūliņš.
Man arī krīzes bijušas, bet nekā kopīga ar ārprātu, —

3 lielākas. Pirmo reizi gribēju pašnāvību izdarīt — no-

šauties. Divas pēdējās — slīcināties. Sarakstījis grāmatu
par Poruku4

— 400 lp. Par Aspaziju lasījis. Gribētu vēl

datus, bet baidās, ka Dziļleja visu jau teicis. Aspazija
saka — Dziļleja daudz ko neizlietojis. Uztvēris tikai sa-

biedrisko nozīmi.

Paliek labākais vēl sakāms. Par mani grūti esot rakstīt.

Izrādās, ka viņš nepareizi uztvēris, piem., «Uguni un

nakti». Kā ierosinājumu domājis polemiku.
Tas jaucot teoriju. Lielākā daļa rakstnieku attiecas uz

savu laiku polemizēdami. Piem., Ibsens.

Es uz laiku attiecos, ņemdams viņu pozitīvi galvenos
vilcienos. Personiski izskaidrojams ar to, ka polemikas
raksturo labvēlīgas, kritikas ļoti reti lasu. Polemikas la-

sot un rakstot, iztērē pārāk daudz enerģijas. Tik daudz

man nav. Domāju, ka pozitīvam darbam pašam jāatbild.
Ja viņš to nedara — lai rauj viņu velns!

Bieži daru tā kā Aspazija — izlasa pārspriedumus un

referē. Agrāk sarunas labi atminēju. — Atstāstīju vien-

mēr Aspazijai. Tagad nav laika — atmiņa nevingrinājās.
Tāds ieradums atstāstīt — nāk no tēva.

No tirgus pārbraucis, tēvs atstāstīja visos sīkumos visu,
ko redzējis. Bērni labāk klausījās viņa stāstus kā ēda

atvestos kliņģerus un cīsiņus. Man bij tā ilūzija, ka cīsiņi
no sivēna gaļas; izrādījās tik mūža beigās — ka no teļa.

Tēva dziņa stāstīt varbūt pamats maniem dzejas dar-

biem. Bet visvairāk no mātes. Māte bij liela dziesmu tei-

cēja un audēja; audumu izdomātāja, krāsu kombinētāja.

Viņai bij dzīva fantāzija. — Viktors Eglīts atrod pole-
miku pat «Spēlēju, dancoju». Velni esot dekadenti.

Taisnojas, ka literatūras vēsturnieks, meklēdams pēc

ierosinājumiem, tā padarīdams rakstnieku šaurāku, kā

viņš ir. — lerosinājumu var būt simtiem. To zin tik rakst-

nieks pats. Viņš atbild, ka vēsturnieki daudz plašāk ska-

tās uz Ešilu kā viņš pats. — Taisnība — laiks un vēsture

pate līdzrada pie rakstnieka un viņa darba. Tas nezīmējas

uz dzejas motīviem. Mans «Pūt, vējiņi» esot ierosināts no

Failija. Diemžēl — nekad neesmu Faili ju lasījis — par

kaunu jāatzīstas.
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Ir dzejnieki, kas ņem vairāk no kultūras ierosinājumus,
un ir tādi, kas ņem tieši no dabas.

Piem., Aspazija ņem no kultūras, mūzikas, literatūras,

teātra, glezniecības. Es — gandrīz tikai no dabas. Tādēļ
viņa var rakstīt nakti — es tikai dienu vien. Izskaidro-

jums viegls, bet tik tur, kur viņu neviens nemeklētu.

— Man labas acis — viņai sliktas. Es varu dabu novē-

rot — viņai tas grūti.
Kultūras dzejnieks ņem apstrādātus materiālus —

es

pirmvielas. — Pusfabrikāti un pirmvielas. Tāpēc varbūt

Eglītim grūti saprast, ka es dzīvoju bez ierosinājumiem.
Eglīts domā, ka es radot grāmatas, no idejām iziedams.

Es saku — tā strādā Šillers.

Šilleram maz bijuši novērojumi, maz ar cilvēkiem sa-

ticies. Man — daudz. Man — pārāk daudz novērojumu no

dzīves. Izeju no dzīviem raksturiem, ne no idejām.

29.12.20.

1 dzejolis. Cēlos ap p. 7. Lūdzējs — Hermans Rau. — Ti-

lava strādnieks1; tiek izsviests no mājām. Vieglā darbā

pie fabrikas nepieņem. Nabagmājā grib šķirt no sievas.

Sievu grib likt Torņakalna — viņu tepat. Lai glābjot.

Aizsūtīju uz darba ministriju. ledevu drusku naudas. Vēl

kādiem 3 lūdzējiem iedevu no 30—50 r. katram. —

— Pēterson kdze ar 2 zariņiem no muižas. Esot smuki,

kā Palcmans stāstīja. Vienīgi tāļums. Zemi var dabūt, cik

grib. — Skaisti esot Stukmaņu muižā.

— Švābe atnāca. Gara, gara runāšana. Partija piegriež

nepietiekošu vērību kultūras jautājumiem. Skolotāji būtu

pievelkami. Laikrakstā nav telpu. Tā arī partijas kongresā

delegāti laucinieki zin tikai zemes jautājumu. Par skolu

neinteresējas. Kad runā par satversmes jautājumiem —

žāvājas.
— Strādājot pie sīkākiem darbiem. Izdos japāņu

liriku — 4 loksnes. Mana biogrāfija — to rakstīs pa va-

saru, rudeni izdos. Kultūras vēstures 2. daļai vajadzēs vēl

strādāt IV2 gadu. Saku — lai pa starpām strādā literatū-

ras darbu.

Žēlojas, kā, darbu strādājot, ienākot domas par citiem

darbiem un tā jaucot darbu. Nespējot koncentrēties.

•— Mierināju ar saviem piedzīvojumiem. — Kad iekšā

stiprā darbā — nervi uzbudināti, un nāk simtiem jaunu

plānu. Šie plāni visi jāatzīmē. Ja nē, tad zūd labākā ini-

ciatīve.
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Ja stipri grib rakstāmi šie plāni — vajag padoties un

iesākt. Tad redzēs, ka drīz vien apniks. Tad jāmet miers

un jāturpina lielais darbs. Jes tikpat labi kā sākumā. Kon-

centrācija nebūs zaudēta, būs arī fiksēti pārplūstošie plāni,
neies zudumā liela manta.

— Lai nebēdā par tādiem brīžiem, bet priecājas par
savu bagātību. Briesmas būtu tikai tad, ja neatgrieztos pie
lielā darba.

Švābe atzina, ka tā esot. Sūdzējās par splienu
2
.

— Dikti

sāku lamāties pat ar sliktiem vārdiem.

Saku — kam tik liels darbs kā kultūras vēsture, tā pie-
nākums priecāties! Nedomāju, ka tādēļ būtu jāmet poē-
tiskie darbi pie malas. Kad nobeigta 1. daļa, tad pārmai-
ņas dēļ var strādāt pie poēzijas. Rādu viņam savu burt-

nīcu sistēmu. Katram jaunam plānam savs vāks, kur

ieliek domas, kas rodas pa cita darba laiku. Arī pret

splienu tas der. Paskaties tik burtnīcās — vai viens, vai

otrs plāns iepatiksies. Tiklīdz ierakstīsi kādu teikumu —

tūdaļ ievelkas darbā, un, kur darbs, tur nav spliena.

Runājām par dzejas formām. Katrs dzejolis ar savu

īpatnēju formu, kura nekad vairs neatkārtojas.

Tādēļ nevar rakstīt dzejas pēc iedomātas šablonas. —

Švābes «Hong-Kong» 3
neprasa nekādas formas, ne atska-

ņas, ne ritma, it nekā, jo viss izteikts vienā vārdā —

Hong-Kong.
Grib rakstīt ievadu estētikā, tādēļ lasa lekcijas. Teicu,

ka lekciju lasīšanai 1. nolūks — sagatavot grāmatu, pie-

spiesties pie lasīšanas. Lektors juties kā aktieris, kura

darbs zūd. Aprunājām Sudrabkalnu, tas ir splienīgs.
Kautrība kā talanta zīme. Purināju, purināju, kamēr

aizgāja apmierināts. Aspazija bij satikusi. — Bijis dikti

mīksts.

— Ļoti jūtīgs cilvēks. Grūta sirds, ka tik daudziem ne-

var palīdzēt. Man kā dramatiķim jāsaprot cilvēki. Acis

labas, redzu cauri. Pēc Švābes lasīju Gētes annāles. Dikti

svētīgas priekš manis.

— Ģērmans. Neganti sajūsmināts. īsts cilvēks un māk-

slinieks. Jāzeps, kā liekas, atraisījis viņa lielumu. Popu-
laritātes zīme — publika prasa pēc Ģērmaņa izrādēm.

Pārvērties par īstu «Jāzepu». Pēc 5 gadiem varēšot tik

īsti spēlēt Jāzepu kā vajaga. Viņš katrā izrādē ienes ko

jaunu.
Tas īsts mākslinieks. Viņš uz skatuves nespēlē, bet

dzīvo. Viņam nav vairāk dzīvē nekādas citas intereses.

Vai vesels, vai slims, sieva, bērni, viss vienalga! Pirms
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izrādes esot slims. Uzstājoties kā uz dievkalpošanu. Izrā-

des beigās tā noguris, ka vajaga nervus apmierināt —

dzert. Tā atnāca skaidrā prātā, iedzēra tēju — un iereiba!

Aizkustinoša viņa mīlestība un dievināšana! Visi ak-

tieri esot tādi. Labāk saprotot kā režisors un kritiķi. —

Man arī tā liekas. Šie mīlot mani vairāk kā Dailes teātra

aktieri. Var arī būt!

Cielēns. 2 prologi uz Jaungadu — apsveikumi. Runā-

jām par žurnāliem, kā domas.

Aspazija aizgāja uz «Jāzepu». Ģērmans spēlējis vēl la-

bāk! Citi arī labāk.

Publika ņem dzīvāku dalību, raud un sāk jau aplaudēt

pret visiem likumiem.

Gulēt aizgāju p. 12. Gulēju labi.

Vakarā vēl lasīju «Kalenderstreit». Apskatīju kroniku,

Hartlēbenu. Vilmiņa man atnesa visas tās grāmatas no

Misiņa
4
.

Strādājām ar Vilmiņu 2 stundas.

30.12.20.

P. 8 uzcēlos zāļu dēļ. No rīta plāni — drāma. Lasu

Kostēra «Ullenspiegel». Runājos ar Paulīni. Berta at-

nāca — aicināt uz Jaungadu. Aprunājām Balodi. Grī-

viņš — Voldemārs Bekers atrakstījis vēstuli par princi-

piem. Pārmet, bet draudzīgā tonī raksta.

Atnāca kāda paveca, labi ģērbusies sieviete. Gribot ar

mani runāt IV2 st. Teicu, lai atnāk pirmdien. — Melnais

bruņinieks vajājot viņu un Latviju. Neviens viņas neuz-

klausoties. Lai tik dodot valsti viņas rokās, viņa visu

ierīkotu.

— Dažs grib, lai dodu valsti, dažs maizi — visi nāk!...
Gan krievi, vācieši, zviedri, pat ebreji.
Poriets dēļ aforismiem. Aspazija nedod.

Fredis dēļ jauna nama projekta — Nikolaja ielā1 55.

Stāsta par lielinieku rīkošanos. Nejēdzīga rīkošanās.

— Pētersona kundze. — Mīļš cilvēks. Ar Aspaziju bij

jārunā.
Poriets — dabūja aforismus. «Nemiera dziesmām» ga-

tavas 90 lp. Jāraksta prologs — Jaungadam — sociāldem.2

līdz rīt p. 11; citādi strāpēs. Poriets stāstīja — strādnieki

vienbalsīgi nolēmuši palikt pie savām prasībām. Nekādu

debatu pat nav bijis.
Mednis atsūtīja dažas fotogrāfijas un foto žurnālu.
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Apsveikšanas telegramma Bauskas Raiņa kluba noda-

ļas atklāšanas svētkos. 2 lūdzējiem — Vilmiņa aizsūtīja
katram pa 50 r.

31.12.20.

Agri cēlos. Uzrakstīju prologu — 40 r. un slapju vēl

aizdevu drukāt. Atnāca Kaupiņš un izrāva no rokām.

Ar Antonoviču garāka saruna. Stāsta par Latgali. Vi-

ņai esot apdāvināts brālis un neapdāvināta, bet ener-

ģiska māsa. — Kokals pēc prologa. Teicu, lai dzenas pa-

kaļ Kaupiņam. Tā aizsteidzās.

Grīviņš. Aspazija pārnāca no kongresa un atveda Dauģi.

Aspazijai lieli panākumi — debešķīga runa. Liela pateik-
šanās no visiem skolotājiem, pat melnajiem.

Likuši sveicināt mani. Dauģis arī sajūsminājies. Reizēm

roku bučojis. Dermans gribējis pavadīt, bet Dauģis pa-

steidzies, un D. tik norūcis — «Tas melnais vīrs!...»

Sabučojāmies ar Dauģi, kā nekas nebūtu bijis. Ilgi ne-

palika — sieva ar bērniem jāapgādājot.
Pulkvedis Ozols. — Plaši pārstāstīja par Lietuvu — kā

Zeļigovski 1 sakāvuši pēc latviešu sistēmas. — Ļauj pār-
raut līniju lielākam pretnieka spēkam un tad viņus no-

griež aizmugurē, sevišķi pa nakti. Tā darīja Ziemeļlatvi-

jas kaujās, tā tagad pie Gedroviciem.

Pie Straupes — 15 latvieši ar ložmetēju sakāvuši

1500 vāciešus. Zeļigovska neveiksme izskaidrojama ar

to, ka karaspēks sastāv no aristokrātiem, kuriem nav sa-

skaņas ne ar saviem zaldātiem, ne ar apkārtējiem iedzīvo-

tājiem.

Izlasījis Golcu. Golcs nevarējis saprast, kādēļ viņi pa-

zaudējuši Ziemeļlatviju. — Nebij rēķinājušies ar tautas

pašas tuēku, bet tikai ar tehniskiem līdzekļiem.

Vācu baroni nesaprata, ka latviešu zemniecībai liels

inteliģento spēks. Tā izsakās Ozols. Viņš gribot lasīt jau-

natnes savienībā par 6. janvāra kaujām.

Stāstīja, ka Kauņa, leišu galv. pilsēta, nesastāv no lei-

šiem, bet žīdiem. Vispāri maz telpu, tādēļ Lietuvai vaja-

dzīga Viļņa. Teātra nav.

Tiekot sarīkotas tā sauktās «Vilku acis» — privātas iz-

rādes, kur dod politiskas karikatūras par ministriem un

prezidentiem. — Šādas karikatūras uzņem ar lielu pie-

krišanu.

Braukšot uz Rīgu mākslinieki — gleznotāji, dziedātāji,

lektori — sarīkot leišu nedēļu.
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Vajadzīga latv.-leišu komisija vārdnīcas izdošanai.

No latviešiem naudu var dot Kultūras fonds. — Leišu

dziedātāji varētu «Baņutā» uzstāties.

Uznāk — Cukurs un dēls. Dēls repetitors Operā. Mācās

par ārstu — naudas dēļ. Saku, ka Operā 70%n0 orķestra
sastāva — nelatvieši un pelna labi.

Lasīju persiešu dzejas, «Kalenderstreitu», Gētes annāles

un Divanu2
. Aspazija aiziet uz jaungada sagaidīšanu

ciemā un pēc tam uz Romanova ielu — izrīkojumā.
Pusnaktī uguņošana, šaušana... leņēmu arsēniku. P. 1

pārnāk Aspazija. Nekur nekā prātīga neesot bijis. P. 2 —

pulēt. Acis un galva drusku sāp.

1921.

1.1.21.

Viesu diena. lesāka Ūdra. Tā atver durvis Veidema-

nim. Izrunājos; atnāk kāda jaunkundze — dzejniece. Vei-

demans runāja, lai dodot «Sidraba šķidrautu» Dailes teāt-

rim.

Ar jaunkundzi runājām par dzeju vispār un par viņas
un manu dzeju atsevišķi. Apskatīja visus vākus — kā

tiekot dzejas taisītas. Izlūdza vienu dzeju par piemiņu.

Atnāk Rapas zēns; atnes «Daugavas kalendāru» un svei-

cienus. Tad atnāk liela plote sveicinātāju. Labi, ka nāk

sērijām. 1. sērijā — Mierlauks, Operas Zālīts — no māk-

sliniekiem. 2. sērijā — abi prorektori, 21 profesors un

Kirhenšteins — no augstskolas. Artists Bērziņš — runā-

jām par «Krauklīti».

Zālīts stāsta, ka Skulme jau sācis «Uguns un nakts» de-

korācijas. Būšot labas.

Bērziņš stāsta — Kuģa ņemšot «Spēlēju, dancoju» deko-

rācijas. Jau Pēterpilī sācis pie tām strādāt. Lielas idejas.

«Krauklīti» ņems Cimermanis. Ar profesoriem runā-

jām par leišu sagaidīšanas komitejas dibināšanu. Bērziņš

grib, lai būtu kultūrnieku inteliģences klubs, kurš šādos

brīžos vienmēr funkcionētu. lemmas, ka Bulduros bijis

paredzēts Kultūras birojs
1, bet ka no oficiālās iestādes ne-

kas nav iznācis. Kultūras klubs varētu būt sākums Kultū-

ras birojam. Vispār, kultūras jautājumus jāvada no sa-

biedrības, ne no oficiālām iestādēm.

Runājām par latv.-leišu vārdnīcu. Prorektori solās iekus-

tināt šo jautājumu pie filologiem.
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Visi piekodina nākt uz sēdēm. Saku — lai pasaka, kad

jāiet. Tie atbild — katrreiz vajaga. Svarīgas kaujas tur no-

tiekot. Edu pusdienu. 3. sērijā — skolotāji no Latgales;
Smelters, Garjana kdze un kāds trešais, kurš varētu būt

Garjans, — tievs un garš.
Visi spēcīgi laucinieki. Pilni sajūsmības par Latgali,

Latviju un progresu. Katrs nāk ar savu sumināšanas runu,

kuru rūpīgi sagatavojis, bet kuras izjaucu ar savu iemai-

sīšanos — piezīmēm. Visi vareni cilvēki, tādi, kādi mēs

bijām 50 g. atpakaļ.

Skolotāju savienība ķērusies pie sistemātiskas gara

mantu krāšanas.

Daudzi skolotāji labojot valodu teicējiem, ko paši atzīst

par nepareizu. Vajadzētu fonogrammas no meldijām —

naudas nav. Zūdot meldijas — gandrīz jau par vēlu. Bet

vēl ir apgabali Ludzas nomalēs, Domopolē pie Klāniem,

pie Peisas, Aiviekstes, neaizskārti no krievu un poļu

iespaidiem. Tur senlatvju valoda. Grūti to saprast.
Tur vēl daudz vecas mantas, bet nelabprāt to pārdod.

Zvērējām viens otram uzticību un mīlestību. Solījos
braukt ciemā. Izstāstīju kādus 5 vārdus pa latgaliski, bet

viņi atrada — «dižan skaišķi» esot. 25 g. neesmu runājis
latgaliski. 4. sērijā Kurcijs ar kdzi. Esam ar viņu mazo

meitu — Latviju — lieli draugi. Kurcija kdzei bij veca

sakta no 1870. g. 5. sērijā — Alfrēds, Rītiņš un zēns. Al-

frēds2 stāsta, ka ministrija neļauj ievest pulksteņus. Por-

celāna traukus ļauj ievest! Pulksteņi bij nodomāti Igau-

nijai, Lietuvai un Krievijai —

ap 500 gab. Grib lielākas

Šveices firmas, «Omega», «Zenit» v. c, dibināt pulksteņu
centrāli Rīgā. No Rīgas izvestu uz Krieviju.

Pirms kara Krievija patērēja ap 40 milj. rbļ. Tagad va-

rētu izvest par kādiem 40000 r.

Firma domāta ar ārzemes kapitālu un rūpniecības zī-

mēm, kas līdzinātos obligācijām un valsts naudas zī-

mēm, — biržā kotētas.

Rītiņš ar sveicieniem un uzdevumu — lai rakstot jaunu
latviešu himnu — Dievs, svētī Latviju; — agrāk bijusi
— Dievs, svētī Baltiju, kura novecojusēs ar visām meitām,

kas dzied, un puķēm, kas zied.

Arī Internacionāle ar savām asinīm neko nepasaka par

mūsu dzimteni. Lai jauna himna saceltu jaunu sajūsmu
un būtu paturas punkts dzimtenes jūtām un centieniem.

Jāmin Daugava. Apmēram tādu kā karodznieka dziesma
3

,

bet tā bij rakstīta speciālam gadījumam.
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Kad tik nu neiznāk dziesma kā sajūsmas cēlēja, viņai

vajaga būt tik sajūsmas rādītājai. Tad jau arī termometrs

var sacelt temperatūru.

1.1.21.

Ciemā puisīts. Pacienāju ar bonbongām un gudrām ru-

nām par slidām, kukaiņiem, puķēm, burtnīcām, pasaules
uzskatiem un vēl dažādām citām lielām lietām. Kad bei-

dzās bonbongas, beidzās runas. Aizgāja skriet slidas. Mans

mazais draugs apm. 10 g. vecs.

Kalniņš, Klāra, Hektors. Aprunājām pilsētas strādnie-

kus, kas piekāpās taisni tad, kad frakcija uzstājās par vi-

ņiem un atteicās no valdes.4 Nebiju domājis, ka pilsētas
strādnieki, kuriem jābūt labākiem, pilni ar kalpa garu,

kurš liek labāk piemēroties nekā pret kungiem urkšķināt.
Ar tādu materiālu mums jāstrādā. — Ar Veidemani bij
saruna par «Salameas tiesnesi». Varbūt neiet tāpēc, ka

par daudz tiek izrādīta spēle, bez idejiska satura izcelša-

nas.

Viņš meklē citur iemeslus. — Viņam paticis mans vārds

«Jaunākās Ziņās»: «Ne nepagurt, bet atjaunoties.»

2.1.21.

1 dzejolis. Segliņš un Priedīts. Pārrunājām par «Jā-

zepa» lomām. Kad nāks Segliņa «Jāzeps»? — Viņš at-

bild. — Viņš spēlēšot visu, ko liek, pat Asnati un Dinu!

Teicu, labāk lai spēlē komiskas lomas, ka tik smuki at-

bild. Liek man priekšā rakstīt priekš kinofilmas. «Es

karāi aiziedams» 1 esot atnesis 150000 rbļ. skaidra atli-

kuma.

Došot man pāris desmit tūkstošus. Saku — par maz.

Vajagot filmu priekš ārzemēm. Tur lieli ienākumi — lai

maksā vairāk. — Runā par 100000 r., jo es nevaru nodo-

ties lietai pilnīgi, kad maza maksa. Tad tā iznāk tik bla-

kus nodarbošanās. Man daudz citu darbu.

Ja maksa pietiekoša, tad var uz to koncentrēties, jo tas

gluži citāds darbs kā līdzšinējais.
Veids kā drāmai. Spēt es to varētu, jo esmu dramatiķis

un sekojis kiniem 2
.

Tiem ir nākotne. Itālijā kini ļoti labi

nostādīti — mākslinieciski un poētiski. Nepārspējamas
ainavas. Jau tagad var būt pilnīgi mākslinieciski — jauna
mākslas forma. — Tikai nejēdzīgās piedevas un satura

nabadzība, kuru grib padarīt bagātāku ar seksualitāti,

maitā visu.



39

Dibinājās akciju biedrība. Vakarā strādāju. 8 sīki dze-

joļi. lekrīt prātā dāvājuma pantiņš. Plāni ar Aspaziju.
Gulēt p. 12. Piekarsušu galvu.

3.1.21.

P. 8 uzcēlos. 1 dzejolis — vēl uz pagalvja.

Gulbja vīrs. Gulbis braukšot uz Vāciju. Būtu jābrauc
līdz izrādes nokārtot1

.

Lasu kino biedrības statūtus. Pasta vīrs. Dzeramnauda.

Vajadzētu prasīt, lai ierīko visi pastkastītes. Pastniekam

vieglāk — mazāk ļaužu vajadzētu. Arī publikai labums —

ātrāk dabūtu. Sētnieks. Dzeramnauda. Nams neko neesot

vērts. — Olga un Deglavs. Olga aiziet žēloties ar Aspaziju.
Izdodam apliecību. Deglavs stāsta, ka Bērziņš neesot at-

nācis pēc romāna
2
. Saku, lai nes pats. Norunāts bijis.

Šis prasot 2 r. par rindiņu. Romāns būšot 1000 lapp. 1

gadā nevarot nodrukāt. Laidīšot 2 daļās. Benjamiņš ne-

gribot novilkumu. Grāmatu izlaist maksātu par dārgu —

100 r.

Solījies ņemt Zeltiņš kopotos rakstos. Taisot stereotipu,
lai vēlāk var nodrukāt. Arī maksā. Zeltiņš ar Goltu brā-

ļudēli. Golts licies vairāk uz tekošo spirtu nekā uz grā-
matu spirtu. Deglavam 2 pāri zābaku. Sola man vienus.

Mērījām, un izrādās, ka dzīvojam uz vienādas kājas. —

Nebūšot dzelteni, bet melni. — Ēdām. — Spriedām par

budismu. — Atstāsta grūtības par dejas regulēšanu. Viņa

laikos dejotāji par daudz spiedušies kopā. Biedrības valde

nolēmusi šķirt dejotājus par puspēdu. Tiklīdz nošķīruši —

saskrējuši atkal kopā. Policistu tik daudz nebijis.

Nosodīja modernās dejas.
Pētersona kdze. Ar Aspaziju jārunā. Atnesa patīkamu

atmosfēru. Pēc pusdienas Lauciņ jkdze. Sajūsmināta,

sirsnīga; politiķe ar iedvesmājas talantu.

Vajadzīgs cilvēks, kas mūsu pelēkos laikos var sajūsmu
nest. — Smiļģis dēļ «Atriebējas». Var spēlēt ir veco, ir

jauno. — Ļoti plašs ampluā. leteicu, lai idejas dēļ pirmo

spēlē jauno. Kad būs vājš tēlotājs pozitīvā elementā, visa

luga idejiski zaudēta.

Interesantāks ir negatīvais tips. Bet baudītājam.
Tā Šillera «Laupītājos» reālisma laikmets nolikts par

intrigu gabalu tādēļ, ka galveno lomu izrādīja Franc Mo-

ora.

Redzēju Cīrihē kādu citu galvenā lomā, un tūliņ visa

luga pacēlās. Vieglums gan ir negatīva loma ir aktierim,
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ir dzejniekam. — Bet tā būtu idejas uzupurēšana kūt-

rībai. — Atnāca Vilmiņa pēc stenogrāfijas stundām.

Priekšā viesis. Tūliņ sākām strādāt. 2 dienu kronika —

līdz pus 10 v. Saucu uz tēju. Bet Vilmiņa paliek lepna —

iet mājā. Lai iet — gan atnāks rīt mazāk lepna!

Strādāju ap plāniem «Nemiera dziesmām». Ejam gulēt

pus 12.

1 stundu strādāju pie vaļēja loga. Vilmiņa saka —tā

varot saaukstēties. — Pa nakti bij iesnas. Viņai taisnība!

Parasts domāt staigājot vēl no cietuma laikiem. Vilmiņa
saka — pie vaļēja loga arī vingrot nav labi. Labāk izvē-

dinātā istabā; tehniski nav iespējams.

4.1.21.

Augšā jau 7. Plāni par «Nemiera dziesmām». lesākt ar

«Prometeju»
1
. Meklēju grāmatas un aizkārtojos. Ivanovs

un Teodors. Ivanovs atnesa frakcijas bildi ar parakstiem.
Man jāparaksta. Solās arī priekš manis izgatavot ar pa-

rakstiem. Atpūties, uzbarojies; par pierādījumu atnesa

man desas gabalu. Prezidija sēdes sāksies 18. janv. Brauc

mājās. Teodors — «s mesta v karjer» tūliņ filozofēt. Šie

domājuši, ka es kā godīgs cilvēks — dzīvojot siltā ligzdiņā

Pārdaugavā, kuru šie tik skaisti ierīkojuši.
2 Kas to dos!

Atskrējis uz Rīgu visā burzmā iekšā! Dikti krata galvu.
Ar svētiem vārdiem nostrosta. Saku, ka tad Pestītājs pats

no debess ligzdas, kura vēl siltāka, nolaidās zemē no mū-

žības laicībā. Ja tas ienes atgaismu laicībā — «rad sta-

ratsja» mēs ar'! Bet, kad viņš to laicību grozījis ar mū-

žību, vai tad tā laicībā nebūs arī viņu grozījusi un vai

viņš uz savu mūžību aizgāja tāds pats kā bijis? — Vai

tad mūžībai arī nebūs jāattīstās? — Ko citādi viņš būtu

meklējis laicībā!

Teodors dikti sabīstas. Vai tad mūžība arī varot attīstī-

ties? — Var gan! Vai tad mēs nezūdam tanī mūžībā? —

Nezūdam vis. — Vai patība paliekoša? — Patība gan.

Daudz esot domājis un bažījies. Priecīgs, ka var drošs

būt. Bet vai tik tā esot? — Man pierādījumi skaidri zi-

nātniskas dabas — vēsturiski. Kustība nezūd. — Meijera
likums. Bet vai tas tik esot drošs, vai neesot hipotēze. —

Nav. Kopš 70 g. dabas vēstures likums. Mēs esam kus-

tība. Dvēseles parādības ir kustības. Tātad domas un

jūtas, kas tikai augstākās dvēseles parādības, arī ir kus-

tības. Ir pat hipotēzes, ka domas un jūtas ir elektriski vai
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tam līdzīgi procesi. Visādā ziņā kustības, ja ari nezinām,
kādas vielas. Pašas vielas pēc enerģijas hipotēzes ari ir

kustības, enerģijas veids. — Un dvēseles parādības, domr,s

un jūtas kopā ir dzīvs cilvēks. Kā tādas šīs kustības ne-

zūd arī, cilvēkam mirstot, bet pāriet citos veidos.

Kā vienkāršas dabas kustības — gaisma, siltums —

šķietami zūdot, patiesībā pārveidojas. Dvēseles kustības

vismaz še uz zemes paliek, tikai citādā veidā. Bet jāsaka
cits: dvēseles kustībām ir iznākums: viņu kopīgā darbība

dod cilvēku patību. Kā kustību komplekts viņu kopējais
iznākums ir pati kustība, tā arī cilvēka patība, individuali-

tāte ir arī kustība, tātad viņa arī pēc likuma nevar zust,

tas ir gluži droši.

4.1.21.

2. saruna ar Teodoru

Ja šaubas ir, tad tikai par to neziņu, kā pārveidojas
šī patība, miesām mirstot. Kur paliek siltums un gaisma,
elektrībai zūdot, to puslīdz visos gadījumos varam iz-

zināt. Bet, kur paliek patība, to vēl nezinām. Un aiz pār-
pratuma nu ceļas šaubas par pašu kustības esamību.

Otrs pierādījums — dvēsele ir atoms, un atoms ir

paliekošs. Atomu var sadalīt, bet viņa sastāvdaļas —

joni — atkal top pastāvīgi un patības kā saules.

Runā Teodors ieminējās par koraļļu rifiem. Teicu —

katrs mazais ķermenītis, no kura rifs sastāv, arī jūtas par

patīgu, katra šūna mūsu miesā laikam arī jūtas par pa-

tību. Varbūt cilvēka patība arī ir tikai jons no atoma

vai šūniņa no miesas. Bet viņa jūtas kā nedalāma un

vienota. Nav jāaizmirst, ka atoms, kurš sadalās jonos, pret
šiem joniem ir tik liels kā saule pret planētu.

Atomā atspoguļojas visa pasaule — tāpat patībā. Ja nu

tomēr būtu jāmirst, — saka Teodors.

Vai labs nama saimnieks putinās savu mantu? Tu esi

savu patību izkopis pus mūžu cauri. Vai tu to kapitālu
nosviedīsi? Vai ekonomija nav dabas likums, un, ja daba

ekonomiska, tad es negribu būt izšķērdīgs. Krāj vien pats

sev.

— Daudz esot pārdomājis. Tie grūtie, grūtie brīži un

ciešanas piespieduši uz domāšanu. Bet tomēr labas esot

tās ciešanas.

Es sāku bārties. Spēka iztērēšana. Bez ciešanām spēki

stiprāki un vairāk būtu padarīts.
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Par šo tematu ļoti bieži baros. Visi mani priecina ar to,
ka bij jāiet trimdā. Citādi neko nebūtot uzrakstījis. Grib

cepināt uz uguns, lai tik bļauj dzejas. Kad viena dvēsele

izkūp — ņem atkal citu priekšā!

Teodors domā — tas vēstures likums. Tā vienmēr bijis.

Bijis gan, bet nav jābūt. Bijis ne liktenis, bet sliktenis.

Mēs pārtaisīsim citādi to likumu — lai pasaulē tik daudzi

par velti neizšķiestu spēkus.

Vēsturē arī visas zemes nosaimnieko savus mežus: kad

tukšs — sāk dēstīt par jaunu. Ar dvēselēm dzīvo kā ar

kokiem. Mēs taisīsim jaunu likumu, kurš taupīs spēkus.

Vajaga tik pārgrozīt sociālos apstākļus, tad būs vispirms
nost lielākais ciešanu avots — rūpes par barību. Gan tad

iekārtosim aši, ka patības varēs izkopties un tapt katra

par veselu, garīgu pasauli. Tagad tik retos gadījumos iz-

dodas tapt par pasauli. Tos sauc par ģēnijiem. Katram

tādam jābūt.

Ģēnijs nav ārkārtīgs cilvēks, bet normālais, un tādam

jātop katram.

Nepareizs uzskats līdz šim, ka ģēnijs ārprātīgs, neda-

bisks izvirtulis. Retais tik saprot, ka ģenialitāte ne sli-

mības, bet veselības zīme. Spēki pilnā kustībā, plašumā

un dziļumā, visu pretrunu kopībā ir ģēnijs.

Vilmiņa saka: būs tomēr starpība garīgā apdāvināšanā.
Jā, ģēnijs viens no otra vairāk šķiras kā ikdienas cilvēki.

Starpība būs liela, bet kvalitāte līdzīga. Mums laika diez-

gan to pierādīt ar piedzīvojumiem.

Šķīrāmies ar Teodoru ļoti sirsnīgi. Viņa acis šauras

palika...
Pārrakstīju dzejas. Kārtoju prologus un sveicinājumus —

plašs, auglīgs darba lauks.

Zeltmatis. Runājās ar Aspaziju. Slims bijis — plevrits.
Pabāls. Viņa īstais amats — mākslas skola — režija.

Draugu neesot. — Pirmais draugs lai ir sava paša māksla.

Tad arī citi mīlēs. — Daži skolnieki mīlot. Tas īstais ceļš.
Konkurentiem grūti būt par draugiem.

Zaldāts. Brauc uz Liepāju. Liepājas zaldāti ļoti palaisti,
pat laupa. Virsnieki ar zaldātiem nesadzīvo un turas at-

šķirti. Izglītojošu iespaidu nedara. Es saku: Liepājā paši
virsnieki dara blēņas, plēš sociāldem. karogus nost, traucē

bēru gājienus un sapulces. Viņš saka: tā jau tā vaina

esot. Citādi jau zaldāti būtu labāki. Patīkams cilvēks. No

jaunākās paaudzes.
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5.1.21.

Ilgi neaizmigu. Šorīt galva sāp — un tā visu dienu.

Smelters. Latgalieši priecīgi, pateicīgi, sirsnīgi un mīlīgi.
Nākot kā pie sava rada. Kur gan citur lai ietu? Lai aizdo-

dot 1500 r. latgaliešu skolotājiem. Runā neveiklos vārdos,

bet no katras kroķes spīd sirsnība.

Vilmiņa atstāsta, ka aizpērn pie kluba gribējuši nodi-

bināt latgaliešu sekciju. Kurcijs pretī ar sīvu protestu —

latgalieši nevarot kultūras ziņā tikt līdzi latviešiem. Biju

domājis, ka latgalieši paši baidās. Arī tagad viņš baidījās
dibināt «Jauno Straumi» Rēzeknē.

Aspazija dusmojas par neizdevušos ģīmetni. let pie

Lapiņa — lai dod kādu ģīmetni. Vienu dabūjusi — neesot

gatavas. Vajaga ģīmetni likt tādā pat apsardzībā kā lite-

ratūras darbus. Mans deguns tāds pat mans ražojums kā

mans raksts.

Lūdzēja dēļ vietas. Galva sāp — nevaru neko strādāt.

Pavakarē atnāca Art. Bērziņš dēļ romāna un lugām. Ne-

ļaujos piestiept tūliņ. Izdabūju «atvaļinājumu» līdz

1. aprīlim. Jāraksta «Ģirts». Aspazija arī dos no 1. jūlija.
Baidos no eksperimenta, jo nekad neesmu rakstījis. Bēr-

ziņš saka: valoda man esot koncentrēta i dzejās, i afo-

rismos. — Dramatiķis. Vai drīkstu pāriet uz citu? Viņš

negrib ļaut «Šķidrautu» Dailes teātrim. Es negribu «Uguni

un nakti» dot. Aspazija solās rakstīt «Lakstīgalu» vai

«Ruti». Es varētu dot ko reālistisku. Dailes teātris varētu

ņemt «Zelta zirgu» vai «Pūt, vējiņi». Pulkstens 8 — pelde.
Vakarā strādāju ap aforismiem. Beigās aizlasos Švābes

«Kultūrvēsturi». Pulkst. V22 gulēt. Neaizmiegu.

Domāju — kādā veidā labāki mirt? Smuki būtu vannā

āderi laist. Arī no karstas vannas var trieku dabūt; tas

tikai nav tik droši. Nepatīkami, ka pēdējā sajūta savie-

nota ar sāpēm. Drusku praktiskāka ir slīkšana. Savādi ir,

ka daudz teoretizē.

6.1.21.

Agri augšā. Ap aforismiem. Uzrakstu 4 aforismus — 60

rindiņas. Avīzes. Staigāju pa istabu.

Orientācijs ar kundzi. 1 Dikti mīlīgi cilvēki. Runājām

par skolotāju kongresu. Viņš pārsteigts, ka skolotāji tik

progresīvi. Sajūsmināts par Aspazijas runu. Arī melnie

labi rakstījuši «Sargā».
2

— Afelds. 3 Lieli plāni — Rīgu

padarīt par pulksteņu centrāli. Bet ministrija nedod at-

ļauju pulksteņu ievešanai. Viņš grib iet pie Satv. sapulces.
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Aicina mani pulksteņnieku padomē. Es saku, ka no tādām

praktiskām lietām daudz nesaprotu. Viņš esot sen ma-

nījis, ka es no veikala saprotu vairāk kā dažs veikalnieks.

Man arī faktiski ir veikalnieka spējas, bet es nevaru viņas

praktiski izlietot. Tas laikam atkarājas no amata, jo man

kā dramatiķim visas lietas jāsaprot un jāsaprot līdz ga-
lam. Citādi dramatiķis netiek galā ar motivēšanu. Afelds

brauks uz Šveici.

Veidemans. Grib, lai dod «Šķidrautu» Dailes teātrim.

Nospriedām — izdalīt. Manas domas: «Šķidrauts» Dailes

teātrim pēc tendences un tradīcijām.

Aspazija runājusi par jaunu lugu sarakstīšanu uz ašu

roku. Mēs daudz uz to nepalaižamies, jo nāk parlamenta
sēdes vakarā un komisijas rītā. Bez tam — Skatuves skola.

Parakstu orderi uz 80 000 r. Cerība dabūt vēl 100000 r.

Vakarā izsargājos no aizlasīšanās. Lasīju persiešu dzeju.

7.1.21.

Agri augšā. Plāns par 2 g. veca «vīra» dzīves gā-
jumu — bērna grāmatu. Būtu gluži kas jauns un intere-

sants ne tikai pedagogiem, bet arī publikai.
Vilmiņas ideja — «Sietiņam» likt pa starpām arī prozu

no bērnu un kustoņu dzīves vai fantastiskus stāstiņus.
Bērniem tuvāka un mīļāka fantāzija kā reālā dzīve, jo arī

viņi paši vēl dzīvo vairāk fantastiskā pasaulē. Tāpēc arī

bērni tā mīl vecmāmiņu pasakas.
Lasu jaunākās vācu dzejas — «Aktionenbuch». Jātulko

«Nemiera dziesmām». Apmeklētājs — dzejnieks. Nestā-

dās priekšā, — mēs jau pazīstoties no Satv. sapulces. Es

nu gan nepazīstu, bet ko tur lai saku. Nācis aprunāties,
vai dzejas drukāt, vai ne. Kritiķi pārāk uzbrūkot, sarūg-
tinot visu dzīvi. Teicu, lai nebaidās. Kad nevar panest

kritiku, kā panesīs dzīvi?

Dzīve — visasākā kritika. Kad nepanes kritiku — pa-
dara sevi par mīkstu un tad arī nepratīs sevi kritizēt.

Kas dzejā visvairāk jāievērojot? Kādās formās dzejot?
Stāstu viņam: 1. likums — saturs un forma — viens.

Atšķirat man — kurš ir saturs un kur ir forma, kad jūs
redzat suni pa ielu skrējām? Dabas vēsturnieks pabrīnī-
sies, ja teiks, ka matērija un enerģija — divas lietas.

Katrai dzejai sava forma, kura nekad neatkārtojas. Rādu

viņam zaļu lapu. Katra savāda, patstāvīga, kaut gan līdzīga
un koka sastāvdaļa. Tā arī dzeja patstāvīga, kaut gan

atkarājas no laikmeta gara.
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Vai uz ritmiku jāgriežot vērība? — Visa dzīve ir kus-

tība, un katra kustība ritmiska. Bez ritma nav dzejas.

Rādīju savas dzejas. Diletanti mēdz likt atskaņas, kad

viņas gadās. Tā arī viņam. Katrai dzejai sava forma. Jā,

bet, ja forma diletantiska, — saku
—,

tāds pats arī dzej-
nieks.

Viņam viena traģika esot uzrakstīta. Draudot 10 g.

katorga. Esot vienai meitenei gribējis palīdzēt dvēseles

jautājumos. Tā jau tā grūta lieta, bet viņam grūti bijis
atrast piemērotu telpu un laiku, un tā meitenes tēvs at-

radis meiteni naktī viņa istabā. lesūdzējis viņu pie tiesas

un apdraudējis ar 10 g. katorgas.

Mierināju — ka nav nozieguma sastāva, ja nekas nav

noticis. Visvairāk baidījies par to, ka nesaucot priekšā.
Lieta esot jau Rīgā nonākusi. Saku — tas nozīmē to, ka

lietu izbeigs. Tur nav nemaz jāsauc priekšā.
Viss būtu labi, ja tik viņš nebūtu savās lielās bēdās,

savā sajūsmā salauzis manu krēslu. Tā man būs «dārga

piemiņa». Bet es viņam to ļaunā neņēmu.
Aleksandrs Bērziņš — L. Paegles paziņa. Atbraucis no

Krievijas pirms Upīša. Nevarot Rīgā turēties — bailīgi.
Aizbraucis par skolotāju uz Vidrižiem. Prasa manu ģī-
metni. Grib plašāk par sevi stāstīt, bet uznāk cits ciemiņš,
un tā viņš aiziet.

Zeltmatis. 6. Rīgas pulks gribot Nacionālā teātrī brīv-

izrādi — «Jāzepu». Viss būtu par brīvu, tikai dienas izde-

vumus — 6000 r. — pulks segtu. — Honorārulēti aprēķina —

100 r., bet tūlīt pieteikušies invalīdi — arī par brīvu.

Aspazija ar mieru — atsakās no honorāriem. Es gribētu,
lai kāds no pašiem atnāk parunāt, — citādi iznāk, ka

autoram tā kā tā nekas nenākas. — Lamberts, Skulme,

Mediņš. Runājām par «Uguni un nakti». Lai es sakot, ko

gribot izvest. Es saku: — Viss, kas sakāms, ir izsacīts

drāmā. Lai viņi saka no savas puses. Sākām apspriest.
levadu arī izrādīs. Mediņa kompozīciju «Pāri upei» dziedās.

Dziedātāju spundēs orķestrī. Ja redzams būtu, tad gā-

jienu nevajadzētu. Kur mēness tiltu met — tur ies gā-

jiens cauri un katra persona būs apspīdēta, ies un vēlāk

pazudīs.
Pa gājiena laiku to dziesmu dziedās. I. cēliens lai uz-

sver tautisko. Pretstats starp reālo un tautisko. Velni no

3 vietām nāks ārā. Velna duršana bez lēkāšanas. Parādība

neies.

«Ugunī un naktī» raganu augšā braukšanu ņems, bet
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vajadzīgs bez kāpšanas iztaisīt. 2. cēlienā galvenās grū-
tības — zvēru un augu kustēšanās aiz stikla sienas. Pils

uzcelšana uz prospekta. 3. cēliens viegls. Priekškars, Rīgu
rādot, jālaiž plašs. 4. c. krāsas, kā priekšā rakstīts si-

žetā, — izdevīgas. Skatuve 3 dziļumos. 2. plānā liela ābele

un klints aka spīdošām malām. Ābelē stāvēs Spīdola. 3.

dziļumā — dzīru skats. 5. bez grūtībām. Cīņas vieta —

paaugstināta. Kaktiņš 75 reizes gāzies,1 «Ugunī un naktī»

kritīs, bet atkal celsies. Uzvedīs maijā. Skulmem — prieks,

dekorācijām vajaga 3V2 mēnešus. Mediņam — kompozī-

cijai — 7 gadus. Notēs briesmīgi daudz maksā. Aspazija
arī piedalās pie apspriedes.

8.1.21.

Cēlos 4. Galva sāp. Vienu stundu vēl aizmigu. Slikti

jūtos. Kareivis ar vienu zvaigznīti — lai dodot «Jāzepa»
izrādi par velti. Jāraksta zīme Mierlaukam, ka atsakos

no honorāra.

Marija. Lai dod manuskriptus. Aspazija dos apcerējumu

par «Uguni un nakti». Lilijas (Ivandes Kaijas) vēstule. Ne-

ganti pārmet par politiku.

Aspazija pārnāk no teātra sēdes. Budžets Skatuves

skolai nav vēl iesniegts. «Jāzeps» gājis 20 reizes. Pirmo

reizi — 13000, sestdien pāri 20 000 r.

Rīta pārdomas: Kā būtu pēc miršanas? Vai pats redzētu

un kā redzētu, jo orgānu nav? Bet vai tad pati redzes

kustība neturpinātos? Jeb vai personība kā kustība izpla-
tītos pa visu plašumu un reizē redzētu un dzirdētu? Kā

spriestu par ļaužu izturēšanos? Mirušie sazinās, pēc ma-

nas prakses.

9.1.21.

Gulēju slikti. Miegs nenāk. Nakti cēlos augšā — galva

sāp jau kādas 4 dienas. Projekts — celties un braukt uz

jūrmalu — atpūsties un strādāt. Cits projekts — iet pie
Pētersona kdzes — strādāt. Viņa dzīvo tuvu kapiem —

kapi tik drūmi — negribu tādēļ.

10.1.21.

Galva sāp. Guļu vāji. Pārrunājām ar Aspaziju par «Ģirtu
Vilku». Taisu plānus.

Mierlauks. Pārrunājām par «Krauklīša» lomām. Sveš-

zemnieka un Glūda raksturi. Apmēram tāds sakars kā

Melnajam bruņiniekam ar Kangaru. Atstāsta savas cīņas
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ar Duburu dēļ «Uguns un nakts» 1
, ar kritiku, Asaru, kurš

grib čukstēšanu kultivēt. Tomēr darbs visu atlīdzina. Vi-

ņam palikusi taisnība. Mierlauks — pašā pamatā māksli-

nieks. Viņam māksla galvenais mērķis, ne materiālais

stāvoklis.

«Tikai ģēnijs ģēniju var saprast — līdzīgs līdzīgu,» saka

Aspazija par Spīdolu un Lāčplēsi.

11.1.21.

Meklēju vielu. Visām teiku vielām nelaime — dod

augstāko momentu, bet ar garu, episku katastrofu. Ne

ņemt par katastrofu, ne pielikt galu. Tāds arī «Pieres

avots». Tas pats bij ar Indulf, tas pats ar Augstrozi. Izda-

būt varētu, kad noskaņotu uz tēva greizsirdību un vien-

tulību. Bet kādēļ taisni šo rakstīt? — Idejas nav; var

ielikt iekšā tikai pretešķības starp raksturiem.

12.1.21.

Veidemans. Stāsta par teātri; aktieriem alga samaksāta,

īre, elektrība — nost. Pētersona kdze pieņemta par darb-

vedi. Plāķa meita soloties atnākt. Plāķa pirmā sieva —

skaista un progresīva. Tā meitene arī no pirmās sievas.

Meitene atminoties, ka es viņu uz ceļiem šūpojis. Ar tēvu

nevarot satikt.

Aspazija saka: «Tu esi kā velns — neproti savu dzīvi

iekārtot. Es savu dzīvi ierīkoju, ka viena daļa iznāk sa-

biedrībai, otra — man pašai. Tev vajaga strādāt 3 st.

dienā, bet tu strādā 10 stundas. Tāpēc arī tev slikta dūša

un tu labi nejūties. Arī tev vajaga dienu tā iedalīt, ka

viena daļa iznāk sabiedrībai, otra tev pašam. Ar atpūtām

ilgi neies. Pūties un pūties! Lai tu esi pārliecināts, ka dzī-

vosi 200 gadus, bet jādzīvo tā, it kā tu nemaz vairs ne-

dzīvotu. Tu esi pļēgurs — atdod sevi visu!»

Es atbildu: Pa atpūtas laiku uzrakstīju 6 grāmatas. Un

pašlaik taisu 7. grāmatu. Bez tam — atbraukšana — liels

lūzums. Atminies, kā tev gāja. Bez tam vēl 8. grāmata

jau gandrīz gatava — «Sudrabota gaisma».

Aspazija saka: «Grūtie darbi tev jāstrādā — negrūtos

tu tāpat padarīsi. Man tevi jāskubina uz priekšu — tas

mans uzdevums. Es jau tev atpūtu dodu, bet piedomā arī

par to, kas nāks.» Kad sāksies parlamenta sēdes, tikpat

nevarēs savienot. No lielākiem darbiem — «Muroms»,

«Grahs».

«Muroms» — liels, filozofisks darbs. Viņā — lielas
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domas. «Grahs» — vēsturisks. Filozofija lielāka par vēs-

turi, jo vēsture ir saistīta pie laika. Man ļoti patīk
«Stenka». Ko es varētu tagad strādāt' no lielākiem? —

«Grahu» un «Imantu», jo tie man ir te.

Aspazija saka — «Aleksandrs» būs ļoti smuks. Alek-

sandrs man jau no bērnu dienām mīļš. Es atbildu: Tur

man materiālu nav tik daudz. Ari persiem daudz dzeju
sadzejots par Aleksandru. Par Aleksandru stāsta, ka pēc
viņa nāves — mūki ar tādām dusmām norāvuši tā zārku,
ka pelnus izkaisījuši. Varētu tur tulkot vēl kādas Bakha

teikas un maķedoniešu. 1 «Grahu» vai «Muromu» varētu

savienot ar parlamenta sēdēm.

13.1.21.

Liepājnieks. — Lai Aspazija braucot sestdien uz sapulci.
Sievietes esot pārsvarā un jāsaturot kopā. Zanders zve-

jojot nost. Sievietes savā starpā neganti kaujoties un

nozvērējušās klausīt, ko teikšot Aspazija.
Pētersona kdze. Lai eju pie viņas strādāt. — Sūdzos par

kapiem. — Neesot bīstami. Miroņi mierīgi guļot. 20. jan-
vārī pirmais termiņš. Jāizšķiras — Stukmaņi vai Sigulda.
Lai Aspazija braucot apskatīt. Spriedām: cik ņemt ze-

mes? Pētersona kdze saka: 5 pūrv. — kartupeļiem, sak-

nēm un puķēm. Stukmaņos varētu ņemt 40 pūrv., iznāktu

līdz Daugavai. Zeme gan vāja, bet Daugava. Vai neva-

jadzētu ņemt pilnu zemnieka mēru? — Kad 5 pūrv., tikpat

jāņem kalps.
Cielēna māte viena uzņēmusi augļūdens ietaisi. Dūšīga

sieva. Viena pati visu izdara. Augļūdeņiem uzlikta ak-

cīze.

Tik nelaba dūša nav bijusi kopš tēviem un sentēviem.

Nekad neesmu tik maz strādājis.

14.1.21.

Turpinu plānu «Brāļiem». Gatavs 4. cēl. lielākais ārējs
notikums. 4. c. mēdz būt vājš pēc teorijas. 5. c. — psiho-

loģiski spēcīgs, varbūt pārspēs. 4. c. [un] 3. c[ēlienu] arī

psiholoģija pacels — tā domāju. Būtu paraugs īsuma drā-

mām. Ideju grūti ielikt tieši, bet netieši varēs uzbūvēt uz

šķiru un rasu pretstatiem. Krāsu netrūks. Vajadzīgi ma-

teriāli.

Vēstule — lūdz sajūsmināt jaunatni uz darbu un dot

statūtus jaunatnes pulciņam. Uzrakstu 1. cēliena «Brāļu»
šēmu. Tāļāk gatavs, tik nepaspēju uzrakstīt.
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15.1.21.

Nevedas darbs. Sagriežu papīrus, bet nekreņķējos tik

daudz kā vakar. Smiļģis dēļ «Atriebējas». Vēlams papil-
dinājums. Lieku priekšā «Pusideālistu». Viņš pareizi uz-

tver lomu kā traģisku. Varbūt publika sapratīs. Varbūt

mans labākais darbs, bet nevar un nevar publika viņu

saprast.

Liku priekšā «Borisu Godunovu». Es viņu dramatizētu.1

Izmestu laukā Dimitrija un Marijas epizodi, lai panāktu
drāmas vienību. Puškins, nebūdams dramatiķis, ņēma

iekšā visu, kas tik smuks, un domāja, ka Šekspīrs tāpat

darījis. Bet Šekspīra epizodu jeb gabalu tehnika ir tiešām

tehnika un ne nolaidība. Mēģinot īsi rakstīt drāmas, es

atradu, ko citi nezina, — ka šī Šekspīra epizodu tehnika

iztek no drāmas īsuma. īsi rakstot, vajadzīga bieža vietu

maiņa. Modernā veidā sakopojot visu vielu s—B grupē-
jumos jeb cēlienos, fabula koncentrējas ar ideju palī-
dzību. Ļaunums tas, ka bieži, ņemot vietas koncļentrāciju].
Labums tas, ka drāmas kopība vieglāk aptverama un

izceļas ideja. Šekspīrs strādājis bez idejas. Viņš liek ak-

meni pie akmeņa — epizodes. Smiļģis liekas saprotam.

Runāju viņam par vēlējumos rakstīt uz grieķu drāmas

pamata — lai izceltu lielumu. Smiļģis piezīmē — grieķiem
trūkstot notikumu — garāku norisinājumu.

Taisnība, tāds ir arī Šekspīrs — viņam pirmā vietā

nestāv idejas, bet drāmas lielums. Grieķus mēs nesa-

sniedzam — tas mans mērķis. Viņš protestē — Indulī esot

lielums. Indulis lielāks par Jāzepu. Jāzepam sava. perso-

nīgā vieta, savs egoisms. Indulis stāv tautas interesēs —

bagātāks vispārības idejā. lebildu — Jāzeps viss ir sim-

bols.

Gulbis atnes rēķinu Aspazijai. Man tik papīri — es jau

pagaidīšot. Aspazijai došot avansu. Gulbis stāsta, ka svētku

laikā — decembri — pērkot grāmatas vājāk kā oktobrī

un novembrī. Neesot naudas ļaudīm. Skolu jaunatne —

nevarot nopirkt. Laucinieki, kuri pelna lielu naudu, — iet

uz krogu un kino. «Trīs loki» izpārdoti tik 1000 eks. Do-

māju, ka pirks kā dāvinājumu uz svētkiem. «Krauklītis»

arī 1000 eks. Arī «Jāzeps» — 1000 eks. Gulbis grib izdot

«Uguni un nakti», ne «Induli»; to grib rudenī izdot. Viņš

atzīst, ka «Jāzeps» nositis Operu. Opera — pusi tik pilna.
Tas man liels triumfs. Tātad «Jāzeps» ne vien pacelies

pats, bet sev līdzi pacēlis citas lugas. Visas sēnalas tiek
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izpārdotas. 20. izrāde «Jāzepam» vēl gāja par paaugsti-
nātām cenām. Tā zīme, ka vēl arvienu ļaudis plūst. Ne

par velti Opera grib uzvest «Uguni un nakti»; viņa zin,

ko dara.

Smiļģis teica — «Induļa» inscenējums ļoti attīstības

spējīgs. Var vēl daudz dažādos veidos izrādīt. Var vēl

rādīt 10 gadus. Viņš Induļa lomu atzīst par tempera-
mentīvu. Taisnība. — Gulbim dodu jaunu ideju — grā-
matā vidū, pie saknes, likt krāsainu švītriņu. Piem., «Addio

bellai» — bāli zilu. Viņš atzīst par pareizu, tikai dārgi
maksāšot. — Otrais — «Addio bella» liku jau vāka gleznu
likt attālāku; bet ir vēl viena kļūda! Gulbis saka — šim

arī liekoties, ka tur kā trūkstot. — Aiz «Treju loku» vāka

— jāliek balta lapa. Jā — tā ir. Lielos — vai es nebūtu

labs drukātājs? — Būtu. — Mani jau agrākais «Hanzas»

drukātavas2 pārvaldnieks uzlielīja — es runājot par grā-
matām, it kā būtu «metronpage»

3! Tā man līdz šim lie-

lākā uzslava. Viņi man atsūtīja zeltainu goda lapu uz

Jaungadu un 1 eksemplāru no «Muižniecības ģimeņu
kronikas».

Man arī jāsaka — burtliči uzlikuši «Indulim» labāku

zīmējumu nekā Tilberģis. Tas zobens ar sirdi virsū nāk

no burtliča. Tagad viņš tik populārs, ka kāda divīzija bij

atsūtījusi savu karogu ar šo zobena zīmi. Uz mana albuma

Dzenis arī uzlicis šo zobenu. Un toreiz — atmetu Tilberga

zīmējumu nost un pieņēmu šo zobena zīmējumu.
Gulbis brauc uz Vāciju dēļ «Jāzepa». Izrādās — Valters

nav nemaz ņēmis līdz. Gļulbis] tur paliks kādas 6 nedēļas,
kamēr būs nodrukāts. Stāsies sakaros ar lielākām firmām.

Izsūtīs teātriem un Latvijas sūtniecībai dēļ propagandas.

Rīgā cer pārdot — 1000 eks. Domā — būs veikals. Val-

ters būtu griezies pie F. Virta — mūsu pretinieka.
Kultūras fonds došot pabalstu priekš «Jāzepa». Es

saku — lai ieminas par franču tulkojumu. — «Ugunij un

naktij» pabalstīšanu. Lai ņemot nost Grosvaldam. Lai grie-
žoties pie ārlietu ministra. Nākošu rudeni ņemšot arī

«Uguni un nakti» izdošanai. Frančiem vasarā nemaz ne-

iznākot grāmatas. Grosvalds rēķina uz 10000 franku. Var

lētāk. Vācija sevi augsti tur, bet arī mūsu valsts papīru

spiestuve biļetenu labi drukā.

Vakarā — lasu Veidenbaumu, izlasu arī «Susuti». Dikti

brīnos, ka «Susutis» smuki uzrakstīts. Pirmo reizi par

savu darbu varu teikt — patīk. Aizlasos līdz p.
lfs2.

Guļu nemierīgi.
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16.1.21.

P. V2B. Atbrauc Aspazija. Stāsta par Liepājas notiku-

miem. Dikti uztraucos par tiem. Izglābusies caur gadī-

jumu — noticis uzbrukums no Ventspils pulka. Kad

norunājusi teātrī
1

— liela piekrišana. Pakavējusies tur un

tad tikai braukusi uz leišu biedrību. Būtu tūliņ braukusi

no teātra, tiktu iekšā huļigānos. Pretim nākuši brīdināt.

Teikuši — meklējot taisni pēc Aspazijas un Mendera.

Menders nemaz nav uzstājies. Rudevics pēc sakaušanas

leišu biedrībā braucis vēl uz kūrmāju un runājis tāļāk.

Dūšīgs cilvēks — strādnieks; atstāj inteliģentu iespaidu.
— Aspazija vairāk nav gājusi — nelaiduši. Postījuši te-

ātri, laupījuši bodes. Aspazija ļoti nogurusi.

Virsnieks Priede — pateikdamies par «Jāzepa» brīv-

izrādēm 6. Rīgas pulkam. Esot liela daļa latgaliešu un

daudzi pirmo reizi teātrī.

Metuzāls ar lielu pateicību. Dabūjis vietu. Čakstes kdze

jāportretē un vēl kādi. Jātaisa Bruņinieku nama deko-

rācijas. Tad vēl Bružes2, Kalpaka un mana fotogrāfija.
Saku — lai laiž mani vaļā — tie miruši. — Rozentāla

kundzes jour fixe iepazinos ar daudz māksliniekiem.

17.1.21.

Ceļos agri. Dibereju 1
par Veidenbaumu. Jāiziet no viņa

dzejas. Arējā stalaža — maza, jāņem tik tas, kas dzejai.
Jābalstās uz sajūtu un uz pazīstamiem tipiem — stu-

dents — dzērājs, pesimists. Sentimentalitāti izcelt uz ideju
un nākotni, kuru pats vēl nezināja.

Elektriķis. Noņem 80 r., kas būtu jāmaksā saimniecei.

Vīgant kdze. No vietas atlaista par to, ka gribējusi lite-

ratūru mācīt, ne gramatiku. Direktors briesmīgs.

Sūtu viņu pie Dēķena, Melnalkšņa.

Vilciņš. Vīrs ar 6 zvaigznītēm no 4. Valm[ieras] pulka.
Grib «Jāzepa» izrādi. Daudz latgaļu no krievu robežas.

Gribot to lugu — «Jāzeps un viņa brāļi»! Patīkams cilvēks.

Smiļģis ar Aspaziju dēļ «Atriebējas».

Būs smuki. Sīkas teātra intrigas. Freimaniete — grib
10000 r. par 2 rfeižu] uzstāšanos. — Esot slima bijusi.

Kokals. «Boriss Godunovs» būšot dārgs bajāru_kostīmu
dēļ. Smiļģis mierina — pat «Siminā» lēti izdarījuši; lai

ņem «Pusideālistu». Liks iekšā pirmo redakciju — nestrī-

potu —, izcels idejas pusi.
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Lauciņ jkdze ar draudzeni — atnesa puķes un peper-
kūkas. Nedabū izrunāties — uznāk jaunkundze no laukiem.

Vilmiņa atnāca p. 8. Strādājām līdz p. 10 — kroniku.

Lasīju Veidenbaumu.

Meklēju no veciem fragmentiem priekš noveles. Atradu

«Virpulī» dažas sarunas, kuras man noderīgas, tik nezinu,
vai viņas kā vēsturiskas nav neaizskaramas. Gulēt — 12.

18.1.21.

Pulksten 7 cēlos. Aspazijai jāiet uz Izglītības komisiju.

Nebiju labi gulējis — domāju pagulēties. No rīta — do-

māju par Veidenbaumu. Vakar Kokals saka — gaidot

«Ģirtu». Minu par Veidenbaumu — nesajūsminājas.

Paskatos uz jauniem dzejoļiem — atriebušies. Līdz šim

nevarēju no tiem tikt vaļā, kaut gan sen gribēju drāmu

sākt. Pilnīga periodicitāte — vajaga pie tās turēties —

ražīgāka strādāšana.

Vajaga atzīmēt periodus. Dzejas periods turpinājās kopš
atbraukšanas. Strādāju pie «Trejiem lokiem»; pret gribu

uzrakstīju «Sudraboto gaismu». Trūkst tik kādi 3 lielāki

dzejoļi, pāris mazāku un kārtojums, un grāmata gatava.

Labi, bet kad nu nāks tas jaunais periods? — Ko lai

tagad daru, kad piespiežos — nebūs tik labi. Dažreiz tā

bijis, ka piespiests darbs, kurš rakstot riebjas kā neveikls,

vēlāk izrādās par labu.

Lirikai pa starpām strādāju pie drāmām un tulkojumiem.
No decembra puses līdz janvāra ceturksnim uzrakstīju
«Sudraboto gaismu».

Atsūtīja Šķipsnas dzejas — «Ejot», man tuvi arī formas

ziņā. Sērīgs un mīlīgs. Pēc dzejām var spriest — varbūt

taču laimīgi apprecējies. Lasu Gruznas «Kad jūra krāc».

Veikli rakstīts. Visi vajadzīgie lozungi un raksturi iekšā.

Pat poēzija uzlaista — «jūra krāc». Atliek tik uzvest.

Ļoti nepatīk, ka mīlestību savieno ar asins izliešanu.

Mīla — augstākais cilvēka dzīvē — garīga — kā parā-
dība, un to savieno ar zemāko — asins izliešanu. Tā

«Salomejā». To var tik barbarisks, nekulturāls cilvēks.

Ka tai lugai tik lieli panākumi — rāda, cik mežonīgs
laiks.

Es reiz gribēju «Salomi» izlasīt, bet nevarēju līdz galam
izlasīt — riebums. Vilmiņa saka — visa dzīve rāda, ka

Eiropas kultūra vēl zvēriska, tik pārklāta ar plīvuru.
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Lasu Šou «Šokoladnij soldaķik». Viss Šou man nekad

nav paticis. — Dzejnieks, kam jāpastiprina talants ar

klauna jokiem.

Runājam par gleznām un puķēm. Vilmiņa stāsta — viņa

vienmēr tiekot lūgta pirkt mākslas kartiņas un puķes —

priekš citiem.

Bijis tāds mīlīgs gadījums. Piegājusi reiz Maskavā pie

puķu pārdevēja pirkt kādu ziedu. Pienācis jauns, glīti

ģērbies cilvēks un nopērkot visas puķes — veselu klēpi.

Vilmiņa gribējusi iet prom. Te uzreiz cilvēks ar visām

puķēm klāt: «Vai drīkstu piedāvāt?» Aši pārdomājusi, kā

tas būtu. Viņš turpinājis: «Puķes tak visskaistākās — ta-

nīs nekā ļauna nav.»

Vilmiņa paņēmusi arī. Jaunais cilvēks dziļi paklanījies
un aizgājis. lekš tā pastāv skaistuma spēks, ka viņš mo-

dina labākās un cēlākās jūtas. Tā skaistums un mīla at-

šķiras no itin visas pasaules.
Tik lielam garam jāizšķir lieli jautājumi. Kad mīla ir

personīga lieta — viņu var atstāt. Kad tā cilvēkam būs

vairāk — viņš viņu neatstās.

Mīla pāriet darbā vai citā garīgā kustībā, tāpat kā

siltums elektrībā. Spēks nezūd — arī mīla ne.

Vilmiņa iebilst: Vai cilvēks ar savu darbu nepaliks
viens — nenožēlos. — Paliks, bet mīla zudusi nebūs, tikai

apmierinājums būs zudis. Kas viegli atsakās no mīlas —

pats nav dziļš.

Mīla nebūt nav zemāk nostādāma. — Visi lieli garīgie
darbi, varonība no viņas iziet kā no gaismas avota,

Vakarā lasu Šou, «Borisu Godunovu». Šou pārāk bez-

kaunīgs — anglisks, raksta par tādiem civilizācijas aug-

stumiem, kurus citi nemaz nevar aizsniegt. Briesmīgi

augstprātīgs, bet nekad cilvēcisks. Teicu — nepieņemšu.

19.1.21.

Pīkst. 6 jau augšā. Sadomāju plānu «Veidenbaumam».

Iznāk 5 cēlieni, tik 4. negrib padoties. Lasīju Veidenbauma

tulkojumu «Pfaija» — stipra mīlestība, kas meklē pa visu

pasauli un atrod tikai nāvē. 2. stāsts no krievu klaušu

laikiem 1
— bāreņi, māte klausībniece, muižniece.

Zālīša kdze. Pašā laikā. Lai stāsta par Veidenb-umu. —

Maz zinot — Zālīts vairāk zinot. Tik daudz zināja pa-

stāstīt — vidēja auguma, brūniem matiem, 21 g. vecs,

dzīvespriecīgs. Plecīgs un veselīgs. Mīlējis runāt. Rakstī-
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jis garas vēstules — nekad bez 2 loksnēm nav bijis. Dzejas
iekšā. Laikam jau tad rokrakstā izplatījušās viņa dzejas.
Pats nav bijis tam pretī.

Gribējis braukt ar Zālīti uz Jēnu. Zālīts atrunājis —

pirms lai pabeidzot studijas Tērbatā. Tā palicis. Materiālie

apstākļi nebijuši tik slikti. Ar Beldavu bijis Tērbatā kopā.

Jāpaprasa, ar kuru Beldavu — mācītāju vai ārstu? Kopā
ar Beldavu kāvušies ar krēsliem pret letoņiem. Bijis liels

ienaidnieks letoņiem.
Reiz Rīgā ar Zālīti sadzērušies. Nakti nākuši mājā. Uz

Esplanādes sācis saukt: «Lai dzīvo Republika!» Gribējis
kauties ar miesnieku zeļļiem. Šie ieraudzījuši, ka studenti,

un ieveduši restorācijā, un cienājuši. Jutušies ļoti pago-

dināti.

Zālīts un Zvārgulis bijuši kopā Cēsu apriņķa skolā. Jēnā

atsūtījis to fotogrāfiju ar cepuri — tad jau bijis panīcis.
Miris ar diloni. Saku — lai pierunā Zālīti, lai uzraksta

Veidenbaumambiogrāfiju.
2īdi stāstot: «Ulmann ist ein vorziglicher Mann! Ich hab

m 2 Tagen 600000 R. gewonnen.
2
» Ķirķis — atnesa sta-

tūtu projektu no universitātes. Štelmahers. Dauge izdošot

žurnālu — lai dodot rakstus. — Lai drukā vecos.

Fredis. Stāsta par jauniem nama projektiem. Esot vai-

rāki piedāvājumi. Klāra — par Raiņa klubu. Vakar bija
Birutas svētki3

.
Lasu vakarā Veidenbaumuun augstskolas

2. projekta statūtus. P. 10 pārnāk Aspazija. Turējusi rurm

studijā, — apsveikusi. «Atriebēja» smuki iznākšot. Eju

gulēt p. 12. Jāiet agrāk gulēt — acis sāp no lasīšanas

vakarā.

20.1.21.

Ceļos p. 7. Strādāju pie «Veidenbauma». Negrib pado-
ties temats. Pārāk lirisks, notikumu maz, bet, tiklīdz pa-

strīpo notikumus, — lūst vispārējs raksturs.

Purgail. Vīrs izgudrojis automātisku šauteni. Grib, lai

viņam dod darbnīcu. Sūtu pie ģen. Baloža.

Pētersona kdze. Siguldā klubs lūdz māju un dārzu priekš
kluba vajadzībām. Tātad lieta nemaz negrozās ap mums.

Jāņem Stukmaņi. Ja mēs neņemsim — muižu izdalīs

bezzemniekiem. Mēs līdzīgām tiesībām ar bezzemniekiem,

tik mums drusku mazākas.

Aspazija pārnāk no teātra. Smuki. «Atriebējas» ģenerāl-

mēģinājums. Publika — bezdarbnieki. Dikti pelēki, no-

vārguši. Labi spēlējuši. Mazi bērni dacojuši un dziedā-
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juši. Dikti auksts teātrī. Visi sēdējuši ar mēteļiem. Visap-
kārt ļoti slikti kurina.

21.1.21.

Itin vāji gulēju. Slikts sapnis. Māsu redzēju Vilmiņas

apģērbā.

Mildiņa Robiņ. Runājām par matemātiku. Stāstīja par

mājas apstākļiem — gaidāmo procesu. Brālis grib dzīt

visus no mājas ārā — māti, māsas. Saku — lai ņem no

tēva vekseļus vai lai liek tēvam pārdot māju viņai. — Bai-

dās. Labāk grib ciest badu un atmest studēšanu.

«Daile un darbs» darbvede. Atnes «Kluso grāmatu» —

5 eksemplārus. Aizrādu uz nolaidīgu nodrukāšanu — tuk-

šas lapas atstājuši. Izdevums glīts. Vienu eksemplāru aiz-

sūtu Misiņam, jo viņam no visām manām grāmatām mē-

dzu sūtīt. — Pētersona kdze. Parakstu formulāru Stuk-

maņu zemesgabalam — 15 hektāru zemes. Slikta zeme,

bet pieeja pie Daugavas. Mēbeles lai taisa. Pats arī gribu
taisīt — tēvs galdnieks bijis.

Atmetīšu visus amatus un iešu par zemesrūķi. Viss ap-
nīk. Lirikai tāls — redzēt nevaru! Drāma negadās. Politika

apnikusi. Laikam cilvēks bez atpūtas nevar iztikt. Sešas

grāmatas jau izdotas. Septītā — «Nemiera dziesmas» un

astotā — «Sudrabota gaisma».

Aspazija aiziet ar 2 pavadonēm — Mildiņu un Vil-

miņu — uz «Atriebējas» pirmizrādi. Kārtoju tulkojumus.
Iznāks labi. Aspazija pārnāk no teātra. Dabūjusi puķes.
4. cēlienā pielikuši trepītes pie skatuves, lai varētu uz-

kāpt uz skatuves. Bijusi pēc tam frakcijas sēdē. Grib

streikot 26. janvārī, bet nevar vienoties.

22.1.21.

Gulēju pavāji. Uzmodos vēlu — p. 8. Nodarbojos ar

«Nemiera dziesmām». Lasu avīzes. Dzelzceļnieku kongress

mani sveicina mīļi un vienkārši.

23.1.21.

Vājš guliņš. Strādāju ap «Nemiera dziesmām». Avīzes.

Jūtos vāji. Pēcpusdienā Mednis ar kdzi un lielām dāva-

nām: albumu, medu, āboļiem, virumu bundžiņu un hia-

cinti.

Kundze prot izrādīt ar vaibstiem dažādus raksturus. Sa-

kām, lai iet par kininieci. Mednis saka, ka fotogrāfija var
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tāpat jaunus mākslas ceļus atrast. Rieksts izsaucies, ka

jūtot gan vecā nederību, bet nespējot atrast jauno. Med-

nis grib jaunā ekspresionistu virzienā uzsvērt fotogrāfijā
tikai svarīgāko un spilgtāko, ar ko darītu lielāku iespaidu.
Atmesties no vecā, reālistiskā.

Klio Mednis — mākslinieks ar saviem līdzekļiem. Viņš
arī nedzenas pēc materiāliem labumiem. Man liels prieks

par viņu. Nav onkuļu meklētājs kā Lapiņš.
Vēlāk atnāk Biruta Skujeniece ar Sēju no Kraujas re-

ferāta.1 Atnesa man referātu par «Čūsku vārdiem». Klubā

publikas bijis maz.

Biruta pierāda, ka neapspiež savu skolnieku individu-

alitāti, bet māca tikai vajadzīgo tehniku. lesācējam ne-

maz vēl nav individualitātes, ko apspiest.
Kad skolnieks piesavinājās tehniku, tad viņam jāatzīst

sava individualitāte un tehnika.

Arī rakstnieks iesāk no pakaļdarīšanas meistariem un

vēlāk tikai atrod stilu.

Man mācības gada nemaz nav bijis, jo vēli iesāku —

kad jau biju gatavs.

24.1.21.

Fragmentāriska gulēšana. «Nemiera dziesmas» — kār-

toju. «Daile un darbs» darbvede — atnesa grāmatu. Cie-

lēns ar vēstuli. 2 lūdzējas. Par viņām man vēlāk stāsta —

esot blēdes. Viņas man stāstīja — maksājot 40 r. dienāpar

istabu. Izrādās — dzīvo mūsu mājā pie sētnieka un ne-

maksā nekā. P. 8 atnāk Vilmiņa. Strādājām līdz p. 10.

Pārtulkojām 1 dziesmu un rakstījām kroniku. Gulēt

p. V 2 l.

25.1.21.

No rīta tulkoju. Priedkalna kdze — aicina uz priekšla-

sījumu. Pats 1 arī esot vārgs. Grib izdot lielu higiēnas grā-
matu. Viņš — lietpratējs higiēnas jautājumos. Ar poli-
tiku nenodarbojas. Spitālīgam zāles izdzērusi — visus 2 ki-

logramus. Ar tām zālēm var apturēt un vātis slēgt.

Deglavs — ieklepoja iekšā un ar steigu metās pie tējas-

glāzes. Tad tik sāk runāt. Esot kara tiesā — tepat cita-

delē. Romānu2
neņemot. Raksta publicistiku. Romāna 2. d.

ies — līdz 1905. g. pulciņam, 3. d. līdz rītdienai. 2. d. ga-

tava.

Dārziņa māte. Spirgta; bijusi 1 mēn. uz laukiem. Krāsa

uz vaigiem, dusuls mazāks. — Mūsu veco braucītāju ārstē-
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šanas māksla tagad Eiropa visjaunākā metode — masāža.

— Atgādina, lai Izglītības komisijā par viņu parūpējos.

Vīgner-Grīnberg kdze. Vainīgie brīvi staigājot apkārt;
bet viņa tomēr nesaka — kuri tie vainīgie.

3
Tādēļ nevar

arī viņai līdzēt. Aizstāvēs Krastkalns. Grīnbergs slims bi-

jis. Strādājot slimnīcas kantorī. — Apgādības ministriju

paši sauc par «pašapgādības ministriju».

Žēlojas, ka atlaiduši no Operas. Bet Opera baidījās, ka

publika viņu neizsvilpj. Viņu tura par vainīgu, ka pa-

vedinājusi Grīnbergu. Rādījusi izmeklēšanas tiesnesim sa-

vus briljantus — tie skatuves briljanti — neīsti. Arī Čak-

ste esot publikas uzskatos par viņas vainīgumu. Dzīvoklis

esot liels, bet tukšs. Lietu atliekot uz marta mēnesi — pa-

pildu izmeklēšanai. Nevarot neko atrast, jo nevainīgs.
lelūdza pie sevis ciemā. — Kad mēs iesim, tūliņ visi

teiks — viņi nav vainīgi. Daudz tievāka nav palikusi.

Vīgant kdze. Izstāsta visu savu dzīves gājumu pa Sa-

ratovu, Turkestānu, Sibīriju, Rīgu un atkal Turkestānu,

Samarkandu, par Jāni Asaru, Zeltmati, par Bausku, Lie-

pāju un Rīgu.

Biruta. Grib spēlēt Dinu. Biruta neatzina aktierus par
māksliniekiem, tagad aktieri negrib ar viņu kopā spēlēt.
Es negribu arī viņiem to uzspiest. Runājām par veco un

jauno mīlu. Vai mīla neattīstīsies nākotnē? Vēsturē un

dzīvē pazīst vairākas pakāpes mīlas attīstībā. Vienmīla

var pāriet daudzmīlā. Ari idejas mīla ir mīla un iet uz

daudzām lietām.

Fiziskā mīla arī var turpināties attīstīties. Vienmīla

ar atkārtojumiem var būt savā ziņā daudzmīlā, tikai ne

laikā, bet telpā. Es indusus ņemu kā materiālu. Brīnoties

par «Jāzepa» beigām.
— Būtu lasījusi agrākos rakstus — nebūtu vajadzējis

brīnīties. Bērni saprot lielo runas, kad tie iedziļinājās pār-

runājamās lietās.

Mēs runājām ļoti nopietni ar zēnu, un interese bij

abiem. Viņš atmin un mājās atstāsta mūsu sarunu: «Esot

ļoti prātīgs cilvēks.» Mana interese arī nebij vis novēro-

šanā, bet 'tieši lietišķa. Nelaime tā, ka lielie neņem no-

pietni ne bērnus, ne viņu lietas, un tā nemanto ne viens,

ne otrs.

— Es kā 6 g. vecs puika biju tai pārliecībā, ka lielie

neko nesaprot no bērniem, un domāju, ka jāraksta tadi
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raksti, ko jāraksta bērniem priekš pašiem bērniem, kur

lielie nemaz lai nemaisās iekšā.

Faktiski tā ir, ka katrs augums redz tikai savu un ar

to satiekas. — Vismaz ir kādas 3 paaudžu atsevišķas pa-
saules, un tā vajadzētu arī nošķirties apzinīgi, kas tiek

darīts neapzinīgi. Katrā augumā ir gluži atsevišķi jēdzieni
par visām lietām un ari morāle.

26.1.21.

Saule lec — ne priekš manis — priekš mākoņiem.
— Tulkoju 3 dzejas. Aspazija iet uz sapulci, bet apslimst
un neaiziet. Prologu ari netaisa. Aiziet uz Satversmes

sapulci. Viņu izsauc Nik. Kalniņš — vēlāk lēmuši sūtīt

delegātus runāšanai. Klāra teikusi — lai iet, bet lai de-

monstratīvi atstāj.
Konrāds. Pēc tam kāds tirgotājs, Zaprovskaja, Veide-

mans. Sasaukšot organ. komisiju un arodniekus, kaut gan

baidās, ka tie nesaņem teātri savās rokās. Klubam būšot

enerģiskāks priekšnieks. Saku — lai pieņem krietnu darb-

vedi — lai maksā krietnu algu. Tāpat arī māksliniekiem.

■— Lai rīko labus koncertus.

Iniciatīve iziet no kluba, visi pakaļdara un pārspēj. Mū-

zikas rītiem došot varbūt subsīdiju. Teātris saņēmis

100000 r. un vēl paliek pāri 55000 r. parādi. Man vien

kādi 30000 r., nemaz vēl nav maksājuši. Cerē uz februāra

beigām uz tautasnama pabalstu. Neesot ietecējušas sum-

mas fondā. Veidemans piesolās atvest visu kluba valdi

priekš apspriedes. Atnesa itāļu likumus par laukstrād-

nieku apdrošināšanu. Lai tulkoju — par 1 r. rindā. —Avī-

zes man maksā 4 r. Esot arī dāņu likumi. Izstāstīšu sa-

turu tāpat — bez 1 rubli.

Sparīgi rīkojas. Visu kategoriju strādnieki iekšā, arī

tie, kas nebij. Grib rīkot apdrošināšanas padomi. Ministri-

jas nevajadzēs, iztiks ar sociālo departamentu. 11 lekcijas

turējis par apdrošināšanu, pāri par 100 klausītāju bijis —

nākamie slimokašu darbinieki. Brauks ar īsāku referātu uz

visām lielākām pilsētiņām. Tā no lejas spiedīs pret augšu.

Apdrošināšanas likumu grib dabūt gatavu vēl šinī se-

sijā — pavasarī. Vēlu aizgāja. Lasīja krievu liriku. Tul-

koju — 2 dzejas. Jo vairāk tulko, jo vairāk trūkst.

27.1.21.

Ceļos agri — 7. Aspazijai jāiet uz komisiju. Negāja —

apslima. Gulēja un taisīja korektūru «Ziedu klēpi». Es
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tulkoju dzejas. Pārtulkoju — 5 dzejas. Lasu «Ullenspiegel»
un krievu teikas. Atnesa pavēsti uz Lāčplēša ordeņu sēdi.

Leišu virsnieks. Atnesa no Natkeviča septiņas grāmatas
un vienu tautisku lentu. Vilmiņa — atnesa ziņas par Ģer-
trūdes ielas 1

namu. Strādājam līdz p. 10.

Atnācis «dc jure» valstij, bet ne tautai.2 — Lielā dzie-

dāšana, spēlēšana un — šaudīšana.

28.1.21.

P. 7 augšā. Vingroju. — Lasu avīzes. Nav kritikas par

«Atriebēju». Apsveikums no Raiņa kluba Aleksandra

vārtu nodaļas. Lilija.

Eju staigāt. Daugava dikti nejauka, viss ģīmis apvižņo-

jis. Kas tas par ūdeni — ar ledu piesvaidīts! Vilmiņa at-

nāca. Rakstījām kroniku un rediģējām tulkojumus. Va-

karā lasu «Kalevala». Nebij nekad dūšas bijis ķerties klāt,

bet vakar ielasījos un dikti patika. Varētu ari latviski tādu

eposu sarakstīt. — Otrais plāns. Gulēt p. 12. Nokavēju
Aspazijai miegu, un viņa nevarēja labi gulēt. — Aizlasos.

29.1.21.

Mostos agri, ceļos vēlu — p. 10. Uznāk Mārtiņš. Ne-

dabū paēst un muti nomazgāt — uznāk lauciniece ar visu

puķi. Slaiks cilvēciņš, bet māksliniece, tik nevarot tikt pie
mācīšanās. Brālis labs cilvēks, bet nevar satikt ar viņu.
Aizbraukusi no viņa — uz Rīgu dzīvot.

Tirzmaliete arī nesaprotot. Mierināju, kamēr beigās
drusku iesmējās. — Dvēseles tukšums. Gribu nodot labās

rokās. Aizsūtīju pie Pētersona kdzes. Visu nedēļu baidīju-
sies nākt. Nebūtu tāds sniegputenis — nebūtu arī šodien

atnākusi. — Gribēju sākt mazgāties — atnāk Kokals un

Smiļģis. Aktieri nostreikojuši vakardienas izrādi — «Sa-

lomeju». Auksts bijis —7°.

Bij sanākuši valdes sēdē pie manis. Nomazgājos, bet

brokastis izputēja. Sāku ēst pusdienu — atnāk Veidemans.

Apēdu 1 kartupeli — atnāk Prūsis. Pēc tam sāka nākt

visi. Krepliņš — atnesa necerēti labas ziņas. Atnesa vēs-

tuli. Esot daudz rakstījis Ķirpēns — neko neesmu saņēmis.

Gruzna, Smiļģis, Kokals un 2 aktieri — nospriedām iz-

meklēt ar lietpratējiem apkurināšanas jautājumu, uzska-

tīt kontraktus par lauztiem un noprasīt aktieriem, kas grib

palikt, parakstus. Ainiņa. lelūdz uz 4. vidusskolu. Aspa-

zija aizgāja uz «Pānu» skatīties — cik tai interpelacijai

pamats.
1 Kambals buntojas. Tulkoju. Lasu «Kalevalu».
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30.1.21

Aspazija vakar bij uz «Pānu». Pārnāca vēlu. Lieli pli-
kumi esot. Galvenā loma pat bez triko. Sļatversmes] sa-

pulcei iesniegts pieprasījums no Kambala par lugas aiz-

liegšanu. Frakcija balsos pret iesniegumu — lai neievestu

cenzūru. Aspazija pret «Pānu», bet arī pret cenzūru. Lī-

dzeklis ir — teātra reforma, ne cenzūra. Teātrim jānāk

lietpratēju rokās, kas par visu atbild. Tagad tik drama-

turgi, kuri neko nav atbildīgi. — Dabūju nomazgāties un

brokastis paēst. Paegles kdze. Izrādās, ka viņa man rad-

niecīga. Dzinām ilgu laiku radus kopā. lestigām tādā

radu biezoknī, ka vēl tagad esmu kā apmaldījies.

Atnāca Bandrevičs — mūsu sūtnis Lietuvā — apsveikt
mani ar «jurīti». Esmu ar viņu jau 3 reizes ticies, arī Bul-

duru konferencē. Viens no vissimpātiskākiem diplomā-
tiem — ļoti labi saskan uzskatos.

Pārups. Runājām par mākslas apsardzības jautājumu,

par mākslas veicināšanas biedrību. Paegle atstāsta, ka

mūsu izstāde Stokholmā neiznāca tādēļ, ka Grosvalda

kdze negribēja, ka kāds brauc līdz. Kora uzstāšanās Hel-

singforsā nenotika tādēļ, ka valdībai kuģis bijis vajadzīgs

siļķu vešanai. Teātris jau bij nodots no somu puses. Tran-

seijs gribot dabūt atpakaļ savu mākslas kolekciju, kā

novietošanai vācu sūtniecības namā. No turienes izvest

nenāktos grūti.

Sadzinām ar Paegles kdzi, ka radinieks bijis kurzem-

nieks. Rads man bijis kāds aktiers Majors, bet netikām vi-

sus radus sadzinuši, paliek pāri mītiski radi Vitebskā, pat

ar Pliekšāna vārdu. Biju lepns, ka esmu viens pats Pliek-

šāns.

Aspazija gatavojās uz galvas mazgāšanu kultūras jautā-

jumu neievērošanā. Zaprovskaja ar biedreni. Doriņa. Sū-

dzējās par pasaules nelabu iekārtošanu un par katru cil-

vēku atsevišķi. Beigās dabūja kompromisā — vēl paciest.
Maz laika. let augstskolā. Studentu starpā jūtas gluži
sveša. Atnesa man šodien kāds svešs cilvēks — neredzēju
viņu — «Jaunā Komunāra» izdevumu, kur iekšā dzejolis

par mani1
ar pārmetumu, ka es nomiris, bet cer atdzīvi-

nāt manu pagātni. Dikti mīlīgā tonī rakstīts.

Vilmiņa. Strādājām no p. B—lo.8 —10. Kroniku un 1 tulko-

jumu. Sacerēju 1 jaunu, bet kaut kas pret liriku. Gulēt

.V 212.
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31.1.21.

Lasīju leišu rakstus vēl vakarā. Gulēju labi. Bet šodien

jūtos nervozs. Cēlos 7. Dzejoli domāju. Vēlu uzrakstīju
un tad bij no jauna jātaisa. Atmiņa slikta. Ļoti bieži pa-
liek dzejas neuzrakstītas. Šis jaunais dzejolis vēl neno-

zīmē, ka būtu atmodies lirisms.

Ģenerālis Deglavs
1

ar lieliem, melniem zābakiem. Zāba-

kus jāmauc nost — tie priekš manis, jāsūta tiem pakaļ.
Stāsta, ka «Skatuves skolu» jāpielīdzinot vidusskolām —

algas ļoti zemas. Ja pielīdzina augstskolai — jāprasa dip-
lomi, kas atkal nav iespējams. Viss punkts strīpojams, bet

lietai jāiet caur Satv. sapulci — jāpieņem jauns likums.

Rozīts 2 licis nelaist Dailes teātra aktierus Nacionālā teātrī.

Deglavs «Rīgu» neturpinot. Sētnieks. Fredis nerādās.

Sētnieks stāsta par Alberta ielas3 4-stāva namu un par
namu Klostera ielā4 6. Pētersona kdze. Lauciniece bijusi
pie viņas. Dikti izbrīnējusies, ka es viņai neuzbļāvis. Ne-

bijis dūšas pie manis nākt — nākusi pie Aspazijas.
Aina — avīzes. Rijniece. Žēlojas, ka no dēla kopš

2 mēn. nav atbildes. Baidās, ka nav nošauts. Solījos dabūt

ziņas. Varbūt, ka Rijniece nāks pie mums, ja Mīla ietu

prom. Strādājam ar Vilmiņu no B—lo.8 —10. Vilmiņa netika

nekā ēdusi vakariņās.

Vakarā lasu Bartels «Weltliteratur»5. Gulēt — 1. Aspa-

zija baras, ka vēlu iet gulēt. — Slikta dūša.

1.2.21.

P. 8 cēlos. Slikta dūša. — Dzejniece Šlesser ar lielu

manuskriptu. Pilnīgi iesācēja. Grib, lai viņas rakstu kur

ievietojot.

Smiļģis dēļ «Atriebējas». Ēdam pusdienas abi. Attecēja

pelīte — sākām strādāt. Vīgant. Stāsta par grūtībām ar

uzņemšanu. Par skolotāju. Visvairāk Zālītis pretojies.
Sētnieks — dēļ nama. Vācietis — lūdzējs.

Lasu konfiscēto R. Lapsas grāmatu. Atnāk Aspazija no

parlamenta. «Pānā» nav runājusi. Kurcijs un Dermanis

runājuši. Dermanis — labi. Laulības likumā Aspazija ru-

nājusi 3 reiz. Izkritis spīdoši cauri — 22 un 51 balsis.

Civillaulība gan fakultatīva, bet, tā kā lielākā daļa laulā-

sies baznīcā, tad paliek bez nozīmes. Aspazija atnes Dau-

ges grāmatu
1

— manu biogrāfiju un dzejas tulkojumus.

Sāku lasīt to un eju gulēt p. 1.
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2.2.21.

Augšā jau p. 6. Nelaba dūša. Lasu ebreju poēziju. Zelt-

matis mani aicina uz jubilejas izrādi «Jāzeps un brāļi».
Blēži — vakar bij jau 27. izrāde. Viņi tik vēl skaitīja — 24.

Zeltmatis esot «Druvā» uzdūries uz «Pūt, vējiņi». 1 Grib

atnākt vēl parunāt.
Viņš man ieteic savas zāles. Anna. Mācu rakstīt nove-

les. — i. lekcija. Birutas vēstules nesēja, kuru nepazīstu.
— Studijas audzēkņiem, bet mājā, tepat lasu viņiem lek-

ciju. Klāra aicina uz skābiem kāpostiem un desām. — Lai

braucot es uz Vīni.

Klāra grib sievietes ieinteresēt, sākot no rajona, ne no

lielām sapulcēm. Lai es rakstot publicistiku. Lai es izlie-

kot savu programmu avīzēs.

Vakarā lasu portugāliešu Camoes dzejas, Verlēnu, Bar-

telsu. Gāju gulēt p. 12.

3.2.21.

Slikti gulēju. P. 6 augšā. Nelabi jūtos. Atnesa dzejas
sprieduma došanai — Heine.

Brālis Deglavs
1
.

Stāsta — rīt padomes sēde un otrdien

spriedīšot par Skatuves skolu. Aspazijai jaut. Samaksāju

par zābakiem — 800 r. Eju staigāt.
Pirmā staigā pa klusām ielām. Te uzreiz žīds klāt —

lai drēbes pārdodot. lemaldījos Nikolaja ielā2
un iekritu

pazīstamos. Pirmais noķēra Cielēns, tad Hermanovskis,

un tad es teciņus atskrēju mājās.
Furman kdze. Atnesa Aspazijai biļetes uz kādu vācu

izrīkojumu. Viņa latviski knapi runā, un vieta — Teātra

bulvāris3
— sen vairs nav. Kad Aspazija atraida — nāk

otrreiz atpakaļ un atvainojas.
Vakarā lasu Verlēna «Gefāngnis». Gulēt V22.

4.2.21.

Lasīju, vakar vēlu aizgāju gulēt, bet šodien jau p. 7

augšā. Lasu Camoes sonetes. P. 12 gāju staigāt. Gāju uz

Romanova ielu Nr. 3 — namu apskatīt. Nevienu nesatiku.

Liepiņ jkdze. Atnesa Aspazijai «Atriebējas» korektūru.

Prasa man manuskriptus priekš žurnāla. Došu 4 dzejoļus.
Vilmiņa atnāk. Strādājām — izlasot dzejoļus.

Klāra. Atnesa puķes. Šovakar jāiet uz teātri — sāku jau

iepriekš kreņķēties. Dikti negribas redzēt «Jāzepu». Sen

jau tam pāri. Gribu jaunu sākt, un nu man rāda vecus

vekseļus.
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Pārnāca Aspazija. Ejam abi uz 25. «Jāzepa» izrādes ju-

bileju. No partera pa trepēm uz skatuvi uzved. Mierlauks

norunā runu, kuru papriekš izrunā sufliers. Man nāk ļoti
smiekli — aizslēpju viņus aiz laipnības. Pat bez vārda

runas sabučojamies, bet Mierlauks neatlaiž — sper 3 rei-

zes priekškaru augšā un demonstratīvi izpleš lauru vai-

ņagu ar visām šleifēm. Tai publikai taču jāredz, cik liels

tas vaiņags un cik dikti esam pūlējušies. Aktieri mīlīgi
un aplaudē. Es atkal viņiem pretī. Ļoti mīļi sadzīvojām

kopā — jārunā arī uz aktieriem. Sagrābstu pāris vārdus

turpat no kulisēm. Saku — kad jau tā velk ārā no gultas,
tad jānāk ir. Saku — nevarēju iedomāties, ka no tās pe-

lēkās grāmatiņas iznāks tādi lauri un puķes.
Toties atkal gluži sveša publika. Nekur visā Latvijā tik

sveša nav bijusi. Platām acīm un muti skatās, kas tad šis

tāds. Pat jaunatne gluži sveša — nevienas pazīstamas se-

jas. Vecais Dravnieks izsauca mani uz Satversmes sap.,

bet pusceļā sauca atpakaļ — jau nobalsojuši. Mākslinieku

ložā 4 somi — 1 militārs atašejs un 1 valdības priekšstā-
vis. Pēdējais labi iesūcies. — Uzskata Latviju par krogu

pēc Somijas sātības! Solījās sestdien vai svētdien atnākt.

Tad 2 krievu aktieri no Maskavas Dailes teātra — Gai-

darovs un Gzovskaja. Brauc uz ārzemēm rīkot krievu iz-

rādes. Grib «Jāzepu» krieviski vai vāciski. Arī «Zelta

zirgu» no «Latišsk. sborņika» un dzejas.

Freinberģis un Bērziņš solījās viņiem pagādāt. Atnākšot

sestdien «pogovoriķ po duše!» Dikti jūsmo par «Jāzepu».

Bērziņš un Freinberģis tulkojuši saturu Gzovskajai — esot

pat raudājusi. Teātris pieņēmis savu fotogrāfu. Lejā ka-

mera ierīkota. Veda iekšā apakšzemes pagrabos un lika

zem 1000 l[ux] spīduma, — ar visiem lauriem, Mierlauku

un Zeltmati.

Ļoti noguru. Gulēt — p. 2. Blakus bij vārddienas svē-

tīšana un Rīgas dimdināšana.

5.2.21.

P. 8 augšā. Vāji gulēju. Kājas sāpēja. Pirmo dienu kā

cilvēks staigāju ar drēbēm. Sacēlu zināmu uztraukumu

publikā.
Zaldāts no kara darbnīcas — 800 vīri. Grib, lai dodu

«Jāzepa» brīvizrādi. Izteikšot man pateicību. — Biju namu

skatīt uz Ģertrūdes ielas. Nams patīk. Satiku Liliju Ēriku.

Vakar no acīm pazinusi viņas masa Vilma, bet tikai

tad, kad bijusi garām pagājusi. Domājusi, kur tādas acis
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redzējusi. Es neievēroju, kaut gan esot paskatījies. Viņas
mātes1 lieta neesot izbeigta. Ko es sakot par izrādi. — Šie

abi ar Ģērmani bijuši bēdīgi,
2 bet šiem kritīšot 50. izrāde.

Es teicu, ka man patīk pirmais sastāvs labāk. — Citi

viņu nemīl, bet man Lilija patīk.
Klāra. Aicina uz desu ēšanu; tik garas bijušas, ka stiep-

jas no piektdienas līdz svētdienai.

Jeruzalems3. Ejot labi. Čakstes kdze jāzīmē, tad taisīšot

pašu Čakstes tēvu. Sarīkošot savu izstādi. Kliģera kdze.

Paņēma 500 rbļ. Apsveikumi un puķes no CX un sociāl.

Arī no Cesvaines pienāk taisni šodien. Ivande Kaija. Pēc

korektūras. Aspazijai un man pēc manuskripta. Vilmiņa

atnāk p. 2. Strādājām līdz p. 5.

8.2.21.

Ceļos p. 6. Sarunas ar Kliģera kdzi un piena meitu.

Stāsta, ka niedristi1 nošāvuši viņas 15 g. veco māsiņu tā-

dēļ, ka viņa gājusi uz priekšlasījumiem. Tēvu arī nošā-

vuši.

Zolitūdē vien nošāvuši 60 cilvēkus. Vienu meiteni p. 4

modinājuši: «Jaunkundz, ceļaties augšā — mums jums
kas jāsaka!» — aizveduši un nošāvuši.

Nejūtoties droši savās mājās. Viņas var katru brīdi

saņemt. Viņa naivi saka: «Vispār, kāds tad tas ir grēks,

ja cilvēks grib tikt vaļā no sloga — no kungiem.» Ļoti
daudz nevainīgie nošauti, jo vainīgie aizbēguši.

Kārtoju vēstules un sveicinājumus. — Afelds brauc uz

Šveici. Aspazija viņam iedod uzdevumu — dažas grāmatas
atvest. Eju pie advokāta dēļ mājām. Nekas neiznāca.

Gaidu Vilmu — nesagaidīju. Kārtoju vēstules. Gulēt

vēlu — V 22.

9.2.21.

Vēlu ceļos. Purgals — izgudrotājs. Viņš neuztic ne-

vienam savu noslēpumu. Grib braukt uz Ameriku. Pa

gadu grib sapelnīt naudu un atvērt savu darbnīcu. Sieva

negrib laist. Saku — lai uztic pulkvedim Balodim.

Štelmahera sūtītais atnes «Dzintarzemi». lelicis pats

savu ģīmetni — tātad viņš tas sākums un gals. Braukšot

uz Ameriku propagandēt.

Ziediņ jkdze. Kad sāku rakstīt ieteikšanas rakstu uz Lat-

gali, tad sāka teikt — lai nerakstot to vārdu, šai cits

esot — Ziediņ. Bet lai tik par to neliekot iekšā «Sociāl-
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demokrātā». Vietu nevar Rīgā dabūt un tādēļ brauc uz

Latgali. Vecs tēvs esot. Grib mācīties klavieres.

Pēterson kdze. Saka viņai, lai ejot pie Straumes. Labs

un lēts mūzikas stundu pasniedzējs. Pēterson aicina mani

pie sevis.

Vilmiņa atnāk. Aizbraucu pie Pētersones. Smuka mā-

miņa un smuka istabiņa. Tēvs žēlojas, — ka būtu dēls —

cita lieta. Viņai daudz fotogrāfijas no [190]5. gada. Tām

vēsturiska nozīme. Piem., Grīniņa fotogr.
— Man no dzīves rezultāts — labāk dzīvot sabiedrībā,

nekā bez. Es nāku no lielas vientulības un varu ko teikt

par to.

Kurcija kdze. Atnesa man krievu lirikas klēpi. Viņa
arī nevar sagremot ekspresionistus. Latvijai

1 labi ejot.
Bijusi slima. Gribot sākt nopietnāk nodarboties ar glez-
niecību. Lasu krievu liriku. Kas labs, tas vecs, kas slikts,
tas jauns. Jauniem daudz mākslīgi uzpūstu. Gulēt p. 1.

10.2.21.

Agri augšā. Jaunsudrabiņš aicina uz mākslinieku va-

karu. Kad labi samaksās, tad būs brīva ēšana. Mūziķi
nākšot — Martinson, Sakss. Vispār tur viena liela maksā-

šana, bet paši labprātīgi nemaksā.

Purvīts uz savu vakaru ņēma 500 r. par ieeju. Māksli-

nieki nav gājuši, kamēr par velti tikuši.

Marija. Korektūra. Liela smiešanās. Viņa labprāt sme-

joties. Smejas skaļi un sirsnīgi. Teātra sulainis. Atnesa

honorāru. Kliģer kdze. — Apzagta par 500 r. Atnesa vēs-

tuli no Sašas.

Satiku Vilmiņu pašā saulītē. Apstaigājām 3 namus. Ar

lielām grūtībām uzzinājām, ko vajadzēja. Satikām Kir-

henšteinu. Edām pusdienas. Aizgājām klabošiem zobiem.

Pa prombūtni bijis Ivars Lūkins. Smuks vārds un pie-
mērots puisis. Vedīšot uz 2. vidusskolas izrīkojumu. —

Liels draugs mans!

Vakarā atnāk Buševics no Sibīrijas. Apstāsta pamatīgi

par Krieviju. Necer, ka varēs noturēties. Nav šķiras, uz

ko balstīties. Zemnieki un sevišķi sarkanā armija — zem-

nieciska. Kultūras šķiru audzēt — nav laika. Paredz mi-

litāru diktatūru un komunisma krišanu — iznīkšanu. Tad

arī mums briesmas! Pretspars ekonomiskais. Klāra — dēļ

sieviešu dienu. Fredis — ar jauniem priekšlikumiem dēļ

nama. Lasu krievu liriku. Gulēt p. 1.
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11.2.21.

Aina. Marija ar korektūru. Brikmanis no akadēmijas,
strādnieks no Tilova fabrikas. Strādājis 30 g. tur un ta-

gad tiek dzīts ārā. Sūtīju viņu pie Nik. Kalniņa. Fabri-

kants Vācijā. Pilnvarotais izmanto strādniekus.

Biju pie adv. Pelhova — dēļ nama. — Pārdots jau. No-

rakstīju 2 vēstules. Vilmiņa. Aizkavē ciemiņš — Roberts1.
Garas un interesantas sarunas par Šekspīru un drāmu vis-

pār. Dziļa filozofija par pareizu bērnu audzināšanu ideā-

listiskā vai reālistiskā garā.

Domāju — audzināt uz nākotni, lai arī nevarētu pareizi
novērtēt tagadējos apstākļus. Ja nē, tad labāk nemaz ne-

audzināt. — Pats neesmu tapis audzināts. Mēs nedrīkstam

bērniem stāvēt ceļā nākotnei. Lai reālo viņi paši iemā-

cās. — Būšot ciešanas. — Lai ir! Izsaka pateicību man. Es

saku — nākotnē būs izpalīdzība tik vienkārša, ka nebūs

vajadzīga pateicība. Ne pats jutīs nopelnu, ne otrs. Man

tā jau tagad ir. Aizgājām uz Antiņa morāli. Esmu domā-

jis, ka tā sīkpilsoniska.
— Jāiemācās par rēgulu dažas lietas darīt, lai nepiepū-

lētu vēlāk atmiņu. Piem., zīmuli vienmēr turu sev klāt.

Lasu krievu liriku. Gulēt p. 1.

12.2.21.

Staigā. Pie adv. Pusuļa. Nams maksā nevis 300000 r.

Staigājot satiku Bandreviču. Vajagot sūtīt apsveikumus
un deputāciju. Lai es parunājot ar saviem ļaudīm. Solos.

Došu līdz leišiem grāmatas. Nevis caur Ķirķi vai sūtnie-

cību. Leišiem tā būtu pretvizīte. — Poļi jāsavalda — mā-

coties leišiem virsū. — Viņš braukšot ar auto.

Pusdiena. Ivars. Paliek, lai vestu uz savas klases va-

karu. Rakstu 2 vēstules leišiem — apsveikumus seimam.

Ivars ar Vilmu — mielojas. Ejam uz 2. vidusskolu. — Sa-

tiekos ar Zāl[ī]ti, Daneberģi
1
, Dārziņa kdzi. Dēls2

— inte-

liģents puika — 12 g. vecs.

Neesot pie mums nākusi — baidījusies. Solījās atnākt.

Divas dzejnieces un viens dzejnieks. Rāda savu māk-

slas žurnālu. Redaktors pats glīti norakstījis. Ivars par
režisoru vai klavieru stumdītāju. Viena meitene nospē-
lēja. Astoņas dejoja tauriņu deju — ļoti smuki, balti ģēr-
bušās. Glīti nodejoja un lieliskiem publikas aplausiem.
Divas dziedāja «Aijā, actiņas». Meitenes uz skatuves

daudz labāk prot turēties nekā puikas. Dabiskās, vienkār-

šās, nepiespiestās pozās. Viens puisīts gluži šķībs.
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Tad sākās rotaļas. Vienu «Kumeliņu» es arī izgāju līdz

un ievilku pašu Zālīti un Daneberģi 3
.

Trīs meitenes ap-

griezu un atkal ārā.

Vakarā atnāca Fēlikss, Klāra, Maija. Par operu, teātri.

Visi ir opernieki un tomēr nav bijuši uz «Don Zvana»

pirmizrādi. Teātris pacēlies un nu pārpildītas pat vājās
lugas, kā «Sulamīte». Klāra aicina uz sieviešu dienu. Va-

karā lasu krievu liriku. Gulēt vēlu.

13.2.21.

Cēlos pīkst. 9. Veidemans. Raksts pēc pabalsta. Kultū-

ras fondam ienākuši 300000 r. Kult[ūras] veicinļāšanas]
b-ba dabūjusi 300000 r. Štelmahers arī dabūs priekš Ame-

rikas braukšanas. Diplomātiskie kursi un danču grīdas
arī dabūjušas. Veidemans projektē apcelt Bahmanieti.

Viņa esot Vizbulim samaksājusi visu deficītu «Uļejā». —

Grib tādēļ skriet un tūliņ grābt ciet. Atnesa man Ķuzes
jaunās «ķekšu» ceptuves — biskvītu fabrikātu. Tad vēl

runājām par teātri.

Razums. Lai nākot uz organ. padomes sēdi. Žēlojās, ka

melnie apstājuši.
Šlesser

— dzejniece. Jāmāca dzejot. Teniņš
1
, Apsīts —

stāsta par poļiem. Antons — par leišiem.

Dainīts ar visu famīliju — klāt piederošiem sieviešiem.

Izdancojām dažus kazakus viens otram pa galvu. No sa-

vas saimes nebij atvedis sunīti un trusīti.

Ģērmanis. Direktori un režisori visi lieli vīri, negrib
«Krauklīti». Diez' kā iešot. Esot kā bērni — no teātra neko

nesaprotot. Ģērmanis sajūsmināts par Ventu. Mani ļoti
apmierina, ka viņš tēlos. Ja to nespēlē labi — pazūd
daudz.

Saku — «Krauklītis» priekš viņiem par latvisku. Rīdzi-

nieki vispār nesaprot vairs latvisku. Samaitājuši savu va-

lodu un dvēseli. Viņiem nevajadzētu būt noteicošam vār-

dam ne mākslā, ne politikā.
Vents ir tāds saulains tips kā tautas dēls vai dievu dēls

tautas dziesmās. Vents kā tāds nevar nosist Svešzem-

nieku — kā grib dramaturgi un direktori. Ļaudis saprot
vairāk nekā režisori un kritiķi. Un tad tik tie atmostas —

kad ļaudis sāk runāt. Aktieri stāv par mani.

Vakarā atnāca jaunkundze — aicināja uz bērnu izrādi

sociālās apgādes nodaļā. Būšot bērni no visām patver-

smēm — arī no krievu, vācu, poļu, žīdu, arī leišu. Būtu

ļoti labprāt redzējis. Tā kā vasaru nopriecājos par 600
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bērniem Romanova ielā. Mazākie no vismazakiem rāpjas

klēpī iekšā. Gulēt — pīkst. 11.

14.2.21.

Nakti modos. Gulēju slikti. Cēlos agri. Vēli nopļāpā-

jām ar Aspaziju. Liels klepus. Lauris no dram. studijas.
Atnāca Skalbe un Švābe teikt, ka Izglītības komis[ijā] rīt

p. 9 sēde. Neganti šimpēju Skalbi — par pesimismu. Viņš

runā par pustoņiem — pasivitātes skaistumu un par «gan

jau iznāks» tad, kad mums stāv priekšā vislielākais

darbs — valsts jaunuzbūve. Ne pustoņi, ne kustoņi mūs

neuzcels! — Dikti smējās.
Gribu pierunāt, lai paliek vēl «Balt. Vēstnesī» 1

— lai

ņem vēl savās rokās. Lai upurē vēl vismaz pusgadu. —

Rakstīt arī tagad negriboties — jūtoties tukšs un noguris.
Žēlojas, ka es neganti šimpējot. — Tik resns, ka šimpē-
šana viņam neko nevar padarīt.

Gāju apskatīt 2 namus. Kad pārnācu mājās, atradu

Smiļģi un Kokali.

Neesot vairs cita glābēja — vajagot izrādīt kādu ro-

mānu — lugu. To 3 dienās jāiztulko, 3 jānoraksta un sep-

tītā jāiestudē.

Tādā pat veidā grib Šekspīra lugu izstrādāt. Tad es gan

ceļos pakaļkājās.

Lai tad es tulkojot.

Naudas nemaz nav un vajagot aktieriem pielikt līdz

2000 r. par mēnesi.

Gulēt p. 11.

15.2.21.

Šorīt augšā p. 6. Līdz p. 9 kreņķējos. Atnāk Dziļleja.
Prasa datus par «Čūsku vārdiem» un «Uz mājām».

1 Žēlo-

jas par skolas kursu — tiek ievesta špionāžas sistēma, ek-

sāmenu sistēma, fotografēšanos uzspiež. Drusku iet aiz

vecā carisma.

Četrus vīrus sauks pie tiesas par to, ka skolotāju kon-

gresā uzrādījuši špionāžas gadījumu, — Dziļleju, Strau-

bergu, L. Paegli. Skolotāji vispār drusku paguruši.
Daudzi vecie skolotāji sāk palikt guvermentāri. Pret-

spars būtu no skolnieku literatūras, kura jau ieviesusies.

Piem., Birkerta grāmatas, vēsturisk[as], literāriskas, kul-

tūras vēsturiskas] v. c. izplatītas skolās. Viņas nevar iz-

skaust nekādi Plāķi vai Ausēji.
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Švabes «Kultūras vēsture», Stučkas «Darbs un zeme»

neesot vēsturiskas, bet pilsoniskas.

16.2.21.

Vakar vēlu — p. 12 — pārnāk Aspazija ar Brigaderi
no teātra. Brigadere paliek pa nakti.

Zeltmatis stāstot veselas leģendas par «Jāzepa» apmek-

lētājiem. Nākot no visām tautām. Vilmiņa saka, nākot vi-

sas tautas uz izrādi — kā jau bībelē rakstīts. Kāds atbrau-

cis ekstrā no Vācijas.

Kāda vecenīte atbraukusi no laukiem. Ēdusi melnu

maizi visu laiku — lai varētu sataupīt naudu priekš «Jā-

zepa». Zeltmatis gribot aprakstīt visus tos gadījumus. As-

pazija redzējusi lejā — parterā — sēdam gluži vienkār-

šus ļaudis — tālāk nevarot labi dzirdēt un redzēt.

Brigadere saka, ka vairs nekad neiešot uz «Jāzepa» iz-

rādi. Par daudz labi spēlējuši — tā vairs nevarēšot spē-
lēt. Viņas tante arī nozvērējusies neiet. Viņa bijusi uz

Amt[maņa]-Briedīša izrādi.

Briedīša izrāde nevar tā sajūsmināt, jo viņa nedod ga-

rīgo pretsparu pret brāļiem, un tad galvenais iespaids brā-

ļiem. Drāmā jāredz cīņa starp puslīdz vienādiem spēkiem.
Visādā ziņā varonim jābūt garīgi pārvarošam. Ja nē, tad

redzams tikai nožēlojams cilvēks, kuram pāri dara, un pat

nav traģēdijas. Gulēt — p. 1.

17.2.21.

P. 6 augšā. Aspazija iet uz komisiju — p. 9. Brigadere
saka — «Zelta zirgs» viņai bijis briesmīgs no bērnības.

Melnā māte žņaugusi to tēvu. — Tātad tēlots vairāk, nekā

tekstā teikts. Brigadere aiznesa vēstuli no Aspazijas — El-

ziņai. Pirmā vēstule nav dabūta. Brigadere aizgāja dēļ

vietas pie bankas direktora, bet nedabū mājās.
Auguste Šmidt. Grib dabūt pabalstu no krievu sūtnie-

cības, jo vīrs sarkanarmietis Krievijā. Meitiņa maza —

slimīga. Viņai nav pierādījumu. Vēstules nevienas nav

dabūjusi. Teikuši — lai rakstot lūgumu.
Aizsūtu pie adv. Kalniņa. Gribu sūtīt pie bēgļu komisi-

jas. — Mandeikas — leitis. Nav vēl uzņemts Latvfijas] pa-

valstniecībā. Kavējas ar uzņemšanu. Visu mūžu nodzīvo-

jis Kurzemē. Pēdējos gadus turējis zemi uz renti. Tagad
uzteikta zeme._Raidu uz Zemes ierīcības kom[isijuļ pie

Lindiņa un uz Ārlietu ministriju — lai pasteidzina uzņem-
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sanu. — No visas sirds pateicas — grib man naudu mak-

sāt par labu vārdu. Laikam nekad nav redzējis labus cilvē-

kus. Tīri izbrīnējies. Briesmīgi pārsteigts, ka godīgu cil-

vēku redzot. — Briesmīgi daudz dabū redzēt, satiekoties

ar ļaudīm!
Vecīte Stanis. Vīrs atstājis ar 3 bērniem. Nodzēris vi-

ņas pabalstu no dzelzceļa valdes. Atlaists no vietas. Vi-

ņas 70 g. vecai mātei atraujot zupas un maizes pabalstu.
Dēls 15 g. vecs. Tas prasa kurpes, bet abiem nav ne darba,

ne maizes. 10 r. pa nedēļu nopelnījusi. Lai dabū no poli-

cijas apliecību, ka vīrs projām. Jāparunā ar Veidemani,

vai nevar ko darīt. ledevu drusku naudas.

Vakarā runājām ar Aspaziju. Lasīju krievu liriku. Šer-

š[n]evičs varbūt dotu atslēgu krievu vis jaunākai lirikai.

Vismaz imažiņist — posļedņie slova obviņajemovo, kur

viņš sevi nosauc par fokusņiku, kas dievmātes priekšā iz-

rāda savas mākslas, — jo tai viņa izteiksmē aiz visiem

viņa kūleņiem jūtamas dziļas bēdas.

Tātad viņiem nav spējas dzejiski izteikt savas jūtas, un

varbūt tas viņus dara dziļi skumīgus. «Mir gab ein Gott

zu sagen, was ich leide1,» saka Gēte. Un viņiem «gab er

nicht zu sagen»
2, saku es. Vakarā V22 gulēt.

18.2.21.

Šorīt p. 6 augšā. Līdz p. 9 paliku gultā. P. 11 eju stai-

gāt. Pa to starpu vēstule Aspazijai no Elziņas. Grāmata

no Dziļlejas.
1 Bilerts — no jaunatnes savien[ības] vakar-

kursiem.

Dzejniece Šlesser. Pēc Dziļlejas politikas 2
man puslīdz

šaubas par savu eksistenci literatūrā. — «Jāzepa» tulko-

tājs. Tulkojums Krievijas kanclejās pazudis. Tik daudz

to ierēdņu, ka viņi neko nevar atrast.

Aspazija pārnāca vēlu — p. 12. Lasu krievu liriku un

Dziļlejas politiku. Gulēt p. 3. Tā nekad nav bijis. Neiet

labi. Jābrauc ašāk prom.

19.2.21.

Augšā p. 8. Vēstules. Gribu strādāt — neiet. Jābrauc

ašāk prom. Somijas sūtnis Zariņš. Nopelni politikā. Somi

mūs atzina pirmie — pēc Krievijas. Poļi zaudē savu pres-
tižu arī pie somiem. Arī Zenēvas tautu līgas sēdēs. Poļu
sūtnis Somijā, pats būdams sociālists, draudzējas tikai ar

Manerheima grupu, kuras parole — visu zemju monar-

ķisti, sievienojaties! Minu sava Induļa politiku, ka visām
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Baltijas jūras valstīm jāvienojas. Tā esot arī nordiešu po-

litika, tikai baidoties no Vācijas. Somijai tieksmes uz kul-

tūru un vienādība ar Latviju. Igauņi pretendējot uz pirm-
tiesībām pret somiem, it kā viņi vecāki. Viņi vairāk šo-

vinisti nekā latvieši, jo mazāk kulturēli. Somu rakstnieks

Jerviluoma gribot braukt šurp, braucot uz Vāciju. Gribot

še uzvest savu lugu.
Mana «Jāzepa» 3. eksemplāru vācu tulkojumā Zariņš

esot nodevis 3 teātriem — vienam zviedru. Atsauksmes

labas. Soloties uzvest nākošā pusgadā, bet tulkot vēl nav

devuši. Tātad nevarēs uzvest, jo tulkošana tik ātri neiet.

Tas nozīmē — viņš nekā nav darījis. Var rēķināties tikai

pats ar sevi, ne ar vienu citu. Kad nodrukāšana būs galā,

man pašam būs jādod zviedriski tulkot. «Uguns un nakts»

guļ jau 6 gadi.

Mēģināju gulēt. Mīle iebāza karstā ūdenī — par kaunu

visai famīlijai — 2 mēnešus biju nemazgājies. Pati no-

plēsa man 2 ādas nost.

Brālis Deglavs. Tika neganti izšimpēts. Atzīstas, ka viņš
un Madernieks iešot tikai tad no departamenta prom, kad

viņus dzīšot. Deglava romānu nepieņemot — par daudz

garš. Ko tur var darīt, — Mūza viņam čukst. Labi, ka

man viņa tik daudz nepļāpā. Izdomājis smuku nobeigumu
2. daļai. Bēdubrālis. Gals tāds, ka revolucionāra dēls, kad

tēvs tiek izdzīts uz trimdu, nosauc pakaļ: «Lai dzīvo re-

volūcija! Lai dzīvo brīvā, neatkarīgā Latvija!» Apmēram
kā Zolā «Paskāla» beigas. Vilma šaubās par pārmērīgo
literārisko vērtību — viņš atstāj vecmodīgu iespaidu.
Un tomēr viņš taču tikai 5 gadus vecāks kā es. Starpība
izliekas uz 50—100 g.

Vakarā bij Angelika Gailīte. Aspazija saka: «Ļoti sim-

pātiska, interesanta sieviete.» Dikti šķelmīgas acis. Ļoti

kautrīga. Ar saviem rakstiem nekādu reklāmu netaisa.

Negrib par rakstnieci taisīties, kaut gan smuki stāsta in-

teresantus ceļojuma aprakstus. Bijusi sieviešu emancipā-

cijas cīnītāja. Gribot atteikties šai paguruma laikā. Tagad
nāktos grūtāki, jo iekarotās tiesības jāizbūvē. — Tas nav

iemesls atteikties.

Runājām par «Jāzepa» izrādēm. Viņai patīk labāk Brie-

dītis. Tam izkopta, dabīga spēle.

Krāmējos ap dzejoļiem un krievu liriku. Mans jaunais

krājums 1 jo tāļāk, jo vairāk sašķobās. Gulēt vēlu. Gulbja

vēstule, ka izbrauc uz Vāciju.
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20.2.21.

Gulēju vāji. Sarunājāmies ar Paulīni. Ortogrāfijas komi-

sijas sēde p. 7211. Zeltmatis, Dziļleja, Švābe, grāmatrūp-
nieki un grafiķi nav atnākuši.

Prof. Balodis. Visur labi gājis. Cerē tikt Berlīnē pilsētas
valdē. Vīnē esot lēta dzīve, bet, tā kā pārtikas maz, ne-

ļaujot palikt. Insbrukā varot. Vīnē istaba maksā 80 fr.=

30 r. un te — 40 r. par dienu. Itālijā maksā viesnīcā par

mēnesi 8000 r.

Mildiņa atnesa pudeli krējuma, bet iekšā nenāca — sa-

bijās. Ģērmanis. Ēda vakariņas un uzmusināja — lai ejot

pret Mierlauku! Dikti negribas gāzt Mierlauku ārā. Ģēr-
manis runā aktieru vārdā un uzaicina mani. Citas izejas

nav, jo teātris esot palicis personīga iestāde. Lugas uzve-

dot atsevišķu lomu dēļ un tādas, kuras aktieriem labi pie-
stāv. Mana interese ir, lai teātris neiet postā. Tādēļ pie-
ņēmu. Aktieriem tāpat nekas nav pretī, ka eksistē 2 te-

ātri, — tikai direkcija nīst Dailes teātri. Vakarā kaujos
ar dzejoļiem. Gulēt p. 1.

21.2.21.

Augšā p. 7. Paulīne pie brokastīm tur runu. Staigāju,
apskatīdams namus M. Popova ielā1

.

Traubergs. Priecīgs savā petrolejā. Katrs brauciens

maksā 1 milj. r. Katra mēneša peļņa 11 vīriem 700000 r.

Un tad vēl pārdodot valdībai par 100 r. lētāk nekā parastā
cena. Nemaz negribējuši ņemt tik lēti pretī. Lai neceltos

kompānijai šķēršļi, ieņēmuši iekšā Ulmaņa brāli.

Ulmaņa brālis bijis dikti nemierā, ka valdībai noņēmuši
tik mazu cenu. Gribējis pat sūdzēties — tā esot krāp-
šana — mānīšana. Laidīšot vilcienu uz Slovākiem, varbūt

arī uz Rumāniju pēc maizes. Būšot daudz lētāk. Valdība

par speķi Amerikā maksājusi 33 r., kamēr pašu latviešu

zemnieki devuši par 32 r. Aizbildinājušies, ka nevarot

piegādāt.

Darba grupa gribot sūtīt savu vilcienu un konkurenci

taisīt Trauberga kompānijai, no valdības īrējot 15 cister-

nas un 1 lokomotīvi un dodot lielāku maksu, tomēr varot

labi nopelnīt.
Rektors — prorektors Nomals. Augstskolai 70 milj.

rubļu pabalsts piespriests. Nezin, cik jau dabūjuši. Sūdzas,

ka studenti par daudz pārpūlēti. Kaujoties ar melniem.

Statūtus apspriedīšot, lai es arī nākot.
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Oļa. Lai Aspazija sestdien nākot lasīt sieviešu dienā.

Sievietes savā starpā vien. 27. febr. sieviešu diena Krie-

vijā. Klubnieki bēdīgi, ka labi neiet. Nezin izejas. Kā pie

pēdējā līdzekļa grib ķerties pie smiešanās. Rīkot savās

bēdās jautrības vakaru. Saaicināt visus smējējus — mēdī-

tājus kopā: Orientāciju, Sukuburu un Šanteklēru. Liek ce-

rības uz ārējām nodaļām. Bet tiem neesot izglītotu spēku.
No centra būs jāsūta sarīkotāji un izpildītāji periodiski
visām nodaļām.

Frakcija nenotur sēdes. Studenti gan nāk, bet savās ista-

bās. Nu jau sūdzas, ka telpas esot sliktas. Būtu nauda —

apkoptu. Sūdzas, ka strādnieki atturoties tāpēc, ka esot

pilsoņi iekšā. Bet paši baidās no strādniekiem, nepievelk
strādnieku organizācijas Dailes teātrī, kaut gan teātris ir

vienīgais dzīvais spēks. Arī teātris sāk iet uz leju. Klubs

baidās no strādniekiem, ka tie paņems teātri savās rokās.

Valdība baidās no kluba, ka tur strādnieki iekšā. Un tā

viss slīd uz leju.

Bumbiers — lai Aspazija braucot uz Rēveli. Aspazija

vispār labprāt nebrauc. Viņai jāraksta «Ilustr. Žurnālam»

un negrib sarūgtināt Klāru, kas atkal brauktu ļoti labprāt.
Viens sievišķs nepieciešams šai deputācijā.

22.2.21.

P. 7 augšā. «Daile un darbs» darbvede. H. Manna ro-

māns gatavs.
1

Aspazijas «Atriebējas» vāka zīmē-

jums. Brauna brošūra2
,

svešvārdu vārdnīca. Tulkojumu
grāmata.

Bojāre. Atnesa apsūdzības rakstu. Tik briesmīgi brālim

nebūs. Viņš gājis par invalīdu cita žīda vietā, kurš gri-

bējis tikt vaļā no karaklausības — par 200 r. Cik liela

nabadzība, ja cilvēks par tik mazu summu uzņem tik

lielu risku!

Bučiņa māte. Atnesa priežu zarus. Agrākus laikus tos

neviens laucinieks neuzskatīja par skaistumu. Vilmiņa
2 gadus atpakaļ izbraukusi pie tantes uz laukiem. Bijusi

nogāzta kāda egle ar visiem čiekuriem. Viņa salauzusi

tos zarus un izrotājusi istabu. Pat sienas apspraudusi.

Onkulis priecājies un tante teikusi, ka visu mūžu nodzī-

vojuši un nav zinājuši, ka tos var istabā nest, bet skaisti

gan esot.
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23.2.21.

P. 8 augšā. Krauja atnesa savu referātu «Uz mājām».
Izdos visus trīs apcerējumus kopīgā grāmatiņā,

1 2 loksnēs

Lai vēl uzraksta kopsaņēmumu un varbūt kādu vārdu par

kritikas trūkumu šinī laikā. Tā agrāk bijusi tāda tendence

kritizēt, un tagad sintētisko kritiku vispār nav bijis.

Bažījās, ka klasītāju maz bijis — tur viņš neesot vainīgs.

Mierināju, ka klubs pats nav darbīgs un nepulcina pub-
liku. Viņam tagad atliekot literatūrai pāris stundas ne-

dēļā, bet esot paradis nodoties darbam ilgāku laiku ne-

traucēts. Saku — lai izdod agrākās kritikas. «Uguns un

nakts» kritika viņam zudusi; 2 divas sīkākas varbūt at-

rastos pie Pīpiņa. Eglīts «Latv[ijas] Kareivī» neesot ņē-
mis. «Lļatvijas] Kareivis» esot oficiāls orgāns; nevarot

ierīkot nodaļu Raiņa dievināšanai.

Baltābola. Bolderājas projektu pārrunājuši. Atbildi

varot dot pēc 2 nedēļām, kad noskaidrosies ar teātri. Lai

aicinot uz lekciju Kačalovu vai Meierholdu. Tie braukšot

caur Rīgu. Varbūt nāktu arī kāds režisors. Lai sūtot sti-

pendiātus uz ārzemēm. Pati ļoti vēlētos tikt.

24.2.21.

Augšā p. 7. Atnāk Damberģis. Atnesa savas kritikas

par «Addio bella» un «Čūsku vārdiem».1
Viņš attīsta savu

teoriju par to, ka visa literatūra iet vienu ceļu 3 posmos:

dabiskā, tad sagatavojas uz klasisko un pēc, ar mazu

pagurumu starpā, — aleksandrīniskā. Es gribētu dabiskāko.

Stāsta par ceļojuma iespaidiem. Japānas ļaudis ener-

ģiski, dzīvības pilni. Viņi ir uzbāzīgi, nāk runāties; grib

labprāt iemainīt savas nevērtīgās lietas pret vērtīgām kā

piemiņu. Ķīnieši atturīgi. Spēkos vājāki. Virsnieki ar

iegrimušām krūtīm un brillēm uz acīm, vairāk pēc pro-

fesoriem nekā pēc kareivjiem. Es saku: veca kultūra.

Damberģis: jā, bet pagrimstoša. Es saku: mēs viņus ne-

pazīstam, nicinām. Bet viņiem ir Li Tai-pe. Viņiem ir ori-

ģinalitāte visā kultūrā.

Šermons. Par jauna žurnāla dibināšanu. Neesot neviena

žurnāla departamentam. Tur būšot oficiāla māksla. Kad

tādam žurnālam cara laikā bijusi sava loma, tad tagad
būšot ne mazāka.

— Mūsu cenzūra un policija ir stingrāka kā cara laikā,

jo labi zin visus mūsu stiķus. Minu Plāķi. Šermonam

tomēr cerības. Pārrunājām iespējamos rakstniekus un
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dzejniekus. Aprunāšos ar tiem, un tad pārspriedīsim pla-
šāk.

Vīzneriete. Dēļ spēļu lietu fabrikas. Rekomendēju tirdz-

niecības] ministrim.

Kokals. Jāparaksta ielūgumi uz «Sidr. šķidrautu» —

gleznotājiem: Purvītim, Tilberģim, Zariņam, Kugam. Būtu

vajadzīgs Skulmem sūtīt — neiznāk. Čakstem, Ulmanim.

Plāķis nebūs. Mierlauks, Zālīts arī nē, jo tie nelūdz mūsu

aktierus pie sevis. Rozīts — jā. Trūkst Dzenim.

L. Ērika. Priecājas. Smejas pa visu seju. Aktieri nosprie-
duši mani vēlēt.2 No 65 balsīm man 62 un Mierlaukam 2.

1 — nevienam. Aktieri priecīgi, — es bēdīgs. Pastaigā
uzdūros uz pašu Mierlauku ar Medni. Cēsu pulks arī

gribot brīvizrādi un neesot mierā ar citu kā ar «Jāzepu».
Aspazija jau atvēlējusi. Mierlauks žēlojas — lai viņu
sviežot nost, kad nākot cienījamāks, bet kādēļ šo šim-

pējot? Tādēļ jau man arī negribas pieņemt, bet juku
laiks — un citas izejas nav. Mierlaukam saku, ka viņam

jānāk atpakaļ direktora vietā. Lai es neklausoties uz vi-

sādiem stāstiem. Es saku — vispirms griezīšos pie viņa.
Vai viņš grib mūs jau atstāt?

Jel nē! Kad nevarēšot vairs spēlēt, tad nedzīvošot. Tā

laikam tiešām patiesība. Arī Akmentiņa sūdzas, ka nevarot

dzīvot. Skaidrīte sūdzas, ka viņai nedodot jaunas meitenes

lomas, bet viņa priekš tā pārāk plaša. Mierlauka man

ļoti žēl. Nezinu, vai tiešām pieņemt? Viņš ar mieru at-

kāpties pret mani, bet ne pret Lindi vai Jēkabsonu. Mājās

pārnākot, dzirdu, ka nupat bijuši 3 deputāti: Ģērmanis,
Švarcs un Segliņš. Spīdot no prieka kā 3 saules. Aspazija

gluži sajūsmināta par viņu prieku, bet varbūt jāatgādājas,
ka viņi vispirms ir — aktieri. Ģērmanis ir tiešām sajūs-
mināts — tas ir entuziasma cilvēks, bez blakus nolūkiem.

Švarcs arī atstāj godīgu iespaidu. No Segliņa skaisti, ka

viņš atsacījās bez ļaunuma no Jāzepa lomas, kaut gan

mēģinājumi bijuši. Redzēju mēģinājumus; nebij vāji, bet,

protams, ne Ģērmanis. Promejot viņi satiek Mierlauku

un Medni. No abām pusēm pārbīšanās.

1.3.21.

Vilmiņa atnāk uz bērnu slimnīcu pie manis ciemā.
1 Es

nometies par lielu bērnu un slimu. Atnācu uz slimnīcu

jau 25. febr. 23. februārī atnāca Priedkalna kdze. Sēdējām
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visi pie galda, neko ļauna nedomādami, un ēdām. lenāk

Priedkalna kdze — lai braucot tūliņ uz slimnīcu vese-

ļoties. Es nemaz par slimu neapzinājos un biju runājis
tikai braukt pie Pētersona kdzes strādāt, bet nekādas

ierunas nepalīdz. Viena diena dota žēlastības laikam, un

25. februārī aizveda. Nu un tā es te dzīvoju. Istabiņa

skaista, bāli zila — manā krāsā, pilna puķēm; neesot

šejienes, bet pirktas. Vainīga Priedkalna kdze, bet arī

citas kopējas daudz palīdzējušas. Nākošu dienu vēl atnesa

puķes un alkšņu pumpurus. Amarillis izlaidis vienu nagu,

un vēl nāks 9. Būs tas degošais krūms. Guļamistaba atse-

višķa. Pirmo dienu pārēdināja. — 27. februārī Birkerta ?

referāts — par strādnieku psiholoģiju — kluba nodaļā,
Olīvu ielā. Publika — ap 50 cilvēkiem. — Referāts ļoti
skaidrs, viegli aptverams un izsmeļošs. — Tādam vajaga
būt īstam strādnieku priekšlasījumam. Birkerts labi attīs-

tījies pa tiem gadiem. Apsievojies. Ļoti simpātiska kun-

dze3, dzīvām acīm, inteliģenta un smuka. Viņš brīnās, ka

es tik labi psiholoģiju attēlojot. Varot iz maniem darbiem

psiholoģiju studēt. Priekšlasījumā daudz pantus citēja.
Tas man liekas izskaidrojams ar to, ka es neesmu tik -

daudz mākslinieks, cik cilvēks un attēloju tikai to, kas

manī un ko es ārā redzu. Acis man labas. Man patīk, ka

viņš jūtas liek galvenā lomā, jo prāts tikai visu attaisno,

ko jūtās gribi, un ka viņš piešķir psiholoģijai lielu nozīmi

arī partijas kustībās. Es gribu, ka psiholoģiju uzskata nevis

kā greznumu vai daili dzīvē, bet kā atziņu, kuras veidi

tikpat labi, pat labāki nekā prāta veidi. Viņš grib aizrādīt,
ka tādu psiholoģijas pareizību citur literatūrā neesot at-

radis. Un turklāt viņš nopietns un vienkāršs — tie nav

glaimi no viņa puses.
1. martā braucu p. 12 uz teātra sēdi; direkcijā apstip-

rināts vēl neesmu. Pārrunājām aktieru ūn režisoru jau-
tājumu. Mājās satiku Vilmiņu. Atnesa babiloniešu grā-
matu — Jensen, Ungnad4

.
P. 8 gāju uz teātri. Tur garas

sarunas ar Smiļģi. Lai dodot «Uguni un nakti» — iztaisīšot

smuku zelta pili no dzintara.

Grēviņš iedod krievu liriku. Stāsta par Pētersona ap-

cietinājumu. Nezin par ko Seiliete stāsta, ka teātra ēka

esot jau Rēzeknē. Trūkstot tikai soli un aktieri. Būšot

uzvest «Māsu Beatrisi» un tad braukšot apkārt pa visu

Latgali, kur trūkstot ne tikai solu un aktieru, bet pat
ēkas! Ulmanis apprasījās par slimošanu. Vakarā mājās.
Sēdē neeju. Lasu Gilgamešu.
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2.3.21.

Atnāca no agra rīta Vilmiņa. Kārtojām dzejas un tulko-

jumus. Cilvēki, kurus neatminu. P. 1 uz teātri. Aktieru

aroda b-bai sūdzas par līdzšinējām algām. Prasa 3-kārtīgi

paaugstinātu algu — 12000 r. mēn.

Ceturtdien — brīvdiena. Lasu Ungnadi un Jensenu.

Lielisks temats — Gilgamešs, bet grūti priekš drāmas

apformēt. Grūti savienot Engida tematu ar pārējo. Kaujās
meklē pēc mūžīgas dzīvības. Jālasa vēl citas variācijas

no Gilgameša; arī Izdubara apstrādātais. Jāzin arī vēl

vairāk par latviešu dzīves un mūžības tematu. Te būs licis

darbs grieķu stilā.

4.3.21.

Atkal mākslas kolēģijas sēde. — Režijas jautājums.
Lindi gribam mēs, kādi 4, citi — Lāci. 1

— Skaidrīte un

Milda Riekstiņa sūdzas, ka lomas nedodot. Skaidrīte grib
Asnati tēlot. — Būtu iznākusi Resnate. Mierlauks man

atklātā sēdē noprasa, ko es sakot par to? Es saku — ar

līdzšinējām spēlētājām biju gluži mierā.
2

— Ar Pried-

kalnu runāju par veselības un ilgas dzīvošanas jautājumu.

Viņš pats kopš 2 mēnešiem sācis lakto veģetārisku dzīves

veidu un jūtoties daudz labāk ar savu sirdi. Es to jau sen

piekopu, bet ne sistemātiski.

5.3.21.

Lasu Gilgamešu. Jauna dziesma par «Valsti, kas nevī-

žoja tapt». 1 Virsraksts jau ir, tikai jāpietaisa grāmata
klāt. Teātra sēde. Zeltmatis. Pie Brigadera. Grib atlaist

Freinberģi, varbūt arī Bērziņu. Kad es saku — kur viņi

paliks un ka man nav ērti sākt savu darbību ar ārā

mešanu, Zeltmatis saka — lai ejot pie Dailes teātra.

Es saku — likums neatļauj tā atlaist. Tad likšot vēlreiz

balsot mākslas kolēģijai un, kad tā ieceltu Freinberģi, tad

viņu pašu atlaidīšot un likšot no jauna vēlēt. Esot cerība,
ka ievēlēšot citus. Kas par vainu Freinberģim? — Plāķis

teicis, ka viņš labi neuzvedies komunistu laikā, un īstais

tuvākais iemesls — «Pānu» — negodīgu lugu uzvedis.

Saku — es jau kontrolēšu. Prasījuši — kādēļ mani neap-

stiprinot? Teicis — es jau būšot tikai izkārtne.

Brigaders teicis — es saprotot no teātra un būšot pats
vadīt repertuāru. Freinberģa vietā nāktu Akuraters, kurs

pats bija aizgājis prom. Avīzēs bija ziņa, ka visu teātri

nodos privātuzņēmējiem. Varbūt šī plāna dēļ kavējas ap-

stiprināt. «Jaunākās Ziņas» raksta pret Plāķi. Dzirdu no
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Marijas, ka Plāķis iesniedzis atlūgumos,
2 bet tas laikam

nav taisnība. Visu laiku Plāķa cīņa pret kultūru ir diezgan

bīstama. Tālākās sarunas nav bijušas; arī teātrī neesmu

bijis. Laikam atliks dramaturga vēlēšanu, kamēr-izšķirsies

Plāķa palikšana vai iešana.

Aspazija sarunājusies teātrī ar režisoru par «Krauklīti».

Ļoti nelabprāt grib dot Ģērmanim Ventu: liek priekšā
Briedīti. Aspazija strīdējusies. Briedītis ir filmu biedrībā,

un es viņam solījos 1. filmu taisīt. L. Ērikai grib dot

Magoni, bet viņa pati netur ne muti, ne robežu un aģitē.

Viņa būšot apkārt pēc protekcijas griezusies. L. Ērikai ir

tas, kas vajadzīgs Magonei: smalkums, vieglums, cēlums.

Magone nav vienkārša zemnieku meitene — viņa grib
tikt ārā no savas kārtas. Uz Magoni kandidē vēl Paula

un Mirdza. Mirdza — Baibiņa. Paula drusku par zemnie-

cisku. Ērikai nemaz nevajadzēja tik daudz aģitēt.
14. marta vakarā braucu ar Priedkalnu uz Rīgu. Meln-

gaiļa koncerts. Melngailis sūtījis savu kundzi ar 4 grā-
matām — dāvinājumiem. Bez tam viena iesieta juhtādā,
izdveš stipru smaršu, kas laikam simbolizē viņa jūtu iz-

plūdumu. Koncerts skaists; sevišķi «Pūt, vējiņi» ar pret-
balsīm. Lielākā daļa tekstu no manis. Kad klanās publikai,
klanās arī ekstrā uz manu pusi. Man grūti mainīties. Es

grūti atdziestu, bet, kad lūzums noticis, — varu tikai pie-
dot, bet līdzīgs viņam vairs nejūtos — kā no augstuma.
Pašam man tās jūtas dikti nepatīk — būt pārākam.

Savāds piedzīvojums man — ka esmu palicis svešs lat-

viešu tautas meldijām. Man tikai patika kāds pusducis
meldiju. Ļoti patika «Ak, kad es būtu zinājusi». No sā-

kuma pat aizrāvos. Mana mamma dziedāja: «Skalojos,

velējos». Tagad man liekas itāliešu tautas meldijas glī-
tākas, ko ar lielām bēdām konstatēju. Man bēdas, ka es

karājos gaisā: no viena aizeju nost — pie otra nepie-

stāju. — Novēroju, ka viena tautas dziesma runā garu

reizi, kā puisis dēstījis rožu dārzu, un tas vajadzīgs tikai

vienam mazam salīdzinājumam: Bij man vienas meitas

dēļ tādu garu ceļu jāt.
Varētu radīt sevišķu dzejas formu, kuru varētu izlietot

zināmos gadījumos. — Visi neganti skatījās — sveša

publika, kaut gan pazīstamu daudz. Aspazija ar Ķirķi
aicina tēju dzert. Dārziņmāte, Gruzna, Trauberga kdze,

Vītiņ, Dambekalns, Erdmans. Slavēja «Pūt, vējiņi». Pašam

vajagot iet prom. Kalniņa priekšlikums — Operu nodot

privātuzņēmējiem. Vakarā strādāju.
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15.3.21.

Uz teātri neaizgāju. Vilmiņu meklēju; tik pamatīgi nozu-

dusi, ka pat ielu nevaru atrast. Kad biju atradis ielu un

māju, bija no vecenes jāizprasa, kur tiek iekšā. Tā plātīja
tik muti; pēc tam bija ar suņiem jākaro. Atnāca Vilmiņa.

Strādājām: notulkojām 1 dzeju — 30 rind. ar atskaņām —

3 st. Lasu krievu liriku. Kad daudz cilvēku — tas atmiņu

vājina, tāpat kā avīžu lasīšana.

16.3.21.

Augšā pīkst. 6. Maz gulēju. Domāju par literatūru.

Pīkst, pus 11 sanāk Rakstnieku biedrības Ortogrāfijas ko-

misija — Švābe, Zeltmatis, Dēķens. Dziļleja neatnāk. Mani

kooptē. Runājam par švīkuļiem un šņākuļiem. Protesti

pret valdības patvarīgo rīkojumu 1. Jautājums jāapspriež

plašākā apspriedē ar «Kult. Balsi» un skolotāju priekš-
stāvjiem. Saku — mēs varētu izstrādāt pēc sava prāta, jo
mēs tie galvenie lietpratēji. Nolemj pieaicināt grafiķus
un grāmatu izdevējus uz nākošu svētdienu.

Par to starpu sanāk otra komisija par žurnāla izdošanu.

Redakcijas kolēģijā aicinātu dzejniekus un literātus, kas

nebūtu reakcionāri. Garas runas par to. Atnāk Gulbis.

Brauc jau sestdien uz Vāciju. Paliks tur 1 mēnesi. Ru-

nāsies ar Lertu un Reinhardu. Brauks atpakaļ tikai ar

grāmatām. Sūtīs no Leipcigas uz Berlīni, Stetini un Mo-

žaikiem pretī. Projektē izdot vēl šogad «Zelta zirgu» vā-

ciski un liriku. Salīdzina tulkojumus no Aspazijas, manis,

Dauges. Par «Spēlēju, dancoju». Neatminu, vai ar Aspa-

ziju pārrunāju par «Uguns un nakts» tulkošanu. Aspazija
saka — lai es tulkojot. Neesmu vēl tā ievingrinājies. Li-

riskie dzejoļi smagi — neiznāca. «Uguni un nakti» Aspa-

zija 5 reizes pārrakstījusi. Man ziņo, ka Felsberg kdze ar

mieru tulkot «Jāzepu» angliski.
2 Jāaiziet būs ciemā pa-

teikties. «Jāzepa» vāka zīmējumu vāciešiem zīmējis Til-

bergs — 2 krāsās — zils un brūns. Smuks, cienīgs izskats.

«Kopotu rakstu»3 vāka zīmējums arī no Tilberga. Drusku

atgādina kapa akmeni, kas dara nelabu iespaidu uz lasī-

tāju.
Vakarā aizgāju uz operu «Don Zvans». Opera laba.

Reiters diriģēja, kā var vien diriģēt. Spēlē ar vislielāko

nopietnību, un vieglā joku opera paliek par asiņainu

traģēdiju. Visus jokus latvieši ņem ļoti nopietni — mēs

vēl esam pārāk nopietna tauta. «Don Zvans» rāda, cik

tālu vēl esam no kultūras. Kad skatās viņā un noklausās
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to vieglo mūziku — tiek gluži smagi ap sirdi. Bet paši

viņi neganti sajūsmināti.

17.3.21.

Pūlos ap aforismiem. Aspazija brāķē «Racēju», ar «Kur-

mi» mierā. 1 Zemzemes domas labas, bet pretenciozas.

Aspazijai dzimšandiena. Sanākuši 20 vīri, sievas līdz-

skaitot: 2 Klāras, 3 skaistules, Šabertiene, vecais Lauten-

bahs, 77 g. vecs. Strādājot cauru dienu, guļot 6 stundas

un dancojot vēl tagad ballē. Aizgāju uz lesmiņas jubi-

leju
2

.

Pīkst. 9 vajadzēja apsveikt, bet nevarēju neko iz-

domāt. Par laimi izglāba nelaime. Mīle atnāca — Aspazija
slima — jāved ārsts. Dabūju Skudru. Pa to laiku krīze

pārgājusi. Uz teātri vairs neeju. Aspazija aizsūtījusi puķu
kurvi. lesmiņa dabūja puķes un lielu kūku.

18.3.21.

Parlamentā ebrejiem devām svētdienu. Aprēķināja ar

to dabūt cauri 8 st. darba dienu. Beigās nedabūjām nekā,

jo visi pilsoņi saslējās un izgāza cauri visu likumu, kas pa

pantiem jau bija pieņemts.
1

Viņi teiks, ka ebreju dēļ iz-

gāza, bet faktiski likums nāca strādniekiem par labu un

tas viņiem iekoda. Slikta dūša. Lasu avīzi. Aspazija uz

dzimšandienu dabūja daudz puķu un no lauciniekiem pāris

zeķu man un viņai un aitādu. Ļoti naivi, mīļi.

19.3.21.

Atnāk Lenore ar māsu. Ilgu laiku filozofējam par jaunu
virzienu. Viņa atrod visas mākslas īpatnību krāsas uz-

tveršanā un krāsas skaidrībā — nedalotībā. Vecā māksla

sašķaidot krāsas. Monumentalitāte meklē pēc absolūtas

krāsas. Piemēram: ģīmetnes apģērbā nezīmē krokas, ne-

liek ēnas ar citām krāsām, bet dod vienu pamatkrāsu visā

stiprumā. Es saku — tā mēs tiksim krāsu nabagāki. No-

skaņās ir 1000 variācijas. Un mēs taisni gribam mācīties

jo vairāk krāsas uzņemt un atšķirt, kuras mēs bez glez-
niecības nemaz nepazītu. Viņa atbild — lielāku iespaidu

atstāj stipra krāsa. Es saku — vajaga krāsu dažādību

un jāiziet uz krāsu atrašanu. Mūsu moderniem māksli-

niekiem ir daudz vairāk krāsu nekā itāliešu renesanses

māksliniekiem un vēl vairāk kā senēģiptiešiem. Viņa

saka — daži izejot uz jaunu krāsu atrašanu. Mūsu saruna

nav sevišķi auglīga, jo mēs abi esam lieli lietpratēji. Viņai

stipra griba uz meklēšanu un oriģinalitāti, bet nezin vēl

ceļu. — Ģērmanis. Aizveda Aspaziju uz teātri. Viņš grib,
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lai paliek Zeltmatis. Millers būšot sliktāks. Dramaturgi
vēl nav apstiprināti. Akuraters taisoties lasīt parakstus

pret Plāķi.

20.3.21.

Pīkst. 5 braucu pie Felsberga. Viens no vispatīkamākiem
cilvēkiem. Nav politiķis, bet arī ne muļķis. Sveras uz

diognāli. Savā arodā stiprs. Sieva angliete — līdzīga mūsu

mātēm. Divi bērni. Sieva tulkos «Jāzepu». Baidās. Es

mierinu, ka angliski vēl īsāk un vieglāk var izteikt lat-

viešu garo pantu. Proza grūtāk tulkojama, jo viņa kā

reālās dzīves attēlotāja ir raksturīgāka katrai tautai, ka-

mēr poēzija ir pacilātā valodā rakstīta un dažām tautām

caur to vienāda. Runājām par ebreju jautājumu. Viņš
atstāsta savas ciešanas Krievijā, bet nav ieēdies ienaid-

nieks ne Krievijai, ne komunistiem. Tas dara ļoti
simpātisku iespaidu. Viņš pats sēdējis komunistu

cietumā grūtos apstākļos, bet nav sarūgtināts. —

Cienā mani un nelaiž prom. No zirga tūliņ vannā iekšā,

kas būtu labi, bet es tik maz turu sevi valdā, ka aizlasos

no Perikla vēstures. Ar lielām dusmām aizgāju gulēt.

22.3.21.

Departamentā Rozīts prasa, lai parakstu protestu pret

Plāķi. Teicu — kur tad jūs bijāt, kad mēs iesniedzām

Sļatversmes] sapulcei? Kāpēc Dermani izgāzāt cauri, un

nu lai mēs ejam pirmie? Vakarā frakcijas sēdē Aspazija

pieprasa man, vai vērts parakstīt? Atbildu — nav vērts.

Mēs jau esam parakstījuši. Gribu likt priekšā Rozītim,

lai protestu paraksta no rakstnieku un citām biedrībām.

Deglavs čukst par nesaprotamām lietām. Sākās Skatuves

mākslas skolas sēde. Zeltmatis, Līgotnis, Zeiferts Teodors,

Birkerts, Rublis, Linde, Bulan kdze un Ertnere. Bulan —

dikti inteliģenta un simpātiska. Lasīs par radīšanas psiho-

loģiju. Izdalījām amatus — katrs sev. Visi sevi pieņēmām.

Aspazijai atnāca apstiprinājums par direktrisi.

Nospriedām šo sezonu sākt. Budžets izdevumiem jā-
dabū. Rītu Aspazijai jāiet ar Zeltmati un Lindi. Visi bijām

izbijušies, nezinājām, kā sēdēt un runāt. Gudrākais bija
tas, ka neko nerunāja. Dabūjām no preilenēm katrs 2

narcises — Aspazija un es. Man bija jāiet aši mājā. As-

pazija iet uz CX un FK1. Abos nebija kvoruma. FK tomēr

parunājuši. Aspazija pielaiž sliktu dūšu, kura tikpat lipīga
kā visas slimības.
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23.3.21.

Plānojamies. Pīkst. 7 abi augšā. Aspazija saka, lai es

rakstot «Gulbja dziesmu». Laiks atkal tāds. Atnācām abi

ar pilnu sajūsmu strādāt un celt, un tur nekas nav da-

rāms. Tematu varētu drusku grozīt, līdzīgu «Valstij, kas

nevīžoja tapt».

Man pagājušo nedēļu daudzās darīšanas un braukšana

uz Rīgu darīja nelabu iespaidu. Varbūt palīdzēs laba izgu-
lēšanās. Lasu vecos un jaunos filozofus, Epiktetu un Me-

terlinku, kuri visu grib labot ar morāli un pašpiespie-
šanos. Cik vecmodīgi viņi man izliekas! Vaina nav mo-

rālē, bet nepietiekošā gulēšanā. Vislielākais jautājums par

ilgo mūžu nav atrisināms tādēļ, ka viņam stāv ceļā taisni

tā morāle. Vecā morāle ļauj un liek mirt, bet dzīvot nē.

Gribu vēl lasīt Meterlinka «Von der inneren Schonheit».

Vai tur kas jauns, bet, apskatot pavirši, liekas, ka viņš
iebrauc dievticībā.

Tā visi tie filozofi, arī E„rgsons brauc uz to pašu ceļu,
kaut gan no sākuma liekas meklējam un šur tur atrodam

ko jaunu. Vecais stāv ceļā, sacietējis par morāli. Tur

jāiesāk karš, bet nezin kādas būs izredzes. Uzvarēs tik

tad, kad nebūs vairs vajadzīgs. Aspazija grib, lai uzrakstot

to drāmu 2 nedēļās. Tāda varas recepte gan daudzreiz

palīdzējusi, bet vai šoreiz neesmu par daudz izvārdzis?

Nāku kājām uz Torņakalnu; nokavēju vilcienu. Nevaru

saņemties un nobeigt darbu vai arī, piemēram, pārstāt
lasīt. Te atnākušu, mani neganti baro un nevienu soli ne-

laiž bez ēšanas. Saku — mirstīgs cilvēks un nevar iz-

turēt — tas nekas!

24.3.21.

Strādāju pie dzejoļu krājuma «Sudrabota gaisma».
Virsraksti domāti «Mirklis» vai «Saules mirklis». Aspazija

grib «Saules klēpis». Lasu «Der poetische Orient». Pa šo

laiku esmu lasījis Gilgamešu, Ungnad, Gresman, Jensena

«Gilgamešu»,
1

Hercberg «Griechische Helas und Troa»,

Vilde, Lihtenberg, Hinthede, Plutarch_ un Gētes dzejas
un prozu. Meklēju kino tematu — Ēģiptes komēdijai.
Gribu rakstīt grieķu stilā komēdiju.

Lasu krievu liriku. Gandrīz visi kūleņmetēji,. bet ir arī

talanti, kā Kamenskis un Jeseņins. Tas parādās viņu vien-

kāršos dzejoļos vecā stilā. Abi sentimentāli melanholiķi.

Kamenskis uztraucas par jaunās dzejas neatzīšanu. Līdzīgi
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Heinem, tikai bez humora. Sterna aforismi marinēti teātra

futūristā. Molohs — Lapsas.
2

Jansons un Baltijas revo-

lūcija. 3 Piezīmes parepu tulkojumiem. Atbildes dzejolis —

uEs nesaderu ar šo pasauli».
4 Gilgameša piezīmes —

10 lp., Aleksandra — 2 lp.

25.3.21.

Braucām ar Priedkalniem uz Bieriomuižu. Tur veca māte,

dzelzceļa sabraukta. Meitiņa palikusi 10 g. veca, pie Pried-

kalniem dzīvo. Dēls 14 g. — pie krusttēva. Viņam ir 2V2

pūrv. zemes. Braucām to izdot. Līdzeni Bieriņi; pa mazai

mājiņai ar 2 lodziņiem — atstāj melanholisku iespaidu.
Visi ir Rautenfelda ļaudis; tam zeme 30 vļerstuj platumā.
Visi viņi maksā renti. Tie paši, kuri 1906. gadā neganti
likuši kauti. Arī bermontieši viņus kāvuši. Smuka diena,

braucām apskatīt muižiņu un vasarnīcas. Priedkalni dikti

godīgi. Apgādā visus bāriņus. Viņiem kādi 3 pieņemti
bērni. ,

27.3.21.

Svētdiena — pirmie svētki. Izbraucām pīkst. 2 uz Ba-

ložu kapiem
1
.

Mazs ezeriņš un liels purvs; daudz smiltis,

mazs pakalniņš, tranšeju grāvji, 3 skanstes un ceļš at-

pakaļ. Kapos daudz krustu — lielas kaujas bijušas. Ber-

montieši atnākuši līdz Baložu kapiem un no turienes ap-

šaudījuši Rīgu. Pēdējā uzbrukumā atsisti līdz Zagarkro-

gum un to pašu nakti — līdz Baložu kapiem. Izbraucām

ar nelabu zirdziņu. Gaidu ciemiņu, kurš pieteicās jau
sestdien. Steidzos uz māju — par velti. Citi bijuši. Kungs

ar dāmu izgājuši dārzā. Dāma brūnā kleitē. Kalkulēju —

kāds kavalieris Vilmiņai varēja būt līdzi? Izrādās — Ķir-

ķis ar savu madāmu. Meklēju un neatrodu. Beigās atradās

pie Priedkalniem. Pašā vakarā pie vakariņām atnāk ziņa —

2 jkdzes. Domāju — kas tās varētu būt? Ar lielām bi-

jibām nāku šurp. — Vilmiņa ar Emmu. Sākās liels lietus

ar pērkoni un zibeni, un visām negantībām. Meitenes,

par kādām izrādījās jkdzes, metās prom. Kreņķējos vēl

šodien! Ķirķis ar kdzi palicis. Bet Vilmiņa uzvelk_ vecas

kurpes un brien pa dubļiem — jaunās iebāž azotē. Aiz-

vedu līdz lielai dobei. Atnācis kreņķējos, ka aizlaidu.

28.3.21.

2. svētki. Atnāk Aspazija. Ejam pretī. Tiešām — pašlaik

taisījusies nomaldīties. Ķirķis aizlaiž uz Rīgu. Aspazija



84

drusku nogurusi. Mājās rēķinus taisījusi no svētku komi-

tejām. Dabūjām 88000 r.

Gulbis ekstrā atsūtījis jaunu grāmatu — «Jāzepu» vā-

ciski. Jāzeps — raibs, kā jau raibiem svārkiem. Vajadzēja
tikt izrādītam uz vācu skatuves. Neiznāca tādēļ, ka te-

ātrim pilsēta nedeva aizdevumu — 1 milj. Un tagad ce-

rības nav gandrīz nekādas, jo vācieši taisni ienaidnieki

latviešiem. Vienīgais apstāklis ir, ka varbūt pabalstīs

ebreji.

29.3.21.

Jaunos krievu dzejniekos 1, arī vājākos, redz aiz visiem

kūleņiem vienu — ka viņi grib tikt ārā no savas ādas;

tāpat kā glezniecībā ekspresionisti un futūristi. Vēl nekur

nevar sadzirdēt no malas stāvošais — kur tas jaunais

pozitīvais būtu, bet labs ir arī nemiers. Pašreiz nevar

jaunu nekur atrast; arī kūleņos viņa nav. Un, kur viņš

ir, to viņi paši laikam vēl nav sapratuši. Būs vecās māk-

las zinātājiem jāatrod šis jaunais. Vai viņš nav tikai Li

Tai-pe? Bet šo noslēpumu neesmu vēl izdibinājis. Viriš

mani tā interesē kā neviens kopš Ešila. Viņa eksotisma

vien nav šis noslēpums. Arī viņa stāvēšanā pāri dzīvei

laikam nav. Viņa objektivitāte ārkārtīgi liela, bet arī sub-

jekts viņš ir. Vienaldzīgs pret pasauli nav. Viņš ir nikns

pretnieks karam. Es jau kādu nedēļu rokos viņam apkārt.
2

Gulbis aizvakar pārbraucis no Vācijas. Bijis tūliņ mā-

jās un atsūtījis ekstrā 5 jaunizdotās grāmatas. Šodien

atnāk pats. Ļoti apmierināts ar braukumu. Pilns entuziasma

ar dzirdēto un izdarīto. Izdarījis visu lielā stilā; uzreiz

izdevis 5 grāmatas. Lielākā drukātava Leipcigā — Rēdera.

13 korektori — visi profesori; sava korektūras b-ba, kura

tiek skaitīta līdzi rakstnieku b-bai. Berlīnē lielākā daiļli-

teratūras firma — Fišera. Nav jāsamaina ar Jēnas Fišeru

un zinātnisko literatūru. Prokurātors neņēmis pretī viņa
sniegto roku — tik lieli kungi Berlīnē. L. Greiners —

skatuves nodaļas vadītājs — licis 2 reizes pie sevis iz-

braukt ārpus Berlīnes, bet, kā jau izglītots cilvēks un

rakstnieks, bijis ļoti laipns un piedāvājis cigāru. Teicis,

ka vācu skatuves stāvot bankrota priekšā. Varot tik ek-

sistēt valsts iestādes, un tādu ir loti maz. Kad Gulbis

minējis, ka «Jāzepa» inscenēšana maksātu 100000 mrk.,
tad Greiners iesaucies: «To spēs tik Reinhards vai valsts!»

Par laimi, Reinhards ir Vīnē par režisoru pie Buigteātra.
Licis izsūtīt viņam 1 eksemplāru. Greiners uzņēmies no
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Fišera skatuves apgādāšanu «Jāzepam». No savas puses

stāšoties sakarā ar visām skatuvēm — kādām 100.

Gulbis redzējis vairākas izrādes Berlīnē un Leipcigā —

esot diezgan vājas. Inscenējums «Jāzepam» mūsu teātrī

labāks un bagātāks. Spriedumi par «Jāzepu» bijuši labi.

Laikam taču labi, jo Gulbja vēstule no ārzemēm bija
rakstīta paceltā tonī — forte — fortissimo. Būšot kritikas.

Leipcigā no kāda profesora, Berlīnē no Fišera puses un

no Lutera «Literar[ische] Echo». Vecozols gribot pūlēties
Šveicē. Austra (Krauze) gribot rakstīt pāris loksnes bro-

šūru, bet Gulbis noteicis, ka bez 5 loksnēm «ņe smei!».

Esot tagad vēl pie telef. aģentūras, bet sūdzoties, ka maz

ienākumu. Teikusies dabūjusi honorāru 20 000 mrk. par

filmas scenāriju no Pētera Liela laikiem. Nevarot uzvest

tādēļ, ka nevienas Pēterburgas skatuves neesot gatavas.
Jāsāk nopietni padomāt par scenāriju. Meklējis Lertu

Stutgartē un Frankfurtē. Greiners teicis, ka bībeles tema-

tos esot pēdējā laikā izrādītas 150 drāmas. Gulbis tei-

cis — te esot citādi. Par mani prasījis — vai esot jauns
cilvēks? — Nē, ne domāt! Esot jau sarakstījis 10 drāmas

un otrtik citu grāmatu! Uzvests esot «Jāzeps» jau 50 rei-

zes. Citas lugas pa 100 reižu.

No sākuma domājuši drukātavā, ka grāmata būšot lat-

viešiem. Gulbis' teicis: «Nē, vāciešiem!» Fišerim teicis —

šis būšot izdot 3 gadus latviešu grāmatas vāciešiem, bet

tad pats lūgšot, lai viņam atļauj izdot manus kopotus
rakstus.

Tā kā Vācijā ne inscenējums, ne aktieri neesot pārāk
labi, tad ļoti iespējams brauciens ar visu «Jāzepa» insce-

nējumu un aktieriem uz Vāciju. Tā praktizējuši vīnieši,

noņemdami uz pāris mēnešiem Valnera teātri Berlīnē.

Brauciens uz Stetini nemaksātu pārāk dārgi, un no tu-

rienes līdz Berlīnei mazs gabals. Vīnieši arī braukuši ar

visām dekorācijām. Gulbis cer, ka jau nākošu rudeni va-

rētu Vācijā uzvest. Laikam gan tik nākošu pavasari. Ja

ne, tad viņš draud ar latviešiem braukt uz Vāciju — ar

iekarošanas nolūkiem. 400 p. grāmatu pārvešana viņam
iznākusi 10 000 mrk., bet viņš sūtījis ar pastiprinātu stei-

dzamību. Tagad grāmatas guļot mūsu muitā un atpūšoties
no steidzamības. Sūtījis pa eksemplāram visām mūsu sūt-

niecībām un sevišķi uz Helsingforsu. Berlīnes legācijā

solījuši viņu pabalstīt. Tie — kurzemnieces solījumi. Val-

dības pabalsts tikšot V3daļai no izdevumiem.

Gulbis izskatās drusku paguris no sajūsmības. Tas viņa
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sevišķais talants tai stilā un neatlaidībā. Es nebūtu pratis
tā rīkoties. Praktisks cilvēks. Ne velti atstājis brūti grā-
matu dēļ.

30.3.21.

Kad es izdomāju pa nakti kādu dzeju, tad no rīta pa

lielākai daļai esmu jau aizmirsis. Tā arī vispār izzūd. Bet,

kad aizķeras atmiņā kāda atskaņa, tad var pa daļai atkal

uzbūvēt.

No Liepājas atsūtīts Rautenbergu lūgums, lai es aiz-

stāvot kara tiesā. Advokātam Pliekšānam. — Ne es advo-

kāts vairs, ne vairs Pliekšāns. Tāds es reiz biju vecā

ķeizara laikā. Jāmeklē vietnieks. Šodien lasu «Poēzija

boļšev. dņei», Berlīnē izdots 1. Vakar Gulbis atnesa «Zelta

zirgu». 2 cēlienus Aspazija jau pārtulkojusi. Gļulbis] grib,
lai līdz jūnijam būtu gatavs. Esot runājis ar Fišeru. Bērnu

lugu Vācijā liels trūkums. Sarunājis ar Aspaziju — lai

es braucot pēc 2 nedēļām, kad viņam
}

būšot ziņas no Vā-

cijas. Aspazija grib, lai es vēlāk braucu, man negribas

palikt.
Vakarā atnāk Brunīts 2. Viņš atnesa dažas brošūras. Liek

priekšā Raiņa klubā laist iekšā strādnieku centrālkomi-

tejas klubu, 3 kādu strādnieki nodibinājuši, lai savā starpā
satiktos un lētāk palasītu avīzes. Kluba dibinātāji nodo-

mājuši meklēt telpas Matīsa ielā, bet labāk būtu, kad

klubu nodibinātu tepat un pieņemtu vecā kluba vārdu.

Lindiņš ir pretī un turas pie tās idejas — vajagot inteli-

ģentus pulcināt, bet pats izpulcinājis inteliģentus uz visām

pusēm no kluba prom. Par to būs runa konferencē.

Kad strādnieku klubs nāktu iekšā, tad jāaiziet stu-

dentiem vai Birutai 4. Strādnieki sūdzoties, ka līderi ne-

nākot, viņus nevarot dabūt ne redzēt.

31.3.21.

No rīta augšā pīkst. 4. Strādāju pie dzejām. Pīkst. 10

Veidemans sauc pie telefona un aicina uz S[atversmesļ

sapulci. Pīkst. 11 Zeltmatis aicina uz sēdi. Eju uz Rīgu —

40 m[inūtes] līdz mājas durvīm. Abām durvīm nolauztas

rociņas — tas no daudziem apmeklētājiem. Izgāzu cauri

Lāci 1. Paliek 2 režisori un tiesības aktieriem. Tātad var

tik pie režijas arī Linde un Brehmans2
.

Dailes teātrī liela rēķināšana, lieli parādi un maz naudas.

Visi dzenā pakaļ, kur būtu pārmaksāts, bet atrod tik visur,
kur nav samaksāts. Smiļģis izdarījis lielu saukumu, ielaiž-
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dams teātrī «Sila balodīti». Dzenam kopā vainīgos — ne-

viens nekā nezin. Smiļģis uzticējies dramaturgiem un

režisoram Zibaltam, tie uzticējušies laimes gadījumam.
Visi darījuši savas muļķības, un man kā obermuļķim par

visiem jāatbild. Aktieri sākuši mācīties 2. cēlienu, kamēr

3. cēl. nebijis gatavs. Beigās pierunāju, lai samaksā ak-

tieriem un citiem paliek parādā. Viss pabalsts izlietots,

un vēl paliek parādā. Veckalns liek priekšā, ka partijas
revolucionārās dzejas jāizskata un jāpārtaisa. 15 dzejas. —

Pētersona kdze stāsta: Tija spēlēšot «Ugunī un naktī» ne

Spīdolu, bet Laimdotu. Spīdola — Vēsmiņa. Tija dikti at-

turīga, godīga — arī tā esot laba loma. Pūlēšoties labi

spēlēt. Vēsmiņa ir iesācēja, pati gan smuka, bet viduvēja
aktrise, un ar to nepietiek Spīdolai. Kl. Kalniņa pārmet

man, ka es ejot par teātra direktoru, nupat tik sadzirdē-

jusi. Man nepiestāvot — kā kandidātam uz valsts prezi-
denta amatu. Lai ieceļ papriekšu. Esot par mani izlaistas

baumas. Lai saka, kādas — priekš tam draugs ir. Neteikšot.

Tātad — sievu runas, un tās viņai vissvarīgākās — jā-
domā, ka viņai arī nepiestāv tādas.

Uzved mani augšā, kur 1. rajona sapulce. Paņemu goda-
biedra karti3. Tik daudz to godu un biedru, ka nezinu —

kur griezties. Visur gods priekšā. Samaksāju nodokli —

100 rbļ. Aizgāju uz operu
4
,

atstādams sapulci. Atnācu

atpakaļ, jo nedabūju vairs biļeti. Gulēt — vēlu.

1.4.21.

Uzcēlos augšā pīkst. 7. Vingroju. Atnāca Ezerlauka —

lai ņemot par aktrisi. 1 Es sāku žēloties par pasaules ļaun-

prātību un par nenoskaidroto politisko stāvokli pasaulē.
Kas tagad vairs pastāvīgs un uz ko var paļauties? Valstis

grūst, ķeizari mirst, un nekā vairs nav, kur cilvēks var

patverties savās bēdās. Bet es par direktoru iecelts esot.—

Tas gan! bet vai uz to var paļauties viens cilvēks un likt

savu dzīvību uz spēli? Te es esmu, te neesmu. Visi mēs

mirstami. Šodien izrāda lugas skaistas un cildinošas — rīt

vairs nav ne lugas, ne teātra, ne aktieru, ne direktoru!

Es saku — lai iesniedz oficiālu rakstu mākslas kolēģijai. —

Tiem blēžiem nekā nevarot ticēt.

Studentene stāsta, ka es iešot par sūtni uz Šveici. Es jau

negāju uz Itāliju — labāku vietu, kur nu te! — Baumas

laikam tādēļ cēlušās, ka gribu uz Šveici braukt. Vai tad

šis nu citādi brauks kā par sūtni.
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4.4.21.

Visu laiku slikts garastāvoklis; slikti guļu. Pīkst. 11 at-

nāca Vilmiņa. Strādājām pie «Zelta zirga» tulkošanas

līdz p. 4.

5.4.21.

Sēde Dailes teātrī. Kokals nopriecājās, ka administra-

tors vēl nav ievēlēts. Viņš esot ministra kandidāts, jo
Zeltmati neapstiprināšot. Kokals grib, lai viņam samak-

sājot šņabus, ko viņš izdzēris uz savu klientu veselību, —

800 r. un 500 r.

Smiļģis izstāsta, kā viņi taisīšot «Uguni un nakti». Gais-

mas pils — dzintara, caurspīdīga. 4. cēlienā būšot arī

uzbraukšana, ko neuzdrošinājās ne Jaunais teātris, ne

Opera. Lai maksā ko maksādams. 4. cēl. — ābelē elles un

zemes pilnība, kas līdz šim nav rādīts. Viņam lieliska

fantāzija. levadā grib likt runāt no augšas — garos plī-

vuros un nereālistiskās drēbēs līdz zemei — un laist mu-

zikālu toni, kas attēlotu pasaules sfēru skaņas. Es minu par

teosofu uzskatu, ka šī skaņa ir «f».

Plūme būšot Kangars. Gluži jaunā uztvērumā — ņemšot

viņu kā ļaunu lielumā. Mierlauks sīki izstrādājis ikdienas

ļaundari ar lielu spēku, bet šis uztveršot lielu raksturu

Kangarā, kāds nepieciešams, jo viņš taču Lāčplēša jau-
nības biedris. Biju sajūsminājies par Smiļģi un nevarēju
izvest cauri lielo bāršanos par «Sila balodīti». Man par

lielu nožēlošanu, Smiļģim par prieku vismaz gāzīsim
Gruznu nost no amata.

1

6.4.21.

No rīta apmeklētāji. Braucam uz pilsētu ar klaberkasti.

No tilta līdz bulvārim eju 25 m[inūtes] — pie zobu ārsta

un tad uz mājām. Mājās priekšā 2 vīri, 1 sieviete un pie-
audzis cilvēks. Visās 3 istabās gaida pa 1 apmeklētājam.
Viens no tiem ir Arvīds Bergmanis. Ja nebūšot vietu

teātrī — vienā vai otrā —, tad braukšot atpakaļ uz Krie-

viju. Esot strādājis Vjatkas pilsētas teātrī. Visi labie

aktieri sabēguši provincēs no galvaspilsētām — lētāka

iztikšana. Es saku — lai pagaida vēl kādas pāris nedēļas,
kamēr noskaidrosies jautājums par Nacionālo teātri. Var-

būt būs privāts teātris, un tad viņš var būt par vadītāju.
Dailes teātris var pāriet pilnīgi strādnieku rokās. — As-

pazija iet uz teātri — būšot «Krauklīša» mēģinājums. La-
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sījumos labi lasot. R. Kalniņš dikti priecājies — ļoti labi

būšot. L. Ērika un Ģērmanis arī. Tikai Mārsiets neesot

mierā ar savu Glūdu. Esot par daudz mainīgs — viņš

nevar iedzīvoties iekšā. Skaidrīte būšot laba — tie pantiņi
skanot dikti mīlīgi. L. Ērika smuki saka savus pantiņus,

par apģērbiem un dažādiem vizuļiem skaitot.

Gāju uz sapulci Suvorova ielā 25. CX, RK un kultūras

darbinieki.1 Visu laiku debates starp kreiso un labo spārnu,
tā ka es tīri labi varēju arī neaiziet. Gāju tādēļ, ka avīzē

biju minēts. Dermanis teica — dalīšanās notikšot.

7.4.21.

Agri augšā — pīkst. 5. Pēc tam aizmigu un nogulēju
līdz pīkst. 8. Gribu filmu 1 strādāt — miegs nāk. Guļu 1

stundu priekš pusdienas un pēc pusdienas guļu atkal,
kamēr vakarā tik tālu, ka varu sākt filmu. Norakstu

gandrīz gatavu priekšdarbu. Izlasu vēl 3 noveles — no

tām var iznākt filmai viela. Uz teātra sēdi, kur jāangažē
aktieri, nebraucu. Negribas aktieriem noknapināt algu —

un tas ir angažētāja amats. Nodarbojos ar zobu sāpēm.

8.4.21.

Vēlu ceļos. Slikta dūša. Saule aptumšojas. Paveicu fil-

mas priekšdarbus, atliek tikai scenāriju uzrakstīt. Atnāk

Pētersona kdze. Lūgums pilsētas valdei. Viņa optimistiska.

Viņai patīkot dzīvot. Teicu, lai man arī to iemāca. Laimīga
neesot, jo šad tad neizdodoties, ko gribot, bet dzīvot pa-
tīkot. Es saku — laime ir priekš manis tikdaudz kā pa-
mudinājums un iemesls dzīvot. Tāpat pamudinājums
strādāt. Bez šā pamudinājuma atliek tikai pienākums
dzīvot. Arī uz darbu vajaga ierosinājuma. Lielu darbu šo

pusgadu nemaz neesmu strādājis. Bez pamudinājuma ne-

var iesākt.

Klubam nav laba slava — rīkojot krogu ballītes. Nac.

jaunatne pārņem. Dauģe tur esot; Cukurs par priekšnieku.

Rīgā nevar nodibināties.

9.4.21.

Izguļos no rīta līdz pus 9. Vēlu ceļos, nedabūju izvin-

grot, tāpat kā vakar. Zoba izlaušana vakar kaitīga bijusi —

jūtu pat mugurā sāpes. Vajaga rakstīt scenāriju. Gaidu

uz Vilmiņu, un tā nekas neiznāk. Lasu Hafisu un Men-

aru. Vajaga gaceles veidā dzejas likt «Sudrabotā gaismā»,
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bet nekad neesmu pie tā ticis, — izliekas par svešādu.

Varbūt derētu šī forma uzskaitīšanai.

10.4.21.

Vakar bijis Segliņš. Atstājis vēstuli, ka vajadzīgs sce-

nārijs filmai. Metamies abi ar Vilmu klāt — es diktēju

un uzdiktēju 2 cēlienus. Braucam visi trīs — ar māsu

Dambekalni — uz pilsētu. Es pie zobu ārsta. Izrauti jau
5 zobi. Vakarā Dambekalne pienāk ar Vitenberga kdzi.

Domāju par scenāriju.

12.4.21.

Vilmiņa piezvana — nebūšot šodien, lai strādājot vien.

Strādāju arī no pīkst. 6 līdz 12. Nobeidzu 3. cēl. Bij Vi-

tenbergas kdze, Ezergala jkdze un Pētersona kdze. Stāsta

par tām neērtībām ar «Uguns un nakts» lomu sadalīšanu.

Ģērmanis. Stāsta — «Krauklīti» par maz mēģinot. Treš-

dien faktiski tik 2 mēģinājumi bijuši. Mierlauks saka —

ansambļi esot viegli. — Ģērmanis saka, ka grūti esot.

13.4.21.

Pa nakti paliku Rīgā
1
. Guļu vidēji. No rīta runājām ar

studenteni un braucām kopā uz slimnīcu: Pīkst. 4 māk-

slas kom[isijas] sēde. Paziņojam Brigaderim, ka šogad vēl

netiks teātris pārvērsts par privātuzņēmumu. Visu strīdu

iznākums — patīkama atmosfēra, it kā būtu siltu tēju sa-

dzēries. Pīkst. 7 «Atriebējas» izrāde. Smiļģis stāsta par

«Uguns un nakts» iekārtojumu. Prologs augšā. Dzintara

pils. Mirons parādās stāvus augšā, ne lejā. Ābelē augšā —

ēnas meitas. Melnais bruņinieks augšā. Paliek tomēr, kā

Smiļģis bija nodomājis — Tija par Laimdotu un Vēs-

miņa — Spīdolu. «Atriebējā» redzu Vēsmiņu kā Zidoniju.
Liels stāvs, diezgan drukns. Skaļa balss. 2esti bez dzīvības,

līdzjūtības, un bez visa tā — šļupst. Gribējuši Birutu par

Laimdotu, bet pirmās 3 izrādēs viņa nevarot būt.

«Atriebēja» — ļoti dramatisks, svaigs spēka iespaids, kā

no jaunības. Ļoti moderns, ar lielu skatuves instinktu. Arī

par tām romantiskām pārmērībām prieks vien tik ir. Jau-

ninājums ar priekškariem atstāj trūcīgu iespaidu. Priekš-

karu metodei nekādas ilūzijas vairs nav. Pilnīgi atmetama.

Acis atpūšas, kad nāk dekorācijas. Viens smuks skats ar

palsiem apgaismojumiem. Bērna pārmainīšana tik ļaunu

iespaidu neatstāj. Tik, kad abas sievietes pārmainās, — ne-

dabiski. Ar maz pārmaiņām lugu var iztaisīt modernu.
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14.4.21.

No rīta augšā pīkst. 5. Pīkst. 1 gāju gulēt. Gribēju aiz-

migt, bet zaldāti ar dziesmām izjauca. Atstāstām ar Aspa-
ziju viens otram notikumus. Misiņam jāsūta «Uguns un

nakts» un vācu «Jāzeps»
1. Šodien «Socid'ā» Vecozola

raksts par «Jāzepu»
2; «Laukstrādniekā» — par «Tālām no-

skaņām» 3. Šodien jāiet uz teātra sēdi. Angažementi līdz

pīkst. 7. Dace Akmentiņ. Pie zobu ārsta netiku. Meklēju
5. cēlienu filmai; nevar labi saskaņot.

Piezīmes uz atsevišķām lapiņām:

19.4.21.

Atjaunoties ar jauno vienlīdzekli man nav vairs cerību:

sevišķu faktu nav, bet no ilguma un sīkumiem iznākusi

netīša pārliecība, piepeši, kā man allaž gadās. Jāatgrie-
žas pie vecā daudzlīdzekļu un veselības, un disciplīnas
režīma.

Jo, kad arī būtu jāatsakās no cerības sasniegt 300 gā-
dību, tad nav jāpadodas izmisumam un jāņem tas, kas

iespējams. Bet vecā sistēma tomēr mani līdz šai vietai

izvilkusi.

Un tad rūgta dezilūzija dod arī savu spēku: nav ko ce-

rēt, tātad ir zināms kas gluži noteikts, ar ko var rēķinā-
ties. Un droša zināšana ir vienmēr spēks.

Pirmais konsekvencs: neprasīt no cilvēkiem vairāk, nekā

viņi spēj dot. Tā sarūgtina sevi un viņus.

Neprasīt no dzimtenes vairāk, nekā viņa spēj dot. Mēs

neesam tik progresīvi un attīstīti kā tauta. Mēs neesam

arī tik dziļi sirsnīgi, kā man un mums liekas. Sirsnība un

entuziasms ir laikam iemācīti no literatūras un revolūcijas
laika, un no manis. Man to atdod, ko es devis. Tādēļ
daudz arī tikai iedomāta un pat tieši ārišķa. Mūsu saņem-

šana laikam arī nav nekas ārkārtējs, bet līdzīgs lieliem

tautas svētkiem ar parādēm, izrādēm, rautiem un goda

adjutantiem. Drusku rūgti ir to zināt, bet veselīgi, un vese-

lība ir augstākā manta. No viņas, no viņas tik var sākt

augt, bet ar gribu augt uz augšu, arī šaurajās robežās.

Vai es tikšu atkal spītīgs kā senos gados? Te problēms,
kā dabūt spēku, kad negrib to dibināt uz ļaunu un labs

nenāk pretī? — Ko daudz? Kad tad man kāds ir pretī nā-

cis? Pašam no vājuma jātop divkārt stipram un vienam

pašam. Bij ilūzija, ka šoreiz, pēc 50 gadiem, dzīves otrā
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pusē, man dzīve, dzimtene, ļaudis nāks pretī, kā tam ko-

kam, kas stiepis zarus. Nenāk un nenāks. Zini jel reizi!

Bet nu arī man ir pa gadiem iegūts prestižs, t. i., spēks;
izlietot to, likt kāju virsū? Nē: man riebjas tāds zemums.

Bet viņi to vēlas, man daudz zīmju par to. Daudzi domā

nepatiesi, ka tur būtu glābiņš.

8.9.21.

Sajūtu lielu mierību, ka Brig[aders?] teātrī pieņems «Jā-

zepu». Nav nekāda iemesla tā domāt, bet tikai pārliecību

jūtu. Jaunskungs bija laipns.

9.9.21.

Es jūtu, it kā tie cilvēki, kas man garām iet, nebūtu

dzīvi, bet tikai aina, kā filmā. Es viņus neaizskaru. Un, ja
arī runāju un dodu roku, tad tik pārejoši, ka nesajūtu dzī-

vību, bet ainu.

9.9.21.

Es ļoti noguris. Tomēr brīnos: maz ko izdaru, to pašu

pārāk lēnām. Dārgi viss maksā. Par atpūtu ne domas. Kā

es strādāšu teātrī? Kad atpūta? Gribas strādāt. Kas manu

ideju atjaun. solās caur mīlu? Laikam galīgi beigta. Nu

atliek tik vingrināš.

1922.

1.1.22.

Sagaidu jaungadu lasot, kārtojot, ierīkojot. Bērnu

slimnīca Nr. 10, E nodaļa. Benson māsa. Atbrauca vakarā,

5. Priedkalns ar kundzi un Oļģertu pakaļ. Sniegs, rītenis.

Nebūs viesu. Varēšu strādāt. Gripa, jau 2 nedēļas.
«Z. zirgs» vāciski, teksts A. Kalniņfam] 1. Še šauj šautenēm

12; raķetes.

Pēdējās dienas vecā gadā. 31.12.21. Snieg, piesalst. Viesi:

Elga Zariņ — vietu meklē. Marija ciemā, aiznes uz redak-

ciju manu prologu Jaungadam
2, 36 rind. — Kliģer nāk pie

mums dzīvot, 800, Iniņļai] ļoti netīk, bet vecene aizkavē-

jās atteikt. Priedkfalnu] An[na] un Oļģerts pakaļ atbrauc.

Pusdienas kopā paēdam. Millers taisa zvanu, ierāmēs glez-
nas. (Ūdri arī.) Cipars atnes V 2algas. Ceriņu koks kā

sveiciens no Gulbja. Slimnīcā.

Vienu dzejoli, vienu tulkoju no Lia-Dzi.
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30.12.21.

Katrīne Kvest, sektanti — ticīgi, bet atzīst, ka nabagiem
dara pāri. Atvaino manu politiku, bet labāk garīga cīņa,

dieva lūgšana. — Grīnīte lūdz uz jaungadu klubā. Vakarā

Predis. Es: lai viņš precas; viņš: lai es adoptējot bērnu.

Millers. Austra. Jauna luga, būs vēl satīra par vāciem,

labi.

29.12.21.

Milda Riekstiņ un Mirdza Šmithen lūdz uz jaungadu.

Kliger. — Savedu rēķinus par šo un pērngadu (20. un

21. g. g.) īsumā, ne kārtīgi.

28.12.21.

Krastiņš. Grēviņš pēc prologa.

24.12.21.

Aizved uz b[ērnuj slimnīcu, eglīte, turu runu, man pa-

tīk, citiem laikam nē. Māsas 1 Dambkaln. Putn. ļoti laipni.
Jāsaved gada pārskats pa 1921. g., kaut nav datu.

1.1.22.

Šinī grāmatā nāk iekšā: notikumi, darbi, vēstules, cie-

miņi, lāses 1, veselība, garastāvoklis, āra temperatūra, kas

palicis nedarīts.

Atdomās nāk citā grāmatā. Kad še gadās, jāpastrīpo.
Mēneša darbi melnā grāmatiņā. Še pārspriežami. Šo

mēnesi pirmie darbi: «Zelta zirgs» vāciski — 50 lap., «Pūt

vējiņi» — Kalniņam. Runas. Aforismi. «Im., Ceļ. m.».

Lugas: «Trimdu dēls» un «Rīg. ragana». Varbūt «Bor. Go-

dunovs» un «Grakhs».

Dienas iedaliņš: 7 vingr., 8 rītens, 9—lo staigā, 10—l

darbs, I—3 pusdiena, 3—7 darbs, 7—B vakariņas, B—lo8—10

darbs.

Līdz ar «Sudr. gaismu» tīrās vecie krājumi — lūžņi, top

gars skaidrāks priekš jauniem darbiem.

Izšķirt jautājumu, uz kāda papīra rakstīt darbu, ir ma-

nim arī formas jautājums; laimīgi to izšķirt ir laimīgi
vest galā darbu.

Viss augšējais rakstīts naktī no 12—1.

1.1.22.

Pulksten 4 pēc pusd. rakstīts. Varbūt jābrauc uz ka-

tordznieku vakaru2 7. — Ceļos tikai V 29; bez vingrināj.
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Norakstu «Zelt. zirga» tulkojumu 4. cēliena 8 lapiņas. —

Priedkalni abi. Viņiem paticis «Ave sol», lai tulkojot an-

gliski. Paticis plāns par «Im. un Ceļa māti», kaut gan

nezin šī virsraksta; jauna politiska dzeja. Labāk to nekā

drāmu, reāls. — Lai atstājot teātri. Parlamentā paliekot,

esot principiāla lieta. Man — teātra pacelšana arī. Labāk

lugas, paliekot. — Bet guļ kā «U. v. n.» 8 gadus; nenes

kultūru. — Dzejas, tās darot tūdaļ iespaidu.

1.1.22.

Pauls Kalniņš. Vēlēšanās mēs tūdaļ būtu sakāvuši mazi-

niekus un pilsoņus; tie nebij sagatavojušies. Grozīgo listu

vēlēšanas varot arī Valmierā pārsteigt; absentisms, bet

arī spīts, bij 90%. Mazinieki arī viņam teikuši, ka kļūdī-

jušies nelamādamies, tagad visa cerība lamās. — Uz Ko-

roļenko dienu3 mani saucot. Mana jubileja arī būšot; iz-

stāde vāja, Berlīnes biedri nedodot arhīvu, esot tikuši

komunisti. — Voters iebraucis un krievu Sābuks.

Voters vakar franciski runājis klubā, daudz ļaužu.

Pulksten 9 vakarā. Pr[iedkalns?ļ atteicis Paulam. Aizved

mani pabraukāties pa Jelgavas šoseju. Skaists laiks; ugun-

tiņas mazmājiņās; agrāk visapkārt mežs, vāci izcirtuši.

Debess mala spoža kā dzelzceļu apuguņota stiga. Pretim

vezumnieki braucēji. Ziemas skaistums man svešs pali-
cis, dienvidnieks pēc dabas, In. ziemeļniece.

Jāiesāk šodien atmiņas 4
.
— Jauns mēness šovakar pirm-

reiz.

lesāku atmiņas, uzrakstīju 100 rindiņu. Gulēt V212.

2.1.22.

Ceļos V2B, par maz gulējis. Lasu Lia-dzi un tulkoju
20 pantu rindas «Z. zirga». Pusdiena V 212. Ar Prļiedkalna]
kundzi pie zobu ārsta. Maksās 45000 rb., apm. 3 grāma-

tas, par gadu var rakstīt 2. Pie Iniņ. 1/23, ēdam. Sveicieni,

Zeltmatis, Freinbergs, Zālīts, Butuls, Ceplīts, Grīnīte, A. O.

nepaticis «Dainis» Dailes teātrī 31. dcc; uzskatīts par

naidīgu karikatūru. Gulbis prasa pēc ģīmetnes priekš

itāļu laikraksta. Cimdiņa fotogrāfija ļoti laba.

2.1.22.

Iniņai sāp roka, no jauna saaukstēta D. teātrī, kad ne-

dabūja manteli, vajadzēja 2 stundas gaidīt, līdz atnāca

citi. Pie katordz. nebija arī In. Sūtījuši man sveicienu.
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Bijuši ministri; pret Dermani; nosprieduši izdot memuār-

žurnālu; 130 vīru. «J. Ziņas». Izmasēju Iniņu, nogurusi un

nervoza. Man pāriet griba strādāt, kad I. nejūtas labi;
braukšu mājās. — Arī noguru, vakaru nestrādāju, 20 pan-

tiņus, lasu Lia. Norakstu atmiņas. Gribu gulēt jau 10.

3.1.22.

Tulkoju «Z. zirgu». Nogurums, jo labi negulēju. Nevin-

groju. Skaldu malku 2—3. Roka trīs, nevar rakstīt. Bāde

un masāža līdz pīkst. 11. Vēlu gulēt.

4.1.22.

Vēlu ceļos, nevingroju. Tulkoju. Nervozs. No 12—3 pie
zobārsta. [Ar] In. sabaramies, atbrauc, atkal sabaramies].

Negribas strādāt. — Pabeidzu šorīt IV cēlienu. Baumaņa
jkdze: Stukmaņos melnie uzvarējuši un man došot tik

20 hekt. Durbi laikam arī nedos. Vai vērts palikt Latvijā?
Atkal pašnāvības domas pēc garāka pārtraukuma: diez-

gan esmu dzīvojis, ij laba piedzīvojis, ij strādājis. Pietiks.

5.1.22.

Vēlu ceļos. Vēstule Gulbim un In., lai nerunā ar Paulu

dēļ Durbes. Gulbim sūtu ģīmetni no Cimdiņa priekš itāļu
žurnāla. Tulkoju «Z. zirgu». Rakstu apsveikumu uz 6.1.

kongresu, lai In. nolasa.1 Telegrļāfisks] apsveikums Jau-

natnes konferencei2
.

Man telegramma no katordzniekiem.

Zāģēju malku. Uzrakstu apsveikumu, nododu Rijniecei,
kas atnesusi spilvenu, zābakus. Mīlīte. Benson māsa, par

teātri (laikam jau 3. 1.). In. labu vēstuli. Es atbildu līdz

7 vakarā. Lasu «Jaun. Ziņas». Vanna. Masāža līdz IIV2.

Vanna 35° esot par karstu, tādēļ es noguris. Agrāk es pa-

nesu, vai nu vājāks? Neguļu labi.

6.1.22.

Ceļos 8. 9 brokasts. Rakstu no Grēviņa pieprasīto rakstu

par socdem. presi — «Par s. d. preses bērnību», nobeidzu

vakarā 6; iznāk 6 lapiņas (120 rind.), vājš raksts. Varu

rakstīt publicistiku, bet ļoti nelabprāt un grūti. Mana

vaina, ka par ilgi kavējos pie ievadiem. Tas arī drāmā.

Jāievēro! — Šodien nav malkas ciršana, Pr[iedkalns?]

aizņemts, ciemā Rudzīši. Maza staigā, runāju ar kurinā-

tāju par kūdru. Doc. Kauliņš pieprasa, vai dot no kultū-

ras fonda A. Brigaderietei 50 000 r. Jā. (Vakar Zeltmatis
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dēļ viņas jubilejas. Nepareizība viņai par labu. 1 Cipariņš
500 r. Zīmēju

2
priekš A. Br[igaderes] teātra kolektes. In.

laikam arī, bez tam uz komļisijas] listes 1000.) Saruna ar

Benson, jāmierina, nav enerģijas būt par aktrisi. 3 Runā-

jot manu, ka aizmirstu, ko gribēju teikt. levērot! Vakarā

atpūšoties lasu Roeder «Urkunden z[ur] Religion d[es] al-

t[en] Agvpten». 10 gulēt.

7.1.22.

Ceļos 8. 9 masāža. Leiburts ļoti mīļš, bet pārāk mazais

brālis, bailīgs, neko nezina, man jāpūlas runāt. Tikko no-

beidz — masē stundu —, tūliņ pusdiena. Lasu ēģiptiešus,
tad jābrauc pie zobārsta, drusku pastaigāju gaidīdams.
Pie Iniņa, tur ziņa, ka visādā ziņā jāiet uz jubileju

1
; draud

ar partijas dusmām un lūdzas nežēlīgi. Klāra, auto, — jā-
maksājot, pēc redzu, ka no valdības, satiks, ministrs!!? In.

runājusi, nolasījusi manu vēstuli2
; biedri par 2200 mazāk.

Brēc par naudas trūkumu. Nospriežam dot presei 10000.

7.1.22.

Anniņa par mums stāvot, saka Prfiedkalnu] Anniņa. An.

līdzi uz jubileju. Klāra aizved pirms uz kongresu. Jātura

man runa.
3 In. saka, ka iznākusi ļoti labi. Noklausos Bast-

jāni par financēm; nekā jauna. lespaids labs. Saņem mani

ļoti mīli. — Tad uz Amatn[ieku] biedrību4
, mīļi saņem,

daudz paziņu: Ernesta Jēkabsona māsa — vecīte; Aro-

niņš, Gulbis (pērkot labi,5 esot sludinājis), dzērbenieši,

jaunā garā. Sim., Grīnīte, Ivans, Sūna, Zete pārbraukusi,
Paula, Celms. Lasa Dziļleja, ļoti labi, Rītiņš mīļi, grib la-

māt resno, apturu. Tad Pauls par presi. V2II tikai beidz,

un apsveikumi līdz V2I. Uz skatuves mūs abus ar Iniņu.
Palmas, liels pulks sveic, arī Roziņš, Timma; raksts no Sa-

šas, Andersons pils. galva, Bļodnieks, «Jaun. Ziņas». Vla-

dimirovs un daudzi citi par ārzemēm, ka es piederot visai

pasaulei. Es atbildu gari, vietām labi, minu Āronu, ko

nevajadzēja, politika un ētika nav fantāzijas, ja vajadzēs,
es iešu atkal, aplausi. Vēlreiz, tad minu kritušos. Vedu

Aspfaziju]. Visi labi un mīļi. Nokāpjot aiz kulisēm, viena

meitenīte mani noskūpsta un aizbēg, neredzēju sejas.
Drusku mūzikas, 1 beigas. Rūd. Bērziņš, mans draugs, ari

runā apsveikumu. Autā pavadām Paulu. In. un An[na].

Atstāju un braucu uz slimnīcu. 50 r. šoferim, 25 slēdzējam,

noguris, vēl lasu, gulēt 723.
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8.1.22.

Ceļos 8. Pēc brokasta guļu līdz pusdienai 3 stundas.

Lasu daudz Ēģipti. Eju uz Dīķa ielu1
.

Mazs, pārāk niecīgs
namiņš, bet var uztaisīt ar garšu tik skaistu, ka būtu pir-
cēji. Vasaru nogaidītu. Varētu arī mierā un klusumā dzī-

vot. Līdz vakariņām pārfantazēju. Pr[iedkalnu] A[nna] brī-

nās, ka pilna zāle bijusi; baidījusies, ka būšot_ 200, kas

pazustu. Par ko baidījusies, nezinu. Vakarā Ēģipte un

diengrām. no 7.1. 2 Gulēt tomēr vēlu, 7o 1.

9.1.22.

Masāža. Pie Iniņa. Nodota ziņa par 10 000. Ļoti labi.

(Arī Pr[iedkalnu] A[nna] teica, ka labi.) Pauls nosarcis

vien, pārtraukuši runu, paziņojuši, aplausi. 7. 1. bijusi
publikas 2400 cilvēku, izdevumi 20 000 (zāle 13000), ienā-

kumi 24 000. Manu balsi Anniņa galerijā nav dzirdējusi.
Klāra teikusi, ka es vājš izskatoties. Klāra brauc uz Ber-

līni. Apsveikumi nav no redak. prasīti. In. slavē «No s.

preses bērnības», citādi nekā parastie raksti. — Atnāk

divas meitiņas no Ventspils ar skaistu albumu koka vā-

kos, no V[entspils] Raiņa kluba nodaļas. Tur esot 150

biedru. Centrs jāpārvēlot vai jādibinot cits. Klubs šiem

ļoti mīļš, negribētu to atstāt. — Atpakaļ pēc stundas. Pēc

pusdienas guļu līdz 724. Malkas skalde 1 st. — Ēģipte I.—

Jaunavu vēstule, lai metot politiku. — Mer[īte] un Mī-

l[īte]. «Jaun. Ziņas» labi referē jubileju. Vēstuli apsvei-
kumu A. Brigaderei.

2
Rīt strādāt. Gulēt 7211.

10.1.22.

Vingroju atkal ikdien. Spēju atkal uzņemt, kad izlaižu.

Notulkoju 12 lap. «Z. zirga». Putenis visu dienu. Neeju
malku cirst. Vakarā izeju vēstuli iemest, ko jau dažas die-

nas atpakaļ rakstīju (8.). Lilijas. Ēģipte, Ķīna. Liadzi kā

veids lieldarbam. Gulēt 72 12, vanna 9, lasu vēl, apgāzu

vāzi.

11.1.22.

Masāža. Pusdienas, uz zobārstu. Aiznesu 20 000 rb. Pa-

ņemu dažus no darbiem. Ēģiptes grāmatu. In. strādā ap

40 rind. pa dienu. Sveika. — Pārbraucis guļu, jo noguris,

masāža arī nogurdina. Domāju par lieldarbu. Uzrakstu

1 dzejoli, 10.1. ari 1 dzej[oli]. lekārtoju dzejas, jaunas:
«Saules himnas», aplūkoju rēķinus. Kad es devis 10000
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partijai, man muižu nedos. Kaužens, no jaunatnes, lai es

viņam izdodu žurnālu, kur neprasītu «gatavību», kas no-

māc labas domas. Paulīne rakstījusi.

12.1.22.

Pastrādāju: «Z. zirga» 26 lapiņas. 1 dzej. «Saules him-

nas». Liadzi kā luga, Dagda kā lieldarba dzīpars «Dvēsl.

dziesm.». Nav ar to vēl atrasta l[iel]d[arba] tēma, bet arī

tā var būt par sevi tēma: 1) Z. dz., 2) «Ad. b.», 3) «Sudr.

g.», 4) «Dv. dziesm.». Vai starp Z. dz. un «A. b.» sadzejot
revol. pārdzīvojumus, piem., eps, ārpus «T. nosk.» un c[i-

tiem] drukāt[iem] krājumiem — dzejām. — Ceļos 8, maz

vingroju. Bez ciemiņiem. — Nobeidzu pēc vannas V2IO—

V2II V cēl. 7212. Neguļu labi laikam vannas dēļ.

13.1.22.

Kārtoju avīzes, nestrādāju. Ceļos 8, nevingroju. Ari

malku neskaldu kopš 3 dienām. Masāža. Zobārsts — In.

Solījies [Regione?] nākt. Austra par savu lugu «Mintauti».

Plāns: Raiņa gredzens, jaunatne, romantika, dažādu pa-

kāpju gredzenu, Spīdolas pēdējais. Lai romantika, bet

jaunļatnei?] vajadzīga, paliek bez garīgas dzīves. Arī žur-

nālu1
gribu pabalstīt. Vēstules Paulīnes. Arī citas vēstules

jāatbild.

14.1.22.

2 dzejoļi, 4 aforismi, 2 piezīmes. Kārtoju «Nācēju», dv.

dziesmu. Kārtoju aforismus, 2 vēstules. Negribas norak-

stīt «Z. zirgu»; es padodos turpret gribai kārtot un dze-

jot. Vingroju. 728.

14.1.22.

Kliģeriete esot paziņojusi,
1 ka mums centrālā zemes

ierīcības komiteja piespriedusi Durbes muižā 60 pūrv.
aramas zemes, gabalu dārza un dzīvojamu ēku. Apm. tas

pats, kas Siguldā. Stukmaņos 50 hekt. Iniņa esot ļoti prie-

cājusies. Nu jāpārdod Dīķis
2. — Domnieki krodziniekiem

dāvā 30 milj., vāci vēl vairāk. Aiziet sociāld. un Berta Pī-

piņa, tad arī latv. centrs, nav kvoruma. — Vakarā vēl

kārtoju aforismus. Plānus. 874—9 staigāju. Sniegs. Kad

mums paliek Durbe, tad mums pašiem jāpaliek dzimtenē.

— Filmu uzrakstīt par drāmu.
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15.1.22.

Vingroju. «Zelta zirga» 8 lap. Visi 3 bērni līdz pusdie-
nai. Noguļu līdz 724. Eju pie Iniņas, nav mājās. Pie Mol-

jēra. Saruna ar Kliģerieti; priecājos. Viņa domā, ka Durbe

liela lieta, tikai es neprotot no saimniecības neko. Un es

gribu gluži ko jaunu, viņa nesaprot. Visi uzskata kā luk-

susu vien, nevis kā kapitālu. Bet es gribu rādīt, ka zemko-

pība jāved citādi. Varbūt arī paraugs jaunsaimniekiem,
bet tiem nav kapitālu. Iniņas plāni: vienu gadu tikai kvie-

šus, otru tikai ābolus. Viņa atpūšas. Stāsta, ka nupat gu-

ļot redzējusi lielu uti. — Vecais Vagulis, cerībā tikt par

starpnieku vņeštorgā. Kājām uz slimnīcu. Ceļa biedre

stāsta, ka nevajagot iet uz ballēm. Aizlasos avīzes līdz

pīkst. 1. Vāji guļu.

16.1.22.

Vingroju. Masāža. Zobārsts nepieņem, bērēs. Braukšu

uz Tukumu trešdien, pirms Iniņa runās ar Lindiņu. Nogu-
ris, negulējis. In. stāsta par ēģiptieti, kas atnākusi tikai

pateikt, ka mūsu raksti viņu garīgi uzturējuši pie spēka.
— Lasu Bēbeli.

17.1.22.

Ceļos 728. Vēstule «Kultļuras] balsij». Plāni: aši jāsa-

pelna, lai varētu mierīgi strādāt. Jāmazgājas vasarā ari,

jāsāk nomazgā no rītiem. — Nobeidzu II «Zelta zirga» cē-

lienu, panti atskaņās. 2 dzejolīši. 1 piezīme. Vakarā Palc-

manis; raud, grib nogalināties, ja es neņemot Stukma-

ņus. Ar to šis blamēts un no manis nosodīts. No Durbes

arī nevar atteikties, tad es blamēšu centr. komiteju. Tā-

tad — atteikties no abām. — Sāku 111 c. «Zelta zirgam».

Uzmācīga doma, ka nav vērts rakstīt vecas drāmu tēmas,

jo tādas drāmas novecojušās. Vai nu radīt jaunu stilu,

vai nemaz nerakstīt. Tā bailīgi ap sirdi. Bet mirt jau tā

kā tā gribēju, kad nav atjaunotnes. Nopietni to darīt, ko

dzejoļu krājums «Nācējs» grib lirikā izteikt. Jau kādu

laiku tāda sajūta, ka man iespējams aiziet, darbu diezgan

bijušu, laimes arī diezgan, un atjaunot es nespēju Lat-

viju. Un man pašam netiek dota iespēja uz pašatjau-
notni. Vēl tāda tukša doma — atjaunotni meklēt adeptu

ceļā vai kā ķīnietis Liadzi, bet tas tik fantastisks. Guļot

piepeša doma, ka varbūt derētu luga «Augstrozīte» ar sa-

viem spilgtiem drūmumiem. Vēlāk aplūkojot, nepatiks arī

tā.
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18.1.22.

Ceļos V2B. Masāža. Pie ārsta. Gulbi nesatieku, Liven-

tālu. Izvada pa «Kult. Ļoti labi ierīkots, labs uz-

ņēmums. Iniņa stāsta, ka Durbe laba. Tā nav. Iniņai va-

sarnīca. Bet lai nesteidzoties. Viss paliek gaidās. — Lan-

dams1 pieprasa no mums 30000 rbļ. — Vai izspiešanas
.nolūkā? — Iniņa turpina «Aspaziju», jau 300 r. — Vēs-

tule no Ainas un Ārijas. Izdot bērnu vēstuļu krājumu.
— Virsnieks Eglentāls ar Austru. Atstāsta, kā jācīnās ar

«baronu», tas tomēr atņem viņam zemi, jo tēvs bijis

kalps; tātad ne ilggadīgs rentnieks. Austra (Krauze-Ozo-

liņa) grib izdot manas Šveices vēstules. Manu runu par

1905. g. (stenogrammu) izlabot. — Zandis ar Šucu dēļ
zinātn. rakstu izdošanas. Somu teātra direktors gribot
redzēt «Jāzepu». — Baumanis dēļ Stukmaņiem. — No

rīta 1 dzeja. Gulēt 12. — Vecā Gr. esot bijusi vesela, visu

dienu uz tirgus stāvēdama. Merīte jūrmalā vesela, daudz

gaisa. Vai man arī to nedarīt gluži nopietni? Durbē logs

pa nakti vaļā, vai dienā ārā, uz balkona strādāt kā Cas-

tagnolā?

19.1.22.

Strādāju: 2 garākas dzejas «Nācējs». «Zelta zirga» 17

lapiņas. Gleznotājs Ceplīts, lai paliekot Stukmaņos, šis

visu nokārtošot. — Bāde, baidos, vai nekaitēs. — Domas

par Gilgamešu, izlasu visu cauri. Lasu Ēģipti.

20.1.22.

Ceļos 5. 6.20 braucam ar 8., Tukumā 10, kājām 20 min.

Kalps rentnieks izrāda 60 p[ūrvietas]: 50 parks, 12 dārzs.

Gandrīz tas pats, kas Stukmaņos. — Zeme neesot laba,

7—lo graudu. Ļaudīs nav pretnieku; 8 rentnieki — lai-

kam kolonisti. — Ļoti laipni uzņem mērnieks. Mežzinis.

Pilī 36 istabas. Jādzīvo kopā ar Lauks, biedrību. Ir maza

dārza mājiņa. Pusdiena pie mērnieka. Lai par viņu aiz-

runā, grib mājiņu no pilsētas. Aizved uz pilsētu. Slokā

sabojājas lokomotīve, jāgaida 3 st. — Godkalna un Mie-

zāna kundzes. Bermonta briesmas. Dibināt memuāru bied-

rību. Daudz ļaužu brauc. Mājās 9. Vakariņas un tūliņ gu-

lēt. Ceļā 2 dzejoļi. Izdot nostāstus no revolūcijas un kara

laikiem ala Dekamerone. Atnāk abi B.: labāk tīk Durbe,

bet pārvalde maksās 10000 r., dzelzceļš vien — 5—6000.
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21.1.22.

Ceļos 728. Plāni. Masāža. Zobārsts. Kreņķējos, ka teātrī

nerāda «Spēlmani». Pie Iniņas līdz p. 5. Atstāstīju par

braukumu uz Durbi. Tur bijis Ceplīts. Atnāk Ģērmanis —

aktieri gaidot, kam neizrādot «Spēlmani». — Pauls: kam

es neejot uz Kult. fondu? Lai iet Kurcijs. Gulbis atrakstī-

jis; jāsūta pārrakstīt «Zelta zirgs». Izdos runas. Bijusi
māte: meita stenogrāfiste, varētu ņemt par rakstvedi. —

Barons pārmet, kā esot sieviešu statujas: pulkstenis,
vāzes un Venēra! Bet — kailas krēslu kājas, kaili koki pat
uz ielas! — K. Kārkliņa kritika «Lļatvijas] V[ēstnesī]» jau
31.12.21., laba.1

— Honorārs no teātra. — Domas: vai ne-

būtu laiks tiešām mest pie malas visas materiālās rūpes
un amatus un rakstīt, — ka neiznāk par vēlu? Bet vai ir

vērts? — Lasu avīzes no 3 dienām.

22.1.22.

Ceļos 8. Studēju babiloņus. Bērni uz ragutiņu braukšanu.

Salaužu ragus. Gurdens. Guļu, aizmiegu. Atkal bērni ar

ragutiņām. Stasiks kaujas, es iesitu, samierinu, sadod ro-

kas. Merīte (Mērija Priedkaln) dusmojas, ka es ar ci-

tiem jokoju. — Vakarā Birznieks, drukai raksts «Pro-

gresā», kreisie laikam bez Dermaņa. Aicina, izdod šapiro-
grāfā]. — Lasu babiloņus. Gilgameša plāni. Pulkstens bij

apstājies. Gulēt 7212.

23.1.22.

Mostos 6, ceļos 8. Tā vienmēr. Gilgameša plāni. Lasu

babiloņus. Masāža. Zobārsts. Iniņa. Es vienmēr piebraucu,
kad eju pie zobārsta. Nekas jauns. Teātris aizturējis pat
vēstules 2 nedēļas. Tekla Ivan jūsmo. Vēstule. Somu Za-

riņš stāsta, ka somi braukšot «Jāzepu» skatīties. Jāiet rīt

uz teātri. Guļ kā slogs jau sen. Tulkoju «Zelta zirga» TII

un I cēl. Lasu babiloniešus. Bez vingriņa un ragutiņām.
Gulēt 10.

24.1.22.

Neeju uz teātri, bet uzrakstu un aizsūtu Gulbim «Zelta

zirgu». Visu dienu tulkoju. I—21 —2 vizinos ar bērniem un

māsu Benson. Auksts 20 gr., bet sajūta laba. Tulkoju at-

kal, kamēr 9 pabeidzu I c, nu viss, varbūt vēl jāpārraksta
111. Zināma atpūta, ka nu varēs citu strādāt.
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25.1.22.
Gaita

Ceļos 7, brīvības sajūta. Jāņem nu «Pūt, vēj.» libretto,
«Kurmis». Plāni «Nācējam» un lieldarbam. Diengrāmata.
Atnāk Oļģerts. Merīte greizsirdīga. — Grūta sirds, ka

visapkārt maziskums: teātrī, partijā, skaudība dēļ Durbes,

darbus nemin. Jāatstāj viss un jāaiziet. Atjaunotni neļauj

pat In. Plāni runām un dokumentiem kā kopība. Oļģerts
traucē. Zobārsts. In.: Ceplīts, Palcmans, Kūla, ņems mūsu

Stukm[aņu] gabalu, Lidija [S.?]: Dievs izšķiršot starp mums.

Jansons dzejnieks. Jāiet man uz Satv. sapulci, 111 lasī-

j[ums]. Satversmei. Neiznāk 111 las. Satieku: Morics dze-

joli «Arodniekam»1
,

Bumbers slimības zīmi. Žanim jā-
raksta. Švābe nav pie Kļultūras] veicināšanas] biedr[ības].
Kultūrfondā var darboties, instrukcija nav tik ļauna, jo

komitejā Švābe, Dauge, Kasparsons, Dermļanis]. Doriņa
vecāka, nervoza. Dzelzīts: neiet žurnāls, Radziņš: Val-

mierā iešot labi. Bungšs — arī Cēsīs un Talsos labi, Stap-
rāns tik aiz gadījuma pils[ētas] galva. — Pauls — Durbē

labi, Lindiņš: došot mežu un fabr., beigās brauksim abi uz

Irlavu un Tukumu. — Visvairāk sveicin[ājumu] no tāles,

Andrejs Bērziņš ļoti noskatās. — «Ritums»: «Grakhs»

iekšā, 2 Grīns labi par «Jāzepu»,
3 bet tur nav referēts viss.

Kājām uz slimnīcu. Aizlasos avīzes līdz V22. Guļu labi.

26.1.22.

Ceļos V2B, noguris. Masāža. Oļģerts zīmē jūru. Šodien

esmu sludināts kā runātājs 13.1. un dc jure. Jātaisa dze-

joļi. In. slavē ļoti «Grakhu», labāks par «Jāzepu». No rītus

Oļģerts ar Stasiku nokavē, maza atpūta, un atkal dienā

vizināties un otrreiz vakarā. leeju pie Prļiedkalna] pēc sli-

mības zīmes, norunāju; propagandēju memoārus par
1905. g.; «Jaunļības] Tekās» Dziļleja par manu jaunību, 1

ļoti smuki. Lasu «J. Tekas». Tad vannā un gulēt 10, miegu
11. Karsts.

27.1.22.

Ceļos 7. V2B vingroju. Plāni «Im., Ceļ.». Rakstīt

«Ģirtu Vilku». Dibināt memoar biedrību; rakstīt, priekšā
lasīt, publiski arī, apspriest atmiņas. Trimdnieku vakarā

turpinājumus.

27.1.22.

Pie zobārsta. Abi Prļiedkalni]. Bezdarbnieki — ielu

slaucītāji: liela ģimene! Vēlāk: lauku tētiņi. īstais brau-
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cējs dakters Bergs, Liepājas Skara rads, reakcionārs, bet

nedrošs. (Šodien, 30.1., kad rakstu, neatminu vairs neko.

Laikam neko nestrādāju, gaidot sestdien jaunu mēnesi.

Lasu «Aktionsbuch» 1917.)

28.1.22.

Masāža. Piezīmes «Induls» un «Ceļamātei», un «Laiki

un vārdi». «Pūt, vējiņ» operēju. Ar bērniem vizinājos.
Vanna. Tagad, 30., nezinu vairs, kā laiks aizgāja. Es par

daudz zaudēju atmiņu. Atjaunot to!

29.1.22.

Piezīmes. «Pūt, vēj.», bērni. [Reggione Mendicante?]
Zelta «Sudrab. gaisma» ejot pārāk labi. Gulbis no manām

un Iniņa grāmatām vien pārtiekot. Gulēt V212.

30.1.22.

Augšā V2B, 7 stundas jūtos izgulējies. Labs gara stā-

voklis, bet nu nekas neizdodas. Pie zobārsta aizkavēju,

palieku bešā. Nododu dzejoli «Vārdam» 1
.

Tur Jaunsud-

rabs2
.
Dziļie jam tur esot noņemtas kalošas. Grib laikrakstā

bezpartejību. Jaunsudrabs būs iekšā. Eju kājām uz teātri.

Bārda. Nolieku mļākslas] kolēģijas sēdi uz trešdienu. Bri-

gadļere] viena vainīga, teātris, vismaz Bārda nē. Laikam

grib vāciem nodot teātri. _Ģērmans labs. Linde, pazinis Zī-

vertu. Mierlauks vesels. Udris drīz nobeigs inventāra uz-

ņemšanu. Lieku Bārdām vairāk uzvest «Spēlmani». Zelt-

m[atis] teicis, ka «Sp.» neejot, ka «Jāzeps» atņēmis daudz

naudas «Maijai [un] Paijai». Satieku pirmo Kronberģi un

šveicaru Ozoliņu. Jākobsonu Kārlis: došot lugu; sava teo-

rija, kā jāraksta: Šekspīrs un Moljērs rakstījuši tikai uz-

jautriņam, ārējie notikumi.

30.1.22.

Mums jāraksta idejas. Viņiem uzbūve vajdzīga un

viegli katra situācija izmantojama uz komisko pusi. Viņš

grūti idejas sakārtojot. Beigās lieku viņam rakstīt par

«Sudr. gaismu».
3

— Birznieks stāsta, ka kamaniņu stū-

mēji
4 viņam it laimīgi stāstījuši, ka veduši mūs ar Aspa-

ziju, — bet mēs nebijām. Tāpat Jaunsudrabs: kāds esot

redzējis mani, bet bijis Tomiņš, kas līdzīgs. Tātad meklē

personu un taisa leģendas. Eju kājām uz Šonerielu, Iniņ.

adatiņas un doze, 2 grāmatas. Vesels uztraukums dēļ m[āk-
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slasj kolēģijas. Sapnis: ka es izlēcis, In. nobučojis un lē-

cis atpakaļ vilcienā vai sabraukts? Nezin. Atbrauc Prļied-

kalnu] An[niņa]. Salstu. Vakarā kamaniņas. Māsa atplaukst.
Rāda zvaigznes. Lasu Goethe Kalender 19225. Vanna. Tūliņ
10 gulēt.

31.1.22.

Mostos 6, augšā V2B. Vingroju, salstu, izlasu G[ētes]
Kalender 1922. Pr[iedkalnu] A[nniņa], lai es pierunājot
Zālīti lasīt ciklu Torņkalnā. Nogurusi sajūta: Kur palikt?
Vai ņemt Durbi, In. saka, esot jau ļaunas runas, kam mums

vajgot? Vācija nu arī būs dārga. Vai iet uz Itāliju? Vai

man uz Ķīnu? Atstāt visu dzīvi! Opera arī nīkšot, tātad

nav jāsteidz «Pūt, vēj.» libretto. Tikai «Laiki un vārdi».

Nogurums, vairāk gulēt nakti nevar, vai dienu? Izrau-

ties no visiem apstākļiem gluži jaunos. Atmest dzeju.

31.1.22.

Visu dienu nestrādāju, lasu Šleihu1
un dzīvoju pa plā-

niem. Romānu no metafiziskās dzīves, garu sauces, kopā
ar sapņiem un pa vidu manas, Iniņas un citu kombinācijas

par gara pasauli un nemirstību; arī Šellingu, arī Kantu un

visjaunākos, Bergsonu lasīt. Tur iekšā varētu nākt arī

sapņu dzejas, bet arī «Nācējā», garus varētu likt arī «Nā-

cējā». — Ragutiņas: jāpierunā māsa B[ensone], ka var

strādāt. — Agri gulēt, kā §l[eihs] māca, V2IO aizmiegu,
bet mostos V22, ilgi nemiegu, vēl 2 reiz mostos, rītā 8

augšā, neizgulējies.

1.2.22.

Gribētu nomazgāties un vingrot, bet iemeties lumbogs
1
,

nezinu, no kā, reiz jutu aukstumu braucot. — Visu laiku,

visu mēnesi neatstāj sajūta, ka pietiek, nevajga vairāk

dzīvot, negribas strādāt; nav pašpārmetumu par nestrā-

dāšanu kā agrāk — 1917. g., 18., 19. g. Vienīgais vēl

būtu: gluži jauna dzīve ārpusē. Vaina tā, ka In. cietīs,
varbūt pat mirs no tā. Tātad man pat mirt nav brīv. Vai tas

pareizi? Vai mana dzīve nav greizi nodzīvota? — Nu jā-
iet uz mazisko kaušanos teātrī! Aiziet, — teātris grims.
Visur mani saista! Vai man tam jāpadodas? — Cik maza

mūsu latviešu dzīve! Vai no tās varu aiziet? Es'pats sienos

ar jūtām. — 12. p. braucu pie zobārsta. Bergs ļoti konser-

vatīvs kungs, pus aizstāvis Reinhardam: gribot vācus, ne

krievus. Bet krievi balstās uz vācu reakcionāriem.
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1.2.22.

Zobārsts pats slims, 35°, eju uz Pr[iedkalnu] A[nniņas]
lūgumu pie Zālīša2

, lai lasa lekciju. Mājās Zālītene, labs

dzīvoklis. Balodis brauks uz Palestīnu ar Rotšildu naudu,
Zālīšam no Bamberģes tikai 15 pūrvietu, bet par to ren-

tes 15000. Pie Operas Zālīša3 honorārs un administrators

lai padomē. Mājās pie Iniņas. Gulbis atsūtījis par «Z.

zirgu», par «Ritumu», «Grakhu» apm. 7 r. par rindu. —

Saimniecībā ietaupīju 8000, bet man būs jāmaksā 3000.
In. runājusi ar Daugi, tas sabāris ZeUmati. — Kājām uz

teātri. Lauris no sievas grib šķirties, tikai histēriska, miet-

pilsone un pilsētniece, negrib laukos, māte kūda. — Brau-

cot redzu Leonori. Sveicinļaj Martinson, Bergs. — Satieku

Kokneses Kārkliņu. Profesors nu omulīgs, labi ģērbies,
kad tas bija, kad bijām kopā: aizvakar. — Ģimnāzists no

II vidusskolas, 3 mēn. cietumā, nezin, par ko, tēvs skaists

vīrs, kuģenieks. — Teātrī es nikns, arī Kundziņ ar Brigā-
dēm nu mūža naidnieki. Zeltmatis padosies, visi citi no-

bijušies; aktieri laipni. Mierlauks vēl cerē, ka nāks at-

pakaļ. Zeltmatis Dauģim teicis, ka to šis nepielaidīšot. Bet

cerība laikam Brigaderim. Kājām mājās līdz slimnīcai,

runājām V 2stundu. Lasu, gulēt 11. Aizmiegu labi, bet

mostos 6.

2.2.22.

Noguris, aizmiegu ap 10, 11. Pr[iedkalnu] An[niņa],
lūgums Kultūrfondam no T. kluba nodaļas. Gribu kārtot,

vai kādu dzejoli. Strādāt negribu. Jāizšķir, kad jāaiziet
no slimnīcas. Līdz pusdienai neko noteiktu nestrādāju,

guļu, tad aizeju pie In. Ļoti auksts vējš. Lumbogs iet

nekavē. Melngaiļa vēstule. Amālija, Resnais un Zelma

Lejniek. Saimniece padomu prasīt dēļ obligācijas. Laiviņš

pa telefonu, laikam gribēs, lai rakstu svētku spēli. Anniņa

grib dēlu atpakaļ. In. iesnas. Raksta Asp. — Mājās ar

tramu, tas pats konduktors, kas bij sūdzēts par zādzību.

Vanna, masē lumbogu, izlasu «[Das] Esels Schatten»'

L. Fulda. In. slavē, bet nav nekas liels, ļoti vācisks; tā

mēs vairs nevaram rakstīt. — Diengrāmata citādi jāved:
In. labāk, skaidri notikumi, man nepārredzami, — tā: no-

tikumi atsevišķi, īsi. Domās: ij domas, ij atdomās, ij kri-

tikas par lasīto un dzirdēto, ij sarunas, jeb vai tos 2

atsevišķi.
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3.2.22.

Gulēt 1, jo aizlasos.

Masāža, tad pusmiegā līdz 12, no rītus lasu babiloniešus.

Apskatu «Grakhu», varēs dot 400—500 rindiņu fragmentu.
Tas būs paraugs jaunai dzejas formai: dot māksliski

negatavu — topošu. Nav pietiekošas gribas strādāt. —

Visu dienu neizeju laukā. Pēc pusdienas aforismus

rakstu — 15 afor. — Vakarā, 7, Skabarga: tomēr grib
Durbi. Eju gulēt 10.

9.2.22.

Brīnos, ka piepeši atkal izlaistas 6 dienas bez atzīmēm,

kas par vainu? «Grakhs» taisīts. Nekā vairs neatminu.

9.2.22.

Atmiņa par daudz vāja tapusi. Jāvingrina. Pārnesu mā-

jās W6hrmann «Kunstgeschichte Schonheit» Verlag
Schrederheft. Aizlasos, tā laikam galvenā vaina, ka nav

vesta diengrāmata. —

5.2.22.

No rītus Priedk[alns] un Laiviņš. Solos ņemt viņa

«Sirdsnerru». Lai ejot viņiem svētkos runāt. — Ir cietis

1905.; meža brālis, tur dabūjis ģikti, vēl tagad ar spieķi

staigā. Nav naudas Ķemeriem, skolotājs valodu institūtā:

5000 r. — Par mani viņam teicis Lepskis: mīļš sirdscilvēks,

nebūt ne nikns, kā varētu domāt no rakstiem. — Laiviņš
esot ļoti daudz strādājis, nasks. Es saku, cik es laisks. —

Bez manis nebūtu drāmas, neviens neko neradot. — Pried-

kalns — partija neatzīst L. jaunatnes savienību1
.

— Lieku

priekšā uzvest «Induli» laukā. «Daugavu» kā simbolu ik-

gad 18. nov. Bērni jāatraida. — Vakarā Ernests Jēkob-

sons: no 1905. g. tikai pašvaldība un Aizpute. Bet pilnīgi

spirgts un jauns, es gluži balts.

6.2.22.

Laikam teātrī. 7.2.22. No rītus — neatminu. Vakarā

Satvļersmes] sapulcē. Kājām mājās.

8.2.22.

Jāiet pie ārsta 10 no rītus. Tad teātrī līdz pulkst. 12.

Osis — Kult. fonda stipendiju. Eju tikai mēģinos, bet ne

birojā. Rūmniece laipna, Riekstļiņa], Šmith[ene], Špīlberg.
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Uzrunu turēt negribas. — In. šaubās par Durbi, labāk

Kalnciemielu. Žanis neņems Durbi; lauksaimniecības]
biedrība un pilsēta sūdzēšot, ka dodot man; maksa būšot

45000 r.
r

Grīnīte: parakstu, ka pieņemu pilsēt. kandida-

tūru. In. neraksta, daudz darba būšot. — Satiku Tonēs

kundzi, audeklu svētku komitejai. Nē. — Satv. sapulcē:
atraida 3/s balsis imunitātei. Taut[as] vēl[ētu] prezidentu
atraida. — Melngailis, lai rakstot tekstu 100 g. preses

jub[ilejas] kantātei. Nespēju atteikties, bet atteikšos rīt.

Pauļuks. Izdaru vajadzīgas sarunas: par Krastu, Laiviņu,
«Darba Balss» un Nac. teātri, Rakst[nieku] biedrību un

denunciāciju. Ceļā atstāju In. un skrēju mājās — salst

pāri 20°. Noguris. — Dzīves krīze; ideāls mērķis nav vairs.

Ceļi: rakstnieks, negribas 3 baltu valstu savienīb[as] poli-

tiķis. Jāstrādā. Jāturpina rakstniecība pagaidām.

8.2.22.

Eju gulēt tikai 1. Nogurums, sāp lumbogs.

9.2.22.

Masāža. Vingriņa nav kopš daudz dienām. Nogurums.
Prļiedkalnu] Anļniņa]: politika, nav gods būt partijā, kad

paši pazaudē imunitāti ar vienu balsi. (Ivanova, kurš aiz-

gājis šņabi dzert; Miķels Kalniņš žūpo, Lauris nez kur,
bet man jānāk uz slimnīcu.) Lasu: Goethes «Aus m[einem]
Leben» IV visu. Haufu, visu «Phant. im Bremer Ratskel-

ler». — Griech. Liriker. Eckermann.

Rakstu 1 dzej. Šo diengrāmatu.
Vairāk grāmatu nekā līdz šim neizdos. — Bet: — drā-

mas abiem teātriem un Operai: vāciski tulkot. Krieviski:

«Halh MvpoMeu». — Memories. Romāns.

7.2.22.

Man skaidrs, ka jāraksta «Induls un Ceļamāte», bet

nu? Vai tā kā Haufs? Komiski? Nu tik atminos, ka 3—5

strādāju pie «Grakha», diezgan nopietni; caurskate un

jauni 125 p.

Tādēļ arī pēc nogurums!
Gulēt 11.

21.2.22.

Esmu izmests no kārtības. Uzbrukums «Svaros».
1 Gribu

pāriet uz mājām.
2 Nāku naktīs uz slimnīcu. Pa to laiku
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aforismus. Vakar pabeidzu norakstīt, šodien kārtoju.

Diengrāmatu atņemšu atpakaļ rīt.

18.7.22.

Izmests no sliedēm. Neveselība. Vakar vēl zināju, kā-

dēļ lai sāku atkal rakstīt, nu nezinu, nav vajadzības.
Lielas bailes aizvakar: esmu nebrīvs, nevaru katru brīdi

aiziet, jo jāraksta biogrāfija. Ja to nedaru, tad visa mana

dzīve bijusi velta, tiks iznīcināta. Jāsaka, kas bij un kā

bij. Visas polemikas jāizved, kad nu nav vairs intereses;

jārāda, kā bij, ko gribēju, kā vienmēr pretestība pret

mani no tautas, no pūļa. Mana taktika neaizstāvēties, ja
tiku cauri, pataupīju spēku pozitīvam darbam, bet ne-

skaidrība un šaubas sakrājas kā mēsli pa gadiem un

nomāc darbu iespaidu. Jānomēž tagad, kad netraucē po-

zitīvu darbu. Bet jādara, lai nezustu mana dzīve un lai

darītu tomēr labu un dotu liecību, ka nav ļauns, bet

labs vadījis ideju devēju, ka tomēr visu dara labs un

uzvar. Ticību uz sevi dot ļaudīm. Un tad varu brīvi aiziet

uz nāvi vai dzīvi. Jo man nepieciešami iet tomēr reiz

plašā dzīvē. Latv[ija] tikai līdzeklis, ne mērķis. Lielais

naids pret mani rāda, ka esmu maldījies, iedomādamies

latv. tautu par ieroci manu domu izvešanai. Vispār laikam

mazās tautas jau izdzīvojušas savu lomu kā ideju ne-

sējas. Lielās idejas lielās tautās, un nu jau: lielās idejas

koptautā, cilvēcē, kura sāk formēties no daudzām pusēm,
sevišķi austrumu atzelšanā un iespaidā uz Eiropu. Ko-

munisms uzbudināja politiski, garīgais sabrukums Eiropā
lika meklēt glābiņu austrumos, filozofijā, dzejā, mākslā.

Jānāk jaunam nopietnam meklēšanas laikmetam: vientu-

-1 lībai, jaunam monahismam, askētismam, adeptismam.

19.7.22.

Rakstu no rītus plk. 7. Vakar visu dienu domīgs kā lie-

taina diena. Meklēju dzeju priekš «J. Ziņām» — «Senā

ziņa» un «Nesenā ziņa». Avīzi lasu. lekārtoju rokrakstus

plauktā. No rītus piezīmes. Afor. «Uz dzīvību un nāvi»,

In. negrib. Atrast to, kas norāda uz adeptismu. levada

dzejols neder. — Nogurums, guļu. 5 uz Satv. sapulci. Du-

kuru gāž. Bahmaniet simpātiska. Azura. Ļaudis ļoti ziņ-

kārīgi skatās uz mani. — Aizvakar pienāk man klāt Kro-

ders.1 Nepazīstu. Stāsta par Kokneses satikšanos pie
Stučkas. Revļplucionārā] Krodera brālis; reakcijas Kroderu

tēvocis. 55 gadu, bet jauns, kaut balts. Savādi: ļoti sim-
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pātiska, taisni pievilcīga šī vecā jaunība! Es visas šīs

dienas domāju uz skaisto parādību. Vai tas nav norā-

dījums man? Es domāju, ka sievietes mīl mani tikai sla-

vas dēļ, reklāma ērmotība, iedomas. Bet varbūt taču ari

es tāda pat parādība kā Kroders? Un tad jau mīla uz

mani būtu īsta? Vai tas varētu būt? Rudenziedis. Jo jau-
nekli nemīlēja. Kādas lietas jāpiedzīvo pie sevis paša. —

Gribas strādāt un tomēr nekas neiznāk: nogurums, slin-

kums un nejūtos savā vietā! — Bet nu divējādi šķēršļi un

gaitas novēršami: jādzīvo dēļ biogrāfijas un jāpaliek dēļ
mīlas. Un tomēr es neesmu no šīs pasaules.

Norakstu lūdzējam «Pastara dienu». Vakar vēstuli

Mombertam; grib drukāt «U. v. n.» tulkojumu «Nouvelle

Revue».2
— Vēstule klientam. — Jāatbild uz vēstulēm. —■

No rītus jāiet uz Sat[versmes] sapul[ci].

23.7.22.

Atkal palika dienām nerakstīts. 19.7. beidzās sēdes.

20.7.22.

No rītus gulēju un pagāja laiks tāpat — 4 braucu uz

jūrmalu, staigāju visu laiku. Antons. Zīdiete it kā II

klases braucēja. Eju līdz Dubultiem; dubultais skats uz

jūru un upi skaisti, klusi, aizaugušas drupas. Apēdu

sausu baltmaizi, apetīte pavairota. Jūra met miglu, laikam

gaiss aukstāks nekā ūdens. Gribu pie Priedkalniem, sa-

tieku pie skursteņa manus aktierus, mēģina «Mūsu senči» 1
.

Ģērmans atspirdzis no jūras. Eju atpakaļ līdz Dubultiem.

Knuschenu2 atkal nepazīstu. Liekas mazāka nekā atmiņā,

kadiķu nav, bērzi, uzeju augšā, viss laukums nejauki

piebūvēts. Viss pagājis, koki beigti, nams beigts, draugi

beigti, visa jūrmala tukša kā izmirusi, — bet es esmu,

man nekas neko nav spējis padarīt. Ari tā var skatīties

uz pagātni. — Martinovu villa glīta, uzkopta, bet maza,

dārgi maksā kopšam, vairāk, nekā ienes. Tagad bagāt-

nieks, kas 4 gruntēs apņēmis. Tas var. Lai mazais pūks

tā nebēdājas. Nokavēju vilcienu. Treji sveicina, visi

sveši. Nosvīdis, salstu, tādēļ jāiet, kaut sāp kājas. Tā sa-

maitāju kājas. —

21.7.22.

Guļu visu dienu. Feldmaniete prasa pēc vietas. Dzej-

nieks Bērziņš, lai uzved viņa lugu. Vēl kads klients. Lasu

daudz, jo In. atnesis grāmatas apskatei. «1001 nakts» 1
.

—

Plāns. 1) ala Bocaccio tautas anekdotes — pasakas sa-
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virknēt romānā; 2) tāds pat romāns no klaušu laika pa-
sakām; 3) «Namītis» — eps ar taut[as] pasakām un vēsturi

kā epizodēm; 4) 1905. gads kā romāns. Kā eps no romāna

epizodēm tik metrisks, un kā ekspresion. drāma. Miera

darbi, vecumā. — Grieķu lasāmā grāmata kā K. Knābe2
,

un vispār lasāmā grāmata no skaistuma. 1) Homērs, tra-

ģiķi, ķīnieši, ēģiptieši, asīri, indi, — 2) no jaunāku laiku

klasikas. Demels3 arī dzejnieks, bet kā Klingers un Ib-

sens, nebrīvi, no sīkām idejām pārāk aizņemti, pārāk
moderni. Man arī jāsargās no tā. Eiripīda «Kiklops». Tā

var svētrītus. Deussen.4 Bode5
. Leyen. Vācu literatūra

jaunākā. O. Spenglers. Ķīniešu lirika, vāji tulkota. Kants —

vāciski pārtulkots. Vēl daudz cita lasu dienām cauri, nekā

nevaru strādāt. Nogurdina.

22.7.22.

Plāni par darbiem.Vissvarīgākais darbs: biogrāfija. Alga
viena, kur sākt. Lai arī ir gabali vien. Gabali no pole-
mikām un dzīves neattaisnojumiem, bet paziņojumiem
un paskaidrojumiem, lai zina, un, vai tic, vai netic, vien-

alga. 1) Tātad šīs polemikas vispirmākās un svarīgākās.
Tad 2) pārskats, konspekts par visu dzīvi, dati un do-

kumenti līdz ar paskaidrojumu, 3) atsevišķi izvesti ga-

bali, piem., bērnību un jaunību skaistuma pēc, cik atliek

Sf laika. Biogrāfija jābeidz pāris gados, vislabāk līdz 1925. g.,
kad man 60 gadi.

26.7. 1

Gulbis.

27.7. 1

Priedkaln., Ķirķis, Rode, Fredis.

23.7.22.

Vakar pie Priedkalna no 12—8; no rītus norakstu I

[cēlienu], pa braucienu II 26 rindiņas. levērot: ir iespē-

jams visādi strādāt, arī braucot, arī no rītus, arī katrā

laikā, tikai jāpiespiežas. Bet nu nav ar vairs laika slinkot

un gaidīt. Sarunas: Pr[iedkalns] izceļ Veckalnu, tātad tas

pāries pie Derm[aņa], mēs netiekam skaitīti līdz. — Ķirķis
novārdzis, strādā daudz, kreņķējas, labāk braukt uz ār-

zemēm, bet tur maz pelnot. Neesot nekur dzirdēts citās

tautās, ka tā var uzbrukt kā man. Neviens neaizstāvot.

Pirmais cilvēks, kas to atzīst. Rode: «Edipam» klavieres,
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mūziku apstellēt. Jaunkundze runā ar Asp[aziju], bet lasa

nesaviebdamās «Svaros» uzbrukumu man. — Šīs grāma-

tiņas vāku vēlāk lietot kā rakst[āmo] bloku un darbu

ielikšanai. — Temati: Hamleta raksturs kā varons ro-

mānam. Pareizāk: Lionardo raksturs, daudz plānu, apgurst.
Nogurdina domāšana, fantāzija vairāk nekā t. s. darbība,

jo tā ir ārēja. Zvirbuls ļoti kustīgs, bet nenogurst, tāpat
mežons. — Arī drāma laba: daudz domu, daudz darāmu

darbu, kuri tomēr visi paliek. Hamletā tikai nesaņemšanās,
bet darbu un plānu nav. Viss pārāk sīks, tikai doma ap
individuālās dzīves beigām, domu tukšums, jo pārāk tel-

pas aizņem teatrāliskie sīkumi. Bet man ielikt drāmā visas

modernās dzīves, šī laikmeta domas, centienus un cerētās

izejas meklēšanu. — Būtu labi arī ārzemlēm]. Jau «Jāzeps»
esot modernībai piemērots. — Pa šo nedēļu norakstu I

«Muromu». Maz izstrādāts. Citādi labs. Nav pietiekoši
dramatiski caurausts, bet kā ievads var iet. II un 111 stipri
dramatiski. 23. neejam uz S[trādnieku] sporta savienību.

Svētdien mājās, 24. uz jūrmalu no 12—9.; staigājam, pel-
dos, pieminam un apmeklējam vecās vietas. Fredis, dār-

dzības piemaksa tikai pāris tūkstoši. In. grib Jaundu-

bultos atkal iepirkties. Lietus, skaisti staidziņi. Atpūša-
mies. In. strādā.

25.7.22.

Gaidām Gulbi. Norakstu I. — Gulbis: In. 1) dzejas,
vecās 2) fantāzijas, 3) noveles, 4) «Zaudētļas] tiesības»,

Man 1) «Murs», «Ritumā» un grāmatā, 2) «In-

duls un Ārija» 2000 eks., 3) «Ģirts Vilks» 1000 eks.,

4) aforismi. Prasu pēc dzejām. «Sudrab. gaisma» neesot vēl

izpirkta. «Goldene Ross» iznākšot septembrī. Poruka no-

veles — labākās — Vācijā nepatikšot, «Zirgs» gan. Vācijā
lasot Frauen romane, kā Marlittu. 1

— Dišlers vārd-

nīcu neizdos, vāja. Citu plānu nav. — Kult. fonda biblio-

tēka] kaitot, jo nu arī bibliotēkas nepērkot grāmatas.
Mums noņemot droši tikai 200 eks. Skolotāji nemaz vairs

nelasot. Skolnieki dzer. — «Muram» priekš dekorācijām
došot Kult. fonds; to es nevaru ņemt. — Nu — jāstrādā

aši, jo 15. aug. jāiet uz teātri. 2
Jāpaspēj arī vēl «Cil-

vēks — brālis». — Kad lai rakstu «Nācējs no mēnessdārza»?

Šogad nevar vairs. Jāierīkojas tā, ka ikgad uz ziemsvēt-

kiem], decembrī, ir gatavs viens dzejoļu krājums un

viena drāma. Jāierīkojas tā, ka līdz miršanas gadam 1925

var dot ne vien biogrāfiju, bet arī labākās iesāktas drāmas
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un dzejas — t. i., jāstrādā kā amatniekam, kā Šekspīram,
4 lugas pa gadu.

28.7.22.

Mostos V27, ceļos 7, negulēju labi, par vēlu ēdu kartu-

peļus. Sapņi, Resno, Čaksti runā. Norakstu 26 rind. 11,

avīzes, In., Sīlis, Cipars ar teātra papīriem. Rakstu šīs

piezīmes. Tad tik 12 sākšu I cēl.

Lappuses malā pret 28.7.22. ierakstu uzskaiti jumsi

Cipars, Sīlis, Alīne Vārpa, Paula māsīca, Doras drau-

dzene, Liberts, Pastnieks, Risberģis.

21.9.22.

Izlaisti gandrīz 2 mēneši. Nezinu, par ko. Kas padarīts?
Nobeigts «Mura» I, 11, IV, V. Datumi redzami melnrakstos.

V nobeigts izgājušo piektdien.

15.9.22.

Jāpārraksta vēl, jo noguru. Nogurums jūtās, negribas
strādāt, nokūstu arī ejot, grūtsirdība, bet ne galīga nāves

sajūta. Uztraucamība, bet lielākas muļķības maz izdaru.

Kopā ņemot, — tomēr mazāk esmu noguris nekā pēc
citiem lieliem darbiem. Tātad veselāks, tātad vēl paspēšu
pastrādāt. — Kas vēl padarīts? Neatminu; jāuzmeklē.
Runas: vēlēšanu 3.9 Matīsā 1

,
600 pļublikas], labi. 17.9.

Raņķa dambī2
, vāji — plk. 11 noguris, publ[ika] 100.

Pīkst. 2 Igauņu biedrībā3
,

300 publļika], labi, ar nervu

uzbudni. 20.9 universitātē4, labi. Vēl bij 15.8. aktieriem uz-

runa, labi. 30.8. apsveicējiem muzikantiem no R[aiņa] kluba,

tāpat 19.9. — Igauņu skolotājiem vasarā, jāuzmeklē, kad.

— Lasīju daudz, Deussen par indiem, grieķiem,
5

Spinozu,
Dž. Bruno. Drāmu temati. — Pēc I beigām ciemi. Vese-

lība turas. Gripa atkal 2 nedēļas. Uztura varbūt satiksme

ar. Uzbrukumu lielu nav, tikai «Tļautas] B[alss]» un

«Svari».
6

Spiegu mēģini, mēs tomēr redzam cauri. — In.

nodarbojas stipri ar āboļiem, būs līdz 5000 ienākumu. —

Ozols un Karpovicu Klāra: «Jāzeps» esot tas augstākais
darbs pasauls literatūrā, vajgot Amerikā popularizēt. —

Herteļa meita, sajūsmota, inteliģenta, simpātiska latv.

meita, tiešām ir latvietes tips. Izmantot drāmā, — T. Ivan

un Rabant arī tas tips, drusku slimīgs, jāpalīdz, var iznākt

labi cilvēki. — Felsbergs, selfmademan7
, ieinteresēts par

«Oidipu», — Liberts, — Beļcova. Anderson ar veikalu
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impresario. Lācis. Treimans. Rusmans, veikls veikalnieks,
ideālists. — Neveiksme: Rapa negrib tulkojumus, 8 domā,
ka negriba no manis. — Vingrošanu ieturēju, tikai pēc
gripas izjuka, 3—4 nedēļas, nu atkal uzsāku. Dzeru jodu.
Jūt nevingrošanu. Nemazgājos vairs, par aukstu, sa-

aukstējos pēc mazgā. —

Jānokārto jaunie darbi: 1) jānoraksta «Murs», 2) jā-
ierīko biogrāfija, 3) jāstrādā pie «Cilv. brālis», 4) aforismi,

5) jauna komēdija: pret melniem un atlīdzību muižas

vagaros, ķesteros v. t. 1.

22.9.22.

Kā labāk darīt? No rītus rakstīt, atreferu, vakarējo, —

1) nav tik skaidra atmiņa, 2) nogurdina ar vakarējiem
iespaidiem un ar rakstīšanu rīta darba spēju. — Bet va-

karos par daudz noguris no dienas. Te iemesls, kādēļ bieži

netiek rakstīts d[ienas]gr[āmatā] nemaz. — Jāizmēģina, vai

neizmaitā sev aizmigšanu.
Vakardienas kronika. Agri āboļus lasu. Uzrakstu runu

augstskolā, kur organizācijas] un universitātes] padomes
maiņa. Mana runa varēja būt piekļāvīgāka.

20.9.22.

Nebiju teātrī. P. 6 universitātē, tad teātri, «Kandidāta»

pirmizrādē. Patīk tomēr.

21.9.22.

Āboļi. Teātrī V2L Antona Birkerta anketa par garīgo
radīšanu. 1 Polis no «L[atvijas] Sarga». Apsveiciens Kul-

dīgas teātrim. Dzejnieks Ozoliņš. Lūdzējs, no Krievijas
atgriezies, 200 rbļ. Aizvakar Baumanietļei] 2000 rbļ. Lejiņš.
Udris. B. piezvana. Satieku Lidiju pie trama. Lietus. Pus-

dienā lasis, lēts, 35 r. O. paliek vietā. Guļu. 6 uz Dail[es]
teātri. P. B. rāda savus zīmējumus. Pelcars un Melizande.

D. ļoti laipns, ar 2 kruķiem. Dod autu, izvadu līdz trepēm.

D[ailes] teātrī: Dauge, Veidemans, Lindiņš, Mierlauks.

Spēlē par daudz manierēti un māksloti. 2
Smiļģis gandrīz

klauniski iet pa trepēm griezdamies.

22.9.22.

Veidemans: Kult. ffonds] priekš D. teātra. Prande.

Skulme. Grēviņš salīdzis ar «Hoho». Aizeju pirms beigām.
Ar autu mājās. 100 rbļ. Šorīt smagi sapņi, Dauge pārmet

man, ka es ņemot honorārus par saviem darbiem. lekār-

toju biogrāfiju. Rakstu šo. lekārtošu bērnu grāmatu, ko
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prasa Rapa.
1 Nav bijis pareizs mans novērojums, ka viņš

no manis bēgtu. Šodien jānoņem āboļi.

23.12.22.

Izlaisti atkal 3 mēneši. Kādēļ? Nezinu vairs. Laikam

sīki iemesli. Varbūt arī nogurums no darba un uzbru-

kumiem. Ko strādāju? — Jā gan. «Muroms» septembrī

beigts, bet pārrakstu daudz vēlāk, kā arvien. Bērnu grā-
mata, 4 loksnes, 50 dzejoļi, pabeigts pa 2 nedēļām, laikam

novembrī. Sauksies: «Puķu lodziņš». Daži vecie iekšā.

Jaunie dzejoļi labi. — Laba zīme. Bet nu novembrī, 20.9.22.,

sākts «Rampsenīts», arī gan iet, bet ļoti vājš, bezkrāsains.

Vismaz man tā liekas. In[iņai] vēl neesmu lasījis, jo nav

norakstīts. Gatavs II cēliens un 111 sākts. 320—120 rindiņ.
4 pēdu jambos un 5 pēdās.

Labu laiku jau guļu gripi, laikam 3. nedēļu. Saaukstē-

jos, stāvēju trama priekšpusē
1
,

dodams vietu sievietēm.

Nu guļu, negribēdams iet uz sēdēm un svētkiem. Šodien,

vakarā, kad sāku rakstīt, In. manā vietā aizgāja uz slim-

nīcas eglīti. Johanna ar meiteni un zēnu bij ielūgta no

meitēn., zēniem un kopējām. — Negribas rādīties ļaudīs,
varbūt izdosies vēl nogulēt līdz jaungadam. — Nogu-

rums, In. saka — no diviem darbiem. Var būt. Sajūta
tomēr arī būs nogurdinājusi: apkarojumi, teātru aktieru

gļēvība, izdzēstība no preses, partijas nevērība, — jūtos
kā nevajadzīgs. Jā, tautības un jaunās valsts ideja izbei-

gusies, nogājusi veikalībā kā pirmā tautība tautiskās siļ-

ķēs, — tas saprotams un tā vajga, bet kādēļ tad es grūt-

sirdīgs. Kreņķēšanās arī man vairs tā nav kā agrāk, nelasu

ari uzbrukumus, — kas tad? Zināšana vēl nav izdzīvo-

šana; miesa prasa savu, ir nogurusi. Garam jāpalīdz ašāk

pārvarēt, tas ir viss. Un tas notiks. Tad jāiet tālāk. In.

arī jau garīgi uz to sagatavojas, bet cieš vēl daudz vairāk

nekā es.

Drusku jāatminas, kas par šiem 3 mēnešiem bijis. Vē-

lēšanu sapulcēs
2
: Rīgā 3—5 reizes, Jēkabmiestā, kur gāja

t ļoti labi. Tad iznākums: man ir visvairāk balsu, vairāk

nekā Čakstem un Ulmanim kopā, bet partija neliek ne

priekšā par prezidentu. In. par visām pūlēm pat netiek

J ievēlēta. Lāčplēši mani sumina un celšot par prezidentu.
Par to man uzbrūk, un partija dusmīgi cieš klusu. Kabi-

nets sarunās mani neaicina, negribot runā par izglīt. mi-

nistri. Bet vai pašam vērts? Vai tas man dos tik daudz

kā mana runu grāmata? Vai nepietiek upuru valsts idejai?
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Vai nav jāiet tālāk? Vai neesmu pietiekoši strādājis un

visu devis? Ja ir iespējams ideju vest tālāk, lai ved pa

manu ceļu, ko devu; ja ne, es ari nevaru līdzēt. Min

jāiet tālāk, ir laiks.

Biju vienu svētdienu ar Rītiņu, Kūlu, Liepu, Jesenu

Durbē; lai ņem skolotāji un mēs pie viņiem pansijā par

iebūviešiem, vai galīgi atdot viņiem. Par Stukmaņiem

ierunājās B. un 0., bet apklusa arī.

Beļcova taisa manu ģīmetni, kompromiss stilā — pazīt
var. In. nejūsmo.

Pārdodu bērnu grāmatu par 15 000, In. «Maksi un Mo-

ricu» par 10000.

«Vaidelote» uzvesta, bet dēļ Skaidrītes nepatīk. Atjau-
notne mēģināta labi, bet manas vainas dēļ3 laikam jau
ielaista vecībā. Es tomēr neuztraucos. Bet tas ir uztrau-

coši, — noguris, apnicis, pietiek. Pienākums bij rakstīt

biogrāfiju, bet arī tas negribas? Varētu aiziet tūlīt tāpat.
Tomēr arī šī jūta nav asa; arī nogurums nav ass. Taisu

tādu kalkulāciju: dzīvošu varbūt līdz 70 gadiem, tātad

būtu vēl man doti ap 15 gadi. Tad nu jāaprobežojas ar

vajadzīgākiem darbiem: jāizbeidz manas gaitas idejas:
tautības ar «Imantu», latvības ar «Dievs un Velns», brī-

vības ar «Stenku», valsts — ar «Grakhu». Tad jāpāriet
uz jaunām idejām: vecā labās kārtības, kultūras v. 1.1.

laušana ar «Sokrātu» un «Aleksandru», darba un cilvēces

labošanas mēģiņi ar Kung-tse
4

un beigās darba labošanas

nevajadzība ar Liadzi. Priekš Liadzi varbūt vēl mēģiņš

saņemt kopā vecos centienus pēc garas dzīves, t. i., darbu

ar «Gilgamešu». Varbūt latvību papildināt ar t. dz. mīlas

jēdzienu, kā «D. v. Velns» būtu teika, ticības kārtošana.

Tā būtu arī pāreja uz jaunu.
Pa starpām vienmēr rakstīt biogrāfiju. Pa šo laiku ļoti

daudz domu par plāniem: komēdija, «Rīg. ragana», «Zalša

līgava», «Gilgameša». Bībeles tēmi: Estere, Belzacars. Ro-

māni: Kleopatra, Belzacars, Aleksandrs Lielais, Savona-

rola, G. Bruno, C. Borgia (arī drāma ar faktiem vien) —

priekš Eiropas. Mums: Namītis, Veidenbaums, vēstur. un

literār.

Lappuses malā pret 23.12,22. ierakstu:

Steiks, Alise, Gruņevsk no nabagmāj. Alga [1 nesala-

sāms vārds], aizlūdzēja, Kuplis, Marija, Bungšs, Cielēns,

prezid., Bašen, 4 deput., vai es aizejot no partij[as], Rī-

tiņš, Lindiņ, Klāra, Dzelzītis, Lauris, Gulbis.
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24.12.22.

Masēju seju, gribu vingrot, kā vakar. Visu mēnesi

nevingroju. Visu rītu pārdomāju. Kas vēl jāraksta? Vis-

pirms «Rampsenīts». Tad runas. «R.» — 3 nedēļas, runas

3 loksnes, pa dienu 3 lapp. — apm. 2—4 nedēļas. T[er-

miņš?] ir janvārī un februārī. — Biogrāfija un romāns

vienmēr. Jāsāk: dzeja, «Dvēsles dz.», «Nācējs», lai varētu

izdot nāk. gada beigās. Tad kā mūža darbs paliek vēl

«Jaunīb. dzejas». Tam līdzi — «Cietuma dzejas». Afo-

rismi. Palūkot, vai ir vēl kādi darbi, kas visādā ziņā tai-

sāmi un kas diezgan tāli pavirzīti, — visi citi, līdz ar visu

sarakstu: «Mani darbi», būtu tad likvidējami. Pie likvi-

dācijas pieder varbūt arī mūsu 25 gadu kāzu atmiņas,
sudraba kāzas 1

, par kurām neviens nezina un neiemi-

nējās.
Visu veco dzīvi priekš Latvijas un iekš Latvijas lik-

vidēt, jo pilnīgāka būs likvidācija, jo labāk varēs sākt

jaunu dzīvi. Tātad vajga arī projām braukt.

Likvidēt ari veco miesas uzbūvi un veselību, sasmelties

Rentgena un kalnsaules labumus, masāžu un mājas kū-

rijas, un tad aidā.

Sentimentalitāte ir vēl, bet viņa tapusi lielāka ar vilci-

nāšanos. Jābrauc aši, bet kur norakstīt vecos darbus, še

vai ārzemēs?

Sajūta tāda, ka jāuzvar un uzvarēšu.

25.12.22.

Visu dienu lasu, nekā nestrādāju. Goethi skatos, kā

rakst[ījis] biogrāfiju Cellini 1
; lasu tik sākumu. Dod ģi-

menes un laika aprakstu. Gļete] dod daudz negatavu bio-

grāfisku materiālu. Visādi sīkumi, kādu es arī varētu dot,

kāds būtu jādod, jo nepaspēšu visu sistemātiski dot, — G.

divreiz vairāk rakstījis nemāksliniecisku prozu nekā dzeju

un mākslu. Visur darbojies, visā toreizējā dzīvē pieda-

lījies, lasījis visu mazvērtīgo literatūru un referējis, un

kritizējis. Tātad daudz zinājis un daudz saticies, kopojies
un draudzējies ar visiem, tas palīdzējis popularitātē. Es

par maz draudzējos, par maz maisos dzīvē iekšā. Man jā-
raksta žurnāls ne vien politikas, bet arī literatūras dēļ,

jāņem tieša dalība dzīvē. Vislabāk ar žurnālismu. Jāste-

nografē ievadraksti. Nepietiek personisks žurnāls, vajga
kā Hardena «Zukunft» nedēļnieks

2
.

Nepietiek dien-

grāmatas vest un referēt par visiem notikumiem un do-

mām, ko es taču nebūt nedaru, — tikai sarunu atrefe-
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rējumfus], vajga publicēt diengrāmatas un savus uz-

skatus, lai darītu iespaidu uz atklātību, lai būtu intrese

gar tiem uzskatiem, ko vēlāk tā zaudē, un lai pats arī

attīstītos rakstīdams. Zurnālisms, kuru es biju galīgi atme-

tis, atkal jāņem augšā.
Meklēju drāmu tēmus, tāpat romānu. Belzacars nav ne-

kur dots, tikai roka3. Pielikt klāt Dāniela visas krāsnis,

pūķi Bābelē un Bābeles ūdeņ[us]. Bet kā savienot? In. grib
Simona tēmu: lauva, mati, jumta graušana, — tas viss, ko

ļaudis zin. «Jāzepā» bij garāks stāsts. Lasu visu Dāniela

grāmatu: maz labuļma].
— Vakarā Krauja. Nav pie maziniekiem, viens, tādēļ

pie manis. «J. Ziņ.» piedāvā 15000+5000 par rakstiem.

Cerē vēl uz sūtni Lietavā. Meier[ovics] pats grib uz Parīzi.

Pasauls politika gadījuma rakstura. Nepabalsta starpval-
stis. Mūsu izredze: kulturāli attīstīt Krievijas tautas un

tad saskaldīt kopvalsti, bet kā un kad attīstīt ukraiņus un

baltkrievus? Varbūt būs pēc tam, kad lielkrievi būs atkal

paņēmuši arī mūs. Pēc 10 gadiem cerē vācieši. Es lai iz-

stājoties formāli no partijas, idejiski lai paliekot. Būšot

lielāks iespaids arī strādniecībā, sevišķi pilsonībā. Nezau-

dēšot, nebūšot jānes atbildība par partijas darbību.

6.1.23.

Rakstu vecā grāmatā, lai nobeigtu gadu, kaut arī jaunā

gadā. Vecie sārņi lai iet nost. Vajdzēja agrāk rakstīt, nu

vairs maz atminēšos. — Biju noguris, neiznāca nekas arī

no darbiem. Bija gan arī viesi diezgan bieži.

Pūlos atminēt, bet neatminu nekā. Atmiņa tapusi vāja.

In. laba.

9.12.22. (7.1.23.)

Gar zvaigznēm aši mākons iet,

Un divas mirdz uz manu pusi,
Tu smejies acis piemiegusi.
Lūk, spoguļi, kas paši redz!

Tie zaļi tā kā smaragdpļavas,

Nē, zaļas saules acis tavas.

24.12.22.

Tūliņ darāmi darbi:

«Rampsenīts» Nepieciešami:

Runas «Imants»

6.1.23.
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«Cilvēks — brālis» «Grakhs»

«Gilgameša» tulk[ojums] «Steņka»

Dzeju izlase «Aleksandrs»

Žurnāls «Sokrāts»

«Pūt, vējiņ», opera Kung-tse

«Induls», opera
1 «Dievs un Velns»

Satīra, humors, sīkas dzejas Liadzi

dot žurnāliem, arī citiem. «Gilgamešs»

Literār[us] artiķeļus dot Vakarošana

«Latv[ju] Grāmatai», Biogrāfija

Izglīt[ības] ministrijas] Romāns

žurnāl[am].

Tulkoj[umus] Lētai. «Nācējs»
Jaunības dzejas

7.1.23.

lelieku sarakstus par darāmiem darbiem, ar ko nodar-

bojies gada galā un kas pāriet uz nākamgadu. Redzēšu

arī, cik izvests.

lespējami darbi:

19.11.22.

«Kas aiz durvīm klaudzinā?» Operas

«Mārtiņš Gīze» «Rīgas ragana»

«Inez dc Castro» «Načiheta [un] Jama»

«Cordav» «Induls [un] Ārija»
«Jānis Vīrs» «Pūt, vējiņ»
«Mēnessmeitiņa»

«Putnu kāzas» Joku lugas
«Zilais kalns» «Malēnieši»

«Zemgales gals» «Rampsenīts»

«Prometejs» «Frine»

«Stue»

«Aleksandrs» Cik daudz tad var

«Cēzars» no tā izvest? Drīz —

«Robespierre» ardievu, Latvija, un

«Napoleons» jāiet uz kosmopolī-
«Amors [un] Psihe» tismu.

12.11.22.

Vēl grāmatu projekti:
«Mildas dārzs» }

. . ,

Epigrammas
visas

,

ka

Vispārēja izlase antoloģijas uz svet-

Kopizlase ar In. vienā grāmatā ' kiem; nakamgada.
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Izlasē var pieturēties pie dzejoļiem, kas izvēlēti citās

antoloģijās.

Prologi un sveicieni — cf. Goethe [Invectiva?]
Personliches

1905

Cīņas sveices

Pēc mielasta

Ceļojumi
Runu ceļi

«īliņš»
«Zīles vēsts»

«Zilais kalns»

7.1.23.

Izvēlēt no teiku un latv. drāmām tās, kuras diezgan
gatavas, un tās tad izvest, citas galīgi atmest. Arī citiem

darbiem, visam sarakstam, kas ir «Mani darbi» grāmatā,
taisīt tādu izvēli. Tā grāmata lai paliek kā vēsturisks do-

kuments. Nu jānāk gluži jaunam.

16.12.22.

7.1.23.

Man vajga atkal tuvoties tautas dziesmu ne reālībai, bet

idejai. Dzejot to, ko tauta jūt, ko domā, — ne ikdienā un

personiskā dzīvē, bet lielā, ideju, filozofijas, arī politiskas
dzīves gudrībā.

11.1.23.

Neesmu vedis nekādas grāmatas, melnā grāmatiņa
1

ga-

līgi palaista. Nav nekāda pārskata. Rekonstruēt tagad

grūti darīto darbu, un tomēr tāds bij 3 grāmatas: «Gold.

Ross», «Muromietis» un «Puķu lodziņš».
Pēc atmiņas lasītās grāmatas:

Goethe Kalender 1922

Schleich «Ewige Alltāglichkeiten»
2

Lia-dzi

Ēģipte
Bābele

«Aktionsbuch»

«Jaunības Tekas»

«Ritums»

Kung-tse
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Džuang-dzi
3

Ādolf Saager «Tessiner Geschich[te]» 4

Hans Sachs «Concreti»

Jēgermans «lespējamības pamatfojumi]»
L. Fulda «D[as] Esels Schatten»

Daudz vecu žurnālu

Daudz Goethes

priekš biogrāfijas un [vispārim?].

11.1.23.

Oktobrī leišu avīzes ļoti labi atzīmē manu dzejoli «Blin-

das» izrādei5. — Atnāk arī raksts no Giras, teātra direk-

tora. Aicinums braukt uz Lietavu.

Lasītās grāmatas,
daudzas lasītas ne pilnīgi, bet pa daļām.

Burkchard «Renaissance» daļ[ēji]
Zilchert «Goethe als Erzieher» daļ.
Knabe «Aus d[er] antiken Geistwelt»

Laicens «Panama»

V. Pordes «D[as] Lichtspiel» 6

P. Hammerer «Ūber Verjūngung» (1921) 7

Otto Braun «[Aus] nachgelfassenen] Schriften [eines friih-

vollendeten]» 8

Baudelaire «Dichtungen m Prosa» I 9
G. Ferrero «[Des] Untergang d[er] Zivil[ization des Alter-

tums]» 10 daļ.

«Jungdeutscher Wollen»v d.

Herder «Legenden u[nd] Paramythen» d.

P. Fleming «[Ausgewānlte] Latein[ische] Gedichte»12 d.

Th. Carlvle «[Uber] Helden»13 d.

Asobi «Japan. Novell.» d.

P. Birkerts «Daiļradīšana» d.

20.2.23.

Lasītas grāmatas:

Jean Finot «Philos. d. Langlebigkeit»
1 v[isa]

Herder «[ldeen zur] Kulturphilosophie»
2 d.

Rudolf Delius «Urgesetze d[es] Lebens» v.

Fr. Smetana «Verkaufte Braut»3
v.

Bac. KaMeHCKHH «CTeHbKa Pa3ira» v.

Alf. VVolfenstein «[Die] Erhebung»
4 d.

Curt Bondy «[Die] Prolej:ar[ische] Jugendbewegung

[m Deutschland]» 5
v.

Bruno Schonlank «In diese Nāchten» v.
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ii «Sonniges Land» v.

„
«Grossstadt» v.

A. Errismann «Sagen v. Mārchen Indiens» v.

Rob. Sterns «Aforismi» v.

O. "VVilde «Lehren u[nd] Sprūche»
6

v.

Rud. Wolf «D[ie] neue Lyrik»
7

v.

Lud. Schleich «Gedankenmacht u[nd] Hysterie» 8
v.

Dr. V. Stein «Modern. naturv. Vorstelligkeit» d.

Rich. Dehmel «Traumspiel Fitzebutze» v.

Fahne 111 1922.

Nansen «Russland u[nd] d[ie] Welt»9
v.

Freie Prolet. Jugend. Maiheft 4 Jahrgang v.

G[iacomo] Burkhards «Gesch. d. Kulturprobleme» v.

Gust. Wyneken «Laotse»
10

v.

Hans Bethge «[Die] Chines[ische] Flote» v.

Jul. Kurth «Japanische Lyrik» n
v.

Em. Geibel «Klass[isches] Liederbuch»12
v.

Epiktet «Handbūchlein d[er] Moral»13 v.

Rich. VVilhelm «Tages v. Jahreszeiten» v.

>KapnHOß «ApeßH[Hn] Mnp» I Boctok14
v.

Paro3HHa «HcTopna XaAAen» 15
v.

Litaipe vairāk reizes lasīts

Paul Deussen «Allg[emeine] Gesch[ichte] d[er]

Philos[ophie]» daudz las.

Spengler drusku

Xenopho[nt] Par Sokrāti 16 d.

Euripids «d. Kyklop» v.

Rich. Dehmel «Aber d[ie] Liebe» d.

W. Bode «Goethes Liebesleben» d.

VVeil-Fulda «Tausend u[nd] eine Nacht» d.

20.2.23.

Kārtīga atskata par gadu nav.

Ko pastrādāju: «Zelta zirgs» vāciski

«lija Muromietis»

«Debesu lodziņš»

pabeigti

Nepabeigti Vācu lirika tulkota

Aforismi

Runas. Renesanse

«Zaglis — Ķēniņš» I cēliens

«Kajs Grahs» II cēl., kādas 100 r,

Prologi vairāki

Dzejoļi — Telmana maz.
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20.2.23.

Kopš pārbraukšanas dzimtenē visa vecā dzīve un kār-

tība izjukusi. No jauna dzīve nav tikusi kādā kārtībā.

Visas atzīmju grāmatas palaistas: ne melnā, ne diengrā-
mata, ne atdomās, ne sarunas, — nekas netiek vests. Strā-

dāts daudz, piedzīvots, pārdzīvots daudz. Viss zūd. Viss

bijis tikai garš, triju gadu garš satikšanās mielasts, kurš

beidzas ar lielām paģirām. Nu galva sāp, nezin, kurp iet,

ko darīt.

Es taču vēl tagad esmu kā bērns. Neko nespēju saturēt,

visu mantu, ieguvuļmu] [devu nodzert?], gaidu nu, ka

mani apgādās, man dos pretī— gadi!

1923.

Janvāris

6.1.23.

Labāk rakstīšu šoreiz šinī grāmatā visu, arī dzejoļus,
arī aforismus un atdomās. Vajga mazāka enerģijas patē-
riņa, lai nelauztu seno sistēmu, dzeju grāmatā nāk no-

raksti.

1.1.23.

Nogurums un nelaba dūša, tādēļ sāku tikai šodien. At-

ķeršu atpakaļ pirmās gada dienas, kaut jau maz atminu.

Jaungadā bij Pauls "un Klāra, Uliņiete jaunā un Ģēr-
manis, — garas runas par spiritiskām parādībām, garu

saukšanu. Atminas un paši saka, ka brīnījušies, kā es va-

rējis noteikt kara beigšanās gadu. Pauls atstāsta no Šnic-

lera noveli, liels temperaments; laikam maz lasa, bet la-

sīto tad ļoti ievēro. Ģērmanis visus apslāpē ar savu balsi.

— Šogad mazāk nāk ciemiņu Jaungadā nekā pērn, arī no

teātra mazāk. Es apnicis ļaudīm. — Naktī mēs uz Olgas

pamudinājumu dedzinām papīrus un no ēnas pareģojam.
Man spārni, aeroplāns, liels krēsls, būšot prezidents. In.

bruņu cepure kā Atēnai. Olgai cūka. Anniņai sabirst.

Abas skatās ūdens glāzē, kur gredzens: redz svešu vī-

rieti. Olga un es naktī ar skatos, nekā neredzu, fantāzija

par daudz disciplinēta. — Dienu pēc tam "Priedkalns ar

bērniem, tie deklamē, beigās Emīlija: augstas laimes šim

un tam, bet visvairāk dzejniekam. Ceriņu zariņš. Pērn bij

no Gulbja koks. Dienā arī Krauja. Bijis pie valsts prezi-

denta, tagad — pie garīgā prezidenta.
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2.1.23.

Visu dienu guļu, jo jāiet pie Blaumaņa 1
. Ļoti grūti, ne-

gribas. In. žēlo, grib atstāt mājās. Tomēr braucam abi.

Iziet runa labi, tik pēc trīc kājas. Jāuzraksta runa, vēl

nepaspēju. Teātra ļaudis bez sevišķas sirsnības; tikai ma-

zie, strādnieki. Publika ļoti ziņkārīgi seko man visur. Ru-

nāju ar Gulbi: lai tulkojot savas dzejas vāciski, šogad,
12—15 loksnes. Cits nevarot. Dabūšot Nobela prēmiju.
Žurnālu, kuru es projektēju un par ko rakstīju, negrib,
par vēlu, nāk. rudeni. Teodors: Ermaņa ludziņa neesot

Blaumaņa garā.
2

Bet bij laba. Staigāju ar Teodoru zem

rokas. Rītiņš: lai nokārtojot ar Durbi, 8. 1. lai pie viņiem
aizejot. Draudziņa jkdze, mana brūte, nav precējusies,
ļoti laipna. Lielais Kristaps. Egle. Braucam reizē ar Mie-

zīti.

3.1.23.

Guļu visu dienu. Kādi ciemiņi, bet neatminu. Ak tā:

Birkerts Pēteris, bijušais Rublis, — iztaujā par daiļradī-
šanas procesu

1. Daudz runājam, runā ļoti labprāt un vēlē

man laba, pakalpīgs.

4.1.23. (rakstu 7.1.)

Arī šodien atnāk Birkerts. Viņš pabeidz nolasīt, ko uz-

rakstījis par manu daiļradīšanu. Pie manis visvairāk pie-
turas savos vispārējos slēdzienos. Uz mani uzbūvējis savā

«Socioloģijā» visu nodaļu par ģēniju un masu. Saku, ka

man nav nekādu atavistisku, kustonisku tieksmju. Jā, šis

domājis, ka es ideāls cilvēks. Tāpat sakot Antons. Garas

debates, vai pasaule var dibināties uz labā principu, kā

es gribu. Būs reiz, bet ne drīz. Es tādēļ tā domājot, ka

pats tāds esot. Abas dienas paliek uz pusdienām. In.

ielūdz arī kundzi pie mums. Viņš rakstīšot lielāku grā-

matu par mani. Vēl iztaujāšot pamatīgi par atsevišķiem

darbiem.

5.1.23.

Jāiet uz CX sēdi, ziņu atnes Mērija. Reizē arī uz

«Hoho». Krauzene jau vairākkārt bija še abi ar Libertu:

Augusts Ozoliņš ņemot nost «Hoho», jo esot oficiālais iz-

devējs. Viņas plāni par «Hoho» izdošanu Berlīnē, pie

«B[erliner] Tfageblatt]». Pulkst. 1 Matīsā [sasvltrots un ne-

salasāms teksts] un visu pazaudējis. Nebija enerģijas, es

pats tā Muroms.
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6.1.23.

No rītus uz Rīgu. Pastā atbildu uz ielūgumu uz Sērenes

pagastnama iesvēti 1
un 500 Martai Langei, arī vēstuli. Tad

pie Krauzes. Aug. Ozoliņš. Es vadu sapulci, it kā būtu

kāda kopība. Austra pārtrauc, tikai viens jautājums, lai

atsakās Augusts. Pirmdien jāiet pie notāra — pārdoša-
nas—pirkšanas līgums. — Ministrija sastādīta: pilsoņi pie-

ņem Bušu. Pārnāku mājās ar sajūtu, ka nu esmu brīvs,

varēšu strādāt savus darbus. Esmu izpildījis savu poli-
tisko pienākumu: ideju, līdzjdajbodamies
praktiskā politikā, esmu panācis atzinusi

Latvijas valsti kā patstāvīgu un sākusi līdzi strādāt uzbū-

ves darbu, atzīdama koalīcijas ideju. Kad tagad koalīcijā
ieiet 8., kas neatzīst Latviju, tad tas tomēr mans panā-
kums, jo viņš piespiests pret savu gribu līdzi strādāt. Es

nu esmu savu pienākumu izpildījis, praktiski būt iekšā

ministrijā nav mans pienākums. Es varu iet pie sevis. Arī

(i visa nacionālā ideja novesta līdz galam, viņai jāuzbūvē
\ nacionāla valsts, iekarota nu viņa ir. Nacionālai idejai nu

jārāda, ko viņa spēj dot tautai kā organizācijas līdzeklis

/cilvēces lietā. Man jāiet tālāk, jādomā, kā cilvēce tālāk

i jāorganizē. Tautām un nācijas idejai dota iespēja attīstī-

ļ ties un izdzīvoties līdz galam. Aiz gala jānāk man.

Vakarā domāju, kā man jāizlieto tagadējā situācija,

kompensācijas.
Man nav darba enerģijas, man jāizlieto savi ieroči: pa

lielākiem laikiem savi rakstāmi darbi, kuri saņem kopā

garāku sprīdi un rāda uz priekšu uz garāku sprīdi.

7.1.23.

Maz guļu. Ceļos 10, nemazgājos, nevingroju. Rakstu šo

diengrāmatu. Guļu pēc brokasta līdz 2. Izlasu Mediņa
rakstu par daiļradīšanu

1. Pusdiena. Pārbrauc īda. Atkal

guļu, pārdomāju par līdzekļiem, kas rokās, un par darā-

miem darbiem pārrunāju ar In. No rītus jau gultā ari

runājām.
Jādara: 1) vai nu dzeju krājums, politiski dienas jau-

tājumi, 5—6 loksnes, vai 2) prozas drāma, apm. tas pats
saturs. Abus var beigt pa janvāri un februāri, varbūt pat

i vienu, i otru. Tad pa gabalam no biogrāfijas kādā žur-

nālā, 3) manā vai citā. Izdot to grāmatā no 5—6 loks. vai

ruden lielāku, 4) ierocis ir arī mans žurnāls, bet varbūt es

neesmu spīdošs žurnālists vai nav izglītotas publikas; var

būt tikai brīdinājuma līdzeklis, 5) runas un «Indulis un
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Ceļamāte» darīs maz iespaida, bet jāizdod; var arī vēlāk.
Tā kā nāk līdz ar manu aizeju no politikas. Tā arī moti-

vēt manu izstāju. Arī pilnīgi ārpus stāvoša lieta var būt

ierocis, piem., «Pūt, vējiņ» bij atbilde uz Jansona uzbru-

kumu. Tagad tā 6) var būt skaidra lirika. Ari tieša 7) sa-

tīra vai hum., 8) «Pērkona ceļojums», 9) epigrammas. Arī

tieši 10) zinātnisks apcerējums, bez poēzijas.
Man jāizšķiras, ko ņemos šinīs 2 mēnešos beigt.
Pārrunas ar Krauju, Birkertu, Austru, vai rakstīt

«Imantu», jo pārgājusi tautība un patriotisms.
2 Atbild visi

ar jā, bet top nedroši, kad min zīmes par patriotisma galu.
Domā, ka dramatisms vien izraus cauri.

8.1.23.

Vakar no rītus vingroju drusku, neatminu vairs, kā

aizgāja rīts. «D[aile] u[n] d[arbs]». 1 jāiet uz notāru, no kā

tik dikti baidījos kā nepatīkama. Aug. Ozoliņš, Krauzen,

nogāja labi. Pēc sarunas ar Kr.; uztraukta, baidās laikam

no manis, negrib taisīt komanditlīgumu 1. Liberts ari. Tad

teātrī. Nevar sazvanīt Rītiņu un Jesenu Durbes dēļ. Mā-

jās. Vakarā uz «Gavān», 2 cēlieni, tad CX sēde, un atkal

5. cēliens. Mājās. Es būšu brīvs. Vecais Dēķens ir gribē-

jis, bet maza izglītība, tikai pagastskola.

9.1.23.

Ceļos agri, nevingroju, V2IO jābūt K[ultūras] fonda

sēdē. Aizbraucu V2II, jau beigts, bij arī tikai protokola

parakstīšana. Runāju ar Seilieti, laipna, jāiet prom. Pie

Krauzēm — nav, pie notāra — nav. Teātrī aprunājām

Benjamiņu, kura bagātība sākās no Blankenšteina apmā-
nīšanas. «Rīta Ziņu» vietā izdod «Jaun. Ziņ.». Mašīnas

dabū par velti kara dēļ.

Laiviņš gaidot jau gadu uz savas lugas uzvešanu1
, —

es gaidīju uz «U. n.» uzvešanu 10 gadus
2
. Skolotājus ne-

var sazvanīt. Atnāk ziņa no Tukuma vļecākā] rfajona]

inspektora, ka 30. janv. pie viņa robežu izspriešana. Pau-

līna Zeltiņa pateicas. Gluži ārkārtējs gadījums. Mājās.
500 rbļ. Butuļa augstsk. sekcijai. Noguļu līdz 4. Tad uz

saeimas sēdi. Nonāku drusku par vēlu. Bumbiers dod ap-

liecību. No rītus saņēmu naudu — algu saeimā. Sēdi beidz

jau 7. Meierovics ļoti laipns, vēlē jauno gadu. Felsbergs,
lai es fotografējos. Pie In. bijis Afelds, tikai laipnība.

Un pats bij tanī bandā, kas mani apvainoja, kad braucu

mājās no Jēkabmiesta. Fr. Vesmanis laipns, ka es attei-

cos no saeimas prezidenta vietas.
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10.1.23.

Kas bij no rītus, vairs neatminu. Gulēju un aizgulējos.

Lasīju Br. Šonlank un par ķīniešiem. Piezīmes. Vakarā

atnāk Birkerts; aizraidu, jo pieteikušies Cielēns, Nonācs

un Jēzups
1. Braucam pie Franča2. Slims. Ļoti laipns. Sa-

protamies, ka latgaļiem nav ko baidīties no mūsu izglītī-
bas] ministra. Bijis lēmums ar soc. dem. iet kopā saimnie-

ciskos jautājumos līdz pat sociālismam, bet kulturālos ne-

maz. Kubļinskis to aizstāv. Frļancis] solās pārliecināties.
Tad es lai ņemtu izgl. min[istra posteni] un mazinieki, kas

grib iet ar Zemn[ieku] sav[ienību], paliktu ārpusē, ja ne-

nāk līdzi. Vecmodīga ēka, vecmodīgas mēbeles, vecmo-

dīgs cilvēks. — Tad uz «Suzannu peldētāju»
3, izpārdots,

jo skolotāji melnie sataisījuši reklāmu, ka aizliegs izrā-

des; visi nu steidzas vēl redzēt, tā ka tukša Operas 10 g.

jubileja un D[ailes] t[eātrī] Simsona viesu izrāde4
. A. Upīts

pieraksta sev to nopelnu un priecājas. Afelds, Olga un

gandrīz visi citi atrunā no izg. m[inistra].

11.1.23.

Jāiet uz teātri, bet vēli, 12, un tad vēl otrreiz aizmiegu
līdž 2. Lasu ķīniešus. — Lūdzējs, bij. katordznieks. — 2 avī-

zes, katra aizņem pa stundai. Turpinu nokārtošanos. Sa-

rakstu mazajā grāmatiņā, kas strādājams. — Uzrakstu pulku

grāmatu, kas tūdaļ izlaižamas, ja nāku amatā. In. saka, ka

tas nepalīdzēšot pirkšanas pavairošanā. Tā gājis Daugem
1

arī pirmā laikā: slavens un mīļots ļoti, bet viņa grāmatas
nepirkuši. Tā atkal «J. Ziņ.» daudz lasītāju, maz vēlētāju.
«Scd» maz lasītāju, daudz vēlētāju. Cimdiņš, Dimara iz-

teikusi, ka es rakstījis vēstuli C. ieteikšanai. Daudz stāsta

par Bolderāju. Gribu šodien strādāt.

Vakar satieku Konrādu. Nu ir mazinieks.

Satieku Jankavu, Grietiņu, Rozīti, Kraukli. Manas ģī-

metnes, labas, bet Xlio2 labākas.

Kas lasīts pa janvāri.
«Gals v. sākums» pr[iekš] vācu tulk[ojuma]
«Virpuls» pr. novelēm

Ku Hung Ming «Chinas Verteidigung»
3 d[aļēji]

Percival Lowell «Seele d[es] Ostens» mjazākā] d[aļa]
Enno Nielsen «d. Unerkannte»

«Tschechfische] Antologie» 4 d.

R. Gerling «[Die] Kunst d[er] Konzentration»5

m. d.
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[A. Kubin?] «D[ie] andere Seite» d.

Edg. Poe d.

Comoedia Moandadori d.

Otto Ernst «Asmus Sempers Jugendl[and]» 6
m. d.

Kolbenheyer «M. Pausewang»' m. d.

Hans Much «[Die] Welt d[es] Buddha»8 d.

R. Enken «Corona Lebensproblem» d.

Paul Eberhard «D[as] Rufen d[es] Sarathustra»

d.

„
«D[er] VVeisheit letzfter] Schluss»

d.

Kas strādāts pa janvāri.
Runa — Blaumaņa vakars 2.1.

Brauciens uz Durbi uz skolot, sēdi.

Pie vecā Trasuna9
un polit. sapulces.

Februāris

19.2.23.

Es esmu sējies pie visuma klāt kopš bērnu dienām, kad

viņš man likās kā glābiņš. Visu darba dzīvi esmu pienā-
kumu meklējis un pildījis. Nu mans pienākums viss iz-

beigts un darīts, man pasaka, ka nu es varu iet, kur

gribu, neesmu vairs vajdzīgs. Alga? — Es jau pats teicis,
ka pienākumu nedaru algas dēļ. Nu es brīvs.

Un nu es esmu bez mēra izbrīnījies: kas nu lai notiek?

Ko lai nu daru? Man nav vairs mērķa nekāda, kad nav

mērķa ārpus manis. Vai meklēt, vai darināt sev jaunu
pienākumu? Jūgties atkal jūgā, lai nebūtu tukšums? Man

nav vairs mērķa sevī, nav pienākuma pret sevi. Vai nu

tā pareizi?
Vai nebij aplams mans mūža uzskats, ka tikai ārpus

sevis var būt mērķis?
Es tik noguris no šī pārsteiguma, ka nesaredzu nekur

sava mērķa. Priekš kā sevi attīstīt?

20.2.23.

Es sāku atrast, ka esmu maldījies, sievieti līdzi sev

stādīdams. Uzdevums un spējas tikpat augstu, bet citas;

tos pašus darbus nevar. Bet aizraujamas līdz.

20.2.23.

Es sāku atrast, ka vispār cilvēki nav tik gudri, kā es

domāju. Nu mana vien vaina, kad mani nesaprot. Arī

tauta nav tik liela, kā es viņu skaitīju.
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20.2.23.

Kas nu būs? Vai es ar brillēm staigājis? Vai [grozīt?]
var sieviete? Vai tik stiprs mans spēks par mani? Nu

jāsāk visa dzīve gluži no jauna: bez mērķiem, bez ilū-

zijām: pašam viss jādara. Eet kas? Kur mērķis?
Mani darbi. — Bet tie visi ar citiem mērķiem, veciem

un nevajadzīgiem. Visi darbi, viss 100 tāpat beigts kā

mana politiskā gaita, jo viņi bij tuvākās attiecībās ar šo

gaitu un viņas mērķiem.

Visi darbi jāpārsmeltē un tik derīgie jāpatur. To nebūs

daudz. Tie būs tik tādi, ir nobeigas šim dzīves posmam.
Arī «Aforismi»? Jeb vai «Aforismi» ir jau jauna sākums?

Nodalīt stingri nost no vecā. Bet varbūt tomēr arī mī-

las ticība ir vecais?

Visur stingrāk nodalīt jauno no vecā.

21.2.23.

Tagad, kad visi ārējie mērķi atkrīt nost, darbi var būt

skaisti vien bez nolūka, bez ārēja dzinēja. Bet varbūt ir

tomēr arī kāds dzinējs tukšam skaistumam? Varbūt da-

žās parādībās ir arī absolūts skaistums? Visādā ziņā var

darbos vairāk piegriezt vērības skaistumam. Viena pa-

rādība, kur nav tik noteikts ārējs dzinējs, — ir mīla.

Otra — filozofija, personiska augstākā dzīve, dzīve idejā,
bez materiāliem panākumiem, govsāda. Indiešu meža

dzīve. «Nācējs» pa vecam pienākuma paradumam domā

vēl uz savu atradumu sludināšanu, jaunu nākšanu. Askēts

reālās robežās, dzīvē.

21.2.23.

Ir varbūt iekšējs mērķis, vismaz pagaidām, kad atkrituši

visi ārējie mērķi cilvēces labā. Pagaidām, lai sevi attīs-

tītu un to vēlāk liktu lietā, nezināmā lietā. Sevi izprast
caur darbiem, jo arī izpratne ir vispilnīgākā, aktīvā. Iz-

prast sevi, apdomāt, priekš kā dzīvo, nav bijis laika steigā

pēc ikdienas mērķiem. Labi, tie bijuši lieli mērķi un tie

ir vienmēr apdomāti, bet nu reiz tie sasniegti, vai tad

nav tomēr arī pēc tiem dzīve vēl vērtīga? Vai atliek tikai

vēl pašnāvība? vai sīkā bauda? Vai nav vēl augstāki

mērķi? Vai meklēšana pati nav mērķis? Jeb vai šī meklē-

šana nav jau pašnāvības veids? Jaunā dzīve ir vecās

miršana.
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Pagaidu mērķis paliek: vecās dzīves likvidēšana un

fiksēšana, reģistrēšana. Arī vecais mērķis: Nobela prē-
mijal kā noslēgums visam.

25.2.23.

Lasu Sing lugu. Priedkalni ciemā. Paliek uz pusdienu,
labi garšo. Aina [Jes.?] atnes buķeti, netop pieņemta. Guļu.
Izdomāju plānu darbiem, kas vajadzīgi un iespējami. Ik

dienu pa 1 dzejolim, vāciski tulkot. Marts, aprīlis: Afo-

rismi un Runas. Tad 3 mēn. luga, «Ragana» vai «Grakhs».

Tad 3 mēn. dzejas, «Nācējs». Paliek: 3 mazi krājumi
sveicienu, «Cilv. brālis», «Rampsenīts», «Ģirts Vilks».

Romānu atkal ievadu, bet nerakstīšu.

22.2.23.

Ciemiņi: lauku meitenes — dzejnieces, limit. Barons 1
:

lai tulkoju «Biarmiju». Cimermaņa kundze, lai palīdzu.
Krauja apciemo. Priedkalnu Anniņa.

23.2.23.

Miezīte, aktieri, lai algas glābju.
Marts. Aprīlis. Maijs. Nekas nav atzīmēts.

Jūnijs
15.6.23.

In. ieteic rakstīt pa to laiku, kamēr viņa sataisās uz

guļu. Nespēju sev atlicināt citādi laiku. Tā daru. Varbūt

sākšu atkal. Šodien bez pusdienas. No saeimas kājām

mājās, pavada Grīnīte. Mājpirce. Tulkoju vāciski dze-

joļus, jau gatavi pāri par 90. Šodien saeimā notulkoju
3 dzejoļus. Teātrī alga. Jēkabsons, Freinbergs, koriste,

ugunsdzēsējs — mūziķis. Katoļu priesterim samaksāju

tramu.

16.6.23.

Aizguļos, aizlasos, nevingroju. Nebraucu līdzi uz Lie-

tavu
1, nogurdinātu. Neeju arī uz banku samaksāt 5000 rbļ.;

to izdara Olga. In. namu lūkot. Guļu pēc brokasta. No-

tulkoju «Pastardienu». — Lasu un piezīmēju par Kungtsi.
Nav dramatisma, bet labas krāsas. Temats nākotnei. Tam

jāseko Liadzi vai Laotse. — Neeju uz dziesmu dienu2
. —

Nevaru iejūsmināties par Kungtsi. Personiski līdzīgs te-

mats, tas var interesēt. — Kad izstrādā stipri dramatiski,
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tad zūd filozofija un lirika. Sokrāts būtu tads temats kā

«Jāzeps».

17.6.23.

Ceļos agri, runājos gultā ar In. Lasu Kungtse. 3 atnāk

Olga, Marija
1. 6 atkal lasu Kungtsi. Nevaru izšķirties:

«Kungtse», «Rampsenītu», «Grakhs». — I[niņa]: prozas

lugu: inž., meliorācija, lopu sugas. Meita jūsmo par Le-

jiņu, negrib zemkopību. Nedabū nevienu. Noslīcinājās. —

Marija Liepiņ nezin ar mājām ko iesākt. Daugavbūve.

Daug. poēzija. Brauc ar laivu. Slīcinājās. Labi, tagad pa

2 nedēļ, prozas lugu, tad «Kungtse».

18.6.23.

Ceļos 7, meklēju prozas lugu. Skatos materiālos, nekas

neder, nav temata. Vecie tēmi toreiz būtu bijuši labi, bet

nav izvesti. Visu dienu ap to pūlos. Jāraksta cikli, jo
vienā lugā nevar visas problēmas izteikt. Iznāks tikpat

gari laika ziņā kā viena dzejas luga. No rītus divas ve-

cenes: Mātera kdze un Zaprovska 1
. Pircēja. — Līvija

Gulbe, māsa Likarte. — Sestdien un svētdien «dziesmu

diena», mēs neejam. Uz leišiem līdzi skolotājiem arī ne-

braucu. Bet neko neesmu pastrādājis. Pēc brokasta aiz-

lasos ķīniešus. Ļoti nopeļ Kungtsi. — Kad tik man neiz-

nāktu kā agrāk, ka nekā neizdaru. Jāsaņemas, jo tagad
ir bīstami, un jāuzveic.

19.6.23.

Ceļos 8, lugas meklē, avīze, 10 vingroju, ēdu, maz-

gājos 12, laukā strādāju pie «S. S. S. marša»1

,
neiet. Lie-

tus. Saeima, maz var strādāt. 10 mājās. Aicina pie Celma.

Sarunas ar Gulbi. Māteriete.

20.6.23.

Ceļos 8, nelabi gulēju, «S. S. S.» taisu, bet nevedas.

10 sāku vingrot, Māterene, vecene. V. Rapas jkdze atnes

naudu par lauku lugām.
1

T[autas] augstskola ziņo, ka man

lemti 200 r. Aizlasos sīkās avīzēs. Lugu nevaru izdomāt.

Vakarā R. Klaustiņš dēļ vasarnīcas, īsti laikam dēļ pa-

balsta no Kult. fonda. Ulrihterene dēļ 600 r. Leišu ekskur-

sija dara lielu uztraukumu pie leišiem. Žēl, ka nebraucu,
bet būtu nogurdinājusi. — Kārkliņš atsūtījis pēc dze-

joļiem
2
.



131

21.6.23.

Ceļos 8, guļu no 723, vingroju pilnīgi. O. aizbrauc.

In. aizgāja uz slimnīcu mazgāties. Lasu ķīniešus. Taisu

«S. S. S.», guļu, nemazgājos. Kārkliņš no teātra, pirmdien
sēde. Pēcpusdien atkal Ķīna un Indija. Masētāja. «S.S.S.».

Jauna reliģija uz pastāvošā pamatiem. To Budha, Jēzus,

Kungtse. Tikai personība un ētika, ne filozofija. Bet vai

pilnīgi var iztikt bēšus? Zinātne un kosmoloģija jāņem

vispār atzīta.

22.6.23., rakstīts 23.6.

ledomājos, ka jāraksta leišu komēdija, un izdomāju

gatavu plānu
1
pavakarē. No rītus nobeidzu «S.S.S. maršu».

Atnāk Rūta un paņem arī 100 r. «J. Ziņ.» lasu par lielisko

skol[otāju] uzņemšanu Lietavā, kreņķējos un izdomāju
leišu komēdiju.

23.6.23.

No rītus avīze, leišu kora., izlasu «Minnu v[on] Barn-

helm». In. uz pilsētu. Vingroju. Lasu Stevarta leišu vēsturi.

Rūtenbergu
1. Jāraksta taču vispirms latv. prozas lugu,

tad tik leišu komēdiju. Pavakarē Damb[e]k[alne] un ārs-

tiene. Ļoti viņām patīk Anniņfas] dēls. Viņa appušķo
manu istabu un trepes. Vakarā Libert k. ar kādu tirdznieci

Kalniņ, kurpes dāvā. Ļoti sajūsminātas, dzer tēju. Ru-

nājot par mani labi. Taču ir arī labi ļaudis. Grozās prāti.

24.6.23.

Ceļos 8, nevingroju. Uzrakstu leišu komēdijas plānu.

Kārtoju jautājumu par prozas lugām. Jāizvēlas, vai lauku

inteliģ[ences] trūkums, vai jaunatnes mācības nesasnie-

dzamība. Trūkst vēl reālas personas un notikumi. Jāpie-

spiežas un jāizdomā tāpat kā leišu komēdija. Es neesmu

līdz šim tā piespiedies un tādēļ nepanācis. Visi darbi galu

galā ir izspiesti varas darbi. Tā kārtoju līdz 12, nevin-

groju, ēdu, nemazgājos. Noguļos, uzmodina: telegramma —

sveiciens no Opincāna. Šogad nav citu sveicienu. 5

atnāk Uliņš, meita, Cenas jkdze, Laimīte Šiliņ. Ciemiņi

aizgāja tikai pēc 9. Liekas, ka patika. — Skatāmies Cas-

tagnolas kartiņas. Sentimentalitāte: bij pilna dzīve, kam

bij jālien tanī turku galerā? Vakariņās I[niņa] saka: nežēlo-

ties par pagātni, bet gaiši redzēt nākotni: cerēsim, ka

dzīvosim līdz 70 gadiem. Mums pāri vēl 12 gadi. Jāraksta

ikgad 3 grāmatas: luga, dzejme, atmiņas vai publicistika,

kopā 36 grāmatas. Jāiedala labākās, kas visādā ziņā ja-
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raksta. Nenodoties sīkiem darbiem naudas dēļ vai slavas

dēļ: lai saka labu vai ļaunu, bet darīt savu darbu. Es

par daudz svaidīgs, lēcieniem strādāju, saraustīts, dzīve

nekārtīga, neveselīga, uztraucos par daudz, — vajga kār-

tīgi strādāt 3 stundas dienā, lasīt priekš darbiem, atpūs-

ties, veselību kopt. — Es atbildu: bail sagatavoties uz īsu

dzīvošanu, domāšanu visur uz miršanu un tad arī tiešām

jutīšos vecs. Tagad es jūtos gluži pārsteigts, — vai tad

es vecs? Vai tikai 10 gadi, ko dzīvot? Vai jātaupās? Bet

mans tēvs ari palika testamentu nerakstījis. Goethe ne-

domāja uz miršanu, negribēja «Faustu» nobeigt, gribēja

precēties.

25.6.23.

Mostos 6, nelāga sapnis, ka pazaudēju cepuri un koku.

In. atkal redz, ka dabūjis ģīmetni bez galvas, vēlāk vienu

aci. In. brauc lūkot namu pie Ķeizardārza
1
,

labs, maksā

2 m[iljonus]. Nestrādāju, lasu «BnAeHCK. aKThi», «Liebes-

briefe».2
Aprēķinu mūsu boju

3. Te 800, Lugānā 1370,

nams 300, viss kopā ap 2 1/2- Negribu riskēt visu likt namā,

arī jūrmala neiznāk labi, ja še jāzaudē 50. Ar veceni

tikt tā galā,
4 ka pēc 2 gadiem es pats vadu saimniecību.

Mums būtu no piegādēm ap 10 pa mēnesi. Pa 2 gadi var

vēl sakrāt klāt V2. Lielas muļķības esmu pielaidis aiz

savas bezenerģijas un neesmu uzturējis, ko Lugānā sa-

krājis, nedz klāt pelnījis, bet vēl zaudējis. Vajdzētu tagad
prast iegūt lielākas lietas. Jāpadomā.

26.6.23.

Nerakstīju neko, jo pārnācu 12 naktī no saeimas sēdes.

No rītus tulkoju Gētes dzejas
1
.

P. 3 braucu uz teātri un

Ķeizardārza namu skatīties. Atmiņas. P. 2 bij Doriņa
2
.
Vai

vakar, vai šodien bij Priedkalnu Anna, ņem labāk pan-

tiņu no manas dzejas pr[iekš] Priedk[alna] 3
.

Teātrī Milda

R., Feldmanis, Zeltmatis. Saeimā jaunā valdība. Mani ai-

cina uz Daug[av]pili Jēzups un uz Liepāju Rūdis. Berta

un Bušēvics laipni. Klāra. Zommers. 2 skolotājas: Daugul
un Melnalksn. Miķels Kalniņš. 500 rbļ. Konrāds. Klaus-

tiņš. Punga. Kājām mājup.

27.6.23.

Ceļos 9. Revelīn kdze. Upīša antoloģija 1. Übags 100 rbļ.
Laiviņš, bij. cenzors, leišu lugu tulkot. — Vakar saeimā

labi pastrādāju. Šodien nekā. Lasu «Wunder der Natur»2
.
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28.6.23.

In. uz Rīgu, aplūko namu. Lasu. 8 braucu arī aplūkot.
Melngaili satieku. Lai es aizstāvu. Nekā nedarīju, nelaba

dūša. Rīt no rītus jābrauc uz jūrmalu.

29.6.23.

8 braucu uz jūrmalu. Balta 1
,

nekādu cerību. Gulbene,

Klaustiņš, skaistu dārzu izkopis, mājiņa. Apskatu vasar-

nīcu, bet Dēķens dzelzceļā, cilvēkus nenicinot. Xl„ abi

laipni, pavada uz staciju. Nolaidīs no cenas. — Saeima, 3

latgaļi, lai braucu2, Lorencs, Berta, Ulpe. Klāra var ar

Vesmani salonvāģī, tomēr paliek mājās.

30.6.23.

Ceļos 7, tulkoju. Nevingroju. In. gripa. Galva sāp arī

man. Lasu «Wunder d[er] Natur». Mazgājos. Pusdienā 0.,

rēķinus savedam. Kopā ir 720. Katrs sākām krāt no

100 r. — Pārrunas par vasarnīcu. Vakarā pelde plk. 8.

Jāsāk ārstēties un taupīt.

Jūlijs
1.7.23.

Ceļos 8, tulkoju Goti. 10—11 vingroju. In. jaunu joku
lugas plānu. Labs, bet prasa ko citu un nepatiks. Pēc

brokasta atkal tulkoju. Noguļos. In. uz Rīgu namu lūkot.

O. raksta noveli. Es ari uz Rīgu. Satieku Ķēniņ. Svešs

sveicinātājs un laimes vēlētājs. Labs nams. Plāni. Rīt In.

grib uz jūrmalu. Man uz teātri jāiet.

2.7.23.

Ceļos 8, lasu Andr. Upļīša] «Dzīves ceļi», Lin. Laicena

stāstus un dzejas, tas labākais, saka A. Up. No rītus

Riekstiņš. Braucu uz teātri. Atpakaļ kājām. In. uz jūr-
malu. O. Tulkoju Goti. In. nav nolīdzis. Man ciemiņi: No-

riņš, aktieris, lai dod «Nogr[imušo] zvanu». Pircējs, viss

slikti, bet atnāk vēl. Vendels ar trakiem projektiem, at-

stāj savus slepenus 3 kuvērus. Nožēloju, ka nebraucu uz

Daugavpili un Liepāju. Ar partijai rādu, ka ir man popu-

laritāte visaugstākā.

3.7.23.

Ceļos 8, guļu no 12. Tulkoju Goti, labi daudz, rīt beigšu.
Palieku strādāt, nebraucu uz jūrmalu. Viešņas bij mei-
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tenes pēc grāmatām. Strādāju ārā. 5 uz saeimu. Partija

loti ļauna, nesveicina, kam nebiju Liepājā; tāpat Jēzups.
Tikai Berta loti laipna. Ulpe pienāca. 100 r. Veckalnam

priekš slimokašu aģitācijas. Čeķu 3 deputāti. Saka, ka es

joti jauns. Leišu deputāts. Pēc sēdes Fredis, grib braukt

uz ārzemēm. Pavada mani, tā kā nolūgšanās. Kājām nāku

mājās. O. labi.

4.7.23.

Rītā agri uz saeimu, tad uz teātri. Zeltm[atis], Rode

atpakaļ
1

,
no apaļā priekškara nekas neiznāks. Mājās. 5

atkal uz saeimu. O. uz jūrmalu. Mājās nāku kājām. Vāji

guļu.

5.7.23.

Rītā uz saeimu. Mājās pusdienā. O. nav tik labi. Atkal

uz saeimu. CX sēde. [2 nesalasāmi vārdi.] Krieviņš izkreņ-

ķēts laukā no partijas sīkmaņiem. O. Neguļu labi.

6.7.23.

Ceļos 7, vingroju. Uz saeimu. Tulkoju «Noskaņas». Pār-

rakstu «Fiat justitia». Mājās. Noguļos saulē. Teātrī. Val-

ters atprasa savu gabalu: Hamsuna «Viktoria». Tulkoju

«Pārvarīgais». Gulbis nepieprasa rokrakstus, varbūt neiz-

dos, nav naudas. Kājām mājās.

7.7.23.

Ceļos 8, noguris, tomēr izvingroju, mazgājos, gribu gu-

lēt, traucē, Vendels, paēdinām. Eju ārā gulēt, Auziņ no

Dundagas, brālis apcietināts; gribu gulēt, neiznāk. Lasu

Titus Stivenzelt, mazs dzejolītis. Pēcpusdienā atkal neda-

bonu gulēt. O. Atnāk Antons, rakstīs biogrāfiju, īsu, nāk.

gadu vai 1925. g. garo, ko Gulbis solījis ņemt. Blaumaņa

garo Rapa neņemot, tikai īso. 1

8.7.23.

Ceļos 8, noguris: nevingroju, saulē gozējos istabā un

lasu «VVunder d[erļ Natur». Pēc brokasta guļu, neaiz-

miegu, mazgājos. 2 dzejoļus. Kārtoju «Noveļu». Nostip-
rinos domās, ka varu sākt dzīvot tikai literatūrai, jo pār-
tika gandrīz pietiekoša, un 2) ir laiks, paliek pāri tikai

nedaudzi gadi. Nav vairs vajadzīgs ne naudas, ne slavas,

tikai darbs. Olga saka, ka «Spītnieks» nelabi rakstīts,
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grūti lasīt. Manas drāmas turpret viegli lasās. Man nav

episka stila, In[iņai] ir episks un dramat[isks]. Man kā

Heinem mākslots stils.

9.7.23.

Ceļos vēlu, strādāju pie vācisko tulkošanas. Vakarā jā-
iet uz somu viesībām 1, šaubos, vai iet. O. saka jā. Labi

uzņem manu runu, krieviņš autā atved mājās. Sreiners

slavē, ka es runājis vāciski. Ulm[anis], Bērziņš: neesot

krist, nac, Ruberts, Butuls. Dzeru. V22 mājās. Nereibst,

nav arī paģiru. Tātad esmu tapis stiprāks nervos.

10.7.23.

Uz saeimu. Nevingroju. Jūtos jautrs. Satieku Azuru1
,

teātris, Skulmi. «Jāzeps» 3. izdevumā. Vācu dzejoļi vaj-
dzīgi septembrī. Arturs Bērziņš prasa «J. Z.» dzejoļus.
Antona biogrāfiju Gulbis izdos. 2 Ticības kari aizvelkas

vēlu. Pārnāku kājām 12. Elpoju dziļi.

11.7.23.

Ceļos 9, nevingroju. Saeima. Māteriete, korektūra, vēs-

tules rakstu universitātei] un Vilip. Marcink. Teātrī

Švarcs: Moisi viesosies. Azuras nav. Vakarā 6 pie Butuļa
univ. Somi, nav labas vadības, lībieši. Saeimā Dukāts, lai

dodot lugas. Kājām mājās. Dziļi elpoju.

12.7.23.

Ceļos 8, negulēju labi, jāiet uz saeimu runāt. Turpi-
nājās debates par Izgl. ministr. Teātrī nekā nav. Mājās,
drusku guļu, varbūt tūliņ jārunā. Novārgstu līdz V2IO, man

tik rīt pirmām runāt. Lībieši aicina rīt ar viņiem konfe-

rēt. 1 «J. Ziņ.» nemin, ka es bijis vakar sēdē.

13.7.23.

Mostos V27, guļu 1, noguris, bet jāiet šodien 10, jo
man pirmā runa

1
.

Drusku vingroju. Nelaba sajūta, ka

jārunā. Nonāku par agru saeimā. Ceļā satieku Brusubārdi,

aizdodu viņam 25 rbļ., Dauģis arī brauc, bet neredzu.

Runa iet grūti, bet iznāk vietām labi; bet neveiklas frā-

zes, asumi. Atzīst Gulbis un Dukurs. Viss nosvīdis. Teātrī

nav neviens. Azuras vēstule. Tramu gaidot, ģenerāls Ba-

lodis pieteicas ciemā. Ceļā izkāpj Az. Drusku noguļu.
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Momberta vēstule, «Jeune Rēpublique» kritika, vivifiera2

franču liriku, kas tikai mazums. Saņemu algu. Izglīt. bu-

džetu atraida. Gailītis tiks par vistiņu. Esot daudz parādu

sataisījis. Berta, Klāra. Dodu franču avīzi Porietim, lai

reklāmu taisa. Eliāss neņemas rakstīt «Scd.». Kājām mā-

jās.

14.7.23.

Mostos V29, gozējos, avīze, In. uz Rīgu, lasu Ervin Rode,

bāde, daudz svīstu, bet daudz arī dzeru. Par daudz dzeru,

jāatradinājas. O. Pusdiena. Par daudz laikam arī ēdu. An-

tons dēļ Blaumļaņa] biogrāfijas. Mums visvairāk vēstuļu,
bet neaicināja viņu svētkos. Mana svētku runa bijusi

laba, saka Antons, bet neesmu uzrakstījis. Baltkrievi atnāk

pateikties. Dos baltkr. lugas.

15.7.23.

Guļu ilgi, lasu Max Halbe «Jugend», Schnitzler, go-

zējos, vingroju pamatīgi, pusdiena, atnāk dzejniece Kļa-

viņ, nosēd no 4—9, tad vēl atnāk Johanna, tad Uliniete.

Ar to diena beigta.

16.7.23.

Ceļos 8, lasu «Jugend», vingroju pilnīgi, brokasts, guļu,

nemiegu. Plāns: lauku intel. trūkums. O. saka, ka izglī-
tības] nesasniedzamības neesot. Ideālisma trūkums gan.

Komēdija: krustdēlu būšana, aizmugures varoņi. Manžoss

ar pedagoģisku teātri, prasa kultūras fonda pabalstu
75000 rbļ. Grūti iedzīvoties prozas drāmās. Bet varbūt

tās, ko izdomāju, arī nav pareizas. Un vajga dot ko no-

pietnāku, savu dzīves jautājumu.

17.7.23.

Rakstu 19. [jūlijā] un it nekā neatminu. Saeima. Kājām

mājās. Jūrmalā. Ziemeliete, Trasuns, Benjamiņš, Azura.

V23 mājās. Saeima. Vingroju.

18.7.23.

Vingroju. Saeima. 2 Kult. fonds. Neeju mājās, atnes

ēst In. Pēc sēdes atkal teātrī 4—5. Sēdē. O. 7 jāiet uz

Matīsu runāt.
1 Izdodas diezgan labi, bet saturs vājš, tikai

loģiska uzbūve. Saeima, kājām mājās. Noguris. O. nemierā.
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19.7.23.

Augšā 7, vingroju. Saeima. Lerh kundze, Laursons, La-

zersons, braukšus mājās. Drusku guļu. Saeima. Lerh.

Mētra. Noguris, lasu «Dagdu» 111. Kājām mājās. In[iņa]
lam[ā?], ka biju noguris. In. vecītes steigušās dot puķes,
kad dzirdējušas manu vārdu.

20.7.23.

Ceļos 7, vingroju, uz saeimu, sēdes nav, braucu uz jūr-
malu. Azura. Pie skolotājiem, ir vieta. A. bijusi, bēdā-

jusies. Labi. Satieku Rudzīti ar dēlu un kundzi. Dēls dod

man vienam bonbonu, runājam. Vecais Trasuns stāsta,
ka viņam 6 pūrvietas dārza, bet grib pārdot; neko neienes.

Tas nav veikalnieks — linsēkla. Veckalns man iedod,

nopirkdams avīzi. Pusdiena mājās. Uz saeimu; eju skatīt

māju Kalējielā; par mazu. Sēde. Teātrī. Runāju uz Kok-

nesi. Vēlu mājās. 12 vēl nav gulēt.

21.7.23.

Vakar. Ceļos vēlu, nevingroju, saeima. Korektūra. Berta.

Sadūšinu, lai raksta partijas vēsturi. Celms atdod parādu
3000 rbļ. Frakcijas sēdē Buš[evics?] izved savas domas,

bet tās izrādās nepareizas, izsaka valdībai uzticību. CX

sēde. Grēviņš aicina dot dzejoļus «Scd'am.». In. saka, ka

Lindiņš došot vasarnīcu. Paula Baltābola atraksta, grib
lomu «Rīgas raganā». 1

— Man šodien liels nogurums.

22.7.23.

Ceļos V2B, lasu gultā, sajūta, ka brīvs. Lasu «Eroici fu-

rori». Nevingroju, nemazgājos. Skolotājs no Sakalejas, dodu

par brīvu teātra telpas. Vagulis ar kundzi. Gribu braukt

uz jūrmalu, lietus. Sapņi nelabi: 3 miroņi slepeni jāglabā.
Vakarā ar In. un Veckalnu Annu teātrī. «Ministru prezi-
dents». Nedaudz pazīstamu.

23.7.23.

Ceļos 8, ritu gribu braukt uz jūrmalu. I[niņa] agrāk. No-

rakstu vēstuli Berlīnes teātrim. Braucu 2, nesatieku. Dauge.
Lietus, 6 mājā. In. aizgājis. Apm. 3 dzejoļi pa ceļu un

gultā. Gaidu pārnākam. Lasu. Acis sāp. Sapnis, apspriežas,
arī Čakste: man dot centru.

24.7.23.

Ceļos 8, lasu «Jāzepa» korektūru. Lasu «Wunder d[erl
Natur». Vakar vakarā pārnāk In. Lasu un rakstu dzejo-
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ļus, jūtos brīvi. Bet nāk daudz ciemiņi: M. Lange, 3000 rbļ.

Laiviņš — bij. cenzors. Gulbis izdos no jauna 8 manas

grāmatas un 2 In. Gribot izdot arī Prologus
1 Universā-

lajā] bibl[iotēkā]. Lai es ejot par U[niversālās] bibliotēkas]
redaktoru. «Sudr. gaismu» vāji pērk; drukāti tikai

2500 eks. Par ko tas neiet? Ir taču mans skaistākais krā-

jums. — Vakarā vēl atnāk Klāra, brauc uz ārzemēm.

Kārtoju dzejoļus. Vecos rakstus pērk, bet nepērk manus

jaunos.

25.7.23.

Ceļos V27. L. brauc. Gozējos saulē. Kārtoju prologus,
ir sistēma, sanāk 4 loksnes. L. nav dabūjis, aizbrauc. Va-

karā vingroju un mazgājos. Eju drusku ārā. Iļniņa] Rīgā

pie Klāras. Gulbja vīrs atnes 5 «Goldne Ross» un ifniņas]
grāmatas. In. nopērk «Romas» grāmatiņu. Rodrigo Kalniņš
naudas.

26.7.23.

Mostos V26, norakstu un kārtoju «Noveļu» un Prolo-

gus. Vingroju. Pēc brokasta aizlasos grieķu pasakas 1
,

aiz-

iet visa diena neziņā. Ciemā Herteļu Elza. Pusdienā svi-

nam Annas, Polis un vīns. Vakarā vēl grieķus. Grūtsirdība,

nekur neesmu gājis.

27.7.23.

Ceļos 7, braucu uz Bangersku, teātrī, pie Gulbja, nav

mājā. Uz jūrmalu 12, palieku V2stundu. Azura. Dzejoļi.

Ciemiņi: I. — biedrīb., teātri priekš leišiem. Treimļane]
no mana teātra, nervoza. Drusku dzejoju. Nogurums. Rīt

uz teātri un Gulbi. Anglis Gross no Tibetas, ka tur okul-

tists 240 gadu vecs, spirgts.

28.7.23.

No rītus strādāju. Nevingroju, traucē Brastiņ no Aiz-

putes, dzejniece. Braucu uz teātri, Rodrigo, Treimane, 3

uz jūrmalu, tikai izbraukājos, pa ceļu 1 dzejoli. Mājās
kāds ciemiņš. Bāde vakarā V2IO—V2II. Dienu biju saticis

Gulbi, priekšlikums kopā pirkt namu. Lietuvieši teātrī,
atdodu par brīvu telpas.

29.7.23.

No rītus strādāju, nelabi guļu pēc bādes. Nevingroju,

jo atnāk Freinberģis, paliek brokastī. Lasu, gribu gulēt.
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Pusdiena. Uznāk Kārkliņš un Poriets. Izprasa par darbiem

un teātri. Aforismus grib, romānu. Vakarā vēl pārskatu
«Puķu lodziņu», norakstu «J. Ziņām» un «Scd.». Nogurstu
no viesiem. In. kreņķējas par veceni. Gribam tikt vaļā.'

30.7.23.

No rītus strādāju drusku, dzejoli, vingroju. Braucu uz

teātri Rodrigo dēļ, tas man neteic to, ko avīzēs raksta.

Teātrī Skulme un Rode, ir strādāts, būs laikā. Aktieriem

laižu lēti 15%, viņiem labi ienākumi. 1 Leišu rīkotājs. Ba-

rons limitists 2
. Neeju, bet aizsūtu vēstuli, Bangerskam

atteicot. — Vakarā eju uz leišu rautu
3. Runāju vāji. Go-

dinājumi no leišu puses, apdzied, aicina pie manis jaunos
rakstniekus. Ar Giru no rītus gara saruna. Vakarā Turnas

un Gira, un vēl kāds min manis. Nāku kājām atpakaļ;
mājās 2. Paēdu, rautā it kā neēdis. Labi tomēr, ka gāju.

31.7.23.

Ceļos 7, vingroju, jūtos mundri un izgulēti. Uzrakstu

savu vakarējo runu priekš leišiem. Pārdomāju šodienas

runu. Braucu uz teātri Rūmnieces dēļ. Timma, Ozolkāja,
Usma. Braucu mājās, satieku Brusubārdu, Vecozolu. No-

žēlo Komētu. Dabonu vēl kādu drusku nogulēties. Sado-

māju runu, bet iznāk citāda. Nodomāju tagad mācīties

runāt, izcelt aplausu vietas. Uzrakstīt gatavu runu. Tas

taču vispareizākais. Braucam abi ar Iniņu,
1 Rīters labs,

bailīgs cilvēciņš. Uzstājamies 6 vīri, melnā jaunatne. Es

drīz aizbēgu. Šodien runa iznāk labāk, īsi. Leiši atbildot

mani gandrīz katrs min un godina. Es pieceļos ložā un

klanos. Jaunie dzejnieki apdzied. Šķiramies ļoti sirsnīgi,

sabučojamies, reižu reizēm. Daudz paziņu. Mūsējie dzird,

kā runā par mani sveši: pasauls dzejnieks.

Augusts
1.8.23.

Ceļos V27. Uzrakstu savu vakarējo runu teātrī. Pārtul-

koju gabalu «Kaina», jāizdod līdz ar ievadu. Jādara arī

traucējošs mazs darbs, sākts ir, un cita gadījuma nebūs.

Neēdu brokastu, bet vingroju. Ciemiņš no Ceļojfošā]
teātra, prasa solīto lugu uz 1. sept., vēl nav ne sākta.

Uzvēdīšot «Svētki Solhaugā». Pusdiena. Korektūra no

«J. Ziņām». «Mēnessmeitiņa» vairāki dzejoļi. Sāk galva

sāpēt, vai no darba? Vai nelaba laika? Vakar arī bij
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galvas sāpes, laikam no uztraukuma. Šodien nav nekas

teikts, ka leiši mani cildinājuši.

2.8.23.

Ceļos V27, braucu uz jūru, nokavēju uz teātri. 2 tele-

grammas no lietaviešiem. Nosūtu «Jaun. Ziņām». Saņemu
naudu saeimā, atvilkuši. V. Eglīts nodod savu jauno lugu.

Repsis ari lugu. Dubultos līdz p. 8 vakarā. Dzejoļi. Ko-

rektūra. Rīt jāiet glābt Skulmi, lai neiesauc apmācībā.

3.8.23.

Uz teātri 729. Sagaidu L. 10 bijusi komisija. Mīļi sagaidij.
Pie Ducman nevar dot atvieglojumu nevienam; atstās tikai

Rīgā. Uz teātri. Skulme neuztraucas. Vakarā In. uz teātri,

L., es braucu naktī pretī. Ģērmans: lai es runājot uz sko-

lotājiem, es neeju, ko nožēloju.

4.8.23.

Vingroju. L. Atnāk Priedkaln Anniņ, dabūjusi vietu.

Gatavoju runu. 12 atnāk Ģērmans, somi nenāk. 4 stund.

paguļu un 7uz Jonatānu1. In. un Anniņa, top līdzi ēdināta

kā māte. Mana runa laba, bet ī. vairāk aplaudē, kaut gan

bez satura. Jonatānieši diezgan reakcionāri. Lapiņš labāks,

bet grib dibināt progres[īvu] avīzi. Rītiņš, Buša, Ves-

manis runā pirmie, tad es. No Šonerielas kājām mājās.
Paziņu man nav, bet L. gan.

5.8.23.

Ceļos 7
r vingroju, bet nemazgājos. Norakstu dzejoļus.

Lasu «Wunder d[er] Natur» gultā. Drusku guļu, atpūšos.
Neuzrakstu runu. L. uz Sloku. Pārnāk jau 729. Rīt gribu

palikt mājās. Nopietni jāstrādā, vienam jābūt, jāpāriet

pāri par nāciju.

6.8.23.

Vingroju, mazgājos, In. apslimis ar māgu. Lasu Lejiņa
«Nebrauc tik dikti» visu, divi stili. Norakstu Prologus.
Atnāk Rode un Skulme; runājam par mākslu līdz p. 5.

Lasu avīzi. Atnāk Gulbja radnieks, ilgi runājam, nācis

Hagela koncerta dēļ. Norakstu vēl. L. priecīgs, laikam, ka

darbā. Rode laiž visu aši pāri, Skulme runā un domā

ļoti lēni un smagi, nevar izteikt, bet jūt, ko runā. — Vec-

kaln Anniņ var dziedāt.
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7.8.23.

Ceļos vēlu, gozējos, lasu Fischel «[Das] moderne Būh-

nenbild», Taīrova «Entfesselt[es] Theater». Pēc brokasta

gulu.
Pēc pusdienas norakstu un kārtoju «Mūza mājās». Taī-

rovs blēdīgi zem teātra maskas grib ievest jaunu dile-

tantu mākslu kā runājošu pantomīmu. Tehniski jūtas tik

stipri, ka gribētu vieni paši iztikt bez saimnieka. Rīku

grib par mērķi celt. 1 Kad tu gribi godīgi, lēni iet, būs

teātris brīvāks. Man vajga par teātri intresēties: vadīt

režiju.

8.8.23.

Ceļos 8, vingroju. Prologu prologiem, avīze, braucam

12 uz teātri, 2—3 kājām mājās. Skulmem neļauj paliki

Rīgā. Melnie grib nogremdēt lugu. Pagaidīsim. Tysliava

atsūtīja savus dzejoļus
1
. Lilijai Ērikai aizdodu 1000 r. Mā-

jās ciemiņi. Baško par «Reita» redaktoru. Jālasa rokraksti.

— Hermans dēļ kostīmiem. Vakarā Smiļģis. Samierinā-

šanās, lūdz pēc Fausta». Došu.
2

9.8.23.

Ceļos 8, lasu rokrakstus priekš «Reita» 1
,

O. aiznes,

rakstu satura rādītāju Prologiem. Vingroju. Divas lūdzējas
teātra dēļ: Auguste Krūmiņ kā lūdzēja, Orientādjs kā

intervētājs. «Sdem.» dos arī literatūru. Rozīts prasa priekš
«Rituma». In. brauc skatīt Lazaretes ielu. Nedabonu strā-

dāt. In. paspēj.
Prologi, «Mēnessmeitiņa», tad lugu. Tad «Ave sol»

dramatiski. Projekti: nemaz dekorācijas: «Ave sol», «Ad-

dio bella», «Aktīnijas»
2
.

Žurnāls man pašam jāizdod, pie-

prasot literatūru. Orientācijs: Tūters grib izdot jaunu
avīzi. Teātrī dot savus gabalus un savu režiju. Kustēties

vēl līdz 60 gadiem. Veselība saulē, Lugānā.

10.8.23.

Ceļos V27r kārtoju prologus. Vingroju, braucu uz teātri.

Skulmem 1500 rbļ. Vēstule Az. Mājās. Gulbis neatbrauc.

Nepiedalās nama pirkšanā. Baidāmies vispār pirkt. Vakarā

strādāju labi ilgi pie Prologiem, pabeidzu kārtot, tikai

prologs jāraksta un epilogs, ja iznāk. L. slim. — Priekš

«Rituma» «Imanta» jānoraksta
1
.
—

Šodien viesu nav, tikai

mazas meitiņas prasa lasāmgrāmatas.
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11.8.23.

Mostos 5, ceļos 7, rakstu prologu Prologiem, iznāk 82

rindiņas. Pabeidzu 11. Vingroju. Braucu 2 uz jūrmalu. A.

Mājās 8, bāde. L. slima un vārda diena, un stipri karsējas
bādē. Sveiciens no Ulpes ārzemēs. Uz skolotājiem lai

ejot tomēr.

12.8.23.

Ceļos 7, L. uz bērēm, nevar gozēties, vingroju. V2II
brokasts. Lasu «Wunder d[er] Natur», pēc pusdienas lasu

Hey King Čun, izlasu gandrīz visu. In. ar Veck[alnu] Annu

uz čin[u], A. aiziet ar Poli, palieku viens pats. Gribu no-

rakstīt prologu un «Imantu», bet aizlasos. 2ēl, ka jāiet
atkal darbā1

.
Gribētos brīvi dzīvot un strādāt kā Castag-

nolā.

13.8.23.

Ceļos 727; domāju par runu pie skolotājiem. 8 atnāk

Alek. Bērziņš, sarunā ilgi, nav laika vingrošanai, 12 pie

skolotājiem
1
; saņem Melnalksnis, skolotāji aplaudē, ievada

runa. Mana runa iznāk laba, bet pēc, kad izskaidroju

jautājumus, nogurstu. Aplaudē visur, kad sievietes mu-

dinu piedalīties atklātībā, neaplaudē. Pasniedz man puķes,
lielu rožu buķeti. Labi atvadāmies. Uz teātri. Mājā guļu,

noguris kā pēc liela darba. Nekā nedaru, guļu. Rīt vēl

brīvdiena, jānoraksta «Imanta».

14.8.23.

Ceļos V2B, norakstu prologu Prologiem. Gribu nobeigt

grāmatu, ir 76 lp., piedzejoju klāt 4 dzejoļus, nu ir 80.

Grāmata gatava. 1 In. nones Gulbim, bet tā neatrod. Ar

Staģi kopā pirkt namu. Caurskatu «Imantu», sākumā daudz

jāpārgroza. Rīt jāpabeidz. L. nāk vakarā vēlu mājā. Rīt

jāiet uz teātri. Nav vēl neviena luga sākta. Jādara.

15.8.23.

Ceļos 7, gatavoju «Imantu», vingroju, braucam abi ar

Iniņu uz teātri, In. Lazaretes ielā, teātrī sēde. «Jāzepu»

skolotājiem izrādei. «Sdem.» laba piezīme «Rainis un

skolotāji»
1
.

Teātri neiznāk man uzruna. Ozols ar dzejo-

ļiem un projektiem ķīmijā. Aizeju uz Lazareti. Labi. Sa-

tieku ceļā V. Šiliņu, ļoti sarūgtināts. Pēc pusdienas guļu,
nedara labi. Mika un Pika, kas viņu mierina, labs stāsts.
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16.8.23.

Ceļos 7, vingroju, avīze, braucam abi ar Iniņu uz te-

ātri. Mana runa laba, Gulbis noklausījies. Aktieri bij gai-
dījuši, tātad tādas patīk. Gulbis, lai pērkot namu; prestiža

jautājums: lai redzot, ka nekas nav dots, pašam jāpelnot.
Vācu avīžnieks priekš «Rigļasche] Nachrichten»: teātra

gaidāmā sezona, pie teātra nācis kā pirmā; tad tik opera.

In. aiziet uz Lazareti. Negrib pārdot. Pirmais mēģinājums

«Aspazijai». Freinberga runa. Tad uzstāda I un DI cē-

lienu. 111 nav labs, nav telpas aktieriem. Skulme Marta.

Marija esot par saimnieci mājās. Aicina ciemā. Vž2 mā-

jās. Atnāk Liepa no Birutas ar dzejoļiem
1, B[iruta] grib

izdot, Gulbis grib vācu dzejoļus pēc jaungada. «Mūza

mājās» grib atsevišķā grāmatā. Bet kā tad būs ar «Mēness

meitiņu»? Divi dzeju krājumi vienā gadā.
2

17.8.23.

Ceļos V2B, vingroju, drusku tulkoju «Kainu». Uz teātri.

In. noliek naudu. Teātrī Anni Simson, Kūla un R. Liepiņš

prasa pēc teātra telpām un aicina uz pedagoģisko nedēļu.
P. Sēja bijis, bet mani nerada. T. Celms pabeidzis suum

cum laude1
, bet laikam viņu nepielaidīs profesūrā. Arī

Ozols. Uz pusdienļam] Regina, šķiršoties no brāļa, pie-
ņemšot vietu. Sadūšinu viņu uz Matveja vēstuļu izdo-

š[anu]. Sūtu uz Tukumu, kur tas dzīvojis. Cik tu stiprs,
neviens nebūtu spējis to ar mums izdarīt. Neko nepa-

spēju izdarīt vakarā, jālūko, ka laiks neaizietu postā. No

rītus tagad maz var strādāt.

18.8.23.

Ceļos 7. Izmeklēju rakstus — Freinberģim aforismus

un Blaumaņa vēstules man.
1 «J. Ziņām» «Peles bērns».

Vingroju. Vakarrīt bij pieteikties kandidāts uz diriģenta
amatu. In. uz Rīgu. Es uz teātri. In. ari atnāk. Ceļā sa-

tieku Az. Nav ievēlēta. Vakarā atnāk Zelteniete dēļ Bi-

rutas dzejoļiem. Avīzē, ka esmu ievēlēts par goda prezi-
dentu Bibliotek[āru] kongresā.

2 Jāiet tātad rīt pie viņiem.
Arī pie skolotļājiem] [uzļ ped[agoģiskoļ nedēļu. Vakarā

uzved «Jāzepu», un ari laikam būs jārunā.

19.8.23.

Ceļos 8, domāju par runām, nevingroju, braucu uz te-

ātri, pie skolotājiem
1
,

vācietis Voguls, vācu reakcija nav

tik bīstama. Mana runa izdodas labi, saņem un izvada ar
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aplausiem. Dēķens manu teicienu min, ka mums jātop
tik tālu kultūrā, ka bez mums Eiropas kultūra nebūtu

pilnīga. Tad eju uz bibliotekāriem2
. Nesaņem, Egle nokavē

man dot vārdu. Pēc pārtraukuma sēstos pie prezidija galda

un turu runu. Labi. Grāvīts par Latvie. Birznieks-Upīts lai

dod «Jaun[ības] Tek[ās]» biogrāfiju, bērnu dzejoļus ar

ilustrāciju ik mēnesi, gada beigās būs grāmata. Arī «Do-

mām» lai dod rakstus. Jesens kaunās, ka nav samaksājis.

Skolotāji nenāk sēdēt uz teātri. Pēc bibliotek. mājās. Ai-

cina, lai vēl atnāk pie viņiem, arī pie skolotājiem. Vakarā

ar In. uz teātri, bet nav izrādes. Kinematogrāfos nav labi

gabali. Satiekam Trauberģi. Ļaudis visur atskatās atpakaļ,
viens saka: tur abi ar Aspaziju. Rīt uz teātri.

20.8.23.

Ceļos 6, guļu nemierīgi, strādāju 7—lo pie «Kaina»

tulkojuma, tikai 3V2 lapp. ledomājos, ka var rakstīt teātra

atklāšanai priekšspēli, nākamo lugu personu gājienu ar

starprunām. Mūzas ievada gājienu. Teātrī: Freinberģis

atjaunot «Z. zirgu», «Induli». Mierlauks grib «U. v. n.».

Lai es rakstot pasaku lugu bērniem. «Ave sol» arī būtu

labi, bet lieliem. 4 diriģenti Ķuņķa vietā.1 Varbūt nāk

Alfrēds Kalniņš, ļoti labi. Pie bibliotekāriem. Birznieks-

Upīts: pārdrukāt mūsu mazos rakstus pa 2 loksnes grā-
matā. Caune lūgumu Kult. fondam. Nepalieku līdz galam.
In. teātrī. Tiks viss gatavs. 2 Uzeju pie Cimermaņa. In. pie
Gulbja: ņem «Kainu»3

.

Man jāstrādā pie «teātra atklājas».

21.8.23.

Ceļos 7, mostos ap 5, lasu Gothes teātra runas. Grūti

iztaisīt. Eju 10 uz teātri. 111 cēliens nav labs, bet iet.

Pierre Seija esot parīziets. Kroders dēļ savas sievas ho-

norāra Vulfam1. Linde, lai es rakstot balādes. Gulbis

atsūta jau salikto «Mūzu mājās». Vakarā uz teātri «Jā-

zeps».

22.8.23.

Ceļos 8, lasu «Mūzu mājās» līdz 1. Uz teātri. Mājās. In.

uz teātri. Vakar teātrī esot mani saukuši, aizgāju par

agri projām. Šovakar pie skolotājiem II vid[us]skolā mie-

lasts 1. Runāju, labi. Valters vāciets par mani., d. Illustr.

Verter. Arī skolotāja Straume min mani runā. Bogens par

«Jāzepu» nesaka nekā, kaut gan bij redzējis. E. Medni

redzu. Kājām mājās.
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23.8.23.

Ceļos V29, vingroju, uz teātri. Feldmani jāpārliecina.
Podesti jādabū, 3 braucu mājās. Satieku L. Drusku atpūšos,
tad ar In. ejam uz operu pie Hagela. Motto ma non

molto. 1 Nav nekas. Biruta. Daudz paziņu. 11 mājās.

24.8.23.

Ceļos V2B, lasu pasakas, 10 vingroju, 12 uz teātri. Kal-

niņš 1 nenāk par diriģentu. Austra Krauze grib inscenēt

«Muromieti». Prasa man vācu dzejoļus. Kože no Tukuma,

Grīnberg, Grīnītes māsa. Riekstiņš māju pie pils. In. pēc-
pusdien uz teātri. Mājās es pārrodu tikai 10. Korektūra

«Mūza mājās».

25.8.23.

Ceļos 8, lasu Goethe, O. Spengler. Grimm «Mārchen»

līdz 11, tā ka nedabonu vingrot. Teātri Reinholde, Riek-

stiņš, nams Nr. 5 labs, bet dārgs. Korektūra Gulbim. Mā-

jās kājām. 5 uz teātri, paliekam abi ar In. līdz 10. Mājās
ar Miezīti.

26.8.23.

Ceļos V2B, lasu Spengleri, plāni ar Iniņu: «Cilvēks

brālis» Universālajā] bibliotēkā]. Grāmata par Castag-
nolu1

: dabas apraksti, ceļojumi, notikumi, mūsu dzīve un

beigās fragmenti no darbiem, kuri nav citur izlietojami.
Ari mani zīmējumi. Loksnes 20—30, kā romāns un kā bio-

grāfija, un ceļojuma apraksts. Jesenam: man ik mēnesi

2 bērnu dzejoļi ar zīmējumiem. Tad gada galā grāmatu
uz 2—3 loksnēm otrreiz maksāt. In. dos savu biogrāfiju,
ik mēnesi pa V 2loksnei savas biogrāfijas. Nākam gadu 1

es došu savu biogrāfiju. — Es varu arī bērnu stāstiņus
dot. «Ritumam» fragmentus un stāstiņus. «Domām» dze-

joļus. — Nevingroju, nemazgājos, lielāka brīvības sajūta.
— Atbrauc mazais. Guļu pēc brokasts. Pēc pusdienas In.

aiziet pie Lilijas 2. O. pie Vilmas. Sarunājam ar mazo. Rīt

jābrauc uz jūru.

27.8.23.

Ceļos V2B, lasu Grimmu. In.: cik Mika gudris, palicis
sev papīru, kad bijusi vajdzība. In. iet uz teātri, vingroju,
braucot lasu. Teātrī Reinholds, Cimdiņš, braucam ar īn.

kopā. Vēstule no Ed. Medņa, ka iešot pret mani. Vakaru
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noslinkoju. Gribu drāmu, «Putnu kāzas», «Karš un gana

bēres».

28.8.23.

Cejos 7, Grimmu, Lorand. Meklēju materiālus par putnu
kāzām. Vingroju, 1 teātrī. Reinholds atsakās, 1 Spinga no

operas. Ķuņķis negrib iet, ne palikt. Lilija Ērika ar An-

niju Simson ķildojas par pirmizrādi. Lejiņš ar Feldmani

par dublēšanu. Vēstuli rakstu Kokalim dēj «U. v. n.». No-

rakstu dzejoli Jansonam priekš Liepājas «Dienas Lapas»
2.

Uz teātri nebraucu. In. arī paliek mājās. Uz operu, angli)
izrādi3 «Salomi» arī nebrauc. Mājās.

29.8.23.

Meklēju pasaku tematu. Uz teātri 12, uz ģenerālmēģi-

nājumu
1
.

Priedkaln Anna ar Mēriju un Emīliju, Olga ar

Oļu un Šķipnīte. Vakarā mājās tikai V212. Korektūra

«Mūza mājās». Eju uz drukātavu. Riekstiņš un Endrups.
30.8.23.

Ceļos 8, domāju par tematiem. Ila temats kā bērnu

luga. 12 uz teātri — līdz 2, lasu Zalcman lugu un Šķip-
snas dzejoļus. Diriģenta jautāj[ums]. Spingu grib Zeltma-

tis. Vītoliņš. Skujniece 1
grib 500 r. klāt; jāpieņem, citādi

palieku bez arfas; 6 uz sēdi. Satieku Smaidiņu, liela un

smuka, ilūzija beigta. Cenas jkdze. Olga — Marija. Jālasa

vēl korektūra. Jābrauc dēļ Karlē uz Jūrmalu.2

Septembris
31.8.23.

Ceļos V27, braucu uz Rīgu 9, drukātavā korektūra un

3 dzejoļi, viens jau taisīts. Nododu vēstuli Freinberģim,
lai atsaka Spingam. Braucu uz jūrmalu pie Karlē. A. Uz

mēģinājumu 6. Alfr. Kalniņš tomēr gribot nākt. Atsaku

personiski Spingam, grūti nākas. Osis ilgi runā, ka vajgot

režiju vadīt psiholoģiski. Austra Krauze: Klāra aprunā-

jusi, it kā man būtu izkrāpusi 100000 rbļ. Olga, Marija,
Übāns. Septembrī. Ida. Mūsu ļaudis ģeneralmēģinā.

1.9.23.

Uz teātri neeju, meklēju tematu. Pēc brokasta guļu.
Lasu «Es verde Gott». Uz teātri līdz ar Olgu. Paulīne, lai

pērkot Kolbasņikova vasarnīcu. 200000. Aspaziju daudz

reiz izsauc. Runāju ar Zālīti dēļ «U. v. n.» honorāra.1
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Krauja negrib Ģērmani. Sēja, Simsoniete, lai es polemizē-

jot ar Ēriku2
.

Statisti streiko, vietā Rode pieņem citus.

In. 6 puķu balvas, arī «Scd», Gulbis, Austra, aktieri, Olga.

Ejam kājām mājās. Līdz 4 augšā.

2.9.23.

Augšā 727, jābrauc 11.45 ar tramu uz Rīgu. Liepula-

piņa: mēs esot dusmīgi. Es braucu viens. II Buļļos
1 II slimo

kases bērnu kolonija. Pretī laipni atnāk. 20 min. gājiens.
Bērni saņem, izvada, izstāsta, brīvi un mīlīgi. Pils. Liela

arhiereja muižiņa. Blakus Čakstes domātā vasarpils. Fo-

tografē. Sapulce, runāju, iznāk labi. Meitenes ap mani,
arī skolotājas. Vakarā 7 uz Rīgu, visi pavada. Kaupiņš
brauc līdz. L. viens, mīļi, atnāk no teātra. Izpārdots. Ļoti

noguris, rīt izgulēties. Jāstrādā nopietni. Sava āda jāaiz-
stāv. Nevar ar maziem darbiem vien, vajga darīt lielus.

3.9.23.

Uz teātri. Simsoniete ņem ļaunā, ka nav lūgta uz mie-

lastu. Austra par to telefonē. Ar Sims[oni] labi izrunāja-
mies. Skatāmies namu. Vakarā p. 9 mielasts. Mana runa

laba. In. 2 reizes atbild Zeltmatim, kas kā birokrāts pie-
min kritušos. Es runāju ar strādniekiem, Ozoliņ — švei-

cars, publika prasot, lai es rakstot lugu.

4.9.23.

Uz teātri. Vakarā 7 pie Vērmaņa uz mielastu ar Cere-

teli un Hvusmani1
.

Grib lūkot uzvest Antverpenē manu

«Zelta zirgu», tikai lieli izdevumi. Mana runa vāciski ga-

līgi slikti runāta. Runāju par Priedkalna kapa akmeni,

būs. Robežnieks no teātra. Aug. Ozoliņš sola. Ar autu

mājās.

5.9.23.

Vingroju, meklēju tematu. Uz teātri. Aicina mani uz

Valmieru un Jelgavu. Māklers. In. uz jūrmalu. Laba esot

Kolbasņikovu villa. Vakarā uz «Atzīšanos». Riebīga luga.

Sims[one] spēlē labi.

6.9.23.

Vingroju. Uz teātri. Turss. Marienfelds, lai es palīdzu

izgudrotājam, Zariņ, lai ierīko orķestri teātrī. Riekstiņš.

Ķirpēns pa telefonu, lai kundze nāk par suflēzi. Uz jur-



148

malu 3.40 L. Mājās tikai V212, nokavējām vilcienu. Visas

nepatikšanas, lietus, maza runāšana v. t. t. atmaksā brī-

vības, nesaistības sajūta. L. arī lietū jāstāv, vēlāk pārnāk.

7.9.23.

Ceļos 8, vingroju, izskatos nelabi, bet jūtos labi. Uz

teātri. Simsoniete. Barons solās maksāt par «Biarmiju». —

Robežnieks caur mani dabū pensiju. Priedkaln Anniņ ari

dabū pabalstu no pilsētas. Laiviņš atprasa «Kestučio mir-

tis». 7 vakarā uz Hvusmana un Ceretelli runām Uļejā.

Izpirkts, 15000 skaidrs atlikums, 5000 Uļejam. Ceretelli

runā tikpat mierīgi kā es, bez efektiem un aplausiem ru-

nas vidū. Un tomēr skaitās par labu runātāju. Saturs arī

ko nozīmē, pie mums gan tikai ārēja balss, sentimentali-

tāte]. 11 esmu mājās.

6.9.23.

Vilcienā tieku Āboltiņu, Kalniņ (medus). Ābolt. no-

sarkst no dusm[ām], ka es atdodot Durbi.

8.9.23.

Vingroju. Teātrī. Vakarā biju Uļejā, klausīties Cere-

telli. Solās dot man georgiešu dzejnieku tulkojumus 1. Kā-

jām uz teātri, tramvajnieki streiko, viņiem taisnība.2 Ķir-

pēns ar kundzi, negrib par suflieri, prātojam, kur dabūt

vietu. Pētersons ar namu. Gulbis atrunā. Nodokļus sa-

maksāju 19000, un Keitānam 15000 par aktieru mielastu.

Timma, lai dodot teātri Ceļojošam. Kājām atkal mājās.
Sēde uz otrdienu. «Scd» un arī «Strļadniekam]» Liepājā

jādod. Uz vannu ari neeju. L. būs mājās tikai ceturtdien.

Sāku «Biarmiju» tulkot.

9.9.23.

Vingroju. Atnāk 3 meitiņas no bērnu kolonijas. Ka-

fija. Grāmatas. Guļu. Tulkoju «Biarmiju» 60 rindiņas. Do-

māju par pasaku tematu. Atpūta. Negāju ne uz «S.S.S.»,
ne teātri.

8.9.23.

Bij pēc pusdienas Regīna ar Matveja biogrāfiju, visu

laiku atņēma. — Rīt jāsāk strādāt.



149

10.9.23.

Mostos V25, neaizmiegu, tulkoju 60 rind. «Biarmiju».

Vingroju, domāju par pasaku tematu. Kājām uz teātri,

paņemu līdzi kreklu, In. Arī uz teātri un pie Sestuļa, at-

nāk Pētersons, es apskatu, vecs, bet labs. Satieku admi-

rāli Puķīti, ļoti laipns. Teātrī Puriņ un orķestra kandidāti,

lai dabū oboju. Karlē iemācīšoties latviski pa 2 mē-

neši. Elza Hertel grib runāt par pieminekli tēvam. Frein-

berģis, lai rakstot es lugu, ejot atvaļinājumā. Satieku

Egli, lai tulko «Muromieti»,
1 būšot «L[atvju] Grām[atā]»

mans Nr., lai dodot aforismus, tie patīkot.
2 Būšot laba

kritika no Kraujas par «Aspaziju». Ļoti uzbrūk Kroders

un Ed. Mednis. — Pie Freda, nav atpūties ārzemēs, dārgi,
sola namu Baznīcielā. Gulbis atrunā no Pētersona. Vakarā

uz bādi pie Priedkaln, saku, ka gādās par pieminekli.
In. nokūst no divkāršas staigās. Es gribu rīt iet tikai 4,

uz sēdi.

11.9.23.

Mostos pa nakti vairākkārt, 7 sāku tulkot «Biarmiju»,
80 rind. Vingroju. Pēc brokasts guļu, uz teātri 4, Fredis,

sola savu māju, rīt 12 būs klāt. Elza Hertel, lai nākot

svētdien bērēs. Opincāns. Sēde. Negrib maksāt U. Skul-

mem. «Susan» patukša. Kājām mājās. 45 min. Rīt dzim-

diena būs jāsvin gribot negridot. Mūzika.

12.9.23.

Novēlojos, jābrauc 12 pie Freda, tomēr vingroju. Te-

ātrī orķestranti. 3 mājās, satieku ceļā L. Atskatos negri-
bot atpakaļ. Divas Silvijas no 111 vidusskolas sveicienu

sūta. No rītus ap 9 atnāk Šiliņu Maruška ar buķeti. Va-

karā 5 muzikanti, labi, mana uzruna par uzpūšanu un uz-

pūtību. Tas arī viss, vairāk nevienas kārts, ne sveiciena.

Dziesma, 11 gulēt, nomodā līdz 4.

Lappuses malā pret 12.9.23. ierakstu:

Atis Zālīts manis dēļ atnāca 2 dienas.

13.9.23.

Ceļos 7, lasu, nevingroju, nogurums. Uz teātri. Māk-

leri. Neldnera firma 1
par Garika lugu honorāru. Orķes-

tranti. Brigaderu apsveicina, mani neviens nesveicina.

Kājām mājās. Teātrī mākleri, lai pierunā Pētersonu uz
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pārdošanu. Fredis atkal atrunā, abiem intrese. — Lasu

«Liru» II2

,
jaunie dzejnieki bez formas sajūtas, pakaļda-

rina ārzemēm, citādi labi. Guļu. Atnāk Afelds, lai pie-
dzītu 15000 par mantu atvešanu no Castagnolas. Būs man

jāatsakās no atjaunotnes caur mīlu un jāiet, kā saka, «Dv.

dziesmās».

14.9.23.

Mostos, guļu vāji. Lasu igauņus. Avīzi. Skaitu naudu

Afeldam. 14400. Jānoliek Šveices nauda. Uz teātri kā-

jām. Vold. Ozoliņš, lai rakstu prologu Pēterburgas] Ar-

rīg[as] dzied[āšanas] biedr[ībai], kur es biju priekšnieks,
tagad 40 gadu.1 Ari Pretalkohfola] biedrībai būs rakstīt

himnu,2
un tā ir melnā! Nacionālais] klubs lūdz uz 5 gadu

jubileju! Orķestranti. Māterene vēl nav dabūjusi, pa te-

lefonu ar Klaustiņu. Gulbis sola uzrādīt namu. Barons

dēļ Liberta; ieteicu sūdzēt. Riekstiņiete, lai aizdod teātris

naudu. Kājām mājās. Elza Hertel. Divi Bieriņu vīri, lai

es dodot gružus ceļam. Anna Veckaln. Vēstule no An-

nuškas. Uguns apdziest. Sestdien būs jau trams 50 kap.

vairāk.3 — Man grūta sirds.

15.9.23.

Mostos 7, lasu igauņus, gribu gulēt. Vingroju. Pēc bro-

kasts guļu. L. Neeju uz teātri. Vakarā 7 braucam abi ar

Iniņu. Lasu aforismus no mācītāj.; labi. Teātrī «Luize

Miller», V. Eglīts. Rode grib tulkot «Muromu». Feldmans

mīļotājs. Elza Hertel. Freinbergs, lai tulkojot Šillera «Braut

von Messina». 1 Rīt runa.

16.9.23,

Vēlu gulēt, augšā 727, domāju par runu, par sarunu ap

atjaunotni caur mīlu. L. Atnāk Krēgers ar drukātu dzeju.

Vingroju. Atpūšos pēc brokasta, runa. Atbrauc ar autu

pakaļ. Vesmans. Berta, Priedkļalnu] Anna, kapos pie cie-

tuma 1000 cilvēki, Herteļa pieminekļa atklāšana1
.

Mana

pirmā runa. Iznāk labi, daži raud, bet maz patīk, kā ar-

vien. Pauls Kalniņš runā to pašu, drusku galā pieliek

savu, bet tā runa patīk. Arī Veckalna runa patīk. Man

jāstrādā nopietni pie runām, lai ko sasniegtu. Tas pats ar

dzeju. Domas vien un priekšnesums nepietiek. Vajga, kas

publikai patīk: poēzija, sentimentālība, šlāgeri. — Daudz

paziņu: Fricsons. Kājām un pa tramu už Vesmani. Vaka-

riņas, ēdu tik ne gaļu. Visi griežas sarunās pie manis.



151

H[ertelu]Elzas mazo puisīti iekaroju. Pie vārtiem aizbrau-

cot satiekam Lūkinu ar Liliju, ļoti žēl. Uz teātri. Smaidiņa
un Azura, to atstāju, kas man ļoti žēl un kauns. Tramā uz

mājām. L. pie galda.

17.9.23.

Ceļos 7210, vingroju, uz teātri. Dukāts, lai dodot ok-

tobrī lugu. Ņemu atvaļinājumu no 18.9. līdz 2.10. Frein-

berģis vietā. Kalniņš 1 ir par diriģentu. Mākleri. Aizkraukli

gribētu, jābrauc rīt apskatīt. Apskatu Bazn[īcas ielā] 302
.

Vakarā 7 L. Braucu uz Cielēnu balli. Ceretelli ilgi runāja.
Mīļš un labs cilvēks. Dermans mani dievinot.

18.9.23.

Ceļos 8, nevingroju, gribu paspēt uz 12 vilcienu uz jūr-
malu un vēl izņemt naudu, bet tikai aizbraucu 12. Uz

Aizkraukli nebraucu, vairāki mantnieki, nezin, vai jel
maz pārdod. Trarņā skolotājs no Teltsielas. Jūrmalā lasu

igauņu pasakas, domāju par pasaku drāmu, ēdu daudz,

5 uz Kolbasņikovu, labs nams, bet nepraktiski iekārtots.

Jāpērk pirms Rīgā, kur dzīvot un iet amatā. 7.23 atpa-

kaļ, cita vilciena nav. Vagonā jaunā kundze pačukst mā-

tei un vīram, tad paskatās uz mani. Tā vienmēr, bet ne-

sveicina: mēs zinām gan. Mājās. 12 pārnāk L., bēdas, ka

nav vaļas lekcijām.

19.9.23.

Ceļos 728, palieku gultā, jo līst, lasu, atnāk stud. Jan-

sons, lai dodu teātrī studentu dienai. Vakar, mājās brau-

cot, ienāk doma: pasaku tematu pārcelt uz bērnu pasauli:
viņš iedomājas par varoni. Aizputļes] apr[iņķa] priekš-

nieks] Kauliņš, lai rekomendēju Aug. Ozoliņu. 66 gadu,
bet stiprs. Viņš vienmēr vingrojot un auksti norīvējoties.

Vingroju vakarā 7. Tiešām ir panākumi. Edu daudz no In.

atnestā, teglach
1
.

In. aizbrauc skatīties Bazn[īcas] ielā 30,

patīk. Man jābrauc rīt. — Paulīne dēļ Kļolbasņikova?]
villas. — Nelaba dūša, ka nestrādāju. «Lļatvju] Grāmatā»:

tagad neesot labu drāmu, un Sūna: par Blaumjani] lielāka

neesot dramatiķa.
2

20.9.23.

Ceļos 8, uzrakstu 1 dzejoli, nevingroju, jāsteidzas uz

Rīgu, pie Freda dēļ nama. Nekas neiznāk, jāiet 4. Ru-

nāju ar konduktoru, priecīgi, ka uzvarējuši. Satieku Cie-
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lēnu un Maiju 1
,

aicina rakstīt priekš kalendāra. Freinber-

ģis netiek atstāts manā vietā. Atvaļinājumu neņemšu.
Leiši prasa atļauju tulkot «Ģirtu Vilku». Nodokļu piedzi-

nējs iekasē 30 rbļ. — Bergmaņa dēļ. Opincāns prasa vie-

tas. Pie adv. Siversa, rīt atnāks teātrī Stempelis. O. vēs-

tule. — Nestrādāju.

21.9.23.

Ceļos V2B, domāju par bērnu lugu, ideja un plāns ga-

tavi, jāstrādā tikai. Avīze. Vingroju. 12 uz teātri. Atsa-

kos no atvaļinājumā. Cimdiņš ar Herteļa fotogrāfiju.
Hvusmans atsūta 6 grāmatas holandiski. Esperanti arti-

ķels par mani. Braucot saruna ar slimnīcas māsu. Atpa-

kaļ ar L. Pēc pusdienas atnāk Aleks. Bērziņš. 6 rind. par

dram.

22.9.23.

Ceļos V2B, 2 dzejoļi, avīze, nevingroju, izeju, Freda

nav mājās, eju pats pie Stempeļa, nav mājās. Teātrī pa

telefonu izsaucu Anni Simson. Aiziet viebdamās no intri-

gām, kam atcēluši izrādi? Parņickis dēļ Lāčpl[ēša] ordeņa.

Hermaņa atraitne dēļ pases. Dabonu Rodi, kas ar Luna-

čarski labi satiek, tas izpalīdzēs, Linde: labi izskatoties.

Pie Stempeļa: pirmdien 2 dos atbildi. — L. pārnāk 10;

kinā. Publikas garša: kino un Blaumļanis]. Jāraksta rīt

nopietni bērnu luga. Vakar iesāku.

23.9.23.

CeļosV28, sāp galva, ēdu teglachu, nedaru labi. Sap-
nis: pa lielceļu, kurš uzlabots, eju ar grābekli kā karei-

vis, nostājos pie vārtiem: es nāku savā frontē, jūtu, ka

izspiedies vēders, šlipses vējā plandās; nedaudz ļaužu,
laba sajūta. Lasu «Reich. d. Erfindungen». Avīze. Ne-

vingroju. Nemazgājos. Pēc broksts 12 guļu. Lasu «Wun-

der d[er] Natur». Meklēju Nātanu. Ciemiņi: Deisons, lū-

dzējs. Cienītājs no Vidzemes, students, paņem «Induli»,

ko nav lasījis. Vakarā V28—729 uzrakstu no pasaku drā-

mas 50 rindiņu.

24.9.23.

Nevingroju, V2I uz Fredi dēļ nama. Uz teātri un uz

Stempeli p. 2. In. iepērkas. Norunā iet pie advokāta 725.

Nebraucam mājās, es vēl eju 4 pie Bušēvica dēļ operas

honorāra, kurš top no manis atprasīts atpakaļ, VaS pie
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Siversa. Nolīgstam pirkt Bazn[īcas] ielā 30 jau trešdien 11.

Skatos «Ceļi un dūkstis» ģenerālmēģinu. Abi uz māju 7.

Nogurums. L. nenāk. Guļu nemierīgi.

25.9.23.

Nevingroju, 11 pie Freda, ejam lūkot namu. Vecs, bet

glīts. 2 uz teātri. Eju vēl pie Kolbasņikova, negaida naudu.

Uz teātri. Aizrakstu operai, ka nemaksāju atpakaļ
1. Kā-

jām uz mājām. L. līdzi. Telefons uz Betleri: rīt satikties.

Teātrī zemgaļi
2

dēļ studentu dienas. Ozoliņš dzejnieks —

ķīmiķis. Latgalis dēļ kostīmiem. Vakarā Egle un Prande no

6—ll, ģīmetnes un datus par preses darbiniekiem.3 Liels

nogurums. Rīt jāiet.

26.9.23.

Ceļos 8, vingroju, neeju uz teātri, O. aiznes atsacījumu

vStempelim un «Dfailei] u[n] d[arbamj». Guļu, jo noguris.
4 uz teātri, norakstu 6 dzejoļus. Sēde norit labi, pret Zelt-

mata veikaliem. Kosas «Ceļi un dūkstis» pirmizrāde, mū-

zika un dekorācijas, un 2 šāvieni glābj, «Roza Berndt».

— Fredis, lai ņemot namu Gulbis, lai ņemot. Rīt p. 5 jā-
iet pie Eversa. Sarunas: Kosa, Alf. Kalniņš, Ulpe, braucot

Fin[ansu] ministrijas] jaunkundze, Liberts, Miezīte. —

Augļu par daudz saēdos. Freinbļergs], lai rakstot lauku

lugu. Trīs reiz ielūgumi pie studentiem, viens zelta bur-

tiem. «Asp.» lai ņem stud. padome. — Pāvils Rozīts, būšot

«Imants» nāk. burtnīcā 1. Lai aizstāvot «Ritumu» Kultūr-

fondā; lai dodot dzejoļus. Jaunkundze pavada mūs ar

tramu un brauc atpakaļ.

27.9.23.

Vingroju, eju uz teātri 1, uz «D[aili] u[n] d[arbu]»

3; Freinberģim plāns izdot dzejnieku portrejas — dzejas ar

autogrāfiem un ģīmetnēm. «D. v. d.» pie Razuma, ķi-
mels 1

un uzkožamie, atstāju grāmatu. Ozola dzejas neņem.

3—5, tad uz Siversu. Pārruna, bet atliek galīgo uz pirm-
dienu. Tad uz teātri, drusku uzēdu augļus. Anni Simson

atvade.2 Zālīts liedzas liecināt man par labu.3 Benjamiņš:
maksāšot. Ziemeļnieks saka, ka iznākšot 20 000. Ulpe,

Bastjāns. Vecais Jēkabsons un kundze, bagāts speditors.
Palieku visu laiku līdz galam. Tekla. Uz mājām braukšus.

Miezīte.
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28.9.23.

Nevingroju. Neeju uz teātri. Gatavoju runu. 12 augst-
skolas aulā, 1 nosēdos, Felsberģis, Ruberts. Barona krūš-

tēls — labs, uz lielās bārdas viss balstās, kā augšā trauc;

enerģija. Rončevskis. Mani arī 2, bet nederīgi. Uz Operu
2,

nosēdu ložā, ministri citā, piesēstas Nagainīte, atstājot
6000 r. vietu un iet pie Birutas par 3000, arī varonība.

Melno demonstrācija. 3 Plāķis ievadu runātājs. Neviena or-

ganizācija neapsveic, tikai studentu. Neeju runāt, velti

gatavoju. Akadēmiskā?] vakarā runu nebūšot. Aulā ne-

deva vārdu citiem; jauna sistēma: neļaut katram runāt,

bet tikai izvēlētiem un noliktiem. Arī tā zīme, ka demo-

krātija beidzas. — Jaundzems simpātisks, labprāt ar mani

runājas, stāsta par sevi. Arā [saļtieku dzejnieku Ozolu,

paziņoju atsacījumu. Mājās braucu. L. pierunāju, 1000.

lai brauc ballē izklaidēties, esot gan melanholiska. Lie-

kas ļoti labprāt pierunāties, dziņa pamodusies. V2IO rak-

stu šīs abas dienas. Neesmu nekā strādājis kopš nedēļas.
Nelaba dūša, neizdodas bērnu luga. «Mēn. meitiņu» ne-

spēju un negribu nobeigt. Aforismi arī guļ. Neiet, apstā-

jies aparāts, gribas atmest visu.

29.9.23.

Guļu vāji, mostos, ceļos 6, lūkoju vēl gulēt. Lasu avī-

zes, 1 dzejols. Vingroju, eju uz teātri. Lācis dzerot, neva-

rējis nospēlēt vakar. Lai sūtot uz Vāciju sanatorijā, kas

40 dienās ar hipnotismu izdziedējot. Ūdrene pasūta mani

līdz 3, bet neatnāk. Eju kājām mājās. Noguris, nelaipns

prāts. L. ļoti priecīga, dziņa pamodusies, Mazais pabalsta,

teorētiski, būs laikam līdzīgs. Guļu, gribu izdomāt jaunu

dzejas veidu. Dot U. un ar savām ilustrācijām galviņas,
vienmēr tā pati. — Feldmans runā, lai rakstot bērnu lugu,
vēl laiks. Nav sajūtas, to saprot. L. visu nakti.

30.9.23.

Nevingroju, nemazgājos, lasu pasakas, I. saruna, bez

brokasts. Atnāk meitenes no bērnu kolonijas. Lasu «Sprī-
dīti». Man bij līdzīgs temats. Atnāk Krauja. Kopīgu žur-

nālu kā Hardena «Zukunft». Ūdrene dēļ savas meitas; lai

iet pie Kultūrfonda. Krauja paliek līdz 5. Guļu. Temats:

kustoņi ceļ māju. Liels nemiers, ka nevaru dabūt tematu.

Negribu strādāt un dzīvot. Vainīga laikam arī strādāšana

bez atvaļinuma.
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Oktobris

1.10.23.

Vingroju. Uz teātri. Pie advokāta iet In., nemaksā. Stem-

pels skandalē. Vakarā uz teātri. Kaudzītes Matīsa svētki 1
.

Runāju V2L Labi. Kaudzīte mani atbildes runā esot sla-

vējis: lielākais dzejnieks, spirgts, daudz vēl došot. To

man saka Gulbis, pie kura aizeju zināt, kad maksās. Nā-

kamo trešdienu 200000. Pie Freda. Kājām mājās V22.

Guļu labi. Runu neuzrakstu. Teātrī L. Satieku Almu no

Finansu ministrijas]. Ar Kaudzīti daudz runājam. Teātrim

kronis 6000. Ļoti vājš dramatizējums. Arī romānā labs tas,

kas no tautas.

2.10.23.

Nevingroju, jāiet uz Fredi. Atnāk teātrī Siverss, atvai-

nojas par Stempeli. 725 jāsatiekas. Dambergs, lai uzved

lugu. Ūdru Anniņa, lai iet akadēmijā un lūdz Kjultūrasļ

fondu; apmierinu dvēseli. Freinberģis dzejoļus prasa. 1.10.

Aizsūtu puiku samaksāt nodokļu 13500 rub. Saņemu abas

algas. — Vēlu mājās, neeju pie Siversa. Vakarā 728 uz

bādi pie Pr[iedkalnu] Annas. Bērni paspēlējās. Annu un

veceni pierunāju; ļoti priecājos par to. Vakarā naktī

ugunsgrēks ādu fabrikā. Plk. 1 pūtēji, laimes vēlētāji In.

Guļu.

Braucot satieku Kaufm[ani] no operas, ļoti priecājas ar

mani runāt. — Rīt jāiet uz pirkšanu. — In. ļoti negrib,
labāk naudu uz procentēm, bez bēdas var strādāt. Bet

nav reālas vērtības un drošības, kas būs pēc 5 gadiem,
saka Fredis. Pirksim, nav laimes gadījums, bet zaudējums
arī nav. Nokūstam abi no pārdomām.

3.10.23.

Nevingroju. In. sarunas. Braucam abi uz teātri, es pie
Freda. Atnāk Dambergs dēļ Udrenes. Meitene — liela

meita dēļ Komisāra: ieteicu iet pie Kult. fonda, pats gribu
to iekustināt. Vēstulēs prasa vietas un pabalstu Tekla un

vēl kāda meitene. Lejiņš, lai uzved viņa lugu
1
.

Feldmans

atvainojas, ka esot dzēris. Aktieru biedrībā maz piedalo-
ties. Braucu uz mājām 2. 5 abi ar In. uz pilsētu, teātrī

Siverss. Atnāk arī Fredis, nolīgstam, In. paraksta lūgumu
dēļ atļaujas pirkt. Nu esam pirkuši. 2 In. vārda dienai

balva.
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4.10.23.

Mostos 7, uzrakstu kustoņu lugas
1

plānu. Vingroja.
12 uz teātri. Siverss atnāk pēc 350000. In. dzejoļus Art.

Bērziņam. No valsts kontroles Volfs, Kult. f. Pretalko-

hola] kongresā. Atvainojas, ka liekot man atmaksāt ope-

rai par «U. v. n.» honorāru. Ķirpēniete: lai iet atsaukt

«Socd.» ziņu, ka viņa atlaista no vietas. Telegram[ma]
Liepļajas] operai. 2 Freinbļergs]: Lilija Štengel viesos. 3

—

Kājām uz mājām. Pusdienā students — cienītājs, nokavē

pusdienu un noņem 500 r. Lieku aizturēt 2000 Skulmem.

Prande atnes atpakaļ fotogrāfiju, paņem Pēterpils stud. fo-

togrāfiju. Marta4
pie Olgas. Bija jāiet satikt Kaudzīti, ne-

gāju. Vakarā In. puķes no Olgas, Priedk., Dambekaln un

telegramma no partijas. Kārtis saka, labi pirkts nams.

5.10.23.

Mostos 7, uzrakstu 1 dzejoli, lasu, vingroju. 12 uz te-

ātri, līst. Ceļā satieku meiteni no lauku skolas, sajūsmība,

jādod dzīvotgriba, Lilija Gulbe, draudzene, gaidījušas
111 v[idus]sk[olā], «Gals un sāk.» patīk, «Sudr. gaisma»
gluži kas cits. Vizbulīte un Dina. Mīlīgs latvļietes] tips.
Nosūtu In. dzejoļus un manu «Socdem.»1

, prasu Rudļēvi-
cam], vai var dabūt naudu. Opincāns. 3 eju izvadīt Kau-

dzīt[es] Matīsu, 2 4 aizbrauc, nav pavadītāju drūzmas, sa-

tieku vienu pašu, beigās mēs 11, Art. Bērziņš, Dzenis,

3 skolnieki, P. Rozīts, Stiprais. Briesmīga mūsu pilsonība,
kas necienī to, kas vien paliek pāri no atmodas laika, jo
visi Ausekļi, Pumpuri un Jūsmiņi zudīs, paliks tikai «Mēr-

nieku laiki». Braukšus mājās. Guļu. In. uz teātri. L. at-

zīta kā skaistāka, ģīmetne jauka. Skaistums še nācis no

garīgā iespaida; to rāda vēl neglītais deguns, kurš nav

pārveidots. Braucu pretī In., atpakaļ Dambek[alne], ļoti

mīļi sarunājamies, es savu filozofiju, ka vajga dzīvot un

dzīvi vērst. Tieku ar gadiem vairāk optimists. — Meitene

saka, ka es nemaz nezinot, cik ļoti mani mīlot. Viņa esot

uzaugusi manos rakstos. Laba diena šī man.

6.10.23.

Ceļos 7, dzejoļu projekti, lasu. Vingroju. Uz namiņu

12, Fredis izgājis, neejam. Uz teātri. Ozoliņš: svētku dzeju

P[ēterburgas] Arrļīgas] dziedfāšanas] biedrībai. Freinber-

ģis: «Jāzepu». Tulkot ko no poļiem, leišiem. Paulīne:

iemaksu tik 300000 jeb vai tikai teikt, ka pirks, un viņš

gaidīs, jo tūdaļ tam nav kur ievietot naudu. Ozoliņš Lum-
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roks: lieliski plāni [par] pasaules aviāciju un valdīšanu,

jauns spēka avots. Līdz 724. Kājām mājās. Azura uz ceļa

panāk. Mājās L. dusmojas, redzējusi, iet uz teātri nesa-

kot. — Guļu visu vakaru, gribu sākt bērnu lugu, to pašu

«Septiņcirti».

7.10.23.

Drusku domāju par bērnu lugu, daru muļķību pārme-

tot, liela krīze, sāpinu L. Vēlu gulēt, agri augšā. Nevin-

groju, bez brokasta, 1 pusdiena. Uz teātri 2. Azura tikai

3. Lilija Ērik vājāk nekā Annija Simson. 1 Mani aprunā,
es vājāk dzejojot «Mūza mājās», un tur taču tikai vecas

dzejas. Labāk lai es nemaz nedzejojot. Aspazfija] tramā

laizījusi ar pirkstu krējumu. Sadūšinu Azuru, arī tic ļau- ,
dīm, tic, ka es vājš dzejnieks. Tā domā viskreisākie. Es

saku, ka ļaudis par 10 gadiem tik nonāk tur, kur es tagad.
Es radīju valodu, es valsti. Es cīnījos par partiju, es par

dzeju «U. n.», par kultūru, tagad «Sudr. gaisma» par jaunu
mīlu, tad par sevis kopšanu, par tālo filozofiju, par nā-

kotnes cilvēku. Cilvēka pienākums būt veselam, laimīgam,
lai strādātu priekš lietas. Ņem visu, kā tas ir, un padari
visu, kā tu gribi. — Vakarā satieku Dambekļalni], kas

bijusi ciemā. Atnākusi Mīlīte. Es daudz runāju par teātri,
visi pie Olgas. Spītīgs un noguris prāts: atriebt pretnie-
kiem, visi mazāki darbi šķiet tiem vāji, lai rakstu tikai

lielos; bet mazie sagatavo lielos, to tie nesaprot. Drīz rak-

stīšu lielos.

11.10.23.

Ceļ In. augšā 728, mazgājos, nevingroju, 9 atnāk Dr. Pē-

tersons, liela cienības parādīšana, arī citādi godīgs un

progresīvs cilvēks. Izmeklē sirdi, man labāka par In., bet

abi varot ilgi dzīvot. Durvis pūlas attaisīt, pēc brokasta

guļu. 12 uz teātri. Gulbja vīrs atnes norēķinus un naudas

kvīti. Nomaksāju nodokļus pilsētai par ūdeni. Paula Zel-

tiņ. Feldmans: savu slimo pirkstu. Telefonē Anna Ķenin,
ka sestdien būšot ciemā pie mums indietis, Elena Zālīt un

viņa. Gulbis pa telef[onu] pieprasa, kādas grāmatas vēl

došu šogad: dzeju krājumu un bērnu lugu vai aforismus;

viņš grib labāk dzejas. — Kājām mājās. Pieeju slimnīcā,

māsa Dambekaln, ļoti laipna, kalnasaule 5 minūtes. Iz-

skatās ķermens kā slīkonim — zaļš un zils ar melniem

nagiem. Rīt jāiet 12 uz kalnasauli. Tā ikdien. Otrdien
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Rontgen. Atnākusi Veckaln Anna. Gulu pēc pusdienas.
Pulkstenim sadauzu glāzi slimnīcā, laba zīme. Es nododu

sataisīt. Rīt jāstrādā.

10.10.23.

Nevingroju. Divas sēdes. 11 uz pili, Lāčplēša ordeņa
sēde, dzeru tēju. 722 uz saeimu, kur Kult. fonda sēde, la-

mājos dēj latgaļu student[iem], dabonu Komisāram 25000

cauri, baros dēļ teātra un Raiņa kluba. 1 Beidz pēc 4. Uz

teātri. L. neatnāk. Uz mājām braukšus. 5 izbrauc atkal

uz teātri: «Kreitonu»2
. Nepatīk publikai. Kritika nekā ne-

saprot, skaidroju Dziļlejam, Ulpem; visi vienā runā, ka

esot Tarzāns; nemana, ka galvenais ir satīra par bagātiem.
Kritika ir cits vārds muļķībai. Braukšus mājās. 1 gulēt.

9.10.23.

Nevingroju, Lāčpl[ēša ordeņa] sēde; uz teātri. Vakarā

uz saeimas sēdi; pēc tam C. Komfitejā]. Aicina uz Vents-

pili, uz Jelgavu 14. okt. — Dienā bija Barons, par viņu

runāju ar Lorenci. Grib izdot žurnālu1
un tur drukāt «Bi-

armiju». Pēc teātra uz mājām.

8.10.23.

Nevingroju. Uz teātri. P. 6 pēc pusdienas uz Lāčpl[ēša

ordeņa] sēdi. Braukšus mājās.

12.10.23.

Nevingroju, nebraucu uz teātri. 12 uz kalnusauli. Pū-

tes jkdze, 16 min. mājās guļu, lasu «Nord. Mārchen». 5 uz

saeimu un teātri. Sēde. Barons dēļ aizņēmuma. Bezmērs

dabū 100 rbļ. Uz saeimu. Lasu, norakstu dzejoļus. Cielē-

nam. Pret mani ir laipni. Vēl uz teātri. «Kreitonam» nav

pārāk maz publikas. Mājās braukšus. L. Klaustiņš aicina

uz bērēm Dīriķim. 1

13.10.23.

Ceļos 729, lasu avīzi, vingroju, bet iesāpas mugura. Uz

kalnusauli. Uz teātri braucam ar Pētersonu: Plūdons aiz

pārmērīgas seksualitātes slims, nervu spēku izdevis. Va-

kar runāja, ka viņš dzerot. Freinberģis: uzvest «Faustu».

Dot Mierlaukam. «Ave sol». Braukšus mājās. Dabonu sa-

maksu par «Pūt, vējiņ» 600 rbļ. Braucam kopā ar Alp
kdzi: 6000 r. un vīrs 3000, kā lai dzīvo. Paulīne: lai pērk
Kolb[asņikova] daču, nav ko izmaksāt 1 gadā. Vakarā at-

nāk Dalips Singh Silis 1, Ķēniņ, Elena Zālīt. lerakstās, inte-
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resanta persona, viņš revolucionārs un grib mācīties, kā

to dara. Lai braucot ciemā uz Indiju, tur labi uzņemšot.

14.10.23.

Ceļos 7, domāju par runu bērēs, 1 dzejols, uz Rīgu, ne-

vingroju. Nonāku V212, uz mani jau gaidījuši, «zemga-
liešu]» dzīvoklī turu runu,

1 bet nu ne to, tātad jādomā
otra. Eju kājām uz kapiem, kur Priedkalns, nesu vaiņagu,

nerunāju. Adamovičs, liberālais teologs, banāla, dievti-

cīga mācītāja runa. Grots labi, bet bez sistēmas. Tad es,

gribu lamāties, ka [dieva?] liek gaidīt (uz Adfamovičuj
gaidījām V2stundu); mums sava nemirstība, pasauls vien-

tulība. — Bet pēc tam Staprāns atkal pilnīgi ticīgo mā-

cītāja stilā. Es esmu viens, arī strād[nieku] inteliģencē.
Man sajūta, ka viņi veci, ne es, par miršanu nedomāju.
Tik liels atstatums starp mani un viņiem, cik tāli viņi
pakaļ. Sieva paliek uz kapa un kavē visus. Braucu mājās
ar 2 tramiem; pārnāku 6, tātad kopā 8 stundas. Stāvot no-

guru. L. Atstāstu, piekrīt, bet maz saprot, un tas pats ir

vienaldzīgs. — 729 braucu uz Matīsu2
,

visi kopā, Rikvei-

lam par bankām un Beverīnu. Paulam Kalniņ[am] par

Priedkaln Anniņu. Ar tramu atpakaļ, 72l gulēt.

15.10.23.

Ceļos 8, plāni dzejoļiem. Vingroju. 7212 slimnīcu, 721

teātrī: Feldmans ar pirkstu, Freinbergs — polemika pret
uzbrucējiem, lai teātris paraksta, tā neiet. Rikveils: iemak-

sāju 1000 biedru naudas, lai nedodot Baronam. Saņemu
abas algas. No rītus Paulīne, lai ņemot tomēr K[olbasņi-
kova] daču. Vakarā pārrunājam, ka iespējams būtu un ir

reāla vērtība. — Ar L. kopā kājām mājās. Pa telefonu

sveicinu Azuru. Benefeld telegrammu liek sūtīt. Pieeju pie
Freda, lai pieiet pie Siversa, L. atkal uz laboratoriju. Va-

karā drusku strādāju pie lugas, bailes, ka neuzbrūk; jā-

dod kas liels, — aforismi.

16.10.23.

Vingroju, uz slimnīcu, uz teātri, latgalietis; Avotiņš,
braukšus mājās. Uz Saeimu. 729 —uz operu «Toska»,

Meļņikovs 1, Alma Mač. L. ņem ļaunā, ka atstāju ar svešu

runājot. Tramā lietuvietis lai taisu 1. 1. vārdnīcu
2
, būšot

jauna leišu jaunatn[es] savienība, Kult. fonda pabalstu

prasa «Rīgas Baisas». L. bēdīga, nesaka, saritinājās. Zē\,

man neiet darbs.
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17.10.23.

Mostos 7, neguļu labi, plāni bērnu lugai, lasu «Nord.

Mārchen», vai pirkt Kļplbasņikova] daču? Uz kalnsauli.

Jāgaida, domāju uz dzejoļiem. 25 min. apstare. Uz teātri.

Dakters Barons, liels stāstītājs, opozīcija. Limiti: Barons

dabūs no Rītiņa naudu. Freinbergs: «Daugava» būtu labi

uz 5. valsts gadsvētkiem. Birutas iestudēta, bet aktieri

Bfirutu] negrib. «Krauklīti» var sastrīpot. Vēl labi iet.

«Daugava» arī pilda vakaru. Man nav patikas skatīt cauri

«Daugavu». — Pie Freda. Par māju esot 40000 vairāk no-

devu; grib nokārtot. Teātrī 1 dzejols. Kājām uz mājām.

Guļu pēc pusdienas. Grib sākties gripa. Nu visādā ziņā

jāsāk luga. Grūta sirds, kad jāguļ, tad varēs strādāt.

18.10.23.

Plāni par «Daugavu», ko pa nakti izdomāju. Ceļos 7.

Avīze. Vingroju. Uz slimnīcu V212. Apstare. Aizejam pie

Dīriķa jkdzes. Irma līdzi, skaista fotogrāfija Filinei, bet

pati par nopietnu. D. laboratorijā, glīti. Neeju uz teātri.

Gulbis pa telefonu: izdos «Daug.» papildinātu Uz mājām.
Aizmiegu. Pusdiena. Guļu atkal. Lasu «Daug[avas] Sargi».
«J. Ziņas». «Kult[ūrasļ b[alss] katalogs». Aicinājums uz

Tļautu] savienļības] biedrību1. Paulīne. Negribu pirkt, jo
nav saimniekotāju. — In., kā izrādās no «Sd.» avīzes re-

ferāta, ir Asara garīgā vadībā vēl tagad.
2

— Neuzrakstu

ne rindas «Daugavas», tikai sagatavojums; neērti rakstīt

pēc pusdienas. In. vakarā uz bibliotekļaru] sēdi. Varbūt

tomēr ko uzrakstīšu. Kaimiņi runājuši, ka es ejot kā gluži

jauns. Slimnīcā mani visi labi ieskata.

19.10.23.

Ceļos 7, «Daugava», lasu «D[augavasļ Sargi», avīzi, nekā

neuzrakstu. Vingroju. Uz teātri. Freinbergs saka, ka būs

«Daugava». Noskatos «Sirdskaiti», 1 Azura, cīnās grūti,
meklē morālisku pabalstu. Ķīmiķis Ozoliņš aizņemas
2500 rbļ. Uz mājām braukšus. 4 uz slimnīcu, nogaidu
IV2 stundu, tad Barons2 pasaka, ka mašīna maitājusies.
Braucu uz saeimu. Nevar izvēlēt valsts kontrolieri. Iva-

novs uzlikts no mums, par ko? — Neaizskaramība apdrau-
dēta, pilsoņi balsos par izdošanu. Meierovics apliela «As-

paziju». Pasttelegrāfnieki grib dzejoli
3
. Morics. Uz teātri:

tukša «Aspazija».
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20.10.23.

Ceļos 8, pārruna ar In., avīze, vingroju, uz kalna sauli,
māsa D[ambekalne] nav, Pētersons ļoti laipns, dača laba,
bet neienes, uz teātri, Freinbergs; ceļā satieku L. ar Irmu;

Fr[einbergam] nododu aforismus1,
izlasu V. Eglīša lugu

2,
ļoti diletantiska. «Ministra sievas». Kājām uz mājām.
Freda nav. Guļu, neeju uz bādi, L. uz operu, domāju par
runu rīt «Kult[ūras] balsī» 3. Noguris prāts, nedabonu ga-
tavu «Daugavu». Nekur nav nekādas izredzes.

21.10.23.

Ceļos 7, domāju par runu, jasu avīzi. Vingroju, uz

Taut[u] savien[ības] biedrību Ārlietu min[istrijā]. Labi,

Felsberģis v. c. ļoti ievēro, es gandrīz vadu un dodu ini-

ciatīvi. Uz teātri. Paēdu savas sviestmaizes; drusku atgu-
ļos. «Kabale u[nd] Liebe»1 pilns (75 r.), aplausi. «Aspazija»
laikam sveša grieķu pasaule. «Daug.» Mierlauks neņem.

2

Rodem ir uzdots «Fausts». Birutu negrib. Uz Suzdaļielu
3.

Sāk 6, mani nesaņem ar aplausiem, vēlāk gan čellistu

Grundmani. Mana runa neizdodas. Aug. Ozol[iņš] izgādā-

jis 1500 Priedkalna piemineklim. Ar maziniekiem, Plūmi

runāju. 9 projām, nepaliekot uz goda mielastu. Pie Biru-

tas, bet tur pilns,
4 nelaiž iekšā, es tad aizeju. Uz tramu

gaidot, satieku Simsonu, 4 mēn. bijis Anglijā, izdošot

avīzi kā «Times» vai «Temps» ar 15 milj. Ar mani vēl ru-

nāšot. Mājās bijis strīds ar veceni; es tai pasaku, ka ir

atlaista. Viņa vienmēr uztrauc Iniņu un mani, aiz viņas
In. nav šovasar saimniekojusi. — Mana prestiža iet uz

leju, vēl vienmēr, vēl pērn Gailīts mani skaitīja par popu-

lārāko cilvēku; arī kopš tā laika es vēl esmu zaudējis.
Teātra uzņemšanās arī kaitējusi. Baumas kaitējušas. «Sudr.

g.» kaitējusi. Kā atgūt atpakaļ? — Aforismi, nepatiks.

Luga? Bet izkritīs labākā. Sludināt jaunu mācību. Bet

taisni tagad nelabs laiks iesākt. Prozas luga? Nezin, vai

ies? — Lielais stils, ķīnieši — vajga laika.

22.10.23.

Ceļos V2B, norakstu 4 dzejoļus. Vingroju. Uz kalna-

sauli. M[āsas] Damb[ekalnes] nav, aizgājusi vai bēg? Slaikā

māsiņa, An[nai] Prļiedkalnei] paziņoju, ka Aug. Ozol[iņš]

no pilsētas 1000. Tramā uz teātri. Nepazinu Dinsberģi no

Pēterpils; saruna par skol. institūtu un Pēterp[ils] fotogrā-

fiju. Teātrī garas sarunas ap «Daug.», beigās nododu Ro-
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dem, kaut gan tam «Fausts», «D.» vairāk mana. Rodem

labāka kritika nekā garajļam] Kristapam. Indietis, lai uz-

rāda, ka grib stāties sakarā ar indiešiem, un ģīmetnes. At-

nāks rīt uz saeimu. Barons, lai galvo 25000 rbļ. Atvaino-

jos, ka jāaprunājas ar Rikveilu. Nokavē līdz 4. Ar tramu

mājās. Guļu. Jātaisa «Daug.», Freinberģis, lai neatlaižot

bērnu lugu. 2ēl vecā Lindes.

23.10.23.

Ceļos 8, sāp plecs un krūtis, neeju nekur, nevingroju,
In. izmasē, paliek labāk. Vēstule Dalipam. Uzrakstu daudz

piezīmju «Saules ticībai» un dien. grām. Brokastis ēdu

p. 2, tad uzrakstu dzejoli Pasttelegrāfniekiem 1 5 pļantus],
nosūtu ar Idu. Guļu, vakarā 3 dzejoļus, iesāku «Daug.»
un bērnu lugu. Pārstrādājos, nogurums.

24.10.23.

Palieku mājās un gultā, ceļos 7, meklēju dzejoli par

Daugavu, lasu «Dv. dziesmas», rakstu dzejoli. Lasu

G. Bruno1
,

ēdu brokasti 2, guļu drusku. Nāk pircēji na-

mam vakar un šodien. Kolbasņikovs. Ar veceni strīdus.

Atlaidīs un dos 5000 rbļ.; prasa arī govi
2. Edu vakariņas,

0., Iniņa uz teātri «Sirdskaiti» Saulieša. Drusku gulu.

Strādāju pie «Daug.» ievada, uzrakstu 60 rindiņas. Uz-

rakstu dzejoli «Lāčplēsim»
3. 9 atnāk L., laba fotogrāfija,

bēdīga, ka nav dokumentu. Eju uz tramu sagaidīt In. «Te-

ātra Vēstnesī» jau nodrukāts lomu sadalījums 4
,

man cits

ir.

25.10.23.

Ceļos 8, domāju par «Daugavu», lasu avīzi, pa nakti

esmu no jauna ieaukstējies. Sāp visu dienu cauri. Varbūt

vainīgi arī āboļi, jūtu pēc brokasta lielākas sāpes; agrāk

dzirdēju, ka skābes kaitot reimatismam. Arī zobiem to

jūtu. Dienā cauri lasu G. Bruno «Eroici furori». 1 atnāk

Rode, par «Daug.» saskaņojam režijas uzskatus; gribu
kādreiz pats vadīt režiju, piem., «Ave sol». Rļode] brīnās,
ka es varējis pareģot, skaidroju. Maz guļu. Pienāk Pau-

līne, atsaku. Pienāk, bet nepielaiž. Barons, L. Paegle; no

slimnīcas paziņo, ka gatavi rentgenstari. Pulk. 7—9 to-

mēr rakstu 60 rind. Vakar ari. Tūliņ beigšu. Piezīmes un

domas par žurnālu un aforismiem.
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26.10.23.

Ceļos 8, uzmodina mani, In. masē, tad avīze, tad bro-

kasts. Man nedara labi ēšana. Lasu vēl vakarējās «Jaun.

Ziņas». Iniņa uz pilsētu. Lasu Bruno. Gribu strādāt, bet

neiznāk. In. norunā ar Zarieni. Atnāk Barons, atraidu,

pirmo reizi to daru. Atnāk mākleri, lai par namu prasa

400000. Guļu. Pusdienu neēdu. Lasu. Priedkļalnu] Anna

laimīga, dabūjusi 15000, pateicas, ka es izgādājis. Maz-

gājos. Neaizmiegu. Atnāk Stefanijs, vēstule Klaustiņam.
Vakar L. Balodes Ronija nozagusi viņai 50 rbļ. Jaunā pa-
audze. Gara saruna ar Idu, par ticību, netic, bet zinātne

arī nekas. Jaunā paaudze strīdas, bet nezina, ap ko, viņai
tāda pārliecība, ka visu labāk zina un ka vecie neko ne-

zina. Fašisti, ka visu ar varu var izdarīt. Nav pārliecināti,
ka zina labāk, bet tikai viņiem vajga taisnības, lai notiek,
kā viņi grib. — 7 sāku strādāt, līdz 9, atkal 60 rind. Vēl

jāraksta izvade un prologs.

27.10.23.

Ceļos 8, nemierīgi gulējis, par daudz ēdis: brokastu un

vakariņas pa bļodiņai piena ar maizi. Sāku tūliņ strādāt,

«Daug.» 50 panti, ievada vārdi un sveicieni, vēstule I. Ri-

tiņam1
.

Lasu 2 avīzes, Bruno. Neēdu neko. Guļu, bet ne-

aizmiegu. Nejūtu apetītes nemaz. Pašā vakarā apēdu bļo-

diņu piena bez maizes, jūtos pārēdies, nelabi un nogu-

rums. Atnāk Damberģis dēļ savas lugas2
, precējies, pelna

9—lo tūkstoši, iztiek un brīvs, sieva studē. Cipars ar vēs-

tuli no teātra. Leišu avīzes lasu visu vakaru. «Lfatvju]
Grāmata», laba atsauksme par «Mūzu mājās»,3 prologs

līdzīgi manām runām. O. aizsūtu aiznest sveicienu Rīti-

ņam. L. mierinu vakar un šorīt, bez panākuma: lupata

esot. Noliek eksami. Nobeidzu šodien «Daugavu», tik jā-
noraksta. Nu aši jāraksta bērnu luga pa 4 nedēļām. Pēter-

sons laipns. Leišu avīzē tikai Skalbe un Poruks. Mēs tie-

kam sistemātiski izdeldēti no literatūras un dzīves.

28.10.23.

Guļu vāji, neaizmiegu līdz 2, sapnī redzu Šilleru, raudu,

mani «Valdfības] Vēstn[eši]», kas bij izklāti, tiek no ļau-

dīm paņemti. Visu dienu nekā neēdu, negribas; ari dzert

nē. Ņemu rabarbu 6 graudus, lai iztīrītos, bet bez panā-

kuma. Norakstu «Daug.», kaut gan negribot. Lasu «Latv.

Grām.». 9/10 [numuru] visu izlasu. Viņiem literatūras uz-

plaukums, kad ļoti daudzi raksta pēc viņu nolasītiem un
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iedomātiem principiem. Lasu avīzes. Bruno. Atnāk tikai

pircēji. O. uz teātri, D. dienā. Nerunājām. Rakstu vēstules.

«Daug.» 3 dzejoļi. Nogurums, salst kājas.

29.10.23.

Labi neguļu. Mostos 8, tūliņ strādāju, norakstot dzejo-
ļus, sagatavoju 10 dzejoļu. Atnāk no Liepājas skol[otājs]
Udris, lai ļauj izdot 6 Asp. un 1 manu dzejoli komponētu;
lai Kult. fonds pabalsta. Asp[azijai] — Jēkabsons Kārlis:

dāvinājums «Šūpoles». Es un Virza esot vienīgie dzejnieki,
es mūžam jauns, no manis visi mācoties. Asp. lai rakstot

balādes u[n] epu. In. — Gulbis: mūsu darbi ejot, un tikai

tie. Maksāšot par «Ģirtu Vilku». Būšot mūsu naudas kri-

šana, vācu bankas nedodot mums kredīta. Metuzāls nupat
atbraucis. Pārnes «Veltgešichte» Pflugk-Harttung 1. Lasu

visu vakaru. Vakar Bruņenieks nošāvis Upīti un tad —

sevi. 2 Temats.

30.10.23.

Vēlu ceļos. leņemu glicerīnu, mazs panākums, ēdu plū-

mes, mannas putriņu. Negribas ēst. Neatminu, ko no rī-

tus daru. In. uz Rīgu. Lasu Onkena vēsturi 1. Nedabonu

gulēt. Pēc pusdienasOlga Ezerlauk, aizdodu 2000 r., ilgi
nokavē. Skolot[ājs] Udris vēlreiz. Vakarā In. saņem Pa-

egli, kas atprasa savu lugu. Nekā nestrādāju. Drusku

piena un 1 ābols. Nogurums. Jāstrādā.

31.10.23.

Ceļos 8, masēju In., izeju, ēdu brokasti, neko nekait,

visa 4 dienu badošanās neradīja nekādu pārmaiņu, tikpat
daudz varu ēst. Vajdzēja ilgāk badoties vai no piena vien

dzīvot kā tās 40 dienas. Lasu. Nestrādāju. «VVeltgeš.»

Grieķu antoloģiju, «Gītagovinda» pārtaisīta.
1 VakarāV. Eg-

līts dēļ lugas
2
; uzvēdīšu. V. E[glīts] netic progresam. Ģē-

nijs ir radošais, kas dabu pārvērš, kultūru savieno ar

dabu. Rasins. Teokrits nē. Mani visi nokritizējot. «Sudr.

gaisma» divrindiņas, nelabas, šogad atbildu: neizraujat
no sakara, pēc 10 gadfiem] teikšu: izraujat, ij tad, sapro-

tams, kā poēzija. — Mani un In. grib izēst, arī nonicina

pilsoņi tādēļ, ka es sociālists, bet sociālisti atkal nicina

tādēļ, ka pilsoņi nicina, jo tie viņiem autoritāte. Jaunie

soc. dzejnieki atšķiras no manis, tātad jūtas jau pārāki.
Nu tad es izstājos no partijas un uzreiz būšu labs pilso-
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ņiem, kur tad paliks soc[iālisti]? — Man jāiet savs ceļš,
bet vai nav ari mēsli no ceļa jānogrūž? Žurnāls būtu

vietā.

[Novembris]
1.11.23.

No teātra, lai dod «Daug.» prologu sestdien; Freinber-

ģim dzejoļus kā ievadu 12 jaun. dzejniekiem, bet tie ma-

nis negrib, es neuzbāzīšos. Lasu «Weltg[eschichte]»(

«Gītagovindu», «Griech. Antolog.». In. Rīgā: teātrī, pie
Gulbja korektūru. Freda: esot laiks, grib nokaulēt no no-

dokļiem, kad uzrādu remontus. Dzejolis «Lāčplēsim» 1
.

No-

dokļus nomaksāju 12500 r. Norakstu «Septiņsiti». L. atkal

laba.

2.11.23.

No rītus norakstu «S. s.» un jaunu taisu, tā ka ir jau
200 rind. Nosūtu ar Ciparu 2000 rb. Cālītenei, kurai no-

mirusi meitiņa Elvīra. Cipars atnes no teātra algu un

avansu. In. honorārs par «Aspaziju» 12000, kopā jau
50 000. Tātad tomēr iet. Šodien par vienu 5500. Ziņģis,
rakstniece, nāks mums par apkalpotāju. Anniņa ies pro-

jām nāk. otrdien. In. ilgi cieta no viņas niknā rakstura,
citādi godīgs cilvēks. Arī Ziņģis ir part. cilvēks, tēvs no

Bredriha nošauts. — Vakarā Freinbergs ar kundzi. Patī-

kami pavadām laiku.1 Lai rakstu tādu brošūru kā «Vecie

elki» 2 vai «Klauni un fauni»
3. Juku laiks, liekulība un

muļķība. Atkal ēdu un liela ēstgriba. — Gribu nu nopietni

strādāt, lai pabeigtu «S. s.» šo mēnesi. Uzbrukumi. Jātu-

ras.

3.11.23.

Strādāju no paša rītus. «S. s.», avīze, atkal «S. s.» 79 rin-

das. 12 ceļos, mazgājos, vingroju. Telegrammu Vijciema

Dzied[āšanas] mūzikfas] biedrībai. Bez brokasts. Pēc pus-

dienas guļu. Uz «Liljomu» In. un O.; 9—ll atkal «S. s.»

80 pantu. Pabeidzu I cēlienu.

4.11.23.

Atpūtas diena, avīze, nevingroju,_ nemazgājos. Avīze.

Sludinājumus] lasu. Pārbrauc Ida, 5 āboļus ēdu. In. un O.

uz «Kreitonu». Tigins, gleznot[ājs], 2 meitenes, nopērku

gleznu par 2500 r., pabaroju, ļoti izsalkušas, ciešot badu.

4.11.23.
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Reizē stud[ents] Zālīts, nedodu nekā, jo redz, ka man ci-

tur jādod. — Prof. Neureiters atsūtījis savu priekšlasī-

jumu, kur minējis manu pantiņu. 1 Ļoti priecājos, jo reizē

nepatikšanas: uzbrukumi par teātri
2
.

Taisni kultūru ne-

saprot un par to smejas, bet ākstība «6 mazi bundzinieki»

un Vedekinda «Zemes gars» top slavēti. Mēs ejam bīstamu

atpakaļ ceļu. Valsts nevar pastāvēt; mēs tik sagatavojām
labas provinces Krievijai; mēs dzīvojam ar agrāko pro-
vinču psiholoģiju. Kur paliek viss mans darbs? Kur mana

filozofija par mazām tautām un viņu misiju, ātrāku at-

tīstības iespēju? Man pašam jāpāriet uz citu filozofiju.
Zūd ne vien valsts, bet arī es, kāds bijis. Man jāatjauno-
jas.

5.11.23.

Nevingroju, atpūšos. No rītus izlasu «Daugavas» ko-

rektūru. Atnāk «Klints» 1 students ielūgt uz 24.11. gada-
svētkiem, lai runā. Sūdzas par materiālismu, Dēķens la-

sīs «disputs par reliģiju», saku, ka D. vecmodīgs, man ne-

vajadzēja to teikt. Guļu pēc brokasts. Lasu «J. Z.», Švābes

pasakas
2. «J. Z.» labi par jaun. soc. dzejniekiem 3

.
Saim-

nieciski] sāk atjaunoties dzīve, visur saimnieciskās] bied-

rības grābj savās rokās ienākumus. Mums jānodrošinā-

jas uz vecuma dienām, vēl 10—20 gadu nodzīvot, lai va-

rētu mierīgi strādāt. — L. vakar laba saruna.

6.11.23.

Uzrakstu vēstuli Neureiteram1
. Anniņa iet prom un at-

vainojas un atvadās ar asarām; rakstu II «S. s.», 20 rin-

diņas. Brokasts. Nevingroju. Guļu. Korektūra «Daug.»
visa. Jaunā meita Mīce Ziņģis. Drīz pēc brokasts ēdu

pusdienu. Nedaru labi. Guļu. «Jaun. Ziņas». 6—9 uzrak-

stu 100 rind., īsas. Bet tomēr nogurstu. Vakarā par daudz

bumbieru. Sajūta ir melankoliska. Dzejoļi neiet. Aforis-

m[us] 2 uzrakstu.

7.11.23.

No rītus 8, uzrakstu vēstuli Neureiteram. Vingroju,
mazgājos. Gribu gulēt, bet sāku strādāt «S. s.» un pa

2 stundām uzrakstu 100 r. Ir par daudz, sāku lasīt «Welt-

geš.». In. bij pilsētā. Pusdiena. Gulbis ziņo, ka «S. gaism.»
vēl ir 700, «Čūsku vārdi» un «Uz mājām» pa 1000, «Addio

bella» 500 eks[emplāri], t. i., pa trim gadiem neizpirkti,
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bet bij laikam 4000 eks. «S. g-ai» būs 2 gadi nāk. febr[uārī],

bij drukāti 2500, bet 700 eks. diezin vai izpirks. «Treji
loki» izpirkti. Tātad dārgos pērk vairāk! 1

— No 7—9

rakstu vēl 50 rind. II cēl.
r par īsu. — Anniņa galīgi aiziet.

Jauna dzīve.

8.11.23.

Mostos V 27, vēl guļu, 8 atnes avīzi, tad In. mani masē.

Ceļos 10, vingroju, mazgājos, ēdu, istabu pārkārto, ieliek

kušeti, mazgā, guļu un nāku istabā iekšā tikai 2, drīz pus-
diena. Tad atkal «Jaun. Ziņ.». Tā varu sākt strādāt V26,
bet atnāk Freinb[ergs]. Uzbrukums «Lfatvijas] Sargā» no

Sēnītes laikam. 1 Būs jāsaka, ka neesmu uzvedis savas lu-

gas, bet citas. Sāku strādāt 7—729, tikai 60 rind., bet ar

329 rind. nobeidzu II cēl. Ziņģis nosapņo, rev. pagātne,
nosapņojuse arī, ka nāks pie mums.

9.11.23.

Nevingroju, brokasts, priekš tam 20 rindļas] 111 cē-

l[iena]. Divos paņēmienos kopā 110 rindfasļ. Lasu priekš
darba. Viesi: Reneslācis, lai nebrauc uz Sesavu. Cilder-

mfane], lai Asp. runā Matīsā sievietēm par Bēbeli. Pried-

kalnu Anniņa, lai nerīko 24. nov. Andreja svētkus. O.

slima, aši mainās, jaunie nepanes likstas, mēs stiprāki.

10.11.23.

Nevingroju, bez iemesla. In. uz pilsētu. Darbs iet ne

gludi, ap pusdienu Berta; ilgāka saruna, lūdz 14.11. ciemā,

lai ejot pie viņiem uz mēnesi. Nav mierā ar partiju, Kal-

niņu kliķi 1
,

arī Veckalnu. Lasu. Baltkrievus dēļ darba;

vecas mīklas. Bez brokasts, pusdienā pīrāgs grūti gremo-

jams. Guļu. Vakarā no 80—210 pantiem 111 cēl. Jāpabeidz

pirmdien. Nav nekas norakstīts. Prologs jātaisa. Rīt bal-

sos2
.

11.11.23.

Nevingroju, nemazgājos. Karogu liekam ārā. 1 Lasu visu

dienu sīkumus. Bonsels «Biene Maja», Vilbrand «[Arria

und] Messalina», Jugend; pusdiena kopīga, jautra. Atnāk

K. Egle dēļ biogrāfijas,
2 Zālīts, In. runā, es neizeju. Uz

balsošanu arī neejam. Atpūta, bet neguļu. Domu nav

uz darbu.
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12.11.23.

Vingroju. Viesi bērni pēc grāmatām. Cildermaniete, ār-

prātīgais] Fišers. In. uz bādi slimnīcā. Atnesa man ga-

tavu «Daugavu» un In. «Raganu nakti», skaisti ārēji un

iekšēji. Dāvājam O. Meklēju pantus un aforismus Orien-

tācijam
1. Lasu biogrāfiju, jo jādodot biogrāfija Eglēm.

Prologs «Daugavai» netiek gatavs.

13.11.23.

Vingroju. Meklēju afor[ismus], ko uzrakstīt uz savu

ģīmetni Eglēm. Pāris aforismu. Brokasts, guļu. In. iet uz

pilsētu. Opincāns. Meitenes, kas grib deklamēt no «Daug.»,

uzdāvājam grāmatas, — no Altonavas ielas 6, Saks skolo-

tāja. Vakarā sāku atkal «Daug.» prologu. In., lai dodot

viņas veco
1
.

Tā paliek. Es tad sāku atkal 111 cēl. «S. s.»

un uzrakstu 70 rind. Dienā bij Cipariņš, lai dodot foto-

grāfiju priekš čeķiem.

14.11.23.

Vingroju. Dzērājs dabū drusku naudas. Spoža saule

pēc daudz lietainām dienām. Labi pastrādāju no rītus,

80 rind. Tad vingriņš un brokasts. Nedabonu gulēt. In. uz

Bertu, Friča vārdadiena.1 70 cilvēki, bet šnagi
2, neviena

ministra, vāja ēšana. In. ar autu pārvesta p. 3. Vakarā ne-

dabonu strādāt, I[da] un O. Guļu, bet neaizmiegu. No-

gurstu no neguļas. Gribēju darbu pabeigt. Nu rīt.

15.11.23.

Noguris, galva sāp. Nevingroju. No rītus darba meklē-

tājs. — Kurpnieks 50 rubļ. Guļu līdz pusdienai 4, lasu

«J. Z.». Atnāk Rāviņš, Kult. fonds, izdot «Pēterburgas]
Avīžu» dokumļentus] un atmiņas.

1 Bez tam vietu pie Iva-

nova, kas tomēr ievēlēts par kontrolieri. Tad kārtoju
drusku dzejoļus, sadalījums kā «Daugavai». Tad no 7—9

uzrakstu 80 rind. un beidzu 111 cēl. «S. s.». — Jāizdod šo-

gad ne dzej. krļājums], bet «Aforismi».

16.11.23.

Ceļos V2B, nododu O. telegrammu Dzenim un Mauri-

ņam.1 Sāku strādāt, bet jāorientējas, un es aizlasos latv.

pasakās līdz pat V212. Nevingroju. Gribu taču nepazaudēt

rītu, uzrakstu 56 r. Atnāk Priedkļalnu] An[na], vai būšot

vairākreiz «Daugava». Emīlija apmierināta. Pētersons gri-
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bot nākt raudzīt. — Mazais Rainīts,2 Biruta grib svētdien

atnāk līdz ar indieti3
.

Puika iebaidīts, labi izrunājamies
līdz 4. In. un pusdiena. «Daug.» būšot glīta, labs Lejiņš,
bet ne Linde, ne Mirdza, labs Švarcs, ne Ģērmans. Veļu
laiva vāja. Oškalns vājš. In.: tomēr nav drāma, kas trūkst.

Kā tad būs ar «Ave sol» un citām skatāmām lirikām? —

In.: lai rakstot «Nēronu», kamēr vēl mana direkcija. Un

ķīnieši? — Varot palikt vēlāk. Vakarā no 7—9 vēl uz-

rakstu 50 rindu. Atnāk: Cipars ar naudu, «Aspazija» jau
ienesusi 50 tūkstoši. L. labs. — Rīt nepabeigšu ne IV cē-

lienu, un bij iespējams pat ij V. Rīt varbūt vēl jānoraksta
«Ritumam».

17.—20. izlaidu un vairs neatminu. In. Rīgā.

18.[11.23.]

Gribējām iet uz parakstīšanos
1
, aizgulējos. Pulkst. 4

atnāk Biruta ar indieti, to tramda Ziepnieks no Ārlietu

ministrijas līdz ar Birznieku. Dambekalns aizstāv. Rakstu

vēstuli Fr. Vesmanim. In. un O. uz «Daugavas» pirmizrādi,
labi inscenēts, labi uzņemts, labas kritikas «J. Ziņās» un

«Brļīvajā] Zemē»2
.

«Sdem.» nav nemaz kritikas!

19.11.23.

Vēl atpūšos. Vingroju. Lasu. Atnāk lūdzēji: sieva ar

baptista balsi, vīrs, kas negrib strādāt. Jauneklis, kas

kurpnieks. 100 rb. — Freinbergs: atkal uzbrukums no

Sēnītes, «Latvis» devis izlasīt Brigaderam.
1 No rītus rakstu

savu biogrāfiju priekš Egles. In. noved to uz Rīgu. In.

pie Klāras, apšūtu kūku Lindes kristībām.

20.11.23.

Nevingroju. No rītus rakstu, aizlasos teikās. Vakarā

uzrakstu daudz, pa visu dienu kopā 180 rindas, kaut gan

O. un In. aizbrauc uz kristībām pie Lindes. 15 personas,

aicināts gan arī Balodis, Vītols, Butuls, komponists Zālīts

un režisori. 500 r. kūka. Gulēt tikai 1.

21.11.23.

Nevingroju. No rītus 7—12 uzrakstu 100 rind. Brokasts.

Uz pusdienu atnāk Zālīts no Dzērbenes, brauc turp par

skolotāju. Nedabonu gulēt. No rītus nobeidzu IV cēl. un

uzrakstu 80 rind. Atnāk Barons, atnes medu, naudu da-

būjis citur. Jūtos noguris no pārāka darba. Rīt tomēr

nespēšu beigt. O. likusi eksāmu ķīmijā, bet tikai sek-

mīgi, nervoza no rītus.
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22.11.23.

Ceļos 8, uzraksta 50 rind., sāku lasīt tfautas] dzļiesmas]

par bitēm un tērēju daudz laika. Vingroju. Brokasts līdz

1. Atnāk Linde un Feldmans, lai Sēnītei neļauj nākt te-

ātrī. Gribu gulēt un lasīt «J. Z.», atnāk Cipars, dodu 100 r.

un lieku aiznest 100 Bērziņam. V 2stundu atpūšos, tad

V27 —9 uzrakstu 90 r. Kopā šodien 140 r. V [cēliena] I

aina pabeigta, vēl rit II aina. Vairāk nevar būt kā 200 r.;

to es nespētu par vienu dienu. Gulbis grib iespiest vienā

nedēļā, tad man jānoraksta parīt.

23.11.23.

Ceļos 8, uzrakstu 50 rind., avīze, nevingroju, brokasts,

guļu, uznāk Cimermans, paskaidroju inscenējumu
1
,

dodu

līdz paraugus, par daudz darbs esot, laikam grib pie-

maksas; režisoru lai Linde, tas klausot un esot attīstījies.
Pusdiena. Atnāk Cipars ar teātra sēdes lietām. Zeltmļatis]
grib arī 10000 avansu, lai būtu drošs, kas viņa lugu2

pieņem. Strādāju pa trim lāgiem, kopā 190 rind. Pabeidzu

V cēlienu. Visa luga prasījusi 18 dienas 2000 rindas. Pro-

logs paliek. O. uz balli. — Uzrakstīju kā pa sapņiem; pie
«Muroma» bij jūtams piepūliņš, še ne. Tā būs 11. mana

luga.

24.11.23.

Guļu ļoti vāji, agri mostos, avīze, vingroju. Nestrādāju,

atpūšos. Atpūtai gribas lielumu redzēt, ņemu lasīt Lio-

nardo un Michelangelo mazās biogrāfijas. Rakstu piezīmes
drāmām, žurnālam. Trattato della cultura 1

,
— par dzeju

man. Gluži jauni plāni darbiem jātaisa. Visi vecie pirms
pārbrauces atkrīt. No cita stāvokļa jāiziet, uz Eiropu

.jādomā, prēmiju. Somu raksts par mani2 ir

solis uz Nobeli. — Atpūtos, bet nav labi, nogurst vēl

vairāk. L. vakar ballē. Jāraksta skaidri, nevar atšifrēt.

25.11.23.

No rītus uz pierakstīšanos neaizejam. Nevingroju. O.

uz pilsētu. Strādāju ap «Mušu ķēniņu», pirmdien jānodod
drukātavā. 2 uz pieraksti, O. arī, Anniņa un Emīlija vē-

lāk; šodien 6000, bet vēl par maz. Atnāk: Fricsons, vi-

jolnieks, no pirmās s[ociāl]d[emokrātu] prāvas, dēļ vietas

Rīgā. In., vēl Opincāns, brauc prom, nedabū stipendijas,
tā pabalsta latgaļus. Vakarā strādāju.
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26.11.23.

Norakstu «Mušu ķēniņu». Strādāju daudz. Neatminu

29.11., kad šo rakstu.

27.11.23.

Beidzu norakstīt pirmo cēlienu, norakstot jaunas [rin-

das], piestrādāju klāt jaunas 100 rind. Tā visas šīs dienas

daudz jaunu, īsti pat vairāk nekā parastais pensums. No-

gurstu gan, bet ne pārmērīgi; tikai acis sāp no neskaidrā

raksta. Jāņem par rēgulu: tūliņ to pašu dienu pārrakstīt.
In. ar O. operā, Krauzene grib taisīt dekorācijas «M. ķ.»;
varēs bērnu grāmatām. Par mums esot atkal karikatūras

«Svaros» 1
, esot līki un klibi, — tās viņu dusmas, ka mēs

tādi neesam. Tā mūsu vaina kopš pārbrauces. Pirmdien

jāraksta Eglēm piezīmes pie biogrāfijas.
2

— No Vīgantes
dabonu mīļu vēstuli un naudu atpakaļ; un to es biju

skaitījis par vieglu cilvēku! Vienmēr negaidīti apmie-
rini, kad visi jāieskata par nederīgiem.

28.11.23.

Norakstu «M. ķ.». Jaunraksta daudz. Atnāk vakarā

Jesens un Birznieks. Tie 10 000 doti par vecu parādu. No

jauna tiks maksāts; dodu no «Puķu lodziņa»
1

un rakstīšu

jaunu. «Domām» dzejoļus. Rakstīšu arī stāstiņus. Atnes

medu. Noguris, bet palīdz apziņa par labiem cilvēkiem.

29.11.23.

Ceļos kā parasti šinīs dienās jau 7 un strādāju līdz 8,

nododams drukātavai, kurp aiznes Olga. Vingroju pēc ilga

laika, neesmu tapis vājāks spēkos. Noguļos un aizmiegu.
Vakarā L. Norakstu beigas 111 cēlienam. Nu vēl 2—3

dienas IV un V c. Starp pantiem nozīme 2—2V2 loksnes

vairāk, lai neliek. Korektūru jālasa rīt.

30.11.23.

Norakstu, vingroju, mazgājos. Korektūru. P. 3 eju uz

slimnīcu, Rontgens. Barons. M[āsa] Dambekļalne]. P. slima,

ļoti mīļa. Roka sāp ar visu kažoku, bet mājās nesāp. Va-

karā diktēju Olgai. Dišlers ļoti laipns, darījis gandrīz

neiespējamo. Man taču ļoti nāk pretī. O. nu mainīs fa-

kultāti un sāks gluži citu dzīvi.
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Decembris

1.12.23.

Ceļos V26, lasu 2V2 stundas korektūru. Lasu avīzi un

eju brokastī. Nevingroju, nemazgājos. Tūliņ norakstu.

Pēc pusdienas ari tikai 1 stundu. Avīzi nelasu. Norakstu,

kopā 340 rindas. Beidzu IV cēlienu. — «Svaros» atkal par

mani un teātri, 1 nelasu. L. vājš, nervozs. Es gadu atpakaļ
neesot vājāks bijis nekā tagad; tātad es velti būtu iedo-

mājies, ka esmu atjaunojies. Plāni. Divtieša dienas grā-
mata un lugai literāriska tiesa kā ārējs ietērps. Pēc tam

noziegums, varbūt aborts, un tiešām tiesa. Grib bērnu. —

Klāra un Švīkul aicina iet uz rīkojamo «Ģimenes tiesā-

šanu». I. negrib. Es saku, ka Klļārai] un sieviešu] orga-

nizācijai vajdzēja ņemt iniciatīvu; ne saimnieciskai] or-

ganizācijai.

2.12.23.

Ceļos V2B, rakstu «M. ķ.». Vingroju. Pēc brokasts tūliņ
atkal rakstu, norakstu 200 r. un nobeidzu visu lugu. Gri-

bas strādāt pie jaunas lugas; aforismi laikam nepatiks,
labāk šlāgeri — lugu. Vakarā atnāk Olga, Marija. Ma-

zais uz «Daugavu», nesaka ne vārda. Kā koka zirgs. Olgai
liek mirt. Kam viņu kreņķējot. O. sāp galva. Olga atnes

2000 r. parādu,
1

atstāju uz februāri. Dodu tulkļoto] Stad-

leri «Domām».2 Uzbrukumi teātrim arī no publikas un 0.,

un Marijas. — Cilāju dzejoļus, liela grūtsirdība, labāk

braukt mājā.

3.12.23.

Mostos 9, nevingroju, atpūšos, sāku plānus taisīt, kas

darāms uz 60 dzimdienu; lielu pulku piezīmju. Jāizdod

2 gados pa 4 grāmatām, liela luga jāraksta, «Dv. dziesmas»,

biogrāfijas gabali, peļņas grāmatas: «Castagnola», dzeju
izlase. Tad jāizdod jubil[ejai] pilns rakstu krājums. Jāuz-

aicina uz līdzdarbību. — 5 atnāk Opincāns, grib likt par

kontfrolieri] Ivanovu; 3 meitenes, lai dodot jautru ludziņu.
Tāda jāraksta. Lasu korektūru IV cēlienam. Pārstrādājos.

4.12.23.

Mostos 7, nevingroju, nogurums, bet no nevingrošanas
laikam vēl ļaunāk, visa diena aiziet nejēdzīgi; sūtu V c.

korektūru uz Rīgu. Telefoniski] pieprasu: Rapa neizdos

«Puķu lodziņu» šogad. Prande neatdod ģīmetni. Kārtoju,
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meklēju tematu drāmai, sīkiem darbiem. Vakarā notul-

koju 8 lappuses «Kaina». Viesi: Salaspils par velti

«Ģ. Vilku» un «Zeltīti». Melnalkšņa kdze atnes ciklami.

Klaustiņ ar skolotāju, lai dod teātri 16. decembra dienā.

Roba kundze un lauceniece, kas grib tikai mani redzēt. —

In. vakar atnesa kamēliju. — Vakarā paticis vaļā ūdens

dārzā, noslapējos, bet tik pussaglābju. Veckaln Anniņ

saglābj pilnīgi. Kad nu tik nesaaukstējos. — Melnalkšņ
kdze liek, lai braucu janvārī uz ārzemēm. O. stāsta, ka

«Svari» man pārmet, ka es savas lugas uzvedot. 1

5.12.23.

Mostos agri, pavadu nogurumā un kreņķos, kombinēju,
kā iet prom, ka M. bijusi aizrādīt, lai es braucu prom.
Nomocos velti kā jau pēc darba un nogurumā. Bet vis-

maz vingroju. Lasu O. Spengleru. Bez faktu pareizas un

dziļākas apsveres par daudz fantazē, kaut gan ir arī pa-

reizas domas. Vakar taisīju plānus uz 60 gļadiem], šodien

aiz kreņķiem atmetu. Es nenāku — aiz darba un tad aiz

noguruma — pie pilnīgākas pārdomas par savu dzīvi un

darbiem lielumā. Darbs izteic gan tās domas, bet ļoti

nepilnīgi un visvairāk gan kavē. Ir taisnība indiem par

galīgo atraisīšanos no darbiem. Bet ne uz mūžu, jo vajga
zināt par pasauli, lai [ir] faktu, ko kombinēt. — Dzejnieks

Birzgals nodod vēstuli un dzeju grāmatu
1
.

Pavēste uz

6.12. pie ties[as] izmeklētāja] Poļa lietā, kādā? Nelabā

dūša atlaižas, bet liels nogurums. — Jāpārvar.

6.12.23.

Mostos agri, lasu Spengleri; vingroju. Palieku bez bro-

kasts. Piezīmes pie Spenglera priekš aforismiem. In. pilsētā.
Pusdiena. Nedabonu gulēt, vakarā atnāk Pliekšāns no

Stelpes, aizdevums biedrībai, dodu vēstuli minfistram]

Bauerim. Mēs divi vienīgie Pliekšāni. Viņš stiprs, lie-

lisks raksturs, rūpējas tikai par biedrību, ne par sevi,

neuzspiežas man ar radniecību. Laba asins. Arī labsirdīgs.

Vienu gadu vecāks par mani; radi 3. augumā. — Vakarā

uzrakstu vienu dzejoli Jesenam. Lasu priekšā. — Žēl, ka

radu nepacienāju. — Cipars atnes naudu, plēšas teātrī.

7.12.23.

Rakstu šo 9.12., neatminos. Vingroju. Lasu. Meklēju

tematus Jesenam. Partijai dzejas pieprasa, atnāk partijas
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garā jaunkundze. Emīlija liek stāvēt ķēķī. Pēc pusdienas
atnāk Freinbergs, Rode, Cimermans dēļ «Mušu ķēniņa».
«Fausts» atlikts pēc svētkiem. Teātra jautājumi.

8.12.23.

Nevingroju. Upīšam Andr. telegramma.
1 Grāmatu «Dzī-

ves ceļi»2 atnes no rītus līdz ar naudu «Dļailesļ un dļarba]»
jaunkundze. 2000 r. un In. 1776 r. Vakarā eju uz vannu

slimnīcā. Ar veco mammu labi sarunājos. Merīte prie-

cīga. Rīt lai braucu uz kapiem. Pavakarā Fredis, arhi-

tektam 2000 r., bet sataisījis rēķinu par būvēm uz

300 tūkst.

9.12.23.

Vingroju. In. uz Gulbja jubileju 1. Izgājis labi, spoža

runa, visi ap viņu bijuši. Atnāk viesi: Milda Zalcman,

luga, rekomendēju Birzniekam izdot2. — Bērni dēļ bērnu

lugas, atnes albumu ierakstam un brošiņu Aspazijai. —

Atis Zālītis atkal atlaists no vietas no ministra Celmiņa.
Pirms atņēma māju, tad nelaiž skolā. ledevu 200 r. Ar

mazo un lielo Emīliju sarunas.
3

Anniņa pie radiem. Rīt

jāiet teātrī, negribas, labprāt strādātu.

10.12.23.

Ceļos 9, vingroju, sarīkojos uz iešanu, izeju 12. Teātri:

Freinberģis — plāni par avīzi, tūliņ izdodama. Cimer-

mans — vāja dekorācija. Špīlberg, vāja, bet grib spēlēt, 1

c pgaism[ošanas] tiltu nolaidīs, maz laika. Azura — viss

labi. Brehman tur. Atpakaļbraucot rupjš mašīnists, gribu
sūdzēt. — Mājās taisu plānus, neko nestrādāju. Maz varēs

pastrādāt. Jāraksta prologs 1000. iz[rādeiļ 2
.

11.12.23.

Ceļos, nevingroju, noguris, jātaisa prologs. Neeju uz

teātri. 12 sāku strādāt. Nevedas. — Ak, kādēļ nemīl ma-

nus sveicienus, kur esmu izteicis dziļāko un sirsnīgāko,
kas man ir! Pat In. apsveikumu sev sajutusi kā apvai-

nojumu. Vai es esmu vainīgs, vai viņi? Tik grūti. Reizēm

tad gribētos rakstīt ko skarbu un nicinošu; varbūt «Nē-

ronu». Viesi: Māteriete, nedabon pabalsta, lai taisa kolekti.

Meitene atnes ielūgumu no Altonfavas ielas] Nr. 6 skolas.

Vakarā Marija Liepiņ, skaista tikusi. Neeju uz saeimu un

teātri. Marija aiznes vēstules un Ulpim kolektes listi Mā-
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terietei. — Taisu prologu 1000. [izrādei] visu dienu; apdo-

māju, ka labāk īsu prologu, nebūs laika. Vakarā vēl

viesis: skolēns no Vestienes dē| «Pūt, vējiņi», lai ļauj

pēcmaksu. — Visu dienu noguris, bet nedabonu gulēt.
Grūtsirdība. Palikšu rīt arī mājās. — Tiginsa meita atkal,
200 rbļ.

12.12.23.

Mostos 6; gribu vēl aizmigt, strādāju ap prologu, ne-

vedas, jo divēji plāni: vairākās personās vai Linde vien.

Vingroju, bet nemazgājos. Guļu pēc brokasts. Atsūta pu-

ķes Austra. Cipariņš: Freinberga un Zeltmata vēstules;

rakstu Freinberģim. Austra atsūta Šveices komļitejas]
manu atteiksmi 1

pārrakstītu un maijpuķītes pirmās. Ap-
stari beigušies.

2 Norakstu 32 rind., vēl rīt jānobeidz. L.

nebija vakarnakt mājās. Es netieku pie īsta darba. Prologi
maksā dārgi.

13.12.23.

Mostos 7, rakstu prologu un nobeidzu. 40 rind. gandrīz

3 dienas, kaut gan pārmainīti tēmi. Vingroju, 721 uz

teātri, Freinbergs. Linde, Treimane, žēl redzēt tik vientuļu
cilvēku. Aši noraksts mašīnļrakstā]. Ar godbijību klausās,

bet nekā neviens nesaka. Satiekos ar visiem sirsnīgi. «M.

ķ.» grūti nākas, Rode palaižas, Zeltmfatis] intriģē un spiež
iekšā «Mļaiju] un Paiju»

1. Freinb[ergs] par avīzi; es baidos

no darba un arī no uzbrukumiem. Mēs citādi labi saska-

nam. Barons atnes žurnāla vāku2
, prasa «Biarmiju» un

ievadu, un dzejoli. lelūgums no Ceļ[ojošā] teātra uz «Sol-

haugu». 5 pārbraucu mājās. Atpūta, drusku aptīre. L.

nav. Vakarā gribu strādāt. Maz guļu.

14.12.23.

Mostos 6, nevingroju, jāiet 10 uz saeimu, 2 līdz 723,

tad teātrī 3, mājās, paēdu, atkal sēde 6, 300 rbļ. biblio-

tēkai, 300 r. Mātera atraitnei, sadabonu no deputātiem,

aicina mani runāt par preses likumu; tad pie igauņu kon-

vencijas, Menders, Cielēns, Buševics, Rudevics, eju runāt

plk. 10, ļoti noguris, vāja runa.
1

Mājās. In. vēl nomodā.

L. labi, maz guļu. 2 dzejoļi.

15.12.23.

Mostos 9, avīze, nevingroju, teātris, atnāk mājās Sim-

sons, lai laiž viesoties, kāvies Valdšmita mielasta, negribu
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pielaist, Mierlauks sasists, arī negrib.
1 Freinb[ergs] par

avīzi. Es varētu šogad vēl strādāt, lielu lugu un biogrā-

fiju, un nāk. gadā avīzi vien, lai noskaidrotu savu gaitu.

Mājās V25, 6uz teātra 1000. izrādi2
,

Austra, Kalniņš, grib,
lai komponēju «M. ķēn.» libretto, Liberts, lai Jauju sevi

portretēties. Runāju ar Mierlauku, Švarcu, Prandi. Redzu,
ka Blaumļanis] labi dramatizējis, bet bez poēzijas, 3 Aku-

ratera «Viesturs» — ļoti vāji, «Jāzepa» II [cēliens] arī par

garu, nu ir atkārtojumi. Rode, ka nav vēl sācis dažus

«M. ķ.» cēlienus.

16.12.23.

Ceļos 10, nevingroju, lasu, atnāk Zālīts, man jābrauc
uz Jesenu, viņš neiet projām. Abi ar I. pie Jesena, turu

runu,
1 labi. In. pirms manis, un es vairs nerunāšot. Rītiņš,

Durbes nepatikšanas, skol[otāju] nams grib izdot «Vaide-

loti» un manas bērnu dzejas. Pelūde. 40 cilv. Kronen-

bergs, saprotamies; Jaunsudrabiņš — K[ultūras] fonds,

Jesens min runā, arī I burtnīcā2
.

Paliekam līdz 1, važonis

maksā 300 r.; mājās 723. Maz guļu, nogurums.

17.12.23.

Mostos 9, nogurums, vingroju, paliek labāk un visu

dienu nejūtu nogurumu, kaut gan izskatos tāds. Zālīts

pēc 200 r. Opincāns, bez maksas kostīmi. Sūtu 5000

frfankul Bertogli, 100 fr[anku]. Mājās 4, nepagūstu neko

uzrakstīt, drusku guļu.

18.12.23.

Rakstu 20. 1
Vingroju. Uz teātri neeju, vakarā ir «Dau-

gava». Neko nestrādāju. «Daugava» labi inscenēta. Lirika

vien nespēj, — bet bija arī kļūdas: vietām jūtami garumi,

sevišķi vidū, par daudz patriotisma uz beigām, nav diez-

gan artikulēts, nodalījumi nav diezgan jūtami, personu

sadalījums nav skaidrs. — Ja visu ievēro un garumu no-

liek uz 2 stundām, tagad 2V2, tad varbūt tomēr iespējama
skatāma lirika, piem., «Ave sol» uz lieldienām. Tad laiku

nolikt uz svētrītiem. Aktiera Simsona lieta nolikvidējās

par sevi, Mierlauku citi nepabalsta. Maz publikas, ierēdņi

glīta publika, bet nabadzīga, bālas sejas.

19.12.23.

Ceļos vēlu, vingroju, palieku mājās, jo vakarā sēde.

Jēriņš no Pļaviņām, juridiska lieta, ļoti mīlīgs cilvēciņš,
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iemiesota labe, bezspēcīgs. Jāiet uz slimnīcu, bet saule

būs tikai piektdien. Sēde, Tauriņa sieva, vājprātīgs cie-

tumā. Opincāns par velti kostīmus. Vēstule no Az. Alunāns

arī tukšs.1 Tramā Skujiņ kdzei dodu vietu, O. stāsta, esot

interesanta persona ar vēsturi.

20.12.23.

Vēlu ceļos,. vingroju, avīze, neko nepadaru. Uz teātri,

Steķis, dzērājs, atlaists, nedzeršot, bet ir piedzēris. Palms —

aktiers, lai atlaiž 5000. Koristes, lai novelk 15. janv.
avansu. Cim[ermaņa] dekorācijas] vidējas. «Mušu ķēniņš»
grāmatā iznācis. Glīts. Tramā dodu vietu vecītei, kon-

duktors sāk ar mani laipni runāties. «M. ķ.» dāvāju O.

un Idai. Meklēju dzejas partijai.

21.12.23.

Mostos vēlu, avīze, nevingroju, eju uz slimnīcu, kaln-

saule 12, uz teātri, Palms, krievu aktiers, 500 r. atlaižu,
Az. piezvana, Gulbis rīt atnāks plk. 1. Aktieri grib pirm-
dien svinēt, Rodem, lai nepārgroza «M. ķ.» tekstu. —

«Baseler Nachrichten» par «Jāzepu» gara kritika 1
, no

augšas. — Ūdens vīrs grib slēgt ūdeni, kaut gan samak-

sāts. — Couethe dodu 8 izrādes. Lejiņš draudiet zaldātos. —

Rīt grib streikot ierēdņi, iedami līdzi dzelzceļniekiem.
Pārrakstu un pārtaisu dzejoli «J. Ziņām»

2; vajga vēl

«Socdem.». O. brauc uz mājām rīt.

22.12.23.

Mostos vēlu, avīze, nevingroju, 0., An[na] un Ida aiz-

brauc, neeju uz slimnīcu, bet tūdaļ uz teātri. Gulbis: 60 g.

jubilejas izdevumu, kā vienību, maksās 2000 rbļ., B—lo8—10

sējumi, pāris miljonu, ministrij[as?] Kult. fonds, honorārs

V2miljons, t. i., 2500 par loksni, ap 200 loksnes, t. i., pa-

rastais honorārs. 1 Nāks iekšā arī publicistika. Mani pro-

jekti: viss kopdarbs kā atsevišķs mākslas darbs, kā Gothe

savu dzīvi sauca par māklas darbu, tā te dzīves posma

attēls darbos. Radāmās domas kā katra darba vēsture,

priekšvēsture, un kritika — pēcvēsture. Gulb[is]: 2—4

lappuses, bet vairāk, jo fragmenti. Starpā arī ģīmetnes

kopā ar laikmetiem; paziņu ģīmetnes, atzinība un sveicieni

no tautas. levads no Antona
2

, no Švābes kritisks apskats
3
.

Tulkojumi atsevišķi kā kopoti tulkojumi. Gulbis: atsakās

no līdzdalības «Konzumā» un politjiskās] avīzēs, tās neiet.
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Es politiķis, darīju soc. dem. partiju un idejisku Latviju
kā valsti, bet nu lielais darbs darīts, lai sīko dara citi.

Gļulbis] piekrīt. — Ģenerālmēģins «M. ķ.», būs spožs.
Feldmans nav pietiekošs, Špīlberga būtu bijusi labāka, —

vēl to var izdarīt; 4 visi diezgan pacilāti. — 6 uz slimnīcu,

turu runu, In. arī. Pētersons laipns, vienkāršs cilvēks, ļoti
labprāt ar mums . kopā. — Mājās, lasu, ēdu, tukšs. Rīt

ģenerālmēģins. — Merīte raudāja, vai dēļ tēva piemiņas.

23.12.23.

Mostos agri, ap 6, neceļos, avīze, vingroju, neeju uz

teātri. In. viena. Viesi: skroderene Rozīte, meita Olava

ģimnāzijā, ilgāka saruna, ņem dzeramnaudu. Emīlija 1
: kā-

dēļ es viņu nīstot, es licis taisīt Aspļazijas] istabu pa-

priekšu, lasu savu stāstu. No Durbes Vācietis, vidusskol-

nieks un nomnieks, atved āboļu kastīti, cienāju ar kafiju.
— Stibenhauzene atnes dāvanu — reiberi. Asp. namu

laikam paturēs, bet baidās, ka pilsēta nepaņem par
2V2 milj. — Cīruls, Jaunsudrabiņa krustdēls, izubago
1200 rbļ. Drusku guļu. In. mājās: spoža luga, skaistuma

iespaids, viss labi, tikai pēdējā vaska pils neredzama.2

In. sapirkusi kažoka cepuri, kurpes, virskurpes, kažoku

pārtaisījusi, vairākas kleitas. — Vakarā uzrakstu dzejoli
«Socdem.»3

.
Gribu taisīt sarakstu projektu par kop-

rakstiem — rakstu kopumu. Jāraksta leišu joku luga, bet

gribas sīkumus darīt.

24.12.23.

Rakstu šo 25. un neko vairs neatminu. Vingroju, atnāk

Merīte lūgt uz p. 6. Atnāk no Regīnas puisīts ar puķēm.
Pārnāk Emīlija. Mazgājos, pārnāk In. no Rīgas vēlu, ēdam,

ejam uz Priedkalniem. Cemars stāsta par partiju, Klāra

izēdot Aug. Ozoliņu, vāji ejot, nāk. vēlēšanās zaudēšana.

Priedkļalnu] Anniņa stāsta par Dārziņu
1
,

bučo sievai kājas

pēc dēla dzimšanas, tā iesper viņam. D[ārziņa] māte salasa

dēla kauliņus morgā. Poruks nabadzīgi dzīvojis. V. Eglīts

paņēmis Dļārziņa?] nodomāto līgavu, tas atkal viņas drau-

dzeni, Asaru gribējusi Hermaņa brūte; tagad kādā rada

veikalā. P. jkdze, dziedam, deklamē bērni. M. man pie-

ķērusies.

25.12.23.

Vēlu ceļos, vingroju, steidzamies uz teātri. Izrāde.

«M. ķ.» pirmizrāde, labi spēlē Feldm[anis], Špīlberg, Mir-
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dza, Valdšm[its], IV nedzird lāčus, jāsaīsina. Publika uz-

ņem labi, smejas, izsauc 3 reizes, puķes no Gulbja. Kurvis

mājās no Jesena. Publikai vajga vēl zemāku kalibru.

Krauja atzīst, esot skaidrība, «Muromā» esot asumi, to

negrib. «Nēronu» arī nē. Švābe, es daudz rakstot. Grēviņš,
Zeiferts, Art. Bērziņš ne vārda. Gulbis: Šveices māc[ītājs]
Hubers apsūtījis 5 eks. «Jāzepa».

26.12.23.

Mostos 7, plānoju, vingroju, rakstu piezīmes. Neeju uz

teātri. Vakar bij atnācis Šlīpss, māklers, pārdod šo na-

miņu 1 350, kas pāri, dabū viņš; pircējs adv[okāts] Eglīts.
Vakarā atnāk jaunā Uliņiete, ciems, esot Martinsona

Prakt[isko] zin[ību] institūtā, mūsu grāmatas lai dodot viņu
bibliotēkai. — Šodien nav neviena viesa. Emīlija uz pil-
sētu, bet puķes nepārnes. Lasu Heini par Goethi un viņu
aforismus. Neko nepastrādāju. Atpūtas vajadzība jūtama
šodien.

27.12.23.

Mostos 7, plānoju, vingroju, kārtoju rakstkopi, jauni
plāni no veciem darbiem. Visu rakstu iznāk vismaz 250

loksnes; A. Upītim 600 l[oksnes], Skalbēm 50 1. Varētu

laist 300 1. Labāku papīru 200, 50 1. ir publicistika, hu-

mors, jaun[ības?] raksti v. 1.1. Strādāju pie plāna uzrakstī-

šanas visu dienu, sakārtojot vēl izies diena. In. vakarā

aizbrauc pie Vesmaņiem; dabonot 40 000, ar to tikai iz-

tiekot. lenaids ar Klāru1
; tā izēd Ozoliņu, kas to ielicis

vietā. Sveicina Volters, man arī jāraksta vēstules. Giras

jāsveicina. — Rīt jāmaksā nodokli 50000 rbļ. Jāsāk strā-

dāt, bērnu dzejas. «Kains» jātulko. «Biarmija». Jāuzraksta

runas. Vēl slinkums jāpārvar.

28.12.23.

Ceļos 8, kārtoju rakstkopi, vingroju, uz teātri. Ceļā
Lamberts no Telts ielas: kā es varot tik daudz strādāt.

Stiprs fiziski, — tāds neizskatoties, stiprs garīgi, pastā-
vīgi strādāju. Dzērāji man liekas zemāka rāsa. Slavē «Zelta

zirgu» 11, skolnieki mīlot, daudz filozofijas. «Jāzeps» tāpat.
Teātrī: nodokļu inspļektors], maksāšu 4 termiņos. Ciparam
dzeramnaudu 100 r. Saņemu algu. Freinb[ergsJ: netieši at-

zīst «M. ķēn.». «Daugava» pa 2 nedēļām atnesa 10000 r.

un grāmatas izdevums, «M., ķ.» par 1 mēnesi jau 3 izrādēs

20 000. «Jaun. Ziņu» Bērziņam patīk
1
: panteisms un vieg-
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ļums. Labi, bet notikums nav. O. pārbrauc. Mazais man

ļaunā ņēmis, ka es nelaidis Emīliju palīdzēt kurvi nest.

Nepateicība: būs kalp. daba. — Kārtoju atkal r[akstusj

kopā.

29.12.23.

Ceļos 8, plānoju, vingroju, plānoju. Palieku mājās, ne-

gribu iet uz kongresiem: ārpusskolu un skolotāju
1
.

Plāni

ap rakstkopi nevedas. Jaungada sveicieni no Voltera,

Kļaviņ, Krasta. Vakarā atnāk no Daug[av]pils vidusskolas

Abeltiņš un Sloka, pirmais no Berķeneles. Uzbudina ar

atmiņām. Viss vēl tāpat, tik nopostīts. Jābrauc turp ap-
skatīt un fotografēt, un salasīt atmiņas no agrākiem pa-

ziņām. — Lūdz mani janvārī uz skolļas] svētkiem. Nevaru

ziemu. Visu vakaru uzbudinājums. — Izstāstu L. visas no-

devības pret mani no tuviniekiem. Kādēļ tāds ienaids? Ko

esmu darījis? Vai dabai ir ekonomiski tā kavēt un deldēt

labākos spēkus? Uz to noskaņot biogrāfisku skici kā

ievadu rakstkopei. — Bieži brīnos, cik ļoti muļķi visi

ļaudis, tas arī leitmotīvs, arī «Nācējam». Līdz šim vēl

katrs mani nodevis. Lindiņš varbūt aiz pretestības pret
Palcmani nav devis Stukmaņus. — Tas būtu samierinošs

motīvs. — Nav nekas paliekošs atspaids, arī ne mīlā, —

tikai uz laiku gan. Mīlas periodi: pēc 25 gadiem mainās

simpātijas.

30.12.23.

Ceļos vēlu, vingroju. No rītus atnāk Priedkfalnu] An-

niņa: lai ejot uz A[rpus]sk[olas] izgļlītības] kongresu, mēs

kā goda viesi: apķērušies, kaut gan avīzēs par atklāšanu

jau minēts un mēs neesam atzīmēti. Uzrakstu apsveikumu.

Pircējs: Eglīts adv[okāts], laikam neņems. — «Socdem.»

redakcijas meitēns, lai dodot Jaungada dzejoli. O. uz teātri:

patīkot «M. ķ.», izpārdots arī 5. reizi. Neejam ne uz teātri,

ne uz izstādi. Vakarā Fricsons: ilgi izprasu par vijoļu bū-

vēšanu: intresanti ar katru darba pratēju runāt. Var to

izlietot lugā vai romānā. — Lugā ielikt visu, kas sakāms

pret tagadējo sabiedrību, kā personāža uzskati.

31.12.23.

Ceļos 8, strādāju ap dzejoli «Socdem.» 1
,

11 nobeidzu,

24 rind., nogurstu no nepatīkamības, nevingroju, nemaz-

gājos. Lasu Spengler [1 nesalasāms vārds], neguļu dienu,

nogurdinos. Atnāk Parņickis un Lazdiņš: 200 teātra listē,
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9 uz Jaungada vakariņām. Aizbraucam, gaidām līdz V2II,
kad sākam ēst, jābrauc 11 prom. Mirdzai solu rakstīt lugu,
dabonu skaistu neļķi. Tramā man dod vietu vienkāršs, pa-
vecs cilvēks. O. izlej laimi man: zobenu ar krāšņu rok-

turi un galā bagātību, liru. Rakstu un iedomājos gala
efektu stāstam. Guļu nakti bez sapņiem, labi.

1924.

Janvāris

1.1.24.

Ceļos 8, lasu avīzi, Springers, drusku nokārtoju galdu.
Atnāk dakters Pētersons: labu veselību jaunā gadā. Ve-

cuma problēms. Priecīgs, bet sūdzas, ka dzīve tukša. Dar-

bība uztur jaunu. Kustība, kad guļ, izlīdzina. Voronovs.

Klemanso. Pēc noguruma ceļot kājas augšā 15 minūtes,

asins aizskalo nogurumu. Tā darot franču armijā. Jāmē-

ģina. O. «Aladina [burvju] lampā»; drusku lascivi 1
: pirtī

gribu būt, tad var laimīgs kļūt; nebijis izpārdots. Krauja:
mudinu rakstīt: latv. politiku, ārēju, pa 5 gadiem. Leišu

vēsture: viņš domā, ka mūsu ciltis sevišķi pieķērušās ve-

cai ticībai. Es: ka kūtrība savu kultūru radīt, ņem gatavu

krievu. let uz krievu pusi: mazāka pretestība, bet uzde-

vums bija latv. ciltis vienot, lielāks nacion[āls] pamat-
spēks. Pārņēmis ar krieviem kā Al[eksandrs] Lielais ar

persiem Ēģipti, Asīriju v. c. Atnāk Uliņiete: mēs par

namiņu nedabūšot vairāk. Šlīpss, lai ņemot 250 tūkstošus.

Pie galda runāju par teātri: ka Nac. top nebalstīts, tādēļ
ka es tur. Krauja turas pie mazin[iekiem], nav tik labi

runājams par maziniekiem. Lasu «1001 n[akti]». Rīt jāiet
pie ekspresionistiem

2. Jāsāk strādāt.

2.1.24.

Ceļos 8, bet gulšņāju līdz 10, vingroju, izeju uz teātri

12, paņemu naudu saeimā, pilī pie R. Sutas izstādē, jau

sapakā, Suta sūdzas, mana ģīmetne
1 nekas, prasot 20 000,

nevis 60 tfūkstošus]. Brauc uz Tērbatu.2 Übāns: lai ļaujot

viņam manu ģīmetni taisīt. Tilbergs pats sev piespiež

pirkumu no valsts. Teātrī: Fišs 3 man dāvāja savas ģī-
metnes, Benze priecājas par manu 100 rbļ. V. Eglītis die-

vojas, ka neesot domājis uz Meierovicu. Dambergs, lai

uzvedot vēl «Mēs viņus gūstīsim». Rode: pateicos, ir īsi-

nājis. Mans projekts: lai izrādām vienkāršotās dekorācijās
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lielās lugas priekš laucinieku skatuvēm. Vakarā palieku

mājās, In. un O. uz «Indrāniem», Zālīts un Balodis liek

sveicināt. O. aizkustināta, jo viņiem tāds pat gadījums.—
Es pa vakaru uzrakstu Jesenam pasakas dzejoli pēc balt-

krievu parauga
4
,

28 rind. Atnāk Barons5
: Asp. dzejoli likt

pirmo, tādēļ ka sieviete novārtā. — Jāstrādā.

3.1.24.

Ceļos 8, avīze, nogurums, vingroju. Baumgartena mal-

kas vedēji. Uz teātri 1. Zeltmatis: grib mums noņemt 25%.

Freinberģis: stāstu par leišu lugu un par prozas lugām;
dos leišu vēstures. Rotgalvis: 50 rbļ., vietas meklē. Štol-

ceram 200 r. priekš strādniekiem. Lilli Ērika: ņems «Me-

lus». 1 Azura: Apsesdēls pret «M. ķ.», esot mušas apvai-
notas, un par ķēniņu nevajgot celt Lidi. Es: mušas —

inteliģence, bites — strādniecība. Vēstule no Z. L. Mazā

Miezīte sūdzas, ka Mierlauks apvainojis. — Rakstu bērnu

dzejoli
2
,

31 rind. — Rīt Gulbim plāni jāliek priekšā.

4.1.24.

Ceļos 9, avīzes, vingroju, plāni par prozas lugu. Teātris.

Zeltmatis un Jansons nav gājuši uz budžeta komisiju, rīt

abi būs veseli. Linde un Rode: braukt uz Kaunu, Rēveli

un Londonu. Bet Rēvelē, Somijā uzved «Sprīdīti»
1, ne «Jā-

zepu». Gulbim piezvanu: rīt runās par rakstkopi. Mājās
ar O. Zāmuelis un In. atnāk. Vakarā neguļu, rakstu 2

dzejoļus. «Domās» esot man uzbrukums kā nespējīgam]
teātra direktoram.2 «M. ķēniņļam]» Kroders v. c. uzbrū-

kot. — Alfr. Kalniņš: lai rakstot viņam kantāti3
. Operā

par daudz valdot, es nevaldu kā ķīnieši māca. Jāraksta

luga — nagla.

5.1.24.

Neguļu labi, mostos 6, vēl aizmiegu, vingroju, avīze,

12 uz teātri, Barons, Alfr. Kalniņš, kantātu paraugi, Gul-

bis: 250—300 loksnes, uzņems visus rakstus, 10 sējumi ā

30 loksnes, 3000 rbļ. par loksni. 1500 [eksemplāri] vienkārša

izdevuma, 500 labāka. Antons: ievads B—lo8—10 l[oksnes],
Mani ievadi katram darbam. Misiņš sameklēs vecos dar-

bus. 1 10 ģīmetnes no visiem laikiem. — Paeglīts grib

pabalstu, plaušu tuberkuloze. — Linde un Freinbfergs]
par leišu braukumu2. Zeltm[ati] redzēju sapnī. Nav vēl

atnācis, arī Jansons nav. Barons atnāk pie Asp. In. Rīgā

pie Glomeņa: izlabošot, esot bijusi kļūda. Bet nav ap-
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spriesta neviena mūsu grāmata; teātra daļā nav «Asp[a-
zija]» vērtēta kā luga. — «Domās» nevar strādāt. —

Salst 15°. Nestrādāju. Atnāk vēstule no Dantes; abbiamo

gran bel tempo sembri primavera
3
.

6.1.24.

Mostos 7, ceļos vēlu, avīze, nevingroju, atnāk Eglīts,
pircējs, 350, neesot vēl dzēsts Bergmaņa vārds; pārbrauc
mazais, dzejoli pabeidzu, meklēju tematus 2 īsām lugām,
lasu Grimmu un latv. pasakas; grūti atrast. Camoensa

nāve, Sokrāts un bakhante, Ģētes Prometejs; tad bērnu

ludziņas, visus papildināt ar kora dziesmām, deklamā-

cijām, runām. — Piezīmes par koprakstu izdotni; uztrau-

cos, iegādājoties visu dzīvi, nebij vērts dzīvot. In. saka,

laimīgs tikai tas, kas rada. Bet nav vajdzīgs, un pašam
nekas netiek, pēc 60 gadu darba nevaru mājās dzīvot.

7.1.24.

Ceļos 7, plāni par koprakstiem, 10 vingroju, izbraucu

tomēr tikai 12, Emīlija iet prom, man pasaka. Uz teātri.

Salst 16°; nomaksāju elektrību 500, ūdens rīt. — Mier-

lauks: aktierus viņš aizstāvējis, tie viņu atstāj. Honorāru

par «M. ķ.» līdz 1. janv. saņemu 28000. Zeltmfatis] vesels,

tāpat Jansons. Teātrim iztrūkst no budžeta komitejas
600000. «Aspļazijaļ» vēl 8600, kopā par izrādēm un grā-
matu 100000. Man «Daugava» 2 nedēļu darbs, 8000 —

grāmata 16000. — No teātra nākot pie Prļiedkalnu] An-

niņas dēļ meitas. Vakarā atnāk Pr[iedkalnu] An[niņaļ: at-

stāsta savu sapni, ka Pfriedkalnu] Andrejs ļoti skaists.

Viņa likusi pagatavot ģīmetni. — Man sajūta vēl ļoti

nospiesta. — In. uztaisa ievaddzeju limitistiem. — Jādod

norakstīt birojā.

8.1.24.

Mostos 6, plāni koprak[stiem], vingroju, 12 uz teātri.

Atnāk Anniņa
1
, jaunā meita neatnāk. Anniņa pēc veļas

un paliek; bijusi bez darba, gribam atkal kopā dzīvot.

Teātrī atnākusi valsts kontroles revīzijas komisija. Zelt-

matis nav atnācis. Izvadāja: dekorācijas] nav miris kapi-

tāls, bet dzīvs, izlietojams katrā laikā. Freinbļergs]: jā-
tulko «Kains». Par žurnālu kā nedēļnieku, bet tad daudz

garīgi jāstrādā. Par savu lugu sāk runāt Zeltmatis2
: mēs

pretnieki, tādēļ nesteidzos; neesot pretnieks, citi šo apru-

nājot. 4 braucu mājās. Salst ļoti, jo vējš, kaut gan tik
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15°. — Teātrī sastādu koprakfstu] plānu; vēl nebeidzu. —

Rakstu mājās pasaku viencēlienu. Gētes [Handel?] Grimm,

priekš svētrītiem, 30 rind.

9.1.24.

Ceļos 7, sāp kakls kopš vakardienas, kad laukā runāju.
Neeju uz teātri. Visu dienu strādāju pie koprakstu plāna,

pabeidzu, nu jāsarunā ar Gulbi. — Lasu «Trojabūrgen».
Atnāk: Priedkļalnu] An[nas] vecmāmiņa ar ciemakukuli,

tikai mani apmeklēt. Emīlija pretīga. Merīte slinka. 1 Vec-

māmiņa varbūt grib pa vasaru še padzīvot. In. Rīgā aiznes

ievada dzeju «Limitistam». Atnes ābolus. — Man jāskatās
cauri «Biarmija», negribas. Vakarā Cipars atnes Gulbja
grāmatas un ūdens rēķinu. O. operā — bajadēras.

10.—15.1.24.

15. [janvārī], otrdien, ceļos 9, avīze, Bergs atkal uzbrūk,
ka gribot man ierīkot dzīvokli Durbē. Vai nevajadzētu
satīrisku komēdiju rakstīt? Atnāk AI. Bērziņš, brauc uz

[1 nesalasāms vārds], grib, lai dodu viņam 5000 rb. uz

februāra mēnesi. Teātrī Paegle, dekorācijas priekš «lelas» 1
.

Rode — antrepreners, atlaist no maksas Rodem un Par-

ņickim «Mušu ķēn.» mielastu. — Zeltmatis saimn. jautā-

jamos]; grib, lai uzved «Arājdēlu». Mājās. O. slima. At-

nāk 5 uz saeimu. Interpelācija dēļ Gulbja sakaušanās2
ar

[2 nesalasāmi vārdi]. Bez goda jēguma mūsu pilsoņi, Zem-

nieku] sav[ienība] pret saeimas godu. In. uz saeimu runāt

ar Lindiņu. Netiek. Bungša īsti ir pret jūrmalas vasarnī-

cas piešķiršanu. Priedk[alnu] A[nna] arī prasa.

14. [janvārī]. Pirmdien, biju teātrī, vakarā mājās. Ne-

atminu nekā. Vingroju visas trīs dienas. In. jūrmalā.
Svētdien visu dienu mājās. Pūlos dabūt tematu, nespēju

atrast. Svētdien 13. «Laimes lācis» ļoti vājš. Tomēr patīk.
Sestdien 12. «Zvēru dīdītājas» ļoti vājš un prasts, bet pa-

tīk ļoti, sevišķi kritikai. Alunāna laiks. Piektdien 11. Ce-

turtdien 10. neko vairs neatminu.

16.1.24.

Ceļos 9, avīze, teātris. Slīps. Eglīts ņem. Opincāns, ka

no viņa prasa Āboltiņš, lai top par spiegu, citādi to iz-

raida uz Krieviju. Freinberģim dzejoļi jāgādā. Aizsūtu

Cipariņu uz augstskolu, O. dēļ. Ozolkājam: veksels parak-

stīts no manis. Parņickis: rīko mušu vakaru, ap 55 perso-

nas. Andr. Upīts pēc naudas atnācis. Mājās salst, B—l6°.8—16°.
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Vakarā atnāk 1) klintnieks 1
,

dzejnieks, apslavēju; 2) Vald-

mans — Kuri Beri: antoloģija 2 satīriska, lai ļauj uzņemt
mani, 3) klintnieks Fakins no Jelgavas II vid[us]skolas,
Aspazļijas] vakars. Aprīlī būšot mans. Ida lasa savu dom-

rakstu par Sauli. O. slimo jau 5 dienas. Rīt gribu palikt
mājās un gatavoties uz runu. Ida: baidoties pie viņas nākt

draudzenes manis dēļ. Āboliņš bijis pārsteigts, ka laipns.

17.1.24.

Ceļos 9, vingroju, neeju uz teātri, pūlos ap runu, bez pa-
nākumiem. Atnāk skolnieks un skolniece no Tautfasļ
augstsļkolas]. Priekš kursiem lūdz grāmatas manas, no

manām neesot Kult. fonda bibliotēkai devis. O. pārnāk ar

ziņu, ka Asp[azijai] un Priedkaln Anļnai] piespriesta va-

sarnīca Lielajā prosp. 33, kopīgi. Laikam vieta laba. In.

uz Priedkļalnu] An[nu]. Vakarā tā atnāk. L. ciemiņi. Visa

diena man pazudusi. Vaina, ka es no rītus aizlasījos.

18.1.24.

Aizeju uz teātri, tad uz 111 v[idus] sktolu] 1
,

bet palaižu
laiku pieteikties pie runas; Lieknis2 min pateicību Ulma-

nim, tad nerunāšu, bet beigās maza meitenīte Šturm min

savā runā mani 2 reizes, tad gribu runāt, nu ir par vēlu.

Aicina runāt otrdien skolēnu sapulcē. Aizeju vakarā uz

Ģildes izrīkojumu
3, ļoti laipni pret mani, L. nosēd visu va-

karu klāt. Rītiņš: dzīvokļa kolektīvs tur būšot labāk uztu-

rēt mūsu pansiņu. Teātrī pagādāju dekorācijas Jakovi-

čam.4 Kopā ar Smiļģi mājās, izstāsta visu savu dzīvi,

2X miljonfārs], nu tikai brīvs jūtas, dzīvi uzlūko objek-
tīvi. Man pretēja gaita: dzīvoju vairāk citu dzīvi, ne savu.

19.1.24.

Neaizeju uz 111 v[idus]sk[olu]\ mācītāji būšot, teātrī no-

rakstu dzejoli «S. d.» un Freinberģim. Uz mājām. Vakarā

uz Jakoviču. Austriņš tramā: bez vietas, var rakstīt tikai

noveles, ne kritikas un romānus, ar ko pelna vairāk. —

Leišu izrāde Vingrotļāju] zālē. 25 g. jubileja. Naiva pub-

lika, neprot ģērbties, rokas turēt, bet sajūsmīga. Endze-

liņš — ir kautrīgs, nosarkst, kad ar viņu runā. Meklējis še

baudu, un te tik vēsture un etnogrāfija. Aiziet. Leišu Pa-

leckis, Rigitis informē mani par uzvedamām leišu drāmām.

Apsveicu, izdodas labi. Palieku uz mielastu. Atkal runu.

Sirsnīgi un bailīgi ļautiņi. Skaists Garnvte. Lapiņš nofoto-

grafē grupā arī mani, aizdedzina karodziņu. Leišu meitene
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Mirga tiek pakārta un tā fotografēta. Pulkst. 3 mājās,
300 rbļ. 4. L. noguris.

20.1.24.

Guļu līdz pusdienai bez brokasts. Vingroju. Skatos Lu-

gānas albumus, ļoti bēdīga sirds. L. paliek jautrs, no sli-

mības atplaukdams. Visi kopā vakariņās. Pr[iedkalnu]
An[na] bijusi jūrmalā, laba vasarnīca, 2 gruntis, tikai sēta

jauna, t. i., īpašnieks negribot. Būs jādzen, varbūt arī ne-

maz nedos man, kad vācu koalīcija. Bet Berga «Latvis»

boikotē. «Jaunās Latves» zinātnieki, B. par sūtni. Citādi

strādniekiem ņem nost slimokases. lerēdņiem 7 stundas.

Uz T[autas] augstskļplu] neeju, kaut gan «Iela».1 11 gulēt.

21.1.24.

Nebiju gājis uz Tļautas] augstskļolu]. Tur bijis petardu
uzbrukums izrādei. Kurcis stāsts. Brehmanīšas jubilejā.1
«Raudupiete» ļoti vāja luga, epizodes vien, bez rakstu-

riem. Kaps un raudulība. Tomēr aplausi. Jubileja sirsnīga,
mana runa vāja, jo biju visu iepriekš sastādījis un iemācī-

jies, un, kad nu vārdu aizmirst, tad viss teksts jūk. Bet

taisni šo runu uzteic «Valdļības] Vēstneļsis]».2 Eju vēl ar

tramu mājā.

22.1.24.

Guļu ilgi, domāju par runu Bērziņa jubilejā 1
.
4uz sa-

eimu, līdz 9. Brunīts, lai runājot 20 gadu partļijas] jubi-

lejā aprīlī,
2 būšot ārzemnieki. Višņa, lai runājot 26. janv.

3

ar Bastjānu un Cielēnu. Gulbis aicina Asp. uz Valku martā.

Fliass, lai dodot dzejoļus «S. d.». Uz Operu: Meļņikovs: kā

inscenēt «U. v. N.».4 Rīt jāiet uz mēģinu. Mļeļņikovs] in-

scenēs labi, kaut gan dekorācijas paliek tās pašas.
s Dzī-

vāks, vairāk fantāzijas. Apsveicu R. Bērziņu, izdodas labi

runa. Eju mājās 11 ar Smiļģi kopā; laipns, atnes man mapi,
] o aizmirsu Operā. Par manu runu min Reiters: Zālīts

«J. Ziņās» gan neatstāsta, bet savā ievadā min 2 reizes6.
< Māksliniekam esot jābūt lielam cilvēkam» un «brīvības

tenors». Sapnī redzu, ka man melnie svārki, bet pilni ar

putekļiem, es tos noslauku. Kāds aiz manis teic: svārki

neesot bukstiņa
7. — Vakar redzēju, ka Idai balta cepu-

rīte. Vakar kārtis liek Veckalnu Anniņa: es dzīvošot

100 gadu, pēc 4 gadiem mierīga, patīkama dzīve; līdz tam

nepatikšanas, uzbrukumi, kuri beigšoties man par labu.
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Olgai: ka precēšot vecu kungu pēc 4 gadiem un dzīvošot

laimīgi.

23.1.24.

Ceļos vēlu, uzrakstu savu runu R. Bērziļņam], citas ne-

paspēju, vingroju. Uz teātri 2. Sēdi atlieku uz piektdienu,
jādod nauda Keitānampriekš mielasta «Mušām»1. ArFrein-

berģi: «Vaidelotei» 30 gadi, «Faustam» arī 25 gadi
2

.

—

R. Bērziņam ienākumi 200000. Akuraters pelnot no lauku

lugām 10000 mēnļesī]. Lejiņš: zaldātos uz IV2 gadu, lai

uzvedot «Titu» un viņa lugu
3
.

— Mājās, uzrakstu 1 dze-

joli bērniem. — Jāraksta lauku lugas.

24.1.24.

Neatminu, vai biju teātrī. 8 vakarā ar In. uz «M. ķ.»
mielastu. O. nenāk līdzi, nav laikā aicināta. Mielastā

runā, joko, izdodas labi, bet ēdiens un dzēriens par maz

un tie paši slikti. Visu vakaru ar Mircevu, simpātisku
krievietīti, runā labi latviski, protežēt prasa pie izgl. mi-

nistra.1 11 mājās.

25.1.24.

Vingroju, uz teātri 4, nav neviena, 5 uz saeimas sēdi.

Meierovļics] pārdrošs bijis, paļāvies uz centra svārstību,

neatlaiž Ducēnu, pretī žīdi, pus mazenieki, nost, un vietā

nāk Zāmuels.1
Visiem pārsteigums. Punga sēd līdz pēdē-

jam, kamēr nāk un nogrūž no krēsla. Citi uz «Zemgaliju».
Pa starpām teātra sēde, aši nodaru, dzērāji.

26.1.24.

Guļu ilgi, ceļos tikai 12; jāiet uz sapulci. Atnāk Cilder-

mfane?], ved uz Altonavu 61
,

runa labi, huļigānu «pipku

komanda», kad es saku, ka mēs cīnāmies kultūras līdzek-

ļiem. Es saucu «ārā», izsviež 6 vīrus, pateicos policis-

tiem, dodu roku, ļoti priecīgi. Tad uz augstskolu. Tautu

savienļības] veicināšanas] biedrību2, samaksāju 100. Tad

uz Matīsu3
; par agru, nav nekas rīkots. Runāju labi, sa-

ņem un izvada ar aplausiem. Dziedātāja Šulcs, Šāberts.

10 mājās. In. bijusi teātrī ar O. Mani gribot revidēt bu-

dž[eta] komisijā4
.

Uztraucos. Vakarā pie galda nerunāju.
Pika5

ļoti mīlīga saņem.
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27.1.24.

Ceļos vēlu, nevingroju, bez brokasts, tikai Durbes

āboli. Pusdienā atnāk Pr[iedkalnu] Anna. Edinb[urgas]
prosp.

1 33 labāku vēl, žīds īpašnieks nav remontējis, ne-

cerējis, nav tiesības. Blakus 31 Sīmanim 2 pūrvietu grunts,
7 ēkas. Bungšs teica, lai neatsakoties. Atnāk Krauja: grib

pirkt par 600 tļukstošiem] muižu [Derienu?], ir 250 t. Tad:

piedāvāts par ārlietu ministru, pierunāju pieņemt, muiža

darīs neatkarīgu, aiziet priecīgs. Vakarā 4 dzejoļi. Rītā

kārtojos, iedomājos, ka jāuzraksta «Mana sabiedriskā dar-

bība», ordens, Kult. fonds, teātrī.

28.1.24.

Ceļos 8, vingroju, plānoju, V212 izbraucu uz teātri, sēde

budžetkomisijā, nenāk priekšā teātra lieta, pieprasu un

dabonu no Mediņa zīmi, ka maksā man 4% par «U. v. n.»

izrādēm. Auto garāža valstij lielus zaudējumus, mums

jāsamaksā par ministru un prezidentu braukājumiem. Te-

ātrī mēģin. «Faustam», 20 ainas, labas, bet vai patiks? Zelt-

matis intriģē: «Aspazijai» uzlicis premjēru cenas 24. reizē,

tāpat «M. ķ.» 100 rbļ. Tāpat budžetkomisijā: kā kāpušas
valsts piemaksas, bet taisni pēdējā laikā kritušas. — Uz

mājām. Satieku Krauju, atkal sašļukusi dūša, nav gājis

pie Zemgaļa. — Guļu. Uz teātri: Rone1. Nav jaunā zvaig-
zne: «putnis tas nav», teiktu runcis. Smaga, skan grīda,
biezi pleci, maz uz pirkstu galiem. — Mājās: Brehmfanes]
abas2

,
Miezīte, rīkos «Pazudļušo] dēlu», vajga grimētāja.

Mājās O. bez āboļiem. Rītu jāraksta.

29.1.24.

Vingroju, rakstu kantāti, uz teātri neeju, uz saeimu 5.

Krauja nav ticis par ministru. Preses likums un par poli-
tisko] apsardzi, puslīdz liberāls. Vakara sēde frakcijā

pēc beigām: «Rigļasche] Nach[richteņļ» vāci pret Šīmaņa

projektu, kadastrēt vācus un ņemt nodokļus obligatoris-
kus. Es runāju, labi, izšķiroši, bet to atzīst tikai Nik. Kal-

niņš. Ar tramu mājās, man ļauj runāt agrāk.

30.1.24.

Ceļos 9, Undrics no Alūksnes dēļ Kult. fonda, avīze, uz

teātri, sēde Kult. fondā, tad Finansu komfisijā]. Opera nāk,

teātri nenāk priekšā, kreņķējos, mājās tikai paēdu pienu,
tad uz teātri «Faustu»1, 200 rbļ par dārgu, neizpārdots,

vāji spēij visi, sevišķi Rodrigo, spēj tik reālistiskus] sī-
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kus dumiķus un neģēļus. Publikā ari nemiers. Rode ne-

spēj darīt intresantus pat Auerbaha un raganu skatus.

Paņemu atslēgu no Vesmaņa, bet brauc mājās. Kreņķis,

nogurums. Vakar In. samaksājis nodokļus [Bazn. 30?].

31.1.24.

Ceļos 8, avīze, vingroju, 12 uz teātri, Freinbfergs] paš-
portretu dzejā un balādes pieprasa. Nemiers ar «Fausta»

izrādi. 1 Skolnieks. Uz saeimas budžeta komisiju. Turu

niknu runu pret Vesmani
2. Citi neuzbrūk, pret Reiteri bij

vēl Birkhāns un Kasparsons. Man atbild un palīdz, bet ļoti
neveikli Bastjāns un Dēķens. Vēl manī paliek pāri nik-

nums. Vai rīkot teātrī tiesāšanu vai lasīt priekšlasījumus?
Vai būs publikas? Varētu ar dekorācijām, kā, piem., «As-

pazija». Sarakstītu mazu ludziņu: pret teātri vispār un

Nacionālo sevišķi. lepriekš priekšlasījums, kas iepazīsti-
nātu ar faktisko stāvokli. Es un citi spēki, Freinbļergs],
režisori kā apsūdzētie, arī aktieri, kritiķi un politiķi kā

sūdzētāji. Publika savā lomā. Dekorācijas un tiesnešiem

kostīmi. — Līcīts grib dekorācijas. Couethe atHkt iz-

rādi. — Vakarā attaisu baltkrievu paku: ir divas fotogrā-

fijas no Ludzas ģimnāzijas uzveduma «Paulinka» un galv.
varones. — Dienā Kempis un Koreckis pieved trīs krievus,
kas negrib būt baltkrievi. — Zeltmatis bij sabijies, ka es

negribēju iet uz komisiju.

Februāris

1.2.24.

Teātrī neeju, saeima, 3 krievi, Koreckis viņus instruē-

jis. Morics prasa nosaukumu biedrībai, kas grib izdot soc.

grāmatas. — Dienu pavadu gulēdams. Meklēju Siversu,

neredz mājās. Olga uz laulības disputu
1
, varēja arī iet In.,

partija pieliek tam lielu svaru. O. atstāsta, gulēt 3.

2.2.24.

Uz teātri. «M. ķ.» neejot. Freinberģim nododu pašpor-

treju — dzejoli
1. Bijis zviedru virsnieks Mellins par

aģentu putekļu sūcējiem. Atnāk Olga. Uz mājām. Va-

karā uz operu: «U. v. n.» jaunizrāde 2
, izmests 3. cēliens,

revolūcija laukā, nu visiem patīk. Bēdīgi ap dūšu, arī Me-

diņš nožēlo, pēc simts gadiem izlietošot. M. kundze laipna,
bet laipnāka ar Vētru, vēlāk mani slavē. Izsauc Mediņu,

3 reizes, Meļņikovs līdzi, mani neaicina, es vairs nevaj-

dzīgs. Alfr. Kalniņš par kantāti: darbs un dziesma, vīrieša
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un sievietes elementi, tā esot labi. Ozoliņš izgudrotājs par

lidošanu ap pasauli. Mač grib operā mani satikt, kad

kāpju tramā, viņa ir klāt un brauc līdzi. Grib laikam tikt

pie teātra. Norunājam līdz V23. Guļu vāji.

3.2.24.

Ceļos vēlu, bez brokasts, pusdienā ne vārda nerunājam,
O. uz krievu teātri «BHmH[ēßbiir] caA». Man ļoti nelaba

dūša, pašnāvības domas. Visu esmu pazaudējis no cieņas,
kas bij iegūts. Teātris necieņā, mana vaina. Es neat-

bildu. — Ķieģeļu pircējs. — Neko nestrādāju. Vakarā

saruna ar O. un 1., lai rakstot «J. Ziņās» polemiku. Ne-

vajdzēšot žurnālu. Laulības lugu lai es nerakstot, būšot

uzbrukumi. Bet prozas lugas pieprasot no manis. Angliski
mācīties. Vakarā drusku atlaižas nelabā dūša, bet sma-

gums paliek.

477.2.24.

Vingroju visas dienas. Teātrī vakarā Lil. Ērikas bene-

fice. Turu labu runu
1
,

bet uzbrukumi Ērikai. Mājās pēc

glāzes vīna. Neviens nemana manas [asaras?].

577.2.24.

Palieku mājās, 5 uz saeimu, kādam izdaru pakalpo-

jumu — pie Krieviņa, krievam. Pēc saeimas CX sēde, es

stāvu par vācu biedru atsevfišķu] organizāciju.

6./7.2.24.

Vingroju, uz teātri: Gadaļins, Azura, ļoti dūšīga, cīņa

palīdz, mani rāj. Mājās. Uz «Faustu». Lācis 1 neprot tek-

stu, bet spēlē labi, kaut gan lēns un stīvs. O. arī izrādē.

Mājās. Mazais raksta par Blaumaņa Kristīni, iesāk ar manu

pantu. Norunājām līdz 2. Vai tomēr nevarētu liela stila

lugu rakstīt? «Fausts» patīk. Daudz publikas, jo Šīmans

labi rakstījis
2
.

Pašiem nav sprieduma. Paliekam runājot
līdz p. Z

7.2.24.

Ceļos 8, avīze, vingriņš, teātris: Freinberģis grib ņemt

«Antļoniju] un Kleopatru» savā beneficē. 500 rbļ. Skaidrī-

tei 1
,

200 pastniekiem. Zēns, lai dotu vietu. Pigulevičs: balt-
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krievu ģimnāzija izrāda pie mums «Paulinku», ļoti labi.

Laiviņš: atgriežas pie manis, «Jaunļatnes] Dzīvi» nopirkuši,
liberāli vadīs. Mēs par goda biedriem, līdzstrādnieki,
«Sirds nerru» lai uzved, bez honorāra2

,
dod vēl 10000 in-

scenējumam. Mājās, tramā Brusubārda, par Rozi: neiet.

Mājās, Priedkļalnu] An[na], Rāviņa kundze, lai protežē.Die
Ivanova. O.: piespriesta vasarnīca Edinburgā Asp[a£xj'ai]
un Pr[iedkalnu] An[nai]. Eju uz bādi pēc mēneša, politika.
O. bijusi «laulības disputā»

3
, vāji. Apsesdēls, ciniski, kai-

lām rokām un krūtīm. Vairāk ļaužu, mazāk prātības. 12

pārnāk O.

8.2.24.

Vingroju. No rītus aicinātājs uz Krustpili, nebraucu

ziemā. Teātrī. Siverss nosaka termiņu pie notāra uz pirm-
dienu. Lūdzēja grib 5000 rbļ. priekš aužamām stellēm.

Vakarā uz saeimu, ielūdz rīt uz Liepāju, «Strfādnieku]
Avīzes» 5 gadu jubileju. Uz indieša lekciju

1
neeju, sa-

zvanos ar Švīkuleni. Tāpat negāju uz laulības disputu.
9 uz mājām. L. baramies, jo nav darījusi iespaidu runā-

šana. Gulēt 2.

9.2.24.

Ceļos 8, māju grāmatas ieraksti, avīze, lūdzējs, palieku
bez vingriņa, bez brokasta. Teātrī: Jesens atnes 7000,

dzejoļus lai dodot vairāk. — «Castagnola» jāraksta! Var-

būt bez ilustrācijām «Domām» vai «Ilustrētajam] Žurnā-

lam]», vai «Nedēļai». — Mircevai rekomendāciju Ander-

sonam.
1

— Lejiņš neiet zaldātos. Anta Klint un Amtma-

nis grib nākt atpakaļ
2
.

— Pasttelegrāfnieki lūdz uz savu

vakaru, uzteicu. — «Estonias» teātra direktors un admi-

nistrators informējas; 2 stundu saruna. Mājās, tramā bi-

rutnieks, viņam par grūtu 4 dienā braukt. L.; In. bāde,

drusku aizmiegu. Vakarā mājās. Gulēt 12.

10.2.24.

Ceļos 8, avīze, L., mazgājos, bez vingriņa. Pukits un

Baumans, skulptors, pierāda 2 stundas, ka Kult. fondam

jādod nauda katram, kas dikti grib. Pusdienā visi kopa.

Guļu drusku. Lasu «Domas», jaunajiem lieliskas pretenzi-

jas, bet spējas nav. Atkārtojas dekadentu laiki, kad mēs

arī bijām izdzēsti. Arī toreizējās «Domas» 1
mus_ neaizstā-

vēja. Vakarā atnāk Mīlīte: melanholiska pēc brāļa nāves,

nav viņai neviena cilvēka. Rīt jāiet bankā.
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11.2.24.

Ceļos 8, nevingroju, braucu uz R.L. A. P. B. kasi 1, ņemu
Fredi līdz, abi ar In., izņemu visu ielikto un vēl aizņemto
200 000, no kuriem atvelk tūlīt 8000. Bet pie notāra Si-

verss neatnāk. Teātrī līdz 723. Opincāns prasa dzejoli,
Kurcijs: nāk. svētdien runu «Literatūra un strādniecība»2

.

Barons atnes korektūru «Biarmija». Mājās. Tulkoju
«Kainu» 2 lapp. Kakls sāp. Rīt gribu palikt mājās un strā-

dāt.

12.2.24.

Ceļos 8, nevingroju, palieku mājās, no rītus avīze un

tūdaļ «Kains», bet pa visu dienu notulkoju tikai 6 lappu-
ses, vēl paliek 20, t. i., 2—3 dienas. Labāk iet, kad ietul-

kojas, nekā šad tad pa starpbrīžiem. Neeju arī uz saeimu.

L. jaunu ziņu. Prieks.

13.2.24.

Palieku mājās, tulkoju «Kainu», pircēji mājai, nav ko

steigties. Guļu pēc brokasts. Tulkoju. Lasu «Buch vom

Tee». Atnāk klintnieki lūgt uz slēgtu vakaru. Runāju par

to, ka progress ved uz labu, arī veselībā. Tulkoju. Olgas
māte un tante. Vakariņas. Tulk[oju] 6 lapp.

14.2.24.

Palieku mājās, tulkoju, kopš 726, drusku brokastoju,

apēdu ābolu, bet ir jau par daudz, atnāk Cipariņš ar or-

deriem, vēstule no Bērziņa pēc naudas. Atnāk pircējs.
Jaunkundze ar «Biarmijas» korektūru. Guļu. Pusdienas

neēdu. Tulkoju. In. uz teātri. Maijas Cielēnietes «Sark[a-

nais] nerrs». Izkrīt 1 tā, ka pat neizsauc un neplaukšķina,
kaut gan visa partija kopā, tai nav dūšas, atstāj savējos,

pat ne puķes. Līdz tam bij M[aija] C[ielēna] ļoti iepū-

tīga. — Atnāk Mačene, dzejols, prasa padomus, norunā

3 stundas, L. dusmo man. Mans darbs nokavēts. M[aijas]
Cļielēnas] zaudējums mums liels gandarījums, arī teātrim

un man.

15.2.24.

Mājās. Lasu «Biarmijas» korektūru 512 rindas. Atnāk

dakters Pētersons, paraksts; labprāt runā. Priekš pusdie-

nas aiziet, In. uz pilsētu. Tulkoju, rīt jābeidz. Runāju ar

O. māti vēlu, 12.



Rainis 1929. gadā



Rainis savā darba istabā 1927. gadā



Rainis kopā ar V. Rīdzenieka ģimeni Mežmuižā 1925. gadā



Durbes pils



Rainis savā istabā Durbē



Rainis un Aspazija Majoros 1929. gada septembrī

Rainis savā vasarnīcā Majoros divas dienas pirms nāves



J.Tilberga glezna



A. Bijas darināts Raiņa krūšutēls (atrodas Briseles municipalitātes ēkā)



193

16.2.24.

Mājās. In. uz pilsētu. Olgas māte un tante ienāk atvadī-

ties, ilgāk runājam. Tulkoju. Nemazgājos. In. atnes sal-

dumus un Gothes kalendāru, lasu to labāk nekā jaunos.
Mazais laipnāks, palīdzu pie Blaumaņa. Uz «Soc. dem.»

un Gulbi lieku telefonēt, ka nebūšu priekšlasījumā 1 un ka

«Kasp[aru] un Birutu» uzvedīs aprīlī. Gulbis sūdzas, neesot

naudas, ko braukt uz ārzemēm. — Vai varēs izdot manus

koprakstus? Vai tad vērts ir palikt še līdz 60 gadiem? Vai

neiet tūdaļ strādāt lielo darbu? — Vakarā tulkoju un pa-
beidzu «Kainu». — Biju redzējis nelāga sapni un nodrupis

gabals no laimes akmeņa. 723.

17.2.24.

Ceļos 8, avīze, meklēju «Kainam» dekoratīvo ietērpu.
Lasu «Asīriešu kultūru», skatos Klimatu. Atnāk pircējs un

adv. Eglīts. 2ēl pārdot. An[na] Priedkļalne] vasarnīcas

iemaksu grib taisīt. Lasu Binding, apm. tā, kā mēs rak-

stām. — Vakar «J. Ziņās» bij teikts, ka kāda Rvs tulkošot

«Jāzepu».
1

— 2ēl pārdot šo namiņu, celsies vēl cenā. Ne-

laba dūša, negribu strādāt; projām braukt, bet arī tur

bija sēras un negriba strādāt. Un laiks strādāt nopietni. 2.

18.2.24.

Ceļos 8, mazgājos, lasu ķīniešus, guļu. Atnāk Loven-

bergs, lai atsakāmies no vasarnīcas, blēža fizionomija.
Atnāk Silvija ar narcisēm. In. uz Rīgu, pārved arī narci-

ses, Rībels arī dāvājis. O. atnāk 7210, Gulbis paņēmis
«Kainu». Izdošot koprakstus novembrī. Priedkļalnu] An-

niņ dēļ vasarnīcas. L. aizmieg rokās 1.

19.2.24.

Lasu «Baladenbuch». Bīlmans, lai dod «Domām». Lai-

viņš atnes ciklames un āboļus, laid dod «Jaunļajaiļ Dzī-

v[ei]», kas pāriet viņa rokās, būs arī Birznieks, Kaupiņš.
Runā 3 stundas. Paulīne Zeltiņ runā kā mācītājs. Taisu

balādi par Veltu Liekni 1, iztaisu, bet pārāk naiva, nevar

tik pavirši. Bet, ja prasa daudz pūļu, tad neatmaksājas.

20.2.24.

Eju uz teātri, nevingroju vēl, avīze, abi ar In. uz Fredi,

parakstām pie Čulkova pirkšanas kontraktu. Kopizde-
vumu iznāk mazāk nekā domāts. Teātrī: kam nebijis
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Skaidrītes jubilejā
1. Uzbrukumi no Hermaņa Asara.2 Linde:

ka tas dzejnieks, par kuru es runājot labi, par mani ļauni.
Atnāk Priedkļalnu] Anniņa, uzrakstu lūgumu Vītolam, lai

ieved vasarnīcā. Mierkalns bijis pie viņas, pārmet, lai

atsakoties. Gribu rakstīt «Tekām», bet nevedas. Jūtos ne-

vesels: aukstums, kakls sāp. Kad tik nav atkal jāliekas

gulēt. Jāraksta polemika. L.

21.2.24.

Guļu kopš 11, mostos 5, ceļos 8, lasu bērnu žurnālu

vācu, slimības zīmi atnes, vingroju atkal pēc nedēļas, uz

teātri, nosūtu 2000 r. Artur[am] Bērziņam, saņemu algu sa-

eimā, polemikas rakstu sastāda Zeltmatis, tad vēl jāraksta
«Jaun. Ziņās». Lejiņš aizrunā sev Kaina lomu. Latv[ijasJ
atvaļinļato] karavīru biedrība ieceļ mani par goda biedri.

Čehoslovļakijas] vācu soc[iāl]dem[okrāti] atsūta žurnālu.

Baltkrievi lūdz teātri izrādei. 1
Mājās. In. uz Nac. siev.

līgu. L. izruna. Nestrādāju, aiziet laiks, nav dotas dzejas
«Domām». Jāstrādā. 3.

22.2.24.

Ceļos 8, meklēju tematu bērnu dzejām. Avīze. Uzrak-

stu 1 bērnu dzejoli. Neeju uz teātri. Pircējs — māklers.

Vingroju. Guļu. Kārtojos. Uz saeimu. Saruna ar konduk-

toru. Saeimā ar Eliasu, negrib Dziļleju. 400 rbļ. Māterenei.

Bīlmans: Līventāls v. c. nemaksā AI. Bērziņam. Vecais

Trasuns vēl nav sirms. Sajūta smaga. In. 2.

23.2.24.

Ceļos 8, jūtos nevesels, 8° auksts. Liku teikt, ka neiešu

uz teātri, tomēr eju, nevingroju. Dzejols goda biedriem «at-

vaļinātajiem] kareivjiem», 1 nosūtu «Jaun. Ziņ.» un «Soc.

dem.», ielikts par Čaksti un tā pateicība. Novedu uz pil-
sētu. Naudu nesamaksāju Čulkovam.

— Freivaids no

stud. padomes — ierakstīt «zelta grāmatā» un 1000 rbļ.
samaksāt. Dekāns bijis naidīgs pret mūsu teātri, viens

Smiļģis iztiktu bez visas direkcijas un dramaturga. Briga-
ders ari paraksta pretrakstu. Būs man saeimā jāuzstājas,

riebjas polemikas. Būs varbūt jāatkāpjas no teātra direk-

torības. In. neko nebēdā, iztikšot tāpat. — Bet vai taisni

nevajadzētu ar nodomu iet projām, lai darītu reiz lielo

darbu un atjaunotni? Jāiet, bet kur L.? Vakarā studļents]

Zālīts; stāsta par Jaunzēlandi; prasa naudu, nedodu. Kad

iedomājos braukt prom uz Austrāliju, būtu tomēr bries-
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mīgi. Saista L.r bet tomēr nedod atjaunotni, un gribu
kauties. Vairāki nama pircēji, bet 400 par daudz.

24.2.24.

Neeju uz teātri. Vingroju. Mājās guļu, In. uz kino. L.

Neko nestrādāju. Nogurums.

25.2.24.

Neeju uz teātri rītā. Guļu, noguris. Pēc pusdienas sēde

teātrī. Vainovskene denuncēta, sēdē arī AI. Kalniņam par
«M. ķēn.» 25000. Uztraukums dēļ Vainovskas, man vēs-

tule. Mājās, nogurums. Lasu Goethes «Liebes leben», dara

melanholisku.

26.2.24.

Ceļos 8, nevingroju, lasu Gētes biogrāfiju, melanholija

stiprāk. Braucu uz teātri. Mierlauks no Ventspils sveicienu

Asp. 5 reizes. Osis grib «Arājdēla» lomu. Mājās. 5 uz

saeimu. Visur esmu noguris. 8 uz teātri: Freinbergs: lai

uzved Gulbja lugu
1
.

Tātad: «Pigmalions», Vilde, Gulbis,

Zeltmatis, «Kains», Akuraters, Laiviņš, Lejiņš, «Žūpu Bēr-

tulis». Tramā saruna ar Brehmanieti, «Aladīns» — laba

rcrāde, Ozolkāja 1000 par dārgu, vesels Ozols 50 r. Silings
no «Zemgalijas», vēsturi rakstīt. Pika top apraudāta, tad

atrasta. 2.

27.2.24,

Ceļos 8, avīze, vingroju, uz teātri: Špīlberģenei jāiz-
saka rājiens, iznāk labi. Milda Rfiekstiņa] sūdzas par

Mierlauka rupjību un neizglītotību. Osis grib lomu «Arāj-

dēlā», Zeltmatis solījis pieciem, nu plēšanās. Gulbis pa

telefonu: «Kains» ap 20. martu, par vēlu. Antons. Palīdzļī-
bas] iela 13, dz. 5. Riekstiņš dēļ Eglīša nama_ pirkšanas.
Jauns pircējs namam pieteicas. Azura laipnāka, atzīst:

bija cīņas psiholoģija, plāni labi. Esmu jautrāks, bet vēl

noguris. — Vakarā Ida rupja, kaut gan domā labi, mani

aizskar. Lasu

Gēti un bēdājos var viņu. Vakar ilgi runāju ar L. par mir-

šanu, dienvidos labi mirt un dzīvot.

28.2.24.

Ceļos 8, vingroju, pircēji —laucenieki, avīze, «Gleichheit»

bet In. dzird «Hier ist nichts
1
». Didzis2 nozudis, In. bēdā-

jas, lai es dodot spēku, norādu uz darbu. Teātrī: Rode un
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Cimermans par «Kainu», kopīgi inscenēsim, ies. Nelaime,
ka Rode pats grib spēlēt. Revīzija no Kontroles, Vainov-

skene denuncēta, trūkst 25000 r. tomēr. — Nodod man

lugu no Tautmīļa-Bērziņa. — Baltkrievi pēc padoma. L6-

venberģis vakar pie trama gaidīdams: to pašu. Vakarā

mājās, uz bādi, Priedkfalnu] An[na] nav teikusi, ko Buše-

vicene runājusi, noliedz, nosarkst. — O. ņem Veck[alnu]
Ann[as] kanti Didža lietā. — In. pabeidz Jesenam. Man vēl

nav nekā, negribas strādāt. 1.

29.2.24.

Ceļos 8, vingroju, pircēji—laucenieki, avīze, «Gleichheit»

lasu, nav temats bērnu dzejām. Uz teātri, bij. zviedru

virsnieks, lūdzējs 25 r. Vainovskene: 9000 iztrūkums, to

tūliņ samaksājusi, denuncējis laikam Zeltmatis. Frein-

b[ergs]: Kainu Lejiņam. Mājās. Silamiķels pircējs, sola

375. Melnalkšņa kundze: vai Novaggio būtu labs? Saeima:

Gulbis par Valku, Rūdzis: pievienot Ilūksti pie Daugavpils.

Bungšs: varbūt taču nedabūsim vasarnīcu, bet tad kauns

ari Centrļālajai] kom[itejai]. Dēķens. — Nogurums. Jā-

strādā.

Marzo

1.3.24.

Ceļos 8, nevingroju, rakstu mēn|eša] rēķinus. Atnāk pir-
cēji. Atnāk vecene: ne mācītājs, ne ārsts nevarot palī-
dzēt, vai meitiņas vēstule pareiza; apmierinu. Tātad nāk

visi kā pie pēdējā glābiņa. In. saka, ka naudas lietās visi

uztic. Tik partja ir pret mums visur, liekuļodama piekri-
šanu. Uz teātri: Zeltmatis intriģē, kam esot dots V. Eglī-
tim avanss. Jauns pircējs pieteicas. Leišu studenti 27 no

«Zemgalijas» top vesti uz Dailes teātra «Kreisleri», ne uz

mūsu «Faustu». Rīt 2 pie mums, tur tad es iešu. Vakarā:

atnāk Cimermans par «Kainu»; dodu Klintu. Atnāk J. Zā-

līts, stud[ents], pēc 100 rbļ. — Vēstule no Rudevica, liedz

vasarnīcu. — Vēl nevaru strādāt, nogurums. — Vajdzēs
no partijas izstāties. 1.

2.3.24.

Ceļos 8, vingroju, pircējs Eglīts, lai neatsakoties no va-

sarnīcas, uz teātri lietaviešu dēļ. Jaunsudrabiņš ar kun-

dzi, lai angažējot viņu meitu. O. līdzi. Grīnīte, lietavie-

šiem rādu teātra iekārtu līdz griestiem un līdz pagrabam
un krāsnīm; tikai ventilācija ir par grūtu. Mājās. Uz
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«Klints» vakaru neeju, nevesels. Mājās Mikiņš
1 sakosts

no 2 suņiem. In. glābis. Tā jau nokosts melnais un Didzis.

Bermontiešu suņi. Lasu: «Vittoria Colonna» no M. Her-

bert; par Michel Angelo, nabadzību, vientulību, daudz

strādājis. Pie L. Pierunā, lai neatsakoties no vasarnīcas.

3.3.24.

Vingroju, uz teātri, kaut gan negribu iet. Mājas pircēji.
Izņemu algu. Vakarā neeju uz lietuviešiem. 5.3. Nezinu

vairs, kā pavadīju vakaru. Atmiņa pilnīgi bojājusies.

4.3.24.

Vingroju. Uz teātri. Lejiņš. Gulbis atsūta 50 000 man un

150 000 In. vekseļos. Vakarā uz saeimu. Rudevics: pie-
runā, lai atsakāmies no vasarnīcas. CX sēde: vāji ar or-

ganizāciju. Bīlmans par «Domām». Nedabonu runāt, par
vēlu, jābrauc ar tramu. Bungšs arī liedz. Mikiņš nomiris

723, In. guļ pie manis.

5.3.24.

Ceļos 7, neguļu In. dēļ, vingroju, uz teātri. Pencītei

parakstu avansu, tad atnes atpakaļ zīmi. Izņemu hono-

rāru «M. ķēn.» 7000, «Fausts» 6000 r. Sludinājumu nododu

par pieklīdušo «melno Didzi» 60 rbļ. Vakarā uz teātri,

«Hetēras mantojums», ļoti viduvējs, no visurienes salasīts,

Vulfa iespaids, bet vājāks par «Meliem». Gulbis: izdos

koprakstus ne 2000, bet 3000 [eksemplāros], pārdos uz no-

maksu koprakstus. Labā omā. Būs labs papīrs. — Siverss

atnāk, izsauc no izrādes: viss būs drīz kārtībā, vēl 4000 rbļ.
jāmaksā. L. dusmīgs, samierin.

6.3.24.

Ceļos 8, nogurums, vingroju, avīze, nav nekādu plānu;
uz teātri, Freinbergs: Brigad[ere?] izkritusi, «lubliteratūra»,
lai es rakstot, Rodrigo: algas jāpaaugstina. Alfr. Kalniņam
roka pārlauzta. Koriste pieteicas. Jēkabsons — es saku, lai

neraksta tā kā par Blaumani; labi, ievērošot. Tramā: Pa-

leckis; vecene padod otrai vietu, es neliekos ne zinis. Va-

karā atnāk lūdzējs — leitis, dodu vēstuli līdz Dambekal-

nam. Atnāk Brigita: interesanta, jautra, kaut nav skaista.

Guļu pēc pusdienas. Priedk[alnu] An[na] negrib atteikties

no vasarnīcas. Ar L. dusmīgs.
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7.3.24.

Ceļos 9, vingroju, lasu, uz teātri, vēstules norakstu uz

Eleju un Valmieru. Sarunu maz. Satieku vakar Zālīti, šo-

dien Ķirķi, dzeltens un slimīgs, laipns, aicina savā labo-

ratorijā. Vakarā mājās. In. uz «Hetēras mantļojumu]» —

«putns tas nav»; kino «Bālā grefiene». L.

8.3.24.

Ceļos 8, nevingroju, 10 izbraucu uz arodnieku kon-

gresu1, nonāku laikā, Cemars, tramā svešnieks Sassen-

bachs un Krasinskis, es kā Voicehovskis, prezidents. Kā

polis. Turēšu runu, labi. leceļ par goda prezidentu. U/

teātri 1. Telegr[amma] Lļatvju] jaun[atnes] savienībai2.
«Soc. dem.» piezīme par baltkrieviem3

.

l/24 mājās. Guļu.

Nogurums. Nebraucu uz Matīsu4
,

nedz uz IV v[idus]skolu.
Rīt būtu jābrauc uz Bērnu draugu biedrību. Vakarā uz

L[atvjuļ jaun[atnes] savļienību]. Negribas, bet būs jābrauc.

9.3.24.

Palieku no rītus mājās. Pircēji. Vakarā ceļos un vin-

groju. Braucu uz Lļatvju] j[aunatnes] s[avienību], bet tur

ir Gopers un Ausējs, tā es palieku nerunājis. «Sestļasj
jāņu nakts» autors1 ar savu kundzīti, ar tiem norunāju un

noklausos I koncerta daļu. Orķestris īsti labs, varēja So-

mijā rādīties. Gluži svešas sejas, lielākā daļa nelatviskas.

Ir vairāki sabiedrības slāņi, kas viens otram sveši.

10.3.24.

No rītus teātrī, vakarā pie baltkrieviem 1
.

Tukšs, iekrīt

par 35000 rbļ. Dzied labi, spēlē arī. «Paulinka» pietiekoši;

kopā fotografējamies. Nerunāju. Lorencs, Dēķens, Cel-

miņš, Jaudzems, Zeltmatis.

11.3.24.

Uz teātri baltkrievu dēļ. Atlaižam par 9000 rbļ. Dāvā

grāmatu. Valdšmits: «Mēs dzīvosim mūžam.» Machen

vvir 1. Lāga vīrs, pilns dzīvības. Gribēja laikam mani mie-

rināt. Vakarā saeimā. Morics prasa, kā man paticis kon-

gress. Labi. Garāka, laba saruna. L. drusku uztraukts. Mani

meklējis klients.

12.3.24.

Ceļos 8, nevingroju, lasu babiloniešus, žēl «Gilgameša»,

nav dramatisks. Palieku mājās. O. viešņas, mīļi meiteņi;

nestrādāju pie «Kaina». Rīt gribu palikt mājās.
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13.3.24.

Ceļos 7, lasu babiloniešus, drusku par R. Steineru. Guļu,
notulkoju «Kaina» 4 lappuses. Pircēji sola jau 400; atnāk

Priedk[alnu] Anniņa. Vakarā uz bādi no 7—7210. Vēl

jālasa korektūra 4 loksnes. Drusku labāka dūša, ka sāku

strādāt.

14.3.24.

Ceļos 7, norīkoju fragmentus no «Kaina» priekš «Jaun.

Ziņām» un «rSoc. dem.»1. Lasu avīzi. Nosūtu drukātavai

caur Olgu rokrakstu. Vingroju. Izbraucu 7212 uz teātri.

Pērku biļeti. Nosūtu rokrakstu «Soc. dem.» «Latv. sociāl-

pol. biedrībai». Norakstu «Lauzt[ās] priedes» krieviski un

vāciski. Moricam priekš poļiem. «Daug[avas] Sargi» aiz-

nesu Lindem, lai uzrāda tematus balādēm. Feldmans un

riti: Smiļģis nopircis Kroderi un c, ari Arturu Bērziņu,
bez kontroles dabūnaudu no valsts un Kult. fonda. — Lasu

korektūru «Kainam» 3 stundas. Uz drukātavu un tur arī

vēl lasu. Tramā satieku Priedkļalnu] Anfnuļ pie Dzelzīša:

neesot Lēvenbergam nekādas tiesības uz vasarnīcu. Grib

tūdaļ ņemt savā īpašumā. Vakarā skaists skats debesīs:

jauns mēness, lejā Orions, augšā Procions un Aldebarans,

gar malām Sīrijs un Venēra; šī grupa ar mēnesi pārvalda
visu debesi. — Salst šodien, 18°, — Eju pie notāra, pilsē-
tas paziņojums, jāmaksā 3000 r. Arī Siverss grib vēl

4000 rb. In. pie zobārsta Gudža. Nāk man pretī, meklējot,
kur es tik ilgi palieku. — Gulbis atsūta kontrakta projektu
par kop. rakstiem, 3000 eks. (ne 2000) pa 3500, kopā mil-

jons.

15.3.24.

Ceļos 8, vingroju, uz teātri neeju. Neeju uz Eglīša 25 g.

jubileju 1, sūtu telegrammu. Lasu Plātenu. In. uz bādi. Ne-

strādāju.

16.3.24.

Ceļos 8, nevingroju, nekur neeju, lasu Plātenu. Atnāk

Merīte un Mīlīte, albums, vēl tāpat bērni. Atnāk Zeltiņu
Paulīne, stāsta par pašnāvnieku Veidi. Temats drāmai.

Lasu «Čūsku vārdus», labi tomēr, bet nav labi sakārtoti;

filozofijas par maz. Kādēļ Plātens nav slavens un iecie-

nīts kā Heine, jo ir taču vairāk dzejnieks. Nav publikai
tuvu, nav sentimentālu un saprotamu dzejoļu kā Gētem
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un Heinem. Nav banāli filozofisku un didaktisku kā Sil-

leram. Tiem ir abi: arī laba respekta dzejoļi. Lielie pub-
likai tālie dzejoļi ir tie, kas cilvēces vēsturi ved tālāk,

bet tas var notikt arī nemanot un autoru neminot. — Kas

paliek no Plātena pāri: 2 balādes. Kas no manis? «Tāl.

noskaņas», «Kalnā kāpējs», «Lauzt, priedes». Bet man nav

banalitātu, un tas nav labi. Jābūt.

17.3.24.

No rītus uz teātri neeju. Vakarā: Milda Riekstiņ, bene-

fice, «Pigmalions», runāju, uzrakstīta runa laba, norunāju
vāji, nedzirdami. L. nelaikā biļete, ar Osi sarunājos, sa-

līgstam.

18.3.24.

Uz teātri un vakarā uz saeimu. Cielēns: Hvusmans uz-

vēdīšot «Jāzepu» Holandē; karošot pret Buševicu. Jaunu

žurnālu dibina labais spārns. Švābe, Eliass. Kreisie atkal

labinājās, Dziļleja man dzejols dāvāts. Morics: lai es uz-

mudinot partijas dzejniekus. Pauls, Klāra un Kurcene.

Bungša. Veckalns 100 r. karogam.

19.3.24.

Uz teātri. Kult. fonda sēde I—4,1 —4, labi biju gulējis, jutos
labi, bet nekā nerunāju un samaitāju dūšu. Vakarā mājās.
Lasu manus vācu tulkojumus, nav gludi; vāciem gluži ci-

tāda dzeja. L. ļoti labi. — Vingroju no rītus.

20.3.24.

Ceļos 8, vingroju, mazgājos viscaur pirmo reizi. Uz

teātri. Vecenei priekš kapa vietas 250 rbļ. Bauskā uzve-

dīs «Mušu ķēn.», bet bez mušām! Uzaicina Arlļietu] mi-

nistrija uz japāņu filmu. Rode negrib vadīt režiju, kad

spēlē Lejiņš. Pēc pusdienas guļu. Kantāte vēl netiek. No

rītus vācu dzeja.

21.3.24.

Ceļos 7, vingroju, lasu Holderlinu, netaisu kantāti, kaut

gan būtu iespējama. Pircēji. Uz teātri. Atnāk Teter kdze

ar zēnu, dzejniece. Māklers. Pircējs. Dod tik 380, bet bez

māklera maksas. Uz mājām. Saeima. Brigita. levedu zem-

nieku iekšā. Kainu ņem Lejiņš un Lācis, Luciferu Kristaps.
Sēdē teātrī nepiedalos, jābūt saeimā, laukstrādnieku]
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likumu izgāž. Nāk. piektdien man jārunā pret baronu at-

līdzību. Dzelzītim maksās «Domas». Vai itāliski tulkojis
Palmjeri «Jāzepu»,

1
nezin neviens, kāds students ir stās-

tījis Kaupiņam. Ivanovs: ka Zeltm[atimļ trūkstot ogļu, re-

vīzija pret viņu. In. uz «Pigmalionu», jāiet līdz mājai, jā-
atstāj Cent[rālā] kom[iteja], kas tiesā Buševicu. Freinbergs:
lai aizrunā par villu.

22.3.24.

Ceļos 7, avīze, atnāk pilsētas ierēdnis dēļ nama taksāci-

jas un norunā līdz 12, nedabonu vingrot. Uz teātri. Baru

Zeltmati, gluži netīšām. Norunājam «Kaina» inscenēšanu.

Mani projekti. Paulīne. Uz japāņu filmu, tur nelaiž iekšā,

jo V23. Uz mājām. Paulīne. Neeju uz svētkiem, sūtu tele-

grammu ar Paulīni. Ar O. jau 2 dienas ļaunā. Nestrādāju.

23.3.24.

Ceļos 9, vingroju, atnāk Dora, lasu avīzi, ēģiptiešus, at-

nāk Pr[iedkalnu] Anniņa, Kurcene, Mežance, Berta Pīpiņ:
likumprojektu izstrādāt, sieviešu diena. Kurcija grāmata
«Aktīvā māksla», «Cīņa ar nezināmo». Nesaprotu «Aki.

m.». L. uz teātri. Lasu «Akt. m.» un «C. ar nez.». Par māk-

slu runā tie, kas nespēj radīt. •

24.3.24.

Ceļos 8, vingroju maz, taisu kantāti. Uz teātri, Lejiņš.
Sāberts, Milda. Nolemjam «Kainu». Kristaps un Cimer-

mans: Kurcene klāt. Ģērmans un Švarcs: lai dod otru iz-

rādi Štengel arodbiedrībai; Gulbis: aprīlī «Kaspars un B[i-

ruta]». Izdos koprakstus tikai 2500, ne 3000; maksa tā pati,
lai aizdod 100 t[ūkstošus]. Osis pavada uz mājām, ēd še

pusdienu: lai dod viņam «Ilj. Muroma» režiju.
1 Vai būs

autoritāte? — Vakarā uz Lļielo] Ģildi, Paulas vakars2. Ka-

vējas trams. Lieli dūži. lespaids: ka tikai fiziski darbi-

nieki, kā cirkus ļaudis. Un Brehmaniete grib būt pārāka
par gara cilvēku.

25.3.24.

Ceļos 8, taisu kantāti, nevingroju, atnāk Aleksandro-

vičs dēļ pases. Palieku mājās, pēc brokasts guļu. Tad uz-

rakstu kantāti 48 rindiņas. Atnāk Priedk[alnu] Anniņa dēļ

villas. Ed pusdienas. Pēc pusdienas Inļiņa] uz Siversu un

uz kinu «Helēnu». Es eju vēlāk, nonāku teātrī tikai 7.
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Tramā no slimnīcas māsa, lai ejot uz slim[nīcas] vakaru,
30 g. [jubileju]. Teātrī nonāku par vēlu, In. jau projām.
Atnākusi telegramma no Giras Kauņā. Nesaprotu, kurā

mēnesī lai braucam. 1 Eju uz kinu lūkoties In. Uz mā-

jām 8. Nododu kantāti jaunajam Kalniņ. 2 Šāberts: lai tul-

kojot Puškina «Skopais bruņinieks».

26.3.24.

Ceļos 8, avīze, Petrarca, vingroju. Uz teātri. Zeltmatis,

Freinberģis, Manguls, «Kaina» mēģinā ieeju, deklamē labi.

Māklers grib atbildi, bet jāgaida Rītiņš, kas ar grib pirkt.
Giras telegramma liek priekšā 4.—8. martu Kovas. 1 Pie-

prasu lietuv. sūtniecībā, kas Kovas un Orlandas. Uz māju.
Ūdens Dīķa ielā par lielu, neejam uz kinu. Visu vakaru

meklēju Butuļa vācamo listi.

27.3.24.

Ceļos 8, avīze, vingroju, In. strādā no rītus. Atnāk

Pliekšāns, laipns, ideālistisks, lai pagaida parādu, laime,

ka nenorāva visu roku, laime, ka lini maksā vairāk, par

1500 rb. zābaki. 18 pūrus auzu — viss glābiņš, briesmīgi
dzīvot mazos apstākļos, vecs un nabags visļaunākais.
Noēd, nevar panest. Solos palīdzēt. Uz teātri. Zeltmata

«Induli» aizrunā Rode, atsaku. Štengeliete negrib vēl ru-

nāties. Aktieri grib noņemt krējumu. Staprāns atnes leišu

studentu dāvanu — «Vilnius» 600 g. piemiņas albumu.

Lai uzvedot «Aušras suņus» Čurlonienes. Prūša, lai tulko-

jot. Tā uz mani esot dusmīga, es noņēmis mušas «M.

ķēn.».1 Mājās. Mazam dodu 2 biļetes un «Faustu». — Pir-

cēji: Vērmaņdārza Kaukevics un Svirlovskis no Šveices.

Eglīts tāpat pieprasa. — Vakarā nekur neeju. Bet nevaru

arī strādāt. Pavasars dod gan labāku sajūtu. Gulbis atsūta

kontraktu. Rīt uz notāru, beigtas formalitātes.

28.3.24.

Ceļos 8, vingroju, eju uz notāru, saņemu pirkfšanas]
kontraktu par namu, piemaksāju vēl 7600 rb., bet tomēr

kopsumma tikai drusku pāri 1 m[iljonam], un domājām
1200 tfūkstošus]. Uz teātri. Uz mājām. Vakarā uz saeimu,

nonāku par vēlu. Tikai līdzjūtību F. Vesmanim, Zemn[ieku]
savfienība] nepieceļas. 1 Izbeidzas bez rezolūcijas. Uz te-

ātri: teātris pustukšs. 2 L. Mans mētels esot vecs. Nogu-

lums.
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29.3.24.

Ceļos 8, nevingroju, avīze, pie notāra, lai ievestu jau-
najā namā, par vēlu. Teātri ģenerālmēģins «Vindermira»'.

Ar Ģermāni strīds. Dumjību daru, ka piekāpjos un foto-

grafējos līdzi, malas vietā noliek. Zemgaļiem 600 rbļ. uz

vakaru. — Krauklis atnes manas ģīmetnes. — Štengei,
paveca, skaista ne sevišķi, Lil. Ērika pat pārāka, spēle
nav ārkārtēja. Negrib lāgā nākt, slima un uz Ameriku,
kur vīrs gribot veikalot. — Pircējs pieteicas no II vid[us]-
skolas. Otrais — Puriņene. — Nelaba dūša. Rīt jāiet
runāt. Varbūt uzbrukumi. Jāstrādā.

30.3.24.

Guļu, atnāk Legzdiņa, lai ejot uz Altonavu runāt. Aiz-

ejul ar Olgu. Runāju labi. Bet 7 atkal jābrauc uz Matīsu,
In. paliek mājās slapjā ceļa dēļ. Runāju 3A stundas, labi:

saņem un pavada ar aplausiem, acis mirdz pēc tam klau-

sītājiem. O. nedzird. Garais Kristaps arī atnācis. Esot ļoti
paticis Dangerutis. Arī Puķīts. Uz slimnīcas balli neeju,

noguris. Abi ar O. mājās.

31.3.24.

Uz teātri, vakarā atkal uz teātri — Freinberga jubileja
1
;

runāju, bet klusi, saturs labs. Viešņa Stengel spēlē labi,

izskatās arī labi; es runā uzslavēju viņu. Vairāki prasa,

vai teātris ņemšot; atbildu, ka man jāpārsola Amerika.

O. stāsta, ka Skalbe mani ļoti izsmējis, ka nemākot ru-

nāt. Milda R. lūdz ģīmetni ar uzrakstu.

Aprile

1.4.24.

Guļu ilgi, neeju uz teātri, vingroju, gatavojos uz runu

saeimā. Uz saeimu, pieteicos pie runas, bet netieku līdz

it. Bisnieks no Londonas grib ar mani runāt, laikam dēļ
«Jāzepa». Tāpat Krasts no Prāgas dēļ «Pūt, vējiņ».

1 Mo-

rics apbrīno, ka es tik aši ejot. O. pārcelta augstākā vietā,

nervoza; visas draudzenes apskauž. Vēlu mājās. Trama

uzrunā aviācijas kompānijas augstāks ierēdnis.

2.4.24.

Vingroju. Sagatavoju no bērnu grāmatas senas Plātesa

dzejas. «Lelles dzīve un gals» projekts jaunai grāmatai.
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Uz teātri. Freinbergs. P. Rozīts un citi lotoklubnieki1 tikuši

bagāti un nu grib teātri dabūt rokās, uzbrūk, lai padarot

par privātteātri kā Smiļģim. Tautmīla-Bērziņa lugu

ņem atpakaļ, lai rekomandējot. Divi nama pircēji. Krastu

ies satikt Mierlauks. Puķīts atnāk un paņem 2000 rbļ.

priekš māksleniekļiem]. Cimermans rāda skices, aplamas,
piramide jūrā. Uz mājām. Jesenu satieku. Vakars brīvs,

guļu. L. Mazais uz «U. v. n.» operu. Rīt man jāgatavojas
uz runu, palikšu negājis uz teātri.

3.4.24.

Palieku mājās no rītus. Saeimā vakarā, runāju pret
baronu atlīdzību1, izdodas labi, kaut gan daudz aizmirstu

un par aši nogurstu, tā ka daudz atkārtojos. Aplausi, Cie-

lēns un Gulbis, roku spiedieni. Esmu kā atvieglots. Bal-

sojot uzvaram ar 50 pret 35 balsīm. Cerība uz dzīvību ari

valstij. Kājām nakti uz mājām.

4.4.24.

Uz teātri un vakarā uz saeimu. Zemn[ieku] savfienība]
revanšējas un rīko savu lielo dienu1, Ulmans kā klauns,
vaibstās un lēkā, prasti joki, par kuriem visi ļoti smejas.
Gluži zems mūsu garīgais līmenis, Skalbe runātājs skaitās.

Atpūšos.

5.4.24.

Uz teātri jau 11, Siverss, Antons ar biogrāfiju. In. līdzi

stāsta Antonam, es eju ar Siversu uz namu, uzteicu īrnie-

kiem. L. panāk, mēs abi izbiedēti izg[ājušo] nakti. Daugava
sāk iet, koka tilts top aiznests, pats esmu klāt. Mājā nāku

kājām kopā ar suņu dīdītāju — vācieti. Vakarā nekur

neejam. Nogurums.

6.4.24.

Guļu ilgi, nevingroju, nemazgājos, taisu 1 dzejoli, lasu

ķīniešus, liriķus, In. dod Aleksandra grāmatas. Freinbergs
arī ieteic Aleksfandru]. Vakarā In. ieteic «Zalša līgavu».

Olgai atnāk ciemi. Gulbis ar Viktoriņu. Lasu Dravsenu.

Mana vaina, ka drāmas iesāku par agri. īsas un tikai

katastrof. Rīt jāiet uz Antonu par biogrāfiju. Ļoti skumji.

Negribas bijušo ne minēt, daudz muļķību un daudz bēdīga

un briesmīga. Lai labāk nāk nākotne.
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7.424.

Nevingroju, drusku lasu Dravsenu, 11 nonāku teātri.

Antons vēl nav. Saņemu teātra honorāru 3065 rbļ. An-

tonam stāstu par Randeni, daudz ko atrodu, ko nebiju

ievērojis pats: interesantā vietā, daudz valodu un tautu,
lauki un pilsēta, jauns rūpniecības augšanas laikmets,
dzelzceļbūve, bads, karš, krāsotājs un Raffaello. 3 stundas

atmiņas, nogurstu. Jaunie īrnieki, atstāju līdz remontam.

500 rbļ. Butulim. Zeltmatis, lai uzņem viņa lugu 1
reper-

tuārā, bet klajš mans ienaidnieks. Olga slima ar kaklu,

paliek mājās. Pr[iedkalnu] Anniņa: rīt izšķirs, vai atstās

žīdu vēl vasarnīcā. — Antons dos man monogrāfiju par

Aleksfandru] Lielo. leintresējos. Problēms nav ap maķe-
doniešu] grieķu pretestību, bet ap Indijas iekarošanu, ap
Dionīsa pretestību, ap dievību.

8.4.24.

9.4.24.

8 teātris un saeima. 9 Antons: Grīvas laiks, ari sākums

no Rīgas laika. Piepūlē atminēšanās un stāstīšana, skumja

sajūta. Vajadzētu reizē pašam rakstīt bērnības atmiņas,

vēlāk būs grūtāk, tagad atmiņa uzmodināta, laika arī

nebūs vēlāk, tagad neko nestrādāju. Varu rakstīt un iz-

dot vēlāk, pēc 60 g. Antons min: pirmos 7 gados tik daudz

iespaidu, cik visos vēlākos gados kopā. — Arī papus

pārejas laikā dzīvojis un pats darījis to pārmaiņu. Vēlāk

es arī visus piedzīvojis un darinājis pāreju. — Vakarā

Gulbja «Kļaspars] u[n] B[iruta]» pirmizrāde, labāk nekā

bij domāts, labāk nekā Brigaderei;
1

režija laba, 2 Gļulbis]
ļoti priecājas, 3 X izsaucam. — No Bisnieka Londļonāj
labas ziņas. «Zelta zirgu» uzvēdīšot Londļonā], 3 tur vis-

bagātākās dekorācijas. Lai dodot biogrāfiskas ziņas. Koka

tilts prom, ejam ar In. kājām pa dzelzstiltu. — Vislabāk

prozas drāma, krimināla bez idejas, tiesas izmeklēšana

vai iepriekšizmeklēš[ana], tad idejiska. «Aleks. Lielais» un

«Gilgamešs» kā dekorācija] priekš ārzemēm, angļiem.

10.4.24.

Nevingroju. Uz teātri. Priedkfalna] apspriede
1
,

Līventāls

un Šmits, atliekam uz lieldienām. Kūla telefonē. —

9.4.24.

Teātra sēde, cīņa ap Freinberģi. Pircēji, Gulbene, Pau-

līne Zeltiņ 200 rbļ., es esot izšķērdis tēva mantu! Rodrigo:
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iai viņam dodu izrādi par 13 mēn. izdabūšanu! 4 sagāzts
dzelzstilta posms. Braucu līdz Torņkalna stacijai, bet vil-

ciena nav; ar žīdiņu kājām uz tilta. Ejot es viņu pārspēju,
bet pa tiltu man reibst, vaļā starpas, aša straume lejā,

galva skaidra, bet no vidus kāpj augšā kā slābanums.

Turos pie paročiem, vēl ļaunāk, gribu griezties atpakaļ,

kauns, lēni eju, jāskatās lejā, jo laipas šauras. Citi iet

droši, saņemos garīgi, elpoju dziļi, daudz nervu spēka

patērēju, nosvīstu, koks pāris reizes iestieg starpās, sa-

baidos. Nav bailes no nāves, bet nepatīkami vājumi jū-
tās. Esmu palicis vienaldzīgs pret nāvi, ne apātija, ne

dzīves un darba apnikums, taisni gribas vairāk strādāt;

tādas jūtas: man neko nevar padarīt, kad arī mirstu, tad

esmu jau darījis, esmu laiku taisījis un sevi, kad nu vēl

laiku dzīvošu, tad varēšu ko gluži jaunu sākt, bet dzīvots

ir, pietiek ar to; viena dzīve jau noslēgta. Un tā dzīve

kā izrauta kam, ka tomēr, par spīti izdarīta, kā ar cīņu
kam atņemta, ka kāds mākslas darbs tomēr pabeigts, ne-

skatot uz pretekļiem, kā visas manas drāmas ir laimes

gadījumi. Saeimā tomēr būvēs kara kuģus, 1
ar 3 balsīm.

Jaunzems stāsta, ka slīkusi meitene, lūkojis glābt, bet

neizdevies. Morics: atzinība, Arodkongresa grāmata ar

godinošu virsrakstu. Saldus skolnieki apsveikuma karti.

In. ar Olgu atnāk uz saeimu: vai es sveiks, vesels. O.

paliek uz «Faustu», es arī aizeju uz suitiem2
,

kas pēc tam

dzied līdz 10. Nelatviski sarkani apģērbti, dziesmas pa-
zīstamas. Sarunājos. Ar Olgu kuģītī, strādnieki dod sēd-

vietu. Kājām pa Raņķdambi, ar tramu mājās. L. nemierīgs,
varbūt beigas.

11.4.24.

13.4.24.

Teātrī, vakarā saeimā, īres likums, maza uzvara,' bet

kuģi pieņemti. Cielēns: žurnāls gatavs, 2 Morics: brošūra.

Ar Bungšu uz kuģa ilgi jāgaida, kautrējos iet kajītē, jo
man biļete II klasei. Saaukstējos. — In. ir uz Jelgavu
aizbraukusi, vakars viņas bijļušajā] skolā.

12./13.4.24.

Palieku mājās, kaut gan būs Antons un apspriede par

Priedkalna svētkiem 1
.

Vakar jau bij viena apspriede ar

Līventālu un Šmitu, ne 13, bet 20. Vakarā neeju arī uz

«Zemgaliju». In. pārbrauc laimīgs, labi uzņēmuši, labi iz-
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devusies runa, puķes. Es sāku atkal gripu, 38,4°, svīstu,

galvas sāpes. Rītā lūkoju vingrot, locekļi smagi un sāp
mugura. Nakti svīstu, neēdu.

13.4.24.

Vēl 38,2°, nevingroju. Pumpuriete, lai es samaksājot

par Pļumpura?] izmantošanu, viņam par manu reklāmu.

Priedk[alnu] An[na] nemierā, ka nav bijusi apspriede.
Villas jautļajums] nāks senātā jau maijā, galīgi izšķirs. —

Mīlīte mazā, ar pulveriem, mīļi. Lasu, skatos bildes, nav

gribas strādāt; slikts tops. Esmu vēl slims. Laotse jātulko.
Jau briesmu sajūta, ka rīt jāiet darbā1

un ka jārunā cauru

nedēļu. Nav vairs patikas; gribas miera un darba.

18.4.24.

14.4.24.

No rītus palieku mājās. Saeima, pēdējā 111 lasījuma
nobalsošana: muižniekiem nemaksāsim. 1 Varēs mierīgi
dzīvot. 4 bij Doegena priekšlasījums 2

par balsstehniku,

izloksnēm, muezzina3 balss. No saeimas ar kuģīti mājās.

15.4.24.

No rītus pie skolotājiem II vfidusļskļblāļ konference1
,

laipnas sarunas, mana runa laba, ievēl par goda priekšsē-

dētāju. Tad uz jaunatni
2
. leejam ar Rudzi, saņem ar ap-

lausiem, goda priekšsēdētāju, mana runa izdodas labi.

Uz teātri. Cielēns aicina pie sevis 5. Palieku līdz tam teātrī.

Pie Cielēna Undens ar kundzi, izglītoti eiropieši, patīkam
viens otram. Aukštolis, reformāts, klaipēdieši būs izglī-
totais elements, ir pret ksendziem. — Uz teātri, noskatos

«Jāzepu», kar[avīru] izrāde izpārdota, noklausos Vītola

mūziku, skaista. Uz Matīsu, jaun[atnes] vakars3
, mana

runa patīk, kaut gan baros. Uz mājām.

16.4.24.

Palieku mājās, nevingroju, atpūšos, jādomā par rīt-

dienas runām un jātaisa prologs uz rītdienu «Kainam»1
.

Nedaru nekā, lasu ķīniešus. Vakarā 3 panti. O. aizbrauc

uz svētk[iemļ uz mājām. Mazais prom kopš sestdienas.

17.4.24.

Liela runas diena. Ceļos p. 5, uztaisu prologu, izdomāju
runu. 10 uz teātri, nododu prologu norakstīt, nabaga mei-

tenīte, slavē manas dzejas. Linde. Uz Matīsu1
.

Runa man
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izdodas, kaut gan lēni runāju. Par priekšsēdētāju, bet ne

goda priekšsēdētāju. Uz mājām. 6 uz teātri. Noskatos I

cēlienu «Kaina». Angļi atnākuši. 2 Patukšs. Neiet spoži.
Uz L[ielo] Ģildi.3 Te nesaņem ienākot. Bet runā saņem

ļoti labi. Aspfaziju] min, aplaudē. Labi pavada. let neno-

ciezdamies arī Ekters. Viņam aplaudē vidū, banālās vietās,

pēcāk mazāk. Es neprotu šo aplausu dabūšanu vidū runai.

Dvoraks grib «Jāzepu» tulkot čehiski. Doegens grib Ber-

līnē uzvest, ļoti sirsnīgi sajūsmināts, Versohnung
4
.

11 jau

mājās, jaunatne pavada uz kuģīti. Aug. Ozoliņš: kam

vajgot «Kainu» uzvest. «Lira>f 7. mana pašportreja
5 kā

jocīga vairīšanās.

18.4.24.

Guļu visu dienu, lasu «Deklamatorium». Pircēji sola

420, bet neņem. Vēl stāv priekšā svētdien Priedk[alna]
kapasvētki 1

un tad maija dzejas: «S. dem.», Cielēnam un

Moricam2. Jātaisa arī bērnu dzejas. — Jāsāk jauna dzeja!

19.4.24.

In. modina p. 4, vai pārdot, vai ne? Nepatīkot dzīvot

pilsētā, un jūrmalā neveselīgi. Pārrunājam un tomēr pār-
dosim. Tad atnāk pircējs Bēniņš un atsaka; velti pārdo-
māts. Atnāk Merīte: nevajgot rīt iet uz kapasvētkiem.

Ap pusdienu atnāk Mīlīte: vajgot gan iet rit. Lasu «Dek-

lamatorium»; skatos bildes. — Jāraksta būtu balādes:

mūsu teikas, sociāli un karu temati, ir jau gatavas: — bij.

eps. — Visu dienu mājās, nevingroju, nemazgājos. Jā-

taisa 3 maija dziesmas. Mediņš Jāzeps pieprasa «Vaide-

loti» operas tekstam. Nogurums, jāvingro.

20.4.24.

Ceļos agri, pārdomāju runu kapasvētkos 1
; atnāk pir-

cējs un atsaka. Merīte vedīs uz kapiem; braucam ar tramu,

elektriķis no saeimas, sieva un bērniņš. Daudz sveicinā-

tāju, publika laipna pret mani. Ceretelis, vēla mūzika uz

Smiti, bet Š. bieži griežas pie manis. Runa izdodas labi,

bet Priedkfalnei?ļ un Mīlītei patīk labāk kāds students,

kam itin banāli, bet skaļi teikti teikumi. Es neprotu runāt,

kas patīk un viegli saprotams. Mājās ar Mīlīti, tad brauk-

šus uz slimnīcu. Lifšics, lai runājot rīt, solos, bet esmu

noguris un saaukstējies. Citronūdens.
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21.4.24.

Agri augšā, neguļu labi, nevingroju. Maija dzeja, lasu

vācu partijas dzejas. Lasu ķīniešus. Cauru dienu gultā.
Didzītis slims. In. pie Priedkļalniem]. Vakarā atkal. —

Vakar bijām pēc bērēm pie Uliņiem. Domāju uz L. Vakarā

atnāk Rikveils un Pr[iedkalnu] Afnna] dēļ Buševica; lai

aizrunājot. Viņš man atņēma ministriju. lešu.

22.4.24.

Vingroju, palieku guļot, lasu «Gleichheit» bērnu daļu,

pēc pusdienas atnāk Dzelzīts, part[ijas] dzejnieks, dēļ va-

sarnīcas, atnes savas dzejas, pelna no 30—50 tūkst[ošus],
sievai ārzemēs 20 000. Priedkļalnu] Anļna] uz bādi, visādā

ziņā. Atnāk Liberts un Šiliņš, lai apskatu 5 skices «Muro-

mietim» 1; iznāks labi, 8 eju uz bādi, izrādās, ka ir Buše-

vics ar kundzi. Tādēļ bij jāiet, līdz 9 norunājam, viņš
grib CTpaHa, He rocyAapcTßo, es saku: tauta, ne iedzī-

votāji. Pr[iedkalnu] An[na]: Ko tur var zināt? lai es aiz-

stāvu, ka aizliegums piedalīties koplīgos?] lieluzņēmumļps]
visiem. Aukstina mani ar kvasi. Tikai kakla sāpes. Gaidu

līdz V29, atnļāk] 3.

23.4.24.

Vingroju. Lasu «Wege nach VVeimar»1. Labāk klasiķi,

tagadējie tukši, L. noguris no mājām. Ritiņa — smādē mā-

tes dāvanas un nenāk lūgties. Eju uz teātri. Cielēns māsu

pēc dzejoļiem, neinteliģenta, resna. Dodu 3 dzej[oļus] pa

3 rindām.2 Mačene: grib iet uz Liepāju, asaras acīs. In.

nosūta 1000 rbļ. Vērenei. Pircēja Krūmiņ. Ķieģeļu vīrs

neņem pusītes, liels uztraukums. O. nogurusi. Satieku

Brehmanes abas.3 Az[ura] nenāk vairs. 4 esmu mājās, guļu,
avīze. — Teātrī atnāk vēl Baumaniete, parakstu vekseli uz

40000. Jāraksta maija dzejoļi.

24.4.24.

Vingroju, uz teātri, ar Freinberģi par Zeltmati, runāt

ar Brig[aderi], lai atlaistu. Visa kritika slavē. Ivan 1, lai

aizdod draudzenei 2000. Kāda sieviete, lai dod padomu, kā

tikt par Lļatvijas?] pavalstnieku. Divi leiši, lai aizdod

kostīmus. — No rītus mājā. Kāds jauneklis bezdarbnieks:

kurpes un svārkus un 60 rbļ. — Štengelietei 7 izrādes, 2

75 000. — Vakarā uz teātri ar Iniņu un Olgu, «Kains». Lie-

lisks, bet kluss. — Mačene, Krauja. Freinbergs: Stenge-
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lietei vēl plāns: benefice un 3 izrādes par velti «Zaza». —

Leiši: lai braucot, braukšu L jūnijā: «Jāzeps», «Vaidelote»,
«Indrāni». Ar kuģīti mājās, salstam. L. bēdīgs. Jāstrādā.

25.4.24.

Vingroju. Teātrī Ivan. Baltkrievi apvainoti par valsts

gāšanu;
1

runāju ar Birznieku pa telefonu. Avotiņš nav

samaksājis 10000 rbļ., man kā galvniekam jāmaksā. —

No rītus aicina uz Bērnu kongresu
2

,
sūtu telegrammu, bet

jāiet pašam. Runāju, labi. Tad uz teātri. Aiztura līdz 4.

Mājās.

26.4.24.

Palieku mājās, lai uzrakstītu maija dzejoli. Pabeidzu.

Vakarā ejam In., O. un es uz operu. Liberta dekorācijas.
Dod «Bēgš[ana] no seraļa». Vecmodīgs, mūzika vienmu-

ļīga, bet mīlīga. Dekorācijas aplaudē. Viņam ir fantāzija,
zina publikas garšu. Ilbak: par deju kā mākslu, dzīve dzen

uz mākslu, pamatā sēras, nevar sasniegt dievību. Dunkans

runā pēc dejas, dzer, Jeseņins kauj.
1 Diletante, bet ģeni-

āla, Ilbak smejas daudz, bet inteliģenta. Kļaviņiete, Rei-

ters, Bērziņš, Ozoliņš ķīmiķis.

27.4.24.

Nevingroju. Pircēji, Kārkliņš, pārdodu 1, 100 rokas naudas.

Visu dienu nofantazēju. Ida pārbrauc. Doriņa. Satiekam

labi; pārrakstu maija dzejoli vakarā. Ciema kukuļi no

Idas; pārdod šķiņķi. Drusku skumji, ka pārdevu māju.

28.4.24.

Vingroju. Anta Klint grib pie mums nākt. 1 Uz teātri.

Baltkrievi. Kārkliņš. Mūrnieks. Nododu dzejoļus «Soc.

dem.».2 Atnāk Rozentāls no «Arodnieka».3 Priedkfalnuļ

An[na]. Brauksim uz leišiem 1. jūnijā.

29.4.24.

Jāiet agri, CX sēde Buševica dēļ. Pirms uz teātri. _B[u-
ševics] atteicas pats. Par maiju: nebūs gājienu jeb jāgāž
kabinets. Nav labi, ka atmetam 1. maiju. Bīlmans, lai nak

«Domās» atkal. Cielēnam gatavs otrais Nr, jau izgājis V

būs 4000 eks. «Domas» iet 1500. Stradiņš no Sakas, Mald-

uguns kinoteātris. Ļoti mīlīgs, ko tad es viņa labā darīju?

Klāra: aizsardzībnieki, lai taisītu apvērsumu, sasaukti

Rīgā. Morics dod «Arbdnieku», slavēju, ka viņš žurnālists.
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Lazersons: «latv. satversme» slavenā vācu žurnālā; ir

profesors. — Runāju ar Pauļuku dēļ brauciena uz Kaunu;
nevarot dot par brīvu ceļu bez kabineta. — No rītus Dī-

riķa atraitne, leitiete — stundas man un tulkot «Aušras

sūnus». — Mājās ar Bungšu; dodu vietā jaunu.

30.4.24.

Agri uz teātri. Vingroju. Anta Klint. Trakais Ambainis

no Bauskas grib ģiftēt Anniņu. Uz teātri V212. Alga. An-

tons. Uzrakstu vēstuli Pliekšānam. Baltkrievs. Mūrnieks.

Ivana meitiņa 2000. Pumpuriene 2500. Aizsūtu telegrammu

Zvārgulim. 1 200 rbļ. Teikmanim, 2 uz mājām. 4 uz saeimu,

Ārlietu komisijā, kurā vakar mani ievēlēja. Grosvalds:

par «U. n.» tulkojumu. Grūti tikt franču teātrī. S—V2B.5—V2B.
Uz teātri L. Kājām mājās.

Maggio
1.5.24.

Ceļos 9, nokavējos aiz noguruma, nevingroju, 12 sēde

saeimā, es un Veckalns vienīgie ar sarkanām zīmēm. Gā-

jienu nav. Fašistos ir Čakstes dēli, Birznieks, ieroči, auksti

un karsti, aizsargi, policija ar šautenēm. Matīsā un Alto-

navā sapulces. Eju uz teātri. — Saeimā parunāju ar Zā-

mueli, Sēju, Pauļuku: dos braucienam uz Lietavu brīvu

ceļu un 10 000 rbļ. Rakstu teātrī piezīmes priekš Rhvs.

«Jāzepa» tulkojums angliski jau gatavs,
1 nāks «Zelta

zirgs». 2
— «Arājdēls», salasīts, visi pasaku temati apķēzīti,

bet publikai patīk. Pakaļdarītāji nosmeļ krējumu, bet jūt
tomēr pēcniekus. — Ar O. paliekam teātrī, In. uz mājām.
0., ēdam pusdienu, es rakstu piezīmes priekš Gžibina.

727 ziņo, ka Lācis nebūs,3 piedzēries. Rode, Lazdiņš; Linde

nav mājās. Uzņemas beigās Mierlauks.4 Iziet labi. Klāt ir

angļu un vācu sūtnis. Mans čehs — tulkotājs, patīk, va-

rot, uzvest, 8 teātri Prāgā. Vēl lieli teātri 6 pilsētās. Labi,

ja nāk «Jāzeps» tur.
5 Nu tulkots: vāciski, krieviski, būs

angliski, somiski, leitiski, igauniski. — Skolotājs Uksts

ar 10 bērniem pienāk klāt mūs apskatīt; arī skolotājs uz-

traukts, ka nebij maija. Pulkarne. 4. cēlienā uz mājām. Sa-

aukstējos, 12 tiekam mājās. Nogurums. Strādnieki pasīvi,
bet vaino mūs. Jāizlabo. Līdz 2.

2.5.24.

Mostos 7, uzrakstu 2 dzejoļus, vingroju. Neeju uz te-

ātri. Lasu un norakstu, «Ziburelis» 5 uz parlamentu. Strā-
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dāju. Sarunas dēļ Kaunas brauciena. Straubergs, Ivanovs,
Krieviņš, lai prasu 250000. Radziņš un Klāra. Lāci ne-

grib. Lazersons ir profesors, dāvā man savu brošūru1. O.

bijusi pie Gulbja un Viktoriņa, ielūgums uz Draudziņas
ģimnāziju

2. lelūgums uz katoļu bīskapa ievešanu3
.

Mā-

jās 10.

3.5.24.

Ceļos 8, dzejoļus priekš anglietes. Vingroju. Uz te-

ātri 12, biļeti O. Telegrammas Draudziņ skolai, Lietuviešu]
palīdzības] biedrībai, Jaunsudrabiņ jkdze dēļ angaže-
menta, tāpat Vanags. L. atnāk. Freinberģis: Lācis atlaists,
žēl. 2 lietavieši, lai rekomendē pie Reitera dēļ kostīmiem.

3 uz mājām. No Tuņetas kāzu vizītkarts. Mājās izkravā

ēdamistabu, gaida jauno saimnieku, mazgā un berž. Pa-

lasu avīzi. Jāiet uz teātri, «Kaislība». Vāja luga, bet patīk.
Divi motīvi sasviesti kopā. Štengeliete ļoti labi spēlē.
Mājās 7211. Ida ar mūsu biļetenu. Ģilde, Luter baznīca

rīt.

4.5.24.

Ceļos 7, uzrakstu 2 bērnu dzejoļus, avīze, nevingroju,
ar steigu uz Jēkabbaznīcu1, nonāku 1072. 4 stundas cere-

monija: dzied, spēlē, staigā, pārģērbjas, tupstas, ceļas un

sēstas, cepures noņem un uzliek. Mēs teātrī labāk reži-

sētu. Nogurstu, tūliņ mājās, — neeju uz augstskolu. Kau-

piņš: lai iet uz Bērnu drļaugu] biedrības sēdi. Atnāk Rī-

tiņš: žēlo, ka neņēma; pēc aiziešanas atraksta vēstuli, lai

dodot. 2 Vakarā guļu; neeju uz bīskapu 10 vakarā. Uz-

rakstu 2 bērnu dzejoļus. Jāraksta luga, prozas, ar Eiropas
tematu: «Liljoms», «Atzīšanās».

5.5.24.

Ceļos 6, uzrakstu 2 bērnu dzejoļus, vingroju, aizmirstu,

ka jāiet Antona dēļ. Teātrī tomēr vēl sastopu Antonu: par

ģimnāziju, lasīšanas] vakariem, Aizupu. Teātra honorārs

12000. «Fausts», «Jāzeps», labi ienes. Dreimans samaksā

īri 2400 r. Nāk kāds vecis zemes lietās, Antons brīnās:

jauns darbības lauks. — Lūgumi minstrijļai] dēļ leišu

braukuma. — Uz mājām 723, saruna pa telefonu, L., Va-

nags. Mājās aši paēdu, uz teātra sēdi. Statūti, nav teikts, ka

adminstratoram jābūt direktoram, tātad var atlaist admi-

nistratoru. Saruna ar Brigaderi. — Lejiņa luga «Nebrauc

tik [dikti]» — ūdens spainis.
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6.5.24.

Rakstu bērnu dzejoļus. Teātri Zelmens paņem 2000 r.
(

solās dot teātrim bibliotēku, no Taubes — Pēterpils sūtī-

jums man: veci cenzēti eksemplāri no cenzūras, saeimā:

Cielēnam dzejoļi 1
. Pircējs: Kuzņecovs no Latgales.

7.5.24.

Teātri: korim benefice 23. Paulīne Zeltiņ — kontrmarka.

Par «Aspaziju» 6%, dabonu iztrūkstošos 4%; saeimā: par

Lietavas braucienu runāju ar Ringoldu; būs ar mieru. Cie-

lēnam jātulkojot div[as] ēģiptiešu dzejas
1. Asp. dod 2 dze-

joļus. — Laurs: Vainovskene zogot, lai ņemot vietā viņa
sievu. L. bailes. Sarunāju līdz 1. — ledomājos par «Ram-

psinītu»: Amonpriesteru bagātību grib apzagt, Ehnatona

priekšteči, citu ticību ievest. — Antons bij.

8.5.24.
}

Ceļos 8, lasu, vingroju. Teātrī_l. Pircējs pieteicas, lau-

cenieks. Vanagu it kā pieņemu. Ūdri sūtīšu uz Kauņu. Uz

mājām. Zīds — māklers grib 50 000 par savešanu. Saeimā.

In. pārnes Tutanhamonu1
,

lasu to. Cielēn[am] vienu vecu

pārtaisītu dzeju.

9.5.24.

Palieku mājās, vingroju, lasu Tutanh-Amonu, būs jā-
raksta luga. Uz saeimu. Atnāk Briedīts un Anta, bene-

fice. Lūdzējs no Slokas. Dzejoli taisu priekš «Skaidrības».

Korektūras Bīlmanim priekš «Domām». L. ielaižu teātrī,

Gulbja «Bļiruta] u[n] Kasp[ars]» tukšs. Vakarā kopā mājās.
Agri gulēt, i.

10.5.24.

Nevingroju, avīze. Uz banku, vajga vekseļa, palieku
parādā 50000. Uz Gulbi. Krasts atrakstījis par «Pūt, vē-

jiņi». Lai tulko Skalberga. Labāk pašam, jo honorāru ci-

tādi nemaksās. «Jāzeps» jau tulkots. Arnis man uzbrucis:

Akurateram esot mani nopelni. Prūša esot arī visus ār-

stus apmelojusi, lai es neatbildot uz manis apmelojumu
par «M. ķēniņa» plaģiātu.

1
— Satieku Rītiņ kundzi: lai

dodot mūsu namiņu. Pa to laiku iet garām daudzi, kas

mani sveicina, viņa ievēro to. Uz teātri: Antonam, ka «Jā-

zeps» tukots 7 valodās. Daudz ļaužu: mākleri, Stieben-

hausen, vēstule Kirhenšteinam. Baltkrievs Zerdijs: vaja-
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got ar denunciācijām, telefoniski] Strauberģim. Azura.

Uz telegrāfu. Reinholdam sveiciens. 2 4 uz mājām. Guļu.
L.

11.5.24.

Nevingroju, avīze. Tut[anh]-Amons, ārā, saulē sēdu

līdz pusdienai, Ēģiptē iejusties. O. un Ida arī. Atnāk Pau-

līne, vīrs no «Jaunļības] Tekfām]» atnes In. honorāru

8000 rbļ. un [no] Skol[otāju] savienības par grāmatu 11 000.

Vakarā sāku balādi «Ontu priede», jāsāk vēl šovakar

«Rampsinīts».

12.5.24.

Vingroju. Steidzamies abi uz banku. Pieeju pie Freda,

parakstam uz 50000 rbļ. In. pie Gulbja. Es uz teātri. An-

tons — rakstījis Skalbēm 30 loksnes, man tik 15. Šten-

geliete grib benefici, pretī dos 2 izrādesjpar velti. Mūr-

nieks, Jansons. Uz mājām. Vakarā sēde Ārlietu komisijā
līdz 9, tad uz teātri, kur jubileja Zeltmatim. Bergs uz-

ņem jūtīgi manu rokas nesniegšanu, nenāk pie kopu
galda. Runāju ar Nukšu un Ringoldu. — Zeltmata «In-

dulis» gluži bez poēzijas un drāmas, turu runu, iznāk pie-
tiekoši labi. Izrāde patukša, no 6 puscenas. — Nokavēju,

jāiet kājām mājās, nonāku 1; līdz 2 gulēt.

13.5.24.

Nevingroju. Sēde 11 Ārl[ietu] kom[isijā], nonāku_ bei-

gās, vēl parakstos. Uz teātri: braucam uz Kauņu, Udris:

tur labs apgaismojums, maza skatuve, leiši ļoti sirsnīgi.
Rodrigo, skauts, palieku teātrī; rakstu «Ontu priedi», L.

ēd pusdienu līdzpaņemtu. 724 sēde teātri, angažēšanu da-

rīšu es, Zeltm[atis] maziņš. Alfr. Kalniņš: jau gatava kan-

tāte, neko neizlaidis. 1 Feldmans grib 17 000, Bried[īti] un

Antu pieņemam.
2 Uz saeimu. Dēķens par baltkrieviem,

Veckalns priecīgi: villu Asp[azijai] nedošot, patiesībā
lieta atlikta. Straubergs ir iespaidots no Ļaudama, nav la-

sījis mūsu rakstu. Pārrakstu «Ontu priedi». Uz teātri,
Linde: Tilbergs nākšot mani portretēt. Mājās. Paļeckis:
došu «Rūtai» Kult. fondu.3 Liberts: brauc uz Parīzi.

14.5.24.

Vingroju. Tutanh-Amons. Braucu uz teātri, gaidu Til-

berģi, būs sestdien. Antons, atstāstu studiju laiku. Leišu
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brauciens. «Maija u[n] Paija». Sūnas jkdze, dzejniece,
kauns man, ka neatbildēju ar vēstuli. Mājās. 5 uz saeimu.

Uz teātri pēc mēteļa. 12 mājās.

15.5.24.

Vingroju. šodien jānodod budžets par Kauņas brau-

kumu. Vakar kaušanās ar ministriem. Atnāku, neviena

nav, Fr. uzrakstu, aprēķins par aktieriem, 70 brauc līdzi,

prasām 250 000, dod pusi, aktier[iem] 6% vien ir 175000. Eju
viens pats uz Ārlietu ministriju], satieku ceļā ministru,
nododu papīru. Uz teātri, par to paziņots. Uz mājām. Uz

saeimu. Paļeckis. T. Lācis ar sievu, dosim vakaru, un ru-

nāšu ar Kult. fondu.1
Dēķens, Eliass ar mieru. Man jāru-

nājot tradicionālā runa par izglītības] budžetu. Pieteicos,

rīt nāku priekšā. Sēde Arl[ietu] komisijā. 7210 uz mājām.
Brusubārda un Kaufmanīte. L. vakar vienu taukši. Rīt jā-
runā, nav temata.

16.5.24.

Mostos 7, noguris, nevingroju, izeju 7210, saeimā, ru-

nāju 1
, samērā labi, bet bez temperamenta, jo pēc ēdiena.

Uz teātri. Zeltmatis negrib Štengelieti, tomēr būs 2 izrā-

des. Freinbergs saeimā, — aplausi un rokas spiešana, bet

neprasa drukai «S. d.». Uz mājām. Satieku Betleri, svei-

cieni. Lūkin Lilija labojas. Abas puisis sveicina. Kuģītī
Stelpiets uzrunā, M. Pliekšāns esot atjautīgs un darbīgs.
Mācītājs Pilliņš lecavā zin, ka Bārbelē baznīcgrāmatas

veselas; būs ziņas par man[iem] vecākiem. Vakarā uz sa-

eimu. Esmu noguris, kā jau no runāšanas. Pauļuks sola

vagonus atstāt Kauņā. Rīt Tilbergs. L. bēdīga, jāuzdūšina.

17.5.24.

Ceļos 7, vingroju, taisos uz teātri satikt Tilberģi. Sa-

tieku tramā, jāiet uz akadēmiju
1

piektdien pīkst. 11 un ik

pārdienu. Tilbergs ir tauks palicis. Nams maksā 400000.

Rāda Nevermana namu, kas piederējis Pēterim Lielajam,
2

pavada līdz biržai. — Antons jau priekšā. Līgstu aktierus:

Šāberts, Parņickis, Lagzdiņš, Feldmans vēl negrib, atsaku

Ozolkājam. Zerdijs: žandarmērija aizskarot mani.3 Pa te-

lefonu Slīps: jau cena 4! /2. Drupas nost, izskatās grunts
daudz lielāka. Vakarā guļu. In. u[n] O. uz «Induli»,

100 cilv. Rīt brīvs.
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18.5.24.

Guļu ilgi, avīze, ēģiptieši. Nevingroju. L. In. iet uz bib-

liotēkas sēdi. L. bēdīgs, mierinu. Māsas no Šenfelda

1000 rbļ. Ivanovs esot bijis pret 250000 rbļ. Lietavas

braucienļam], to Gulbis liek man pateikt. Baltkrievu pra-

tināšanā: kādēļ ar mani fotografējušies? Jāiet pie Zā-

mueļa, lai novērš. 1 L. slimo, cērmes. Lasu A. Erman2,
«Rampsinītī» vajga lirikas.

19.5.24.

Vingroju. V 212 pie Tilberga akadēmijā. Ļoti laipns,
liels audekls, portreja ar ainavu, grib braukt uz Daugļav]-
pili un Daugavu likt gleznā. Skice rāda ļoti bēdīgu un

vecu ģīmi. Uz teātri. Amtmans parakstījis Ozolkājam,
atsaku. Uz mājām. Tūliņ atkal uz «Messalīnu» Uļejā

1
. Ne-

māksleniecisks pakaļdarījums «Quo vadis». 7 uz saeimu,

ejam kopā ar Ivanovu, kurš uzstājas pret Lietavas brau-

cienu. Saeimā nerunāju. 9 uz mājām. L. jautrs. Man rīt

jāiet uz teātri, bet norunājam ilgi. Nogurums, bet top
labi.

20.5.24.

Vingroju. Ēģipte. Uz teātri. Tilberģim uz ceturtdienu.

Ella Jākabsone nav ar mieru ar pielikumu. Ar Frein-

berģi par repertuāru, lai rakstot modernu lugu pantos,
piem., «Veidenbaumu». Bet krimināllugu kā Dostojevskis
kriminālromānu, kad tik apstrādājums literārisks, psiho-

loģija un poēzija, un ideja. Paulīne Zeltiņ, temats, Ces-

vaines vīrs ar māti un meitu. Kaža, lai pieņem teātrī. Mazā

Herta: «Jāzepu». Kult. fonda bibliotēkā priekš skolām ir

gan Asp. Kopļoti] raksti, bet mani ne. — Runāju ar Zā-

mueli dēļ baltkrieviem 1; tic, ka bļaltkrievi] grib dibināt

valsti Latvijā. Idiot[isks] latv. raksturs. Lēvenbergs un

Cielēns, lai atsakāmies no villas. In. grib taisīt skandālu.

L. atnāk uz saeimu, negribot būt mājās bez manis. Mī-

liņu satiekam kuģītī.

21.5.24.

Ceļos 7, vingroju, uz teātri, Antons, Freinbergs — da-

būs 45000, tāpat Švarcs, lūdzējs 50 rbļ. Uz Kult. fonda sēdi,

runāju par labu latgaļiem, ka mums jāmācās izloksne,

latgaļi priecīgi, Ezerlauk nedabū, eju uz teātri, Anniņ

atnes pusdienu, L. atnāk. Uz saeimu, uz mājām neeju.
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Bergs pienāk ar Rāviņa vēstuli, dod roku, neņemu. Tā

otra reize, kā to viņš var? latvietis! No publikas mani

sveicina. «Latvis» uzbrūk, ka es esot saņēmis no Stučkas

pabalstu.
1 [2 nesalasāmi vārdi.]

22.5.24.

Ceļos 8, nevingroju, atnāk Priedk[alnu] Anniņ, jāsadū-
šina, lai iet virsū Dzelzītim. Atnāk Švābe un Grēviņš.
Prūša sūdz.1 Lai nogaida, kamēr iznāks grāmata. Es nepie-
dalos, nosodāt mani, cik gribat. Lai atsauc, ka rakstnieku

biedrība saņem peļņu no lotokluba. «Latvis» esot referē-

jis, Hedenstroms piezīmējis: man u[n] Asp. esot bijušas

piespriestas mūža pensijas no lieliniekiem. Uz Tilberģi:
nonāku V2I, par vēlu. Uz teātri. Atnāk Deisons. «Jaunī-

bas] Tekām» dzejoļi. Norakstu. Par Freinberģi runāju uz

CX. Baru Rodrigu. Palieku teātrī. 4 sēde: norakstām, ka

Zeltmatis jāatlaiž un brālis arī. Uztraukti abi ar Brigaderi.
6uz saeimu. Niedra tikko netika vaļā, apgabaltiesa at-

laida, ierēdnis neparakstīja, palāta aizliedza. 2 Klīve 5 uz

baznīcu, kur grib ar autiem demonstrēt un atvest Niedru:

tad uz saeimu un tad — vis ar valdību izšķaidīti. Neiz-

nāk. Balso par žīdiem Zemn[ieku] savienība. Blamējas at-

kal reiz. Ausēju grib gāzt, departamentu pārtaisot par

skolu virsvaldi. — Vagonus dod mums tikai 111 klases. In.

ar O. un I[du] teātrī. Aizeju no saeimas agrāk prom, vi-

ņas vēlāk pārnāk mājās. Aizrunāju par O. Rīt pie Til-

berģa.

23.5.25.

Ceļos 7, nevingroju, atnāk Pliekšāns, varēs dabūt ziņas
no baznīcgrāmatām. Kāzas meitai ap vasarsvētkiem. Brau-

cam reizē tramā. Neveikli iet. Uz Tilberģi 11. Pārklausī-

jies, 1. Sulainis man rāda gleznas. Muduls ļoti dumjš,

tagad mākslenieks. Visi līdzīgi Purvīšam. Rončevskis grib
modelēt. Pie Tilberģa ir Lazdiņš, viens no vienas, _otrs no

otras puses mani noņem. Tilbergs ved važonī uz Arl[ietu]

ministriju. Sportnieki ierīko sportlaukumu pie akadēmi-

jas durvīm. Pārmērībai T. pabailīgs. Līgstu ar Feldmani.

Lejiņš laikam uz Dailes. Kaža par koristu. Uz mājām. Uz

teātri. Mangulim leišu teksts. Tautfas] augstskolai 500rbļ.

Koreckim klišeja no manas portrejas. Leišiem vēl jā-

gādā ģīmetnes. Uz teātri. Alf. Kalniņš dāvā savas dzies-

mas. Tramā slim[nīcas] māsa laipn[a].
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24.5.24.

Ceļos 8, vingroju, 11 uz teātri. Antons, aiznesu fotogrā-

fijas un «Mļazos] Dundurus». Jānes Konversļācijas] vārd-

nīcas — Dravnieka un Zinļību] komfisijas], 1 Lagzdiņš ne-

grib līgt. Milda Riekstiņ ienāk. Slēgšanas biedrībai

119 rbļ. vecs invalīds. Atnāk dzejnieks Kampe, vēlāk arī

Iramā. Pēc pusdienas guļu, lasu avīzi. Neeju bādē. Izso-

lītas Gulbja prēmijas: nedrīkstam ņemt, būs liels ienaids.

— Dārzā iedēsta kartupeļus. Ausējs vēl turas. Arī Zelt-

matis. Leišu brauciens.

25.5.24.

Ceļos 8, avīze, «Griechenland»1 lasu visu dienu, nevin-

groju, O. uz teātri: «Romļeo] [un] Julia», visur ārējība, uz-

sver seksuālību. In. vakarā uz «Vindemir[as] [vēdekli]» ar

Idu: tikai Štengel aristokrāte, Špīlberg neprot ģērbties,

pat Ģērmans nav labs. Es ar L. norunāju visu laiku. Atnāk

students, dzejoli priekš Kult[ūras] svētkiem2. Vakarā eju

pretī In. — No «Griech[en] l[and]» lasīšanas melanho-

lija. Nav labi nestaigāt. Rīt agri.

26.5.24.

Ceļos 8, vingroju, V2II akadēmijā, Tilberga nav, Laz-

diņš: T[ilbergs] labākais portretists ne vien pie mums,

Lazdiņam mana galva ļoti laba: enerģisks, stiprs, gudrs

iespaids. T. sērīgs, bet arī labs. 12 uz teātri. Ar Pauļuku

pa telefonu. Vāciete filozofē no Dauges dēļ Kultūrfonda.

Bernhards Semenovs arī, Zano von Dinakant1
.

Mazs, līks

vīriņš. Brehmaniete grib pielīdzināties Mildai, neiet. Ar

O. kājām uz mājām. Lai izdod bērnu grāmatiņu. Zeltmatis

raksta atlūgumos. — Vakarā 7 uz Ārlietu komisiju. Re-

ferē par leišu braucienu. Meiris oponē. Uz mājām. Pie

kuģīša Hermans dēļ «Pūt vējiņa». Tramā tēlnieks Mies-

nieks, namu grib pirkt. Šosejā Nr. 8 apkrāpts. Ejam uz

Libertu. Nav mājā. Laikam negrib taisīt «Muromu».2 Mies-

nieks vada mani, satiekam Dambekalnu. Vadam to. Tad

M[iesnieks] mani mājās. Rīt 11 pie Tilberga. Neesmu pār-

domājis leišu runu.

27.5.24.

Vingroju, uz akadēmiju, T[ilbergs] un L[azdiņš], ienāk

Ilbak, bijusī skolniece; roku uz koka atspiežu, to vien

zīmē. Divi akadfēmijas] profesori sveicina, nepazīstu. Sa-
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tieku Aug. Ozoliņu: dēļ Timma. Teātrī: Barons draud

maksāt. Lūdzējs. Divos mājās. Uz saeimu. Cielēns nesvei-

cina. Ar Bungšu mājās, mani aizskar velosipēdists. L. ne-

labā dūšā. Nestrādāju neko. Leišu brauciens.

28.5.24.

Nevingroju. 10 izbraucam ar I. pirkt drēbes. Dreiberģi
satiekam. Nopērku manteli par 7000, cepuri par 1000, lak-

zābaki 1300. Cepure nav laba. Antons, daži dati: lai sa-

lasa ziņas, kad es stāvējis par latv. valsti. — Vakar

Celms: ordeņa komisija gribot mani un Zemgali iecelt

par pirmiem locekļiem, lai būtu demokrāti vadītāji, jāsa-
lasa dati. Uz mājām. Uz teātri, s—B5—8 sēde. Zeltmatis at-

teicas, bet taisa piezīmi. Neangažējas Feldmans, Breh-

m[ane], Ella. Man jāiet uz Fin. min. Saeimā: vēstule Vec-

kalnam: sievai vieta uz 3 mēnešiem. lesniedzu lūgumu, ka

braucu 1.—6. jūnijā. Noguris. Satieku prof. Ozoliņu ar

bērniem pie kuģīša. Mājās, nelaba dūša. Rīt gribu palikt

mājā.

29.5.24.

Vingroju, avīze, nemazgājos, ārā uz ādas guļu. Olga
Ezerlauk dēļ Kult. fonda, paliek pāri par pusdien. Neeju

nekur, gribu atpūsties, uznāk Olga. Atnāk ar gumijkoku,
1200 rb. Atnāk Miezīte: lai aktierļiem] izmaksā nāk. mēn.

algu. Lasu «Griechenland». Vakarā ar mūsu meitām. Par

leišu runu nedomāju. Nogurstu.

Giugno

1.—5.[6.24.]
Kauņa ar Nacionālo teātri. Gāja labi.

5.6.24.

Pārbraucu Rīgā, ar tramu mājās, iet jau pār tiltu. No-

guris, bet ne ļauni. Palīdzēja laikam caureja. L. brauc uz

Somiju, 3000. Palaižu.

6.6.24.

Guļu ilgi. Uz teātri. Daudz laužu. Koristi lūdzas, lai

paturu. Vanags no jaun. Couethe. Aktieri atvadās. Milda

dod fotogrāfiju. Helmolta «Vēsturi» 1
atnes, Cipars 100 rbļ.

In. bija Rīgā. Es pēc pusdienas guļu leišu miegu. Naktī

arī guļu labi. Auksta diena. Uz bādi. L. uz Somiju.
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7.6.24.

Uz teātri. Sēde. Zeltmatis nelabprāt nāk. Pieteicas caur

In. Gulbis par administratoru. Brigad[ers] priecājas, Frein-

bergs] nē. Delle, lai iemaksā cukurfabrikā. 1 Dzeņa skol-

niece
2

dod vietu.

8.6.24.

Nevingroju. Atnāk Marija Liepiņ, laipna. Marta dabū-

jusi prēmiju brīvības piemineklim. 1 Atnāk Nora Liepiņ,
dārzā uz lāčādas, stāstu par leišiem. Kopā pusdien. Lasu

Helmoltu un leišus. Šovasar jāraksta leišu luga
2
,

«Ram-

psinīts», runas, dzeju grāmata. Nāk. gadu — «Rīgas ra-

gana» kā jubilejas luga, «Turaidas roze» vai «Zalša

līgava». Tagad jāapraksta leišu brauciens, vismaz runas.

9.6.24.

Guļu ilgi, nevingroju, atnāk Priedkļalnu] Anniņ, ar va-

sarsvētku zariem, lūdz uz pusdienu. 1 aizeju es, In. jā-
strādā priekš «Jļaunības] Tekām». Meiteņi atplaukst, kad

vieni. Lasu Tutanh-Amonu. Negribas strādāt, nogurums
ne fizisks, bet garīgs. Jāuzraksta leišu runas.

10.6.24.

Vingroju, bildes uzkaru, lasu leišus, guļu, atnāk Mīlīte,

ar Tutanhamonu. Vakarā atnāk Melngailis: lai dod vi-

ņ[am] izdot visus mūsu darbus par % peļņas man.
1 Tele-

grammā] Gulbim, ka pieņemts. 2 In. rāda senas fotogrāfi-
jas, bēdīga dūša, fantazēju.

11.6.24.

Vingroju. Teātris. Saeima.

12.6.24.

Vingroju. Uz teātri. Norēķini. Aktieri brauc uz lau-

kiem. Melngailis ar kontraktu. Par Lietavu stāstu Ringol-
dam, Pauļukam. Lai brauc uz Liepāju. Partija nav rakstī-

jusi par Lietavu,' Kaupiņa dēļ, būšot svētdien. Saeima.

Rītā sāku «Tutanh.» un leišu lugu.

13.6.24,

Vingroju, 10 uz saeimu. Aizeju uz teātri. Rēķins gatavs

par Lietavas braucienu, 96000 deficīta. Uz mājām. 725 uz

saeimu un uz teātri, sēde, pieteicas 3 no Dailes teātra.

Atkal uz saeimu, Melngailis. Kontrakts. M[elngailis] at-

brauc pēc Aspaz[ijas] kontrakta. Azura.
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14.6.24.

Rakstu 17. Neatminu nekā. Vakarā atnāk Putāns, naivs,

200 rbļ. maksā man, lai K. fonds dod naudu grāmatu izdot.

Teātrī Azura līdz 5, salīgstam, bija nopietni, nekad vēl,

pirmo reizi, es nenācis. Sāku no rītus «Tutanh.», piezīmes

pie leišu lugas «Vālītes».

15.6.24.

Nevingroju, nemazgājos, brokasts, atnāk daudz ļaužu,
Mīlīte, Olga Ezerlauk K. fļondu], paliek ilgi. Doriņa. Cie-

lēnu mama: mēs esam jaunāki. Kas uzturējis? jods? Lasu

Helmolta vēsturi. Aizbrauc Ida. Palikusi mīlīgāka, bet

atturīga. Runājam par māju, saimniecību, viņa vadīs, bet

grib medicīnu studēt. Lielas ilgas L. Nogurstu. — Atbrauc

O. mama un tante.

16.6.24.

No rītus L. pārbrauc, ļoti mīļš — sevišķi, kad pār-
braucu no leišiem agrāk nekā domāts. Skaistums. Uz te-

ātri. Pārskats. Pie Strauberga pret Zeltmati, pārmetumi kā

no preses par teātri. Uz mājām. Uz Ārlietu kom[isijas]
sēdi. Vēlu mājās, L. nepieredzētas jūtas.

17.6.24.

Nevingroju. Uz teātri, ūdens valdei jāmaksā. Benzem

50 rbļ.; dēlam tikai 15000 rb. Celms saka, ka 30 000 rb.

No Lācenes 1000 atpakaļ. Ozolkāja un Knība. A. Kalniņš

apliecību, būs 30. jūnijā, kora mēģinumu. Uzrakstu un

nosūtu Lietavas brauciena pārskatu. 100000 rb. iztrūkums.

Opincāns aicina uz Kraukli «Reita» redakcijai fotogrāfē-
ties. 1 Baško2 atnācis un aizgājis. Nogaidām stundu, uz mā-

jām. In. pilsētā, pērk dā uiu onkuļa meitai. Atnāk Lazdiņš
no Kokneses, lai aizdod viņam naudu veikala ierīkošanai.

Tik tālu manas labdarības slava gājusi, ka es katram aiz-

dodot lielas summas. Tramā jaunā meitene no slimnīcas

dod
man vietu. Saeimā: Juraševskis par baltkrieviem.

(Oliņš runājis man par to. Satieku reizē Krauju, gratu-

lēju, labi.) Dēķenam, Eliasam, Būmeisteram par labu Lā-

cim3. K. f[onda] sēdes varbūt slēgs šodien.

18.6.24.

Nevingroju, uz fotogrāfu, «Reita» redakcija, Baško,

Barkāns, Opincāns, beigās sadabūja, pie Kraukļa. Krauk-
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lis: lai es uz sava vārda ņemu fotogrāfiju; saukties «As-

pazija».
1 Būs ļaunas valodas. Uz teātri. Uz Ārlietu komi-

siju un Kult. fondu pl. 1. Piespriež Olgai Ezerlauk un Lā-

cim 30000 rbļ. Uz teātri. Azura neatnāk. Uz mājām. Uz

lietaviešu vakaru Mazā Vērmanes parkā.
2 Pilsēta labi dod

ēst. Runāju diezgan labi, bet maza piekrišana. 2 lietavieši

mani min, Salnājs uz beigām. Palieku līdz V2I, Klaustiņš
bij. ministrs ļoti.

19.6.24.

Rakstu šo 23. no rītus, neko neatminu. Uz teātri. Neko

nestrādāju. Jābrauc pie onkuļa.

20.6.24.

Palieku mājās. Lasu Kautzsch «Heilige Schrift». Pār-

nesu grāmatas lejas plauktos, nepabeidzu nokārtot savus

plauktus.

21.6.24.

Braucu uz teātri. O. aizbrauc uz Jāņiem, braucu mājās,
lasu «Heil[ige] Schrift». Nestrādāju, nevingroju.

22.6.24.

Nevingroju. Lasu japāņu liriku. Helmolt: Amerikas

[1 nesalasāms vārds] un Nahna, Mexiko. Visu dienu gultā.
Neatnāk neviens. Nestrādāju.

23.6.24.

Jāiet uz teātri dēļ koristu pieņemšanas. Gribu sāki

strādāt. Sarakstu, ko strādājis par gadu.

30.6.24.

Visu nedēļu izlaižu rakstīšanu, iemesls, ka vakarā In.

istabā nav galds nolikts vietā. Reizē arī nevingroju. Pa

lielāku daļu guļu gultā un lasu. Acis jau sāp. Esmu bijis

gandrīz ikdien teātrī, saticis Lāci, tas laikam atkal dzers.

Aizdevis 2000 r. Baltgalvim, 300 r. Kopmanim, citiem ne-

atminu. Lasu: «1001 nakts». Bilītis ļoti skaists, īsta dzej-
niece, laikam tādēļ neatzīst, ka priekšmets nepieklājīgs.

Helmolt, W6hrmann «Kunstgeschichte» Tutanhamļona]
burtnīcu. 1 Gerschel Katalogu v. t. 1. Kārtoju savu rakstu

plauktu, bet nepabeidzu. — Viesu nav daudz. Jāņu va-

karā slimnīcas kopējas, Dambekaln un 3 strādnieki, ne-
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cienājam, bet tomēr labi. Eju pirtī pie Priedk[alniem],

palieku ilgāk, L. bēdājas. — Pārvērtusies, iemīlējusies
tiešām, laime, raksturā labojusies, cēla. Visu vakaru un

nakti mierināju ar nākotnes plāniem, izglītota advokāte,

atklātības] darbiniece, parlamentā. Negrib, baidās. Šo-

dien, pirmdien, pēdējo mēnesdienu sāku atkal rakstīt.

Vakar bij Briedīts par «Muromu»; būs jāatliek uz janvāri,
negrib Liberts, Dobužinsku grūti dabūt. Mūziķi vajag,
Kalniņš laikam nevarēs. — Plāni: no Skujiņas lugu: sen-

sācija. Jāstrādā. Atnāk Lilija Gulb. skolotāja, drusku mie-

rīgāk. Sakārtoju savas runas, kopā ir 47. Kur sākt? No

atbrauces, bet tad zūd svētku apraksts un būtu vajdzīgs
kā Kaudzītes Matīsam. Lasu japāņu liriku.

30.6.24.

Biju teātri, koristu mēģins, Mackevič raud, ka atlaiž,

Alf. Kalniņš: lai taisa «Mur.» mūziku, Briedīts, Zeltmats.

Rodrigo, divi blēži: jā, kādēļ jūs neatnācāt; es domāju,
nebūsat, pieņēmu citu, bij jāsteidzas.

Juglio
1.7.24.

Vingroju. Sāku strādāt, bet ne lugas, — apskatu un

pārtaisu dzejoļus «Mēn. meitiņai». Saruna ar O.; meitiņa

pati brīvprātu atsakās, lai iet. Tā būs jādara. Lasu priekšā
dažus dzejoļus, nedara iespaida; un es pats biju domājis,
ka itin labi. — Uz teātri, Kalniņa referāts, parakstu pa-

pīru. Alga.

2.7.24.

Nevingroju. Uz teātri, uz B[aznīcas ielas] namu, Drei-

mans maksā mazu īri, Miške nozadzis elektrību. Man būs

jāiet pastāvīgi un jāvada remonts, darbs beigts. — Doriņa

uz jūrmalu, sastrīdos, In., aplamā, iet lūgties, Dforiņa]
brauks uz jūrmalu līdz 20. jūl., neērtības. — Vakarā

Švarcs dēļ izrādēm augustā un dēļ «Muroma»; vainīgs
Briedīts, ka lomu dabū Osis. 1 Nogurums. Vakarā lai ejot
pie leišu skolotājiem]. 2

3.7.24.

Domāju par nama remontu 3 stundas. Norakstu dze-

ja*, aptīros. Nevingroju, 3 uz teātri un policijas 5 g. svēt-

kiem 1
.

Jūtos ļoti neērti; gaidīju jauno policiju, ir tā pati
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vecā. Teātrī Rodrigo un citi, atdodu teātri par 10000 r.

uz 4 izrādēm. Gulbis raksta, ka grib par direkfcijas] locekli,

ne administratoru. Jārunā rīt. Izgl[ītības] m[inistrija] nolē-

musi naudu Parīzes izstādei, mēs neiesniedzām, jādara. O.

atbraukusi tante: meitiņu nodevusi Greifenfelsa klīnikai,

kur to ildzina naudas dēļ, nedod Bērnu slimnīcā. Paliek

pa nakti še. — Anniņ bijusi Dorai aizvest mantas uz jūr-
malu. Skolotāji mani gaidījuši ar puķēm,2 atsūta arī šo-

dien puķes. — «Latvis» prasot, lai es atbildot uz uzbru-

kumu.3 — Rakstu vairākus dzejoļus, varbūt pabeigt «Mēn.

meitiņ» un tad lugas. — Vakarā Deisons no «Jaun[ībasl

Tekļam]». L. «pulkstens» ies.4
— Em. Sala atnes vēstuli

ar 2000, atdodot; puķes. Nesatieku. Darbs — 7.

4.7.24.

Ceļos 7, norakstu un taisu dzejoļus. Nevingroju. U?

teātri 1; parakstu, gaidu Štolceri dēļ mūrniekdarba, neat-

nāk, dzejoļi. Uz mājām 724. Atnāk Štolcers, svētdien

iesim apskatīt. Vēl dzejoļi. Rīt pavēste uz izmļeklēšanas]
tiesnesi, laikam baltkrievu dēļ. Poļi daudzus notiesājuši

uz nāvi. Darbs.

5.7.24.

Nevingroju, eju uz izmeklēšanas] tiesnesi, raksta proto-
kolu par baltkrieviem. Vai tiesāts esmu? Jā, krievu laikā,

lai tad pieraksta arī, kādēļ: par Latvijļas] republikas slu-

dināšanu. Niecīgi apvainojumi: Ha iiy?K6HHe un pastkar-
tis, par karti pat nemin. Tad eju uz miertiesu Andrej-

ielā 1, nelaipni, jārakstot lūgumraksts dēļ ordera par īres

naudas saņemšanu. Aizeju, neko neizdarījis. Birokrātisms

vairāk nekā krievu laikos. — Uz teātri. Rodrigo, Švarcs,

Parņickis — dodu 4 reizes pa 10000 r. Eiž. Skalbe, pre-

cēta. Uz Valmieru angažēta par 5000. L.r kopā braucam

uz mājām, jūrmala neiznāk. īrnieks Zariņš dod 2000 r.

arī neremontētā.

6.7.24.

Nevingroju. Lasu ēģiptiešus. Rakstu dzejoļus 4. Kār-

toju dzej[o]us]. Atnāk Štolcers, apskatījis māju, nedaudz

remonta. Atnāk Kārkliņš un Brusubārda ar kundzēm. Tēju

ar kūkām un zāles. Omulīgi. Dodu 5 dzejfoļus], par teātri.

Labi domāts, gods rādīts. Nebij uzņēmuši «Kaina» tulko-

jumu, tagad došu leišu. Mājiņu pārdosim, šie atrunā, bet

neienes mums diezgan. Arī namu pārdosim, jo vecs, nav
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mūža nams, pirksim kooperatīvā dzīvokli. Lai rakstot no-

veli. Sludināti jau «Vālīte» un «Sulamīte». Jāraksta no-

vele.

7.7.24.

Vingroju. Uz Rīgu, namu. Skārdnieks prasa 40 000, ar-

hitekts bij rēķinājis 68000. Došu. Atnāk Zariņš. Rīt jā-
atsaka. Dreimanis, Zariņš nāk tūliņ iekšā. — Kārtoju dze-

joļus, taisu jaunus pildekļus. Nobeigšu «Mēn. meitiņu»,
tad ņemšu lugu.

14.7.24.

Veselu nedēļu izlaidu, jo nav vakarā uguns, neērtība

dara tūliņ briesmīgu iespaidu. Tā vienmēr.

(13.7.24.)

Palieku visu dienu mājās un gultā. Nejūtos labi. Ne-

vingroju. Lasu Helmoltu par Peru un Mexiku. Nav nekā

par d'Uantu. Par Kolumbu neiet, jo nesimpātiski tēlots

Pārdomas ne priecīgas: uzbrukums no Prūsas, nav vēl

atbildēts; jāgriežas pie rakstļnieku] biedrības. Nama dēļ
ikdien jāiet. Par darbiem es vēl neesmu izšķīries un jau

nopietni jāstrādā. «Mēn. meitiņa», saka 0., darīšot sliktu

slavu. Atstāt pēc jubilejas nozīmē lauzt darbu secenību,
kā lai nāktu pēc «Dvēs. dziesm.»?! Tad arī jau pērn bij
bez dzeju krājuma. Ko likt vietā? «Aforismus»? Laikam,
bet daudz darba un man tāli. «Cilv. brālis»? Tulkojums
«Leišu lirika»? Daudz darba. — Tad kuru drāmu tūliņ?

«Vālīte», bet negribas. «Tutanhs», bet kad uzvedīs? Vai

nobeigt «Mēn. meit.». Vai «Aforism.»? — Kad nāk jauns
laikmets politikā, vai neņemt «K. Grakhu»? Vai izlaist

1905. g. dzejas? Bet nav tieši laikam piemērotas. Nesa-

jūsminās. Politikā vien ieiet nevaru dēļ jubilejas. Jeb vai

tomēr riskēt un atmest pilsonības pabalstu? Kur paliek
tautas dzejnieks. Šis ir laiks pārdomai par visu dzīvi, un

pie tās pieder visa tauta. Vajdzētu dot ko gluži jaunu. —

«Vālīte»? Moderna drāma? Aforismi? — Negulēju, nav

enerģijas, grūtsirdība atkal stipra pēc ilgāka laika. le-

spaids no «M. m.» pārrunļāmļ. Vakar neviens neatnāca.

O. uz jūrmalu, piedzīvojums ar 2 kungiem, grūtsirdība
pārgāja; mudin, lai šodien 14 brauc atkal. Es šorīt 14.

iešu uz namu, tad varbūt braukšu, bet viens pats.
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(12.7.24.)

Vingroju, uz namiņu, izmaksāju algas, Kalnbērzam 770,

pa 35 par stundu, Štolceram 1150, otram 1035, par rē-

ķiniem. Mājās, In. aizbraucis uz jūrmalu pie Doriņas. O.

In. mājās 7.

(11.7.24.)

Uz namiņu. xk2 uz jūrmalu, satiekos; vakarā mājās.

Izrādās, ka «M. m.» neiet, nav ar O. intreses, mani ļoti

deprimē.

(8., 9., 10.7.24.)

Neatminu, braucu ikdien uz Rīgu, rakstu dzejoļus ik-

dien pa 2—4, bet tie nesajūsmina]. Nodrukāti tikai 2,

«J. Ziņ.» arī nesteidzas; dodu 2 «Soc. dem.». Izrādās, ka

pie ministra sūdzējušies taisni mūsējie: Orientāc[ijs] un

Sudrabkalns!

14.7.24.

9 no rītus. Pārspriežam ar I. pārdot šo mājiņu, atvelk

par daudz spēka. Man jāsāk strādāt. — Publika uzskata

par modernu Rozīti. — Man jātop atkal modernam: afo-

rismi un «Vālīte». In. nupat saka, ka oleandrs atkal aug,

viscaur pilns jaunļiem] pumpuriem. Jāaug arī man. —

Pašlaik vingroju, tas sāk darīt labi.

17.7.24.

lerakstu atkal par vairāk dienām. Vakar vingroju, šo-

dien nē. Vakar gribēju palikt mājās, bij jādod paraksts
Līventālam, tomēr aizbraucu, uzrakstu vēstuli Sīpolam
un Lepnītei. Kājām mājās ar O. Ir jau kopš vakardienas

atvaļinā. Uz bādi vakarā. Atnāk Pukits, atmaksā 2000 r.

Ar veco mamu saruna tik ilgi, kamēr pārplūst vanna.

Bertiņa saslimusi, gribu ņemt Bērnu slimnīcā.

(16.7.24.)

Teātrī, ilgi namā, saņemu īri no Zariņa, liels remonts,

jumtu sāk. Patīk jau drusku pašam darboties. Atnāk tan-

tiņa Liepulapiņ ar Zinu Ari: lai ilustrē manu bērnu grā-
matu. Tantiņa lai lielumā ada bindes.

(15.7.24.)

Teātrī. Pārskaitām manus honorārus, izrādās, ka tikai

«Faustam» 1 izrāde nav pierakstīta, un es dabonu sa-

maksāt 719 rbļ. Darbi sākti, bet vēl neveicas labi.
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20.7.24.

8 no rīta. lerakstu atkal par vairāk dienām, neērtība

iznīcina visu nodomu. Neguļu labi, vakarā ēdu.

(19.7.24.)

Vingroju, pārceļos ar 0., norakstu «Tutanh.», neeju uz

teātri. O. aizbrauc uz mājām. Uz namiņu p. 4. Izmaksāju
nedēļas algas. Jumts labs, grib mani apkrāpt. Štolcers:
es esot briesmīgi iekritis ar namu. Aktieri slikti runājot
par mums. Ģērmanis. Satieku tramā Treimani. Vakarā

tikai lasu avīzi. «J. Ziņ.» nav nodrukājušas manus dze-

joļus, ņemšu atpakaļ. Agri ejam gulēt. Gribu strādāt.

(18.7.24.)

Vingroju. Norakstu. Uz namu. Neietieku darbā.

(17.7.24.)

Uz jūrmalu, satieku Šķipsnu, Mildu Riekstiņ, Kaupiņ,
Bertu Vesman. Vakarā uz teātri «Pūt, vējiņ»

1
,

labs, viegls,
tāda man nav otra. Jāstrādā.

20.7.24.

Jāieved grāmata par namu. Jānoraksta «Tutanhs».

25.7.24.

Pārbraucu no jūrmalas, kur šorīt 8 peldos 3. reizi. Uz

teātri. L. vēstule, ielūgums uz lietav[iešu] kongresu
1
.

Uz

ministriju. Ļaudams: kas ar Zeltmati, Gulbis kā 3. di-

rektors, Parīzes izstāde, Literatļuras] padome, saku, lai

ievēl Kult. fonds. Uz teātri. Rodrigo lai atlaiž [1 nesa-

lasāms vārds]-, lai dod ministrija skolotļājiem], tie tad

samaksās mums. Uz namiņu kur 2 dienas nebiju bijis.
Naglām 300 r. Jumts — pusē jauns. Jāatteic pagrab-
niekam. Uz mājām: dakters Nīmans, varot maksāt par
dzīvokli 5000 r. — No rītus Majoros satieku Ģērma-
nieti. — Priekšā stāv braukums uz Jelgavu un varbūt

runa pie lietaviešiem. Šovakaru p. 9 uzrakstu 19 rindiņas
IV cēlienu. 2 L. mudina rakstīt.

(24.7.24.)
No rītus apkopjos, salasu dzejas no «Cilv. brālis»,

«runas» v. 1.1., lasu ēģiptiešus, noslinkoju līdz 5, tad uz
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jūrmalu, peldos otro reizi, guļu bez spilvena. Uzņem*
mani bez maksas, neveikli.

(23.7.24.)

Visu dienu norakstu 111 cēlienu, līdz vakaram 370

rindas, bet būs vēl vajdzīgs gals un jāpārtaisa viss, kas

4 pēdu jambos rakstīts. 24.7. tad nāk nogurums un nekā

nedarīšana. — No rītus atnāk Bīlmans (varbūt 24.7.) ar

naudu. «Domas» 1074 un Iniņļai] 528 rbļ. Tas arī aizkavē

no darba.

(22.7.24.)

Uz teātri un namiņu, parakstu, braucu uz jūrmalu, 1.

reizi peldos, vakarā atpakaļ.

(21.7.24.)

Uz teātri un namiņu, izmaksāju Kalnbērzam arī par

slimokasi. Jūrmalā mani sveicina, domāju skolotājs, bet

ir svešs, dodu roku, runāju, es katram dodu roku, kas

mani sveicina.

26.7.24.

Mostos agri, 7 sāku lasīt, domāju par IV cēl., kas

notiek mantnīcā vai pilī, dram. vai episki. Uzrakstu tikai

20 rindiņas. Uz teātri. Ministri nesatieku. Treimaniete.

Gulbis pa telefonu paziņo, ka Londona pieprasa, lai groza

«Jāz. v. v. brāļi» virsrakstu, 1 jo tāds citai lugai «Ordre

of Jozeff». Ceļā satieku Tilberģi: atvainojas, ka nav nācis

portretēt, ļoti laipns. Tramā: Brieža brālēns: apsmejos:
mūsu svētais dzejnieks. Namā samaksāju Kalnbfērzam]
1658, Stolcferimļ 2760, naglas 237. Uz leišu koncertu2

ne-

braucu, guļu un lasu avīzes; nervozs, drusku strādājis pie

lugas. Neuzrakstu karti O. Rīt jābrauc uz Jelgavu 3
.

Kad

tikšu pie sava darba? Gulbis liek koprakstus tais[īt].

31.7.24.

Braukāju uz jūrmalu, kas atkal lika nekārtībā ierakstus

grāmatā. Šodien ies kronika. Pēc vakardienas L. pārbrau-
kuma no rītus nevingroju, arī nestrādāju, avīze. 11 uz

akadēmiju, Tilberģa nav. Uz teātri: Dambrān, vecais

Brīvnieks ar jubileju. Baltkrievu Kraskovskis, Pigu-

ļevskis, Gulbja radnieks: manu autogrāfu Londonai. Uz

namiņu: vēl nav nekas darīts ar Dreimani, jumts jau ga-
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tavs. Palieku nebraucis uz jūrmalu, maz norakstu. Liberts,

pils[ētas] galvas sulainis, dzirdējis «Latv[ijas] Sargā», ka

es izbūvējot pagrabus par dzīvokļiem, un nāk uzņemt

no manis tādu dzīvokli. Bet kas no maniem īrniekiem par

to sūdzējies «Lfatvijas] Sargam»? Vakarā baros uz An-

niņ, ko govs dot tik 7 st[opus], pērn 8 stļopus]. Samaitāta

sajūta. Nav strādāts, tas visu dara grūtu. Strādāt.

(30.7.24.)

Vingroju. Uz akadēmiju, labas pārrunas, iznāks arī tēls

pietiekoši labs. O. nebrauc. Uz teātri. Treimane. Uz na-

miņu. Uz bādi. Emīlija. Vakarā pārbraukusi O. Maz pa-

strādāju. Vakarā atnāk Piguļevskis. 3000 baltkrļievu]
skolnieku nopratināšana]. Apsūdz uz 102. panta un palaiž

par 5000 rbļ. kaucijas.

(29.7.24.)

28. [jūlijs]. Braucu uz jūrmalu. Esmu jau 5 reizes pel-

dējies. Pastrādāju pa šīm dienām pa 50 rind. Lasu In.

priekšā 111 cēl. Viss jāpārstrādā.

(27.7.24.)

Uz Jelgavu
1. Nekādas saņemšanas, neviens pats neuz-

runā, tā vēl nekur nav bijis. Runa izdodas labi, pērkoņa
spērienu lieku lietā. Puķes. Pauls Kalniņš vilcienā.

(Pa šo laiku biju arī pie Strauberga, Zeltmati var atva-

ļināt. Bet lai es ņemot Laudamu. Kāda melna politika.)

Agosto
1.8.24.

Nevingroju, lasu, 11 uz teātri, uz tieslietu ministri,

sadzenu pēc stundas, pats brauks pārlūkot baltkrievu

lietu, galīgs nezinātājs, domājis, ka Dēķens pret baltkrie-

viem], dzirdējis viņa runu, bet nav sapratis. Satieku Bu-

ševicu, Amerikas Ozols iebraucis un brauc prom. Eet

nevaru aizbraukt. 1 sēde Ārlietu komļisijā], Cielēns un

Meierovics
par Anglijas braucienu. — 724. Uz teātri,

baltkr[ievi] jau projām. Uz namiņu, saņemu 2 īres. Drei-

m[anis] nemaksā, bet ir «Latvī» raksts, ka es liekot dzī-

vokļus pagrabā. Uz mājām. Gulbim lieku «Jāzepu» saukt

par «Jāz. Ēģiptē», ne «Jēkaba dēli», kā angļi saukuši.

Satieku Bīlmani. «Domām» dodu dzejas tulkotas. — «Jau-

nības] Tekās» uzņemts Lijas stāsts 1. Lasu un rakstu ro-

mānu. «Domām» stāstiņu. Rīt uz S.S.S.
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2.8.24.

Nevingroju, domāju par V cēlienu, lasu avīzi, steidzos

uz pedag[oģisko] izstādi 1
,

atnāk divas dzejnieces, aizkavē,

nonāku par vēlu, kad viss beigts. Eju uz teātri: dzejnieks —

skolotājs, lai ņem Durbi. Gleznotājs Krastiņš no Lejas-
ciema taisa man 4 Daugavas, lai pērk; nesīs vēl skices;

Lida Sīpol, matemātiķe, pārdos mūsu veco vasarnīcu

Nr. 16, brālis negrib. Mackevič, Rūmniece, Rodrigo

avansu, 100 rbļ. Kleinam, jāpaliek līdz 4, uz namu neaiz-

eju. Mājās norakstu pāris lappuses. L. pārmet, ka. es

nestrādāju, lai braucot prom. Grūti paliek, ja varētu

vakarā.

3.8.24.

Nevingroju, jāiet agri uz Marsa laukumu1
, lasu avīzi,

trams, Klāras māsa, Cilderman, nosēdina mani tiesnešu

paviljonā, Vesmans ar Bertu, dod man rozi no sava bu-

ķeta, tad pārejam uz tribīni, Rudevics, lai neatbildot uz

Berga uzbrukumu, Vesmans: varbūt pat mūsu publikā
kaitēšot. Fotografējamies, mani aicina sievietes, es tur

apsēstos. Pone esot atnācis, ar 6 vīriem, Klāra, lai viņu
izsviežot, citi nē. Vesmans ar Bertu brauc ar autu prom,

atbrauc pie mums uz 10 minūtēm ciemā. Atnāk Vērenes

līdziedzīvotāja, šuvēja no Kuldīgas, pate Verēna neatnāk.

Uz vakaru2
neeju. Rīt pie skolotājiem arī negribu iet, jo

Ausēju sumināšot.3 Šodien koncertā Plūdoņa skolotāju
himna. L. pārraksta savu stāstu. Lūkošu «Domām».

4.8.24.

Mostos 6, strādāju 70 rind., vingroju. Atnāk no Til-

berga puika, kad es iešot. Deisons no «Jfaunības] Tekām».

Asp. honorārs 9318 r., man būšot rīt. Lija labi, būšot pa

4 rbļ. rinda. Uz akadēmiju. Uz teātri V22, Gulbja nesa-

stopu, atnāk gleznļotājs] Krastiņš, 3 gleznas pa 2500 rb.

lerēdnis Luksers grib tulkot no itāļu valodas; lai runā

ar Gulbi. Atnāk igaunis: izdot igauņiem latv. rakstnieku

almanahu, naudas esot 70 000 ig[auņu] marku, lai pa-

balstot Kult. fonds, — lai kopēja latv. — igauņu kompā-

nija lūdz pēc pabalsta. Mājās 5, biju arī namiņā, aizmak-

sāju Kalnbērzam 1658, žīds jumtu beidzis, iznes malku

no Dreimaņa pagraba. Pagrabā jāliek jauna grīda. Vakarā

atnāk Virēna, gaiši runā: diezgan labs iespaids.
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5.8.24.

Mostos 6r gulšņāju, lasu avīzi, vingroju. Polis cērt, ne-

ļauj strādāt, eju agrāk uz akadēmļiju]. Mani tur foto-

grafē, Grūnbergs labs dekorators, bet dārgs, uz teātri,

Gulbja nav. Kreisleriete, nevaru pieņemt, Opincāns,

Freinbergs grib arī namu pirkt, 3 Dauges priekšlasījums,
satieku D. un Melnalksni, lai es uz skolotājiem runājot.

1

Bet D. aizsteidzas priekšā. Tātad es šoreiz pie sklfotājiem]
nemaz neesmu bijis. Vakar gājis labi,2

— man vajdzēja
tur būt; mana kūtrība un nevarība daudz kaitē, neļaus uz

augšu tikt un visu samaitās. — Vakar «J. Z.», ka «Jāzeps»
Londonā priekšā lasīts, bez panākumiem.

3
Mājās pa to

laiku bijuši: Spuru Zāmuels, Priedk[alnu] Anniņ. Grau-

diņš gribot ar mani runāt; rentnieks šim namam par 20 000

un Baznļīcas ielas] īrnieks Nīmans vai Janaus; bet kā

dabūt ārā Dreimani? — Paula Baltābol, Stībenhauzen.

Ceļā satieku Aleks. Bērziņu, draud atdot 2000 r. — Rakstu

28 rindiņu.

6.8.24.

Mostos agri, drusku sāp galva. Nestrādāju, noguris,
lasu «S. d.» un «Jēkabpils Vēstnesi», tādi bij labi agrāk,
drīz izzudīs, kad Rīga visu apgādās; neaprobežots dile-

tantisms, īsti te vajdzētu nokraut dilļetantu] dzejas. «Jaunā

Dzīve» tāda nobēruma vieta. Vingroju. Uz akadēm[iju];
Tilbļerga] nav, Lazdiņš grib visu tēlu pārtaisīt, šo gan

atstāt; labs uztvērums: enerģija, spēks, ne vecuma ne-

spēks; biju teicis: agrāk bij labāk. Labs cilvēks un laikam

piekritējs. — Uz teātri. 1
Vīgantene un kāds desmits sko-

lotāju man aplaudē, es nedziedāju, bet Vīgneriete. Slavēju
skolotājus, ideālisma nesēji, valsts uzturētāji, bez viņiem
es Latvijā nedzīvotu. — Jāraksta tāda luga, drāma, kas

iziet: nu strādāšu! Treimanīte ļoti pateicīga. Uz namu,

maz darīts, satieku Rītiņu, grib pārdot savu namu, 6V2

cena un 3V2 remonts. Kāds skolotājs: vai tas bij Rītiņš?
Satieku Emīliju. Uz esplanādes sveicina 3 meitenes, lai-

kam skolotājas. — Jauna grāmata, L. jauni zīmuļi. — Jā-

strādā un negribas. Jādara.

6.8.24.

— Mums jau kopš otrdienas Virēna ar šuvēju. Divas

reizes bij tante Thile ar meitu — māsu. — Gribu nupat
sākt «Tutanhu». — Drusku palasu pērno diengrāmatu,



232

tik grūti to lasīt, tik smaga sirds paliek, vai tiešām vērts

ciest še ilgāk? Bet kas tur gaida? Es biju tur ar nelaimīgs.
Un tad tur draud ļoti stingrs darbs, — vai no tā nav

bail? Tagad slinkoju un ir atvainojums, tad būs nopietni

jāstrādā. Tātad īsti vajdzētu braukt prom! Šoruden uz

pāris mēnešiem un tad varbūt pavisam palikt. L. saka,

ka vai vajgot svinēt ij 60 gadu jubileju, kas no tā nāks?

Tikai alga līdz tam, vairāk nekas. Bet tautai topu svešs?

Tik briesmīgi būt vienam! Bet jāizteic sevi! — Atnāk

Zina Are. «Zelta sietiņu» ilustrēt. Kult. fonds Skulmes

skolai; atnes fotogrāfijas no Bulduru bērnu kolonijas.
Vakarā uzrakstu dažas rindiņas «Tutanhu».

7.8.24.

Mostos 7, avīze, plāni ap romānu, ko varētu rakstīt kā

diengrāmatu, ikdien. Avīze. Nevingroju. Nestrādāju,

jābrauc 10 uz Ķemeriem. Nonāku 12, pie Dzintera, labi,

bet ne sirsnīgi, vairāk runā par savu veikalu. Esmu ne

sevišķi nervozs, bet drusku skleroze, ogļuskābļas] un dūņu

vannas 15. Negribu kā ierēdņi par velti. Maksāšu, sulainim

50 rbļ. Feldmanis, par režiju, lai dodot savu lugu rež[i-

s]ēt. Zeltmatis. Saruna ar jaunkundzi mediķi-ierēdni tele-

foniski. Atpakaļ, piebraucu Majoros, tur nezin, vai būs

istaba Ķemeros brīva. Mājās. Štolcers, rores dēļ, cepam-

krāsnis. Pie Iniņ. bijuši: Stibenhauzen, Veinberģiete, Pried-

kalniete. Vakarā pie galda stāstu par nervozības zīmēm,

izmēģinām. Jāstrādā.

8.8.24.

Mostos agri, vingroju, domāju: vai rakstīt Eiropai vai

Latvijai, avīze, nestrādāju, uz akadēmiju, Tilberga nav,

teicu, ka braukšu Ķemeros. Uz teātri: 2390 Greblis piln-

varu, K. Kalniņam no Līvbērzes, kur es blamējos. Mans

pulkstens apstājies, dodu Cipariņam aiznest, tāpat ap-

stellēt telefonu. Pie Treim. Pa telefonu Gulbis: «L[atvijas]
Vēstn[esis]» garāk par angļu «Jāzepa» tulkojumu.
«Maunch. Guardian»: «R[ainis] ir vārds, ar kuru būs jā-

rēķinājas.»
1 Tā par «Ug. v. n.» franču avīze bij teikusi:

atjaunos franfču] liriku. Ejam ar Ciparu. Braucu tramā,

satieku Uliņu, daži sveicinātāji. Otrā vāģī O. — Pārstrā-

dināta, bet algu nepieliek. — Pircējs. Vec. Štolcers, sa-

maksā]'[v] 2400 rbļ. Verēna jūrmalā aizbrauca gulēt. Rīt

jābrauc uz Ķemeriem, jāstrādā luga.
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9.8.24.

Ceļos 7, nevingroju, nestrādāju, avīze, braucu 9 uz

Majoriem, nedabonu nekā zināt, aizeju pie M. Riekstiņ,
vīrs, pavada uz Dubultiem; Ķemeros dzeltena jaunkundze,
laikam skolotāja, pavada; iemaksāju 100 r. nodokļu, 635

vannas, 25—25 dzeramnaudas, 10 zelters. Stūrsteps, sko-

lotājs, procesējas ar visiem, arī Ausēju, Zemļnieku] sa-

vienību], bet lamā arī tos, Meierovics maksājis savai

šķirtai sievai 30 milj., vēlāk atkal dr. jkdz. Pa ceļam
dzirdu runājam. Ģērmans, bet netiekos. Torņakalnā sa-

tieku Paulīnu. L. brauc rīt uz Ernesta atbērēm. 1 Man jā-
brauc pirmdien plk. 7 no rītus, atpakaļ Rīgā 2-15 minū-

tēs]. Jāstrādā.

10.8.24.

Ceļos agri, avīze, atpūta, nevingroju, nemazgājos, pēc
brokasta guļu, lasu Ebersa «Agypt. Konigstochter»

1 visu

dienu. Merīte atnāk, netiek pielaista, pēc pusdienas Olga,
Marija2

,
drusku runāj[am], pateicas par Kultūras fonda

balvu. Nestrādāju. Rīt 7 jābrauc.

11.8.24.

Agri ceļos, 7 uz Ķemeriem, dūņu vanna, 50 rbļ., Stūr-

steps, eju mežā, lasu Ebersu, satieku Konrādu, nokavēju
vilcienu 12-25 un lasu visu laiku līdz 4, ceļā Veckalns,

viņu uzrunā īrnieks, viņš daudz stāsta, viņu ievēro. Mājās
6, Janaus un Priedkalnu An[na], jaunā Uliniete. Vērenes

tantes, bijis Melngailis no Lietavas. O. vārdadiena, bēdīga,
daudz puķu. Rīt man jābrauc.

12.8.24.

Ceļos V26, 7 uz Ķemeriem, sēra vanna, vecis, lai es

aizstāvot Ķemerus, ieved mani ar protekciju, brokasti

apēdu, lasu Ebersu, vakarā pabeidzu. Latv. amerik. Uz

teātri, Tilberģim. Lietavas administrators, pērk 200 pudi
svarus. Levenšteiniete, Briedīts: jauno Kalniņu ņemt par

«Muroma» komponistu, iztaisīt teātra mūziķi. Uz namu

neeju. O. zobi sāp. Lasu. Labs temats. [1 nesalasāms vārds]

Ebersu. Herodotu. Jāstrādā.

13.8.24.

Ceļos V26, nevingroju, nestrādāju, uz Ķemferiem]. Vā-

ciete ceļā, pie muižnieka brauc, brokasts, atpakaļ ceļā
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Brunīts, vēlēšanās būs tas pats. Uz teātri. Brigaders būs

rīt. Vācu teātra Gūnters grib 11 sept., Paul[īne] Zeltiņ:
man pārmetot, kam namu pircis un kam staigājot caurām

biksēm, citiem dodams. Uz namiņu, naudas nav, uz mā-

jām: pircēja nākšot nāk. otrdien. L. vesels, bij bēdīgs,
ka nebij dāvanu un sveicienu: es to darīt nemēdzu. Rīt

palieku mājās, sēde. Jāstrādā.

14.8.24.

Ceļos 7, vingroju, eju uz teātri līdz 3. Lepnis un Lēven-

štein, Kauņas administrators, Manguls, Treiman, Udris,

Deisons ar naudu. 3015 no «Jļaunības] Tekām». Slavē

Liju. Uz namiņu, aizmaksāju Kalnbērzļam] un par izde-

vumiem 4000. Plk. 4 Brigaders, saskaņa, miers ar Annu.

Zeltmatis nepaliks, jāraksta lūgums Min[istram?]. Paraksta

Lepnis un Lēvenšteins. Uz mājām, dodu vietu tramā ve-

cītei. Ulinene. Mēness pilna apt. skaista. Jautrs. Aizbrauc

talsiete.

15.8.24.

Ceļos V26, uz Ķemeriem, ceļā pulkvedis un vēl kāds

resns ierēdnis — berģists. Atpakaļ satieku atkal Brunīti,

resnas madāmas. Uz teātri, uz namiņu. Nogurstu, nekā

nedaru.

16.8.24.

V26 ceļos, uz Ķemeriem, dzeramnaudas 50 r., atrodu un

dzeru no dzelzavota, bez garšas. Maza meitenīte mani

aizved. Atpakaļ braucu ar augstāku policijas ierēdni, ļoti

muļķis, sieviņa vāji apģērbta. Uz teātri, algas izmaksas,

avansnieki. Kauņas teātrim pārdodu svarus par 12000,

atzīst to kā dāvanu. L. atnāk, bij redakcijā, 750 honorārs,

ļoti priecājas. Satieku Melngaili, Freinberģi. Viena dzej-
niece dod savu drāmu. Uz namiņu abi ar O. Mājās atnāk

Mļelngailis?], aicina uz rakstnieku kopīgu sabraukumu.

Šauļu «Kultūra», lai ar M[elngaili?] kopā izdotu manus

rakstus. «Zelta zirgs» jau tiekot iestudēts Kauņas teātri. —

Verēnas māsīca: lai Verēnu mēs paturot.
1 In. negrib.

Rakstu vēstuli Kelleram.

17.8.24.

Ceļos 7, gribu sākt strādāt pie «Tutanha», avīze nāk

starpā. Tad pie aforismiem, pie kuriem jau domāju brau-
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cot. Tad iesāku «Sirds solījums» noveli un rakstu visu

dienu, nobeidzu, 22 lappuses. In. slavē. Tomēr vismaz

eksperiments. Jāstrādā.

18.8.24.

Ceļos V26, uz Ķemeriem, gribu palikt tur, bet braukt

no Majoriem. Piebraucu, tur jau cits priekšā, Rubene

nav, braucu atpakaļ uz Rīgu ar visām pakām. Noguris,
roka sāp vairāk, tāpat papēdis. — Projekti par žurnālu,

bet kā es izvedīšu, kad nespēju panest uzbrukumiem at-

bildēt. «Itāļu noveles» rakstīt, bet par «Sirds solījumu»

nesajūsminājas ne In., ne Olga. Vai vērts? Vienīgais la-

bums: aši rakstās. Bet vai blamēt manu vārdu, jauns
iemesls uzbrukumiem. Jāstrādā pie lugas.

19.8.24.

6 ceļos, uz Ķemeriem, sēru vannas, paziņas neviena,

uz ielas: paskat, tas ir Rainis, un kādas meitas sveicina.

Paņēmis līdzi Hufeland «Makrobiotik» 1
.

Prāts vēl drūmāks

nekā vakar. — Neizdevīgais noveles mēģinājums; bet

vismaz pierādu, ka varu aši rakstīt: pa dienu 300 rindiņu.
Veselību vajdzēja sākt piekopt, mest amatus, vismaz te-

ātrim rakstīt. Bet, ja nu nespēju vairs, nepadodas ne

«Sudr. gaisma», ne «Mušu ķēniņš», ne novele. Un kad

ir amati, tad vismaz reklāma, ka ko dara; amats ir cie-

nījams slinkuma veids. Nav cerību, pārliecības, ka tie-

šām spēju vēl ko labu uzrakstīt, — vai tad nav labāk

amatos slinkot? — Tā ir noguruma grūtsirdība. In.: Sud-

rabkalns esot tagad modē, tikpat labs kā es. Vakarā

Asmus.

20.8.24.

Ķemeri, lasu «Makrobiotik»; Sudrabk.; atpakaļ teātrī,

aicina uz Daugļavjpili
1. Tad uz mājām. Brauc prom Ve-

rēna. O. grib, lai pavadu, neeju, bēdīgs. Verēna neaiz-

brauc, onkuls Knubis nerādās. Grūtsirdība. Ķemeros jauns

orderis, Dzinters: lai dodkredītu.

21.8.24.

Ķemeri, Konrāds, Tormans, lai izbūvē, ka dod ūdeni

mājās. Rīgā Tilbergs, lai nāk portretēties. Vakarā atnāk

Melngailis, leišu žurnālists. Dienā bijis Herman brālis

ar puķēm. Neko nestrādāju. Angļu koresp.
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22.8.24.

Palieku mājās, jāiet uz Ārl[ietu] komis[ijas] sēdi, pirms
teātrī, Freinbergs, Lapsa, lai neatlaiž, Kreislere grib pie-
teikties. Krūklis kā administrators]. Saeimā sēde, vēstule

no Rancāna, pateicas par sveicienu. «Lauku darbs» Ro-

zentāla, jāstrādā līdzi. Braucu uz mājām, bet par vēlu,

trams iet pārāk lēni. No Ķemeriem neiet atpakaļ 8-06

vilciens, kaut gan sarakstā visu sezonu. Atpakaļ 9-15,
kaut gan sarakstā ir 9-55.

23.8.24.

6 uz Ķemeriem, satieku Zālīša Ozolu, acu reimatisms,

ceļā Briedi, nerunājam. Pa ceļam pārtulkoju 2 vācu dze-

joļus. Vēstule no Linas, precas, ar Ed. Somazzi. 1 Pēters

Vegers: jauns izskaidrojums «Jāzepam». — Vakarā

Prande: lai rakstu 150 rind. par latvju taut. dzejniekiem.
2

Dodu savu Zīversa ģīmetni. — Šovakar jāatbrauc Idai.

In. ar O. uz ķinu «Henry IV». Nerakstu dzejoļus. Tul-

košu.

24.8.24.

Uz Ķemeriem 6, pa ceļam tulkoju bērnu dzej. Mājās
lasu «S. d.», gaidījuši mūs Daugļavjpilī 1

.
Vakarā atnāk

Marta ar Viktoriņ[u] 2: lai iegādā vietu. Visu vakaru. Ejam

pie Priedkļalniem], bet nav mājās. Rīt nebraucu uz Ķe-
meriem. Ida saka, ka es ļoti vājš. — Jāstrādā.

25.8.24.

Ceļos 7, norakstu dzejoļus, vingroju, eju uz teātri. 1

turu runu,
1 izdodas labi, 2—4 mājās, pusdiena, kontrakti.

4—V2B sēde, lai rit lietas nodod administrators] Zeltmatis

Brigaderam. Pieņemam Kreislereni, Liepājas Kalniņ, trīs

atlaistās par 2000 kā volontāres. 500 rbļ. Stolcerim, Lauks

kā mītnieks pagrabā 600 r. «Muromietis» maksās

480000 r., tātad labāk neuzvest. O. slima. Nebija mājās.

26.8.24.

Ceļos V26, Ķemeri, notulkoju 44 rindiņas, avīze. Dum-

brājs atsūta man, es nododu avīzei joku par mācītāju.
Uz teātri, nedēļas repertuāru. Brigaders apgāzies, neat-

ņem no Zeltmata lietas. Uz namiņu. Izmaksāju 1658+

2880+ 1335 r. izdevumu. Grīda jauna jātaisa, t.i., 1300 rbļ.
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Galdnieks izturas rupji pret mani. Tramā satieku Meln-

alkšņa] kdzi. O. uz jūrmalu. Anniņa uz jūrmalu pēc
mantām.

27.8.24.

Ceļos 6, daudzreiz mostos, 3 Ķemeri, tulkoju 3 dzejoļus,

domāju par dzej. L. taut. dziedātāju
1
.

Uz teātri, Frein-

bergs. «S. d.» uzņēmis ziņu par teātra sākšanu, «J. Z.» ne,

un šodien Smiļģis iekšā. 4 sēde. Brigaders nav apgāzies,
bet sabijies no atbild[ības], aicinās Eglīti, lai tas pieņem
lietas, un 2 mēn. maksās viņam algu no sevis. Anni Sim-

son par 75000 r. 10 X Cīrul; lūdzēja skolotāja Irma Za-

riņ. Mājās 6, O. 7, uztraukti smejas. — In. strādājis pie
«Raganas». — Jāraksta rezumi: man par teātra dzīvi, jā-
krāj materiāli. Jāsāk luga.

28.8.24.

1 uz Ķemeriem, nav līdz villains krekls, tad uz teātri,

Brigaders nav apgāzies, nevar atrast izejas. Uz namu,

saaukstējos, gripa.

29.8.24.

Palieku mājās, norakstu dzejoļus, lasu p. [J.?] 8., ne-

strādāju. O. Atnāk Cipars.

30.8.24.

Palieku mājās, lasu t. dz., meklēju materiālu Prandem.

Nosūtu dzejoļus «S. d.», «J. Z.» un «Lauku Darbam».1
Kārkliņš atsūta Krūku, lai dod dzejas un par teātri. Va-

karā atnāk Birkerts, skata ģīmetnes, man izdot koprakstus
kā zārka taisīšana. Vai man būs vēl cita dzīve, jo šī tad

ir galīgi beigta. Bailīgs jūtos, arī nogurums ir. Kopoti
raksti prasīs arī daudz darbu. Un es gribētu jaunus
rakstīt, pabeigt iesāktos. Es maz spēju strādāt. Jāsaņemas.

31.8.24.

Modina 5 mūzika, Vilmas, neceļos. Sagatavoju «Jau-
nības] Tekām» 70 +30 rindiņas. No rītus norakstu dze-

joļus arī «J. Ziņām». Ar to aiziet visa diena. — Lidija
un Jurgulaitis; visu vakaru līdz 9, mācās kopā ar O.

Rīt jāiet uz teātri, kaut gan vēl nevesels. Jāstrādā.
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Settembre

1.9.24.

Mostos agri; gribu iet uz teātri, atnāk Cipars, atnes

naudu. Avotiņš atmaksā 1500 r. Brigaders, lai parakstos

par Zeltmati. Atnāk Biruta, dēļ Kult. fonda, 150 000. Dei-

sons: «Jaun[ības] Tekļas]». Skolotāji izdošot man dzeju iz-

lasi 3 loksnes, 2 bērnu grāmatas uz svētkiem. Taisu vēl

1 dzejfoli]. O. greizsirdīga. Uz teātri neeju, vēstule Frein-

bfergam] un Brigaderam. Rīt jāiet.

2.9.24.

Mostos agri, uzrakstu 2 bērnu dzejoļus, avīze, uz teātri,

pie Brigadera, avansi, uz mājām, drusku paguļu, uz pirm-
izrādi 1

.
In. arī, O. biļeti, Tija, novārgusi. Meitene, kas ir

pie Endzeliņa, sentimentāla. Krūklis, Kaupiņš ieteic, sēdi

noturam stāvus. Zeltmatis raksta minļistram] atlūgumos.
Aronu Mļatīss]: vai mēs 5 cēlienu «Potivara namu» rak-

stījuši? Jāraksta vēl žurnāliem, Prandem, tad tik «Tu-

tanhu». Strādāt.

3.9.24.

Mostos 7, rakstu 2 dzejoļus bērniem, atnāk Hermans,

noraidu uz teātri. Satieku teātrī. Ar mūziku nokārtam ar

muziķ. biedrības sekretāri: 350 rbļ. labajiem, 300 vāja-

jiem mūziķiem. — Ar Vīgnerīšu: 5000—7000 r. Strausene

gandrīz raud dēļ algas. Ceļā Milda Cielēn iedod divas

gladiolas. O. slima, rīt paliks mājā, arī Anniņ. — «Jaun.

Ziņ.» nav aiznesti dzejoļi. Jāraksta Prandem.

4.9.24.

Ceļos 7, domāju par Pr. dzeju, avīze, jauns komēdijas
temats: skandāls kundzei. — 11 uz teātri, Jansons negrib
iet par administratoru. «Dailei un darbs» pieprasu hono-

rāru. «J. Ziņ.» nav saņēmušas dzejoļus. Kraskovskis, Gūt-

man[is] no 1905. g. pēc palīdzības, 50 rbļ., Cipar[am]
100 rbļ., [Kļavām?] 100 r„ Grebl[im] 675 r. Vakarā no 6—

10 činā. In. negrib pārdot mājiņu. Kreicberģis. Milija,

Jurgulaitis. Šodien neko nestrādāju. Rīt pie ministra.

5.9.24.

No rītus Vanda Lapčinska, lūdzēja. Uz teātri. Vakarā

«Faustā» Annija Simson. Labi, dabiski. 1 Tukšs nams
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18000 r. «Maija [un] Paija» tikai 5000 r. O. arī, vakarā

mājās 12.

6.9.24.

Fotogrāfs uzņem mājiņu priekš «J. Ziņām». 1 Pieprasu
Kreicbergam, kad slēgts kontrakts ar Rapu. Uz Bazn[īcas]
ielu, norēķini līdz 4, vecis Štolcers mani aprunājot. īres

Dreimanis nemaksā, izies septembrī. Vakarā neeju uz

operu.

7.9.24.

Nekur neeju, nevingroju. Lasu Schleich. Studenti, lai

es rakstu ievadu viņu žurnālam. Doriņa. Ļoti noguris, ne-

laba dūša. Gribēju braukt uz Ķemeriem, paliku. Prandem

jāraksta.

9.9.24.

Ceļos 7, meklēju dzejoļus «Ritumam». Kārtoju dzejoļus
bērnu grāmatai. 12 uz teātri, avansi, uz ministri, Kirhen-

šteins, neveselīgi dzeltens. Vīķumuiža viņam ir, linu fab-

rikas priekšstāvis. Skalders grib tikt Operā. Udris. Jaunais

darbvedis. Rīt Ķemeri.

9.9.24.

Ceļos 726, mostos 4, braucu uz Ķemeriem, izlasu Sūnas

drāmu 1
, laba, bet otrreiz tas pats temats. Vanna. Vilciens

neiet 1272, bet 11; tātad jāgaida līdz 4. Mājās 6, noguris.
Rīt uz sēdi teātra likumu dēļ. Grīns «Valodā» min rakst-

niekus Kaudzīti, Poruku, Bl[aumani] un mūs abus. Rēķinu
dzejnieku skolu, 750 rbļ., vajga 40 skolnieku, tad mums

abiem kopā 18000 r. algas. Tas neder. — Taisu plānu
«Skandāla komēdijai», arī nav patīkams raksturs galve-
nais.

10.9.24.

Ceļos ap 4, braucu uz Ķemeriem 12-5, pirms uz teātri,

tad sēdi ministrijā 1, izgāžos. Tad uz Ķemeriem ar Briga-
deri važonī. Dabonu vannu aiz protekcijas. Ceļā satieku

Moricu ar ģimeni, abas reizes, patīkamies viens otram. O.

izkrīt, atliek uz citu termiņu, nervozība, pārliecība par
savu nespēku, uzbrukumi man un Annijai Simson «Latvī»2

.

Vai tomēr neatbildēt. Rīt jābrauc uz Ķemeriem no rītus.

Drusku domāju par Prandes uzdevumu. Mediņš maksa par

«U. v. n.» 9523 r., par 4X, t. i., vairāk nekā teātris. Vai

tomēr nerakstīt libretus? Bērnu lugas? un lauku lugas?

Bet laiks lieliem darbiem.
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11.9.24.

Mostos 5, ceļos 6, gribu braukt uz Ķemeriem, vētra un

auksts, palieku, neeju ari uz teātri, jāsargā māju, jo visi

iziet, In. uz uzlaikojumu, Anniņ pēc malkas. Prandes dze-

jolis, tad aforismi. Kārtoju visu dienu. Daži ļoti labi, bet

nav sistēmas, kā sakārtot. No āras izdomāta sistēma ne-

saskan ar gatavo matēriju. Ābolus lasu. Vējš dara melan-

kolisku. Jādabū temats joku lugai. «Skandālu» pārmetīs

man pašam. O. aizkaitinu, pārmezdams caurkrišanu eksā-

menā]. Runcītis Rozītis 1 pats sev kapu izracis. Rīt jā-
strādā]. Nevaru sevi piespiests pie darba. Atraksta man

Gulbis par koprakstu izdotni, labi, grib rūpēties; man

baigi ap sirdi.

12.9.24.

Mostos 727, domāju par komēdiju, dzejoļus norakstu,

uz teātri 12. Parakstu vekseli dzērājļam] Podniekam

15000; Krūklis rīkojas sparīgi, atklāj, ka Zeltmatim trūkst

audekla 1800 arš[īnu]. Jaunu audeklu nepērkam, vecā

tiks, «Muroms» varēs iet. Šorīt Maruška Sīlis, atnes bu-

ķeti, Anniņ neļķi, appušķo durvis, Ida dzeltenu pušķīti,

telegrammas 5: «Jaun. Ziņ.», «S. d.», Skolotāju savie-

n[ība], rakstnieki, Marija, Jesens. Atnāk Porietis 1
; dzejo-

ļus un iztauja, bet to atliek uz teātri un tur neatnāk.

Teātrī. Taut. darbiniek[s], labi. Gulbis, Pauls Ekters, Dei-

sons, Annija. — Sēde: Zeltmļatim] noprasām paskaidro-

jumu. O. dāvā il Fadel, Poriets buķeti. — Skļolotāju] sa-

vienība] izdod dzejfpļu] izlasi2
,. 85 dzļejoļi] pa 15 rbļ., liels

zaudējums. — Komēdija man par krasu, aizliegs. Sheri-

dan «Lūsterschule». Prande jāraksta.

13.9.24.

Atnāk Poriets, iztauja, kuru vēlāk maz izlieto avīzē.1
Pienākušas pavisam kopā 6 telegrammas. Marija, lai dotu

Skulmem. Telegramma M. Liepām.

14.9.24.

No rīta strādāju. In. uz «Raganas» mēģiņu līdz 2. Uz

Vegera bērēm neeju, beveronis, tie ir kaušļi, nacionā-

listu] kluba. Atnāk Olga Ezerlauk ar buķeti, dēļ Kult.

fonda.1
P. 4 uz Priedkalnu. Pētersona bērni un kundze —

krieviete, Freiman Zanīte no būdniekiem. Nestrādāju.
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15.9.24.

Ceļos V27. Lasu vācu jaunos. Divi dzejoļi. Uz teātri,
avansi. Jaunais administrators darbīgs. 500 Krislei, 50

Rotgalvim. Rodrigo, kam neņēmis par administratoru?

Freinbergs: vai iet par juristu? O. paslima. — Bērnu dze-

joļi jātaisa 20+20.

16.9.24.

Ceļos 6, lasu leišu «Rytas». 3 bērnu dzejoļus jaunus, 3

vecus, avīze, vingroju atkal reiz pēc apm. mēneša, drusku

ierūsējuši locekļi. No rītus mēdzu ēst 3 ābolus. Atnāk Vec-

kalns, 21.9. jau pīkst. 10 Matīsā, tad kājām uz svētku vietu

Brāļu kapos, runa un atpakaļ. 1 Plk. 7 vakarā runas 2 vie-

tās. Kapa akmenim uzrakstu un vainagam. — Uz teātri,
Rode, ka Tilbergs mani slavējis, bauda bijusi sarunas ar

mani, apskaidrots. Grib teātrī dekorāciju taisīt, agrāk ne-

teic, laikam Liberta dēļ. Došu «Fedru». Freinberģim: jauns
žurnāls «Romāni un St[āsti]», lai rakstot es.

2 Krūklis vēl

labs. Uz mājām. Gulēt vairs nedabonu. Ida pie Pētersona

ar manu vēstuli: plaušu dziedzeri iekaisuši. O. Gribējusi
par 4 stundām samācīties Baloža eksāmenam, negā-

jis. — Jāstrādā.

17.9.24.

Ceļos 7, viens bērnu dzejolis, Berta Pīpiņ, lai Asp. taisa

prologu almanaham, sieviešu žurnāli labi ejot. Atnāk pēc
teikuma uz pieminekļa akmens. Uz teātri, nebij vajdzīgs,
tikai avansi. Treimanīte, ļoti bēdīga, jāpalīdz. Paulīne

Zeltiņ, dodu padomu, lai etnogr[āfu] biedrība sūta viņu

vākt tautļas] gara mantas. Uz mājām. 3 bērnu dzejoļi. Jā-

strādā.

18.9.24.

Ceļos V 27, kārtoju bērnu dzejoļus, neeju uz teātri, iz-

nāks «Lollīte» 2 loksnes, «Princešu pasaka» 4 loksnes, jau

gatavs viss, jādabon zināt, cik Rapam. Atnāk Veckaļns,

man nav ko dot, ierosinu avīzes jautājumu, manu partfi-
jas] dzej[oļu] izdošanu; nav rakstītāju, nemaksā tiem, nav

naudas, avīzei vajdzētu naudu ienest. In. ar O. uz operu,
Libertam skaist[as] dekorācijas. Rīt studentiem. Šodien

Niedras prāva, apgabaltiesā, Čakste aizstāv, iet pie Fir-

ksa. 1
— Strādāju šodien nevajdzīgo, atstāju vajdzīgo.
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19.9.24.

Mostos V27, strādāju pie ievada «Studentu Dzīvei» 1,
apēdu 4 ābolus, kā tagad ikdien kopš laika, avīzi, nevin-

groju, nobeidzu tikai 12; bij nepareizi, ka nerakstīju

brīvi, bet ņēmu no aforismiem, iznāca neveikli. Nosūtu

1 dzejoli «S. d.». Atnāk žīdene Cimerman, rekomendēju

pie Kirhenšteina, ari skolotāja, arī dekorāc[iju] glezno-

tāja. Uz teātri. Jauns rakstāmgalds, grīdsega, krēsls, visi

smaida. Krūklis man referē. Maksāju rēķinus 1130 stikli-

niekam, 606 skursteņskrāpim. Kājām mājās ar O. Nerak-

stu. Svētdien jārunā uz kapiem man vienam. Jāgatavojas.
Atnāk klintnieks. Sūna dzejniece. Kraskovskis. Pa tele-

fonu Deisonam, lai dod sarakstu par «Puķu lodziņa» bērnu

dzejoļiem. Fotogrāfs Krauklis, vekseli jāparaksta. Vēstule

no Doras Švīkul, lai runāju par nemirstību līdz ar viņu.
2

Vai būs publika? In. par sievietēm guva.

20.9.24.

Mostos V27, domāju par runu, āboli, avīze, bērnu dzejo-

ļus meklēju «Ziburelis». Aizlasos uz visu dienu grieķu pa-

sakas Hausrath. Nogurstu, guļu, uzrakstu runu. O. baidās

un bēdājas. Pie vakarļiņuļ galda visi kopā: daudz upuru,

bet tomēr uz priekšu gājis; man bij agrāk ļaunāki uzbru-

kumi, jo no draugu puses. Baidos no melno uzbrukumiem,

O. sapņi, ka es zirgu jūdzis. Noguris. [les?].

21.9.24.

Mostos 6, avīze, izeju uz Matīsu1 9, visu gājienu 8 ver-

stes kājām, papēdis sāp, kājas nogurušas. Impozants gā-

jiens, 10000 cilv[ēku], daudz policijas, runāju tūliņ pēc
sēru marša, vidū melnie dzied «Dievs, svētī Latviju», bet

tik klusu, ka es tos pārrunāju, saku, ka tā necienīgi, ap-

laudē, arī beigās ari. Kādu 100 melno, studenti, viena sie-

viete raud, lamājas. Pauls un Rūdis, Elza dod puķes (Her-

tel). Mājās V23, nebraucu otrreiz
2
, noguris. O. ļauni runā

par In., nogurstu. Drusku strādāju bērnu dzejoli, lasu

«Grieķu novellas» Hausrath. Rīt uz teātri.

22.9.24.

Mostos 6, lasu «Ziburelis» un Hausrath visu dienu, ne-

eju uz teātri, kājas sāp. Vakarā In. pārnes Stue, Roman

v. c. ēģiptiešus. Pulkst. 6uz kinu «Karaliene Saba»1
.

Lo-
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ģisks sakars, labs temats, bet bez poēzijas, dzejnieks būtu

to ielicis kā D'Annuncio «Luciolā». — L. nospiestā gara

stāvoklī. Vakar par In. ļauni runāja, es aizgāju. — Lu-

kiāns: dēku romāns. Tāds ir Tarzāns. Tāds jāraksta grieķu
stilā. Gūtmaniete, 50 rbļ., drusku jukusi, ilgi runā, kas lai

cits viņu mierina. Atstājis iespaidu, ka es vakar dusmotos.

23.9.24.

Mostos V2?, lasu Stue, Homer un Schleich «Sonnige Ver-

gangenheit», nevingroju, 12 uz teātri. Sēde bijusi 11, no-

kavēta, rīt 9. «Raganas» ģenerālmēģins; labs, raibs,

spilgts. Annija laba; arī kā cilvēks. In. visu laiku no 10—3

noskatās. Atnāk Vedējs no Daug[av]pils: uzvest «Krauk-

līti» un aizdot Mierlauku. Atnāk Karps: kā Bahmanes

aģents, bet ogles jau izdotas visas. Tebet Bellām. Skursteņ-
skrāpja sievai 600 rbļ. Krūklis samaksājis. Osim uni-

forma. — 3 uz mājām. Guļu. Atnāk puisis un meita no

Krievijas. «Ar ko varu pakalpot?» Tāpat tik redzēt. Kad

braukšot pie viņiem? Bij vēstule agrāk no cita tāpat. O.

nav bijis eksāmenā. Rīt 9 jāiet.

24.9.24.

Mostos V27, uz teātra padomes sēdi, pirms uz teātri.

Straubergs, Ļaudams, Smiļģis, Art. Bērziņš, Vedējs. Es

priekšnļieks], Bļ[ērziņš?] palīgs, līdz 11 ģenerālmēģins «Ra-

ganai», Anniju raganiskāku,_nabags 50 rbļ., avansisti,
Kaža kā volontāre. Atraksta Ādams Ore. Pa telefonu, lai

Gulbis aizsūta «Jāzepu» Farkasam uz Budapešti. — Ida

brauc uz Cēsīm ekskursijā. 1 bērnu dzejoli. Vēstules jā-
raksta. In. jūrmalā.

25.9.24.

Mostos V25, redzu mēnesi, beigās ar rīta zvaigzni itin

tuvu; ļoti skaisti; gulstos, bet neaizmiegu. Sāku strādāt

pie bērnu dzejoļiem, 2 gatavi. Avīze, vingroju. Agrāk uz

teātri. Tekla 700, Rabante. Liberts neatnāk. «Rytas», ka

neuzved «Zelta zirgu». Bungša par O. algas pielik-
šanu.

— Valdšmits un Skaidrīte dēļ Kult. fonda. Pried-

k[alnu] Anļnai] biļeti, nedabon. — V26 teātra sēde, Zelt-

matim vēl 10 dienu termiņš. «Ragana» skaisti iznāk,

ārišķa, bet raiba. Viss kā sapnis. Annija, Osis labi. Izsauc

Anniju un In. Liberts. Rīt Rītiņš Durbes dēļ. Jāstrādā.
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26.9.24.

Vingroju. Atnāk Rītiņš, pilnvara, draudzīgs, lai iet pie
Graudiņa. Braucu uz jūrmalu. Zviedru vasarnīca, laba,
ērta pilsoniskai dzīvei, Hibšmana pils, bet maziņa, ne-

ērta, kalns skaists; mazs hercogs. Mājās 727, pa ceļam
2 bērnu dzejoļi. O. nolikusi eksāmeni ļoti labi; drusku

lepna. Vienacis Mednis 1
.

Jākārto bērnu dzejoļi. Parīt uz

augstskolu. Jūrmalā slapjš, auksts, grūti dzīvot visu gadu.
In. grib, lai pērk un šo pārdod. Pilnīga pārmaiņa dzīvē.

27.9.24.

Mostos V27, vakar pārnāk īda. Vingroju, bērnu dzejas

kārtoju. Teātris, uzbrūk lugai un izrādei, vajgot citas va-

dības. Māterei 600 rbļ. Švarcs grib dzīvokli. Cipars pēc
papīriem man līdzi. Vakarā pie bērnu dzejoļiem. No rītus

šķirstu dzeju grāmatas, savas, žēlas, grūtas jūtas. Rīt

augstskolā.

28.9.24.

Mostos V27, kārtoju bērnu dzejoļus, domāju par runu.

Vingroju. Uz augstskolu
1 12 līdz 2, nav runu. V23 Operā,

2

es neeju. Čakste prof. honoris causa, jocīgi.
3 Zīle tura

gandrīz teoloģļisku] runu, skandāls. Atnāk Doriņa, pus-

diena, labi satiekam. Vakarā atnāk dzejnieks Fridrihsons,

mans skolnieks. Rīt 8.

29.9.24.

Ceļos 6, eju uz sēdi 8—V212, nofotografējos], Skatfu-

ves] skolu dibināt, Liepļājas] operu likvidēt, Olga Ezer-

lauk, tad pie Strauberga līdz 1, uz teātri, Krūklis, man te-

lefons, aģents no «Daugavas», 2605 rbļ., atdodu Krūklim

600 par skursteņskrāpi. Rakstu vēstuli Goetz-Scheron. Uz

mājām, guļu. Noguris. Jāstrādā.

30.9.24.

Ceļos 6, strādāju pie bērnu dzejoļiem. Nevingroju. No-

guris, vakarējā agrā celšanās un sēde, varbūt arī Durbes

atraušana, morālisks pazeminājums. Nakti nelabs sapnis:

lauva būšot no slimnīcas, neviens neiet uz slimnīcu pa-

teikt, arī Anniņa ne, jāiet man, aunu kājas, te piepeši
runči bēg un lauva manā priekšā; man klēpī bērns, tas ar

roku glauda lauvu, es skatos, ka man klāt malkas paga-

les, ja vajdzīgs. Lauva gaisā izzūd. — Visu dienu smaga
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sajūta. Pastrādāju 6 dzejoļus, nogurstu. Solījās atnākt Rī-

tiņš, bet nav. O. neko nemin par Durbi. Jāstrādā.

Ottobre

1.10.24.

Mostos 6, strādāju pie dzejoļiem, atnāk no partijas kult.

komisijas; uzvēdīšot 5.10. «Ģirtu Vilku» un rīkošot manu

vakaru. 1 Uz teātri. Nevingroju. Vanags grib iet prom.
Kaza 500 r. L. uz ielas sadzenu. Uz namiņu. Sūdzas Zariņš.
Jurjāns arī, Dreimans neiet ārā. Jātaisa krāsnis. Uz mājām.
Tramā svešs uzrunā un stāsta. Bērndzejas 4, vakarā arī i.

Jāstrādā.

2.10.24.

Mostos 6, noguris prāts, grūtsirdība, vingroju ne pilnu
mēru; avīze. Atnāk Pētersons: rīt uz slimnļīcas] 25 g. ju-
bileju. Uz teātri. Liberts neatnāk. Kvēpiņš pieprasa «Zirga»
Antiņu. — Jāraksta nodokļu listes, nenobeidzu. Uz namu

neeju. Lugu honorārs 1996; samaksāju Štolcerim 2089.

Lauks nemaksā! Vēlu mājā, Freinbergs nenāk. — Mājās
L. vēl nav salabis. Rītiņš neatnāk. — Vakarā nestrādāju,
nogurums, nevaru grūtsirdību pārvarēt. Jāvar.

3.10.24.

Mostos V2B, vakarnakt 12 iztraucē muzikanti, apsveicot
Elzi. Norakstu un pārtaisu 2 dzejoļus, izlasu «Jaun. Ziņ.»
un Freinberģim. Atnāk biedrene Asp[azijai] pateikt, lai

iet uz sēdi. «S. d.» ir sludinājums par manu vakaru, bet

nav aizrādījuma. Teātrī, labi dabūts cauri budžets 6 milj.
Freinb[ergs]: grib braukt prom. Tramā Līcīts dēļ kostīmiem.

Mirdza neņem «Pūt, vēj.», bet «Tornī».1
Mājās 4 un 5 uz

slimnīcu2, ir jau sanākuši. Abi runājam, labi izdodas.

Maz apsveicēju, Vesmaņa nav. Es minu Priedkalnu. Dam-

bekaln ļoti nelaimīga un man pateicīga. Apkārt citas no

veselības nodaļas un māsas. In. dabū puķes no bērniem.

L. pārnācis un labi izdevies, uzņemts juridļiskaja] fakul-

tātē. Jāstrādā.

4.10.24.

Mostos 6, nogurums, lasu «Tempel dļer] Unsterblichkeit».

Domāju, vai runāt pie Doras Švīkul, edu 2 ābolus, no

slimnīcas atnes kūku. Vingroju. Uz teātri. Freinbergs:

lai rakstot komēdiju. Cimermans: bērni visvairāk atmi-
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noties «Mušu ķēniņu». Uz namu: Dreimaņa nav, skārd-

nieka nav. Lauks samaksā. Uz māju. Jauns cilvēks dod

man vietu tramā. L. uz kinu. īda uz mājām. Vai nevaj-
dzētu «Skandāla» lugu rakstīt? In. uzņemties? — Jāsa-

ņemas.

5.10.24.

Mostos 7, nevingroju, meklēju lugas tematu. In. uz

sēdi bibliotek. komisijā, bet atnāk bez kvoruma. «S. d.»

iekšā par uzbrukumu In. 1 L. uz teātri «Kļautas] darbinieki».

Man trīs iespēj[amas]: «Veidenbaums», bez dekorļacijām],
«Dzērājs», bez dekor., un «Turaid. Roze» ar maz dekor.

Tad «Zelta zirgu» atliktu uz nāk. gadu. Visvieglāk man

būtu «Tur. Roze». — Kritika visu noplēsīs. Vai pret viņu
iet?

6.10.24.

Ceļos 5, sāku ģērbties 7, negulējis, nevingroju. Uz

t[eātra] padomes sēdi, nervozēju, satieku labi ar Bērziņu
un Smiļģi. Uz teātri V212, satieku L., teātrī nav Krūkļa,
stāstu Freinbergam par «Turaidas Rozi», labi. Mirdzai

500 rbļ., saņemu telefona naudu 1500 r. Liberts grib «Zelta

zirgu» taisīt, 1 skatu, ledu, kristālu, būšot lēti. Tā tad

varētu arī «Zirgu» un «Turaidu». Braucam tramā turp

kopā ar S., atpakaļ ar Libertu pie viņa mājās, izrāda ļoti

priecīgs, daudz fantāzijas. Grib mani portretēt. — Atnāk

Deisons, nododu «Lolītes dzīve un gals» visu, atnes

11 250 r. no skolot, man dzeju izlases 1
.

— In. grib rakstīt

«Ruti». Es gribu sākt šodien «Turaidas jaunavu».

7.10.24.

Mostos 6, lasu Šekspīru, avīzi, atkal Šekspīru, aizlasos

līdz p. 1. Neeju uz teātri. V22 vingroju, pusdienā uz saeimu.

Rozentāls un Cielēns pēc dzejoļiem. Lasu T[eodora] H[āna]

«Turaidļas] rozi». Atpakaļ ar Bungšu. Jāstrādā.

8.10.24.

Ceļos V 27, domāju par «Turaidu». Nepatīk; nogurums.

Izmeklēju dzejoļus «Lauku darbam» un Cielēnam, pār-
skaitu «Cilvēks brālis», trūkst 5 dzejoļu. Jāpieraksta 20

klāt. Notulkoju 1 Bindingu, vakarā vēl 5. Vingroju. Uz

teātri. Rūmniece: ka Jūs zinātu, kā Jūs visi mīl? Lacis:

ministrs atļāvis februārī benefici; nedzerot vairs. Skārd-

nieks šodien nebūs. Uz mājām, tramā maza meitenīte
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pienāk un sveicina, un sarunājas. Negribas iesākt «Tu-

raidu», jāstrādā.

9.10.24.

Ceļos 6, negulējis labi, 3 reizes mpstos, redzu Orionu,

nospiests, negribu taisīt «Turaidu», arī In. ne vēl, grūti
konkurēt ar kinematogrāfu. Vārds tikai cits toreiz bija,
lieta tā pati. Tālāk nav gājusi attīstība. Sentiment. banāl-

tips nemirstīgs. Tulkoju 2 dzejoļus no Bindinga. Uz teātri.

Baltkrievu žīdu progrļesīvie] skolotāji. Mājās. L. no rītus

balsī raudāja. Guļ. Lasu Th.1
.

Neeju uz aktieru vakaru.

«Valodā» no manis daudz uzņemti. Strādāt.

10.10.24.

Ceļos 6, neguļu labi, neiet darbs. Atnāk Nīna, veca,

slima, bailes par dēlu un komunisti, paliek līdz teātra

braukumam, nevingroju. Uz teātri 3, sēde sākas 5. Atnāk

Meln[al]ksniete: lai es braucot līdzi 20. okt. uz Šveici.

Esmu ļoti noguris, gribu tiešām bēgt. Sēde. Tad uz saeimu,

mazinieku interpelācija. Izruna ar G. Nogurums. Būtu

jāstrādā; nevaru izšķirties par lugu; bailes, ka katru manu

lugu nogremdēs. Vislabāk būtu lauku luga, tad atspaids
no lauku izrādēm. Tur arī sāktu. Noguris prāts arī no uz-

brukumiem un nesaskaņām.

11.10.24.

Ceļos 7, kārtoju kop. rakstus. In. iet uz pilsētu, pārnes
22900 no Rozes, lai viņam dodot izdot. Nevingroju. Te-

ātrī atzīst, ka visi naidīgi pret mani. Kirhenšteins grib
dibināt jaunu avīzi. Policists atnācis nopratināt par uz-

brukumu. Man teātri neķītra paskvila. Sūtīts policists uz

Rudevica iniciatīvi. In. neiet uz teātri.

12.10.24.

Ceļos 8, gribu strādāt pie kop. rakstiem, meklēju «Tāl.

nosk.» pirmrakstus, bet iestiegu 1905. gada atmiņu ma-

teriālos uz visu dienu. Drusku guļu pa dienu. Sarunas pie
galda, ka novecojas no bezdarba un kara. Jāstrādā.

13.10.24.

Nevingroju. 10 uz Lāčplēša sēdi, iedot ordeni vairākiem

virsniekiem. Uz teātri, tur L. atnesusi Bertiņas izgrie-
zumus no «Latvja». Prūša pret mani.1 Uztraucos, tāpat
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In. Aktieri laikam_ priecājas. Vakarā Lāčplēša ordens

otrreiz 5—6, tad 7 Ārlietu komisijā. L. Sēja tēlo Zenēvas

runātājus. 10 mājās. L. neuztraucas.

14.10.24.

Palieku mājās, vingroju, piespiezdamies, lai nepadotos
nelabai dūšai. 5 uz saeimu. Niedra un lini, abi, Zemn[ieku]

sav[ienība] blamējas.
1 Melnalksniete atkal, lai es braucot.

Vai man nepalikt jūrmalā? Rakstu 2 vēstules un ievadu

«Tāl. nosk.». Vēlu mājās. L. nevesels.

15.10.24.

Augšā 7, rakstu «T. n.» ievadu, sāku «Vētr. sēju». Uz

teātri, Avotiņš 1000 r. atdod, honorfārs] In. un man

9500 r„ Melngailis — atkal kontrakts par 30%, ne 40%.
Meitene: vai jel maz vajgot dzemdēt, lai izmirstot. Ka-

reivji: lai viņus uzrunājot. Mirdzai uzrakstu 6 rindas ap-

sveikumu 1. Tr[eimane?] ļoti priecīga par pantiņu un patei-

cīga. Apskatām mājas krāsu. Atnāk no apsarg. biedrības,

atsaku un samaksāju 206 rbļ. Tramā redzu varavīkšņu.

Labāka dūša. Bet tomēr netiku strādājis. Freinb[ergs] mu-

dina, lai rakstu lugu.

16.10.24.

Ceļos 7, rakstu atbildi Prūsai 1
, avīze, vingroju. Uz teātri

un sēdi Arl[ietu] komisijā. Mājās, atnāk Priedk[alne],

bijusi pie Grāva, bez panākumiem; ņems tukšu zemes ga-
balu. — Pa ceļu kopā ar Berstis. Vakarā «Jaun. Ziņās»

Līgotnis ielicis manu aizstāvēšanu pret Prūšu2. Vienīgais
cēlais cilvēks mūsu presē. Jāatbild. Vakarā atnāk Rūd.

Miķelsons, vijolnieks, Kult. fondu. «J. Z.» arī ziņa, ka

atrasti Asp. uzbrucēji
3

: Cīcis Dīķa ielā un Grīnbaums. —

Ko nu teiks mūsu aktieri? — Jāsāk strādāt. Varbūt prozas

lugu.

17.10.24.

Dienu palieku mājās, rakstu ievadu «Vētr. sējai», vin-

groju. Vakarā uz saeimu. Atnāk Antons, nostrādājam 2

stundas, ļoti nogurstu, [sarkana?] galva. Ant[ons]: es vien-

mēr sakot ko jaunu. Vakarā uz teātri. Premjera «Reibonī»,

Annija. Publika vēsa, aktieri naidīgi pret Anniju. Strind-

berģis man netīk, kā Jēkabsons, nenosvērts. L. arī, viss

labi, bet bez.
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18.10.24.

Vingroju. Atbrauc Antons un Prande, izmeklē foto-

grāfijas, paņem ap 200, katrā sējumā pa 20. Aiziet tikai

ap 3. Uz teātri nebraucu. Noguris no ciemiņiem. Ļ uz

igauņiem, pārnāk nakti 1. Atved naudu [380?] r.

19.10.24.

Būtu jābrauc uz Sēlpili
1
,
bet iesnas, baidos gripas. Atnāk

Kaža, lai vestu līdzi, bet dodu līdzi vēstuli un lai meklē

citu runātāju. Guļu. Lasu Gulbja katalogu, projektu skolas

grāmatām. Priedk[alnu] An[na] uz pusdienām. Lēvenberga
villu neņems. Vai ņemt tukšo gabalu? Vakarā Rītiņš: šo-

dien otrreiz mans vakars Torņakalnā
2. «Socdem.»no Dziļ-

lejas arī raksts par labu man un pret Prūšu3
, tāpat kā

pirms pāris dienām Līgotnis. Mazais mums svešs jūtas,
cita pasaule, nevar pārgrozīties. Gribu palikt mājās, rakstīt

koprakstus un prozas lugu.

20.10.24.

Palieku mājās. Lasu «Lett[ische] Lyrik», vājākie dzej-
nieki vāciski labāki. In. par daudz objektīva un cieta, man

arī cieti un nenoteikta rakstura. — Atnāk Nīna, aizrunā

par Mūrnieku, ir daudz laipnāka, pat gādā par veselību,

atzīst, ka es daudziem palīdzot, — viņai kas sastāstīts.

Rūmniece pēc avansa. In. uz Rīgu, dodu līdzi listi pai

darāmo, izdara. Vakarā uz Mirdzas jubileju.
1 O. slima,

bet aiz spītēs iet. Kārtoju un norakstu bērnu dzejoļus.
Rīt jāstrādā.

21.10.24.

Neeju nekur. Lasu ķīniešu teikas. Guļu. Nevingroju.
Sūtu īdu pa telefonu paziņot saeimā Birkertam. Bet Pried-

kfalnu] A[nna] saputro un uzdod Bertai to darīt. Rīt jāiet
In. atvainoties. Rakstu ievadu «Jaun. Spēkam». — Atnāk

vakarā vīrs no «Rīgas Ziņām», kā esot ar pazīst[amo]
rakstnieci Prūšu. Prasu, kas ir «R[īgas] Z[iņas]». Redaktors

arī Blanks. Rīt atnesīs NN. 1 O. visu dienu 12 stundas

darbā. Jāstrādā. Jāmeklē temati.

22.10.24.

Palieku mājās. Lasu ķīniešu teikas, viens N. 100 jocīga,

laba. Nomazgājos. In. pie Gulbja — «Sons of Jakob»,
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labs ievads, slavē, salīdzinot ar Velsu1. Pie «Jaun. Zi-

ņām» — būšot aizstāvēšfanas] raksti. Pie Vesmaņ Bertas,

atvainojas, līdzjūtības rakstu var drukāt. Zeibots dzērājs

jāizslēdz. Atnāk teātra Vanags, aiziet. «Rīgas Ziņas»,
2

lūdzēja Vītoliņ 100 rbļ. Vīgant jāparaksta vekselis. Ne-

pastrādāju nekā, jāstrādā.

23.10.24.

Palieku mājās. Rakstu kop. rakstu «Jaun. Spēks». —

Vingroju. Lasu «Sons of Jakob». Ūdensvīrs. Dreimans

atsūtīja 3600 rbļ. Vakarā atnāk Annija Simson, atstāsta

savas Krievijas dēkas. Māksi, lūgšana, lai netopu ma-

zisks. — Cipars: vēstules. Jāstrādā.

24.10.24.

Palieku mājās. Dreimans liek atprasīt 3600 rbļ. Atnāk

no rītus Krūklis, teātra darīšanas, mājā nav neko darījis,
laikam arī vairāk reklamējas, nekā ir. Lasu ķīniešu teikas,

jāraksta kā poēma [Sun-vu?]-Kungs. Atnāk Priedk[alnu]
Anniņa, Pētersons neievēlēts I slimnīcā; korporelis Zie-

diņš. O. vakarā uz Miķelsona koncertu. Mazais rīt brauks

uz mājām, 50 r. Jāstrādā.

25.10.24.

Palieku mājās. Avīzes visas raksta par manu slimību.
1

Anniņa: viens vīrs licis sveicināt. Laikam ir zināma līdz-

jūtība. Līgotnis visus uzbudinājis. Partija vairāk raksta,

īda ar netīšām izteicās labi. In. solījās iet uz «Reiboni»,

bet negāja. Lasu savas reāl. lugas, domāju par tematu:

starpība starp strādniecību] un pilsonību, bet nav traģiska,
kā starp katoļiem un luteriem vai Romeo Jūlija. — Dra-

matizēt «Ave sol», «Addio bella». L. nikna. Jātop skaid-

rībā, ko rakstīt. Jāstrādā.

26.10.24.

Palieku mājās. Mostos V2B, avīze, atnāk Krūklis. Teātra

kongresā lai es runājot un lasot. Atnāk Merīte un Mīlīte

pēc karoga lozunga Rīgas komunāldarbiniekiem, uzrakstu

8 vārdus 1. Atnāk Rozītene. Atnāk Olga, Marija2
,

lai dod

jubilejas izrādi: lai sarunā aktierus. In. neiet uz teātri.

Anniņ vakarā. Meklēju tematu. In.: kam man vajgot reālu

lugu, labāk manas lielās. L. negrib rakstīt. Jāstrādā.
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27.10.24.

Palieku mājās. Nevingroju. Strādāju pie koprakstiem,

gribu prologu rakstīt. Atnāk Priedk[alnu] Ann[a]: kopīgi
bērnu koloniju jūrmalā. In. Rīgā: Beļcovai laba mana por-

treja. Atnāk vakarā Deisons: nāk. gadu garāku rakstu,

biogrāfiju vai epu, vai romānu: latv. teiku, malēnieši,

«Leiputriju», pasaku. 5000 rindas. Ķīnjiešu] pasaka, Na-

meita eps, tulk. «Biarmija», taut. eps no taut[asj dziesmām,

«Pērkoņa ceļojums». Vajga strādāt, rīt darbā.

28.10.24.

Mājās. Meklēju tematu «Jaun[ības] Tekām», lasu

«Schwabenspiegel»', Auerbaha «Lalenbūrger» 2

, «Odiseju»
un Gust. Schwab. Tad rakstu «Odiseja maldu ceļi»3

,
ievadu

un sāku tulkojumu latv. t[autas] dzļiesmu] pantmērā. Uz-

rakstu 80 pantus, pārrakstu.

29.10.24.

In. brauc pie notāra dēļ pilnvaras Graudiņam. Ceļos 7,

pie Kreicberga pilnvara arī no manis Graud[iņam]. Teātrī,

Krūklis namā nekā nav darījis. Vēstule no Itālijas, lai

dodu savus itāļu pantus Dc Benedetti. Mājās. [Birkerts?].
Noguris. In. bijis Mākslas aģentūrā: uzņemas iekasēšanu

arī no «Kult[ūras] Balss». Graud[iņš] nav iesniedzis rakstu

Zem[es] ier[īcības] kom[isijai]. Anniņ iet pēc Priedk[alnu]

A[nnas], atnāk tikai 9 vakarā, uzrakstu rakstu, Pr[iedkalnu]
A[nna] baidās parakstīties. Nogurstu. Rīt uz teātri un

saeimu negribu iet. Jāstrādā, pēc [prom?] ilgas.

30.10.24.

Mājās. Kārtoju bērnu dzeju grāmatiņu. Atnāk Pried-

k[alnu] An[na], lai eju uz saeimu. 5 saeimā atnāk Frein-

bergs un Krūklis, Skat[uves] skolas budžetu paraksta. Grē-

viņš, lai dodu 1905. gada atmiņas. Neizdodu kalendāru

rokrakstus. Nik. Kalniņš, lai es nesūdzu Prūšu, citi, lai

sūdzu, viņa pate prasa. Būs jāsūdz. Mājās 12. Atraida

Zem[nieku] sav[ienības] uzbrukumu valsts naudai ar 56

balsīm. 1 L. noskumis, gaidījis.

31.10.24.

Svētdien, atnāk lūdzējs, lai dodu naudu, ko uzbūvēt

namu, es jau labs un bagāts. — Lasu visu dienu Endzeliņa

vārdnīcu 1
, piezīmēju, cik manu vārdu. I [sējumā] — 19,

visvairāk Purapuķes. O. iet sagaidīt īdu.
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Novembre

1.11.24.

Mājās. Strādāju ap lozungu tautas skaitīš[anas] emblēmai.

Tad ap bērnu dzejoļiem. Nav vēl virsraksta. In. Rīgā,
pārnes medu. Lasu Gleichen-Russwurm «Schonheit»1

.

Atnāk Birznieks-Upīts, 5000 «Kult[ūras] Balss», 5000 «Do-

mas», no tiem In. 1000. Prasa nāk. gadu «Jļaunības] Te-

kām» manu biogrāfiju. «Odiseju» labi negrib, abus kopā
dodot — man pārmetīs, ka es visu apņemu. Došu bio-

grāfiju pantos un «Odiseju» kādu gabalu, lai zin, ka es

sāku, un cits neņem. Tāpat «Malēnieši» un «Leiputrija».
Vakarā O. uz balli, Ida: kā rakstīt par Skalbi? Ida smādē

manu «Spītnieku». Nogurums, negribas dzīvot.

2.11.24.

Mājās. In. aiziet uz savu vakaru Matīsā. Labi izdevies,

pilns, sirsnīgs: daudz naudas dod. Nu domā, ka Aspazijai

par labu. Tas jāatsauc. Mājās nākot, atkal 7 studenti sa-

lasās tramā uzbrukt, bet pavada Cemars un slimnīcas

5 cilvēki. O. guļ visu dienu, nogurums un bailes.

3.11.24.

Strādāju no rītus, vingroju. Uz teātri. Satieku, gribē-

juši [pie] manis nākt: Freinbergs, Krūklis. Rūmniece pie
manis nākusi, ceļā satieku. Vaj. man neesot kauns iet

kopā? Lāčpl[ēša ordeņa] sēdē, 7 Arl[ietu] kom[isijā] — aiz-

eju, arī [pīkst.] 7 dabas pētnieki par krijām, arī Svīkul D.,

bet neaizeju. Uz mājām un atkal uz saeimu.

4.11.24.

Mājās strādāju. Gatava bērnu grāmata
1

un noraksti

avīzēm. Pa šīm dienām sarakstu arī biogrāfijas 100 rind.

paraugam. 4 uz saeimu un teātri; nepaspēju pusdienu pa-

ēst. Teātra sēde. Bergs dēļ uzraksta emblēmai tautļas]
skaitīšļanai], Zeltmatim neatzīstam rakstu. Saeimā Strau-

berģim referēju; atcels Zeltmati, cels Gulbi. Atnāk Dei-

sons, atdodu biogr[āfiju] un dz[ejoļu] grāmatu. Jesens: lai

dodot eposu un biogrāfiju. «Odiseju» gadu vēlāk. Būs par

daudz 2 gabali, būs žēl. Valdību nenogāž. Durbi nedos.

Gribu spert soļus.

5.11.24.

Mājās. Strādāju, kārtodams dzejoļus, kas dodami laik-

rakstiem. Atnāk Nīna atvadīties, vēl minors tonis. Pēc
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pusdienas atnāk divas meitiņas, pēc izskata 10—12 gadu,
patiesi 15—16, grib būt par aktrisēm, raidu uz Tautas

augstskolas kursiem. Sakārtoju kādus 20 dzejoļus laik-

rakstiem. Vairākus dzejoļus pārrakstu un uzrakstu. —

Uzbrukums slimnīcas Jansonam. L. baidās, lai es braucot

mājās.

6.11.24.

Vingroju. Skatos vecos kalendāru rokrakstus, dažas la-

bas lietas, uzrakstu pāris epigrammu. Varētu izdot laik-

rakstu, beidzamo gadu noskaidrot un cīnīties. Vai nobraukt

ārzemēs, lai te viss nomierinājās, un tad uz jubileju at-

braukt. Uz teātri. Solījies atnākt Kārkliņš, bet nav. Atnes

Piguļevska vēstuli. Jēkabsonu Kārlis, Skalbe pelnot 40—

50 000 rb., bet nabags. — Briedīts: Mierlaukam sveicienu

līdz 12. nov.1 Lai galvo aktieru biedrība: Rodrigo Kal-

niņš; lai dod stud.

7.11.24.

Nevingroju. In. aizsauc uz kopbrokasti. Uzmeklēju un

uzrakstu Freinberģim pantiņu (no aforismiem) priekš ģī-
metnes. Uzrakstu Mierlaukam apsveikumu, kuru kom-

ponēs J. Kalniņš. — 4 uz saeimu; līst, ceļā satieku Mir-

cevu, apprecējusi Henzeli. Saņemu 6 ielūgumus uz da-

žādām ēšanām, mangia stesso
1. Perecklubs 2

: lai lasu par

OTiibi n ac-th, saku, ka braucu prom līdz janvārim. Kras-

kovskis un Medzeļko ieteikt advokātu — Nik. Kal-

niņu. — Arājam paprasu, kad būs tiesā lieta. O. atnākusi

mani pārvest mājās. Lēvenberģis konferē ar Bungšu un

paliek gaidīt visu vakaru. Norunā visu vakaru, bet ne-

nogāž valdību. Pa lielu lietu, pa tiltu abi mājās, 2 gulēt.

8.11.24.

Galva_sāp; jāraksta vēstules un telegrammas. Domāju,
ka būs Arlļietu] kom[isijas] sēde, nav. No rītus atnāk Til-

berģis: nav vairs kopš gada pie «Svariem». Eju uz aka-

dēmiju. Tad uz teātri. Jātaisa rokas un kājas. Maza galva,
liela pelerīna. Ekstrā priekš manis taisīta, atnes skrode-

riene. Teātrī koristi lūdzēji, Kreisleriete algu paaugstināt,
būs. Nododu dzejoļus «J. Z.» un «S. d.». Uz māju. Tiltā

satieku O. Vakar satiku Mircevu. Mazais atnāk teātrī;

lai Linde nāk, to nedabonu, dodu Šābertu. S. sūdzas, ka

viņu vajā politiski. Mājās. «Ļaužu acis, zvaigžņu acis»

Patīk In. Mazais ballē. L.
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9.11.24.

Telegrammas uzrakstu, bet nenododu. 11 uz akadēmiju.
Futbols. Kad eju prom, atnāk Tilbergs. Viņš ari grib
atstāt akadēmiju. Tāpat apkaro Vītolu un Purvīti kā mani.

Tie visi nav politiķi; tātad pie manis arī nav vainīga

politika, bet vainīgs tas, ka pārāks vai cita paaudze. 2

pārnāku. In. uz «Raganu». Lilija Ērika vājāka par Anniju.
Ēdam vieni. Vakarā pārnāk In. un atnāk Mīlīte, jāaiziet,

jo Krūmiņš precas.
1

Bija dienā m[āsa] Dambekaln, brauc

uz Daug[av]pili. — Iznāk «Puķu lodziņš»,
2

Rapas vēstule. —

Gulbis izdošot «Il[ustrētu] Žurnālu». Jesens nav vēl at-

bildējis. Jāstrādā.

10.11.24.

Palieku mājās. Strādāju pie bērnu epa, jaun. ievadu

40 rindu. Vakarā atnāk Merīte, lai iet uz bādi. Reizē ejam

pie Dambekaln atvadīties. Ejot mūs novēro fašisti, kā

vēlāk mums pasaka. D[ambekalne] ļoti nospiesta,
1 puķes

tura mazā zārciņā; melns krusts pie sienas. let uz Dau-

g[av]pili, sveši apstākļi. Nospiedoši un drusku pretīgs

iespaids; mīļi izturas; kaut jel atspirgtu. Tad bādē, nebiju
3 mēnešus. Prļiedkalnu] An[nai] Plaudis teicis, ka [1 ne-

salasāms vārds] tomēr [ideālisms?], es neticu, ka atspirgs.

Projām grib iet arī Pētersons
2. Paņemu Veidenbauma dar-

bus. L. noguris, bieži minam manu braukšanu.

11.11.24.

Neguļu labi. Rakstu dokumentāriskus datus par manu

biogrāfiju. Māklers, lai mainot Bazn[īcas ielas] namu pret
dāču jūrmalā. In. uz Rīgu, pie Graudiņa; Lēvenbergs uz-

varējis, par Durbi prasa datus. Atnāk Krūklis. In. vakar

pārnes naudu: M[ākslas?] aģentūra par lugām un «Ri-

tums» 1270 rbļ. Būs arī Rapa. Rapam iznācis «Puķu lo-

dziņš». Šodien strādāju, lai dotu jaunus dzejoļus to vietā,

kas «P. lodziņā». L.

12.11.24.

Mājās. Strādāju pie bērnu dzejoļiem. Atnāk Zeibolts

pēc dzejoļa, nav vēl: rīt no rītus. Gulbis būs p. 4. Sastādu

no jauna darbu sarakstu. Zeibolt[am]: dzejoli tikai pa da-

ļai. Atnāk Prande, Gulbja nav. Pulkst. 6 uz teātri. Sede,

sodi. «Ārpus likuma»1 vājš gabals, režija un spēle. Dei-

sons: atnes manus rokrakstus, lai liek iekšā jaunus dze-



255

joļus. In. arī uz teātri atnāk. O. ir bādē. Ceļā satiekam

kuldīdznieku. Vakarā jāraksta dzelzceļniekiem] dzejols 2.
Rakstu līdz 722, tad guļu un ceļos 726, pabeidzu, vājš,
bet ir.

13.11.24.

Gribu gulēt, neaizmiegu, avīze. Atnāk Tilbergs. Vin-

groju drusku. 11 uz Tilberģi, roka gatava, neganti liela

un nikna, šodien mantels; vēlāk vēl kāja jādod. «Fedru»

nevar, nav laiks. Uz teātri. Linde: lai dod režiju. Teātrī:

jaunos statūtus. Atnāk māklers Remigoļskis. In. pie
Graudiņa. Braucam kopā tramā ar 0., apslimuši. Rītiņš:
apsv[eikums] Kūlām

1
.

14.11.24.

Ceļos agri un taisu sveiciena pantus Kūlām. Pierakstu

dzejoļus «Lellītei» un «Vasaras princīšiem». L. palicis mā-

jās. Drusku vingroju. In. uz Rīgu. Uz saeimu 4. Algas
neizmaksā. Pētersona liecību dabonu tikai šorīt. Runāju
ar Rudevicu par Durbi, nezinot, runāšot C. K. Rāviņš ne-

tiek apstiprināts par notāru. Juraševskim par Šābertu.

Fr. Trasuns. Višņa: iespējams dabūt vietu. Jātniekam

500 rb., Veckalnam 100 prļiekš] bibliotēkas.

15.11.24.

Vingroju. Uz teātri, alga In. 3500. Deisons atnāk pēc
2 bērnu grāmatām. Rītiņš un Osis «Daugavai» 17. nov.

kostīmus. Cēsu studenti aicina mani un In. dzejoļus lasīt

rakstn[ieku] vakarā. Dzeguzīte 10 gadus aktrise, alga no

50 uz 75 r. Rīt būs teātrī anketa, kad sākt [izrādes] — 7

vai 8. Mājās. Pavēste uz 19. nov. miertiesā Krauzenes

dēļ1
, 20. nov. dēļ Durbes. Jābrauc uz ārzemēm. Vakarā

visi, ari O. uz teātri, es vien mājā, arī Mazais; slims.

Lasu avīzes. Rakstu priekš «Latv[ijas] Vēstneša» par te-

ātri2 un pāris pantiņu biogrāfijai. Kāds atraksta pēc 30 000.

16.11.24.

Galva sāp. Avīze. Aizsauc uz brokasti, nevingroju. At-

nāk no Valmieras skol[otājs?] Sniķers ar sūdzību par «va-

nagu» 1 režīmu Valmieras vidusskolā. Noraidu pie Deķena.

Rakstu rakstu «Latv[ijas] Vēstnesim». Ida un O. Kopēja

pusdiena, kopš 2 dienām jaunā Anna. Vakarā atnāk Rod-

rigo, lai galvo aktieru muižai2
,

In. atsaka, ka jarunājot
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ar advokātu. Atnāk Veinberģiete. Savu rakstu «L[atvijas]
Vēstn[esim]» sūtu uz teātri, dodu naudu Idai un Anniņ[ai],
un Veinberģietei 500 un 100, un 60. Vakarā rakstu vēl

biogrāfiju; lasu Schleichu.

17.11.24.

Mostos 8, pārrakstu biogrāfijas 10 pantus, tad jāiet uz

zobārstu V212. Izrauj 1 zobu un 2 saknītes, piektdien V212
atkal, būs plate un neērtība. Tad uz notāru, dod norakstus,

es neapskatos. Teoloģijas] students Treijs: lai es slēgtā

teologu vakarā runājot par saviem reliģis[kajiem] uz-

skatiem, negribot uzbrukt — principā jā, bet man jā-
brauc. Uz teātri L. zvana, atnāk, lai runājot ar Baueri

Durbes dēļ, Graudiņš vēl nekā neesot iesniedzis. Kreic-

bergs: es neizskatoties labi. Apskatos, ka nav noraksta

par [Dagdas?] likvidāciju, eju vēlreiz pie notāra, pats
atrodu, dod viņu par velti. Rapu satieku. Gulbene, ka

vajgot izlikt ploškas svētku dēļ, dodu 100 rbļ. Parakstu

Mierlaukam 500, bet uz mielastu nē. 1 Linde, lai ejot uz

leišiem un Rītiņu. Arī uz saeimu jāiet. Neeju nekurp. In.

influence. Saguris. Gulbis atraksta, ka rokraksti koprak-

[stiem] jānodod 22. nov.

18.11.24.

Ceļos 8, lasu avīzi, Durbes vietā kā kompensācija ielikta

ģīmetne. Eju uz saeimu. Ruberts, Berta, pie viņas sēdu

publikā, maz ar mani sveicinājās. Pauls drusku runā,

teātris («Meli»!) bijis tukšs. Uz teātri. Baueru nesatieku,

arī Deisona nav. Ir lamu vēstule. Domāju, ka no aktie-

riem, un kreņķējos. Lasu «beduīnu dziesmas», nav nekas

sevišķs. [Jean?] Paul par sapņiem, ļoti skaisti. Vakar-

nakt līdz 2 norunāju, stāstot vēsturi un nākotni. Arī šo

pēcpusdien pie L. Kreņķējos un bēdājos. In. vakarā liek,

lai strādāju, daru tā, nobeidzu pirmo atmiņu, dūša laba.

19.11.24.

Ceļos 7, rakstu atbildi miertiesn[eša] 8. iecirkn[im], pret

Baumani, kas piedzen no manis Krauzenes parādu. O.

aiznes, ierēdnis pakalpīgs, paņem naudu markām. Sa-

ņemos un eju pie Bauera. Autobusu satieku, runīgs šo-

fers, bet iet tik pa V2stundām. Satieku Būmeistera sekre-

tāri, laipni, Bauers lēns, grūti izturēt Latvijā, par daudz

mantkārīgi un uzbrūk personiski. Piekrīt, ka man dota

Durbe par nopelniem, ne naudas dēļ. Solās ņemt lietu
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savās rokās. — Teātri: vakar Pone runājis no teātra ba-

lustrādes reakcionāri.1 Tas jāaizliedz, varbūt arī tie vainīgi
pie lamu vēstules. Mājās lieku In. un Idai aiziet pie tele-

fona dēļ Graudiņa. Vakarā atnāk fotogrļafs] Krauklis.

Drusku rakstu biogrāfiju], arī no rītus. Teātrī pienāk
māklers: Bazn[īcas ielas] n[ams] par 1 un 2; prasu 3.

20.11.24.

Mostos 6, ceļos 8, strādāju pie biogrāfijas, neiet. Palieku

nevingrojis, aizeju vēlu uz Rīgu. Atnāk vecais Ore, bet

runā tikai In. Kult. fonds. Reitera intrigas. Pie tilta jā-

gaida. Teātrī: Freinbergs jaunas lugas: Dambergs, Pēter-

sons, Brigader; Krūklis: Vedējs gribot skatuves padomi
citu, bez ministrijas. — Durbes lieta atlikta uz plenār-
sēdi. Paulīne Zeltiņ grib aizstāvēt Margu Rozīti. Telļefonē?]
Gulbis, atnāk: būs I sējumā 16 lap. gleznu un 4 tekstā.

«Mēn. meitiņ» dos aprīlī koprakstos un novilkumā. Pa-

pildu sējums var nākt daudz vēlāk. «Sudr. gaisma» vēl

1000 eks., tātad neiet. Aspļazijas] «Izplļesti] spārni» gāja
labāk. In. saka: partija! Varbūt. Gulbis saguris. Atnāk

[G.?], kopā ejam. Bijusi varavīksna, bet neredzu. Vakarā

mājās atnāk pircējs Vītols, 1 un 3, bet atrunājos ar Dur-

bes nepiešķiršanu. — Rakstu biogrāfiju, bet neiet. L. galva

sāp. Gribu atpūsties.

21.11.24.

Ceļos 7, biogrāfija, nevingroju, uz Gudžu, uz teātri,

Rūmniece. — Vecais Bernards Mora, pavecs mētelīts, bet

nav lūdzējs, meita gleznotāja, solos aiziet. Neparasts
skats: Skaidrīte un Valdšmits pateicas par K. fonda balvu.

Krūklim nomiris tēvs; 10 000 avanss. Mājās. Uz saeimu.

Būmeisters: ka piešķiršanas komisijā Breikšs bijis pretī,

plenārā nāks no trešdienas pa nedēļu; maz dod cerības.

Es draudu ar izstāšanos no pilsonības. Gulbis atrunā,

teikšot ļaunu. Bauers: 6 valdības vīri pret 5 parlamen-

tiešiem, visādā ziņā pieņemšot. Strauberģis: lepnāks. Pones

dēļ neko nedarīt. Mājās noguris.

22.11 24.

Mostos 6, biogrļāfija], rakstu arī teātrī, ir jau 62 panti,

tikšu galā. Bet ar prologu kcprakst[iem] nezinu, ka būs?

Uz zobārstu; atkal otrdien. Uz teātri. Pircējs Pētersons,

bez māklera, 1 un 2. Vītols: pēc nedēļas, kad Durbi dos.

Feldmans: K. fondu. Eju pie Gulbja: uzņemt: «Nemierīga
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sirds»; «Mūza cīņā» — nē. Runas un polemikas — jā.
250 sējums, loksne tikai 8 rbļ. Pārnesu «Ritums». Mājās,

negribu iet uz Poruka bērēm1
.

O. telefonē. Rīt es pie Bri-

gadera, lai tas iet. Es justos tur ļoti neomulīgi starp kor-

poreļiem un mācītājiem. Rakstu biogrāfiju. Pirmdien rīt

sēde, tad Mierlauks. Jāiet.

23.11.24.

Ceļos 7, biogrāfija «Saules gadi», O. aiziet uz Rīgu pie
Brigfadera], tas aiziet uz Poruka bērēm. Telegramma
S.S.S. Strādāju. Mazais uz Nac. teātri. 50 rbļ. O. paliek.
Atnāk Bļaus ar kundzi un Lienīte Fieiman; patīkami ļau-
dis. O. līdzi. Vakarā lasu «Saules gadus», patīk. Ir jau
78 panti un vēl Gaiļu kaujas 12, — tā ka laikā viss būs ga-

tavs. Tikai prologs koprakstiem laikam neiznāks. Neesmu

vēl domājis par runu Mierlaukam, nedz kongresļam].
Rīt no rītus 9 sēde Skatuves mfākslas] padomē. Kad jel
varētu neiet: pietiek, mieru. «S. d.» aizstāv manim Durbi:

jādod, jādabū man.
1

24.11.24.

Ceļos agri, uz Skatļuves] pad[omes] sēdi, Ludiņš godīgs
cilvēks no lekšl[ietu] mļinistrijas]. Uz teātri, uz mājām. 7

uz saeimas sēdi, 9 uz Mierlauka jubileju
1
. Runāju, iet

labi, Lidija un 0., ka izskatoties labi. Ar Brigaderīšu sa-

līgstam. L. Štengel būs dcc. Brehmaniete sēd mūsu ložā

un nesveicina. Rūmniece iedod «Rīg[as] Ziņas», kur' teikts,

ka Čaksti negribot, kam muižniekus laiž vaļā, un lielākās

izredzes tautas nobalsošanā par prezidentu tikt man.
2

25.11.24.

Ceļos agri. V212 pie Gudžas, uz teātri un uz Teātra kon-

gresu
1
. Runāju labi, bet par gari. leceļ mani par goda pre-

zidentu. Ceļā satieku Birutu, ielūdz. Uz teātri, kur nogaidu
stundu. Bez pusdienas, nav grūti, bet nogurums. Aina Skuj-
niek līdzi uz saeimu, kur nododu to Dēķenam. Jāaizrunā

par Opincānu Rudevicam. Veckalns. Bīlmans. Bahmans,

no teātra kostīmi. «Talsu Vēstnesim» 5 g. jubileja. Veļu

mājās. Teātra kongresā negribu iet. Noguris, rīt jāiet.

26.11.24.

Neguļu labi. Uz Gudžu. V 212 uz teātri. Neeju uz Kult.

fondu. Uz mājām. Rīt T[eātra] kongresā jārunā, negribu

iet. Rīt Gudža un fotografēšanās teātri. Atnāk Ulmane no

«Domām» pēc dzejoļiem. Atnāk klintnieki, ielūgt uz
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29. nov. Atpūšos, avīzes. «Domās» A. Up[īts] pret Prūšu. 1

Man nebij jāatbild. Rīt jāiet.

27.11.24.

Guļu nelabi, sapņoju. Meklēju tulk. dzejoļus, ko «Do-

mas» nenodrukājušas, pazaudēta «Gedanken sind frei»1
.

Gulbim jāaiznes kopraksti. 1 teātrī fotogrāfija. Foto notiek

veļu līdz 723. M. R.2 tāli nost, nenāk klāt. Auto. Atlieku

uz rīt 5 p. Māklers sola pircēju pa 1372- Māterenes dēls

precas, 300 rbļ. Gulbja vīrs pēc manuskriptiem. Deisons:

būšu gatavs 1. dcc. Jātaisa arī «Mazļajām] [Jaunības] Te-

kam». Freinbergs: prologs teātra 5 gadu svētkiem. Gulbim

prologs ari. Un varbūt «D[aile] un dfarbs]» izdotu «Cil-

vēks brālis» jeb vai «Kultļūras] balss» — Bīlmans? Kopā
ar O. mājās. Vakar satiku Sermulīti. — Teātru kongresā
nebiju, nav nopietni ļaudis, grib kliķes veikalu. Rīt vēl

tomēr jāiet.

28.11.24.

Uz Gudžu, tad uz teātri 5 plk. Mājās neko neizdaru,

lasu, pie Gudža 3, 4—5 teātrī pie biogrāfijas. Fotografē
Krauklis, direkciju, tad padomi. Uz saeimu: baltkrievi,
Lazda no Jelgavas, «2ar-Ptica[s]» dēļ Kuzņecova, lūdzēju
vēstules. Runāju ar Bīlmani: lai rakstu trimdas atmiņas.
Gribu darīt. Mājās. Māklers. Rīt jāiet pie Gudža, pie mi-

nistra dēļ baltkrieviem: slēdz baltkļrievu] nodaļu
1
.

29.11.24.

Vēli gulstos 1, agri ceļos 6, tomēr strādāju. Biogrāfijā

pierakstu 9 pantus. Uz Gudžu, jāiet atkal otrdien 3. Uz

teātri: ministra nav. Fredis piezvana, baltkrievi, māklers,

«Rytas» par Mierlauku, par Durbes atņemšanu, par ma-

nām valsts prezidenta izredzēm, pret Čaksti tautas nobal-

sošanā (bij «Rīgas Ziņās»). Reklāma. Uz teātru izstādi ne-

aizeju; uz cēsnieku rakstn[ieku] vakaru arī ne. Mājās bio-

grāfijai] 4 panti, rīt beigšu. Teātrim prologs.
1

30.11.24.

Mostos 8, strādāju pie «Saules gadiem». Avīze. Atnāk

Štreimane no Jelgavas, vēsturfes] studente. Pēc brokasta

noguļu. Pēc pusdienas atnāk Krūmiņa no Birutas, grib

par aktrisi vai koristi. Vakarā pārrakstu «S. g.», ir 117

panti. Patīk ari Idai. — Jāraksta 2 lugas; vai viencēlie-

nus? — Var izlaist II «Mūza mājās». «Rīgas ragana» —
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viegla. «Tutanhs» — grūti rakstāms, kaut gatavāks. In.

saka: «Mušu ķēniņš» nepaticis dēļ lirisma trūkuma, asaru

avots zem «Zelta zirga», dziļums. «Rīg. raganai» arī nav.

«Muram» ir, vai patiks? — Meitene mani uzrunā, kad

nāku mājās.

Dicembre

1.12.24.

Mostos agri, domāju par teātra prologu. Atnāk māklers,
dod 12, nedodu. Pēc brokasta guļu. Strādāju pie prologa,
55 rindas, vēl rindas 35. Atnāk Deisons, nododu rokrak-

stus. «Jaun[ības]_Tek[āsj» man 150 rind. drukātas. Plk. 6

eju uz saeimas Arl[ietu] kom[isiju]. Par igauņu notikumu

nav nekas jauns. Menders negrib arbitrāžas līgumu. Brau-

cam kopā ar O. Uz teātri. Cipars, ka nodokļi man uzlikti

par 300000 rbļ. par daudz. Mājās. Rīgā nododu telegrammu
P. Zālītim uz 60. dzimļšanas] dienu. Rīt jāiet.

2.12.24.

Strādāju pie prologa, iznāk 101 rinda, eju 12 uz teātri,

daudz ļaužu, 2 uz teātra izstādi, atnāk Rītiņš dēļ telpām iz-

rīkojumam un Durbes. Pārmet, ka negribot skolotājiem
dot. 3 uz Gudžu, vēl nav gatavs, jāiet rīt. 725 teātrī, O.

aizgājusi, 5 uz saeimu. Bungšs neko nezin, kas būs ar

Durbi. Uzrakstu 88 rind. bērnu dzejas. Mājās. L. noguris.

3.12.24.

Vēlu ceļos, 12 uz Gudžu. Lūdzējs dēļ māsas ar granātas
norautu roku. Zobi maksās 12800 rbļ. un sāpēs. Teātrī:

vāji novembrī, 100 pers. mazāk. Mans prologs norakstīts,

aizeju pie norakstītājas, labi. Neviens par prologu nekā

nemin. Kā teātri pacelt? Ar lugām, komēdiju. Nē, no ma-

nis to negaida. Deisons par «Saules gad.»: raksts labs. Būs

bez ilustrācijām un 2 slejās nodrukāts. Pie Freda bāriņ-

tiesā: pircējs par 172 m[iljonu], bet lai labāk paturot paši,
nokrāsojot. Mājās; gribu rīt neiet, bet atpūsties.

4.12.24.

Palieku mājās. Lasu. Atnāk piņķenieki 1, lai palīdz, aiz-

sūtu uz izpostfīto] apgabalu padomi. Atnāk Priedkļalnu]
Anna: lielās ģīmetnes, mūsu, lai uzrakstu. Atnāk Buhholcs:

priekšlasījums par cilvēces atdzimšanu, Amatnieku bied-

rībā, 30 cilvēki; lai es otram priekšlasījumam dodu
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10000 rbļ. Lai rīko vēlāk. In. pilsētā, atnes I. Ging, Er-

man Ag. Literatur [der Held?], Alexanderroman. Aizlasos.

O. uz Kiprausku 2
.

Atradināšanās. Aleksandrs labā atmiņā,
viss piedots, jo viņš lielu gribējis. Jāraksta.

5.12.24.

Lasu. Vakar līdz plk. 2 naktī. Dienu guļu 2 stundas. At-

nāk māklers. Atnāk nākamā aktrise. Atnāk pilsētas ierēd-

nis ar statistiku. Visus pieņem In. Pilsētā nomaksā Gu-

džam 12300. Rūpējas, lai vēl ejot. «J. Z.» ziņa, ka Niedra

attaisnots tiesā un atlaists I prāvā par 1 miljonu. Laiks,

jāiet.

6.12.24.

Mostos vēlu, lasu, Niedra atlaists brīvā, «S. d.» uztrau-

cas gan, «J. Ziņ.» ne, tikai reklāma, kā viņš izlaists. In.

atnes grāmatas, lasu katalogus un ēģiptiešus. Vakarā In.

uz «2ūpu Bērtuli». 0., lai rakstu romānu, plebeji un

patricieši, Aleks[andrs]. In. stāsta, ka mans prologs pati-
cis, «J. Z.» prasa rakstus.

7.12.24.

Mostos vēlu, lasu katalogus; avīzē protests pret Niedru.

«J. Ziņ.» nav, kā lai es dodu rakstus. Atnāk divi kurl-

mēmo skolotāji, lai dod K. fonds priekš grāmļatu] izdo-

šanas. Atnāk Priedkļalnu] Anniņ un Merīte, ierakstu al-

bumā. Lielas mūsu ģīmetnes, jāpērk pa 500 rbļ. Vakarā

atnāk stud. Ozols, runājis ar Zālīti un Ozolu, — neko ne-

var darīt, ja būtu kara ministrs. Meklēju tēmu mazai

poēmai.

8.12.24.

Ceļos vēlu, nododu dzejoļus «Ritumam», lasu Alex. Ro-

man., domāju par prologiem koprakstiem, prozā un dzejā,
kur likt visu, kas man pāri darīts? Meklēju tematu «J.

Ziņ.», ziemsvētku gabalu: lasu Puškaiša pasakas, 3 temi.

Meklēju drāmas tematu: «Turaidas Roze», «Rīgas ragana»,

«Veidenbaums». 1. banāls, bet ļoti stipri dramatisks,

2. ārišķi krāsains, bet auksts, 3. daudz sajūtas, bet grūti

rakstāms. Atnāk Krūklis, maz ienākumu, Zeltmļatis] tos

uzdevis par augsti. Lai rakstot «Turaidas Rozi», Ida — lai

ne, bet «Rīg. raganu». Jāpameklē, vai «R. raganai» ne-

var atrast ko dzīvu. In. Rīgā, noliek naudu 80 tļūkstošus],
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iekasē no Jurjāna, Zariņš nemaksā. «J. Ziņ.» nav par

Niedru; prologs
1 ir. Rīt jāraksta ievads koprakstfiemļ

Mazais atkusis. — Vai varēs rakstīt «J. Ziņām»; nav

sveikts Preses kongress, kur mēs ievēlēti par goda bied-

riem.2

9.12.24.

Šo rakstu 11.12. Atnāk Gulbis: kopraksti tiks sākti jau
ceturtdien. Antona korektūru 1

negribēju dot, lai rīt jau
atdodot, bet nu redzu, ka daudz jālabo Antonā. Jāstrādā

viss vakars ap korektūru, un to nobeidzu tikai 3 naktī.

Antons rakstījis ļoti pavirši, daudz atkārtojumi, daudz:

ja es nemaldos, kas viņam bij jāpameklē un jāzin. No-

gurstu, guļu ne visai labi.

10.12.24.

Ceļos vēlu, In. pilsētā pie Gulbja, pie Klāras, — Ekters

neko neatmin no jaunās strāvas. Menders esot par

Niedru. Atnāk Krūklis, īsti algas pielikuma dēļ, atlaist

varot Lindi, Riekstiņieti, Gulbi. Atnāk atkal korektūra,

līdz rītam. Antons atstāsta dzejoļus, nopeļ «Spītnieku»,
«Pusideālistu» un manus «D[ienas] L[apasj» nopelnus pie-
skaita Jansonam. Es piezīmēju uz visām nodevībām, ku-

ras A[ntons] noklusē, ka par viņām spriedīs vēsture. Lasu

korektūru līdz plk. 1 naktī. L. slims, bet neiet gulēt. Es

nogurstu.

11.12.24.

Modina 7 īda dēļ korektūras; man paliek bail, ka esmu

par daudz rakstījis; norēķināties varēja, kad es rakstītu

biogrāfiju. Lasu drusku, guļu. Atnāk Pēt. Ozoliņš no Val-

mieras 38000 rbļ., noraidu pie Krastiņa Valmierā. Atnāk

Paulīne Zeltiņ. Atnāk mans onkuls Mārtiņš, lai pagaidot

parādu. Labprāt. Esot ievēlēts par pagastvecāko. L. atla-

bis. Durbe man atraidīta; vēl tad apvienotā komiteja, bet

tur būšot taisni reakcionārie. Rītiņš teica, ka Zāmuels gri-
bot man piešķirt, nu izrādās, ka taisni mūsējie to negrib.

Lūkoju rakstīt prologu, bet neiet, un nedrīkstu teikt, ko

gribu. — Nelaba dūša. Jābrauc projām, ātrāk.

12.12.24.

Ceļos 8, lasu «S. d.», domāju par prololgu, atnāk māk-

lers, In. aiznes Gulbim autogrāfu, Rozīņu strīpo, bet, kad

es eju skatīt namu Nometņu 45, tad satieku ceļā Gulbja
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vīru, nestrīpoju neko. Nams labs, bet jāremontē. Tad māk-

lers otrreiz, abi turp, prasa 175, otrdien atbilde. Braucot

pazaudēju cimdu. Iznācis žurnāls «Mīla un Flirts», lasa

jkdze. Korektūras no Gulbja un Jesena, pārmainītas. Lasu

korektūras no 6—lo. «Saules gadi» man nepatīk. In. pār-
nāk no Niedras sapulces

1
, runājusi, ļaudis raudājuši,

Niedru visi notiesā, arī 2 nacionālisti, prasa pakārt, ne

izraidīt. Spoža uzvara, labas vēlēšanas. O. nav visu dienu

pārnākusi. Tagad varēs laikam palikt še un nebraukt uz

ārzemēm; varbūt arī melnā ministrija
2 nevarēs sastādīties;

varbūt varēs dzīvot.

13.12.24.

Modina L.: telegramma Jesenietei. Nosūtu korektūru.

Atnāk jauna korektūra, atkal pavirši strādājis Antons.

Atnāk [Sliediņa?]: Asmusenei vajdzīgs nams ašāk, 1 tur vi-

ņas dzenot ārā dēļ cūkām. In. grib ļoti Anderson namu,

pat līdz 2 m[iljoniem]. Atnāk Freinbergs un Krūklis: ziem-

svētkos «Ragana» un «Mušu ķēn.» pa reizei. Akurateram

2X, Brigader. Lai «lija» 20. janv., Briedīts gribot 40 mē-

ģinus. «Jaun. Ziņ.» vēl tikai 1 maza ziņa par protestu pret
Niedru, bet Orientļācijam] ir iekšā.2 Man neiznāk prologi.

14.12.24.

Mostos 7, skaidrs, auksts, bet man bij vaļā logs pa

nakti. Lasu pasakas, meklēju tematu poēmai. Atnāk Herta

Grot, reizē Rozītene ar savu meitu, ilgi runājos, patīk,

ierakstos grāmatā, ierakstu Hertai albumā. Atnāk Dore.

Pēc pusdienas In. uz Nometņielu. Mazais arī ļoti mīļš.
Atnāk Klāra un Pauls: Niedram pasi var izdot iekšlfietu]

ministrs, tad ir beigas, tad var nākt saeimā, labāk, ja

vajga, pat ar likumu nospriest, ka viņam nedod pilsonību.
Bet to negrib pielaist Fr. Vesmans, esot pret konstitūciju,
bet saeima nav senāts. Drusku lasu pasakas. Rīt jāstrādā.

15.12.24.

Domāju par poēmu, lasu igauņu pasakas, labas. Uz-

rakstu 40 rind. «Rudais, baltais un zaļais», ziemsvētku pa-

saka1. Atnāk «CeroAHH» reportieris: ko es sakot par brī-

vības pieminekli — Daugmalā, tur cīņas, tur būs tirgus

nost, pieminekli vai derīga atklāt, ēka — nav māksle-

nieki, mūsu, ēku var sakombinēt. 2 Atnāk Paulīne Zeltiņ

dēļ teātra. Atnāk Jāzeps Mediņš: opera «Vaidelote» 5%
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uz 25 izrādēm, pēc 3%. Atnāk māklers: Vītols dodot 15.

In. nav vairs sajūsmināta par Anderson namu. Atnāk po-

licists: lai ejot par liecinieci pret huligāniem Asp[azija].
Atnāk dzejniece Kreplis un Konrāde, kas bijusi Bārbelē,

bet nav tur ziņu par Grikovskiem. O. uz bādi. Slīcināju-
sies viņas biedrene, bēdāj., maz pastrādāju. Neatnāk ko-

rektūra. Rīt būs daudz darba.

16.12.24.

Ceļos 8, lasu avīzi un somus. Brokasts. In. uz Rīgu. Uz-

rakstu pantiņu Mednim Clio. In. arī ļoti glītu.
1

— Lasu

somu pasakas. Guļu 1 stundu. Rakstu ziemsvētku pasaku
60 rindas. Cipars atnes vēstules un naudu. Ziemeļnieces

pie In. uz priekšlasījumu 20. I. Korektūra: manas runas,

iebraucot Latvijā, diezgan asas. O. pazinusi Aparu Emmu,

kas slīcinājās; labi pelnījusi, 100000 parādu. Rīt jāpa-
beidz ziemsvļetku] pasaka.

17.12.24.

Ceļos 8, strādāju no paša rītus pie ziemsvļetku] pasakas,

pa visu dienu norakstu 100 rind. un pabeidzu. In. pilsētā.
O. uz «2ūpu Bērtuli». Atnāk Krūklis, lai ejot pie Fels-

berga, jaunā ministra
1
.

Zeltmatis atkal salīdzis ar Briga-
deri. Atnāk korektūra, strādāju līdz 2 naktī; ielieku, ka

man Durbe atņemta un visvairāk balsu vēlēšanās. Apares
lieta topot ļoti populāra. Zāmueļa lelle sadedzināta. Rīt

jānoraksta.

18.12.24.

Ceļos agri, norakstu pasaku, In. uz Rīgu, nodod «J. Zi-

ņām» vēl priekš bērniem uz jaungadu. Pie Gulbja dabon

800 no «Rituma». Mēģinu gulēt, neaizmiegu. In. vakarā ar

O. uz kinu «Uriel Akosta». Runāju ar īdu, visi citi izgā-

juši, abas Annas uz eglīti, vecā Anniņ ļoti nopūderējusies.

Meklēju jaunas tēmas dzejoļiem, episkiem.

19.12.24.

Lasu, atpūšos, In. uz Rīgu, miertiesā pret Cīci. Nav citu

liecinieku, atliek. Atnāk māklers. Atnāk Merīte, lai iet uz

bādi. In. uz «Kamēliju dāmļas]» pirmizrādi. Es bādē no

s—B, L. dusmīgs, sīpolus ēdis. — Uzrakstu vēl dzejoli

jaungadam «J. Ziņ.». — Korektūra kopr[akstiem], īda

brauc uz mājām, smaršas dāvāju. Nospiesti, jāstrādā.
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20.12.24.

Lasu, neguļu labi pēc bādes. In. uz fin[ansu] ministr'

saņemt atpakaļ kauciju par vasarnīcu. Pr[iedka(nu] An[naļ

nav atnākusi. Stāsta vakar: Doriņa liela dāma, nav ne sau-

lītes, ne sirsnības; resnais otrā istabā lasa, bet neiznāk.

Rudevics precē Kluci, meža Ķirmja māsu. Lasu visu dienu

ēģiptiešus. Vakar Schleichu. Vakarā korektūra, kreņķējos,
bet velti. Vai «Jauno spēku» neatlaist gluži nost? baidīs

publiku. Jāstrādā.

21.12.24.

Lasu ķīniešus. Atpūšos. Veckaln Anna aiziet. Ciemā

Pr[iedkalnu] Anniņ. Vakarā saucam garus, ar Olgu. Lai

In. rakstot «Ruti». Es «Muromu», laikam iešot tā kā «Zelta

zirgs». — Niedra nākšot saeimā. Aši beidzam, galds par

platu.

22.12.24.

Lasu ķīniešus. In. uz nodokļu inspektoru. Pr[iedkalnuļ
Anna atdabūjusi [2600?] r. kaucijas. Atnāk Toms, kuram es

iedevu vietu, viņš atlaists par kukuļu ņemšanu, «esot par

advokātu gājis». Prasa drēbes. Atnāk Dr. Pernon le Notre

brīnumzāles: medikamentus pārvērš par gāzēm un iešļir-

cina, lokāli dziedē. Vakarā atnāk Tekla Ivan ar suntažnie-

kiem dēļ kostīmiem «Pūt, vēj.», Zelmai nebiju devis aiz-

devumu. O. brauc rīt uz mājām. Valdmans stāstījis, ka

«L[atvis]» un «L[atvijas] S[args]» uzbrūkot partijai par «Ka-

rali», boikotēšot manas lugas.

23.12.24.

Agri augšā, lasu ķīniešus I. Ging. Atnāk Krauklis, vek-

selis jāparaksta. Meitenes, lai iet uz slimnīcas eglīti. Va-

karā In. aiziet, līdz 10. Atnāk Gulbis, Birkerts un Prande

ar gatavu «Dzīve un darbi», 32 loksn[es], grezni ar daudz

portrejām, gleznām, 16 pielikumi, 50 klišejas; Gulbis at-

nes čeku par 1000 l[a]t[iem], bet 4000 lt. nav, kā vajdzēja

Pēc kontrakta. Sabučojamies. Atpakaļ fotogrāfijas. Vēs-

tules: vakar no Amerikas lamas, laikam Lidija. Šodien ap-

sveikumi no Annijas, Paulīnas un no Bor[isa] Melngaiļa:
lai atbild, esot gatavs tulkojums

1
,

lai rakstot ievadus. —

Gulbim vajga II sēj [urnu] 6. janvārī.
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24.12.24.

Mostos 7, domāju par darbiem. In.: Tērpatjas ielā] 1 86,

2V2 [miljoni], visu salikt iekšā, riskēt; otrs risks: konfiskā-

cija. Es atkal gribu pārcelties uz ārzemēm. Lietava un

Igaunija izdos Latvijai, Šveice vai Dānija. Atnāk māk-

lers. Atnāk Krūklis, tad Cipars ar puķu balvu no Frein-

b[erga], Krūkļa un Briedīša un Antas. Atnāk Freinbergs:
lai ejot pie Felsberga, lai apstiprinot uz nāk. 3 gadiem par

direktoru; es varot pēc atteikties. Brigaders salīdzis ar

Zeltmati. — Lai rakstot «Tur. Rozi». Liberts grib nokavēt

«Muru» līdz februāra vidum, tad par vēlu.2 Dot ko citu,

mazāku. Atnāk no Rapas nauda 5600, In. vēl 10 t[ūkstoši].
Bet man par «Puķu lodz.» tik nāk. gadu maksās. V. Buša

gabalus it kā tulkoj[is] Diženajo B[ernhards], bet tie mazi.

Man būtu jāuzraksta luga.

25.12.24.

Mostos 7, atnāk puķu kurvis In. no Jesena. «S. d.» pret

Benjamiņu un «J. Z.» — In. 4 pie Priedkalniem. Dāvina

«Zilļās] debļesis]» un «Puķu lodz.». Guļu drusku. Strādāju

pie bērnu dzejām. «Anšelis» par bērnu lugu. Uzrakstu

2 dzejoļus. «Jaung[ada] dzejoli» došu «S. d.». Rīt sākšu

«Saules gadus». — Runājam nepirkt lielo namu, bet palikt
pie Baznļīcas] ielas. — Lasu Roziņa «Strļādnieku] kalen-

dāru]» — pagājuši ienaidnieki, es esmu. Jāstrādā.

26.12.24.

Mostos V25, domāju par «Saulgadiem», tad nomanu, ka

tik agrs, gulstos atkal. Laikam galva bija darbojusies tādēļ,
ka vakarā priekš gulētiešanas biju pārdomājis plānu. Rītā

iesāku «S. g.», 3 pant.;
1 lasu, guļu, vakarā atnāk Olga,

Marija, stāsta, neko daudz nelūdz. Nogurstu. Vakarā vēl

uzrakstu bērnu dzeju — pasaku 38 pjantus] un otru

12 rind. Vakarā In. nodod pārlūkot Šveic[es] komitejas
dažus rakstus2

.

27.12.24.

Strādāju pie «S. gadiem». In. iet ciemā pie Blauiem ar

Prļiedkalnu] An[nu] un Lienīti, pārnāk 8 vakarā. Atnāk

māklers, atnāk Jelgavas Kārlis. Anniņ arī iziet. Norakstu

pirmo dziedājumu. 15 pantu 60 rindiņas.
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28.12.24.

Ceļos 7, strādāju pie «S. gadiem», uzrakstu otro dzie-

dājumu 44 rindiņas. Vēl bērnu dzejoli. In. uz skolotāju
konferenci 10 p. no rītus. Tiek Felsberģi, sola tam uz

jaungadu aiznest manus koprakstus. Satiek un tiek svei-

cināta no Medņa un Plūdoņa; pieņem rokļu?], jo tie vīri

nav tik svarīgi. Mazgājos, guļu. Vakarā lūkoju nokārtot

materiālu Randenei; būs tik daudz materiāla vispār, k*

Rīga būs jāatstāj «Jaun. dzejām».

29.12.24.

Ceļos 7, rakstu nodokļu inspektoram, uzkale, In. ne-

brauc uz Rīgu. O. telefonē Gulbim pēc grāmatām. Atnāk

Deisons, atnes «Lolīti» un «Princīšus» 1
.

Deisons pelna 6000

un ar literatūru vēl 4000, O. piemērs. D[eisons?j grib žur-

nālu dibināt godīgiem bezpartejniekiem kultūrniekiem. —

Bet — runājamies ilgi, viņam ar mani patīk. Nokavē no

darba. Atnāk Tekla un Sala: lai rakstu Rieteklim apsvei-
kumu2

; kā skolotāja labi darbojas, bet pašnāvības do-

mas. Atnāk Brusubārda: lai dodot dzejoļus jaungadam.
Lai atsakās no Niedras. Bet «J. Z-ās» nelabi par «Puķu

lodziņu»3
.

30.12.24.

Ceļos 8, uzrakstu rekomendācijas] vēstuli Martai. At-

nāk Krūklis, nododu iemaksāt nod[okļu] insp[ektoramļ,

Felsberģis negrib dot aktieriem algas paaugstinājumu. At-

nāk Liberts: vajga jaunu ko radīt, laika 2 mēn., to es ne-

varu dot, tad lai «Muroms» paliek uz nāk. gadu. Min

«Turaidas Rozi», laba dekorācija: liels tiesas zāles logs ar

stikla gleznām. «Rīgas raganai» atkal gravīru figūras kā

Parīzē. Augstrozīte ne tā. Atnāk no «Jaun. Ziņām», lai

dod jaungada domas, jo šodien būšot artiķels, kas atsa-

kās no melniem. Sūtu Anniņ. Artiķels tiešam ir. 1 Tātad

mana lamāšanās Brusubārdam līdzējusi. Atnāk aģents no

«Kurzemes»2
, apdrošinu māju par 200000 r. In. no Rīgas

Māksl[as] aģentūras pārnes 20 000 rbļ. Vislabāk iet «Pūt,

vēj.» — šogad 23X, ienesļis] 14000 rb. Kādēļ? Humors un

verfolgte Unschuld3
.

«Krauklītī» nav humora, sveši rak-

sturi. Ko rakstīt? «Turaidu»? Žēlīgs, asaras, tik jāieliek
humors. Vislabāk gan prozas lugu. O. ir temats. Vajdzētu

izmantot Apariņ. Tagad pašnāvības modē; bezdarbnieki —

inteliģenti, viņu psiholoģija, saukt «Manila» — Maņilovs,
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Hamletīhe. Savērpt kopā vairākus manus plānus. Rīt jā-
taisa dzejoļi.

31.12.24.

Ceļos 8, rakstu Jaungada dzejoli «S. d.»1, vingroju,

mazgājos, māklers un pircējs šim namam un Slīps Baznīc-

ielai. Atnāk Johana, sveiciens no Azuras, puķes, saskanam

astrās un gailenītēs. Atnāk puisīts no Reginas ar puķēm:
Regīna tikai strādā, neraksta par Matveju. Atnāk Pabēr-

zes meitene dēļ «S. d.» dzejoļa; tas drusku par asu. At-

nāk puikas pēc saldumiem. Tekla neatnāk pēc Rietekļa

dzejoļa; došu «J. Ziņām». O. uz M. teātri. Atnāk Cipars
ar algu un Rapas kalendāri. «J. Z.» paziņo, ka man pie-

spriesti 30 000 rbļ. par dzejoļiem, P. Rozītim 20 000, Orien-

tāc[ijam] 30000, arī Jaunsudrabiņam, Līgotnim 20 000; tam

ļoti labs R. Lenca stāsts 2
. «Daugavļas] kalendāri» samērā

labi teikts par «Mušu ķēn.», tikai par daudz prātojumu. 3

Sveicieni no Kļaviņas, Annijas, Marijas, Kronberģa. —

Aiz viesiem netiku rakstījis «Saules gadus»; noiet viss

laiks ar sīkiem sīkumiem. Mans sveiciens jfaunajā] gadā
«J. Z.» ir ļoti ass, un «S. d.» vēl asāks. 4 Atnāk kūka no

Stībenhauzenes. Mani stipri traucē «S. gadi», būtu jā-
raksta luga. Pārmet, ka neesmu vairāk rakstījis kā 1 grā-
matu. Jāsaņemas, jo man likās, ka esmu daudz strādājis,

vajga lielu.

1925.

Gennaio

1.1.25.

Ceļos 8, gulēt gāju 4, tomēr neesmu sevišķi noguris
Atnāk Pētersons, grūta dzīve bijusi. Atnāk Priedk[alnu]
Anfna], Mīlīte, Merīte, Lienīte ar puķēm. Prof. Ruberts ar

trieku, labs cilvēks, dēļ pārpūliņa un kreņķiem! levērot.

Atnāk Ģērmanis: Imfants?] esot svētuma pulgošana; pats
Imants. Atnāk Freinbergs, paliek uz pusdienām. Lai rak-

stu «Turaidu», bet krimināls, labāk «Rīgas raganu». Pro-

zas luga grūtāk atrodama un izstrādājama, jo interesi

neuztura dzeja un ārējs skaistums. In. varot pa mēnesi uz-

rakstīt «Ruti»; kreņķējos, ka neteica to agrāk, tad es ne-

būtu velti laiku zaudējis meklējot. Atnāk Keitāns, lai

atstājot; es biju teicis, pieņemt Mazlazdiņu. — Taisu gada
rēķinus 800 tļūkstoši], bet izdevu 670 t., bet 100 t. uz re-

montiem, kas ir ieguvums. Sākšu jaunu sistēmu: visu

rakstīt vienādā formātā un tad kopot.
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2.1.25.

Ceļos 8, atnāk lielais Kristaps ar vīnogām un orančiem'.
Reiters ar draugu kombinācijām varbūt tiks uz Barse-

lonu. Strādāju ap «Rīgas raganu», daudz pūlos, bet nepa-
nāku, nav nekas jauns un dzīvs. Atnāk Osis: lai tomēr

uzvedot «Muromu»; sēd ilgi. Māklers sola 573, bet nav

nākuši. Vakarā In. un Olga uz «Kamēliju dāmu». — Li-

lija. Norunājam līdz p. 2.

3.1.25.

Ceļos 8, avīze, vingroju, lasu Schleichu, noguris. Oflgaļ
no vakardienas. O. atnes Dinsberga «Rīgu», «Ķebelkāju»,
ir tomēr cits tulkojums1. «Lustīgais nerrs». Elektrība ap-
trūkst, sāku «Klus. grām.» ievadu. Nekas nevedas. O. arī.

nevedas. In. rīt jāiet uz sievļiešu] konferenci. In. aiznes

manus koprakstus Felspergam. Jāstrādā.2

4.1.25.

Ceļos 8, avīze, vingroju atkal reiz, In. uz Rīgu uz sie-

viešu konferenci p. 10. Lūkoju strādāt pie «Kl. gr.», visu

ritu norunāju. Tulkoju Oflgai] Lāgerlefu. Atnāk Asmu-

sene: Dreimans sūtījis viņu, kas liecinātu, ka mums nav

jāiet prom, jo Asmusene nepērk, bet tā bijusi gudra. At-

nāk Vītels. Viņam uzteic, jo namu pērk nost. Tērpata
nams

1
esot vērts 372, bet viņš m. intresē. Pašā vakarā p. 7

saku «Kl. grām.» un uzrakstu 50 rindiņas. Esmu noguris
un nervozs, In. kaitina, es nesavaldos. Man nu neatliek

vairs laika uzrakstīt visu «S. gadu» pensu, jāsteidz ari

kopraksti. — Sieviešu konferencē mani, Iniņu, Klāru un

Bertu par goda prezidentiem. Bertai nepatīk; ko teiks pil-
soņi. Jāstrādā. 2

5.1.25.

Ceļos 8, sapņoju, ka lietus līst caur jumtu. Vingroju un

mazgājos no rīta. Strādāju tūliņ pēc brokasta. Pastrādāju
tikai 45 rindļas], «Kl. grām.» nobeidzu. Atnāk lūdzēja pēc
vietas, Olga Grin. Senas atmiņas, briesmu laiki, tagad nav

daudz labāk. Atnāk Mārtiņš taisīt elektrību. Rīt jāstrādā
vairāk. 1

6.1.25.

Ce]os 8, avīze, vingroju. Atnāk Leiše, pircējs, pie kafi-

jas, ja cienītājs līdz ar kundzi, dos 5 vai 7, bet nu dār-



270

dzība; vai dalīt uz pusēm? Atnāk meitenīte [Lenerīte?],

dāvāju savas 2 bērnu grāmatiņas, runa par puķēm. Va-

karā atnāk Blaui, vecā Būdniece un zēns. Strādāju: O.

tulkojums un «Tie, kas neaizm.». 1

7.1.25.

Ceļos 8, nelabs sapnis, izdodu neapdomīgi grāmatiņu.
Rakstu visu dienu ievadu «Tiem, k. neaizmirst». Kopā 86

lapiņas. Lasu «Gals un sākums». Izkrāmēju duplikātu grā-
matas. Atnāk Mednis no «Latvfijas] Kareivja» dēļ savas

lugas 1
.

Atnāk Delle, paņem 62500 rb. Cukurfabrika2
.

3

8.1.25.

Ceļos V25 un strādāju pie «Gals un sākums» ievada, pa-

beidzu, 78 rindiņas. Pēc tam neiemjegu. Nevingroju. Kār-

toju duplikātus. Pēc brokasts nevaru tūdaļ strādāt, bet to-

mēr iztaisu «S. gadu», «Daug. klēpja» plānu, un nu ies aši

ar rakstīšanu. In. Rīgā; Krūklis nav nekā darījis, nav sa-

ņēmis īres, nu solās. Pašā vakarā p. 6 tomēr uzrakstu

11 pantus (44 rind.) «Daug. klēpja». Noguris. Jāēd mazāk,

brokastī tikai pienu. Jāstrādā.1

9.1.25.

Ceļos 7, uzrakstu 4 pantus, nevingroju, kārtoju foto-

grāfijas no koprakstiem. Grūti iet darbs. Atnāk Krūklis,

viss labi teātrī. 18. janv. grib «Jāzepa» 75 (80) izrādi. Ar

īrniekiem vēl nav nokārtots. Nodokļus nomaksās teātris

līdz 1. martam. Atnāk Deisons: var dot «S. gadus»
15. janv., atnes naudu man 19500 rb. Abas grāmatas
9+13 000. Strādāt.

10.1.25.

Ceļos 8, avīze, In. uz Rīgu nodokli nomaksāt. Vingroju.
Meklēju, kārtoju. In. grib Raiņa kalendāri, kā, piem.,
Gothe — Heine kalender. Attaisnojums, ka pēc jubilejas
un pēc vēlēšanām tomēr uzturu intresi. Tas pats, kas per-

soniskais žurnāls, tikai žurnālu nepirks, bet kalendāru gan.
Atnāk «Jaun. Ziņu» jauneklis: «Atpūtai» uz otrdienu rok-

rakstu; došu gabalu no «Saul. gad.». — Saules gads nozī-

mējot gadu no saules augšanas, 25. dcc, līdz pilnībai
25. jūn. Atnāk Cipars: 8750 un «Muš. ķēn.» 2250 rbļ. Strā-

dāju pie «S. gadiem», bet vēlu un neiet. Jāstrādā.
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11.1.25.

Ceļos 8, avīze, vingroju. In. uz bibliotekļaru] sēdi, pus-

dienā visi kopā, arī Veckalnu Anniņa, atnāk Doriņa, pēc

pusdienas ar bērniem O. un I[da]; In. ar O. uz IV vidus-

skolas izrīkojumu, pārnāk tikai 11. Atnāk Krauja, runā-

jam līdz 11; bet nedodam vakariņas. ledodu 3 grāmatiņas
bērniem, nepatīk, ka rakstu bērnu epu. Atstāsta Lietavas

politiku. Saprot, ka jādibina uz ekonomisku vienošanos.

Muitas ūnija ar muitas ienāku[mu] izdalīšanu. Strādāt.

12.1.25.

Ceļos 8, vingroju, strādāju pie «S. gadiem», uzrakstu

48 rindiņas, nogurstu. Atnāk Stībenhauzene, kopā pirkt
vasarnīcu Bulduros par 1 un 2 uz pusēm 33 istabas. Svēt-

dien In. brauks. 6 atnāk Prande un Birkerts; meklējam
fotogrāfijas, 8 uz sējuma uz krita papīra. Mani 3 zīmē-

jumi nāks iekš «Ave sol». Esot labāki par Neikena zīmē-

jumiem. Kopā izdot «Castagnolu», viņam zīmējot. Otru

man rakstīt un zīmēt. Tad Prandes projekts: rakstīt Augš-
gales monogrāfiju, mans teksts, viņa zīmējumi. Antons:

kādi angļi esot nostājušies un apbrīnojuši manu gaitu;
esot par to bijis avīzē, bet neatrodot. Prande: man esot

majestātiska, grandioza gaita. Sievas no Dīķa ielas: man

esot gluži jauna gaita. Ķirķa fotogrāfijā varot tūliņ pazīt
manu muguru: jasno veļmožni pan

1. — Antons, kad ieru-

nājos, slavē «S. gadus». Arī brālis2
un Līgotnis tā teicis,

arī uz laukiem; humors. Es: nav episks. Antons: nekas,

Jaunsudrabiņam par daudz plaši. Savs stils man. Līdz 10 p.
vakarā. O. dusmīga. Nogurums, daudz vēl jāstrādā.

13.1.25.

Ceļos 8, avīze, nevingroju, rakstu «S. gadus», 50 rindi-

ņas. Atnāk Liepiņu Marija, palikusi vecāka, Ivars atkal

mācās, 1 mēnesi bij pazudis, policijā dienējis, 3000 rbļ.
džimini kurpes nopircis, teicis: kad rīt nebūs, tad teiks po-

hcijā; Haralds sazinājies. Silvija daudz lasa, bet nemācās.

Haralds korporācijā — «Selonijā» — un dzer. Nemaz ne-

iet «S. gadi», par daudz grūti. — «J. Ziņas» 30000 rbļ.,
bet Dr. Orient. 2 reiz vairāk, kritikas sliktas. Nedošu vairs.

Humors nav vēl samaksāts. Listes dzīvoklļimļ jāizpilda.
No rītus kārtoju grāmatas. Strādāt.
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14.1.25.

Ceļos 8, avīze, nevingroju, rakstu «S. gadus» 50 rindi-

ņas, atliek vēl divas dziesmas, bet tik viena diena. Neve-

das. Atnāk Morics no Rīgas komitejas, lai mēs abi kandi-

dējot pils. vēlēšanās1
.

Es pieņemu, In. apdomāsies, jūtas
nervozēta no runāšanas, grib mieru. Bet mēs taču atsacī-

jāmies. Nekas, mēs esot kā simboli. Kad aiziešu no teātra,

tad varēšu piedalīties. Bet varbūt es aizeju gluži prom, jo
man jāstrādā jau savs darbs. Būšot liels zaudējums. In.

saka, ka nedēļas divas atpakaļ «Latvī» bijis, ka s[ociāl]d[e-
mokrāti] nobalsojuši par mani prezidenta vēlēšanās sle-

peni. In. pārbauda. Atsaukts nav. — Atnāk no part. Cen-

trālās] komfitejas] jauneklis: lai dodot Paulam Kaln[iņam]
rakstu par partiju. Ir runa turēta par to. Atnāk Krūklis.

Teātrim 2 mēneši pārpalikums 1 200000. Velk «Kamēliju
dāma» un Lilija. Budžeta komisijā: 15% no kiniem par

labu teātrim un operai. Atnes man īres 6500. No Drei-

maņa nepieņemu, 15. jan. būšot iziet. Atnāk nodokļu pie-
dzinējs: samaksāju 13500 par Asp., nebija kvītes. Atnāk

Ruks2
,

korists: lai pie Kalnfiņa] izmeklējas. Atnāk Prļied-
kalnu] Anniņ: vecai mamai 75. g. Jāaiziet, dēli nav nā-

kuši. Vakarā jokojam. Lasu priekšā «S. gadus», nav lie-

las piekrišanas. In. gan slavē. Neesmu galā. Rīt strādāt.

15.1.25.

Ceļos 8, avīze, nevingroju, strādāju pie «S. gadiem». O

arī tūliņ pēc brokasta, mazgājos 3, pabeidzu 5, pavisam
116 panti, šodien vien 25, t. i., 100 rindiņfas]. Bet nejūtos

sevišķi noguris, īpaši pēc vakardienas. Tikai negribas
tūdaļ tālāk strādāt. Rakstu taisni skaidrā.1

16.1.25.

Ceļos 8, lasu avīzi, kārtojos, apskatos nāk. koprakstu
111 sēj[umu]. In. atnes no Rīgas grāmatas. Kleopatra un

Mesalīna vislabāk ejošās grāmatas. Tā Nērona temats būs

vienmēr moderns. Atnāk 3 baltkrieviņi (2 meitenes) no

ģimnāzijas, lai palīdz Kraskovsku paturēt. Atnāk Deisons,

grib dabūt algu 8000 kā korektors, mazākā alga redakto-

ram 12000 r. O. uz sieviešu disputu, Švīkul. Strādāt.

17.1.25.

Lasu izgfājušo] nakti līdz plk. 3. Guļu līdz 8. Nevingroju.
Avīze. Atnāk Morics. Labas izredzes vēlēšanās1

.
Gulbis
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pie melnajiem. In. lai neliek runāt, bīstami kā Ivandei

Kaijai
2
.
Atnāk Trei3

.
— dodu 200 rbļ. Anniņa raud, nevar

satikt ar V. Annu4. In. atnesis grāmatas, lasu par sapņiem.
Visu dienu. Ida uzrakstījusi par pastu, O. neraksta. Atnāk

man korektūra II sējumam. Nevarēšu neko darīt ārpus
«S. gadiem» un koprakstiem. Atnāk klintnieku Freima-

nis: 27. uz rakstnieku vakaru, bet 26. partļijas] ne? Strā-

dāt.

18.1.25.

Gulstos vēlu, 2 p., ceļos 8, avīze, nevingroju. Atnāk divi

bezdarbnieki, iedodu 100 rbļ. Atnāk Freimanis no klint-

niekiem, ka jāpaliek pie 27. janv.
l

un Plūdons un Virza

netiek aicināti. Atnāk Olga, Marija un Paulīne, bet es ne-

eju lejā. Lasu «Svmbolik des Traumēs» un «Geschicht.e

d. Jahrhunderts» no Fr. Thiess — baltieša. Vakarā In., O.

un I[da] uz «Jāzepu», ļoti strīpots. «J. Ziņ.» nebij aizrā-

dīts tādēļ, ka nebij sūtīts. — Lasu korektfūras] koprak-
sti[em]. Mani ievadi par daudz naidīgi vai saīguši, kā O.

saka, vai auksti, kā In. saka. Vajdzēja būt noskaidrotiem

un miermīlīgiem. Es ļāvies iespaidoties no pretniekiem,
nav labi, vēl jālūko izlabot. Cielēns In[iņaiJ: lai es ejot
Fr. Vesmaņa vietā par priekšsēdētāju, tas uz Angliju par
sūtni. In. aizdomas, vai F. Vļesmanis] nav tikai spiegs, var

daudz zināt še un tur, un tā loma viņam morāliski nav

neiespējama. Man jāstrādā.

19.1.25.

Ceļos 8, visu dienu apmeklētāji: sieva lūdzēja, es esot

tai un tai palīdzējis. Atnāk Grib-Medžolka: no vietas at-

laista. Atnāk: no Dreimaņa man nauda, nepieņemu
1. At-

nāk no Gulbja korektūra, vai tik nav izlaists. Atnāk no

skolotājiem: lai ierakstu Dēķena albumā2
.

Atnāk Grīn-

valds, bij ekonoms Matīsā, lai iet runāt 26.1.3 Atnāk

Canka, kavaliere: lai runā saeimā, dot likumu, kas viņai

piešķir Lļieljrendas centru par dzimtu.4 Atnāk Cielens

un Maija, atnes savu grāmatu, lai eju par saeimas prezi-

dentu, vēlāk par valsts prezidentu. Atnāk pavēste uz sa-

eimas Arlfietu] komļisijas] sēdi. L. pārestība nodarīta, Lin-

dem paaugstināta alga, viņai nē. Lasu Thiess. Nevaru iz-

šķirt, vai iet, vai ne, In. un O. liedz. Es nekā nespēšu
līdzēt. Jāstrādā.
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20.1.25.

Ceļos 8, avīze, nevingroju. Strādāju pie «Mūz. mājās»,
vai taisīt II daļu no «M. m.»? vai pievienot I?1 Uzrakstu

dzejoli K. Dēķena jubilejai
2. Atnāk Cipars parakstīt. Balt-

galvja vekseli uz 20 000 rbļ. Nav labs prāts, vai nogurums

no darba, vai uztraukums no priekšlikuma iet Vesmaņa

vietā. In. uz fotografēšanos pie Ķeniņietes. Gribu palikt
vēl nedēļu gultā, lai izbēgtu 4 dienu runāšanai 24., 25., 26.,

27.3 Jāstrādā.

21.1.25.

Ceļos 7, strādāju pie «Mūz. mājās»; prozas apsveiku-
mus un partijas izšķiru laukā no runām. Avīzes. Atnāk

jauneklis, lūdzējs Bērziņš. Atnāk Deisons: korektūra II

bfurtnīcai] «Jaun[ības] Tek[āmļ». lekšā «Gredzens»1

.

Burt-

lice dabū 25000 r. ar virsstundām. Deisons vēl par korek-

toru pie «Balss» no 9—2 naktī, bet 8+6 tūkstfoši]. Atnāk

pēc Dēķena apsveikfuma] dzejoļa2
.

Atnāk Vīgantene, vek-

sels jāparaksta; atnes neļķes, Atnāk Ozolkāja, vekseli ne-

parakstu. Atnāk Dārziņa māte: lai rakstu atmiņas par

Dārziņu
3. Meklēju dzejoļus «Mūza mājās». O. acs sāp.

Jāstrādā.

22.1.25.

Ceļos 7. Strādāju pie «M. mājās», avīze, nevingroju; In.

uz Rīgu. Atnāk Anna Veckfalne]. Atnāk In[iņai] lopu aiz-

sardzības biedrības skaista vecīte — vāciete jaunkundze.
Atnāk Valda Moor. In. un O. aiziet uz sieviešu rakstnieču

vakaru Doma laukfumā] Nr.l7. Atnāk Gulbja drukātfavas]
pārzinis ar korektūru «Klus. grām.», visi dzejoļi uz atse-

višķām] lappusēm, es gribēju ietaupīt. Strādājam 3 stun-

das. Lasu pēc tam korektūru vēl 2 stundas. Strādāju arī

pie «Mēn. meitiņas»; nepatīk. Jāstrādā.

23.1.25.

Ceļos 8, avīze, nevingroju, strādāju pie koprakstu 111

sējuma, «Sv. b. L.», «Ave sol», bērnu grām. Vēl neuzrak-

stu ievadu, tik kārtoju, daudz laika aizņem. Vakarā ko-

rektūra un saruna 6 stundas. Atnāk Jagars dēļ paraksta

Dēķena apsveikumā. Atnāk Krūklis: Rīga agrāk maksāja
teātriem 9 miljfonus], tagad nekā un grib pelnīt. Brigaders

intriģē pret maru\ «Jāzeps» izpārdots, «Kamēliju dāma»

iet, t. i.
r

jāraksta «Turaid. Roze». Atnāk vakarā Cipars,
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15% piemaksa 3937. O. uz «Notre dame d[e] Paris». Ida

uz «Kamļeliju] dāmu». Jāstrādā vairāk un ašāk.

24.1.25.

Ceļos 8, avīze, vingroju, strādāju pie 111 sēj. Uzrakstu

2 bērnu dzejoļus. Atnāk lūdzēja. Atnāk Dreimanis. At-

nāk Milda Konrāde: apraksts par Odiņu mājām. Atnāk

Prļiedkalnu] Anniņ: dēļ Kult. fonda Bieziņam ortopēdija.
1

F. Vesmans iet par sūtni, lai būtu no uzbrukumiem prom
un tiktu par valsts prezidentu; es lai tur par vietas sildī-

tāju. Atnāk zemgaliets: lai dod dzejoli, ko 27. janv. la-

sīt2. «Zelta tauriņš» «Atpūtā».
3 Atnāk korektūra no Gul-

bja. Daudz dienas jau strādāju pie 111 sējuma. «Sv. b. L.»

daudz darba prasīja. Jāstrādā tūliņ, nāks «S. gadi».4

25.1.25.

Ceļos 8, nestrādāju, avīze, atnāk lūdzējs: vāciets un

kolčakists, dod ēsft un naudu, neienāk iekšā. Atnāk mājas
pircējs, sola par Baznļīcas ielas namu] 2 mļiljonus]. Atnāk

[pie] In. ziemeļnieces pateikties un lūgt no jauna. Plāni:

1905. g. romānu. 20 gadi un viss pa vecam. Naidn[ieki]
atkal draud. Dzīve tomēr bijusi velta. Nestrādāju, lasu

Fr. Thiess «Geschichte d[es] Jahrhunderts», visu; tāpat

«Svmbolik d. Traumēs». 1 dzejoli un 3 lapfas] piezīmju.
Man jāceļas augšā, un es nespēšu sarakstīt ne 111 sēj[urnu],
kur vēl «S. gadus». Balādēm virsraksts «Teiku tornis».

Runa: politika un kultūra. Vakar «J. Z.»
f

ka mans «Jā-

zeps» tiekot tulkots itāliski un zviedriski 1
.

Man jāiet atjau-
notnē un lielajā darbā, bet vai spēšu?

2

26.1.26.

Ceļos 8, strādāju pie «Mēn. meitiņ.», prozas piezī-
mes un diengrāmatas. Atnāk pircējs. Atnāk Cipars: Krūk-

lim vasarnīca. Atnāk Verēna un tante, tikai ciema. In.

un Anniņ uz 20 gadu rev. svētkiem. O. stāstu palīdzu.
1

Lasu. Jāstrādā.

27.1.25.

Ceļos [9?], strādāju pie «Mēn. meit». Atnāk policija ar

pavēsti In. uz 30. 1. Atnāk Cipars. Krūklim vasarnīca.

Vakarā atnāk korektūra. Viss «T., k. n.» 2 lapp. ietaupītas

no manis. Ķilda [ar Anniņ?], uztraukums. Korektūru lasu

līdz 12. Lekciju par Lesingu, Gothi, Silleru, Herderu, Kantu

Mazajaml
.

2
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28.1.25.

Neguļu, mūzika ap p. 2 n. Ceļos 8, strādāju pie «M.

meit.». Atnāk māklers vecais žīds. An[niņai] jāiet prom,

lai bez naida. Neizturu pastāvīgo traucējumu un uzbudi-

nājumu. Dodu O. lasīt «M. m.»r nav nekāda sevišķa
iespaida. — Vakarā sabīstos, ka es nespēšu uzrakstīt di-

vas drāmas jaunas, kad jau tā kā tā jāraksta 2 grāmatas:
«Mēn. meitiņa» un Runas. Daudz darba pie koprakstiern
un pie «Saul. gadiem». Atrodu izeju: drāmu vietā dot

fragmentus, arī «Tutanhu» un «Kurbadu». Un Jesenam

likt priekšā atteikties no «S. gadiem». Jāstrādā vairāk.

29.1.25.

Ceļos 8, avīze, pie «Mēn. meitiņ.», vēl nebeidzu. Atnāk

Pr[iedkalnu] Anniņ, rekomendāciju Kārkliņam, lai uzņem

recenziju par Priedk[alna] grāmatiņu.
1 In. uz Rīgu: Gulbis

ņem «Raiņa kalendāru», Roze nedrīkst nekā ņemt izdo-

šanai. Bankā nokārtota grāmatiņa. In. pēc pusdienas uz

kinu: «Krimchildens Rache». Kopā ar O. Es uz bādi, bail,
ka nesaaukstējos. Pētersona meitiņa slima, angīna un no

tās sirdskaite. Merīte kāju sadauzījusi, negrib ārstu, bet

ārsteni. Atnāk korektūra koprfakstiem]. Teodors savā lite-

ratūras] vēsturē esot labi rakstījis par mums. Vāciski

taps izdotas nāk. rudeni «Pūt, vēj.» un «Aspaz[ija]». Man

jālasa korektūra pa nakti. Par maz strādāju.

30.1.25.

Ceļos 8, «Mēn. meitiņa», avīze, In. uz Rīgu: prāvā pret
naciķiem uzbrucējiem par liecinieci; notiesā 5 naciķus
uz 7 dienām aresta. 1 Atnāk pircējs. Atnāk Gulbja korek-

tūra. Atnāk Freinbergs un Krūklis. Budžeta komisijā no-

strīpoti 8000 lt., bet pilsētai nav jāmaksā procentus. «U.

v. n.» operā uzvedīs. «Ragana» gājusi labi 16 X, «Kamē-

liju dāma» Lilija 10 X izpārdota. Vēl nebeidzu «M. m.».

Atnāk Deisons — 13000 rb. jādod, jāglābj. Lai L. iet

vietā2
.

Rakstu Jesenam, lai nedrukā «S, gadus».

31.1.25.

Ceļos 8, avīze, In. uz Rīgu. Strādāju vēl pie «M. meit.»

un nobeidzu. 190 dzejoļi, pāri par 10 lļoksnēm] nav labi

laist. Atnāk Gulbja vīrs. Korektūra, «G. v. sāk.», tātad II

sējums jau gatavs. Gulbjam budžfeta] komisija grib no-

ņemt izdošanu. Izgl. min., laikam «Leta», vai naids pret
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mani. — Vairāki jauni dzejoļi klāt, daudz paliek pāri.
Mani zīmējumi var nākt klāt, jūrmalas skati, jauni zīmē-

jumi. Liela «Dagdas grāmata» 500 lpp. Jāatrod virsraksts.

In. noliek naudu 60 tļūkstošus]. «S. d.» izstāsta naciķu
sodu. Jāstrādā.

109 ciemiņi. »

Febbraio

1.2.25.

Ceļos 8, avīze, atnāk lūdzējs, blēdis. Atnāk Mīlīte ar

neļķēm. Krūmiņš paņēmis par žīda — kontrabandista

glābšanu 4 miljoni. Atnāk Emīlija: In. uz telefonu, sauc

Graudiņš. Nesaka, atbraukšot pie manis rīt 2—4. Laikam

dos Durbi, ja iešu Vesmaņa vietā un palīdzēšu tam tikt

par valsts prezidentu. Atnāk Veinberģiete: vīrs uz nepil-
nīgas pilnvaras pamata pārdevis viņas māju. — Strādāju
pie kop. rakstļiem]. Uzrakstu «Ave sol» ievadu. 6 lapiņas.
In. grib sākt mācīt[ies] franciski. «S. gadi» jāstrādā. — Kad

nav Durbes, nekas. Man mērķis Nobejprēmija un dzī-

voklis drošs, rakstu izdošana; mierīgi. Ārzemēs vēl mie-

rīgāk, bet nav labas sajūtas, kādēļ? Vai ar darbu nepie-
tiek? Parīt jāsāk iet darbā. Vēl jāstrādā.

2.2.25.

Ceļos 8, strādāju pie kop. rakstiem. 111 [sējumam] uz-

rakstu ievadus: «Sv. br. Lat.», «Z. sietiņš», «Puķu lodz.»,
«Vasaras princīši», «Lellīte Lolīte». Atnāk Zalcmaniete

pēc lugas, uz teātri, bet tur nepaspēj nonest. Atnāk Grau-

diņš: došot Durbi, kad politiski nedarbošoties. Atsaku: tā

kā pirkšanu pārdošanu nevaru pielaist, savu pārliecību
nevaru pārdot. Bet viņi var saprast, ka man gribas mierā

iet un literāriski strādāt. Es esmu starpnieks starp strād-

niecību un pilsonību, raksta «J. Ziņ.» un «S. d.». Es atturu

no komunisma. 1 Vēsturē es pievedu strādnieku pie valsts,

viņiem tā bij vienaldzīga, tagad tā ir viņu lieta arī. — Grib

abiem dot: man un skolotājiem. Bail no niedristiem. G*.:

gribot Aparīte runāt, rakstīt, kā es licis, savu dzīvi. Lai

brauc uz Krieviju uz laiku. Ida stāsta par skolu. Es darījis
dumjību, dodams Deisonam 13 tūkstošus. Atraksta Jesens:

lai dodot mazāku daudzumu «S. gadus», bet lai nepār-

traucot.2 Otra dumjība: vajadzēja teikt Graudiņam, lai

atliek. Man jāsataisa un jāpārdomā ašāk visas lietas.
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3.2.25.

Ceļos 8, avīze, strādāju pie koprakstiem, uzrakstu

5 lapp., pārrakstu «Mūz. m.»( kārtoju «Mēn. meitiņ». At-

nāk Cipars: «Jāzeps» par 3 izrādēm 7500 rbļ., alga 402 l[ati].
Atnāk ziņa no Freinberga, lai iet rīt 729 uz sēdi t[eātra]

padomē. Jāiet. In. pie Graudiņa: atlikt Durbi; Nobelprē-

miju; labāk Ķeizarmežā. īda atnes vinnestus: koka spai-
nīti, izrakstītu. Gulbis: lai nodod 111 s[ējumu] 9. febrfuārīļ.
Man ir jau.

Ceļos augšā.

4.2.25.

Ceļos 7. 8 uz sēdi skat[uvesļ padomē, uz teātri un kopā
ar Freinbergu un Krūkli. Ļaudams sasaucis kopējā sēdē

arī operu un skat. padomi, Vedēju. Bet visi runā pret
teātra nodošanu privātai iniciatīvai. Ar Brigaderi kopā
uz teātri, fūrmanī: neglīti intriģējot pret mani, arī Rodrigo

Kalniņš, atlaižams. Telefonēju] Gulbims nododu 111 sē-

jumu. Tel. Zalcmanei: atdodu lugu. Uz mājām, guļu. At-

nāk Jankevic Brazīliete, puķes. Atnāk trejas meitenes,

100 rbļ. Atnāk Vīķis, korists. Atnāk Cielēns un Maija
vēlreiz pierunāt, lai eju Fr. Vesmaņa vietā. Atsaku, vai

atbildi šo nedēļu; gribu neuzstādīt kandidatūru uz saeimu.

Atnāk Prande: «Ilļustrēts] Žurnāls», lai piedalos ar dzejām.
Paraksti klišejām. Noguris. Atnāk korektūra. Neesmu neko

strādājis priekš Jesena. Jāstrādā.

5.2.25.

Ceļos 8, palieku mājās. Avīze, strādāju pie «S. gadiem»
visu dienu, sastrādāju 68 rindiņas. Lasu «Jļaunībasj Teku»

stāstiņus, Birznieks viegli raksta, labs, bet sekls. 1 Man

atkal par daudz smags stils, par daudz vielas, nepārre-
dzams, nekas neizceļas. Un nevaru tikt iekšā [1 nesala-

sāms vārds]. Atnāk pircējs. Ida vakarā aiziet. O. raksta

publicistisku] artiķeli «J. Ziņ.» par manu kandidatūru uz

saeimļas] priekšsēdētāju]. 2 In. negrib. Jāstrādā. In. sev to

lomu grib kā senāk. Es esmu tomēr gluži viens. Tas jāzin,

pēc tā viss pašam jāizšķir. Pats.

7.2.25.

Eju uz teātri 5. Mājās strādāju pie «S. gadiem», uzrakstu

6 pantus. Nogurums pēc vakarējā uzbudin. Teātrī Reiters

un Gailīts: negribam garantus, direktoram vairāk tiesī-
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bas. 6 bija atnākusi Aparīte, satieku pie auta, pīkst. 9,
kad braucu mājās. Atnākuši Cielēns, Rudevics, Bastjāns,
lai dodot atbildi līdz otrdienai. Bet «Jaun. Ziņās» ir jau
paziņots, ka es pieņemot.

1 In. kreņķējas, arī O. Es lūkoju
nekreņķēties. Aparīte.

6.2.25.

Uz saeimu 5. No rītus norakstu «S. gadus» 19 pantļusļ.
Rudevicam atbildu, ka neeju Vesmaņa vietā, par prezi-
dentu domāts Vesmans. Meierovics labāk gribot mani nē,
bet Dēķenu. Cielēns pierunā, tā neesot spriests. Pauls, lai

es ejot, bet blamabli esot priekš manis. Palieku pie at-

saces. Lejiņš noņem priekš partijas 17000 r., un Veckalns

vēl 1000, tātad no 13. mēneša1 (20 000) paliek pāri tikai

2000 r. Vakarā tramā satieku Emīliju un Ellu. Ar O. ba-

ramies. Višņa sola 2 vietas gādāt. Bet Jesens atteica:

reizē kasiere un korektūra. Atsūta honorāru man 5750 r.,

tātad 10 r. par rindu. o[lgai] 5 r. pa rindu. O. grib strādāt

alpam. Man strād[āt].

8.2.25.

Ceļos 8, gulēt V22, avīze, atnāk Seržants un kooperators
no Vecpils — Liepājas, atnesis sviestu. Kult. fonds. Mani

aizstāvēdams Durbes lietā, sēdē iepļaukājis, tas palicis
mierā. Atnāk Dore, aiziet bez pusdienas, domājusi, ka

dos dzīvokli saeimas namā. Atnāk Veinberģiete: būšot

labs cilvēks, kas palīdzēšot visiem, žēl, ka neejot par

priekšsēdētāju. Atnāk Anna. Es viens, visi aiziet uz teātri

«Jūl[ijs] Cēzars» un uz kinu. Strādāju pie «S. gadiem» un

uzrakstu 12 pantus. Grūti rakstīt, jo jūtu, ka nepatīk.

9.2.25.

Ceļos 8, noguris, nestrādāju pie «S. gadiem», bet pie
bērnu dzejām, norakstu un pārlaboju 3 dzejoļus. Atnāk

Canka. Tēvs viņu nemīlot, spiežot iet pie nemīļota vīra.

Bet viņai pieder mājas. Arī dzejniece. Apmierinu un dodu

padomus. Atnāk pircējs. Atnāk pavēste no Ārlietu komi-

sijas, ka šodien sēde, un reizē otra, ka nav sēdes. Bet

atnes abas. Atnāk Prande un Antons, strādājam 4 stundas,

ļoti nogurstu. Nedabonu ne avīzi izlasīt. Atnāk Cipars:
jauni teātra statūti. Norēķins par dzīvi. Kad palaisti 60

gadi, tad varu iet savā darbā. In.: ar partiju nav vērts,

atpūsties, atjaunoties un jaun. liela dzīve.
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10.2.25.

Uz saeimu vakarā. No rītus atnāk ļaužu skaitītājs. Paši
nezin instrukcijas, lapiņa sastādīta nepraktiski. Noguris,
nestrādāju, pārrakstu dzejoļus, gribu gulēt, notraucē. Sa-

eimā atsaku galīgi. Cielēns, Morics negrib Celmiņu, es

gan vienīgais kandidāts valsts prezidentam, VesTjnans nē.

Nododu Grīniņa kapa fotogrāfiju Bīlmanim. Zeibolta «dzē-

rājdēlu» tulkojumu. Brūnis. 10 uz teātri, «Kamēliju dāma»

V cēliens. L. nedrīkst nākt zālē. Vēlu gulēt, 722.

11.2.25.

Vēlu ceļos. Vingroju, ļoti kait veselībai palaišanās
Gribu nu ieturēt, bet rīt jāiet 9, tad nevarēšu. Strādāju

pašā vakarā 10 pantus. Dien guļu. Atnāk pircējs: Ligers,
Martas tēvs. Atnāk māklers. Atnāk lūdzējs. Atnāk Cipars:
vēstuli Bungšam dēļ Freinberga un Krūkļa, un Ūdra. Va-

karā atnāk Krūklfis] un Freinbergs. Itāliski grib tulkct

«Jāzepu», Stafalti. Lai es noprasot Felsberģim, vai at-

stāšot mani vadībā. Teātrī. In. uz bādi. Pr[iedkalnu] A[nna]:
labi, ka es atteicies no priekšsēdētāja. Arī O. to saka par

saviem kancelejā. Uzbrūk «Latv[ijas] Sargs»: kam dum-

pojušies, bijusi pārsteigšanās. 1 Bet arī to, ka es Jansonu

saudzējis. Rīt neiznāk darbs. Atnāk Valle: komponēt «Ra-

ganu». Man jāstrādā vairāk.

12.2.25.

Ceļos 7, braucu 8 uz Izgl[ītibasļ minfistriju] ar 0., auto-

busā man gādā vietu, otru reizi: vīrs nesēstas tukšā vietā,

kad aicinu: ļoti pateicas. Policisti sveicina. Sēdē tikai

Kasparsons runā pretī, es apkaunoju, ka grib, lai mākslas

iestādes nevada mākslinieki. Krieviņš turas uz Reitera

pusi, Straubergs nezin, kā darīt. Dauge neatnāk nemaz.

Felsbergs nesaka, ka es palikšu direktora vietā 1. Teātrī

Feldmans: benefice. Atraidu. Mājās. Atnāk māklers, lai

prasot 700. Atnāk Aparīte un vēl viena. Ilgi runājam,

izstāsta, es mierinu, un irr kā liekas, ar mieru. Vakariņās

paliek pie mums. Abas Annas aiziet uz disputu par sie-

viešu jautājumu. Neesmu šodien neko strādājis. Rīt būtu

jāiet uz Ordeņa domi, bet neiešu, labāk strādāšu.

13.2.25.

Ceļos 8, strādāju pie «S. gadiem». 44 panti. Atnāk

Canka: muižu par dzimtu. Atnāk lopu kundze. Atnāk Ma-
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rija dēļ Bazfnīcas ielas nama] pirkšanas. In. uz Rīgu. Nav

pirkšanas. Ivande jūtas labi, nekad netiks vesela. 1 Lūkins

brauc atpūsties uz Franciju. Lēta dzīve, laba pilna pan-

sija 7000 rbļ. Pernout atjaunojot ar gāzētu jodu. Uz sa-

eimu. Leišu un igauņu delegāti uz ierēdņu dienu. Gulbis

atsūta II koprfakstu] sējumu. Uz teātri. «Jāzepam» tikai

15000 rb. Nomaldos, pa tumsu mājās nākot. Jāstrādā.

14.2.25.

Ce]os 8, strādāju pie «S. gadiem», 48 rindiņas, vingroju,

mazgājos. Atnāk vakarā O. māte. O. divreiz uz kanceleju.
Atnāk Marta, nedabūšot vietu. Mazā slimība. Mazūrs

rentgenologs, jāiet. Uz laukiem neiet ārsti: kultūras nav.

Bet nest kultūru negrib. Atnāk Ligers, pircējs. O. saka:

nemorāliski atdot atpakaļ rokas naudu. Atnāk Cipars ar

algu. Jāmaksā nodoklis. Atnāk Sakas onkuls; jauns, nav

progresīvs, tikai uzmanīgs. Jāstrādā. In. nelasa «Mēn. m.».

Jāstrādā.

15.2.25.

Ceļos 7, strādāju pie «S. gadiem», nobeidzu 4 dziesmas,

visu pantu kopā šoreiz 398; lasu ķīniešu pasakas. Atnāk

jaunietes ar žurnālu. Atnāk Leiše, pulksteņtaisis, lauce-

nieks
ar sievu. Atnāk Merīte un Emīlija, O. māte saslimst

no mūsu sliktām kotletēm. Lasu «S. gadus» In. un 0.,

nevienam nepatīk, man arī ne. Emīlija prasa: kā es rak-

stot dzejas — «Jāzeps» no bībeles, kas tad man paša ra-

dīts? Publika tiešām nav skaidrībā par to, piem., Prūša.

Rīt vēl jāpildina «S. gadi».

16.2.25.

Ceļos 7, strādāju pie «S. gadiem», nododu aizvest uz

teātri. Atnāk Kalnsons, dēls uz 400 rb. soda par vecu

patronu turēšanu; lai es rakstu pārsūdzību. Atnāk Pr[ied-

kalnu] Anniņ dēļ dzejoļa
1
. Vakar nošauts Masaks un mi-

nistrija slēgs abus klubus un atjaunos melnos.2 Tā. Sāku

IV sējumu ievadot. Nosūtu telegrammu Kuldīgas vfalsts]

vidusskolai uz jubileju. Eju uz saeimas Arlfietu] kom[isiju],
neviens nekā nerunā par Masaka slepkavību. Kad eju

Prom, atnāk Klāra un Celmiņš, tātad būs apspriede ar

Nonācu un Vesmani. 0., lai es braucot prom._ Bus jārunā.
Bijusi sieva: kādēļ es neuzstājoties vēlēšanas. Jāstrādā.
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17.2.25.

Strādāju pie IV sējuma ievadiem. In. Rīgā, pārved ap-
skatam grāmatas, arī Ēģipti. Es eju uz saeimu. Masaka

lieta. Es arī runāju uz uzaicinājuma 1
,

izdodas pa vidām,

nodrukās. Morāliski liela uzvara, bet balsojot pazaudējam
38 pret 47. Runāju vēl ap 10, paliekam līdz 11, Berta,

Bakmaniete, Klāra, Ķeniņiete. Ar tramu mājās. Liberts.

Uliņiete jaunā. Runa jālasa, drukās.

18.2.25.

Augšā 6, jāiet uz sēdi Izglfītības] min[istrijā]. Ar O. uz

teātri. Krūklis stāsta, ka Dzintars atstūmis savu meitu;

bijusi saderināta, netikla, tagad pie Feldmaņa, tas tādēļ

prasa benefici. Kam ņem preci no komisijas veikala. Sēdē

nav vairs atnācis Kasparsons. Mēreni runātāji, Ļaudams

grib dabūt direktora palīgu. Manas runas dara iespaidu.
Uz teātri. Sēde. Ar Smiļģi pa telefonu: «Dantonu» tulkojis
Kroders1

.
Vai varēsim vēl satikties kā džentlmeņi? Tātad

Dfailes] teātrs izvēršas par švindeļveikalu. Vai Dziļlejs spēs
ko padarīt? ir nu iekšā direkcijā. Kraskovskis: vai lai laiž

uz ārzemēm par profesoru Prāhā, vai dod vietu. Lasu

korektūru. Atnāk pakaļ drukfātavas] pārzinis. Lasu runas

korektūru, ļoti neskaidra, līdz plk. 724. 5 tikai mājās.
Tramā nedodu vietu. Jāstrādā, korektūra, runas.

19.2.25.

Ceļos 8, lasu avīzes, atpūšos, lasu Spunda «Agvptisches
Traumbuch», visu dienu. Atnāk Kalnsoni dēļ lūguma.
Atnākusi jukusi vecene: bezdarbniekiem maksājot 75, bet

solīts 100, kur paliekot 25 r.? Atnāk Krauklis — foto

veksels. Vakarļā] atnāk zemgaliets, 1000 rbļ. īda: Kār-

kliņam esot 200 karikatūru no manis. Cik fotogrāfiju?
Skolnieces jūsmo par ticības sajūtām. Meitene denuncē

skolotāju. Bet vecs krievs nosodījis Masaka nokaušanu.

Lasu korektūru 100 lpp. Kauns, ka uzņēmu bērnu gnv

matu. Jāstrādā.

20.2.25.

Strādāju pie IV sējuma, gandrīz pabeidzu ievadu. Vēl

jātaisa «Mēn. meitiņa». Atnāk Kalnsons 2 reizes. Tiesa

nepieņem sūdzību, jo dēls nav pats parakstījis. Uz saeimu.

Holcmans paziņo man, ka Graudiņš licis teikt: Durbe pie-

spriesta man mazajā komisijā, plenārā tikai jāapstiprina,

ja nav sūdzību. Jautāju, kā ar rokas naudu, nepalīdz at-
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došana, ari dubulta; var tomēr sūdzēt. Uz teātri. L. atnāk.

Brigaderīšas luga
1 ir tukša, bet publikai laikam patīk. Rīt

divas runas.

21.2.25.

Gulu vēlu, domāju par runām. 11 uz augstskolu, Balo-

dim 25 g. jubileja 1
. Runāju diezgan labi, pušķīšus, Zālīts

slavē. Svētki nabadzīgi; profesoru tikai kādi 10, citi svei-

cina telegrāfiski. Ozolu nelaiž pie vārda Ausējs, un O[zo-
lam?] bij diploms, ko pasniegt no jaunās Baloža partijas.
Tur iekšā 4 vīri, Ķēniņš. Es runāju par Atlantiku. Uz te-

ātri. Uz mājām. Plk. 6uz skolotājiem
2
. Universitātē] stu-

dents pasniedz man kalošas. Pie skolotājiem runāju, bet

neizdodas. Ved uz radio staciju. Felsberģis laipns. Sko-

lotāji: kā savu. Par Durbi nerunāju vēl. Rītiņš slims. At-

nāk korektūra. Jāstrādā.

22.2.25.

Ceļos 8, gulēt gribas, jādomā par runu. Vai nevarētu

palikt mājās? 11. aizbraucu 1
,

'abas Annas arī. Publika:

abas puses kaujas. Sieviete it kā aizstāvētu strādniekus.

Nav tautā saprašanās, nav dzīves spējas. Milzums laužu.

Vai tas pierāda ko citu? Sajūt, bet negrib neko darīt. —

Runāju, izdodas labi. Dēķens tūlīt pēc tam, viņš visur man

pakaļ stiepjas. Aizeju no ceļa. Atnāk no rītus lūdzēja:
25 000 r. Atnāk kurlmēmais. Atnāk Ks. Saliņ: rekom. [pie]

Skujnieka. Korektūra jālasa. Runa jāuzraksta. Negribas
rakstīt. Noguris; saka — vājš palicis. Vēl daudz jāstrādā.

23.2.25.

Ceļos 7, uzrakstu runu līdz 9, atnāk Cipars: lai iet uz

teātra sēdi, bet nolikta rīt, neeju, sūtu pie telefona, manu

rakstu nesalasa. Atnāk Cemers. Atnāk jaunkundze no

«Soc. dem.»: Cipars nav nonesis runu uz «S. d.»1
.

Rakstu

koprakstus, «Dagdas romānu». Atnāk pircējs. Atnāk

skolnieki, lai ieraksta albumā. Atnāk Māteriete pēc
500 rbļ. Atnāk korektūra. Lasu līdz p. 9.

24.2.25.

Ceļos 7, uz sēdi Izgl[ītības] ministrijas] skatuves pa-

domē, braucam ar O. Vadu sēdi, samērā iet_ labL Plk. 1.

uz teātri līdz 2. Atnāk Ligers — pircējs. Atnāk teātrī Gri-

šiņš. Teātrī Osis: beneficē «Tas, kas tiek pliķēts». Pie-
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prasa «Raganas» kostīmus Valmiera. Kuldīga grib «Ra-

gfanu]» uzvest. Bīlmans manuskriptu «Domām». Gulbis:
sūtīšot 50 t[ūkstošus]. Bet trūkst 50 t. + 200 t. Saeimā

Lorencs izstāsta par part[ijas] tipogrāfiju. Dzīvokļu ko-

operatīvs: 4 istabas maksā tik, cik šis nams. Augšot cenas

uz mājām. Višņa. Miezīti satieku ceļā uz mājām. Jāstrādā.

25.2.25.

Ceļos 7, uz sēdi par teātri p. 9. Sēdes nav. Uz teātri:

Freinbergs, Krūklis: Straubergs bijis pret mani. Kristīne

teikusi, ka nebūšot teātrī pārgrozība. 12 uz sēdi: ārpus-
skolas] izglītība. Norāju Kauliņu: esot ārpusizglītība un

esot kā kinis. Es saku: ja pirmais vēl ir bonmot1
,

tad

otrs nav vairs mot. Eju pie Stāla, ļoti laipns, grib atnākt.

Līgotnim pateicos, ka mani aizstāvējis pret Prūšu2
.

Pa-

teicos par «Pret Sauli». Uz mājām 3. Korektūra. L. 1000 rb.

cepure. Gulbis raksta, ka iemaksājis. Atnāk «J. Ziņu»
17000 rbļ.

26.2.25.

Ceļos 7, palieku mājās. Vingroju. Guļu. Atnāk pircējs.
Atnāk korektūra. Atnāk vēl korektūra. Atnāk Prļiedkalnu]
Anniņ, lūdz uz bļinām, es neeju. Lasu korektūru, drusku

Ēģipti1. Netieku pie darba, atpūšos. Rīt jādod dzejoļi

«Dom[ām]» un «Ritumam», «Jaun. Ziņ.». Uz Drumonda

lunchu neiešu,2
uz sēdi 4 būs jāiet. O. slima. In. uz Rīgu,

dzejoli niknu, es dodu mierīgi. Mana runa patikusi.

27.2.25.

Ceļos 7, vingroju, neeju uz teātri, korektūra, 1 p. lunchs,

es neeju. 4p. sēde augstskolā
1
, aizeju 725, jau bij foto-

grafēts. lelaiž sulains, dzied manu «Karaļmeitu», Dru-

monds, [Munters?], Meierovics runā. Dāle, Ķeniņiete, tad

Kristīne; laipna, tēja, neprotu angliski, varētu runāt ar

Drumondu. Ķirķis, Dāle, Rancāns, stāda priekšā kādu

francūzi, liek man priekšā stādīties Kosters, vācu sūtnis:

patīkot mans runāšanas veids. Ķeniņietei saku: nokavē-

jām uguni, atnācām uz dūmiem. Ārzemnieki brīnās par

mūsu lielo ēšanu. Dāle sūdzas, ka Felsberģis neaizstāvējis

profesorus. Ejam ar Rancānu, stāda priekšā Švēdi, Latv.

bankas direktoru: daudzi ņemot naudu uzdzīvei. Rancāns:

es esot gandrīz latgalietis, sirsnīgs. Es esot visvairāk da-

rījis Latgales tuvināšanai un saplūšanai. «Munu j. dīnu

zeme» visur skolās mācot, sevišķi patīkot, ka saucot par
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princesīti. Es gribu atpakaļ uz Latgali. Saeimā partija aiz-

iet dēļ Valmieras2, Drumonds to redz. Eju mājās. Lai ejot
runāt Altonavā. Aizejam abi ar Paulu.3 Runāju samērā

labi. Pauls vēlāk minot mani. Man būšot demonstrācija

pēc 2 nedēļām. Viss, kas notiek, tiek attiecināts uz mani;

tomēr laba zīme.

28.2.25.

Ceļos 7, lasu avīzes, vingroju. Atnāk Cipars. Atnāk

korektūra, beigas. 12 uz teātri, Krūklis: vēlēšanas ejot
mums labi, 1 dabūšot 40 balsis. Arv. Kalniņš būšot labāks

ministrs, liberālāks.2
Kvēps piedāvā pircēju. Noskatos

«Skļaistoļ sievieti». Gulbis: 50, pēc 2 nedēļām atkal 50,
tā 200 vēlāk. Avīzē tomēr Kroders un Gruzevskis. Kop-
rakstfiem] tikai 300 eks., bet Kult. fonds 300. Pa 4 gadiem
iziešot. Tramā Dreibergs. Atpūšos. Runas jāuzraksta. Tad

«S. gadi».

Marzo

1.3.25.

Ceļos 7, vingroju, avīze, uz vēlēšanu1 eju 4, lasu

«Goethe Kalender», guļu pēc pusdienas. Atnāk kliente.

Atnāk dzērājs — vēlētājs. Aināk skol. Šmits no Valmieras:

albumā ierakstīt, bet ir domāts arī Niedra, apsolās ne-

likt. — Sāku strādāt pie «Mēn. meitiņas». Būs grūti; un nu

vēl «S. gadi». Nav laika sevi apdomāt.

2.3.25.

Ceļos 7, vingroju, strādāju pie «Mēn. meitiņ.». Guļu.
«M. meit.» pavisam izskatu cauri 80 lpp., V 3daļu. Atnāk

klients: kara invalīds. Atnāk paziņojums uz Arlļietu] ko-

misijas] sēdi. 7 uz sēdi. Mums apm. 40% no 83 000, —

32—33 tļūkstoši balsu]. Meierovics man paziņo, ka es

iecelts par trešo lielā krusta komandieri Treju zvaigžņu
ordenī. 1

Nosarcis. Nonācs arī vēlē laimes. In. pabeidz I

«Ruti». Man būs jauna parādība «Dagda». Gaidīšu.

3.3.25.

Ceļos 7, vingroju, «Mēn. meitiņ.». In. uz Rīgu pie As-

musenes; dos ziņu, vai pērk. Gulbja neatrod. No mākslas

aģentūras sev 2500 r., man «Pūt, vēj.» 500 rbļ. Vakarā uz,

saeimu. Petrevics un Dukurs pārnāk pie mums. Ministrs|

mums Arv. Kalniņš. Lasu «3 zvaigžņu» ordeņa statūtus,
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liela lenta, būs jāpērk fraka. Bungšs paziņo man, ka Durbe

man piešķirta. Būs daudz jāmaksā, par pili un katru koku.

Uz teātri. Brigaders ļoti laipns, gratulē. «Skaistā sieviete»

nekas, bleķis, nespēj spēlēt frančus, krogu elegance. Uz

saeimu. Dukurs. Višņa izvairās, nedod O. vietu. — Neko

nestrādāju. Rīt daudz darba. Kad vēl «S. gadi», — jā-
strādā.

4.3.25.

Ceļos 7, vingroju, lasu avīzes, sāku strādāt tikai pēc
brokasta guļas, pastrādāju daudz. Atnāk Buševics ar kun-

dzi, lai pabalstu Vesmaņa iešanu uz Londonu. Jābrauc

rīt uz Eberta bēru svinībām. Rīt telegramma: Vildem Es-

tijā 60 gadu. Strādāju arī vakarā; paliek vēl XIII un XIV.

Jāsāk «S. gadi».

5.3.25.

Ceļos lkl, telegramma Ed. Vildem Tallinā. Gribu sūtīt

pie telefona. In. brauc uz Rīgu, aizved ziņu, ka es ļauju
Vesmanim braukt uz Londonu. Atnāk Kalnsons, dēls no-

tiesāts, iedodu 400 rbļ. Atnāk Seržants pēc rokraksta.

Atnāk Gulbja vīrs: 111 sēj. un iesieti I un 11. Strādāju pie
«Mēn. meit.» visu dienu. Pabeidzu, bet būtu vēl daudz

jāstrādā. Nav prieka, jo publika naidīga. Pirmdien jāno-
dod. Neizeju visu dienu. — «S. gadi» jātaisa. Vēlēšanās

sievietes strīpotas. P.aņķa dambī es arī. Jāstrādā.

6.3.25.

Vingroju. Lasu visu dienu, noguris. Dostojevska at-

raitnes atmiņas 1
. Dļostojevska] stenogrāfiste. Man dairs

no epileptiķiem. Vakarā 5 uz teātri, uz sēdi. Bet atnāk

Berta, lai glābj Vesmani. Atnāk lūdzējs. Telefonēju te-

ātrim, ka būšu tikai 727. Frakcijas sēde, bet netiek

iztirzāts jautājums. Vesmfanis] ņem 2 mēn. atvaļiņu. Iva-

novs aizrunā, vēl Meierovics. Ar Ivanovu aizejam pie

Vesmaņa. No manis atkarājas viņa braukšana, ne no

partijas, ne valdības, ne angļu ķēniņa. Teātrī atnāk 0.

Sēde. Noskatos Lejiņa viesošanos2
.

Labs, sirsnīgs, bet

lempīgs kā uzposies pagasta skrīveris. Ejam uz mājām.

Atnāk Bungšs; jāiet uz «Zemgalijas» 30 gadu jubileju.
Nesāku «S. gadus».
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7.3.25.

Nevingroju, nestrādāju, Dostojevska atrļaitnes] atmiņas,
būtu sācis strādāt, atnāk Pr[iedkalnu] Anniņa: vakarā 6

jāiet uz Matīsu, CX sēde. Runa par aizliegumu rakstīt

pilsoņu laikrakstos; zīmēts laikam uz Grēviņu, viņa uz-

stāšanās uzpūtīga; līdējs un bezkaunis reizē. Runāju 2

reizes, atļauj ar 3 pret 4. Tad mani aicina runāt par Ves-

maņa lietu 1
.
Ir jau V2II, runāju, par arī Menders, Bungšs,

Dēķens. Pret Pauls un Klāra, ļoti nikni. Cielēns pret, bet

atturēsies, balso par 8, pret 3, atturas Cielēns. Esmu nu

glābis Vesmani un sevi pazudinājis. Ar Bungšu kopā mā-

jās. Satieku Nīmani. L. gaidījis, mīļi, labi. Noguris. Man

vēlēšanās mazāk balsu nekā Grēviņam. Kreņķējos. Jā-

strādā.

8.3.25.

Ceļos 7, nevingroju, atnāk jauns cilvēks. Domāju par

runu, uztraucos, kafija un laikam nogurums, 12 braucu

uz Ģildi «Zemgalijai»
1. Runāju labi, bet daudz aizmirstu.

Spilners stenografē, arī manu runu, dos man, jāprasa arī

mana runa no kongresa. Prasu adresi. Viena laba dziedā-

tāja kori. Viena mani ļoti aplūko. Aplausi, laikam lieli.

Ļoti skatās uz mani. Autā mājās. In. viens palīdz menteli

uzmaukt. Vāgners, Ķirpēns. Atnāk Smiļģis. Gribu strādāt.

Nodošu IV sēj. Bēdīgs. Strādāt.

9.3.25.

Ceļos 7, braucu uz teātru statūtu sēdi ministrijā. Zelt-

matis izbīdīts no melnajiem, lai sevišķa komiteja ceļ

direktoru un visus māksliniekus. Mēs visi, arī Reiters, to

atraidām ar kaunu. R. Bērziņš nemākot krist, es: to gan,
bet ne piecelties. Uz teātri. Kraskovskis lūdz, laipērk tīģera
ādu par 10000 r. Amtm[anis]-Briedīts: lai atlaiž zāles īri,

atraidu. Parņickis: vekseli uz 15000 rb., Delle: 65000 rb.

Aizeju uz R. L. A. P. kasi 1, nomaksāju. Maksāšu arī no-

dokli teātrī. «Jāzeps» 3 izrfādes] 5000 rbļ. Uz mājām. Guļu
drusku. Uz saeimu plk. 7—9, uz teātri. O. reizē mājās.

Nodošu šodien IV «M. m.» 2. Jāstrādā. Mednis došot labu

kritiku, jo uzņemu viņa nelabu darbu3
.

10.3.25.

Vingroju, guļu. In. uz Rīgu pie Graudiņa, honorārs

12000
par Durbi un 3 par jūrmalu. Gulbis ņem Raiņa
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kalendri. Nobelprēmiju grib dabūt priekš manis Duc-

manis: vajgot no augstskolas ieteikšanas. Nu, es jau esmu

goda biedris. Lai Gulbis runā ar Rubertu. Plk. 5 braucu

uz saeima sēdi. Petrevics, lai es ejot pie Vesmaņa; tas

grib 2 algas — kā sūtnis un saeimas priekšsēdētājs. P. 10

uz mājām. O. nemierā, ka nav vietas, grib uzteikt 15.3.

Netiku pie darba. Sāku mācīties franciski. Saeima izdod

savus locekļus. Rīt visādā ziņā jāsāk «S. gadi».

11.3.25.

Vingroju. Atnāk lūdzēja übadze — nama īpašniece.
Atnāk Titāns mākslenieks, 500 r. Atnāk Kaža: 500 rbļ.
Atnāk Cipars: uz sēdi p. 1. Aizbraucu, nestrādāju. Arfve-

dam] Kalniņam inform[ācijas] sēde. Uz teātri: sūta «Jā-

zepa» kostīmus ar «Baltaboru», 2000 rb.; 8. apr. izrādē,

100 orančiem. Ļaudams teicis Brigaderam, ka palikšot
vecā direkcija. Kas trešais? Zeltmfati] nevar, Mierlauks

vai Gulbis. Uz mājām, avīzes, guļu. Vēlēšanās: In. nav

ievēlēta, neviena sieviete. Es tikai 4., pēc Dēķena.
1

Vaja-

dzēja atraidīt kandidatūru. Tāpat uz nāk. saeimu. Nestrā-

dāju, gribu sākt «S. gadus».

12.3.25.

Nevingroju, jāizlasa atnestās grāmatas, lasu visu dienu,

nestrādāju. Atnāk Prļiedkalnu] Anniņ, jāpērk biļete 360 r.

Atnāk 2 Asmusene: būs māja. Atnāk Cipars ar orančiem.

In. pie Graudiņa. Jāstrādā.

13.3.25.

Vingroju. Lasu. Rakstu «S. gadus» 5 pantus. In. uz Rīgu.
Ar Gulbi, lai iet par direkc[ijas] locekli teātrī. Grib ļoti.

Eju uz saeimu. Atnāk Prļiedkalnu] Anniņ, lai ejot glābt
Brunīti. Runāju ar Arv. Kalniņu, labi. Apstiprinās mani

un Gulbi. Lai es dodot padomus un vadot. Brunīts glābts.
Pēc sēdes frakcijā ielieku Pauli par saeimas priekšsē-

dētāju. Pie Vesmaņa uz vakariņām. PulKs veceņu. Es

izdalu amatus: Vesmanim, Paulim, Gulbim.

14.3.25.

Nevingroju. Korektūra «Addio bella» un «Čūsku vārdi»;

stipri, bet nav diezgan konsekventi. Lasu Ekstat. Theater.

Grib vāci varonību, dzīvē vajadzīgu, aizraujošu; apnicis
komediantisms. Ar In. spriežam par rakstāmo: ķīnieši:
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Kungtse. Nērons: vaina, ka nebij diezgan ļauns, Tigelīns

pārāks, Kleopatra, Mesalīna, viduslaiki: Giordano Bruno

vai Čenči. — Otrā līnijā: Grakhs, Aleksandrs, Gilgamešs.
Vāci prasa modernību, Kleopatra vai Cēzars labi konku-

rencei, ko nosist Šou. Gribētos man Gilgamfešu]. Tutanhs —

lirika, nav ētikas. Kas augstāks vajdzīgs, kas būtu mūsējs.

15.3.25.

Nevingroju, lasu Brandesa «Jaunības atmiņas»: sim-

pātisks viņš nav, uzpūtīgs, draugu atraida. Atnāk pircēji,

nepārdodam. Atnāk īrnieki, 20 000 par viņu namu. O. uz

ierēdņu-studentu sapulci, runā. — Pauls no manis iecelts,
bet man bail, ka Klāra neizdara muļķības. Niedra var

nākt saeimā, jo grib dot viņam pasi. — Vakarā uzrakstu

6 pantus. Jāstrādā. Būs arī pie drāmas darbs. Jāstrādā.

16.3.25.

Vingroju. Strādāju pie «S. gadiem». Lasu Brandesu.

7 eju uz saeimu, Arl[ietu] k[omisijas] sēdi. 9 vakarā uz

teātri. Oša «To, ko pliķē», režija vidēja, nav ar to neko

pierādījis Osis, lomu izved labi. Maz ienākumu, patukšs.
Runāju labi, bet klusu. Mājās palieku līdz 2 p. p. Jāstrādā.

17.3.25.

Nevingroju. «S. gadi», pabeidzu, 33 panti. 5 uz saeimu.

Atnāk Krūklis, runāju ar Blumberģi par Lietavas brau-

kuma pieskaitīšanu. Rūdzis, Ivanovs, Bīlmans, Pauls ne-

grib prezidentību, baidās no Klāras. Lai es rakstot āras

lugu par 2 mēn. Kultļūras] svētkiem. Jesens nesūta pakaļ.
Atnāk korektūra. Janševskis pateicas par sveicināšanu

viņa jubilejā. Jāstrādā.

18.3.25.

Nevingroju. Lasu avīzes. Sāk nākt arī «Rīgas Ziņas».
Kur glābsies no avīžu lasīšanas. Meklēju priekš mazā

Pikvikus, nav. Lasu Detl. Lilienkronu. Atnāk Cipars, raksts

fin[ansu] ministrim. Nomaksāju nodokli 67 000 rbļ. Vl2 no

gada. Atnāk Zinaīda Āre: «Zelt. siet.» ilustrācijas, lai da-

bonu izdevēju. 1 Atnāk Ģērmanis. In. uz Rīgu. Atnāk Je-

samaksā par 111 4500 rbļ.; lai Aspfazija] turpinājot
<( Zil[ās] debesis», non paga

2. — Gulbja vīrs nenāk pēc
korektūras. O. uz ierēdņu biedrību.
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19.3.25.

Vingroju. Lasu Schopenhauer «Aphorismen». Nestrā-

dāju, negribas. Atnāk In. no Bunda, lai runā pie žīdiem.

Atnāk korektūra. Pīkst. 5 jāiet uz pils. domes frakcijas

sēdi, 7 uz domes sēdi. Aberberģis par izgl[ītības] nodaļas

vadītāju. Strīdas ap vietām. Paegļa aresta dēļ piepra-
sījums. Lorencs: lai es neatsakoties no domes sēdēm. Ar

tramu mājās.

20.3.25.

Nevingroju. Lasu Schopenhauer, Weber, Demokrit.

Nestrādāju. Atnāk korektūra. Atnāk saeimā Zinaīda.

Pīkst. 5 saeimā, Pauls ievēlēts 1
.

Arveds Kalniņš: Zem-

nieku] savļienība] negrib Gulbi, bet Virzu. 2 Ozoliņš: lai

raksta «Soc. dem.» par 1905. g[adu]. Ulpe: vai Durbi pie
Tukuma vai pagasta? Krieviņš: Mātere lai iet patversmē.

Celms, lai braucu uz Vecgulbeni. Morics: partijai jāiziet
no Matīsa, pirkts nams maksā 10 miljļonus]. Rozentāliete;

lībiešu kora diriģents, simpātisks, neskaists. Mājās. Pa-

līdzu O. pie protokola. Višņam nododu O. lūgumu. Zim

un Liepulapiņa: lai izdod zīmējumus. Daudzi deputāti

strādā, es nevaru. Jāstrādā.

21.3.25.

Nevingroju. Nestrādāju. Korektūra. Jau sākas «M. m».

Atnāk lūdzēja Kazain, varbūt vīru par galdnieku teātr;

Rekomendācijas vēstule Bastjānim, Brekmane: lai iet »z

skolas izrīkojumu Altonļavas] biedrībā. In. uz Rīgu. O

taisa protokolu. — Vakarā vingroju un mazgājos.

22.3.25.

Nevingroju. Lasu Brēm, VVunderhorn. O. uz sēdi, In. uz

teātri «Dantonu». Atnāk īrnieces Šulcas. Atnāk pircēja 3.

Atnāk Cemars lūgt uz 29. jubilfeju]. Atnāk lūdzējs 100 rbļ.

Jāstrādā. Atnāk vecene. Korektūra.

23.3.25.

Vingroju. Uz ministriju 11. Skat[uves] padome, Bērziņš

un Smiļģis. Runā par Nļacionālā] teātra direktoru. Es pre-

tojos, jo nav skatļuves] p[adomes] kompetence. Uz teātri:

skursteņskrāpis 400 rbļ. Kazaine — nav vēl darba. Frein-

bergs, lai rakstu «Tur. Rozi» un «Rīg. raganu». Atnāk

Rītiņš, lai paliek pa vecam ar Durbi un skolotājiem, es ar
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testamentu nodošu viņiem. Telefoniski] ar drukatavu. Uz

mājām. Vakarā uz Arl[ietu] kom[isijas] sēdi.

24.3.25.

Nevingroju. Uz teātri. Freinbergs: braukt uz Somiju.
Vakarā uz saeimu. Ivanovs: Kalniņš manu kandidatūru

par direktoru, pretī tikai Celmiņš: atliek jautājumu uz

ceturtdienu. Nestrādāju.

25.3.25.

Nevingroju. Nestrādāju. In. uz Rīgu. Atnāk gleznotājs
Rikmans. In. nopērk gleznu par 2000 rbļ. Atnāk māklers

Bazn[īcas] ielai IV2 mļiljonus]. Lai pērk citu, negribu. At-

nāk korektūra. Sāk sāpēt mugura. Jāstrādā.

26.3.25.

Nevingroju. Nestrādāju. Uz teātri. Atnāk korektūra.

Atnāk Filipovskaja, romanču dziedātāja, dēļ vīzas. Tele-

foniski] Kārkliņš, dēļ teātra runāt, bet neatnāk līdz 724

Freinbergs uztraucas, ka vēl neapstiprina mani. Uz mājām.
Tramā saskatāmies ar dāmu, kuru nepazīstu. O. slima,

bet iet uz Karsavinu. Vakarā uz pils. domi. Intriga prel

bērnu slimnīcu, bet izmanto pret Andersonu.' Riebīga cīņa

Man jāstrādā.

27.3.25.

Nevingroju. Lasu. Uz saeimu. Pirms uz teātri un mi-

nistriju. Min[istrs] Kalniņš paziņo man, ka es neievēlēts

Celmiņš terorizējot. Kabineta krīze. Lai es darot iespaidu
uz partiju. Saeimā atnāk korektūra. Atnāk In., bija pie

Benjamiņ: Art. Bērziņš nebūšot par teātra direktoru. Aku-

raters arī nē. Paticis, ka mēs aizstāvējām Anniju Simson.

Atnāk Porietis, intervija par teātri; sarakstu niknu. 1 Pēc

sēdes frakcija. Bastjāns runā ar Meierovicu, sedē es ru-

nāju: ka nav traģiski ne man, ne kultūrai, jo strādnieki

noturēs progresa kustību. Uz mājām, pirms uz teātri. No-

dodukorektūru.

28.3.25.

Nevingroju. Neeju uz ministriju. Lasu. Vakarā uz bādi.

Rītā atnāk aktrise no Zeltmata. Hermaņa sieva ar neļķēm.

Bādē. Anna Priedkļalne] sūdzas, ka Pētersons arī apmelo.

Mājās: dusmojos, ka partija mani neaizstāv. Vai nebūs tik

jāizstājas no frakcijas. Samērā tomēr esmu mierīgs. Ga-
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tavojos uz aizbraukšanu. Priecājos, ka nav jāiet runāt.

Nestrādāju, bet nu varēs, kad braukšu, tas jau bij agrāk
nodomāts, un nu ne es vainīgs, — bet citi. Jāstrādā.

29.3.25.

Nevingroju. Lasu Brandesu. O. uz savu biedrību, aiznes

telegrammas Jelgfavas] Raiņa klubam un Rīg[as] komu-

nālstrādniek[iemļ. In. uz sieviešu dienu plk. 3. Partija
soloties ko darīt. Ar O. pārrunas par braukšanu! In. gājis
vidēji. Man jādara: testaments par Durbi un aktieru an-

gažēšana. Pēc svētkiem varu braukt. Jāsāk atjaunotne
ārzemēs.

30.3.25.

Nevingroju. Lasu. Atnāk ekspresis ar Gulbja vēstuli, ka

viņš pats par kandidātu, bet atsakoties; nelabas izredzes.

«Pirmd[iena]» mani lamā, 1 atsūta N[umuru?]. Atnāk Krūk-

lis, daudz nebēdā: Gulbis esot jau Strauberģim licis pats
sevi priekšā manā vietā un tanī pat laikā lūdz mani pēc
administratora vietas. Atnāk Cipariņš: lai rīt pie ministra.

Atnāk Klāra, Vesmane, Priedkļalnu] Anfna]. Atnāk agrāk
Merīte. Atnāk korektūra. Vesmaņa vēstule, lai braucot

uz «Jēkfaba] dēli» izrādi Londonā i, maijā
2
.

Jāstrādā.

31.3.25.

Nevingroju. Pie ministra. Sola stāvēt par savu uzskatu;

dem. kongress arī piekrītot. Laudāms laipns. Uz teātri.

Aktieri turas man par labu, arī Rodrigo. Melnās avīzēs

turpinājās uzbrukumi. Krūklis mierīgs, ka izšķirsies pret
mani. Uz mājām. 5 uz saeimu. Mūsu ļaudis vienaldzīgi.

Krieviņš un Ivanovs atstāsta, kā bijis kabinetā: mazas

izredzes. Celmiņš atklāti sakot, šiem vara, tad sviežot

ārā. 3 par, citi atturas. Gulbis arī Ivanovam teicis, ka

neesot vēl izšķīries. Gulbis tātad ieitriģē pret mani. «Br[ī-

vajā] Zemē» teikts, ka Gulbis neesot atteicies. Akuraters

atteicies. Sēde teātrī. Krūklis referē, Brigaders laipns.
Vakarā jābūt koalīcijas] sēdei, bet nenotiek. Mājās. Sa-

tieku Miezīti. Kāds vīrs dod man vietu. Jāstrādā, bet

neiet, jālūko.

Aprile
1.4.25.

Vingroju bez bumbām. Mazgājos viss, bez vilnas

krekla. Atnāk vecene, atnāk Kalpaka vīrs. Atnāk Rik-
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manis. Atnāk Vērsis. Atnāk galdnieks. Visiem jādod
nauda. 350 rbļ. Uz teātri. «Latv[is]» — it kā man būtu

sava kliķe teātrī,1 Osis aprunā, Podnieks skrej pakaļ man

to teikt. In. pie Gulbja: iebaidē, ka pliķis Celmiņ[am], jo
tas melojis, bet melojis Gulbis pats. Aizsūtu atteikšanās

rakstu. Atnāk Ekkus ar korektūru. Atnāk Lil[ija] Ērika.

Uz mājām. Atnāk Paulļīne] Zeltiņ. Neeju uz ebrejiem.
Daudzi pārmet manu interviju

2. Vesmans Grēviņam, ka

nekas nav ar to Londonas uzvedumu; man slēpj. Tele-
foniski] Rītiņ: tie ir protestējuši ministrim. — Jāstrādā.

2.4.25.

Nevingroju, bet mazgājos viss. Avīzes. Lasu Brandesa

jaunību. Skaidrs, auksts prāta cilvēks un filisters. Uz te-

ātri. Neviens aktiers nenāk runāties. Frein[bergam] Gru-

zevskis teicis, ko ministrijā runājuši; Kalniņš likšot

priekšā Art. Bērziņu. Uzbrukumi turpinās. Šorīt «S. d.»

aizstāv, 2 artiķeļi, labi, bet bez aizraušanās. 1 Gulbis at-

sakās. Vai Bļērziņu] laidīs Benjamļiņš]? Atnāk Māterene.

Atnāk apdrošināšanas] aģents. Treimanīte gandrīz raud.

Atnāk Burkevics, pircējs. Lamu vēstule un piekritēji. Ap-
sesdēls un Dumbrājs. 723 vēl nav nemaz sākuši apspriest
manu lietu. Mani galīgi nonicina par nespējnieku, arī

dzejā. Pie žīdiem bijis tik Meiris un Jaudzems, tātad labi,

ka negāju. — Nogurums. Nesu jau savas lietas mājās.

Frfeinbergs] nebēdā vēl. — Kreņķu nav. Jāstrādā.

3.4.25.

Pus vingroju. Uz teātri. Variācijas atkal citādas, balsu

vairums esot. Saeimā: gribot kompensāciju ar Breikšu.

Lai runāju, atklājot rīt kongresu. Skujenieks: Ksenija Sa-

liņ neesot neko teikusi, varot nākt vietā. Līdz 11 pēdēja
sēde. Nogurums. Rīt jārunā, grib ar to godināt. Gulbis

atsauc uzbrukļumu?]. Strādāt.

4.4.25.

Mostos 6, domāju par runu, novēlojos, bet abi ar In.

tiekam tomēr laikā 1. Ārzemnieki 9, es runāju, un iznāk

labi, Asts sveicina, skūpstāmies uz runātāju tribīnes, labi

darījusi telegramma Vildem. Visi ārzemnieki min mani,

tikai polis un leitis nē. Nofotografē mūs ar ārzemnieku

priekš «Jaun. Ziņām». Atnāk no rītus Canka, Kruza, Kaln-

sons. Vakarā. Atnāk lūdzējs dzejnieks, 3 [no] jaun[atnes]
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savienības] s[ociāl]d[emokrāti] un Grīnīte, ilgi runājamies,
ies iekarot R[aiņa] klubu. Atnāk Mač, ilgi: «Latvis» galīgi
iznīcinot mani kā dzejnieku, angļi rakstot sliktu par «Jā-

zepu». Mač atnes puķes.

5.4.25.

Mostos 6, nevingroju, atnāk Čanka. Atnāk 2 lūdzēji,
atnāk studente priekš st. nama. Atnāk Olga Ezerlauk

mierināt. O. uz Dfailes] teātri «Mazā kafejnīca». Lasu visu

dienu Brandesu. — Lielas muļķības darītas: varēju pie-
ņemt prezidfenta vietu] 1

; bet tad būtu man citādi uzbru-

kuši; Paulam nē. Bet no teātra vajdzēja atsacīties, kā gri-
bēju, vajdzēja neklausīt In. un Freinberģim. Tagad: jā-
domā, vai jel maz izdot tālāk koprakstus, jo nepirks. Bet

tad pārtraukums un nez kad iznāks visi.

mijas] un 60 gadu jubilejas_ jāatsakās jau JggadTTlēgfibas
'^rTā^ālr---V«l^-ta^adr

'

«Terkoņa cie-

mojums». Vai sīkas drāmas, laukos izrādāmas, polemiskas.
In. [:] rakstīt polemikas. Man paziņojums: ka pilsoņi ne-

grib kopdarbību, esmu spiests uz partijas pusi un poli-
tiku, atsakos no «J. Ziņām». — Negribas strādāt, vai nu

beigta gaita? Kauties arī negribas. Jāstrādā.

6.4.25.

Mostos 6, vingroju, pabeidzu lasīt Brandesu, ir tomēr

labs, tikai sākumā žīdiska lielība. Rakstu piezīmes. Atnāk

Cipariņš, algas listes. Atnāk govs pircējs. In. Rīgā. Atnāk

Asmusene, nopērk govi par 13000. Atnāk Dora, acu ope-

rācijai paņem 5000 rbļ. Atnāk lūdzēja pēc naudas. —

Jūlijā vajga būt jau gatavām runām. O. draudzene mie-

rina, ka mīlot un cienot taču mani. Jāstrādā. 1

7.4.25.

Mostos 7, avīzes, atnāk Antons, Prande un 2 fotogrāfi:
fotografē mani, kopā ar In. un ar Aļntonu] un Prfandi];
izmeklējam 8 pielikumus nākošiem sējumiem. Antons rak-

stīs piezīmes, atsūtīs senās «Dļienas] Lapas» no 1888. g[ada].
Gulbis lai novelk 1000 eksfemplāru] «Mēness meitiņas».

Pēc lieldienām jābūt gataviem 5. sējuma ievadiem. «Pus-

ideāl.» pilnīgs izdevums no pirmā rokraksta. In. pilsētā.
Pārdod govi par 13000 r. Atnāk Valle dēļ «Raganas» kā

operas. Atnāk govs noņēmēji 2. Atnāk Cipars. Atnāk

pasts ar lamu vēstuli. No Gulbja tulkotājas Rhys atzinīga

vēstule. — Nu jāraksta ievadi drāmām, liels nogurums,
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kad sākšu atkal strādāt? Erna teikusi, ka priecīgs katrs

topot, mani uzlūkojot, dvēsele esot acīs. Bet par ko tad

tik daudz nīst? Renāns labi panesa. Jāvar.

8.4.25.

Mostos 7, avīzes, O. aizbrauc. Atnāk übags. Eju uz teātri.

Šodien nekas neizšķiras ar direktoru. Atnāk Kraskovskis.

Sūtu Ciparu uz pastu ar 8000 rbļ. Verēnai. Fredis atlūdz

pie sevis; piedāvā namu Baznļīcas ielā] 10 par 3,5. Eju uz

mājām kājām, ar laka kurpēm. Atnāk dzejnieks lūdzējs
100 rb. Atnāk Gulbja vīrs ar «Mēn. meitiņ.» novilkumu;

glīti. Silts 15°. Gulbis naudas nesūta, iet sevi atrast, aiziet

no avīzfes?]. Jāstrādā.

9.4.25.

Mostos 6, apēdu oranču, lasu avīzes, «S. d.» ir pirmā
ziņa, ka noraidīta mana kandidatūra uz teātra direktoru.

«S. d.» atminas, ka mēs 5 gadi, kopš iebraucām Rīgā.
Atnāk Dzelzītis pēc dzejoļiem. Atnāk fotogrāfi, atnes 62

fotogrāfijas no Lapiņa, uzņem vēl 15 reizes. Atnāk Merīte.

Atnāk übadze. Aizsūtu Anniņ uz teātri pēc gleznām. Iz-

meklēju dzejoļus. Norakstu vēstuli Rhvsei. Taisu plānus.
Testaments un Durbe. Runa teātrī atvadoties. Kad braukt?

Jūnijā jābūt atpakaļ nama dēļ. Kā pelnīties? Romāns,

žurnālīši, korespondents ārzemēs. Vispirms jābeidz kop-
rakstus.

10.4.25.1

Mostos 3, aizmiegu līdz 7, vingroju, mazgājos. Atnāk

lūdzējs — emigrants. Eju ārā lasīt: atnāk Freinbergs,

Krūklis, Ģērmans, Švarcs, Pauls, Grots, Dzelzīts. Lamājos

par Dfailes] teātra protekciju. Atnāk Ķirķis un Nomals ar

puķēm. Krūklis ari. Atnāk Priedkļalnu] A[nna], Merīte,

Freiman Lienīte, ar lilijām. Atnāk «J. Ziņu» Kārkliņš, Bru-

subārda, Grīnbergs, ar puķu kurvi. Fotografē visus. Va-

karā atnāk ar savu autu Mednis, Mednene un Ludiņš, ar

puķēm. Medne piedāvā savu daļu no jūrmalas vasarnīcas.

Atnāk 3 telegrammas: Dēķens, Sudrabkalns, Valda Moor.

Atnāk «Dļaile] un dļarbs]» kasiere ar 700 rbļ. par «Vā-

lodzi». — Izrēķinu, ka varam dzīvot bez amatiem,

100 fr. + 140 latu no nama. Pauls un aktieri saka, ka vēl

nav izšķirts teātra jautājums. Vajga atraisīties no kreņ-

ķiem ar darbu: «Turaida».
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11.4.25.

Ceļos 7, vingroju, lasu Bielšovska «Goti». In. uz Rīgu.

Anniņa pie Medņa, ka tomēr gribu braukt ar viņa autu

uz Mežmuižu, izklaidēties, atpakaļ 13.4. Gribēju gulēt,
nevaru. Atnāk telegramma no Lļatvijas?] skolotfājiem].
Atnāk no «S. d.» 2 meitenes pēc manuskriptiem; dodu

no «Mēn. meitiņas»; ierakstu albumā. — Rakstu kop-
rakstļiemļ «U. v. n.» ievada piezīmes. 8 lapiņas. Nogurstu.
Mīksta maize. Rīt p. 7 jāizbrauc. Strādāt. Atnāk pasts.
Atnāk ārprātīgā lūdzēja. — Neprotu nebēdāties; jāprot,
citādi aši mirst. Jādara, jāstrādā.

12.4.25.

Ceļos V26, izbraucam ar Rīdzinieka un pašas autu p. 7,

V2IO esam caur Jelgavu un Meiteni jau Meža muižā 1. Uz

pili, sarunas ar aktieriem, uz ezera
2 visu dienu līdz 7.

Teātrs, neieejam pie aktieriem. Paula brāļa meita; ceļā
otrā. Guļu vāji. Noķeru 2 līdakas.

13.4.25.

No rītus atkal uz ezera; fotografē mani visās pozās;
satiekam skaistas jaunkundzes, ar tām nofotografējamies.
Atkal ezerā, malā ēdam, fotografējam. Braucam uz Rīgu
6, nonākam 729. — Esmu ļoti iededzis, atpūties, airējis,
neko nedomājis. — Te bijis: Pētersons ar 3 bērniem, Bru-

subārda ar kundzi un Benjamiņš. Aktieru puķes, Kārlis

Krūza, fotogr. Kreicbergs ar Medni, Kalneni. — Jūtos

labi. Rīt jāstrādā.

14.4.25.

Ceļos 7, vingroju, lasu avīzes, guļu. Uz Rīgu aiznesu te-

legrammu Pliekšāna meitai uz kāzām; vēstule Gracei

Rhvs un Dambekalnei1
.

Atnāk Pr[iedkalnu] Anna, Merīte,

Emīlija, Lienīte. Atnāk Johanna. Atnāk Voit no Bērnu

draugu biedrības. Atnāk māklers. Atnāk pasts, Vesmans

sveicina. Rakstu «U. n.» piezīmes. Kājām nāku no Rīgas.
Jūtos labi no izbraukuma, gaiss un airēšana un godīgi
cilvēki. O. atbrauc.

15.4.25.

Ceļos 728, rakstu «U. n.» piezīmes. Uz teātri. Jauna nav.

Nododu «U. n.» piezīmes. Rītiņ[u] nesazvanu. In. Rīgā

pie H. [Klabas?]: pusvilla par 372 tūkfstošiem]. O. Rīgā,

kopā braucam. Mājās. Atnāk Erna: Dorai operācija tai-



297

sīta. Atnāk: Cekijā mana ģīmetne un ziņots, ka uzvedīs

«Jāzepu». Atnāk pavēste — rīt uz sēdi. Rīt uz skolot[āju]
konferenci. Jāstrādā.

16.4.25.

Ceļos 7, uz skolfotāju] konferenci 1, runāju labi, tieku

saņemts ar Kūlas uzrunu
2
, aplaudē; paziņoju par Durbi 3

,

arī aplausi. Bet viss liekas man maz, goda biedri4. Bet

liekas, nav sirsnības. Skolfotāju] vasarnīcā nebūs dzīvo-

šanas. Uz teātri, nekas jauns; aktieri par mani, Valdšmits

izsakās. Uz mājām. Plk. 7 uz Rīgfas] domes sēdi, ar O. pie
Dišlera. Domē uzvaram

5
: iedabonam Aberberģi un vēl 3.

Andersons balsts. Breikšs spiež dikti roku. Ķirķis, Frīden-

berģis. Tumsa, mājās ejot. O. uz kinu. — Vēl laba dūša,
bet sāk jau zust; skraidīšfana] nogurdina. Jāstrādā.

17.4.25.

Ceļos 6, vingroju. Braucu uz jūrmalu. P. 12.40—4.55.

Labas dāčas 27,29 Jūrfas] ielā 7V2
,

9 istfabas]. Mājās. Gul-

bis atraksta, ka grib izdot «Jāzepu» zviedriski. «Rīgfas]
Ziņas»: «Lielais reālists» no «J. Ziņfām]» arī «S. d.». 1 «Rī-

gfas] Ziņās» arī Irbe: lai es nebraucot prom, Kristus negrib,
tie citur neesot labāki ļaudis.

2 Tā nav, ir labāki citur.

Drusku griba strādāt: «Tutanhu». Rīt uz sēdi. Jāstrādā.

18.4.25.

Ceļos 7, domāju par runu. Braucu uz Matīsu1
,

nonāku

10, sākas 11. Man jārunā pirmām, tad zviedrs2
,

tad Pauls,

Cielēns, citi netiek laisti. Runa iznāk labi, bet parasta.
leceļ par goda prezidentu. Eju uz teātri. Freinbergs un

Krūklis: lai eju pie ministra: tāda kombinācija: iecels 2

direktorus, mani pagaidām. Būs cita ministrija, darba.

Novilcinot. Ja nē, tad iepriekš iecels mani par mākslas

padomes priekšsēdētāju, ar algu, un atlaidīs no teātra.

Visa demokrfātiskā] pilsonībā esot par mani; sniedzu roku:

es vidutājs starp pilsonfību] un strādniecību, tā mana po-
litika un loma. — Uz mājām. L. nemierīgs, bēdīgs. Man

tomēr jābrauc uz 4 mēnešiem.

19.4.25.

Ceļos 6, avīzes, jāģērbjas, jo nākšot Mišejevs, nenāk.

Atnāk lūdzējs 4, atnāk Rih. Rudzīts — dzejnieks, «Svēt-

nīca», mana dzeja vairāk nekā visiem, pat vairāk par

Poruku; prātīgs un jūsmīgs, ceļotājs. Atnāk Pernond le
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Notrs, uz pusdienām; franču daba, pļāpa, nav izdevis grā-
matu. Gribu strādāt, nekas neiznāk. Gribu aiziet uz leišu

koncertu1
,

neiznāk. Norunāju ar lielo un mazo līdz 8.

Rīt jāiet uz sēdi p. 9, ar ienaidniekiem. Nogurums, gribas
cilvēkos neiet. Jāraksta runa — budžeta, tad maija dze-

jolis, «Ģirts Vilks» — un tad prom uz ārzemēm.

20.4.25.

Agri rītā jāceļas, 9 sēde skatļuves] padomē. Bērziņš un

Smiļģis auksti, bet ir Švarcs, Egle. Ar vari piedabonu,
ka dabon Olga Ezerlauk un Biruta.1

Lilija Ērika apcēlusi

Dēķenu. Uz teātri, parakstu vekseli uz 40 000 Podniekam.

Uz mājām. — Plk. 6. sēde teātrī. 7. uz mājām.

21.4.25.

Strādāju pie koprakstiem. «Zelt. zirgs». Plk. 4. uz sa-

eimu. Uzdod maija dzejoli, karoga uzrakstu. Saruna ar

Moricu un Višņu O. dēļ. Aberbergu min. Maz cerību. 0.

sabaru, bēdīga. Man grūti. Neguļu. Korektūra jālasa. Jā-

strādā.

22.4.25.

No rītus strādāju. 4 uz saeimu, bet iepriekš uz Aber-

berģi, neatrodam. O. uz teātri. Lilija «Zaglī». 1 Dabonu no

Veckalna adresi, O. iet vēl reizi, dabon: sola vietu T[au-

tas] augstsk[olā] par 2000, varbūt vēlāk 4 tļūkstoši] skolas

sekretariātā. Lilija spēlē ne tik spoži. Arons. Misiņš. Frein-

bergs dabūs dažas vietas. O. nē. Bungšs: par ko gājusi
prom? — Uz teātri, mājās kājām. Menders caur Rude-

vicu, vai es atzīstu, ka var pieņemt algas amatus L[at-

vijas?] valsts bankā.2 Atbildu: ka ir kā konsekvence.

Salīgstam ar O.

23.4.25.

Ceļos 5, kā visas šīs dienas. Uzrakstu maija dzejoli 1-
Atnāk sieva dēļ šosejas, vēstule Līventālam. Atnāk Pod-

nieks. Atnāk no Birutas meitene, gara, nabaga, dabū

400 rb. nedēļā. Atnāk Stībenhauzen. In. uz Rīgu aiznes

dzejoļus. Rakstu «Pusideālistu». Sēdu drusku ārā. Rīt jā-

raksta «Pusid.» un jāiet uz teātri un Bļirutu].

24.4.25.

Ceļos 6, rakstu «Pusid.». Neeju uz teātri. 5 uz saeimu.

Atnāk Krauze. Runāju ar Pauļuku, ar A. Kalniņ, ar Bil-
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mani (nedrukā manu «interv.» pārlabojumu), Veckalns,
Gulbis. Uz teātri 728, «Sv. Zanna». Uz saeimu. Budžeta ru-

nas izbeigtas, tātad man nav jārunā un es varu drīz braukt.

Vēl angažementi. Centr[ālās] kom[itejas] sēde, mājas
nav. — Uz teātri: Kuģa izsaka man līdzjūtību. Vakar Jan-

ševskis arī: nevarot 2 domas būt par «Jāzepu». Bet ir. Tas

pāriešot. Tā laikam tiešām visi uzskata. Es velti kreņķējos.

Koprakstos vajdzētu rakstīt jautrāk un labāk. Biruta

aicina; neeju. Rīt.

25.4.25.

Ceļos 727, lasu korektūru «Pusideāl.». Palieku mājās.
Atnāk Krauze. Atnāk Biruta un Rosčina. Baros ar Anniņ.
In. uz Rīgu. Ansihta grāmatas. Lasu, nestrādāju, noguris.
O. uz Rebānes «Karmenu». Jāstrādā.

26.4.25.

Aizlasos līdz 3, mostos 4, tad 7. Guļu pa dienvidu, bet

netieku jautrs. Atnāk Priedk[alnu] Aļnnaļ. Atnāk Eliass

dēļ Kaizera «Gāzes», «Ģirtu Vilku» nevar, nav meža. Lasu

«Ital. Mārchen»1 Heise. Meklēju dārgakmeņu sarakstu.

Ilgi runājam ar O. un I[du]. Liels nogurums, garīgs. Teo-

dora «Lit. vēsturē»: labi, bet tik pelēki, ka apriebjas. Rīt

jāceļas.

27.4.25.

Ceļos 727, uz skatfuves] padļomes] sēdi. Tikai Švarcs

un Vedējs. Tad uz pili — Lāčplļēša ordeņa padomi]. Es

viens pret visu projektu dot ordeņus civiliem un mācīta-

jiem. Tad pabalsta arī Radziņš. Tad uz teātri. Krūklim pro-

jekts dibināt savu vieglo teātri. Gūtera plāni ar kinu. Uz

mājām kājām un ar tramu. Lamu vēstule. Berta: «Jāzeps»
tikai pēc 3 nedēļām, jo aktieri ir aizņemti citur, — nāk

par velti. Mīļa, eksaltēta vēstule no Teofilas. Neeju uz

sēdēm. Ann. Jāstrādā.

28.4.25.

Strādāju no rītus pie «Zelta zirga». Neeju nekur. Va-

karā 4 uz teātra sēdi. 6 uz saeimu. Ar Brigaderi satiekam

labi. Atnāk Cālītene dēļ zemes bankas; bet uz sēdi neat-

nāk. Vēlu mājā.

29.4.25.

Ceļos 8, jāiet uz saeimu 10 r[ītā], aizeju uz teātri. Uz

mājām. Vakarā 5 uz saeimu. Klāra aicina pie Paula pec
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sēdes. Laipns. Visu dienu lasu korektūru. Nobeidzu «Pus-

ideāl.».

30.4.25.

Ceļos 7. Korektūra. Uz mērniecību dēļ Durbes. Rītiņš
bijis, man tik 20 hekt; gribu sūdzēt. Teātrs. Ģērmans:

galv. intrigants, Briedīts, Kroders, Osis, ari Gulbis. Ar O.

kopā kājām mājā. In. jūrmalā. O. vakarā operā. Jāstrādā.

1.5.25.
Maggio

Ceļos 7, domāju par maija runu; avīze, nevingroju. 12

sēde saeimā. 1 Franču sūtnis liek priekšā stādīties no Sel-

jamaa. Runāju itāliski. Mēs divi vien ar Cielēnu sfpciāl]-
dfemokrāti]. Uz teātri. Krūklis: ka Gulbis intriģējot pret
mani, gribot par direktļoru] administratoru]. Uz mājām.
O. atnes rītā no Rīgas sarkanas neļķes. Tā ar neļķi eju uz

saeimu. Vakarā 7 uz Matīsu2
ar O. Runa iet labi, bet pa-

rasti. O. neslavē. Atnāk vakarā L. Cālīt, lai dodu 13000 r.

Rīt būtu viņas dēļ jāiet uz Rīgu. Gribu strādāt.

2.5.25.

Ceļos V26, rakstu «Ģirtu Vilku»; 6 lp. ievadus un 5 lp.
skatu un piezīmes. Sāku kārtot «Induļa» materiālus. Atnāk

māklers. In. uz Rīgu. O. pie telefona dēļ Cālītenes, ter-

miņš pirmdien, rakstu vēstuli Plūmēm. Atnāk Rodrigo, lai

parakstu vekseli uz 45000 rbļ. Atnāk Ekkus dēļ «Z. zirga».

Vai paspēšu 9. un 10. sējumu. Jāsāk. Runas vai varēšu?

Rīt 4 sēdes. Jāiet klusībā atpūtā un darbā.

3.5.25.

Ceļos 6, rakstu «Ind. Āriju», 6 lpp., avīzes. Atnāk māk-

lers. Atnāk Merīte. Atnāk Ksenija Saliņa. Braucu uz jūr-

malu 4—B, vasarnīca Meža iel[ā] 5. Saplēšu svārkus. Ne-

atpūšos. Topu nervozs. Plk. 9 atnāk abi Rītiņi. Dodu Dur-

bes piespriešanu «J. Z.», «Vēstneša» Nr. Nr. Viņiem dē-

liņš apslimis, rītā vesels, vakarā uz operācijas galda:
māga pūstot. Braucot domāju par prombraukšanu: kad

runa turēta un teātrs nokārtots.

4.5.25.

Uz sēdi skat[uves] padomē neeju, rakstu «Ind. v. Āriju».

Vakarā uz Arlļietu] kom[isijas] sēdi un teātri, Kvēpa jubi-

leju 1
. Runāju, bet aizmirstu, kas bij jāsaka. Nogurums.
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5.5.25.

Rakstu «Ind. v. Āriju. Vakarā uz saeimu. Runāju dēļ
Cālītenes, rakstu vēstules viņai un Olgai. Saruna ar Višņu,
Moricu garāki, Veckalnu. Atnāk Krauja. Guļu saulē.

6.5.25.

Ceļos 6, rakstu dzejoli Jesenam1
.

Atnāk Mednene: In.

neņem vasarnīcas pusi, M[edne] nedod visu. Uz saeimu.

Uz teātri. Vakarā uz saeimu. Lasu Carossu. Nevaru neko

strādāt. Veckalns dēļ pieminekļa Masakam un Asarām.

Uz pilsētļas] domes sēdi. Nerunāju, kaut gan vajdzēja.
Kreņķējos. Vakar bija Delle, atkal jāmaksā cukurfabrikai]
62 tļūkstoši] 2

.
Dora Švīkul.

7.5.25.

Ceļos 7, meklēju dzeju Jesenam. Šķirstu «Dienļas] Lapu»
1887. Četri mani raksti, noraksta Ida. Norakstu dzejoli 1

.

Atnāk sieviņa: laijDateic godīgu advokātu. Atnāk übags.
25 r. Vakarā 7 uz Arlļietu] kom[isijuļ. Nenotiek. Uz teātri.

Lasu korektūru. Koristi sūdzas, ka tik 40 biļetes pirktas.
Igaunis Jāksons vainīgs.

2 Lietav. pirka.

8.5.25.

Ceļos 6, norakstu dzejoli. Vingroju, jau kopš pirmdie-
nas]. Atnāk Cālītene, izdarīja, dabū aizdevumu, pristavs

nepiedzen, 10 uz saeimu. Man būs jārunā, vēl Dēķens un

Eliass par teātri. Uz teātri. Lai neizrāda svētdien dienā,

nodevu nodokļu listes, saņēmu īri 7000 r. Uz cukurfab-

riku, samaksāju 62 tļūkstošus], cukura mārciņu pretī. Uz

mājām. Satieku Butuli, nelaimīgs, plkv. Ozols apkrāpis.
Zālīša partijā būtu arī ģen. Balodis! Atnāk Veinberģiete,

Cālītene, Jurģīte, Ziemeļnieks pēc paraksta uz ģīmetnes

priekš igauņiem, no «Jaun. Ziņām» jauneklis: sveicienu

igauņieml
. Nododu dzejoli Gertsonam prļiekš] «J. Ziņ.».

Vakarā uz saeimu. Brunīts runā labi. Neko nepastradāju.
Jūtos labi vasaras tērpā.

9.5.25.

Ceļos 8, avīzes, nogurums, saulē izeju strādāt. Atnāk

Nonācs un Celms, atnes 3 zvaigžņu ordeni,
1

es neapģēr-

bies, saplīsušās biksēs; brauc uz Ulmani. Sāku rūpēties,

ka man nav frakas. O. uz Rīgu: gatavas nav; pie Mežgaiļa.
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Vakarā aizejam, tā ir fraku izīrēšana, salīgstam, bet tad

atsaku. Gaidu kā uz randiņu. Gaidām uz autu, nesagaidām.
Nopērkam sīkumus par IV2 t[ūkstošiem]. Neaizbraucu uz

rautu2
.
Niedrenieki nesvin līdzi, jo igauņi gājuši pret Ber-

montu. Igauņu Jāksons, Asts iebraukuši.3 Lieli svētki.

10.5.25.

Mostos 5, tad 7, ceļos 8, domāju par runu igauņiem
krieviski, bet runā tik oficiāli. Pauls un Jāksons un lat-

vļiski] un igauniski. Sēdu tāļi
1 blakus Švābem un Mende-

rim. Švābe: lai nebraucot prom, lai rakstot romānu, iz-

dodot vēstules. Viņš daudz stilu kopjot, es vēlu sācis, man

nevajgot, stils jau gatavs. Grib rakstīt manu poētiku. Es

saku, ka man jauna lirika. Viņš rakstīšot par mani lei-

šiem. Franču sūtnis man turas klāt, varbūt viņa politika
nav pie mums modē; saku komplimentus Francijai, vfiņš?]
klanās. Citi domā, ka es runājis ar igauņu rakstnieku. —

Esmu aizgājis nepareizi: ar baltu šlipsi, citi ar melnu. —

Atnāk Ezeriņa, bet Kārkliņš slims. Atnāk Pr[iedkalnu] An-

niņa. Atnāk ziņa, ka jāiet rīt uz pilsļetas] rautu. Vakarā

uz Melngalvi2
— valdfības] rauts. Kad domāšu par sa-

eim[as] runu?

11.5.25.

Plk. 12 rauts M. Ģildē, pilsētļas]. 1 Sēdu ar Švābi un ci-

tiem, kultūra pēdējā vietā. Preses Bīlmans: lai braucot uz

Londonu, 2 60 tļūkstošus] maksāšot. Švābe atrunā. B[īl-

mans?] sola garāku angļu kritiku dot. Manis zīmējums
esot no Krūmiņa Bulduros. Purvīts arī grib iet projām.
Vītolu dzen.3 Lētas Bērziņš

4
: Gulbim atņēmis komisiju Iz-

glītības] ministrijā. Uz teātri. Mājās. Vakarā izrāde

Jāksons neatnāk. Bet [1 nesalasāms vārds] bij. teātra

direktors. «Jāzepu» nevarot izrādīt, neesot aktieru un

par dārgu. Eju V2II uz Virsnieku klubu, kur igauņi dod

receptio
6

,
citiem dota arī pusdiena. Čakste stāda priekšā

Jāksonu, garāka saruna par Rīgas advokātiem. Saruna ar

Vesmani, Nikalunu, Rudevic kundzi, Kristīni, Skujenieka
kundzi, Siljanu, Sesku un kundzi, Aukštolis, Asts, nenes

ordeni. Nonācs pārmet, ka man nav ordeņa. Laikam to uz-

lūkos kā demonstrāciju. Advļokāts] Birziņš, nepazīstu.
Dē-

ķen mama dikti laipna. Berģene sniedz roku. (In. saka,

viņa nepiekrītot Bergam.) Mājās kājām, spiež kui«es.

Gultā plk. 3.
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12.5.25.

Mostos 7, nevaru pēc iemigt, lasu Carossu, labs. Lou

Salomē1
,

vājš, suz saeimu, 10 mājās. Rīt jāgatavojas uz

runu — 2 sēdes. Kad braukt?2 Ne pirms teātra beigām. Bet

jābrauc dēļ rokrakstiem un dēļ naudas. Vietu dabūt O.

un Ķemeros paārstēties. Negribas strādāt. Es še visu pa-

zaudējis. Partija nedara. Jāstrādā.

13.5.25.

Eju uz saeimu. Uz teātri. Līgstu ar T. Lāci. Kult. fonda

sēdes nav. Uz mājām. Atkal uz saeimas sēdi. lekšl[ietu]
min. strosta.

1
let garumā.

14.5.25.

Ceļos 7, domāju par runu. Jārunā varbūt jau rīt. Lieku

nenākt Gulbim un Antonam. In. iet uz bibliotekāru] sēdi.

Atnāk dzejnieks ar lugu. Atnāk Gulbja sūtītais ar V sē-

jumu. Vekseļi par 150 tļūkstošiem]. Uz teātri 5, Krūklis:

Štengeliete grib kontraktu un zināmu skaitu izrāžu. Es un

Brigaders pretojamies. Krūklis stāsta, ka Gulbis atkal ne-

labi runājis par Asp[aziju]. Uz pils[ētas] domes sēdi. Mēs

aizejam.

15.5.25.

Uz saeimu. Uz teātri. Uz mājām. Nav sēdes. Uz saeimu.

Gandrīz jārunā. Melnie kavējas. Pierakstos, aizeju mājās
agrāk. Mazais uz Koknesi.

16.5.25.

Mostos 7, vingroju. Atnāk Ekkus dēļ VI sējuma. Strā-

dāju pie «Jāzepa». Atnāk koristi. Atnāk Miezīte un Pence.

Atnāk Antons un Prande. Strādājam līdz 6. Drusku vēl

strādāju. In. bij jūrmalā. Pārbrauca Mazais. Jāraksta runa,

bet sāku «Jāzepu». Grūta sirds. Aizeju gulēt 2.

17.5.25.

Ceļos 8, vingroju, lasu Lou Salomē«Stunde ohne Gott»
1
;

pus Dostojevskis, pus ekspresionisms, rakstu drusku «Jā-

zepu». Guļu drusku, gribu rakstīt runu, neiznāk. Ilgi ru-

nājos ar meiteni. Negribas strādāt. Jāstrādā.
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18.5.25.

Vingroju. Domāju par runu. Atnāk Gulbja korektūra un

atnāk Gulbja vīrs ar «Dļienas] Lapu» 1888. [g.]. In. uz

Rīgu, Anniņ arī. Lasu visu dienu «D[ienas] L[apu]».

19.5.25.

Uz saeimu. Uz teātri. Kontrakti: Lācis, Feldmans, Kron-

bergs. Uz mājām. Uz saeimu. Šoferi man draugi, sarunā-

jamies. Nav vēl jārunā.

20.5.25.

Uz saeimu. Jārunā.1 Izdodas puslīdz labi, ļoti klusi klau-

sās. Vispār minori ir melnie. Atnāk Rudzīte ar puķēm.
Rozā ceriņi: atrodu laimi. Atnāk Prande, skaistas manas

fotogrāf[ijasļ Mežmuižā2. Uz teātri. Ģērmans paraksta.
Rode. Uz mājām. Nu esmu brīvs, varu strādāt. Satieku

Delli. Uz saeimu. Nevaru tur strādāt. O. nolikusi vienu

eksāmi.

21.5.25.

Mostos 7, avīzes. Kārtoju koprakstus, kopotus tulko-

jumus, «Maz. Dundurus». Pušķojam istabu ar ceriņiem:

In., man un O. Guļu. Nelasu savu runu. Jādara rīt. Man

būs 5000 lappuses un tulkojumu tikpat daudz, 8 sējumi.
Tad vēl vēstules. Man būtu jāpriecājas, ka brīvs darbam,

bet vēl nav tā prieka. Atpūsties? Bet kad? Kopraksti.

22.5.25.

Plk. 10 uz saeimu. Atnāk Prande. Atnāk koriste Šmit

arī. Uz teātri, līgstam. Sabaros ar Briedīti. Lilija Štengel

prasa 30000 rbļ. Uz mājām. Atkal uz saeimu. Korektūra.

No rītus skatu cauri savu runu
1 3 stundas, runāta bija

1 stunda. 11 mājās. Vēlos Jāzepa triumfu.

23.5.25.

Nevingroju. Palieku mājās. Lasu avīzes. Atnāk korek-

tūra. Atnāk Prande: «Nedēļai» beigas. «Atpūta» lētāka.

Atnāk Coneti: Vācu teātra direktors dabon 35000 rb., no

Dailes teātra vēl 25000. Atnāk Cālītene pēc 3000 r., ne-

dodu. Mazam 2000 rb. Konfektēm rīt Kārkliņ[ai] un 111

vļidus]sk[olas] meitenēm vēl 300 rb. Vakar partijas lote-

rijai 300 rb. Atnāk no «Il[ustrētāļ Žurnāla» 660 rb. Sa-

bērta sieva aiz greizsirdības pakārusies. Atnāk Šāberts.
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Atnāk māklers, nepērkam. Nestrādāju neko. Traucē. Jā-

strādā. Telegr[amma] no Jāzepa. Jās[trādāj.

24.5.25.

Vingroju. Atnāk lūdzējs. Daina Vanaga. 12 atnāk 111 Rī-
gas] vid[us]skolas pēdējā klase ar Kārkliņu. Atnāk Olga
Ezerlauk. Meitenēm izrādu savas fotogrāfijas. Tas laikam

nogurdina. Konfektes, bet bez ēšanas. Maz dabonu runāt.

Mazais mīlīgs: dabūjis priekš kleitas 2000 rb. O. Slima.

Man jāstrādā.

25.5.25.

Vingroju, lasu, nestrādāju, guļu. Atnāk Ruks, atnāk

māklers. Atnāk Priedkļalnu] Annļa]. Uz teātri. Pieliek Laz-

diņai 1500, Smilģenei 500, Krūklim 2000, citiem ne. Šten-

gele drusku atlaiž. Atnāk «Rīgfas] Ziņu» reporters. Prļied-
kalnu] A[nna]: Biruta pie «Latvja», Damb[ekalns?] pie
Krastkalna. Bungšs, ņemot sviesta cibiņu, esot klavieres.

Nevaru neko strādāt. Gulbis raksta, ka nevarēs izdot kop-
rakstus.

30.5.25.

Visas dienas biju vakarā vēlu mājās: saeimas sēdes pa
2 reiz dienā, ceturtdien teātra sēde, piektdien 29.5. plk. 12

nobeidzām sesiju. Fotografējamies kopsēdē, ārlietu komi-

sijā] sēdu līdzās Berģim un negribēju nemaz iet. Kult.

fonda sēde arī ceturtdien 28.5. Pēc tam pie Klāras rauts.

Aberbergs grib gādāt par O. In. arī uz rautu. — 30.5.25.

Mājās, nevingroju, sauļojos. Uz teātri. Saņēmu no Avo-

tiņa 8 tļūkstošus]. Šodien jāatbrauc O. mātei un Ritiņai.
Redzēju ļoti skaistu bērnu. Jābrauc uz Ķemeriem. Jā-

brauc uz ārzemēm.

31.5.25.

Agrāk gulēt, mostos 7. Vingroju. Lasu visu dienu. Ho-

ličer, Browning, Barett. Atraksta Rhys, un mani uzrunā

par Rhvs. 1 Atnāk Freinbergs. Atnāk mans paskvilants,
iedodu 25 rbļ. Atnāk O. ciemiņi. Nenokārtoju. Negribas
strādāt. Neko neizšķiros, ko darīt? braukt? vai Ķemeri?

1.6.25.
GiUgn°

Ceļos 7, vingroju, sauļojos. Uzrakstu un pārrakstu dze-

joļus «Ilustrētajam] Žurnālam» un «Kultūras svētkiem»1
.
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«lenaidnieki». «Jāzepa» piezīmes 2 lp. Nogurstu. Ritiņa

negrib mani, bet gan Lidiju. Atnāk Mīlīte. Teātrī par gar-

derobjeri. Rīt jāraksta vēl «Jāzeps» un jāizskata «D[ie-
nas] L[apa]». Neesmu vēl pārdomājis par dzīvi. Sāp otrs

īkšis. Jābrauc uz Ķemeriem, uz Durbi, uz jauno korteli.

Nevaru saņemties. Jāvar.

2.6.25.

Ceļos 6, vingroju, sauļojos. Rakstu «Jāzepa» piezīmes
10 lpp., nogurstu, sāp galva. Kad nobeidzu, atnāk pakaļ

no Ekkus. Atnāk Veckalna Anniņ. Atnāk lūdzēja. Olgu

mama grib līgt uz laukiem, neiet, labāk izkrāpt naudu.

O. mama un Ritiņa aizbrauc; abas raud, nevaru še turēt

pie sevis. A. negrib. — Nu man jābrauc uz Ķemeriem.
Vai pa jubileju bēgt uz ārzemēm. Jāstrādā.

3.6.25.

Ceļos 6, nevingroju. In. iet uz pilsētu. Atnāk students

pēc «Kultfūras] svētku» dzejoļiem. Atnāk Tautļas] augst-
skolas] audzēkne — dejotāja arī. Atnāk Krūklis, atnes

vēstuli no Az. Atnāk Cipariņš, vekselis Parņickam. Atnāk

korektūra. — Kārtoju vecrakstu manuskriptus. Meklēju

fragmentu — drāmas. O. bēdājas par Ritiņu un sevi. Man

jārosās, jābrauc pie Gulbja: vai var maksāt? Pie Graudiņa.
Jāstrādā.

4.6.25.

Mostos V26. Strādāju pie «Pūt, vējiņ» visu dienu. Atnāk

Balož, garderobjera; tiek atlaista; nu var nākt Mīlīte.

Atnāk no Tfautas] augstļskolas] klintniece dēļ dekorā-

cijām. Atnāk Gulbja vīrs ar korektūru. Atnāk Gulbja

radnieks ar «Dļienas] Lfapu]», nododu norakstīt. Rīt jātiek
Gulbis. Tad uz Ķemeriem. Grūti rakstu; jāstrādā ašāk.

5.6.25.

Mostos 6, nevingroju. Strādāju pie «Pūt, vējiņ», no-

beidzu 9 lpp. un prologs. In. uz pilsētu. Atnāk pilsētas
kontroliers. Atnāk korektūra. Atnāk Lauks dēļ istabas.

Neeju uz Gulbi. Vakarā 5 uz Arl[ietu] komļisijas] sedi.

6.6.25.

Nevingroju. Visu dienu neko nedaru, tikai domāju par

runu. Atnāk lūdzēja. Vakarā eju uz L[ielo] Ģildi1
.

Runa



307

iznāk labi, tikai par garu. Grīnīte stenografē. Cielēna

Milda: mama esot slima, jāiet. Meitene lielām acīm ska-

tās uz mani, dodu roku. Saņem un palaiž ar aplausiem
mani vienu. Uz mājām pavada Grīnīte. Gulēt 1.

7.6.25.

Nevingroju. Rakstu visu dienu «Spēlmani», 6 lp. Nedod

man sausas maizes, uztraucos. Rīt jābrauc p. 6V2, jāceļas
5, uz Ķemeriem. Būs par grūtu ikdien braukt.

8.6.25.

Ceļos V25, O. modina. 727 braucu uz Ķemeriem. Dzin-

tars stāsta par būvēm, ne veselību. Nav man diezgan
naudas, paņemu tik dūņu vannu, kanclejā prasa pasi,
kādēļ? lai pierakstītu vārdu un vecumu. To es zinu no

galvas. Klīstu pa mežu. Ed. Mednis, laipni runā, bet

drīz aiziet. No rītus satieku Smiļģi. Braucot uzrakstu dze-

joli «Jaun[ības] Tekām» 40 rind. 1 Rīt atkal braukt. Runāts

ar Vitenbergu. Art. Bērziņ. Strādāt.

9.6.25.

Ceļos V2B, nevingroju, braucu uz Ķemeriem, lūkoju
sarunāties ar skolotājiem dēļ dzīvokļa, nesavieno. Viņi

svinējuši 7. [jūnijā] sanatorijas iesvētīšanu un mani ne-

aicinājuši. Tur nekas nebūs. Dabonu vannu ārpus laika.

Pārbraucu 4 mājās. Pa ceļam uzrakstu 4 bērnu dzejoļus
1
.

Saredzos ar Benjamiņ, Rainīti. Atnāk Mišejevs. Atnāk

Prande: lai eju par redaktoru «Ilustrētajam] Žurnālam».

Jāvingro, jāraksta vēstules, jāraksta «Krauklīts». Jāstrādā,
lai tieku prom uz ārzemēm. Atsūta «The Era» un «The

Stage», samērā labas atsauksmes: kur esot Potifera sieva?

V [cēliens] līdzīgs «Hamletam». Tiem der «Tutanhs».

10.6.25.

Ceļos V2B, nevingroju, uz Ķemeriem, aizmirstu rokas

somiņu vagonā, netieku laikā vannā, mājās ne ar p. 2

vilcienu, bet ar 4. Sagaida Torņakalnā L. Mājās atnākusi

Baltgalve no «Rīgfas] Ziņām», tomēr dodam interviere1,

paliek ilgi, patīk. Vēlu lasu korektūru. L. slims. Esmu

noguris, neko nestrādājis, darba daudz.

11.6.25.

V2B ceļos, salasu darbus. Uz Ķemeriem, pa ceļu satieku

Klaustiņu: kādēļ negājis par ministri? Jā, nesmuki iznāca;
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palaidām pa lētu. Bagāta žīdene sāk runāt par savu auto.

Konrāds: lai iet pie Vanaga. Bet 9000 rbļ. Brīvnieks: istaba

par 1000 rb. Būs jāņem. Vagonā lasu korektūru 50 lp.
«Spēl., dancoju». Jālasa 2 reizes. Mājās 725. Atnāk Balt-

galvis pēc paraksta. Atnāk Rode pēc šīs mājas. Atnāk

Daina. lelūgums pie Meierovica.

12.6.25.

Ceļos 727, vingroju. Liels vējš visu dienu. Ļoti nepatīk.

Sāp galva, sāp zobs. Braucu uz Ķemeriem, 2-18 mājās.
Pa ceļu izlasu 50 lpp. «Spēlēju, dancoju». «Apdzied,
dziesmām» rakstu piezīmes. Atnāk Cipars, pirmdien sēde

skat[uves] padļpmē]. Šodien būtu jāiet pie Meierovica.

Vēstules nerakstu. Zobs sāp. Jāstrādā.

13.6.25.

Visu nakti neguļu zoba dēļ. Pabeidzu «Apd. dz.». Braucu

12 uz Gudžu, izrauj zobu, noņem mēru. Eju uz Baznīcielu.

Var ierīkoties. Daudz remont. Guļu. Drusku strādāju: kā

iekārtot «Maz. Dundurus» un «Virpuli». Uzņemt tik ma-

nus, ne Stļučkas] «V[irpuļusļ», vai ņemt arī tulkojumus
iekšā? Vai braukt uz laukiem? Jāstrādā.

14.6.25.

Ceļos 8, nevingroju, zobs vēl sāp, guļu, lasu un no-

beidzu «Spēlmani». Visu dienu kārtoju pēdējos sējumus.
Runu ir pāri par 50. Ko darīt ar polemikām? Likt tik

dažas literāriskās? Visa dzīve tiek uzvandīta, veci pu-

tekļi. Polemika pret Asp[aziju[ neģēlīgi zema, visa pro-

gresīvā prese, un taču bijām līdzstrādnieki! lenaids pret

mums bijis jau tad. — Man tagad vajadzētu gribēties

klusuma, bet negribas ne Pļaviņu, ne Generoso. Par ko

mūs tā vajāja? Cik daudz tur darba?

15.6.25.

Ceļos 7, strādāju pie «Humors» kārtošanas, iznāk Huni.

15 lfoksnes] un Fragmentu — 15, vēl vai nu noveles, vai

biogrļāfijuļ. Daudz darba. Kad lai braucu? O.: sept. 1. un

palikt līdz 15. oktobrim; kad braucu agrāk, jābrauc at-

pakaļ uz 15. augustu, lai pats neatteiktos no teātra. Uz

jubileju jābūt projām. Jāstrādā.
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16.6.25.

Ceļos 6, strādāju pie «Virpuļa III», braucu uz Ķemeriem.
Satieku, uzmeklēju Brīvnieku, maza istabiņa, pietiek, tur

apkārtnē ir vēl tādas. letaupīšu 2+ 2 stundas. Darba būs

ļoti daudz pie X un XI [sējumaļ. Atnāk Dreierīte, solos

apgādāt no teātra puses. Atnāk Cipars: rīt 12 pie mi-

nistra. — Vakar, 15.6.25., sēde skatjuves] padfomē], Smiļ-

ģis pavada. Pie zobārsta Gudžas. 16.6.25. Rīt jāiet pie
Gudža. Vēstules jāraksta.

17.6.25.

Ceļos 8, avīzes, uz ministriju. X. 1
paziņo, ka nu mani

atlaidīšot, lai pats atsakoties, lai prom nebraucot. Kom-

promiss mans: lai ieceļ citā vietā, tad atteikšos. Zinātņu
akadēmijas priekšsēdētājs, skat[uves] padļomes] priekš-
sēdētājs], bet paplašinātas funkcijas padomei. Saņemu
algu teātrī, tāpat saeimā. Teātrī: Dreierīte, rieimanīte, no

Liepājas dejotāja, Rode. Uz Gudžu, sestdien 1 jāiet saņemt

gatavus zobus. Kūla un Rītiņš: lai nākot uz kongresu. Uz

namu Bazjnīcas ielā] 30. Gulbis: dabūs strādniekus. Uz

mājām. Biju izbraucis bez naudas un [nešiem?]. Jāstrādā.

Jāaizbrauc.

18.6.25.

Uz jūru nebraucu. Kārtoju. Vakarā uz pilsētas domes

sēdi. Uz 111 vid[us]skolu neeju, kaut gan biju savu runu

gatavojis. Atnāk korektūra, lasu līdz V2I nakti. Norakstu

pilsētā vēstules Opincānam un Strazdiņam un Az. Saku

Bastjānam par Arv. Kalnļiņu], ka mani izmaina pret Men-

deri. Aberbergs solās gādāt O. sekretļāres] vietu. Jāstrādā.

19.6.25.

Ceļos 7, jādomā runa skol[otāju] kongresā 1
.

10 aizeju,

aiznesu korektūru. Runa izdodas labi, bet nesaņem ar

aplausiem; tik pēcāk gan tā, ka jāklanās. Bet par goda

priekšsēdētāju arī neievēl. Dodu viņiem teātri. Vēstule

no Villoughbv, slavē, būšot jūlijā Rīgā; «Jāzepa» kostīmi

nāks atpakaļ. Freinbergs. Namā liks telefonu. Uz mājām.
Atnāk Gulbja vīrs, atnes VI sējumu, Misiņš: jau no-

rakstīts; dodu «M[ājas] V[ieša] M[ēnešrakstu]». Atnāk no

Brīvā teātra, lai laiž iekšā 2 aktrises. Atnāk Opincāns,

žēlojas par Rudzi. Atnāk Dīriķis taisīt tēlus no manis un

Asp[azijas], paņem ģīmetnes.
2 Šodien brauc Ida un O. īda
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laba [attīstīta?]. O. ļoti sekmīgi grāmatvedībā, kur tābij bai-

dījusies. Būs pēc 7 dienām. Man rīt uz zobu un namu.

Parīt būs leiši un igauņi. Jārunā, varbūt 2 reizes. Jā-

strādā.

20.6.25.

Ceļos 7, skatu cauri esejas. Kārtoju, avīze, plk. 12 uz

Gudžu, neņem neko par lāpīšanu. Uz teātri, korektūra.

Saņemu V2 jūlija algu. Atnāk Krauklis, vekseli parakstīt.
Atnāk Krūklis: Guters nav vēl atbildējis. Hasaits bijis.
Štengele tur nav saistījusies pie Kr[ievu] drāmas. Mazā

Miezīte. Aizeju uz namu. Telefons ir, runāju uz teātri.

Māja nav vairs mēma, varēs dzīvot tur. Jāiet otrreiz

plk. 5. Atnāk Millija pakaļ. Neeju. Mājās. Atnāk Tantiņa
un Zina dēļ savas grāmatiņas. Jāstrādā.

21.6.25.

Ceļos 6, domāju par runu, uzrakstu krieviski, eju 10,

teātrī
1

,
parīkoju. Zigelis, lietavietis, mani cildina, publika

pieceļas un aplaudē, otrreiz, kad to atkārto krieviski. Es

atbildu: kad nav kur tverties savā dzimtenē, tad aiz ro-

bežas varu tverties; robežu nav. Nez, vai saprata tā, kā

draudu? Visi [pulksten] 2 aizbrauca uz jūrmalu. Es uz

mājām. Mani ievēlēja par goda prezidentu; vakar ne.
2

Atnāk lūdzējs — 100 rbļ. Atnāk Stībenhaus: lai Asp[azija]
palīdz viņas māsai. — Visu vakaru meklēju pa veciem

žurnāliem. Jāstrādā.

22.6.25.

Ceļos 8, biju aizlasījies, kārtoju un meklēju pa veciem

žurnāliem, visu dienu. In. aiziet uz namu. Rēķini lieli:

30+40+15+5 tūkstoši. Jāstrādā.

23.6.25.

Ceļos 7, vingroju, bet nogurstu. Braucu 12 uz ministriju,
ka norunāts. Nav neviena. Satieku Valdšmitu, Parīzē bi-

jis, arī Švarcs. Mājās. Lasu Wang-lun, visu dienu. No

rītus korektūra. Jāstrādā.

24.6.25.

Ceļos 6, strādāju. Lasu Vang-lunu visu dienu un pa-

beidzu. Nekur neejam abi ar In. Nogurstu no lasīšanas.

Jāstrādā.
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25.6.25.

Ceļos 6, nevingroju, strādāju pie «Krauklīša» un no-

beidzu. Kārtoju vēl tālāk darbus. Lasu Herman Bahra

«Selbstbildnis». Atnāk Kalnsons, lūdzējs 300 rbļ. Atnāk

Emīlija: Gulbis pieprasot, kad iet uz namu. In. aiziet pie
Emmas. Tā apņemas visu izdarīt uz pusi lētāk. «Jaun

Ziņas» ziņo, ka es šodien atsakoties.1 Es likšu sevi atlaist,

ja nebūs pietiekoša kompensācija. Jātaisās uz braukšanu;

jāņem līdzi rokraksti. Jāstrādā.

26.6.25.

Ceļos 7, neesmu tūliņ iemidzis, nelabi gulējis, tomēr

uztraucies. Nespēju vēl apspiest kreņķus, bet tas ir vaj-
dzīgs, jo citādi beigas. In. arī uztraucas. Šorīt strādāju.
Atnāk Krūklis un Freinbergs. Atnāk Cipars, lai aizejot

pie ministra. Nobraucam ar Krūkli. Nolīgām ar Kalniņu,
ka pateiks otrdien, rīt, plk. 10, vai var maksāt vairāk

nekā teātrī. 1 Bet lugas ij tad nedot. Uz mājām. Atnāk

Dīriķis, grib izgatavot manu un Aspļazijas] tēlu, ņemam
4 fotogrāfijas. Atbrauc Olga. «Jaun. Ziņās» Villoughbv:

«Jāzeps tāda loma, kāda nav bijusi kopš Hamleta.»2 Labāk

vēl teikts nekā vēstulē, ko man raksta. Atnāk Baltgalve:
kādēļ aizejot? Es neaizeju.

27.6.25.

Ceļos 7, kārtoju, visu dienu šķirstu «Dfienas] L[apu]»
1890. In. uz Rīgu. Atnāk korektūra. Atnāk Gulbja jaunais
cilvēks: rakstu vēstuli Antonam. Atnāk pircējs krievs.

Atnāk Marģers Tanks, saku, ka no Niedras nevar ņemt

rokrakstu un roku. Kā rakstu drāmas. Runājam 3 stundas.

Vajga strādāt. O. uz pilsētu, sāk arī mācīties. Aši man

jābeidz kopraksti, tad var sākt jaunus darbus.

28.6.25.

Ceļos 7, strādāju pie «Daugavas». Atnāk Cipars, dodu

1100 rbļ. Ar O. Gaidām Emmu, bet neatnāk. Visu dienu

skatos cauri «Dienļas] Lapu» 1889. gadu, atrodu maz. Vai

tikšu galā? Vai jel maz varēšu palikt dzimtenē? Jāraksta

īsāk ievadi. Būs viss jāatmet, lai nāktu pie lielā darba

kā indiešu vecie; bet vai es vairs spēju lielo darbu? le-

vadi vēl labi un runa arī laba.

29.6.25.

Ceļos V2B, nevingroju, kārtoju «Eļienas] Lļapu]»
1889. g.f lasu korektūru. Rakstu par Ed. Volteri un «Višķu
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kāzām» 8. lp. Meklēju rakstus svešās valodās. Atnāk

Cipars. Atnāk lūdzējs [pie] Aspfazijas]. Atnāk «Daile un

darbs». Jansona IV bez aizrādījuma, no kurienes ņemti

raksti, 1 tā var daudz salikt iekšā. In. uz Rīgu, pārnes la-

sāmu vielu: Suvorina dien. grāmatu.
2 P. Lotti par Pekinu.

Lasu Suvorinu. Šodien kabineta spiediens. Rīt iešu uz

Rīgu.

30.6.25.

Ceļos V2B, eju uz Rīgu, Kalniņš: nauda tagad nevarot

būt, budžetā ielikšot. Atbilde plk. 12., lai piezvanot. Eju
uz teātri. Krūklis, lai piezvana. Atnāk Cipars, atbilde po-

zitīva apmēram. Rīt lai aiziet. Atnāk korektūra. Atnāk

Kasparsons, par velti sēdējis cietumā. Saku, lai raksta

romānu. Darīs. Atnāk Mackēvičs — lietaviets, bēglis no

Lietavas reakcijas. Dodu 1100 rbļ. Atnāk vēlreiz, pazau-

dējis pasi. Vēstule no Az. Jāstrādā ašāk.

Juglio
1.7.25.

Ceļos V2B, lasu Suvorina atmiņas, atnāk Freinberģis.
Uz ministr[u]. Visu sola, parakstu atteikšanos. Uz teātri.

Fr[einbergs] un Krūklis, lugas nevarēs uzvest. Mierlauks

arī kondolē. Uz mājām. Lasu Suvorinu. Atnāk übags. In.

atnes 4770 no lauku skatuvēm. Gulbis došot viņai par

«Ruti» prēmiju, kuru lugas nav izpelnījušas. 75000 rbļ.
Dod arī avansu 15000 r. Bet man parādu nemaksā. Atnāk

Gulbja vīrs, atnes «D[ienas] Lļapu]» 1891.—92. Atnāk ko-

rektūra. — Varu vēl atteikties arī no padomnieka. Steig-

ties ar koprakstiem, lai varu braukt.

2.7.25.

Ceļos 727, rakstu un nobeidzu «Daugavu». Lasu «D[ie-
nas] Lļapu] 1891. g. Atnāk korektūra. Atnāk Cipars, atnes

drusku īres 4000 no Zariņa. Atnāk Veckalns: kapa uz-

rakstu Masakam; uzrakstu pantu
1
.

Atnāk vācu dzejnieks:
lai izskatu dzejas. Atnāk latv. dejotāja, vietas. Atnāk

pasts. 2 apsveikumi no Sasmakas. — Eju uz bādi. Pēter-

sons esot liberāls, nevar nevienu atlaist. — Jāstrādā.

3.7.25.

Mostos 5. Vakar biju vannā pie Priedk[alniem]. Sū-

dzējās par Pētersonu: ka neatlaižot sliktos kalpotājus,
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baidoties. Šorīt guļu līdz 6, tad korektūra IV2 stundas.

Uz ministriju. Paziņoju pa telefonu «S. d.» Ozoliņam, ka

aizeju ar visām lugām. Ministrim pieprasu triju gadu

atvaļinājumu. Vai alga būs, atkarāšoties no darbu dau-

dzuma. Nākamā direkcija: Brigaders, Bērziņš, Gulbis, Mier-

lauks. Smiļģis no visiem, preses rekomendēts. Parīzes

leļļu panākumi. Arī karnevāls. Krūklis: nevaru dot savas

lugas: Anni visu pārvaldīs.
1

— Tātad viss uztraukums

Anni dēļ. Aizpērn denuncēja. Tad preses kampaņa. Tad

ministru mobilizācija. Tad uzvara. — In. var dot Smiļģim.
Romāns paliek. Bet nu mierīgāks prāts; nav liela cīņa,
bet atkārtojums no dekadentuuzvaras laika. — Nav jābēg
uz ārzemēm, noscitur ridiculus

2 [1 nesalasāms vārds]. Nu

jāstrādā. Jābrauc uz Ķemeriem. Tad* uz ārzemēm. Strādāt.

4.7.25.

Mostos 8. Nestrādāju. Lasu Pierre Lotti «Pekinas pēdē-
jās dienas», tikai reportāža, atkārtojas. Strādāt nevaru.

Vingroju. Noguris. Pēcpusdienā telefons ziņa: Doriņai

smadzeņu trieka Majoros. Aizbraucu, sadzenu policiju, tā

ļoti pūlas, sadabū tikai pēc 2 stundām Sarkļanā] Krusta

autu un I pilsfētas] slimnīcu, kurā no sākuma negrib uz-

ņemt. Ceļā Doriņa nomirst. No Bethera Marienbādes līdzi

ārsts. Novietojam slimnīcas kambarī. Irma Līcīt līdzi bi-

jusi, palīdz līdz galam. Istabiņa Doriņai glīta. Aizslēdzam,

aizejam. Plk. 1 mājās. In. neceļu. [Anniņ?] un O. neguļ. Es

maz, tieku modināts. Jāstrādā, bet negribas. Jāsaņemas.

5.7.25.

Mostos 2, tad 5, tad 8. Atnāk Priedkfalnu] Ann[a]. Ar

zirgu uz slimnīcu. Atnāk lūdzējs 50 rbļ. Atnāk korektūra.

In. sarunā ar Emmu. Uz Jelgavu ar autu. Es lasu visu

dienu. P. Lotti. Nestrādāju. Pirmā karstā diena. Noslin-

koju. Atnāk Emma, sludināju avīzē. Doriņai nauda no-

ņemta. Bēres maksā 30—50000 rbļ. Bet tik daudz dabūšot

pensijas atpakaļ. Mana ģīmetne, nezināma, glīta. Jāstrādā.

6.7.25.

In. nāk pērkoņa dēļ pie manis gulēt. Plk. 4 aiziet, ne-

guļu. Mostos 8. Jāiet uz slimnīcu pēc miršanas zīmes.

Saruna ar Ziediņu, liberāls, pret Putniņu. Dabonu zīmi,
ar važoni paspēju vēl 2 min. pirms vilciena aiziešanas.

Uz teātri, ceļā satieku Cipariņu. Kājām mājās. Atnāk
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korektūra. Atnāk «Brīvā teātra» Karlsons. Gzovskajas un

Gaidarova iebraukšanu. Atnāk Freinberģis, vai nevarot

taču palikt teātrī. Atnāk Gulbja vīrs, Gulbis prasa pa-
domu: vai nākt par direktoru. Atsūta manas vēstules

Cielēns kondolē un lai neņem padomnieku. Atnāk Erna

Gramkau. Atnāk Cipars, 2400 r. no Jurjān. Atdodu 3000

bēru vajadzībām. Atsaku Lil[ijai] Štengel avansu 50 000

Telegramma no Opincāna. Latgal[ieši]. Konference. Jā-

strādā.

7.7.25.

Ceļos 8, rakstu vēstules: Gulbim, Cielēnam, Abļerber-

ģim?] un lūdzējai. In., O. un A[nniņa?] uz Rīgu. Guļu. 0.

pārnāk un atkal aiziet. Atnāk Gulbja vīrs. Atnāk Pried-

kļalnu] Anļnaļ. Atnāk Cipars, sludinājums maksā «Jaun.

Ziņ.» 1200 rbļ. Atnāk Deglav Emma. Atnāk Briedis un

Irma Līcīt. Atnāk Veckalna liste priekš Aku ielas 10, dodu

1000.1 Atnāk Veckalna māsa ar bērniem. Rīt p. 9 jābrauc.

8.7.25.

Ceļos V26, braucu uz slimnīcu, kopā ar G*., In. par vēlu.

Ziediņš un inspektors Lejiņš glīti sarīkojuši bēres. Zie-

diņš runu, Aspfazija] atbild. Ar autu uz Jelgavu. Pavadām

līdz Bruņenieku ielai. Pateicos visiem reižu reizēm. Labi

šķiramies. Ar vilcienu uz Jelgavu, 2 kl. 6 biļetes. Zālīts

un Zālītene līdzi, Erna, Irma, Ozoliņ Emma, Olga. Runā

Zālīts. In., tad es; labi dzirdams, bet slavē ateismu. Bez

mācītāja un dziesmām. Tik kapličā Zeltiņa. — Tad ejam
uz kafejnīcu, kur pēdējo reizi bijusi Dora. Skuja Dr.

niedrenieks, bet ironizē par viņu. — Mana runa bijusi

par stipru. Lazda bij, bet nerunāja; partija neievēro

mūs. — Ar Zālīti, mājās braucot, labi saprotamies. Balodis

grib ar mani runāt. Atnāk sūtnis Balodis, bet In. guļ.
Atnāk korektūra. Strādāt.

9.7.25.

Mostos 4, sāp kājas, nogurums, guļu vēl līdz 8. Avīze,

brokasts, savedu rēķinus, par bērēm es izdevu 6000 rb.

In. ap 20 tļūkstošusļ. Atnāk Cipars, iedodu dzer[am] naudu

500 rb. Nodokli [par] nekustfamo] īpaš[umu] 670 rbļ. In

uz Degl[avu], bet neatrod mājās, no 3—B. Ar O. runājos.

Rakstu 72 rind. bērnu dzeju
1
.

Jāstrādā. Lasu korekt[ūru].

Strādāju. Atnāk Johannaar liliju. Atnāk übadze, 3 reiz. —

Atnāk bērni — 100 rbļ. Jāsteidz strādāt koprakstus.



315

10.7.25.

Ceļos V2B, avīze, meklēju dzejļoļus] «Jaun[ības] Tekām».

In. uz slimnīcu. Atnāk korektūra. Atnāk piena sieva. At-

nāk Krūklis, parakstu Stengelei. Atnāk Kļaviņš, brošūra

par jaunu ticību. Vajga strādāt un uz Ķemeriem.

11.7.25.

Ceļos 7, mostos 3, vingroju, atpūšos, avīze. Uz Rīgu.
In. uz slimnīcu. Ministrs nav atnācis. Saņemu korektūru.

Krūklis: vajdzēs 3-šā teātra. Uz mājām. Ceļā satieku

Krūžu, jaunatne vairs nesaprot mani. Priedkļalnuļ Anļnaļ:
māsu kongress melns. Atnāk Antons: neuzņems ļaunās

kritikas, sacīs, ka manu publicistiku un runas nepazina.
Atnāk Kļaviņš: jauna reliģija. Atved Doriņas mantas.

Atrodu savas vecās fotogrāfijas. Prāts uz braukšanu —

«J. Z.» Smiļģa projekts par teātru savienošanu1. Latviešiem

jāiziet cauri kumēdiņiem arī mākslā, lai nāktu pie īstas

mākslas. Otrreizējie dekaļdeļnti. Jāstrādā.

12.7.25.

Mostos 6, nakti biju nomodā V22, nomazgājos un atkal

aizmigu. Rakstu Jesenam 40 rind. dzejoļu
1
.

Lasu, Doriņas
albumus skatos, nogurstu. Lasu vācieša dzejoļus2

. Noguris

prāts. Pirmo reiz sāku domāt uz nāves labumiem, vismaz

par miršanas iespēju, kā mira Doriņa. Agrāk nebiju pat
par iespēju domājis.

13.7.25.

Ceļos 7, vingroju, lasu: J. Pontēn «Babels Turm» 1
.

In.

uz Rīgu, dabū no slimo kases 8000 kā izņēmumu, no pen-

siju kases neko. Sarunas ar O. Atnāk lūdzēja, 100 rbļ.
un drēbes. — Apnikums, negribu pat ne beigt koprakstus,
sākas beigas manai godībai. [Teksts sasvītrots] Bijušais

dekadentu laiks atkārtojas. — Vajga mest visu un prom.

Saņemties.

14.7.25.

Uz Rīgu, In. arī, dēļ tapetēm. Teātrī p. 6, uz Ķemerļiem].
Uzņemu istabu 2500 r. Lācis. Pa ceļu uzrakstu 2 runu

ievadus. Nogurstu. Vakarā ar In. jābrauc prom. Strādāt.

Turos, lai negrimtu grūtsirdībā. Jauns mērķis, tad varēs

dzīvot.
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15.7.25.

Uz Ķemeriem ar kurvi. lemaksāju 500 par iztiku. 5 sa-

gaidu, pēc tam IV2 stund[as] rakstu polemiku par teātri1,
jo nu jaunā direkcija: Bērziņš, Gulbis, Brigaders. Guļu

nemierīgi. Rīt uz Rīgu.

16.7.25.

Braucam 6—45. Satieku Nikol. Kalniņu, nopircis mājas,
gandrīz muižu no klienta, t. i., izkrāpis. Rīgā nomaksāju
protesta vekseli Cālītenei 10000 rb. Cukuram162500. Krūk-

lis nodod Bērziņfam] manu lugu noņemšanu. Atbrauc

Bērziņš un Kārkliņš, lai nedarot, citādi šie arī nepalikšot.
Kad es atsakoties, šie gādāšot «Jaun. Ziņām», lai rakstot

romānu. Uz mājām; rakstu polemiku, garu, 6 lp. 2 Atnāk

Opincāns; 26. jūl. uz Latgali. Atnāk vāciets, dzejnieks:
lai uzņem pavalstniecībā. Atnāk Baltgalve, laikam dēļ aiz-

devuma. Atnāk 2 baltkrievi, lai aizrunā. Būs rīt jāpaliek
Rīgā. Jāstrādā.

1.9.25.

Ķemeros ņemu 30 vannas. Noņemu dzīvokli Robež-

ielā 20, pie Kroņkalna, 2500 r. Pārtika tikai 1500, vanna

5000. Bieži jābrauc uz Rīgu. Atbrauc 0., atbrauc krievu

Grišins, Veidemans, lai eju uz Dailes teātri par direktoru.

Krauklis fotogrāfs. Podnieks, kas man paliek parādā
25000 r. Lasu «Veltgeš[ichteļ». Strādāju pie IX sēj.; daudz

darba. Negribas strādāt. Maz vingroju.

Settembre

1.9.25.

Ķemeru peldes apstādināja kroniku. Esmu kopš nedēļas

mājās, bet vēl gribu turp aizbraukt. Šodien tā kā vakar

pie Misiņa bibliotēkā, meklēju «Dūna Zeitfung]» 1905. g.

polemiku «Sudrļaba] šķidr[autu]», «Tēvijā» nav. «Balsī»

1884. nav mana raksta. Atnāk no Gulbja. Atnāk 2 īrē-

tāji. — Strādāju pie IX ievada. — Vingroju.

31.8.25.

Vingroju. Uz bibliotēku. Uz Ārl[ietu] komļisijas] sēdi.

Atnāk fotogrāfs un kādi 20 no mūsu jaunatnes biedri.

Fotografējamies, dzied, ierakstās, mīļi satiekam. Grīnīte

solās pārskatīt mļanas] runas. Vakarā atbrauc īda uz paris
dienām. Atnāk Cipars ar 30 000 rb. mana atvaļinājuma

algu. Vingroju.
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2.9.25.

Ceļos 7, strādāju pie ievada IX līdz plk. 1. Tad uz bib-

liotēku. «Tēvijā» lieku norakstīt ārzļemju] ziņas no

1.5.1891. «Dūna Zeitļungļ» neatradu polemiku par «Sud-

rjaba] šķidrļautu]». Satieku Misiņu, Antonu: jāliekot vēl

Aronu Matīsa ģīmetne. Eju uz Gulbja veikalu. Eju uz

staciju, nesatieku O. Vīrs, it kā pazīstams, ceļa naudu

prasa, 50 rb. Vēlāk divi prasa ceļu. Atnāk Krievs. In.

nolīgst par īri Bazn[īcas] ielā 8 tūkstļpšus] un 70 tļūkstošus]

remonts. Atnāk no part[ijas] biroja, parakstīt vekseli par

200 lt. Atnāk korektūra. — Nevingroju.

3.9.25.

Vingroju. Strādāju kopš 7. Nebraucu uz Rīgu. Atnāk

pie In. Atnāk Krievs parunāties. Lasu korektūru un rakstu

ievadu IX sēj. O. slima. Dzīvības jautājums, ka dabonam

savu presi. «J. Ziņ.» ir liela daļa strādnieku publikas, kas

balso par mums, bet nelasa, jo nav moderna avīze. Ir

iespēja uzvarēt.

4.9.25,

Vingroju. Strādāju kopš 727, ceļos jau 5, rakstu ievadu

IX. Plk. 1. eju uz bibliotēku. Neatrodu. Misiņš aicina pie
sevis mājās Skolas [ielā] 25. Mājās. Satieku Dīriķi: grib
taisīt lielu manu galvu.

1 Es izskatoties pēc 45 gadiem. Da-

būjis 172 pūrvietas pie Siguldas, ielicis 7000, izņēmis 3.

Atnāk korektūra. Atnāk āboļu pircējs. Atnāk latgaļi
Beliškovičs un Puļenčika: nupat beigusi ģimnāziju, iz-

skatās veca. Korektūru lasa man arī Ida. Večiem 5000.

Atnāk pēc vekseļa. Atlaiž no Liepājas braukuma. Bet

vēlāk būs jābrauc. Rozītene teikusi, ka visi gaidot mani

par prezidentu. Lai nebraucot uz laukiem.

5. un 6., un 7.9.25.

Eju uz bibliotēku un uz Misiņa dzīvokli. 5 istabu, jaun-

kundze. Pārrakstu, lasu no 1917. g. Atnāk ziņa, ka Vil-

loughbv brauc prom. Pavadu līdz ar Bisenieku un Gros-

vald jkdzi. In. atnes buķeti, bet pate aiziet. Atnāk ziņa,

ka jābrauc uz Liepāju. Braucu plk. 11. O. uz teātri, aiz-

brauc Ida.

6.9.25.

Liepājā 1
, guļam vāji. Kopā ar

Menderi. Saņem Mite-

nieks un Melnais. Pēterb[urgas] viesnīca. Plk. 11. Leišu
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biedrībā. Runa man iet labi, bet aizmirstu vajadzīgo. Sa-

ņem labi, ar aplausiem. Menders runā ne labāk, tikai

reālāk, kas dara labi. Pusdiena, pastaiga, vakariņas, es

maksāju [Vulpoti?] klubā. Grib pirkt namu. Pilsēta labi

uzposta. Satieku Medni Ed. kā aģitatoru, minors tonis.

Ulmanim vakar bijuši 300 klausītāju. Guļamvāģis maksā

400 rb. Visi izdevumi man Liepājā 1000 rbļ. Guļu ērti, bet

nemiegu labi.

7.9.25.

lebraucu 7, agri. O. kuzēns atbraucis, skolnieks, ies še

Dzeņa skolā. Eju pie Gulbja pēc naudas. Saņemu pret

vekseli 50 t[ūkstošus]. Pa to starpu I[niņš] arī saņēmis
50 tļūkstošus] un VIII sējumu. G[ulbis?] dikti laipns. Eju

uz Misiņu, nav mājās. Daudzi sveicina, vai vairāk nekā

agrāk? Guļu, bet neaizmiegu. Atnāk korektūra. Atnāk

Grīnīte ar meiteni, atnes izlabotas runas. Atnāk Rozīte. —

Jāstrādā daudz. Vakarā apsveikļuma] telegrļamma] no

čekiem.

8.9.25.

Ceļos 727, lasu korektūru visu dienu. Atnāk ar jaunu
korektūru. Atnāk Orientācļijs] un Dziļleja: pēc dzejoļiem;

ziņo, ka skolotāju koris dziedās plk. 7 no rīta,1 skol[o-

tāju] namā, partijļas] C. K-ā. Atnāk Priedk[alnu] Anļna]:
izšūs kreklu. Atnāk telegramma atkal no citļas] čeku par-

tijas. Atnāk Cipars, grib 6000, tāpat grib Dreiere. Jāmeklē

dzejoļi no epa 1905. g., bet nav še rokrakstu. Nepaspēšu
visu sastrādāt.

9.9.25.

Ceļos 7, meklēju dzejoļus Dziļlejam. Uzrakstu vienu

no 1905. g. In. saka, jubilejā nevarot, lai labāk dodot

aforismus. Likšu koprakstos manus vācu dzejoļus. Vin-

groju. Atnāk vācu lūdzējs, rakstu rekomendāciju. Atnāk

Rītiņš pie In., būšot skolotāji dziedāt plk. 7 no rīta. Atnāk

Egle un Balta ar «Mūra» tulkojumu. Man gribot dāvāt

Pērles gleznu; Kult. fonds nevarot, jo es loceklis. Pacie-

nājam ar āboliem. Atnāk fotoļgrāfs] Krauklis, atnes 8 Ķe-

meru fotogrāfijas, labas. Jāstrādā, neko nepadarīju. Jādod

arī Eglēm drāmas gabals.

10.9.25.

Šo rakstu ar 12.9.25. man dāvāto mūža spalva. Strādāju

jau kopš 7 pie manuskripta sagādāšanas «Domām», Eg-
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lem v. c. Lūkoju atpūsties. Nakti plk. 12 atnāk Raiņa
kluba Torņakalna nodaļas orķestris. Paliekam kopā līdz

plk. 3. ledodu 2000 rb. Bij labi.

11.9.25.

Ceļos 5, jau 6 ir klāt skolotāju koris; ļoti sirsnīgi uzrunā

Kūla, atbilde man iznāk mīļi, ar humoru, vispār esmu

jautrs; vēlāk dzirdu, ka iespaids bijis labs skolotājos,
daudz sirsnības. Krauklis, fotogrāfs, atnāk par vēlu, bet

atgriež visus atpakaļ un noņem 3 skaistas grupas. Nāk

nepārtraukta rinda sveicinātāju un fotogrāfu līdz plk. 12.

Tad aizved Rītiņš uz savu skolu 1
,

tik sirsnīgi, ka nespēju
parunāt; vēlāk runa man iznāk labi, In. skaistāk, atvado-

ties spiežam katram roku, daudzi skūpsta rokas: nē, ne-

esmu onkuls, skūpstu pašus. Palaiž ar puķēm. Pārved mā-

jās, paēdam drusku stāvot, jo nāk pastāvīgi sveicinātāji.
Tad aizved skolotāji pie sevis2

, puķēm pušķotā autā, pie
logiem ļaudis skatās, nopakaļ: Rainis, Rainis un «Vos is

dos?3
». Skolotāji ārkārtīgi sirsnīgi, ir arī Zigelis no Lieta-

vas skol. pirmininkas 4. Mani ļoti slavē, — atoms, ap kuru

pulcējas (Šteins), visi paliek mazi manā priekšā (Dēķens),
ārzemēs mans iespaids (Kūla un daudzi). — Es runā to

ierobežoju: par daudz! Oberlehrer.5 Runa iznāk laba. At-

brauc pakaļ partija
6
.

Mūs nēšus iznes skolotāji. Pie auta

daudzus skūpstu, liela sajūsma. Aku ielā 10 partija gai-

dījusi 4 stundas, noguruši, sajūta nosvērta, sirsnīga, bet

bez aizraušanās kā skolotājos, vēlāk iesilst, S. S. S. un

pionieri, fotografējamies, arī ar jaunatni, atved mājās ap
12.

12.9.25.

Lielā sapulce, lielā diena. No rītus atkal apsveicēji, te-

legrammu jau ir 100; bērni atnes puķes, noliek un aiziet,

tā ka nezinu, kas bijuši, 6 meitenes no Kr. Barona ielas ar

adresi; vietējie, «Rīgas Ziņu» korespondenta kundze,

bērni, kuru mātei biju palīdzējis, atnes puķes. Nedabonu

nemaz gulēt. In. gan. Plk. V2B Orientācijs un Jagars aiz-

ved uz Amatnļieku] zāli 1
, Olga līdzi. Saņem ar salūtu

S. S. S. un pionieri, brļīvi] sveiks! un esi modrs! Kaisa pu-

ķes; goda sardzē 4 meitenes, runas apsveic, cik ilgi Lat-

vija, tik ilgi Rfainis]. Dziļleja, orķestrs
1

Publika ārkārtēji
silti saņem apsveicēju ļoti daudz, skūpstāmies, In. arī,

daudz adrešu, dāvanu. S. S. S. goda biedrs un šī spalva;

daudz žīdu. Piguļevskis, skaistā skolotāja no Birutas. Iztu-
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ros brīvi, runa ne tā, kā gribēju, bet tomēr labi, koncerts,

pret programmu apsveic arī Paula Baltābol. Izvadīšana

vēl sirsnīgāka, divi auti, viens ar milzu vaiņagu, daudz

adrešu. Vakarā es viens ēdu. O. ārkārtīgi uzbudināta, sa-

jūsmināta. Facits2
: sirsnība, mīla, gods, un aiz tā liels

spēks aiz manis, daudz pārmetumi par uzbrukumiem man,

par teātra atņemšanu. Sajūta, kad mani aizskars, spēks
celsies, darīs, ko es teikšu. To sajūt I[niņa], arī O. Nu

esmu likvidējis visu veco dzīvi un jāsāk jaunā. 100,
2X60, 1000 gadu!

13.9.25.

Ceļos 7, apskatām visas dāvanas, visi kopā brokastojam,

paguļu, līdz atnāk jaunatne, nemazgājies, nevingrojies.
O. apmazgā ar odekolonu. Sirsnīgi sadzīvojam, kaut gan

esam sveši. Sanākuši kādi 18 jaunekļi un meiteņu. Vairāk

dziedam. Es padziedu: «Ābrams jau sen nomiris» un

ievedu jaunu kora dziesmu par lielu prieku. Vēlāk de-

klamē un dzied solo. Katram O. dod puķes. Pie vārtiem

ilgi atvicinājamies rokām, kopā sēdam mājenieki visi un

pārrunājam. O. gluži jauna, nevar nokāpt no debesim.

Jauna mīla.

1925.

Jauns mūžs

pēc sešdesmit gadiem.

I Vecā mūža likvidācija. Kopoti raksti jāpabeidz. At-

darbi, papildu sējumi; tad «jaunās strāvas» priekšteči,
mana «jfaunā] str[āva]». Tad mana biogrāfija. Jau šo-

dien apskatot, iznāk vēl 4 sējumi, kopā XIV sēj[umi].
II Sevis apskate, jauna mācīšanās, visu zinātņu studijas.

Vāgners dāvājis Volkelt Aesthetik ministrijai visus iz-

devumus. Grāmatizd. Citus rakstn. — Ceļojumi. —

«Dvēsles dziesmas».

111 Veco 100 darbu likvidācija. «Dvēsl. dziesmas», vecās

drāmas, Lieldarbs.

IV Jauni darbi no jaunās apskates un studijām. Jauni

darbi no jaunas filozofijas.

14.9.25.

Man atzina jaunas ierosmes vecais Dēķens: jauna va-

loda, jauna morāle — solidaritāte, jauna ticība — saule,

jauna mīla.
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Tagad jauna sabiedrība pati iznāk satiksmē ar darba

jaunatni. Ka ievilkt jaun. strādniecību? Mēs satiksimies
ik mēnešus, varbūt ik nedēļu. Jauna savienība: domu ro-

taļas, mīklas, improvizācijas]. Jauna bērnu rotaļa: «Zelta

sietiņa».

Priekšlasījums vai raksts: jaunais proletāriskais latv.
cilvēks. Lasīt par to jaunatnei.

14.9.25.

Ceļos 7, rakstu šīs piezīmes, taisu plānus jaunam mū-
žam. In., tad brokasts, āboļi, pēc tam guļu līdz pat 7*3,
vingroju, lasu, apskatu dāvanas. Atnāk Cipars: veksels

Parņicka, atnāk veļas šuvēja, kas dāvāja kreklus. Atnāk

telegramma. Atnāk lūdzējs pēc 40000 rbļ. Atnāk pasts
vēl ar sveicieniem. Jāatbild ar vēstulēm. Atnāk Ekkus ar

korektūru un naudu: man 1500 rbļ. no «Rituma», In. no

«Rituma» un Gulbja, kopā 46000 rbļ. Ceku avīzes — 7 —

un «Postimees» sveicina; sevišķi labi čeku vācu partija.
O. skumja. Rīt jāiet uz sēdi, jāsāk strādāt. Nedēļas darbu

saraksts.

15.9.25.

Ceļos 7, lasu, atnāk Cipars, grib 12000 vek[seli], atnāk

lūdzējs, jāiet 12 uz sēdi. Provinces aktieri, labprāt runā-

jos, sēde līdz plk. 5, grib parādīt Nacionālajam] teātrim,

ka šie spēlē labāk. Vēl sveicieni. Rāviņš, čeku-latv.

biedrība aicina par savu biedri, meitenes sveicina. Atnāk

Olga Resnevic, sēd ilgi, Dūzes un Amadori draudzene,

māksleniece pēc dvēseles un splīnīga [/ nesalasāms vārds].
Atnāk junga. Nosūtu Ciparu samaksāt Greblem. Saņemu
naudu no saeimas. Jāsāk vēstules — sveicieniem atbildēt.

16.9.25.

Ceļos 728, lasu korektūru, avīze, atnāk Bīlmans: 1905. g.

fotogrāfijas un manas; dodu līdzi arī manuskriptus «Do-

mām». Atnāk korektūra, man nav gatavs. Guļu. In. neiet

uz Rīgu. Atnāk Grīnīte ar izlabotām runām, dodu 3 sēju-
mus koprakstus. Atrodu «Zaud[ētas] tiesības» vāciski,

bet jāpārraksta. Atnāk junga. Vakarā kārtoju rakstus un

lasu korektūru. Gribas atpūsties. — Patīkot (Bīlmans) Frei-

nāta «Vācu gūstniecība», arī 1905. g[ads]. Tātad var rak-

stīt 1905. gada epus un dzejas, un atmiņas. Zeibolts, arī

zelta Rietēklis. Albats. Jāstrādā.
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17.9.25.

Ceļos 7, lasu korektūru, kārtoju runas. Atnāk korek-

tūra, iedodu runas. Taisos braukt uz Ķemeri, bet In. ne-

var laist līdzi Anniņu. In. grib braukt pie Asmusenes, bet

nozūd Didzis. Nebraucam neviens. Atnāk fotogrāfs no

Klio, noņem oranžereju (menažeriju, kā saka Anniņa) un

visas trofejas. Atnāk ar «Dzelzceļnieku». Aicina uz Lie-

pāju: izstāde un tehnikums 5 g. jubileja. Anniņ stāsta, ka

no Alton[avas] ielas skolas 29 bērni, II klases, nākuši ar

puķēm, bet skolotāja neļāvusi iet iekšā pie manis. — Maz

pastrādāju. Jāraksta vēstules — atbildes apsveicējiem. Jā-

strādā.

18.9.25.

Ceļos V2B, korektūra, avīze, āboļi ikrīt, vingroju. Atnāk

korektūra. Atnāk latgaliets, grib pensiju. Guļu. Atnāk

vēstule no Ch. Barret, Voltera, Liepājas, Codes. — Jā-

brauc uz Liepāju. — Neizlasu visu korektūru, neuzrakstu

jaunus ievadus. Atnāk Gulbene ar īri. Cipars nerādās, kad

tik nav aizbēdzis ar naudu? — Jāraksta atbildes. Neko ne-

paspēju. Jāstrādā.

19.9.25., rakstīts 22.9.25.

No rītus neatminu. Plk. 7 ejam abi ar Iniņu uz Tautļu]
savienības b[iedrības] sarīkotu Meierovica vakaru. Pirmo

reizi abi oficiālā sapulcē. Par daudz oficiāli, sēd visi kā

sastinguši. Apsveicam abas Meierovicenes. Daži rokas

spiedieni. Mans mīļais Barret, pateicos tam. Tad mājās.
In. ar autu, es uz vakzāli. Gaidu. Satieku Klāru un Paulu.

Klārai par dārgu guļamā, maksā 600+ 400.

20.9.25.

Braucu kopā ar Briedi. Noguļu. No rītus Kārkliņš. Lie-

pājā
1

saņem partija. Cauri ēkai stāv pionieru garde.

Pušķi pasniedz no publikas. Auto pie skolotāja Hūna.
Patīkama kundze, noturu par ģimnāzisti, ukrainiete. Bro-

kasts. Jārunā teātrī plk. 10, bērni vien, ļoti sirsnīgi. Kār-

kliņš labi runā. Mani bērnu deputācijas apsveic, smukas

ebreju meitenītes latviski, krievietes krieviski. Divas m[a-

zas] baltas meitenītes pie sāniem. Mana runa arī laba.

Tad atpūta pie skol.r pusdiena, 4 atkal sapulce teātrī, lie-

liem. Ļoti jūsmīgi, deputācijas, kori, partijas koris tautļas]

dzļiesmas], t[autas] augstskolļa] manus tekstus. Mana runa
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arī laba. Zēnu uzceļu pāri pār tribīni. Nākotne sveicina!
— Balti ziedi, meitenītes blakus baltam sniegam — man.

— Ilgas ovācijas un ardievas. Vakariņas, atnāk aktieri.

Nāks ar izrādi uz Rīgu. Palaiž uz vakzāli ar pilnu kupeju
puķu. Kārkliņš būs literatūras profesors. Lai raksta par
manu filozofiju, kuru uzsvēru savās runās. — Liels tri-

umfs, liela, dziļa mīla. «Tu vari būt mierā», alga ne vien

avanss, bet pēcāk īsta.

21.9.25.

Pārbraucu 7 Torņakalnā. Dzelzceļnieks pārnes uz 2 rei-

zēm man puķes, 100 rbļ. negrib ņemt. O. skumīga. Guļu,
lasu drusku korektūras. Atnāk korektūra. Atnāk ziņa uz

sēdi. Guļu, eju uz bādi. Priedļkalnu] Anniņ: lai rakstot

«Grakhu». Apkarojas Breikšs — soc[iālā] apgāde ar so-

c[ial]dem[okrātiem], slimnīca cieš. No 7—V2 10. O. sku-

mīga, neizdodas mierināt. Man jāstrādā daudz vairāk.

22.9.25.

Ceļos 8, korektūra. Atnāk korektūra. Atnāk Liepula-
piņa, atnes vēstules. Konrāds grib atņemt māju Regīnai.
Atnāk Krauklis, veksels. Būs piektdien fotografēt. Eju uz

sēdi teātru padomē. Nolemjam atspiest vācļiešu] un krievu

mākslas, prasot, lai ņem tik vietējos spēkus. — Eju pie
Ekkus; negrib «Vecā strāvā» izejas 1 (jaunfās] rindas), sa-

līgstam, ka dos virsrakstus un V 3 izeju. — Sveicieni: «[The]

Riga Times», «CeroAHH» CyApa6K[aAHc], «Rigļascheļ
Rundschau». — In. iet uz Rīgu. Asmusene: atkāpjas pret
divkāršu rokas naudu. Nu reiz izšķirts. Ļoti jāstrādā.

23.9.25.

Ceļos 6, lasu korektūru. Atnāk korektūra. Atnāk Grē-

viņš ar kundzi un dēliņu1, Švābe un Rozīts: svinības

19.10,2 kā ziņots «J. Z.», Mazā Ģildē mielasts, ā 8 lt, esot

domājams, ka būšot 300 dalībnieku. — Braucu ar Anniņu

uz Ķemeriem. Pa ceļu lasu korektūru. Saimniekam

420 r. +80 un vēl 100 dzer. naudas. Anniņai 50 r. Laipnis
konduktors un kāds ceļnieks. Korektūras nu jau 3 priekša.
Rīt uz sēdi plk. 5 ārp[us]skol[as] izgl[ītības] kongresā. Jā-

iet
uz drukātavu. Strādāt. Dreierīte pateicas; savāda pa-

rādība!

24.9.25.

Strādāju daudz pie korektūras un ievada rakstīšanas

Atnāk Augsburga aģents
1
,

nams par zemu apdrošināts,
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lai paceļot par 50%. Atnāk korektūra. Eju plk. 4 uz Rīgu,
drukātavu, netieku iekšā. Uz Arp[us]skol[as] izglit[ības]
padomes sēdi2 plk. 5, runāju, bet bez iespaida. Plk. 7 at-

kal uz drukātavu, līdz 9. Ekkus fotogrāfiju likšu iekšā,

pilns. In. iedzēries, saēdies desas, nakti neguļ. O. vēlu no

lekcijām mājās, arī dzērusi skolotāju pašu vīnu. Esmu

noguris no strādāšanas. Jāstrādā.

25.9.25.

Ceļos 5, neguļu aiz pārpūliņa, nevaru labi strādāt. At-

nāk Cipars: jāmaksājot polise «Daugavai». Atnāk Augs-

burga aģents, atnes polisi jauno. Atnāk Sāmus atraitne no

Krievijas, brauks uz Talsiem, vieta pagājusi garām. At-

nāk Gulbja zēns ar 50 000. Atnāk Asmusene, atdod atpa-

kaļ zīmi, dabon 50000. Nu namiņš atkal mūsu, par mā-

cību 50 tļūkstoši]. Jāremontē. Jāstrādā.

26.9.25.

Ceļos 7, lasu korektūru, sāku rakstīt ievadus. In. ap-

slimis ar influenci. O. aiznes puķes Clio, ļoti priecājas,
dieva svētību nosauc. Atnāk «J. Ziņu» vīrs ar naudu,

50 rbļ. par dzejas rindiņu, 4175 rbļ. Atnāk padomprasītāja.
Atnāk Spilners un klintniece: 10. oktobrī mans vakars1,
13. okt. rakstnieku vakars. Spilners grib salasīt visas ap-

sveikuma runas kopā par sevišķu grāmatu, — būtu labi.

Dodu ābolus. Strādāju ļoti daudz, bet vēl daudz vairāk ir

pāri. Rīt atkal jāiet uz sapulci runāt. Kad es beigšu? An-

niņa stāsta, ka Ekkusene aizstāvējusi mani pret draudzeni

Ulinieti, ka es daudz strādājot. O. stāsta, ka lielā veikala

vadītāja šuvēja man draudzīga un aģitējot par mani. An-

niņ: es nekad nebeigšot, jo būšot kas jauns.

27.9.25.

Ceļos 7, rakstu ievadu. Atnāk Liepupes veco strēlnieku

biedrība, lai brauc 25. okt. pieminekli iesvētīt. Atnāk

mītnieks. Ejam plk. 2uz Aku ielu1. Runa man izdodas labi.

In. arī runā. Ļoti daudzi pazīst, arī sveicina. Atnāk Ber-

tiņa un O. māsīca. Esmu noguris no runas. Agri gulēt. O.

saka, ka nupat pārliecinājusies, ka es dzejnieks, pāri pār
cilvēkiem stāvošs, tādēļ bijusi bēdīga. Strādāt.

28.9.25.

Ceļos 6, strādāju pie ievada par cīņu par jauno valodu,

pabeidzu. Atnāk lūdzējs — 100 rbļ. Atnāk lūdzēja —
25r.
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Atnāk īrnieks Bajārs. Atnāk Prande — 30 melnās ilustrā-

cijas IX un X [sējumam]. Prasa noveli un dzejoļus. Rīt uz

drukātavu fotografēties plk. 1 un 2. Atnāk Balta, lasām

«Muroma» tulkojumu, labs. Atnāk 2 lūdzējas — pārdevē-

jas veikalā. In. bija Rīgā, Anniņa arī; pirka gultu par

4000. Atnāk no rītus Cipars: rēķinus samaksāju par
10000 rbļ. Pastrādāju, bet nepietiekoši. Jāmeklē dzejoļi.
Jāstrādā.

29.9.25.

Ceļos 6, guļu līdz 7, korektūra, laižu sevi drusku vieg-
lāk ar darbu, pēc brokasta iemiegu, izmeklēju dzejoļus
Prandem, nokavēju un nobraucu 2 pie Klio. Fotografē ve-

selu stundu, stāvus negrib. Kliene1: kopš es bijis pie vi-

ņiem, neesot man vairs uzbrukuši (bet atlaida no teātra).
Tad 3 uz Gulbja drukātavu, visi fotografējamies, divas

preilenes nenāk: ko teikšot brūtgāni, kad redzēšot, ka

esot strādnieces. Satiekam labi. Gulbis: lai uzvedot visu

«Jāzepu» — 19.10.2 Ceļā tieku Zeifertu, izmaksāju biļeti.
Labi.

30.9.25.

Ceļos 7, korektūra un jaunrakstīts ievads. Meklēju rak-

stus X sējumam un Prandem. Atnāk korektūra. Atnāk

lūdzējs. Atnāk Cālen, atved kukuļus, paņem 4000 rbļ.,
kopā 18 000 r. Manuskripti uz veikalu ar O. Eju plk. 4

uz drukātavu, ar Prandi un Ekku. 5 uz sēdi Arpusskol[as]
izgl[ītības] padomē. Priekšsēdētāju ievēl Jaudzemi. 1 Ar

tramiem mājās. Vesmans telegrāfiski] sveicina. Vakar

Zalīts. Pārāk daudz darba. Izdevu šo mēnesi ap 200 tūk-

stoši]. Kā tikšu galā ar darbiem, nezinu. Kad tik nepa-

gurstu? Būs vairāk jāstrādā.

Ottobre
1.10.25.

Mostos ap V24, ceļos augšā 5 un lasu korektūru un «Sirds

solījumu», un dzejoļus, [s?] jaunļie] būs Prandem. Vairs

neaizmiegu, arī pēc brokasts nē. Atnāk lūdzējs — 50. At-

nāk viesnīcnieks, lai dod izrīkojumu Mazā Ģildē; noraidu

uz komiteju. Norakstām ar In. viens otram testamentu.

Atnāk Konst. Cipars, parakstu 10000 rbļ. vekseli un pēc

stipri kreņķējos. Atnāk Gulbja vīrs, atnes_ «Spītnieku»,
«M[ājas] V[iesa] Mēnešrakstu]». Eju uz teātra sēdi plk.
122. Smiļģis līgst, lai eju uz «Laupītājiem»

1. Asp[azija]
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apsolījusi jaunu lugu. Šie esot meklētāji. Pie Bērziņa ne-

esot māksla, bet viesi. 2
Mājās. Ceļā satieku Baumanieti,

man pieprasa 85 lt. īres par Stukmaņiem. Atnāk Borkāns

no Bruknas, 100 rbļ. un biksas, dzied kuplejas. Atnāk Ek-

kus, korektūra. Atnāk Priedkļalnu] Ann[a], fotogrāfijas no

4. vid[us]skolas. «Naujas 2odis», dāvāto dzejoli un leiši

balsos par Plāķi, Kūlu un mani. Lasu korektūru.

2.10.25.

Ceļos 7, lasu korektūru, nododu aiznest O. Atnāk Cipars

dēļ vekseļa. Atnāk korektūra. Strādāju pie korektūras.

Atnāk propagandists. — Pasts: ielūgums uz 8. 10. pie vācu

sūtņa, būs jāiet. Plk. 7 uz Altonavjas] ielu 6 uz sapulci 1.
Kopā ar Moricu. Man runa iet sākumā labi, tad apgurstu.
Morics piemin. Publika labi attiecas. — Sēdam ar O. Rīt

jāstrādā.

3.10.25.

Ceļos 7, strādāju pie korektūras, lasu avīzi. Atnāk ko-

rektūra. Atnāk Pabērzes bērni 3. Atnāk Pr[iedkalnu] An-

niņ, māsīca un Mērija. Atnāk puķes no Valdas Moor. At-

nāk skolnieks — īrnieks. O. aizbrauc uz mājām. Atnāk

jaunatne, Austra Timma, Grīnberga, Vitis. Atnāk dzērājs
Pokušs. Ilgas sarunas. Jaunatnei vakariņas. Atnāk Ekkus

kdze ar korektūru. Attura jaunatni, lai nenāk. Jāstrādā.

4.10.25.

Ceļos 7, korektūra. Atnāk klibā meita ar skandāli par

Anniņ. Paspārne. Atnāk Borkāns, dabū kreklu. Nobeidzu

korektūru. Ejam uz Telts ielu balsot1
. Bungšs. Pēc tam

negribu strādāt. Rīt jāstrādā.

5.10.25.

Ceļos 7, lasu korektūru, rakstu ievadu. Atnāk Cipars,
nododu Trofimovam samaksāt, nododu korektūru. Brau-

cam uz pilsētu pie Lukševica, apšūtu uzvalku par 14 puk-

stošiem]. In. pilsēta maksās 8 t. par Doriņu, bet Dļpriņas]
krātos 90 000 nemaksās. Atnāk Zāmene, paliks līdz 10.10.

Atnāk Grīnīte ar izlabotām runām, nododu 6 sēj. manu

rakstu. Pie manis jaunieši varot runāt brīvi, it kā lielu

nebūtu klāt. Laimīgi, kas varot atnākt. Vakarā rakstu vēl

levadus, tomēr vēl neesmu galā. Vai jel maz varēšu ru-

nas ielikt IX sējumā. Jāstrādā.
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6.10.25.

Ceļos 7, mostos 6, rakstu vēstules Mīlei Zāmenei. Jā-

brauc uz Rīgu pie skrodera. Nogurstu, lasu Volfa «Šek-

spīru», guļu, atnāk Purviņš, klibs, 3500 prļiekš] universitā-

tes. Atnāk lūdzējs — 25 rbļ. Atnāk Ekkene ar korek-

tūru. Lasu. — Vēlēšanas liekas labi izdevušās, uz laukiem

mazāk. Rīgā divtik vairāk. Jāstrādā.

7.10.25.

Rakstu _9.9.25., neatminu vairs labi. Korektūra, pīkst. 5

jāiet uz Arl[ietu] komļisijas] sēdi, tad uz drukātavu, ļoti
ilgi, līdz V2IO. Nogurstu, bet arvien vēl esmu parādā ko-

rektūru. Nospriežam nedot runas IX, bet XI [sējumā]. At-

nāk Grīnīte, dodu runas labot. Jāstrādā. Lūdzējs. Jāstrādā.

8.10.25.

Ceļos 7, korektūra; atnāk Cipars. Atnāk lūdzējs. Jāiet

vakarā uz vācu sūtni Kosteru.' Atnāk Jansons. Atnāk lū-

dzējs. Ir sēde, bet neeju. No rītus uz Lukševicu aizbraucu

ar autu. Pie Kostera sarunas ar Tilbergu: mana portreja
galvenais darbs. Vācietis: lai muižniekiem cik necik

maksā, lai obligatorisku autonomiju vāciem. Petrevics:

mani atstūmuši 1905. g. Man ticot, pret apvainotājiem.
Pauļuks: abi 1865. g., tāpat Janševskis.

2
Rancāns: kam

licis Opincānu. Es atkal: kam Fr.JTrasunu lādējuši 3
; neesot

saņēmis paketu ar brīdinājumu. Aronu Matīss: es par pre-
zidentu. Tāpat Lukševics. Bet partija — nē. Ar auto un

Janson[u] atpakaļ. Atnāk arvien klāt korektūras; nepa-

spēju. Jāstrādā. Mājā 1. Strādāt.

9.10.25.

Ceļos 7, mostos 5. Atnāk Cipars. Sūta liepājnieki par

140 lt. Atnāk korektūra. Atnāk Mīle. Guļu. Lasu korek-

tūru. In. neievēlēs. Abi bēdājamies un dusmojamies. At-

nāk deputācija no skol[otāju] institūta — mani svētki

23.10.25. 1 Atnāk Spilners, atnes runu. 13.10. vakars.2 At-

nāk Grīnīte pusdienā. Lasu korektūru, pabeidzu «Veco

strāvu». Atnāk Dr. Bīlmans: Beļģija dodot man savu or-

deni, vai gribot?3 Liels prieks. Tas būšot priekšpakāpe uz

Nobelprēmiju. Šie, t. i., Ārlietu ministrija, to gatavojot.
Atnāk Jānīts. Strād[āt].
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10.10.25.

Ceļos 7, strādāju pie koprakstiem, pēdējā korektūra,
nododu daļu no rītus. Atnāk Cipars. Atnāk Ekkus, stei-

dzina ievadus. Vakarā braucu uz zemgaļiem 1
,

aizved ar

autu Spilners. Dabonu adresi. Sumina. Grots, Brikšķe un

daudzi citi. Meitene: par manām vijolīšu acīm. Fotografē.
Mana runa neizdodas. In. runFi labi. Sirsnība. Simtām roku

spiežu.

11.10.25.

Ceļos 8, biju gulēt gājis 3, pārbraucis 1. Lasu. Atnāk

lūdzējs. Atnāk no «Jaunākām Ziņām» pēc kāda dzejoļa

autogrāfa. Dodu «Ļaužu acis un zvaigžņu acis». 1 Stāstu

par beļģiešu ordeni2. Pēc brokasta guļu. O. uz teātri «Lau-

pītājiem», esot skaisti. Vakarā rakstu ievadus IX [sēju-
mam]. Dodu tfautas] dz[iesmu] tulkojumus vāciski. Būs jā-
strādā agri no rītus. Grib beigt piektdļien]. Str[ādāt].

12.10.25.

Ceļos un sāku strādāt plk. 6 pie ievadiem, sarakstu pir-
mās 17 lp. un nosūtu ar O. uz veikalu. Pa dienu sarakstu

vēl trīs ievadus — 16 lp., kopā 33 lp. Atnāk «Daugavas»
aģents

1, samaksāju 2500 rb. Atnāk lūdzējs, rakstu reko-

mendāciju pie Prfiedkalnu] Anniņ
2
.

Atnāk Ekkus kdze,

atnes korektūru. Atnāk O. divi ciemiņi. No rītus vingroju,
jau otru dienu, būtu atstājis, ja In. nemudinātu. Jāstrādā.

13.10.25.

Strādāju pie korektūras, bet jau lēnāk. Guļu. Vakarā

8 abi ar In. ejam uz «Zemgalijas» rakstnieku vakaru. Es

lasu gabalu no «Tutanha», klusi. 1 In. labāk. Aplausi vis-

vairāk Rozītim, Grotam un Apsesdēlam; pornogrāfija un

jaunība Grotam. Satieku Mačīti. Kurcijs nāks ciemā, Lat-

vijai jau 6 gadi. Rudevics. Klāra, stāsta, ka Hvusmnns

pats gribot man atvest ordeni. Pilsoņu avīzes nemin. Jā-

strādā.

14.10.25.

Ceļos 6, kārtoju X sējumu. Atnāk korektfūra]. Visu

lokšņu IX sējumā iznāk 31. Lasu visu dienu korektūru.

«S. d.» referēts labi par 10.10. svētkiem un manu runu.

Spilners labi referējis. 1 Atnāk Pried[kalne?]: «Jonatāns»

gribot man dāvāt par 10 000 rbļ., izvēlos ko no sudraba.

Jāstrādā.
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15.10.25.

Ceļos 6, domāju par runu teātrī. Avīze, korektūra, guļu

pēc brokasta; sapnī īdai iesviežu krūtīs un acī ķiršu kau-

liņu, sabīstos. Eju plk. 2 uz saeimu, satieku Bīlmani, no-

dod «Domas». Bumbērs dāvā Bahmaņa «Bēgļu gaitas», iz-

dos «Montē Kristo». Bīlmans brauc uz Maskavu. 1 Atnāks

paņemt vēstules Doriņai
2

.
Pie Lukševica, samaksāju

14 tļūkstošus]. Mājās. Atnāk Bīlmans. Jāstrādā.

16.10.25.

Ceļos 7, kārtoju koprakstus. Atnāk korekt[ūra]. Jāsaka

tūliņ, kas nāks X [sējumā], esot jau ne 30, bet 50 lokšņu,
jāstrīpo. Noeju pats uz Gulbi. Atnāk Jurjāniete, dod tik

3000. Eju uz bādi. Noguris prāts. «Atpūtā» Tilberga por-

treja; nepatīk.
1 Atnāk Canka: lai galvo. Atnāk pavēsts, ka

man jāmaksā par teātra sulaini 23000 rbļ. Prasa Jurģīte
3000 rbļ. Rīt uz skroderi: 22000 rbļ. Par Stukmaņiem
5000 rbļ. Jūrmalļas] dzīvokļu biedrība prasa 12000 rb. At-

nāk no Ventspils Frišenbrūders, lai brauc uz Ventspili
8. novembrī. Bet par prezidentu grib Paulu. Jāstrādā.

17.10.25.

Ceļos 6, guļu līdz 7, vingroju, lasu, kārtoju, pēc bro-

kasts guļu. Atnāk Gulbja vīrs nokārtot fotogrāfijas. Brau-

cam uz Rīgu pie Lukševica. Nav vēl gatavs fraks. Pa te-

lefonu ar Tilberģi. Nesatieku. Netieku iekšā 2 autos.

«J. Z.», ka krievu avīze runā par manu prezidentību, bet

partija atsaka, ka nezinot, vai es gribu.
1 Atnāk Cipars,

uzdodu piedzīt no Deisona un Mediņa. Saruna ar Emīliju,

pesimistiska, nav vērts dzīvot. Ir vērts, visu panāk dzīvē

lielās līnijās. «Aizkulisēs» runa par manu prezidentību.
Jāstrādā.

18.10.25.

Ceļos 7, domāju par darbiem gadījumā,_ kad man neietu

tāpat kā redakcijā un teātrī, un partijā. Atnāk Pr[ied-
kalnu] Anniņ, rakstu vēstuli Līventālam, labi esot izlikts

viss, ka slimnīca pazustu melnajos. Atnāk «Jaun. Ziņu»

vīrs: aforismus rīt V29 jāaiznes.
1 Atnāk ziņa, lai iet uz

Pils[ētās] domes sēdi. In. aiziet uz «Adrienu Lekuvrer».

Atnāk Ozoliņš, profesors, lai iet uz skolotļaju] institūtu,

atnes 2 grāmatas; ilgi runājamies. Es zinu no literatūras

Pat vairāk nekā profesors. «S. d.» nav ne vārda par manu
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kandidatūru. Rīt jāizmeklē aforismi. Jāraksta ievadi X

[sējumam]. Jāstrādā.

19.10.25.

Ceļos 7, braucu uz Lukševicu. Atnāk Cipars, biļetes;
dodu iekasēt īres. Guļu, domāju par runu. Atnāk fraka.

Atnāk Rodrigo Kalniņš, Rode un Zalts no «Rīg[as] Zi-

ņ[ām]». leģērbjos frakā ar ordeni. Aizved 2 autos, O. līdzi,
uz Jelgavas pusi. N[acionālajā] teātrī sagaida Bērziņš,

Brigaders un Anna. Aktieri mani sveicina ar aplausiem.

Bērziņš apsauc. Apsveikuma dziesma. Švābes runa. Lilija
Štengele lasa Aspazļijas] prologu. Skaists. Patukšs nams,

jo agrāk sāk. Uz apsveikumu atbildu «atturīgi». Izrāde

īsināta. 1 Ložā nāk Olga, Marija, Ivanovs ar kdzi, Pau-

ļuks, Arv. Kalniņš, Marta un Ligers. Zīds pēc dāvanas.

Jubilejā: 7 kroņi, 3 kurvji, daudz puķu, dāvanu maz. Pub-

lika inteliģence, sirsnīga, bet nav aizrautības kā Amat-

nfieku] zālē. Mana runa laba. Uzstāšanās patīk, ordenis

sevišķi, skaists bijis frakā. Eiropeiski. «J. Z.» labs ap-

raksts. «Rīg[as] Ziņ[ās]» nav. «Latvī» bijis samērā labs ar-

tiķels. Mielasts2
. 0., Grīnīte, sarunas ar Munci, Struņķi,

Paulu, Dailes teātris ļoti grib lugas, Pauls arī. Runās: Rūd.

Bērziņš labs, P. Kalniņš atturīgs, Rudevics arī. P. Zālīts:

vajadzējis apsveikt visiem 3 prezidentiem. Ar daudziem

esmu laipns. Veidemaniete ielūdz pie sevis. Biruta at-

sūta puķes bez vārda. Lidija saka to. Lilita Bērziņ. Pīkst. 3

mājās.

20.10.25.

_

Gulstos 5, ceļos 7, lasu, guļu. Atnāk aicināj[ums] uz

Ārlietu kom[isiju]. Uz japāņu tēju. Atnāk lūdzējs. 50 r.

Atnāk stud. Lipsts: nāc[iju?] apvienošan[ās] žurnāls. Atnāk

kroņi — 200 rbļ. Atnāk Prfiedkalnu] An[na], viss labi,

mana vēstule darījusi iespaidu. Bērnu slimnīcā iecels

Plaudi, es nodibinu mūsu Bļērnu] slimn[īcu]. Atnāk biju-

šais kareivis ar aprakstu par vācu gūstu. Jāstrādā. — Ak-

tieri iebaidīti, manu sirsnību atceras. Skalbe un O. —■

Daudz jūsmīgāk Am[atnieku] biedrībā, bet še arī labi ofi-

ciāli, parasti.
1

Poļu sūtnis, Čakste sveicin, telegrammu
varbūt simts. Jāstrādā.

21.10.25.

Ceļos 7, nevingroju, āboļi, brokasts, lasu. Atnāk Krūk-

lis un Lilija Štengel ar dāvātām mantām. «Pašgājēja
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spalva», ar ko šo rakstu, tik laba nav kā arodnieku spalva.

Rapas «Latvju Māksla» man ir jau no ministrijas. Visu

rītu kārtoju vaiņagus: ir 7, 3 kurvji, telegrammu ir 75,

partijas apsveikumu bija 200. Nauda vēl nav atnesta. At-

nāk telegramma no «Varavīksnas». Atnāk vēl telegramma.
Atnāk portreja man no Villoughbv

1
,

vēstule, pavasarī lai

brauc uz «Jāzepa» izrādi. Nestrādāju. — Jāsāk rīt strā-

dāt. Piektdien uz skolot[āju] institūtu. O. stāstot, ka es

bijis skaists.

22.10.25.

Ceļos 7, rakstu ievadu X [sējumam], nevingroju. Atnāk

Cipars, atnes īres 8 t[ūkstošus], bet izmaksāju 4400 Stuk-

maņiem, lūdzējiem 200, ar visu kopā 5500. Atnāk Cālītene,
1000 rbļ. Atnāk Zeberiņš: lai rīt plk. 1 iet uz akadēmiju
(Anniņ saka: epidēmiju). Atnāk ziņa, ka jāiet uz Arl[ietu]
kom[isijas] sēdi plk. 2. Eju uz sēdi. Menders aizstāv, ka

jāmaksā atlīdzība baroniem. Sastrīdos. Eju uz Lukševicu,

samaksāju 21 000 par fraku. Mājās. Atnāk Cālītene, par

nakti gulēt. O. slima. Jāstrādā, jādomā par runu. Strādāt.

23.10.25.

Ceļos 7, vingroju. Atnāk lūdzējs. Ejam uz akadēmiju,
pie Tilberga stundu. Ģīmetne daudz labāka nekā foto-

grāfijā, tomēr liels darbs. Mājās. Atnāk Ozoliņš, braucam

uz institūtu ar autu. Laba saņemšana, bet nav mani svētki 1
,

lai manu svētku reklāmu mīkstinātu, aicināti citi: Misiņš,
Teodors, Valdis (neatnāca), Ludis Bērziņš (55 gadu jubi-
leja), un nu visus sumina. Janševski pirmo, tad mani. Bet

jaunatne saņem tikai mani. Un mani uzrunā Ozoliņš tik

cildinoši kā neviens līdz tam: Doudē, Rom. Rollands,

Ibsens, Voitmans, es vairāk par Ibsenu, jo es pozitīvs. In.

arī cildina Kārkliņš. Tad pie tējas, es ierosinu ierakstī-

šanos, visi saskrej man apkārt. Plk. 11 mājās. L. Bēr-

ziņš] iemeties, ļoti sajūsminās. Bij tomēr mani svētki.

Runa laba.

24.10.25.

Ceļos 8, gulēt gāju t. Visu dienu lasu avīzes. Atnāk

jauneklis: vēlēšjanu] iecirkņa pieņemšana, skūpsta man

roku. Atnāk vakar Luijs Pjerārs no Beļģijas
1
,

krievi ne-

laiduši iekšā. Rekomendē PEN Clvb2
.

Nekas viņam neim-

ponē, tikai par cimdiem ieinteresējas. Līdzi atnāk Klāra,
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Marija, Petrevics, Aug. Ozoliņš. Šodien atnāk vājprātīgā

Smilga. Atnāk namiķis — kareivis. Atnāk no Muižnieka

pēc «Darbs un dziesma». Emīlija nedabū vietu, laikam

Aberbergs nav pūlējies. «Rīg[as] Ziņ[ās]»
f

ka mani celt

gribot par saeimfas] prezidentu. Vesmanim izredzes, ne

man. O. stāsta, ka Zviedrijā esot mans «Jāzeps» tulkots3

un patīkot. Leverte stāstot, ka poļu skolotāji sastādījuši

ļoti labu apsveiku telegrammu man. Rīt nāks jaunatne.
Nedabonu atpūsties. Bij līdz stenogrāfs Spilners. Strādāt.

27.12.25.

Pārtraukums kopš 25.10. uzbrukuma dienas. Bij otrs

uzbrukums. 25.12.25. trešais, kāpa pēc elektrļības] drā-

tīm. 1

22.12.25.

Aizved uz saeimu, grūtāk paliek, bet atkal atlabstu. 1 Nāk

Ulmaņa valdība un uzbrukums man uzvaras priekā. 2 Svei-

cinātāji uz svētkiem: 1) «S. d.» ekspedīcija, puķes no

Mildas, 2) Jesens — puķes, 3) Olga Pabērzs — puķes,
4) Kļaviņa — kārts, 5) Ilūkstes skolas bērni — kārts,

6) Rītiņš un Kūla — pēperkoki, 7) Priedkfalnu] Annio

un Merīte — puķes, 8) Biruta — puķes un grāmata,

9) Vitenbergs — ielūgums uz skolfotāju] konferenci,

10) Emma Deglav. Agrāk — Cielēns — uz ministra amata

piedāvājumļu].3 Buševici lielu ceriņu koku — uz veselību.

— Pats sūtu Doriņai 10 sējumus «Dzīve un darbi».4
—

Gul-

bis sveicina — bet bez naudas. — Krūmiņš — «Jaunais

Cīrulīts». 5

Iznāk mans «Putniņš uz zara».

Līcīts Torņakalna teātrī — 9 X «Zelta zirgu» un lielu

kroni. Bet neviens nebija.
6 In. baidījās. — O. uz mājām

5 dienas.

— Gribu saņemties un dzīvot jauno mūžu.

— No Kult. fonda 100000 rbļ. Uzticu saņemt Ciparam;

paiet vairākas dienas, tomēr atnes. Uz svētkiem dodu

2500 rbļ. — Sportistiem arī 2500 r. vakariņas. —

Viens dzejols, apsveikums uz svētkiem. 7
Prasīja arī Zie-

meļnieks no «Jaun. Ziņ.», bet par vēlu, nedevu. Neko

nestrādāju. Tikai lasu: par Ēģipti [Blek?] un Klabund Le-

sebuch. Ļoti labi, biju domājis agrāk tādu formu. Atkal

nogulējis, dairījies.
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27.12.25.

Mostos 7, ap 8 In. norīvē, izvēdina, ap 9—lo ēdu

ābolus, 10—11 brokasts. Guļu un lasu līdz I—2,1 —2, ceļos,

mazgājos. Lasu atkal līdz 4. Pusdienas. Atnāk Deglavu
Emma. Roze par 2000 eks. loksni maksā 3250. «Rīga» būs

600+600 lp. p. divās daļās. Trīs lūdzējas pa 50 r. — O.

28.12.25.

Apkopj O. Rakstu apsveikuma vēstuli skolfotājiem] so-

c[iāl]dem[okrātiem], kuriem I konference1
.

Saku In., kas

jārunā. 85 skolotāji sanāk. Vakarā rakstu vēl otru ap-
sveikumu X skol[otāju] konferencei un runu Iniņam. 2 Bij
lūdzēji 2. Nogurstu.

29.12.25.

Ceļos 7, sāku drusku strādāt, kārtojos. 2 grāmatas jā-
izdod: 1) koprakstu noslēgums, 2 loksnes atvade un epi-
logs un Antona satura rādītājs 4 loksļnes]. 2) atzīmes par
dzīves gaitu: biogrļāfijas] dati, grāmatu ievadi, «Saules

gadi» v. t. 1. Gribu sākt rakstīt biogrāfiju. 2 lūdzēji. Da-

bonu telegrammapsveici no skolotāju konferences1.
Drusku

gaišāks prāts. Jātop jaunam.

30.12.25.

Rakstu tikai 31.12. Neatceros vairs nekā. Domāju par
darbiem. Runas var izdot pa daļām, piem., par agrārjau-
tājumu, par kultūru, apsveikum[us]. Atnāk mūrnieks Zie-

mels, agrāk Fišers, dod padomus, kā veseļoties: sirdi vin-

grināt. — Vai pārdot šo mājiņu? Nospriežam, ka nē.

Nestrādāju vēl.

31.12.25.

Rakstu šo tikai vakarā. Kad nav parastā laika, kad rak-

stīt kroniku, tad paliek. Mostos plk. 5, neaizmiegu vairs,

pārdomāju: jāraksta «Tutanhs», «Grakhs», «Razins»,

«Kungtse» un «Turaidene». Pirms: bērnu luga. Tad bio-

grāfija visu laiku. Eseji žurnālos. Drāma beigsies: tehnika

un kinema, varbūt talants vēl paildzina, bet tam jāiet pret
laika straumi. Prese beigsies: pret radio, atsevišķi mīlē-

tāji pirks grāmatas; skolai nevajadzēs. Talants arī šos

apstākļus varētu izmantot. Celsies liels garīgs tukšums,

bēgs tuksnešos kā romiešu laikos. Tad atmodīsies vārds. —

Dienu lasu avīzes. O. slima. Atnāk Dora Svīkul, disputu.
Atnāk pēc Jaungada In. dzejas. «J. Z.» neprasīja. In. grib
istabu mainīt. Jāstrādā.
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1926.

Gennaio

1.1.26.

Ikdien rakstīt dzejoli, aforismu, atdomu vai atmiņu.
Izmantot savas dzīves doto. Nepalaist garām savas domas

un notikumus.

1.1.26.

Vakar nakti apšaudās mani sportisti ar korķiem un fa-

šisti viņus ar lodēm. Atnāk visi 3 ar Jaungada laimes

vēlēšanu. Anniņ. In. guļ. O. aiziet, lasu līdz 2, aizmiegu
3. Mostos 8, nedabonu mazgāties, sāk nākt viesi. Nav ne-

viena no lielajiem un politiķiem, arī laimes vēlējumos
nav. — Nīmans jautrs, iet labi un ies vēl labāk, — tagad
vairs nenāk pie manis. Atnāk Cielēn mama: jautra, ve-

sela, priecājas par bērniem, Bīlmans mīlot atkal Vikto-

riņu. Atnāk Priedkfalnu] Anniņ, Emīlija, Merīte; Johanna

ar kvasi un kūkām no vecmāmiņas un puķi no Johannas.

Johanna turas, bet tad jūsmo un apraudās. Atnāk Ķirķis

un Nomals; Nļomals?] pieprasa Universitātei?], kādēļ to

apkaro, reakcionāru sauc, nevēlami elementi, Tentels

visiem izpatīk, neļaus tiesāt Brunīti, tad vajdzētu arī fa-

šistus. K. lamā Zālīti; jāatlaižot, vietā kādu vācieti vai

Jirgensonu, ne Celmu. Lai mani Zālīša vietā: man par

skaidru galva. Menderi arī nepielaižot juristi, kaut tara

zinātnļiski] raksti, kādi? Valteri par privātdocentu. Pie

rīvējamā spirta klāt 5 piles joda. Atnāk Smilga, svešs:

viņu arī apstājuši huligāni. Nedabū izrunāt. Atnāk Uliņš

ar meitu, sūdzas, ka jāmaksā obligācija 400 000 rbļ. In

atkal, ka es pazaudējis kā galvenieks uz vekseļiem. Vairāk

viesu nav. Rakstisku sveicienu 10. Rapa atsūta sienas

kalendāri, tur manu dzeju visvairāk — 24, «Daugavas»
kalendāri, tur es šaurs pret Poruku (Vesels), manu jubi-

leju nemin (Akmens). «Boass un Rute» labi (Vesels).

2.1.26.

Ceļos 8, sajūta skaidra. Gribēju strādāt, bet sāku lasīt

avīzes, Gothe. Antons atsūta «R. kā mākslenieks» un «R

kā domātājs»
1. O. paliek mājās kā slima. Pa telefonu

paziņoju to Ganģenei; tai patīkama balss. Oflgai] atnāk

no kanclejas. Altrof k. un Jurģīte, puķe un šokolāde

Jurģīte tiešām mīl ksendzu; nevar strādāt, ko es ieteicu

kā pretlīdzekli. O.: palīdz tikai jauna mīla, sieviete ne-
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iziet uz patstāvību, tādēļ tai darbs nav līdzeklis kā vī-

rietim. To uzraksta, par manis nē. — Nestrādāju, paļaujos

atpūtai. Jāsāk beigt slinkot.

3.1.26.

Ceļos 8, nenorīvē. Aizlasos Gothi. Nestrādāju. Pašā va-

karā uzrakstu kroniku 3 dienas. Atnāk Rozīt kdze: Pēter-

sonam vēstule, lai honorāru ļauj nomaksāt pa daļām.
Atnāk Paulīne: lai aizrunāju par arkitektu Nordu, no tā

arī vēstule, atzinība, ka atzinu viņa noveli, par «Jāzepu»
labi, bet ne sevišķi. 1 Lūkošu šodien vēl kādu aforismu uz-

rakstīt; jākārto dzīve un darbi.

4.1.26.

Guļu labi, ceļos 8, O. nerīvē. Ēdu 4 āboļus, lasu Antona

monogrāfijas 1

,
kreņķējos: diezgan pavirši rakstītas, ne-

pareizi dati, «Krauklīts» izlaists. Par jaunības stilu nepa-

reizas kombinācijas, atstājis neuzņemtas jaunības dzejas
kā vājas, patiesībā kā par daudz labas. Brokasts. Lasu.

Mazgājos. Norakstu 3 atteikšanās rakstus no komisijām
un amatiem.2 O. kakla katārs, rīt neies uz darbu. Sveicieni

no Freinberga un Butuļa. In. Rīgā, saldumi. Rīt sākšu vēs-

tules.

5.1.26.

Nesāku vēstules, Jesens prasa dzejoļus. Uzrakstu divus.

Atnāk Dīriķis, runājas 2 stundas, lai rekomendēju viņa

darināto bisti. Bet man fotogrāfija ne sevišķi patīk. 1 Maz-

gājos. Tieku bieži notraucēts, kopju O. Nestrādāju. Nav

labs sākums jaunļam] mūžam.

6.1.26.

Ceļos 8, tūliņ jāraksta 4 sveicieni: Liberts, vecie strēl-

nieki, Vaiņodes tuberkļulozes] sanatorija un Freinbergs,
kam meitiņa Aelita. Kūku nopērk par daudz lētu. Rakstu

vēl 2 dzejoļus bērniem. Atnāk Dīriķis: taisīs jaunu bisi.

O. guļ, kopju. Viņa raksta vēstuli Jurģītei. Strādāt!

7.1.26.

Mostos 7, elpoju, rakstu vēstules. Atnāk Jesena nauda,

man 22 215 r., In. 27 500 r. Atslābums, negribas strādāt.

Lasu grieķus, meklēdams tematu. Vakarā meklēju tematu

bērnu epam, neatrodu. Jātaisa gluži jaunas dzejas; no-
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beigt veco ar «Dvēsl. dziesmām» un tad jaunas. Dagda
to meklējis. Pret visu esošo riebums; kara ieguvumi,
radio, preses nīkšana, drāmas, grāmatas, — gluži jauns:
iekarot aizzemi, astronomiska dzeja. Mīlas agrāk nebija,
vēlāk arī nebūs. — Es daudz novēloju, lai arī še ne-

novēlotu. «Stenka» jāraksta. Krievi nespēj. Strādāt!

8.1.26.

Mostos 3, 5, 8, lasu avīzes. Atnāk Cipars, In[iņaiļ 5000,

es dodu samaksāt dzīvok[ļu] kooperatīvu 12000, nodokļiem
7500. Atnāk Cālītene. 2000 r. Tel. «Dļaile] u[n] darbs»

būšot 8000 rb. lenākums 176 lfati] un nodoklis 160 lt., ap-

lamība. Vairāk stundas nokārtoju X sējumu. Nekā ne-

pastrādāju. Jāraksta vēstules Livšicam. Jāstrādā.

9.1.26.

Mostos 7, āboļu ēšana, avīzes, mazgājos un vingroju
Atnāk māklers Rozīts, negribam pārdot Baznfīcas ielas

namu]. Telegramma [uz] Valmieru.

10.1.26.

Atnāk Paula Baltābol ar kādu jaunekli apciemot, 1 grib

«Rīgas raganu», varbūt Kult. fondu, laipna. lerakstu viņai

«Mēness meitiņā». Smiļģis vecos aktierus lamājis, jaunie
labi, tie mehanizēti. Teātrs iet uz rēviju pusi. Tagad «Li-

gatūra», vēlāk būs Mikstūra. Nav ņēmis «Muromieti».

Rakstīšu lauku teātriem. Paula vesela un spirgta. Ko gri-

bēja? Nestrādāju, pāris vēstules.

11.1.26.

Atnāk abi Vesmaņi. «Jāzepu» varētu uzvest, ja 2 ne-

dēļas noturētu bez publikas, bet tas maksā daudz. Izrāde

1000 mārciņu. Pie «Jāzepa» bijis jāpiemaksā.
1 Atnāk «Ci-

rulīts», dodu dzejoli, sūtam arī Eglēm. «Cīrulīts» solās

maksāt; konkurējot «Atpūta». Rakstu vēstules un bērnu

dzejas. Nokārtoju darba grāmatas koprakstos. Vēl pie

darba netieku.

12.1.26.

Ceļos 7. O. gulēja še, auksts 26° — arī šodien, mazgājos,
lasu par rokoko laiku. 1 dzejoli. Nenāk Cipars, par brāli

jāmaksā 10000 rb. Telefons samaitājies. Neesmu sācis
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strādāt. Ārsts Nīmans, paraksta teobrominu 500 rbļ. Vakar

aizsūtīju atteikšanu no amatiem izgl[ītības] m[inistram]'.
Strādāt!

13.1.26.

Atnāk Cipars, visu kārtīgi samaksājis, dodu arī viņa

brāļa protestēto vekseli samaksāt. Nauda no Māksl[as]
aģentūras, bet viss aiziet: veks[elisļ 10 000, dzīvļokļu] ko-

operatīvam] vēl 4000, teleffpnam] 2500. Atnāk Unte, kup-
rīts, par mani labi runā Anniņ: esot kā tēvs, ko tie ļaudis
runājot? Vakarā baramies ar 0., greizsirdība.

14.1.26.

Mostos 7, atnāk telefona vīrs, nogaida un norunā ar

mani 2 stundas. Kad dodu roku, ļoti pārsteigts un laimīgs.
Vakar In. ierunājās par lieldarbu. Labs esot, vislabākais

«īliņš», gatavs izstrādāts «Imants». Šodien meklēju liel-

darbu: varbūt 5 drāmas kā kope. Vislabāk gan būtu drārn-

epus vai Dantes forma. — Lunačarskis bijis Rīgā šodien,
man nebija ielūguma.

1 Teicis, ka krievi ejot uz klasiski

tautisko dzeju. «Razins», «Muroms» būs tiem labi.

15.1.26.

Mostos 8, avīzes. Atnāk prof. Mihaelis, liberāls žīds,

rakstīs «Berl[iner] Tageblat» par latv. literatūru. Mazgājos,
vingroju. Nestrādāju. Lasu Spriņģis «Degoši kuģi», laika

termometrs, diletants uz seksuālisma pamatiem. — Var

rakstīt «Jaun. dzeju» kā drāmu, bet kas Veidenbaums?

Bet tas ir tik prasts, un mans būtu tik smalks. — Kad es

paliktu še, tad ierīkotu Bazn[īcas ielas namā] savu salonu,

demokrātisku, latvļiska] stila, bet bez greznības, tā dzīvo

reiz godīgi cilvēki, jūs visi zagļi; arī augstās algas ir zā-

dzība. Cakstem 2V2 miljļoni] par gadu tādēļ vien, ka ir

dumš, tomēr par daudz. Nestrādāju. Strādāt. Sākt.

16.1.26.

Ceļos 8, avīzes, neatnāk Cipars. In. uz Rīgu. Lasu par
rokoko. Vingroju. Gribu kārtot rakstus, kas vēl butu no

veciem strādājami. Vēstules: Jankavs, vecais, prasa palī-
dzības, vietas. R. Egle atsūtījis savas bērnu grāmatas.
Atnāk lūdzējs 280 rb. Atbrauc Ida, priecājas. Jāraksta

vēstules. Jāstrādā.
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26.3.26.
Ment°nā

Ceļojumā izbraucu 16.3.26. Kopā ar 2 Livšiciem 1
.

Dienu

priekš tam atvadīties atnāca Kārkliņš, Austriņš, Brusu-

bārda un Grēviņš. Todien bija vēl Bīlmans ar dēliņu, at-

nesa Ventspils dāvanu. Rakstu ceļa piezīmes Berlīnē, pie
Dana Cīrihē, kamēr Lļivšicļi aizbrauc no Bāzeles taisni uz

2enēvu, tad no [1 nesalasāms vārds] uz Mentonu zirgiem.
Cīrihē 2 dienas: dakteriene

2
slima, franciete, Nesselstraus,

Blūml. Lugānā 3 dienas. A. Saagers, Bertoglio. Kalnos.

Agliati. 23. [martā] caur Itāliju uz Mentonu. 23. viesnīcā,

24. otrā — Alhambrī. 25. Faraldo3
.

27.3.26.

Gribam uz Nicu bataille des fleurs1
,

līst. Rakstu kartiņu

I[niņai]. Sāku kroniku. Gribu sākt darbu: ceļa aprakstu
un epus. Skatos cauri Lugānā atrastās mantas.

28.3.26.

Mostos 6, odi ļoti nokož, vingroju jau 3 dienas. Kopā
ar Lļivšiciem] dzeram kafeju. Ejam uz pastu; prasa pasi
un salīdzina ģīmi, bet nekā nav jau kopš 11 dienām. Te

kas nav kārtībā. Uzsitu ar dūri uz galda. Liekam sūtīt

pastu mājās. Ejam staigāt 2 stundas. Cap Martin, skaisti,

atpakaļ trams 1 fr. 40, nav noguruma, bet tops gluži brūns.

Vakarā rakstu «7 malēnieši» 40 rindas. Vakar 4 lapiņas

ceļa piezīmes. Sāpīgi, ka nav ziņu no mājām.

29.3.26.

Mostos 2, tad 6, no odiem izmocīts, bet pēc vingriņa
labāk. Kad izeju laukā, ikreiz sāp roka. Nestrādāju

iesākto, bet lasu «Jaun. dz.», ļoti labas, bet bez kopuma

un ietveres. Materiāli tā saauguši, ka bailes klāt ķerties.

Tas ir izmisums. Varbūt dot tikai kā materiālu, lai tiktu

vaļā. Ejam uz činu: ceļojums pa Sīriju, Ēģipti, Palestīnu.

Tā, ar činu savienotu, es arī varētu dot aprakstu ceļoju-

mam. — Dzeja aizgāja no dziesmas un runas, saistījās pie

papīra («Jaun. dzej.» zaļais papīrs), nu var iet atkal kopā

ar runu radiā. Tā dzejot, ka būtu lasāmas un priekš-
nesamas mazās telpās. — Vēstules no In. nav 14 dienas!

Atnāk karte no dakterienes. Kāds iemeslis?

30.3.26.

Mostos 723, dzirdu, ka man klauvē 3 reizes aši, atsau-

cos, bet nekā nav, esmu sapņojis. Baidos, vai In. nav kas
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noticis. Brokastl saņemu kartiņu no Iniņas un no O. In.

aizvien vēl pilns piemiņu un sāpju. Kāds gals var būt?

Kāds labums no ceļojuma? Būs man tomēr jāmirst. Vai

vērts vēl strādāt? Liels staidziņš līdz itāļu robežai. No-

kāstu, tops brūns. Pusdiena. Uz Montē Carlo, ceļš
2—45 fr.

r ieeja 5, garderobe 1, kartiņa 4 fr.
r

marka 2 f.

25, bet vinnu spēlē 10 fr. Negribas strādāt.

31.3.26.

Mostos 3 un 5, negribu vingrot, tomēr vingroju; paliek
labāk. Vēstule no Dantes, nelasu. Ejam uz monaster'

d'Anuncciata. Nogurstu. Pēc pusdienas guļu: mīlas fantā-

zijas. Nogurstu. Rakstu 24 rindas «7 malēn.». Nogurstu.

Kopties.

Aprile
1.4.26.

Mostos 3, vingroju, ejam uz cimiter
1
, nogurstu, bet ne-

manu. Tops slikts. Rakstu «7 mal.» 64 rindas, iet viegli.

Guļu, bet neaizmiegu; mīlas fantāzijas. Livšics izmeklē,

sirds laba, drusku skleroze. Topu dos aptiekā izmeklēt. —

Nerakstu ceļa piezīmes, negribas. Gribu tālāk staigāt.
Maksa 476 fr.

2.4.26.

Mostos 6, vingroju, rakstu 20 rind. «7 m.», atkal In. vēs-

tules nav. Staigājam, pastā rakstu kārtis In. un O. Libin-

son meitene, studē Grenoblē, ne visai smuka. Rakstu pēc
pusdienas vēl 40 rind. Gulēt eju 10.

3.4.26.

Mostos 727, vingroju, lasu par rozēm. Divas kartiņas no

Kastagnolas 01. Ejam staigāt, un es nopērku panamu par

45 fr. Fotografējamies. Pēc pusdienas braucam uz Montē

Carlo puķu kauju. Vinnu 70 frankus, Lļivšics vai Livšici]

paspēlē. 6 mājās ar vilcienu. Kartiņa no L. Nerakstu neka.

Atpūšos.

4.4.26.

Svētdiena, lieldienas, L[ivšicsļ slims, ejam ar kundzi at-

kal uz Anuncciatu, lente no cepures nokrīt. Nejūtos noku-

sis, bet tops slikts. Nerakstu neko. Vingroju.
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5.4.26.

Vingroju. Topa analīze, ka asins topā, man neļauj stai-

gāt. Tops labs. Kartiņu Iniņfai], telegrļamma] no In., ka

esot rakstījusi. Nestrādāju. Nerakstu pat šīs piezīmes.
Lasu par rozēm.

6.4.26.

Neguļu labi kopš vairāk dienām. Staigāju tikai līdz pil-
sētai. Fotogrāfija neizdevusies. Atnāk In. kartiņa, bijusi
slima. Atnāk no Saagera «Never Fūhrer d. Lugano», kur

minēts, ka es dzīvojis Lugāno m Bewunderung wūrdiger

Armut, National Heros 1
.

Rakstu 3 kartiņas]: In„ Saagfe-
ram], Idai.

7.4.26.

Vingroju. Ejam iepirkties, fotogrāfija, pastā rakstu Do-

riņai, Birutai, Olgai. Pērkam baltas bikses. Staigāšana
mani nogurdina. Vakarā atnāk avīze, In. kartiņa. Aizla-

sos līdz 721,

8.4.26.

Mostos V2B, vingroju. Palieku mājās dārzā. Guļkrēslis
man pirkts. 4 uz bērnu puķu svētkiem. Radnieks Volodja.
Lasu «Jaun. Ziņas», manu kandidatūru uz Nobelprēmiju
pārrunā.1 Rakstļnieku] biedrība pievienojas Gulbja iero-

sinājumam. Universitāte vēl neko nav teikusi. Kāds

zviedrs raksta. Vispār bieži par to runā. Konkurents Jan-

ševskis. Neko nestrādāju. Bailes no mājā braukšanas; nav

izejas ar Iniņu, jāpadodas un jāmirst, jānovīst. Vai nav

labāk izrauties uz vientulību? Bet Nobels? Jāstrādā.

9.4.26.

Vingroju, guļu 7 stundas. Neeju staigāt, bet lasu saulē

«S. d.», nogurstu, staigāju maz, bet izskats nekas. Nedēļa
maksā 80 Švfeices] franku. 400—500 rbļ. Vakarā saņemu

In. kartiņu un rakstu garu vēstuli; atkal nogurstu. Gribu

strādāt, bet vēl neiet. Iniņu bēdas nokauj. Jāiet.

10.4.26.

Vingroju. Visas dienas neguļu labi, tikai 7 stundas. Ne-

staigāju, tikai pa dārzu V2stundu. Tas ir par maz. Avīžu

lasīšana traucē. Domāju uz darbiem: «Zukunfter» — ro-
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māns, tik fabula jādabū. Liels pulks gatava materiāla; jā-
liek vismaz norakstīt. Steidzamākie darbi: moderns 1) jau-
nības drāma, ne vien mums, bet derēs arī ārzemēm. Tad

2) «Turaidas Maija», 3) «Tutanhs». Tad jāraksta Iniņa grā-
matas: Cietumdzejas, «Vaidelote» tulkot, kopīgi: «Cuk-

chen», vēstules izdot, ietērptas romānā. Vakarā uz kinu,

gulēt V2I. L[ivšics] atstāsta savu revolucionāra karjeru
Kalugā 1917. g., uz rokām nesuši, labs iejūsminātājs un

organizators, ģīmetne esot uzstādīta vēl tagad ģimnāzijā.
Laimīgs, ka es par to interesējos. Nenāku pie strādāšanas;
arī neatpūšos. Strādāt.

11.4.26.

Mostos V25, vingroju drusku. Gribu strādāt, aizrunājos
ar meiteni. Tomēr strādāšu. — Nav vēstuļu. — Vakarā

atnāk divi studenti un divas studentes, Zalkindene un

Gamsa, no Rīgas, fotografējamies pie jūras, mani arī at-

sevišķi. Drusku pastrādāju, bet netieku pie skaidrības.

«Gefgeds» 1 ir vācisku 50, latv. 15, grāmata īsti būtu vā-

ciska. Strādāt!

12.4.26.

Pirmdiena. Neguļu kopš sen visai labi, mostos vai nu

2, vai 5. Saņemu daudz vēstuļu: no In. vēstuli un kartiņu,
no O. 2 vēstules, no Dantes. Ejam uz pilsētu. Meklēju
dzejas avīzēm. Jāraksta daudz vēstuļu, miris Francis Tra-

suns; noslīkusi Rozīša sieva1
; temats. Negribu strādāt,

drusku dzejas.

13.4.26.

Neguļu labi, mostos 2 un 5. Staigājam. ga-

tavas, labas. Atpūšos daudz. Būs nu jābrauc drīz mājās,
22.4., daudz agrāk, nekā gribēju. Nobelprēmija: esot šan-

ses, pretkandidāts Janševskis. Jābūtot mājās. Jāraksta

«Jaun. Ziņ.». Jātaisa jauna drāma, moderna: sacīt, ko da-

rīt jaunatnei, mūsu un Eiropas: ideālisms, pārveidots, ne

karojošs, bet ražojošs un atrodošs. Gribu nupat strādāt.

Llivšica?} radinieks saņem šo istabu par 7 fr. (=70 rbļ.),
par brokasti maksā 2-50, pusdiena 8 fr. un vakariņas
7V2 fr., kopā 18-1-7=25 fr., 250 rbļ. pa dienu. T. i.,
7500 rbļ. pa mēnesi. Mēs par to varētu gandrīz abi dzīvot.

Istaba bez mēbelēm 120 fr. — 1200 r. mēnfesī].



342

14.4.26.

Mostos plk. 5. Ceļos 7, rakstu 5 dzejoļus vakar, šodien

4 kārtis un vēstules: 0., Jāz. Trasunam, P. Rozītim; darba

tvjc bija 2 st. + 2 st. — Vakarā L[ivšics] runā par māj brauci.

Man paliek ļoti bēdīgi, bēdīgāk nekā 1921. g. Kur tad man

ir mājas? Te es viens pats, bet nav arī uzbrukumu. Strādāt.

15.4.26.

Neguļu labi; domāju; uzrakstu «Mīlas nakti»1. Visu

dienu ārā, dara labi. Rakstu vēstuli O. vakar. Atnāk vēs-

tules no Olgas. Vakarā no Iniņļas]. Ejam staigāt uz itāļu
robežu. Rakstu Hvusman. Jāstrādā.

16.4.26.

Guļu augšā, lielā zālē, odu baldahīns. Dienu guļu saulē.

Atnāk šodien vēstule, kas bij teikta vakar. Guļu istabā

saulē: rakstu «Mīlas nakti». Ejam staigāt uz Colon bie-

res IV2 stundas. Pārrakstu «M. n.». Vēstule Adleram. Jā-

strādā.

17.4.26.

Mostos agri, drusku vingroju. Braucam uz Montē Carlo.

Eksotisks dārzs, lietus, ēdam tirgū, Monako, 16 lielgabali.
Tailleur — kā ārlietu ministr., pilsēta, valdība, skola, mu-

zejs, pastā 4 kārtis rakstu. Muzejs lielisks. Tad uz spēli.
Es zaudēju 40 fr., Lļivšics] vinnē 500. Braucam mājās.

Viņš brauc vēlreiz un vinn 900 fr. Es dabonu In. kartiņu

un avīzes. Čakste atlaiž Niedru. 1 Strādāt.

18.4.26.

Ceļos 8, noguris, nevingroju, drusku staigāju, nerakstu

ne vēstules, lasu avīzes, guļu. Domāju — par «Mīlas

nakti». Vējš, nedara labi. Roka drusku sāp. Jāraksta vēs-

tules ar skubu. Drīz jābrauc. Strādāt.

19.4.26.

Ceļos 7, vingroju, drusku staigāju. Trīs dienas vējš,

sāp galva, drusku sāp ari roka. Lietus. Nedabonu nevie-

nas vēstules. «Varavīksna» un «Cīrulīts». Rakstu: Rhys,

Villoughbv, Mombert, In. un O. Livšics slims, Lebinson

arī, es turos, kaut gan man nepatīk laiks un staigājot sāp

roka. Jāstrādā.
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20.4.26.

Mostos 7, vingroju, rakstu vēstules, sildos saulē. Par

«Villa Faraldo» sāku dzeju 12 rindas. Guļu pēc pusdienu.
Kartiņa no O. No mājām nav. Vakarā ejam uz kino. Gu-

lēt 721. Jāstrādā.

21.4.26.

Mostos V2B, vingroju. Kartiņa no Doriņas. O. vēstļule].
Rakstu kartiņu. Izeju, sāp roka. Livļsics] brauc uz Montē

Carlo. Es rakstu vēstules: Krastam, Corbiērļe]. Atnāk In.

vēstule, «Dļaileļ u[n] dļarbs]». Rīt braukt.

6.5.26. Rlgā 9
5
-

2
6

Biju Parīzē un Beļģijā. lebraucu Rīgā 6.5.26. vakarā

plk. 9. Neviena nav pretī, ar auto uz mājām. Pazīst un

ņem tik 2 lati 40; dodu 4 lati. Vakarā In. sāk atkal celt

vecos rēķinus. Jau Lietavā sāka palikt skumji. Meitenē

mani aprunā: pie karaļa, nams Rīgā — diezgan slavens.

Braukt atpakaļ nevar tūlīt. Istaba citāda. Guļu.

7.5.26.

Atnāk Kārkliņš, abi Orientāciji 1
un Poriets, interviere

līdz plk. 5. Saeimā no 6 sākot, 5 reportieri: «S. d.», Kau-

piņš, «Latvfijasļ Kareivis», «Slovo», Nonācs. Plk. 9 O.

Mājās atkal pārrunas par bijušo, kas bij sākušās jau no

paša rīta. Nekas nav grozījies un negrozīsies.

8.5.26.

Vēl nestrādāju, tikai 120 rind. par Antverpenes streiku

«5. d.»1
.

Atnāk «CeroAHH» reporters, visprātīgākais,
paņem fotogrāfijas un Dunkana grāmatu. Vakarā aicina

Uvšics. Mājās paliekam. Lasu avīzes. Karikatūra «Aizku-

lisēs», ka es bijis pie karaļa. Bet tas ļoti imponējis, vairāk

par visu. Par to būs jāraksta vispirms. «S. d.» atreferējums

visvājākais, «J. Ziņu» — vislabākais. 2

9.5.26.

Ceļos agri, gribu iet uz «Cīrulīša» sapulci. Bērnu

draugu biedrība pārņēmusi, es lai ejot par redaktoru.1
Neaizeju. Avīzes. Drusku apkopjos. Par ceļojumu vel jā-

piemaksā 5000 rbļ., bet 4000 man vēl ir. Vakarā ejam uz

Nīmani un Priedkalnu An[nu], Labi norit. Runāju daudz,

bet neatminēšu. Jāraksta «Ceļā uz zilo krastu».
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10.5.26.

13.5.26.

Mājās vēl līdz šim vingroju ik dienas. Diengrāmatu ne-

rakstu kārtīgi, nav iekārtots rakstāmais laiks. Arī no rī-

tus nestrādāju, aizlasos avīzes. — Ejam ar Iniņu plk. 12

pie Lapiņa filmēties. 1 Pauls Kalniņš un Veckalns ar bēr-

niem. Aizdod man savus bērnus filmā. Filmējamies at-

sevišķi un kopā ar Iniņu. Laipni mūs apkalpo. Bet Vec-

kalns: lai činā Kalniņš iet pa priekšu. Mājās, ceļā jau
sveicina sveši ļaudis. Visiem imponē ļoti karaļa ciemo-

jums. Rakstu «Uz zilo krastu», bet maz.

11.5.26.

Vingroju, kārtojos. Plk. 5. uz saeimu. O. Atnākusi 111

cēl. burtnīca no «U. v. N.». Vairāki interviji, 0., satieku

Jurģīti, lai palīdz caur sūtni Sēju tikt uz Ameriku. 300rbļ.
autā atpakaļ. Māju pircēji.

12.5.26

Vingroju. Pirmā lakstīgala. Dzejolis «Jaunfajam] Cīru-

lītim» 1
. Dzejolis «pamatakmeni skolotfāju] namam»

2, pie-

prasa Dēķens, saeimā 11.5.26. vēl runājos ar Balodi: vaj-
got balsot pret apziņu. Kareivim to nevajadzētu. Gari

stāstu par babiloņiem un cļitu] etnogrāfiju Rudzim. Saka:

t[autas] dzļiesmas] mūsu pašu, teikas laikam no somu cil-

tīm; liela starpība: maigas pret bargumu, nežēlību; saule

pret spokiem. — Atnāk pircēji. In. aiziet pie notāra ar

Gulbi, bet pārdod par 5V2 Zaķim. Gulbis pa telefonu sū-

dzas, bet gribēja maksāt ne ar obligāciju, bet ar vekse-

ļiem. Paņemts 100000 rokas nauda. Pārdots namiņš nu ir.

Sāksies jauns periods mūsu dzīvē. Tas iet līdzi dzīves

noslēgšanai ar 60 gadu jubileju. Nu vēl vajga Nobelprē-

mijas kā noslēguma. Bet tur ir man tikai «Jāzeps», vajga
kādas sensācijas lugas. P. Kalniņš teica, ka Lindhagens

neko nevarot darīt. Tikai Hvusmans, un tas man par to ne

vārda nerunāja. Tomēr tam jābūt.

13.5.26.

Vingroju. Aizlasos un neuzrakstu nekā. Zvana Ron-

čevskis. Jāiet reizē pie Purvīša rīt. Zvana Rītiņš, 12 būšot

skolotāji un pats plk. 8. Atnāk P. Kūla un Greste, jauns,
kluss, sajūsmināts. Pierāda, ka vajga skolniekiem rādīt

arī ārējo sacerēšanas procesu, tas intresējot un radot
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pietāti un cienību pret rakstnieku. Būšot divas istabas;

Blaumanim un man ar In.1 Saku, ka kautrējos, mans bul-

vārs. Arī Masarikam esot. Jā, tas prezidents. Kūla: tu

vairāk, gara prezidents. Dodu vecos spalvas kātus un rok-

rakstus, rakstāmo dēlīti. Plauktus un galdus ņemšot un do-

šot citus vietā. Vakar, 12.5.26., bija atnākušas Vanaga un

biedrene no slimnīcas ar puķēm. Kad braukšot es prom,

puķes vairs neziedēšot, saulīte nespīdēšot. let taču uz

labu. Vai mēs pastāvēsim? Baidos. Gribu iet tālumā strā-

dāt. Puķes, divi kurvji no skolotājiem arī. Jurģīte arī

mani uzslavējusi. Atnāk Paulīne. Atkal karalis. Nords do-

šot plānu mūsu jūrmalas dāčai. Gaidu Rītiņ. Jāstrādā.

14.5.26.

Vingroju. Aizlasos avīzes, nestrādāju. Nebraucu pie
Rončevska, pl. 1 atnāk Gulbis, mierīgi runājam, grib, lai

Zaķis atkāpjas, 3 pulk. uz skolotāju nama akmeņa likšanu.

Ļoti mīļi uzņem. In. no rīta saticis Ciparu, tas teicis, ka es

nebijis saeimā, tas In. uzbudina. In. arī pie skolotājiem, bet

uzbudināta. Man jāliek pirmā ķelle, fotografē, pie galda
runas, mani vienmēr slavē, Aberbergs, Rītiņš. Atbildu ne

sevišķi labi, bet uzaicinu leišus apsveikt, sastādu tele-

grammu, patīk. Izrāda Blaumaņa istabiņu, ļoti skaista.

Mums būs jaunā mājā. In.: viņai vajgot sevišķas istabas,

tāpat kā Brigaderīšai. Ar puķēm un dziesmām mūs iz-

vada. — Saeimā vienas manas balss trūka, zaudē Rīgas
pilsēta. l Atnāk Paulīne. Dodu telegrļammu] «S. d.» un

dzejoli «J. Ziņām».2 Jēzups, Veckalns, Lazdiņš sūtn., Gold-

mans. O. par vēlu, aizejot sastopu L. Ar In. vakarā salīg-
stam: bija daudz greizsirdības, vai kādas nopietnas sekas?

Tā arī tagad. Guļu maz, 3 mostos. Jāsāk strādāt.

15.5.26.

Vingroju, bet nestrādāju. 11 uz Rončevski. Ļoti laipns,
satieku Kuģu un Toni. Studenti sveicina. Sastopu O. Pa-

ziņoju. TJz jūrmalu. Atnāk pircējs, lai mainām Bazn[īcas

ielas] namu pret villu Majoros. Atnāk Priedkfalnu] An[na],
ka lasot visvairāk mani: 700 no 1000, Poruku 500, Asp[a-
ziju] 300, Niedru 12. Mīļi, ka gribēja tik to paziņot. In.

neiet uz sapulci. Rīt jāsāk strādāt.

16.5.26.

Vingroju, nestrādāju, jo neguļu labi. Atnāk Cipars, no-

rēķins, noblēdījis un paliek parādā 25000 rbļ. Atnāk
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Nords, grib celt man dāču. Paulīne, izdabonu laukā. Gri-

bam braukt uz Šreienbušu skatīt savu filmu, 1 paliekam

mājās. Tāpat neaizbraucam uz Kalniņiem. Vakarā pastai-
gājamies pa dārzu, nu ir beigas vecai dzīvei. Pārrunājam
Švābes — Rozīša lugu. Man 2 romānu temati: Latv. ār-

zemniekiem un strādnieku romāns (Veckalns). Izdomāju
lirisku romānu no O. piezīmēm. Strādāt.

17.5.26.

Mostos V26, sāku strādāt 7 «Uz zilo krastu». Iznāk 51ap.
Rakstu mazās nodaļās. Vingroju. Atnāk Afelds, laikam

grib naudu aizņemties, bet neiedrošinās runāt. «Lfatvijasl
Sargs» iešot dibenā. Viņam no Radziņa sudmalas, grib
izdzīt, kad ielicis 1 miljonu. Pie mums godīgs veikalnieks

nevar dzīvot. Braucu uz Rončevski, studenti dod krēslu.

Nosēdu līdz 3; vakzālē dzelzceļa ierēdnis uzrunā, Bēk-

manis; pasta ierēdnis tāpat sveicina. O. nav mājās. Braucu

mājās. Telef. O. In. pārnāk no jūrmalas 7, ne 8. Mazo

pirmo Knuschenu nedos.1 Atmin labi Pliekšānu. Visi vēl

dzīvi jūrmalā: Konrāds 90 gadu, Rozenbergs laikam 70.

Labs gaiss. Atnāk «Cīrulīts», Krūmiņš nobeidz ar 140000

parādiem. Tā tā alga. Man jāraksta O. romāns. Vai tik no

manis negaida Piļsudska lomu? Karaļa saruna visiem sa-

kāpuse galvā.
2 Par to vajdzētu agrāk rakstīt. Jāraksta

ašāk, arī «S. d.» un «Domām», arī Ventspils «Jaunai Dzī-

vei». Dot arī baltkrieviem. Strādāt.

18.5.26.

Mostos 4, sāku strādāt pie «Zilā krasta» plk. V26. Vin-

groju. Avīze. Uz saeimu 10. Nobeidzu saeimā referātu

par braucienu. In. aizbrauc uz jūrmalu. Mājās. Plk. 5 at-

kal uz saeimu. Plk. 6 atnāk Jurģīte dēļ lūguma Amerikas

sūtnim, lai ielaiž Amerikā. O. Pl. V2IO uz mājām. In. at-

brauc: vecais mazais Knuschens 14. līnijā nav dabūjams.

19.5.26.

Mostos 4, sāku strādāt V26 «Zilo krastu». Vingroju.
Avīze. Atnāk Sēlis ar sievu un bērniņu. Atnāk Madonas

II klļases] pamatskolas 2 skolotājas un skolnieki, kādi 15.

Citi 15 nav atnākuši. Solās būt progresīvi. Kopā brau-

cam uz Rīgu. Plk. 11 saeimā. Pabeidzu referātu. Rakstu

dzejoli. Mājās. Rakstu lūgumu, lai atstāj Durbi pie Tu-

kuma. Ejam ar Veckalnu uz foto Lapiņu
1
.

Jāstrādā.
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20.5.26.

Mostos 5, vēl lūkoju gulēt. Caurskatu epu «Septiņi ma-

lēnieši». Lasu kontraktu. Avīze. Vingroju. Ejam uz Krūk-

landu, notāru. Zaķis un meita liekas godīgi cilvēki. No-

slēdzam kontraktu1
, saņemu naudu 5V2. In. nogulda

300 tļukstošus]. Es eju mājās. Atnāk Ziemeļnieks ar ko-

rektūru. Pieprasu honorāru. Gulbis neatsūta naudas. Tai-

sām plānus. Nu namiņš pārdots, viens dzīves posms beigts.
Līdz ar 60 gadiem. Trūkst vēl Nobelprēmijas. Jāstrādā.

21.5.26.

Ņemu adalīnu. Guļu Kdz 7, mozdams 5. Vingroju. At-

nāk Cālītene. ledodu 2000 rbļ. Uz saeimu. Uz Rončevsku.

Uz saeimu. Uz mājām. In. aizbrauc jūrmalā. Atnāk kinu

uzņēmējs pēc V 2milj. suz saeimu. I. kundze skatās uz

mani, prom ejot sveicina, priecīga. Eju uz Šmuloviču, ne-

dod naudas. Zvanu Vāgnerim, ka Gulbis nemaksā. Zie-

meļnieks atnes 9000 rbļ.
Izlaista nedēļa.

30.5.26.

Vingroju visu laiku. Guļu ne visai labi, mostos 3—5.

Biju vasarsvētkos Rēžos 3 dienas.1 Gulbis naudu atsūtījis.
Braucu vairāk reizes uz jūrmalu raudzīties vasarnīcu, arī

kopā ar In. Piedāvā par 800 pukstošiem] Bulduros, In. grib.
Es labāk Mentonā, ko piedāvā Vulfsoniete par 600 puk-

stošiem]. Maksāju par Baltgalvi un Ciparu 28000. Jā-

maksā vēl par Osi 20 000. — Rakstu «Uz zilo krastu», par

artikeli apm. 1000 rbļ., atmaksāsies braukums. Atbrauc

Asja Bertran, neatrod mani mājās. Atnāk ciemā Livšici.

Atnāk 29.5. jaunie saimnieki
2

.

Atbrauc Karin Mihaelis,

ejam uz dāņu chargeē d'affairēs.3 Slavē «Jāzepu».
4 Foto-

grafējamies, bet novērš, ka K. M[ihaelisa?]_ kopā foto ar

Aspfaziju]. Brīva nedēļa bez saeimas sēdēm. Neko ne-

pastrādāju.

30.5.26.

Vingroju. Norakstu pensu
5 «Z. krastu». Atnāk villas

pārdevējs. Atnāk lūdzēja. Atnāk [Lauks?] ar jaunu īrnieci,

labu vecenīti, 600 īres paaugstiņa. Paguļu. 4 eju uz Asju
6
,

nav mājās. Rakstu šo un varbūt vēl ko norakstīšu. Atnāk

Cipars, vēl dodu 500 rbļ. Uz Dreifelda bērēm neejam.
7 Uz

Ķeniņieti ar K. Mihaelis arī neejam.
8 Klāra rīkos savu va-

karu ar K. Mļihaelisu].
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Izlaisti IV2 mēneša — viss jūnijs un V2jūlija.
Neiekārtoju laiku, kad rakstīt, un tā viss palika.

11.7.26.

Samaksāju vienā nedēļā 3 vekseļus: Baltgalvim, Cipa-

ram, Terentjevļam?]. — In. dzērusi, lamā 5 stundas no

vietas. Ļoti nogurstu. 2 nedēļas skatos un kaulējos ap va-

sarnīcām.

Rēžos 11.7.26.

Atbraucu ar kuģīti «Olga». No Rīgas V2IO, pienāk V212

Vimbu krogā. Braucu otru reizi. Nolēmām vasarnīcu ne-

pirkt tagad. Braucu strādāt. L. mājās aizbrauca. Jāraksta

«Uz zilo krastu», bet iesāku vēstules, kas man rakstītas

uz Rozes iniciatīvi. Šovakar uzrakstu 3 lp. par Lepsku1. —

Drusku dzejoju. Prāts neapmierināts. Noguru. 10.7.26.,

sestdien, kārtodams visu dienu vecās vēstules. Nelaba

dūša. Nepāriet arī no braukuma. Guļu vāji.

12.7.26.

Mostos 5, ceļos 7, vingroju un mazgājos Daugavā 1.
Rakstu «Norietējušās zvaigznes», pa Alunānu, Dievkociņu,

Lepsku. 2 1 dzejoli, «Zil. krastu». Smiļģis ielicis reklāmu,

ka dodu lugas viņam. 3 Jāprotestē. Nauda no Jesena

9.7.26. 20000 rb. 10.7.26. no «Jaun. Ziņ.» 3100 rb. Bet jā-
aizdod L. onkuļam 12000 un aklam 20004

.
— Rēžos labi,

pienu vien ēdu. Saulē visu dienu. Pastrādāju daudz, bet

ne to, kas vajdzīgs. Jāraksta arī «Turaidas Roze». In. no-

saka dzērumā: nu nedabūs Nobelprēmiju. Kalniņi stipri

reklamējas, tīko pēc prezidenta. Šķirstot vēstules, vecās,

redzu, cik šaura bijusi vecā dzīve. Un tagadējā? Jābēg uz

nākošo, plašāko.
Rēžos ļoti daudz strādāts.

Izlaisti IV4 mēneša.

12.7.26—3.9.26.

Nenosacīts rakstāmais laiks, pastāvīgs nemiers, vasarnī-

cas, mana tiesāšana un beigas rakstiem «Jaun. Ziņas».

«D. teātra» iesvētīšana, puķes. «Strādļniekuļ teātra» iesvē-

tīšana. Runas. — Ķemeri. — Vasarnīcas: jūk ar Paulīni,

ar Dīlu, ar Ulmļani?]. Neatceros pat ne svarīgāko, tikai

nemiers.
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Ķemeros 3.9.26.

Vēl kārtīgi nestrādāju, bet vairāki dzejoļi, arī bērnu

dzejoļi. «Turaidu» vēl neiespēju turpināt. Šodien kārto-

jos un sāku vest pat rēķinus, kuri šo visu gadu bija pa-

laisti. Liels pastāvīgs nemiers. Kā tikt pie miera? Visu

mest! «Turaidu» tulkot reizē arī krieviski un vāciski.

Es tiktu no visa vaļā, ka pabeigtu «Turaidas Maiju». —

Partija naidīga pret mani un nevērīga. Viss tādēļ, ka

rakstīju «Zil. krastā» par Kalniņu kā ārstu. 1 Varbūt glābs

«Spēlmans», bet vairāk «Turaida». Nakti O.

4.9.26.

Nestrādāju. Vēstuli dzīvokļu kooperatīvam — atsakos.

Telegrļamma] V. Šiliņam. Lasu divas avīzes, daudz guļu,

nestrādāju. Vakar Rīgā: 5 p. sēde s[ociāljd[emokrātu] ap-

gādienā. 1 7-15 uz Ķemeriem.

5.9.26.

Guļu daudz, 2-50 uz Asariem. Satieku In. — Majori, ap-

skatu villu Jaunielā! Vakzālē satieku Mediņu, maksās.1
In. uz Rīgu, es uz Ķemeri. Aplamāju par aitu Mediņieti,
nepazīdams. Rakstu 5 dzejoļus.

6.9.26.

Vingroju. Tulkoju S. S. S. dzejoļus. Jāraksta V. Šili-

ņam atmiņas 1. Jāsāk «Turaida». Satieku Kažu no Tukuma.

Daudz guļu. Ilgojos. Nemiers pamatā visai dzīvei, tikai

mīla nomierina un darbs. To izvest kā lielu domu, te dzi-

ves noslēpums. Nevaru pārvarēties un rakstīt. — Piekt-

dien Rīgā satieku mīlīgo pārīti, vīrs brauks uz Maskavu.
3

Mani gaidot ļoti. Apstākļi nomierinoties. Uzrakstu V. Ši-

liņam atmiņas 5 lpp., bet pēc sāk palikt bail, vai der jel

maz dot? Ņems ļaunā partija. — Sajūta nav laba.

7.9.26.

Neguļu labi, mostos 3, iemiegu tikai 6—V2B. Vingroju.
Plūmes pie Kažas. Avīze. Guļu, bet nemiegu. Nevaru sakt

strādāt. Pārrakstu S.S.S. dziesmas. Pārtulkoju S.S.S. vācu

vingrotāju dziesmas, 3.

8.9.26.

Nevingroju. 4 augšā, vanna, avīze, guļu. Nestrādāju.
Bet 2 dzejoļus 1. Plāns: «Nedaudzajiem», Rļaiņa] un Afspa-
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zijas] dienas grāmata.
2 Itin īsa. l /2

loksnes. Pēc «Turaide-

nes». Nav kur izteikties. Arī neļaut sevi aizmirst. [Pie-
miri?] Reklāmu neesmu gribējis sev pats taisīt. Tagad
katrs savā arodā reklamējas: avīzē, intervier! Laiks vairāk

ārišks, publika tuvāk grib zināt, arī savā ziņā demokrā-

tija. Tam jāseko.

9.9.26.

Braucu uz Rīgu. Foto neiznāk, ari sēde ne, jo In. nav

paziņojusi. Aizeju uz Bruņeniek [ielu] 8, kasē. Ciemā ir

Ņina un Brencis ar dēlu1
. Johanna: Azura precējusies.

Puķes Johan[na], 5 no slimnīcas. Olga Zēfelde. Vakarā:

Dziļleja ar auto uz teātri
2
.

Labi: «Spēlmanis» pacelts lie-

lumā, nav mazs notikums ģimenē. Koris visu darbību pa-

vada lielā kustībā. Smiļģis pats viena variācija no Tota.

Dekorācijas arī labas.3 Viesture laba, velnēns arī.4 Ap-
lausi izskausti, bet nu nav kritērija, tikai kritiķis, kas ir

subjektīvs. Pateicos. Ertnerieti noskūpstu. Laikam publi-
kai paticis. Mani ievērojuši. Olga Ezerl[auka] labi saka.

No slimnīcas ari. Art. Bērziņš: «Jāzeps» jau 93 reizes.

Segreste: ka Gaulois korespondente rakstīšot, pieprasīta

ģīmetne. Briedis, Alberings savāds prezidents
5

,
kurš no-

skatās visu lugu. Pauls Kalniņš, Klāra: esot likusi priekšā
Aspaziju Dziļleja vietā. Pauls: mans draugs uz mani

dusmīgs, es nezinu, par ko. — Es nerunāju. Mierlauks

Vītols. O.: neesot bijis labāk par Nac. teātra izrādi6
.

Autā

mājās.

10.9.26.

Sāp galva. Palieku līdz 12. Uz kasi, pie Bastjāņa: Men-

ders, Lorencs, Buševics, Petrevics, visi no Tranzītbankas

pret Latviju, par Krieviju. Neprasu Lorencam: vai dot

atmiņas par Šiliņu. Telefoniski] Buševics: Dīla vasarnīcu

pirkšana var noilgt 2 mēnešus. Baltgalvis grib maksāt

ik mēnešu 2000 rbļ. Nokavēju vilcienu. O. Ezerl[auka]
atnes pomidorus. Instrukt[ors] Ozols paņem manus tulko-

tos dzejoļus sportistiem. Elektriķis telefonu labo. Stegma-

nis. Ziemeļnieks atnes naudupar «Turaidu». Pie O. Braucu

5-45. O. 7-15. Labi.

11.9.26.

Nevingroju. Ceļos 6. Vanna. Nu būs jāiet 10. Uz sta-

ciju pēc avīzes. Guļu līdz y22. Lasu «Prager Presse»: būs

«Jāzeps» Prāgā. Varētu rakstīt «Pr[āgas] Presei». Guļu.



351

Vajdzētu rakstīt pret Menderi. lešu uz staciju. Pēc O. la-

bāka dūša; citādi gribēju pēc izrādes pašnāvību. Strā-

dāt. Atnāk 3 meitiņas: Austra Timma un vēl 2, ar puķu
kurvi uz manu dzimumdienu. Biju to aizmirsis. Visu va-

karu nostaigājām līdz pat tumsai. Partijas jaunatne.

12.9.26.

Mostos agri, vingroju. 9 eju satikt, izgājušas pie manis.

Ejam pastaigāt, man uz vannu 10. Tad es uz mājām, pa-

guļu, 7212 uz staciju. Braucam kopā, izpērku biļetes. Du-

bultos izkāpju, bet In. nav, eju uz Majoriem. Villa Gon-

čarova [ielā] 6 nav domātā. Sēdu Dubultos līdz 5. Satieku

«Cīruļa» Ozolu. Braucu atpakaļ. «Hoß[an] HeAeAH» liela

mana ģīmetne pār visu lappusi.

13.9.26.

Neguļu labi, sieru ēdu vakarā. Rakstu diengrāmatu,
lasu avīzes, piezīmes «Turaidai». Dažus dzejoļus.

14.9.26.

Neguļu labi. Pēdējā vanna. Braucu uz Rīgu. Pazaudēju
vilnas vesti. Ar In. salīgstam.

14.9.26.

Rīgā nosēdu mājās. Fotografēšfana] man. Runāju ar

Bastjāni, Bruņ[inieku ielā] 8. Menders, Buševics, Petre-

vics, Lorencs: pieslieties krieviem. Uz sēdi neeju, negri-
bas uztraukties, tā kā tā nekas neiznāks. Mājās krāmējos.
Nav plauktu. Šaubos, vai varēšu še palikt. Būs jābrauc
taču uz ārzemēm. Atnāk Dambergs, villu pa 1800 miljo-
niem]. Atnāk Kātiņa un Blauene. Dēls: lai nāk kārtot

bibliotēku. Ceļā tieku Paegles Leona māsu
1
: grib dzejot,

lai raksta P[aegles] biogrāfiju. — Neko nestrādāju. Gul-

bis sāk izdot Asp[azijas] «Trejkr[āsu] saulītē». Jāsāk man

XI sējums.

Rīgā, Baznīcielā 30. 15.9.26.

15.9.26.

Vingroju. Neguļu labi, galva sāp, vai no puķēm? Krā-

mējos, nav telpu rokrakstu novietošanai. Nav telpu foto-

grāfiju un piemiņu novietošanai. Vakarā eju meklēt no-

zudušo vesti. Muška un O. Uz sēdi neeju. Vakarā iesnas.

Tomēr jāsāk strādāt. Orions
1

jau redzams.
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16.9.26.

Nevingroju. Neguļu labi. Nebraucu uz Ķemeriem. Mu-

rits
1 slims. Kārtojos un gribu sākt strādāt. Manis dēļ ap-

karo Dailes teātri. Vai es izturēšu še? Vakarā eju uz part.
izdevļniecības] sēdi2. Es par priekšsēdētāju. Parakstu

10000 rbļ. Jālasa Morica «Str[ādnieku] šķiras vienība». 0.

slima. Sāku lasīt manuskriptus XI koprakstļiem].

17.9.26.

Vingroju. Gribu braukt uz jūrmalu. Atnāk: muitas

likumizdevējs, dāvā grāmatu, lai protežēju pie Kult.

fonda. Daudzi domā, ka Kult. fonds — tas esmu es. At-

nāk J. Berners dēļ elektrības skaitītāja. Atnāk aklais

Krastiņš dēļ mantojuma prāvas. Atnāk Vitauts Bļaus:

ierādu, lai grāmatas kataloģizē. Atnāk no Kult. veicinā-

šanas biedrības: pārdot grāmatu par II saeimu, dodu

500 rbļ. — Strādāju pie XI sēj. In. miris Mūrītis. In. pil-
sētā. Uzrakstu vēstuli [3 nesalasāmi vārdi], grib tulkot

«Sirds solījums». Atnāk Bumbiers, dzejoli «Valsts darbi-

niekiem». — Atnāk meistari taisīt elektrisko] zvaniņu.

Eju pastaigāt. 11 vakļarā]. Atnāk Jurjāniete. Rakstu pār-
skatu par dzejnļiecisko] darbību1. Rīt uz Ķemeriem un

dzejoli.

18.9.26.

Divas reizes aizkavējos braukt uz Ķemeriem. Šoreiz iz-

braucu plk. 12. Pa ceļam lasu avīzi, nerunāju ar kādu

pulkvedi. Kroņkalnu satieku. Uzrakstu apsveikuma dze-

joli valsts darbiniekiem] 30 rindiņas
1. Samaksāju 200 rbļ.

iztikai un 100 rbļ. Kroņkalnam. Tieku Benzi. Ceļā man

nāk pretī Paegļa māsa. Kopā braucam, visu ceļu jārunā

par viņas dzejoļiem, simpātiska. Pazaudēju savu vilnas

vesti. Vakarā eju meklēt. O. Rīt jābrauc uz Valmieru.

Atnācis bij Dombrovskis. O. uztraucas. Jaunas rūpes.

Noguris: jādomā uz runu.

19.9.26.

Vingroju šīs dienas; guļu. 3 braucu, O. brauc. Kopā ar

vācieti, tad ar Arni. Pierunā mani, lai rakstu «Turaideni»;

esot tik intrigas. Lai neesot pesimists: mazāk tērēšanās

krogu dzīvē. Saldus kooperatīvs strādājot. Visi gadījuma

ļaudis, kas uznākuši pēc kara, tie pāriešot. Arī kritika

pārejot, arī literatūra, tas būšot ari veikalā. Bet korup-
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cija tikusi lielāka. Tas pāriešot. Viņš klaidonis pēc dabas;
daudz piedzīvojis un palicis optimists. Klaidoņiem pri-
mitīva godprātība, ne melošana. Nobaidās arī dēļ Krievi-

jas, 50 gados tik atspirgšot. Tad federācija, kura nebūšot

bīstama. — Valmierā labi saņem, Radziņš, siseņi 1
, puķes.

Pie Radziņa ciemā, aizmirstu jauno vesti. Uz teātri.
2

Pie

zāles durvīm aktieri uzsauc: lai dzīvo. Ar aplausiem sa-

ņem, priekšējās rindas atturīgas. Sarkanbārdis, pilsļētas]
galva, apsveic teātri un mani. Tad Radziņš vēl mani. Iz-

rāde. Inscenējums labs, sajūtas priekšspēle. Diletanti. De-

korācijas labas. Apsveikumi no Cēsīm. Mana runa vāja.
Tad apskatām skatuvi. Tad mielasts. Katrs mani sumina,

Krastiņš sevišķi. Laucenieks čukst: vai nav par daudz?

Ko teiks pilsoņi? Mana runa atkal vāja. 3 izvada uz sta-

ciju, daudz puķu. Liela sirsnība. Saku, ka ar sarkanu zī-

muli pārstrīpo manu pesimismu. Mājās 7, saredzos ar O.

In. nav sevišķi laipna.

20.9.26.

Guļu. Atnāk Gulbja vīrs, atnes 50 000 r. Eju uz saeimu,

19000 rb. Bumbiers lasa prospektu «Valsts darbiniekiem».

L. Nemiers aug. Eju uz Baula fotogrāfiju, mani 5 reizes.

Kopā ar Valteru, Kaupiņu, Grotu, Purmalu. 1 Jurovskis

nav. Valters: lai fotografējoties kopā ar Liepu. Pārmetu

Grotam uzbrukumus Dailes teātrim. Grots prasa dzejoļus
«S. d.», Valters prasa prologu Strādļnieku] teātrim. Uz mā-

jām. Atnāk Bumbiers: apsveikums viņam patīk. Atnāk

Rūd. Steinberļgsļ, bijis 6 gadi Persijā. Atnāk Bumbiers.

Lasu. Apetīte lielāka. Būs jāstrādā, jādod atkal «J. Ziņ.».

21.9.26.

Vingroju. Atnāk sētniece: ārzemju pasi negrib pierak-
stīt. Atnāk māklers: Kamkins pārdod vasarnīcu par IV2.

Gribu atkal sākt strādāt. Arnis domā, ka mani kopraksti

pārdoti tikai 1500 eks. Atnāk kolportiers: saeimas grā-

matu, 500 rbļ. Atnāk Lienīte. — In. atkal baras, visu dienu.

Palieku mājās. Gulbja vīrs atnes vēl 50 000 r. Rakstu_ XI

sējuma pārskatus. Atnāk ikdien Vitauts Bļaus un kārto

grāmatas. Atnāk 2 amatnieki taisīt plauktus. Nogurums.

22.9.26.

Vingroju. Mēdzu mosties 727, avīzes, tad vingriņš, 72 10

gatavs, ēdu brokasti. Atnāk sētniece. Zvana Ulmans. At-

nāk kolportiers, atnes Prandes «Latv. literļatūra] ģīmet-
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nēs»1, jāmaksā 1350 r. Lasu grāmatu un neko citu nepa-

spēju. Atnāk Vitauts. Ar In. atkal reiz salīgstam. Plk.

uz saeimu. L. nemiers drusku rimis. Aizdomas, ka I. kon-

trolē vēstules. Saeimā ar 2 balsīm pieņem brīvību ierobe-

žošanu.2 12 mājās. Saruna ar Bīlmani, nespēj pirkt namu

tūliņ, bet būvēt ar kredītu. Tāpat Nik. Kalniņam 60 000 rbļ.

ceļojums ir par dārgu. Vai patiesi? Vai liekuļo? Tad jau
es velti kreņķējos, ka man noņem peļņu. Kalniņ Klāra

intriģē pret mani, aizliedz teātri un «Jaun. Ziņas», liedz

Nobeīprēmiju.

23.9.26.

Vingroju. Neguļu labi. Atnāk Spriņģis. 1000 rbļ. par

zīmējumu. Atnāk Vitauts. Atnāk māklers. Braucu uz Edin-

burgu1 ar auto, Kamkina dāča labā vietā, veca māja. Uz

saeimu. L. nemiers rimst. Mājās. Atnāk Dora Švīkul un

Mač, sarunas par sievieti. Galvenā vaina spaids. In. žēlo-

jas par negarīgām, bet koķetām. Tāpat Mačene. D. Šv[ī-

kuleļ uz Cīrihu, dodu vēstuli dakterienei. Rakstīju arī re-

komendāciju pie Čikstienes. Guļu maz. Nestrādāju. Sa-

tiksme ar garīgi zemu sievieti novelkot garīgu darbu.

24.9.26.

Ceļos 6, maz, atnāk Dziļleja: dēļ portrejas. Kalniņš un

Baltābola vainīgi pie intrigām pret Dailes teātri. Veckalns

rīko braucienu un filmēšanos. Atnāk dzejniece. Atnāk

sētniece. Atnāk māklers. Plk. 5 sēde saeimā. Pusuzvara.

Mājās 12. Neguļu labi.

25.9.26.

Vingroju ikdien. Gribu iet uz banku, paliek. Ar Vec-

kalnu, Dziļleju, Aberberģi filmēties pie Asara, Valde-

māra, Barona kapa. Jāiet pie skolotājiem apsveikt Meln-

alksni. Pirms pie L.
(

tad ar autu pie skolotājiem] 1. Runa

izdodas labi. Nokavēju runāšanu, bet aizeju uz Tautas

namu
2
. Negaidot saņem mani ar aplausiem. Vakariņas.

12 mājās.

26.9.2G.

Vingroju, guļu ilgāk. Neeju nekur, kārtoju bibliotēku,

In. brauc skatīt Kamkina villu Edinburgā. Pie L., jāiet uz

efcsāmj. Eju sagaidīt In. Paēdam pusdienu. Plk. 8 ejam

abi uz Tautfas] [namu?] teātri atklāt. 1
Saņem atkal ar ap-
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lausiem. Runa izdodas labi. Spēlē labi.2 Pacienā. Pauls

knapi atraida, kad to sauc par prezidentu. Riekstiņa un

Mirdza atnākušas. Nacionālais] teātrs nedod darbu, grib
atlaist. Anna Liepa ilgi runā. Gandrīz katrs sniedz roku

Atkal Prūsis pacienā. 35000 ienāk[umu], bet nekas neat-

liek. Plk. 1 mājās.

27.9.26.

Vingroju. Visu dienu mājās. Atnāk Vilde, Ulmans, Ozo-

liņš, sportisti, Zariņš kolportiers, Mūndeļa pilnvarnieks,
Austra Timma un garmatīte: lai deklamē dzejoļus, Vi-

tauts, Veckalns un Kērsta, Dziļleja. Visu dienu kārtoju
bibliotēku. Par maz telpu.

28.9.26.

Vingroju. Atnāk Vilde. Atnāk Gulbja jkdze ar grāma-
tām. Atnāk elektriķis. Eju uz augstskolas aktu

1. Ķirķis,

Radziņš, Valters, Barons. Ceļā satieku kādu skolotāju. At-

nāk Vitauts. Dodu 300. Eju uz saeimu. L. Saruna ar Šrei-

neri par Paneiropu. Kārtoju vēl bibliotēku. Veckalns un

arodnieki — dienā.

29.9.26.

Mostos 8, vingroju un mazgājos. Atnāk Vilde. Atnāk

Rijnieks, prasa padomu un naudu. Plk. 12 pie notāra Zem-

gaļa parakstīt «Nākotnes statūtus. L. zvana

3 reizes. l ļ25 jāiet uz Baulu fotografēties. Jurovskis, Lie-

piņš, Valters. Eju uz L. In. līgst atkal mieru. Kārtoju.

30.9.26.

Vingroju. Kārtoju bibliotēku. Vitauts. Vakarā uz D[ai-

les] tļeātri]. «Siržu divkauja». Smiļģis aicina pie sevis uz

strādāšanu. Bastjāns, Ivans, Veidemfanis], Balta grib tul-

kot un braukt; Kārkliņš atkal aicina rakstīt. 1 Visi laipni.

Satiekamies, L. jātaisa operācija. Jāsāk strādāt.

Ottobre

1.10.26.

Vingroju. Kārtoju. Atnāk Ulmans, pa 800 tļūkstošiemj.
Atnāk Vilde. Vakarā pie L. arī Muška un māsa. Taisām

plānus ar In. Varbūt ņemšu «Zalša līgavu» vai [Calan-

dra?].
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2.10.26.

Mostos 6, vingroju, varbūt dabūt vieglu tematu un pa-
strādāt ko klasisku. «Ollanta». Atnāk Vilde. Atnāk Ul-

mans. Gribam to ņemt. Atnāk Boga no Kuldīgas. Atnāk

Vīgante. Vakarā L. Vajga nu strādāt.

3.10.26.

Vingroju. Atnāk gratulanti Iniņai: jaunatne, kaimiņi,

Vīgante. Olga. In. iet uz teātri, uz «Jāzepu». Pilns, raudā-

juši, aktieri labāk spēlējuši, Brigaders slavējis. — Atnāk

L. Klusām. Atnāk Bogas jkdze, izdzisusi, tikai mēle kustas.

Ulmans zvana, Vilde nāk. Lasu «Ollantu»; nebūs panā-

kumu, kad es pārtaisītu arī priekš Eiropas. Jāsāk strādāt.

4.10.26.

Vingroju, guļu pavāji. Atnāk Vilde. Veckalns grib fil-

mēties, nenāk Lapiņš. Atnāk 111 vid[us]skolas dēļ, «Jā-

zepa» honorāra. Atnāk invalīdi dēļ dzejoļa «11. no-

vembrs» 1. Atnāk kaimiņu Jurjāne uz kafeju. Vakar atnāca

Uliņiete. Runājam ar In. par tematiem. «Grakhs» prasa

daudz laika, vai nu «Tutanhs», vai «Rīgas ragana», vai

«ZaJša līgava».

5.10.26.

Vingroju. Mostos Va7. Atnāk Vilde, atnāk Ulmans, no-

līgstam, rīt pie notāra. Plk. 2 ar Veckalnu, Dziļleju, Grē-

viņu, Rītiņu filmē Arkādijā. Veckalns pie mums pusdienā.
Atnāk «CeroAHH» reporters, fotogrāfijas [4 nesalasāmi

vārdi]. Atnāk Lauris. Atnāk Smiļģis. Aizbrauc Boga. At-

nāk Linde, «Prometeju» uzvest. Atnāk Zandmans par suf-

lieri Strļādnieku] teātrī. Aiciņš uz Liepāju rakstnieku va-

karā. Smiļģis grib «Turaideni», citu 5. cēlienu, izcelt Ja-

kubovska lomu. Vitauts. Jāstrādā.

6.10.26.

Vingroju. Plk. 10 uz Bisnieka banku1. Atnāk Vilde.

Bankā izrādās, ka ir jau 500 tļūkstoši], ne 400 t. 12 pie

Graudiņa slēgt līgumu par vasarnīcu Aleks[andra iela] 3.

Mājās un tūliņ atpakaļ. Atnāk Lauris un Buševļics]. Aicina

atkal uz Krieviju. Nopērku villu par 825 t. 125 t[ūkstoši]
obligācijās]. Tad uz L. Tad mājās. Jutos atbrīvots, bet no-

guris. Vakarā uz L., jo dienā nebij mājās. Nu bus jā-

strādā, kaut gan negribas.
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7.10.26.

Vingroju. Atnāk Vilde, zvana Dils un Asare, nu par

vēlu. Telefoniski] Veckalns, nav jāiet pie Lapiņa. Plk. 8

uz «Palladium», «Mih. Strogov». 1 Bleķis un monark. slava.

Agri gulēt, bet aizlasos līdz 1.

8.10.26.

Vingroju. Nenāk Ulmans. Atnāk — nenopirkta. Rakstu

bērnu dzeju «J[aunajam] Cīrulītim» un Jesenam. Vakarā

pie L. Muška, īda līdz 8, tad tās uz teātri. Nestrādāju. Iz-

kārtoju mākslas lietas. Strādāt.

9.10.26.

Vingroju. Atnāk Dīls. In. uz pilsētu. Krāmējos. Negri-
bas strādāt. Atrodu romānu «Mīla un daile». Gribu strā-

dāt, neiet. Atnāk Mačene, paliek pilnas 4 stundas, kamēr

aizejot streipuļo; Anniņ saka: no lielas runāšanas. Es pa

to laiku aizeju pie L. un pārnāku; vēl viņa ir. Jāstrādā.

10.10.26.

Vingroju, mazgāju vienmēr kājas. In. nāk mierus līgt.
Kārtoju mākslas lietas. Atnāk Priedkļalnu] An[na] un Vī-

gante. In. uztraukta, sāk atkal lamāties. Atnāk radniece

Paegle 1, In. aiziet, es domāju par L. Plk. 8 eju pie L. In.

ir dabūjis vienu L. vēstuli, it kā no draudzenes, kas neie-

metīsi pastā. L. to noliedz. Pārnākot I[niņa] nomierināju-
sies. Lasu «Trejkrāsfaina] saulīte». Rīt jāiet pie sociāl-

demokrātu] dzejniekiem], negribas strādāt.

11.10.26.

Vingroju. Visu dienu kārtojos, bet nemiers priekšlasī-

juma dēļ. Plk. 8 atbrauc pakaļ. Kad uzeju, aplaudē, nolasu

labi, 1 In. arī. Klāra, Veckalns — vēsāks. Runāju ar Rude-

vicu. Dailfes] teātrim jābankrotējot. Saku to Dziļlejam.
Neguļu labi. In. saģiftējies no desas. Jāstrādā.

12.10.26.

Vingroju. Telefonēju: Laurim, Ulmanim, Smiļģim,

«Jaun. Ziņām». Atnāk Ziemeļnieks: dodu dzejoļus, kas

lasīti. Atnāk aklais 1
— 50 rbļ. Atnāk Irma Freidenfelde —

vietas dēļ, biju atbildļējis?]. Atnāk Smiļģis: neesot to zi-

nājis. Atnāk Nīmans. In. atkal labi. Priedkfamu] A[nna]

intriģējot kopā ar Klāru. Uz saeimu. Bīlmans: tā neesot,
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pabalstīšot, nedošot Grotam kritiku. Sēde sestdien par

teātri. Atnāk Gulbja vīrs, atnes honorāru par «Ritumu».

Pie L. Varbūt pats pāries. Norakstu 1 Aspaz[ijas] dze-

joli, to Bumbierim, no manis 2 epigram[mas]. Jāstrādā.

13.10.26.

Vingroju. Mostos ap 6; neguļu labi, vakaros ēdu. At-

nāk Dreifelda atraitne: izdot rakstus. Atnāk Ulmans ar

atslēgām. Atnāk Barons no Dubultiem: citu vasarnīcu.

Rakstu XI [sējumam] radu rakstus 1
.

L. grūti strādāt. Ne-

gribas rīt braukt uz jūrmalu. Aicina uz juristu konfe-

renci, vai lasīt referātu? Kļūt par notāru? Liepiņa nav

ielaista. Gadās vienmēr, ka ne[sa]tieku. Atnes foto. Jā-

strādā.

14.10.26.

Vingroju. Strādāju pie «Radu rakstiem». Uz sēdi Aku

ielā1. Pie L. Pie Mīlītes. Nesatieku Bīlmani. Mājās. Tad

uz D[ailes] teātri. «Hasans». Labs, tik raibs, nogurdina.
Metode arī apnīk. Kārkliņš: nodrukāšot «Turaidu» arī

«Atpūtā»,
2 tad arī pārgrozītu grāmatā. Ar partiju salīg-

šot. Izdošot žurnālu 6 loksnes, ilustr[ētu]. Kā «Velhagen

Clasing». Jāpiedaloties. No tā vien var dzīvot. Vai nevar

drukāt «Person. žurnālu»? Esot rotācija, un tā nevar stā-

vēt bez darba. Ar Smiļģi, apmierina, došot Alunānu, Mol-

jēru, tad vajgot «Turaidas». Ar Plataci: Raņķa švindels,

Muncis aizbrauc uz Ameriku. Vēlu gulēt. Jāstrādā. Vi-

tauts.

15.10.26.

Vingroju. Nebraucu uz jūrmalu. Strādāju. M[anas] dze-

jas svešās valodās. Uz saeimu. Pa telefonu Egle, Platace,

Aberberģis, baltkrievi, Paegle. Saeimā: Kaupiņš: var iz-

dot bērnu grāmatu, arī «Cīrulīti». Rubene: jūrmalā visu

izdarīs paši. Gulbis: uz Durbi nevar braukt, tukša maja.
Bīlmans: sēdes būs sestdien 6 un pirmdien 3. Runāju par

Dreifeldu. Egle: uzņems «Radu rakstus». 1 Lazersons: da-

būs tulk. žīdiski un ebrejiski. Var rakstīt juristu sekcijas
rakstu arī «Tieslfietu] žurnālā». Lūgums no vīra Tallinā.

Sāku «Turaidu». Jāstrādā. Vitauts.

16.10.26.

Vingroju. Mostos 7, sāku strādāt tikai 11. Par ilgu aiz-

iet pusnomods, avīzes lasīšana. Kreņķi: uzbrukums no
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«Brīvļas] Zemes»1
.

Gulbis dēļ mājas pārdošanas un Sud-

rabkalns «S. d.» «dodat ceļu jauniem dzejniekiem»2
.

In.

raksta pretrakstu. Strādāju ievadu «Saules gadiem». At-

nāk lūdzēja, dzejniece Burtniece. Atnāk Dagnīte: mīļa.
Atnāk Vitauts. Plk. 6 uz L. Mīlīte; cerams, ka būs labi.

Telef[onē] Ulmans. Nebraucu. Neeju uz sēdi. Lasu par

Napoleonu. Jāstrādā vairāk.

17.10.26.

Vingroju. Ejam uz vokzāli 12, nav vilciena. l/2 braucu

viens. Vagonā resni buržuji lamājas par S. d. Atnāk Olga
Ezerlļaukaļ. Eglīts, kurpnieks, nama pārdevējs ari. Atpa-
kaļ daudz ļaužu, viens: re, kur Rļainis] nevar atrast vietu.

Namiņš izliekas tagad mazāks, viss [miglīgs?], citi nami

labāki, mēbeles arī vienkāršas, bet varbūt ienesīs ko.

Ziemas mūra māja maza, bet laikam sausa. Pie jūras, nav

tukša. Bet namā sajūta vientulīga. Diena arī apmāku-
sies. Auksti. Nestrādāju. Mājās braucu saīdzis, bet tomēr

atstāstu labi. Uz nakti lasu par Napoleonu; dod spēku.

18.10.26.

Mostos V2B, bet V23 ņemu miega zāles. Ceļos un tūliņ

strādāju. Nevingroju, neēdu. Rakstu «Turaideni» līdz 12.

Atnāk vēstule no Sudrabkalna. Atnāk «Jaun. Ziņ.» jkdze
dēļ Nac[ionālā] teātra. Atnāk elektriķis, 250 rbļ. Atnāk

Dimāra un Šteins: lai dzejoli Ellai Rītiņai 24.10.26. Atnāk

Ziemeļnieks, man 851 rbļ., In. 1000 rbļ., nododu «Turaide-

nes» rokrakstu 1
.

Atnāk V. Šiliņš: dēļ Mentones. Atnāk

Vera Tiele. Plk. V 29 uz L. Mājās 10. Gribu rakstīt otrreiz,

neiet. Nu iesāku strādāt, nu jāiet. Atnāk Dagnīte. Eju uz

sēdi. Atnāk Vitauts, atnes āboļus. Jāstrādā.

19.10.26.

Guļu vāji. Vingroju. Nestrādājas labi. Uzrakstu ievadu

«Putn. uz zara», sāku «7 malēnieši». Lasu par vācu liriku

H. Bethge. Atnāk pēc raksta par V. Šiliņu kooperācijā
1
.

Atnāk pēc kvītes no «Jaun. Ziņ.» Nacļionalajam] teātrim.

Atnāk Ziemeļnieks, korektūra «Turaidenei», bet ļoti maz

uzņemts.2 Būs jāatsaka. Atnāk pastnieks, 50 rbļ. Plk. 5 uz

saeimu. Pie L. neaizeju. Jāstrādā.

20.10.26.

Vingroju. No rītus pie L. Vakarā plk. 7. uz teātra sēdi

līdz plk. 11.1 Mani par goda priekšsēdētāju, aplausi. .Va-
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naga noskūpsta roku visu priekšā. Nogurums, bet labi, jo
bailes atlaižas.

21.10.26.

Vingroju. Plk. 10 uz jūrmalu ar Anniņ. Spilvens un

ādas sega. Labi, jauki, bet auksti, nav priekšlogu. Kartu-

peļi, ķirbīši, pašu. Vārām. Vakarā Rīgā Klāra: salīgst, es

prasu darbu.

22.10.26.

Vingroju. Atnāk pasts. Atnāk Gulbja vīrs, atnes 100

t[ūkstošus] man un In. 24 000. Prasa XI [sējumu] un «Z.

zirgu». Uz bibl. Jāstrādā. Pieklīdis runcītis. In. baras ar

Anniņu. Atnāk Ziemeļnieks. Uz saeimu. Vakarā no Vol-

tera: es iecelts par goda biedri Kauņā liet[uviešu] lat[viešu]
biedr[ībā]. Nu aši jāsteidz XI. «Turaideni» arī jāraksta.
Atlaists Grotiņš. Rīt atnāks Ziemeļnieks pēc «Turaiden.».

Jādara, ka tieku galā ar darbiem. Dzejolis «Br[īvajam]
Vārd[am]» ]. Strādāt.

23.10.26.

Vingroju. Eju uz Bisnieka kasi, nolieku 2000 lts. Eju uz

L. Eju uz mājām. Rakstu drusku «Turaideni». Atnāk pēc

pieklīdušā runča. Atnāk Vitauts. Nomirst Maldutis.
1 In.

uz pirti neiet, jāgatavojas rīt uz Ellas Rītiņ jubileju. Ne-

zin par ko nestrādāju.

24.10.26.

Vingroju. Atnāk pēc runča. Atnāk Pauls Kalniņš. Tikai

parunājam, bet tas jau ir izlīgums. Atnāk Dzelzīts un

Dzelzene un Dr. phil. Oskars Lundell, zviedru avīžu ko-

respondents, grib manas dzejas tulkot, grib sūtīt Nobel-

prēmiju statūtus. Esot iespaidīga persona. Drusku iztaujā,

brīnās, ka dzejnieks var būt soc[iāl]dem[okrāts], starpība
kā starp 2 poliem. Jaunām valstīm vajadzēja politikā dzej-

nieku, kas dibinājis valsti garīgi agrāk un kas skatījās,
ka arī garīgas intreses ievēroja. Tā Rūnebergs somiem.

Paņem manu foto. Šķiramies labi. Telef. L. Neaizeju ne-

kur. Vakarā atnāk Mačiene. Plk. 8 braucam uz skolfotāju]

māju
1. Draudziņa man bijusi līgava, ar visām satiekos

labi. Runa man skan labi, bet nav spilgta saturā; maz

zinu. In. pirmā runā, arī ne spoži. Bastjāne runā ļoti popu-

lāri, ar jokiem, mīļi mani 3X piemin, tāpat Ella Rītiņ, tā-

pat vēl citi. Reinholda meitiņa2
nu jautrāka, redz labāk.

Jāstrādā. 2 mājļās].
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25.10.26.

Neguļu labi. Nevingroju. Rakstu no rītus 4 lapiņas «Tu-

raidenes». Guļu, bet neaizmiegu. Atnāk Ziemeļnieks: lai

Kārkliņš izdod «Uz zilo krastu». Atnāk Gulbene: par vēlu.

Atnāk pēc runča. Atnāk vēl māklers. Atnāk no Meln-

alksn. puķes. Vakarā, staigāt L. Jāstrādā.

26.10.26.

Vingroju. Bet nestrādāju no rītus, pēc brokasts nevar, tā

paliek bez strādiņa. Atnāk Dreifeldene. Atnāk pasts. At-

nāk Vitauts. Atnāk zemgaliets pēc biļetes naudas. Uz

saeimu. L. Maksāju Ulpem 200 rbļ. Mājās par asenizāciju]
300 rbļ., par hipotēku 4600 rbļ. Saskaitu: vēstules 5200.

Strādāt, bet vēl neiznāk. Rīt uz jūrmalu, bet auksts.

Strādāt. Vai atmiņa sāk zust? Vai negribas vairs strādāt?

Jāstrādā. Vēstuli Krastam. Bet jāstrādā.

27.10.26.

Vingroju. Braucu 10-15 uz jūrmalu. Domāju par dze-

joli invalīdiem1. Jūrmalā zaļi koki, saule. lekuru, netop
silti, pumpurus nogriežu. Rakstu «Turaid.» 3 lap., jāpār-
taisa, pelēks raksts. Pārceļu gultu un kušeti. Neēdu. No

4—7 L., labi. Vajdzētu strādāt, negribas. Atnāk «Cīrulīts».

Atnāk Klints2
, lai pieteic lasāmos dzejoļus. Atnāk Vi-

tauts. Lasu avīzes. Nestrādāju, bet neguļu, 2 augšā, atkal

līdz 5, vēlreiz augšā. Jāstrādā.

28.10.26.

Ceļos V2B, sāku strādāt, līdz V212 pabeidzu 12 lap. p.

Mazgājos, nevingroju, brokasts, avīze. Atnāk pasts. At-

nāk no «J. Ziņ.». Plk. 2 eju uz muzeju
1
: labi; Rončevskis:

Tilbergs izceļas. Tad eju uz «Potemkinu» 2
, jo kauns labi

apskatīt sevi. «Potemk.» labs, par ko mums noliedz? Ru-

nājos ar Grēviņu: manuskriptu, invalīdi: manuskriptu.

Veseli, labi, Sudrabkalnu, Dukuru, Kaupiņu. Pieeju pie

māksl[as] aģentūras. Neeju uz L. Atnāk Šteinberģis. At-

nāk Merīte. Strādāt.

29.10.26.

Vingroju. Strādāju. Plk. 5 uz saeimu. Atnāk Muška un

L. Viktoriņš miris. 1 Veckalns atkal uz Klāras komandu

!abs, Morics arī. lelūgums no vācu sūtņa. Atnāk Vīgante.
Atnāk Verēna un Vera. Atnāk Vitauts. Vajga strādāt.

Neiet. Jāsaņemas, jo nu ir laiks.
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30.10.26.

Vingroju. Strādāju pie bērnu grāmatas. Plk. 5 uz L,

Plk. Buz leišiem — koncertā 1
; plk. 10 uz Draudziņas va-

karu2
,

līdz plk. V22 nakti. Aizeju gulēt 3. Rakstu vēstuli

Volteram3
, Asjai.

31.10.26.

Nevingroju, guļu ilgi. Atnāk Smiļģis: dēļ melnā kuiļa.
Atnāk Stībenhauzen, atnes mantas In. Atnāk abi Buševici.

Atnāk abi Cielēni. Jāraksta dzeja invalīd[iem], nav ga-

tava. 1 Strādāt. Jābrauc uz Minsku, kopā ar Tenteli, var,

bet tālāk? Jāpabeidz «Turaideni». Jāstrādā.

Novembre.

1.11.26.

Vingroju. No rītus dzejoli priekš invalīdiem. 3 stundas

šodien darba, vēl vakar un aizkavar. Atnāk invalīds.

Atnāk vēstule no V. Alberta, lai ielaiž Albertu. Atnāk «Cī-

rulīts». Atnāk Gavariņš un samaksā īri. Atnāk Vitauts.

— Guļu. Jāiet plk. 8 uz rakstnieku vakaru Dailes teātrī1.
Kājām turp, atved atpakaļ. Lasu labi, bet dzeja vāja. In.

iet labi. Man puķes no Muškas, In. ņem ļaunā! In. dod

puķes Johanna. Satieku rūjenieti, studē. Mačene. Runājos

ar Austru un Grīnīti. Jāstrādā.

2.11.26.

Nevingroju, jo lasu iepriekš. In. atkal uztraukts, vakar

Mačene; es dabūju arī puķes, un, kad In. skatījās pēc vi-

ņas, es ieminējos — neatradi? Visu dienu uztraukums.

Neko nestrādāju. Atnāk runča meklētāji. Atnāk skol. no

Jelgļavas] skolļotāju] institūta man un Aspļazijai]. Atnāk
Freināts: izdot «Montē Kristo». 1 Atnāk Vitauts. Atnāk

2 reizes Paulīne. Atnāk Jurjān īri samaksāt. Jāstrādā. Rīt

sēde. Tas būs vienmēr. Jābrauc prom uz Franciju.

3.11.26.

Vingroju. Ilga ķilda ar In. Salīgstam uz tā pamata, ka

naids attālina un dara vientuļu. Liels tik tā sevi atvaino,

ka sienas pie pasaules. Bijusi rakstījusi labu vēstuli, bet

pārmainījuse pret ļaunu. Vācu sūtnis 2. novļembrī] aicina,

neeju. Rakstu šo 7.11., neatminu vairs.
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4.11.26.

Vingroju. Kāda sēde, neeju. Strādāju priekš bērnu grā-
matas. Priekš «Atpūtas». Nebraucu uz jūrmala. Atnāk

Buševics un baltkrievs no Minskas, lai braucu 14.11. uz

Minsku. Solos. Atnāk Dreifelde. Atnāk skol. no Jelg[avas]
skfplotāju] inst[itūta]. Strādāju visas dienas.

5.11.26.

Vingroju. Strādāju, no 7—12 pie «Turaidenes». Nogur-
stu. Uz saeimu. Lieku Ulpem pateikt par Minsku. Vec-

kalns kaunas man rādīt Nr. no «Liepfājas] Strādnieks» ar

drusku seksuālu saturu.

6.11.26.

Vingroju. Jesenam dzejoli uzrakstu. Uz O. Vakarā uz

čeķu koncertu 1. Nekas sevišķs. Lieli godi. Satieku maze-

n[ieku] Plūmi: būtu nešķēlušies, ja ne Dukurs un pie
mums Buševics. Tagad D[ukurs] aizgājis un šos atstājis.
Gribot vēl tagad vienoties. No saeimas kāds ierēdnis. Man

jāmaksā. Vēlu mājā, nestrādāju; nogurstu. Freināts: lai

dod «Montē Kristo». Atnāk Jesena puika.

7.11.26.

Nevingroju. Lasu. Telegramma Felsberģim. Gribētu

strādāt. Vakar no augšas nonesu grāmatas. 2 maisus. At-

nākusi vakar Mačene: In. uztraukta. Vakar. Atnāk vīrs

ar bareljefiem — Kalpaks un Briedis. T. Atnāk Freināts.

Atnāk Paulīne: par velti korteli.

12.11.26.

Aizbraucu uz Minsku.1

22.11.26.

Atpakaļ.

23.11.[26.]

Saeimas sēde.

26.11.[26.]
Tel. Tijai.

27.11.126.]

Jelgavā runa «Nākotnes kultūra». 1
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28.11.126.]

Atbraucu no Jelgavas plk. 5. Radio lasu «Turaidas

Rozi», galu nenolasu.

29.11.[26.]
Atnāk Jelg[avas] skolotājs. Atnāk «J. Ziņ.». Atnāk pa-

vēste, ka es apsūdzēts par kukuļu izspiešanu. Pie L.

30.11.[26.]

In. baras visu dienu. Lasu «Montē Kristo» korektūru 1
.

Sēde saeimā no s—ll. Neaizeju.

Dicembre

1.12.26.

Vakar gāju nodokļu valdē: jāmaksā 120000 rb. sods

par koprakstiem. Lauris apskatīsies, kas par kukuļu iz-

spiešanu. Atnāk lūdzēja. Atnāk Ziemeļnieks. Naudu ne-

maksā ne māks[las] aģentūra, ne Dailes teātris.

1927.

Aprile
4.4.27.

Šodien apslimu un sāku rakstīt atkal kroniku. Pa to

laiku esmu 3 mēnešus bijis ministrs. Pietiek, nu gribu at-

kal dzīvot un rakstīt. Noguris no nestrādāšanas, tukšs no

domām. Viss apnicis, nez vai varēšu vēl ko rakstīt. Pirms

jāatpūšas. Fiziski neesmu noguris, tikai garīgi un galīgi.
Fiziski varētu vēl ilgi tā strādāt. Pierādīju nupat, ka 4

dienas no vietas turēju runas. Pierādīju, ka varu sevi

piespiest, kaut gan ļoti gribējās bēgt. — Ko panācu? 1)Aši

iemanījos amatā. Kabineta sēdēs tikai nevarēju sevi pie-

spiest runāt, zaudēju daudz prestiža. 2) Zinu, kā notiek

vadīšana. Romāns var izn[ākt]. 3) Prestižs auga no izbrau-

kumiem skolās un laba reportera. 4) Pastāvīgi ziņojumi
avīzēs maz palīdzēja. 5) Vispār prestižs mazinājies.

6) Vaina, ka nerakstīju. Rīt prezidenta] vēlēšana, partija
vēlēs Vesmani vai Kalniņu, 1

es braucu uz ārzemēm: strā-

dāt, bet pirms atpūsties. Šodien neko nepastrādāju. Avī-

zes tik daudz nevar lasīt. Jātura sevi rokās, jāpiespiež.
Redzēju, ka varu. 4 runas bija: 1) Perecklubā, uzņēma

ļoti labi, iddiš tulk. manas dzejas un «Jāzepu», bet, lai es
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maksāju par izdošanu; 2) part[ijas] kongresa atklāš[ana]; 2

3) referāts kongresā; 3 4) apsveiku [runa] grāmatn. kon-

gresā.
4

Jāsāk nu atkal rakstīt.

6.4.27.

Vakar gultā. Vēlēšanas: Kviesim 45, Juraševfskim] 41. 1

Ceturtdien atkal. Klāra ziņo, ka Kalniņš augstsirdīgi at-

sakoties; Fr. Vesmans pieņem kandidatūru. Šodien guļu
un taisu plānu šlāgeriem. Uzreiz izrauties no miegainības.
Vai var radīt sajūsmu? Vai var būt jauna strāva? Vai

trimdas laika sparība? Vai jel maz kas līdzīgs iespējams?
Vai tikai viss viņpusē? Atnāk Nīmaņi. Atnāk Melnalksnis.

Atnāk Birkerts. 1905. g. kā epu tēms. Grieziens cauri lai-

kiem: visi v., vid. un j. laiks vienā pusē un pēc 1905.

jauns laikmets. Garīgi no 1905. izaug 1917. okt. Lirika tā

pati, tikai 1917. jau pārspīlēta, kā vācu ekspresionisms.
Tātad arī te kodols un asinis 1905. g. Raksturi varonīgāki
nekā 1918. gadā. Liels jūtu saviļņojums. Vācija un Eiropa

negāja līdzi 1905. g. Vecais Fausts paliek Eiropas iz-

teiksmes augstums, jaunais Fausts sākas no 1905. g.

Man bij vieglāk ministrībā. Pēc pirmā grūtā laika taisni

atpūtos. Nu jāsāk atkal smagi strādāt, un nu nāk arī grūt-

sirdība, kas visu laiku nebija. Vai tā būs arī tālāk? Bet

Gēte nebij grūtsirdīgs. Man arī to panākt.

8.4.27.

Guļu mājās. Daudz ļaužu. Vēlēšanas turpinājās. Šodien

12 ievēl Zemgali. — Zenta Mauriņ, Smilga, Laurs, Smiļ-
ģis, Mazā Liepulapiņa, Grīnīte, kanclejas darbvede,_ Meln-

alksnis, Paeglene, Birkerts. Sākšu jaunu dzīvi. Jābrauc.

Bet nu nogurums, negribas. Neesmu neko citu darījis kā

lasījis un plānus darbiem taisījis. Neesmu neko sakrāmē-

jis, — šīs 6 dienas slinkojot vairāk nogurstu, nestaigāju.

Nu nāks ceļojums un vientulība, vai es to izturēšu? Vai

varēšu strādāt? Vai nepārpūlēšos kā pērn Mentonā?_Vai
es nu esmu noguris un man jāatpūšas? jeb vai_ jāstrādā?
Vai esmu apvainots un bēdīgs? Nē, to gan nē. Bet žēl

atstāt šo slinko dzīvi. Un taču ir apvainojums, man sevi

Par to jāpārliecina. Noslēguma nav. Bet ne pirmā reize,

tā bija pēc jfaunās] strāvas, pēc 1905. g. Man tik mudi-

nājums: iet jaunā darbā.
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Bet pirms vai nav jānoslēdz vecais? Abi reizē: jaunais
un vecais. Biogrāfiju — šēmatisku. Tātad atbraukt vēl

šurp. Par agri pārvedu mājās rokrakstus no Lugānas.
Jauns teikums: stark sein, freudig sein. siegen!1

9.4.27.

Guļu vēl, rīt celšos, uz jūrmalu. lesniedzu saeimā lū-

gumu pēc atvaļinājuma. Lasu Bahmani par 1905. g.
1 Tādu

varu arī rakstīt. Atnāk Pelča meita, Elvīra, kanclejas, sa-

eimas. Anniņ uz jūrmalu. Negribas ne strādāt, ne braukt,

netaisos, guļu. Ne dzejoļa nerakstu. Kas būs? Jāceļas.

1928.

11.1.28.

Gribēju agrāk sākt, neiznāca. Ministrības gals jau kopš
decembra vidus karājas gaisā.1 Šodien būtu bijis, nav.

Negribu palikt, bet nu tik atliek īsti 4 mēneši, tad var

izturēt. 8.1.28. bija «Jāzepa» 100. izrāde. Ļoti mīļa pub-

lika, kad parādījos zālē, meklēdams Zentu Mauriņ, man

aplaudē. «S. dem.» neko neraksta par mani kopš 4 mēne-

šiem. L. gaida. Šodien puslīdz atsacījos gaidīt. Gulbis rīko

Nobelprēmiju, pie mums bija Maldons un Teodors. Drīz

uzcels manu tēlu Nļacionālajā] teātrī. Bērziņš
2 draudzīgs.

Partija liekas nedraudzīga. Filmējas pilsļētas] frakcija.
Šodien še bija Pauls Kalniņš dēļ pieminekļa.

31.8.28.

Nopietni jātaisās uz prombraukšanu. Es taču nobeidzu

ar «Rīg. rag.» veco literļāro] darbu. Ko es vēl kavējos ar

dzīves nobeigšanu? Inertība, slinkums, to esmu sevī ieau-

dzējis kā parašu; dzīve pastāv no labām parašām. Prom

vispirms uz jūrmalu. Grāmatas nodot Caunem. Vecos dar-

bus līdzi. Kas vēl jābeidz lieldarba vietā: «K. Grakh».

«Tutanhs», «Dievs un velns», «Pēcnāves dzīve». Vai es

izdarīšu? — 2 stundas jaundarbs, 2 stfundas] vecdarbs,

2 kārtošana. Jāveic.

14.11.28.

Zenta Mauriņ: es nevarot prozu rakstīt, nevarīga, ka-

mēr poēzija spēcīga. Es nevarot laikam arī vēstules rak-

stīt. — Atklāj man savu mīlu, runā: drīz mīlestība, drīz

mīla. Laikam atminas, ka man jāsaka mans vārds. Daudz
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slavē. Arī raksts 1 (1 loksni Gulbis izdos) slavējošs, bet

vispārējs, pazīstams. Man nelaime ar sieviet[ēm], iemīlas

neskaistās. Tā Knībis, tā šī. Saka: visas pēc manis ilgojo-
ties. Netaisnība notiekot viņām, ka es nedodot bērnu, —

dzejļas] darbi vēl ne viss, no manis gribot vairāk ko pa-

turēt.

Nedēļu atpakaļ sapnī vedu Zemgali uz apcietinājumu,

pēc dejo vīrieši. Nu izdomāts atentāts.

«Suns un kaķe» netop, nedēļu notraucējos un vēl. Un

neviens vairs labu vārdu nesaka. Negribas rakstīt. Tikai,
kad sāk strādāt, tad nav šo nelabo jūtu.

26.12.28.

Atkal izlaists liels laiks. «Suns un kaķe» rakstīts 10

dienās un izkritis cauri, aizmirstas daži skati. Sveicinātāju
gluži maz. Gulbis nesveicina, Jesens ne. Tikai Rapa. Bi-

ruta. Priedkļalnu] Anļna]. Vīgantene.
Zenta labi rakstījusi par mani «Daug. kalendāri».1

19.12.28.

Pirmizrļādē] «Suns un kaķe» aplausi pēc visiem cēlie-

niem, bet kritika negatīva.

12.23.1

Maksāju D[ailes] teātrļim] 200 lts. Uzturu Turiņu, ik ne-

dēļas 500 rbļ. Nesveicinos saeimā ar partiju. Uz ielas

mani vairs nesveicina, neskatās pēc manis, kopš saeimā

neveiksme vēlēšanās2. Nevaru izdomāt, kā novērst kaunu.

O. saka, ka, dabīgi, nevajgot «uzbāzties ar mīlestību»,

atbildēt būtu uzbāšanās, t. i., ievērot viņus.

25.—27.12.23.

Sēdu jūrmalā viens, B°, salstu, nestrādāju.

28.-31. [12.28.]

Teisu plānus darbiem: reiz prestižs zaudēts, tad viss būs

slikts, ko rakstu; labus darbus dot — ir viņus nogremdēt.

Tā ar aforism[iem]. Bet tie noslēdz veco darbu laikmetu,

tātad jādod tomēr. Jāraksta «Jaun. str.» romāns: jāpie-

pilda savs laiks, cits to nedarīs, zudīs laiks. Traucē, ka

jāiet Jaungadā uz Darba jaunatni.
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1929.

Gennaio

1.1.29.

Vakar Darba jaunatnē Krāsotāju [ielā] 321, skol. Matīss,

s. d., godīgs. Runa man izdodas, kaut gan biju sadomājis
ne taisni to, ko vajdzēja. Minu, ka Rīga man draudzību

uzteikuši. «Dzīvā avīze» rāda, ka jaunatne sāk atkal tikt

revolucionārāka, dzīvāka. lespaids laikam no Krievijas
jeb no kreis[ajiem] arodniekiem.2 Mani labi uzņem; mei-

tene, skaisti skatās, neatlaidīgi. Vai nebūtu man arī jā-
atjaunojas? jānomet riebums pret tagadni, pret manis no-

nicināšanu? jāsāk jauna revolucionāra] sparība? Tā ar

smiekliem, jautrību, sparību atbildēt uz apvainojumu, ne

ar dusmām un taisnošanos. Larochefoucoult tāds kā es:

sparīgs, bet neizdarītājs, neko nepanāk, rakstnieks, ne po-

litiķis, arī taisnojas. Es, praktiski darbodamies, nekur ne-

esmu neko sevišķu panācis, advokatūra, redakcija, teātrs,

ministrība. Jāatzīst, vaina, ka blakus intrese: literatūra

un maigums. Bet vai nu varu sākt jaunu dzīves un lite-

ratūras posmu? Vai Darba jaunatne mani ierosinās? Priekš

viņas jāraksta oratorija. Vai jauna mīla ierosinās un ne-

sīs? Vai darīt ko priekš tā? Vai netraucēs vecā nobeig-
šanu? Jo vecais laikmets jānobeidz. Abus reizē. Varbūt

jaunais ierosiņš padzīs uz priekšu arī vecā posma no-

beigtni? Vai man nevajga fizisku ierosmi vispār? Vai

to dabūt vietas maiņā — braucienā uz ārzemēm? Man

raksturīga pastāvīgā lielā jautāšana, to jau pirmā laikā

teica Asp[azija]. Jautāju, zinu, kas jādara, un nedaru.

1.1.29.

Pārnāku p. 1, lasu līdz 4 avīzi, p. 9 augšā. Vingroju.
Atnāk apsveik[umu] vēstules, daudz mazāk nekā agrāk,
pat Gulbis un Jesens nesveicina un nemaksā. «S. un

X.»

no «Atpūtas» jau 465 lt., no 5 izrādēm 480 lt. «Atp[ūtas]»
rindu skaitītājs krāpj. — Atnāk Kārklen un Zamaiče.

Jaunais literātes tips, kam literatūra ir amats un kas

turas tikai uz ārišķības un modernības, piespiesta amata

asprātība, skaļums, labas drēbes, iekšējs garīgs tukšums

un seklums, Žozef[īne] Beker ideāls. — Braucot uz jūr-

malu, durvīs sastopu Kalniņu, ar viņa auto uz staciju. —

Ceļā mani sveicina. Palīdz pie pakām, dod kažoku ka

vecim! — Laikam publika atradusi tādu izeju: es
vairs

nespēju garīgi strādāt, ko rāda «S. un kaķe», es nederu
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politikā, ko rāda vēlēš[anu] zaudējums, — bet vecais nav

vairs kaitīgs, tam var visu piedot un parādīt godu kā

invalīdam. Noskatīšos, vai tā ir. Rīgā kā mazā pilsētā
visiem ļoti vienādi noskaņots uzskats, tā, piem., piepeši
visi pārstāja sveicināt. —„L. tāpat kopš 3—4 mēnešiem,'

kopš «Rīg. raganas» fiasko, sāka mani kritizēt: lugas bez

dramatisma, runas jocīgas, oratoriskas pauzes, balss pa-

celšana, par manu dzīvi neintresējas, tik par sevi stāsta,

par maniem darbiem neintresējas, negrib, ka tai ko

priekšā lasu, piem., afor[ismus], arvien biežāk runāja par

Iv. Lielākais iemesls būs tas, ka neprecēju. Kad pārbrauc
no mājām, pirmais gājiens pie Ramona Novaro. Tuvojas

gals, bet garš. «Wenn man alt ist, muss man mehr thun,

als da man jung war
3
», «Sprache m Prosa» Gēte. —Nu

jāsāk strādāt nopietnāk. Gļete] ir nesamērojami vairāk

strādājis, ceļojumi, apcerējumi, visādi sīkāki dienas jau-
tājumi. Un tas viņu pārceļ pāri pār iznīcību. G[ēte] ceļo-
jumos liek iekšā arī savas vēstules un visādus krikumus,
to es arī varu darīt. Runas un vietas, un laiks, kad ru-

nāts. — Tātad tagad tādi darbi priekšā: «S. un X.» grā-
matā pārstrādāt, 2) «Kastaņolu» turpināt, 3) sākt īsu bio-

grāfiju, 4) «Jaunā strāva» romāns kā gara biogrāfija, cf.

Verdi, Zūdermans, 5) «Dzērājs», 6) oratorija, 7) «Pašnāv-

niece», 8) pozit[īvs?] jaunsaimnieks — L. ar lauku māju

projektu, 9) avīžniecība, 10) aforismi, 11) pozit[īva]
jaunatnes luga, 12) «Trimdenieks», 13) polemika, 14) jauna
revolucionāra?] luga, 15) opera J. Kalniņļam], 16) vēstules,

17) runas v. 1.1. Ko es paspēšu? Nu neslinkot.

2.1.29.

Vakar 2 p. p. atbraucu jūrmalā. Kūru krāsni. Vien-

tulības sajūta. No rītus Jankevics, drīz

ka pie telefona, ka

Raud. Es viņu barot.

Kad prasu, kā un kas, saka: nemoci mani. Vienkārša

daba, kādas es nesaprotu, vai izliekas. Neviens negrib
garus tirzājumus, dziļāku meklēšanu. Stāsta tikai par savu

pasauli. Tā gluži atsevišķa, nav daļas gar lielo, uzskata

to no citas puses. Atvelk no šīs lielās pasaules un no

darbiem, atpūtina, dara maigu. Bet darbā nevar palīdzēt.

3.1.29.

Ceļos 6, palaižu, ēdu, guļu līdz V212, ēdu atkal, staigāju
no I—3, krāsns IV2 stundu, ēdu, domāju, kur pirkt namu,
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vai citur likt naudu. Darbu vēl nedaru. Domāju, kas ne-

pieciešams: 1) «S. v. X.», 2) aforismi, 3) prēmijas luga,

4) vēstules, 5) jaunā strāva, 6) romāns ārzemēm, 7) dze-

joļi, 8) «Kastanj.», 9) ķīniešu lasāmgrāmata, 10) «Dzērājs»,
11) «Ziedu nāras». — Šis — 1929. gads būšot man laimes

gads.

3.—13.1.29.

Maz atminu. 8.1. pie krievu sūtņa. Antons, ka šogad
varot dabūt Nobelprēmiju, nupat bijis Stokh[olmā]. Vai-

rāki sievieši apkārt: Bīlmaniete, Bastjāniete. — B. drusku

greizsirdīgs. Kurciete, Lidija, Skujeniece, — varbūt Zentai

taisnība? Runāju ilgi ar Benjam. laikam tādēļ, ka ne-

drukā tālāk «S. un X.». Ilgi ar Bušeļvicu] un Lorenci:

«Daile un dfarbsļ» gribot bankrotēt. 9. un 10.1. pie Zem-

gaļa notāra obligļācijas] par 45000 uz māju un vasarnīcu

uz Freda vārda. 7.1. eju pie Freda tiesā un mājā. Eju pie

Vāgnera. Uztraucos daudz par «Dļaili] un dļarbu]» un par

«Jaun. Ziņ.». Beigas slavai, darbam un mantai. L. mierina:

laikmets beidzies, nevajga prasīt, bija daudz, neuzbāzties.

11.1. zvanu Teodoram, tas atsakās. Zvanu Gulbim: tas

saka, ka universitāte aizliegusi Teodoram un Maldonim

par mani rakstīt. Likšot univļersitāte] pate priekšā laikam

Janševski. Gulbis vēss, nemaksā. Jesens arī nemaksā.

12. 1. Betlers, slavē Marku, daudz strādājot. Mierina, ka

«Dļailei] un d[arbamj» būšot naudas, ko vekseļus samaksāt.

10.1. bija Martinsons — grāmatvedis, bilance līdz 1.12.

28., brīdina.

12.1.29.

Braucu uz jūrmalu 6, L. nervozs un skumjš, bet labi,

Nevaru neko strādāt. Biju pie Livšica, urīna analīze, iz-

meklē: nieres drusku vainīgas, kristāli; sirds dobjāka
nekā pērn. Nelabi, ka nebraucu uz Rivjēru pērn. Nu jā-

brauc.

13.1.29.

Palaižu V2I, guļu 725, staigā — 6, lasu un kārtoju

dzejoļus. Nav neviena jauna dzejoļa. Sajūta: nu varu

taču atpūsties un darīt, kas patīk. — Jauns uzdevums:

Volters par Vitautu.1 Jāraksta drāma vai triloģija boz

27.10.30. Viens mazs prieciņš. Petrs Bezručs atsūtījis savu

«Slesske Pisne», es lieku pretī sūtīt «Jāzepu» un «Du*
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navind». — Otrdien būs jāiet 111 v[idus]skolas 10 gadu

jubilejā. — Liepājas teātri visvairāk man apmeklētāju

bijis pa 10 gadiem. Ļaudis vēl mani nesveicina. Turies!

13.—20.1.29.

Atkal nedēļa pagājusi nekārtīgi, bez ieraksta kronikā,
bez vingriņa; jūtos nelabāk. īsti nu tik sāku justies pa-

zaudējis. No jūrmalas mēdzu pārbraukt spirgtāks, nu

vairs nav. Eju lēnāk, jūtu sāpes. Sāku vecumu saprast.
Kur vaina? Nezinu, laikam nevingrošana.

23.1.(?)

L. atbrauc saguris, nesaka, ka ir slims, paliek bez

satiksmes, es saku pirmo reizi: apnicis. Domāju, ka visur

mani atstāj: politikā, dzejā, teātrī, tad arī L. Bāršanās.

Vēl vairāk pesimismā. Nav sajūtas, ka varu atpūsties, kā

13.1.29. Sajūta, ka viss ir beigts, ka jauna meklēšana

lieka. 20.1.29. L. man atkal liek atpūsties: lasīt, iepazīties
ar literatūru un zinātni, ko es biju aizmirsis, bet minējis
Kastaņolā. — Lasu Schnitzler aforļismus], sāku atkal do-

māt uz darbiem. Vai tomēr «S. v. X.» neizlaist pārstrā-
dātu? Nedarīt to māca tik slinkums. Tad tik 2 mēnešus

līdz 17. martam1
atpūsties un lasīt, mācīties; varbūt arī

franciski. 15.1. neeju uz 111 v[idus]sk[olu], arī šodien ne

uz Tukumu. Bet, ka varētu ko izdarīt, kādu Clou2
pirms

aiziešanas atpūtā un mācībā. Ar darbu sev darīt guten

Abgang3
nevar, jo prasa laiku un pūliņu, un arī iesāktie

darbi iznāktu vāji, piem., aforismi. «Dzērājs» vai Xenijas,

«Pērkoņceļojums». Vislabāk laikam iet pie dakterenes,

saņemties un vingrot. — Palīdzības nav nekur. L. negrib,
ka lasu savus darbus, var dot tikai labu atmosfēru, viens

un viens. — Es nokavēju pirms 5 gadiem rakstīt prozas

drāmas, to no manis prasīja. Kad es nedevu, mani at-

meta, un es tikai aiz slinkuma to nedarīju. Tā daudzreiz.

Vai nebūtu tagad, pa šiem 2 mēnešiem, tomēr jāstrādā
un jābeidz Aforismi un Dzejas, kuras izteic manu laiku?

Vai «Ziedu nāras»? Vai pat «Dzērājs»? Bet tad butu jā-
sāk arī polemikā.

21.1.29.

Ceļos 10, vakar 1 gulēt, 9°, krāsnis, ēdu, V2I staigāt

tidz y22. Braukšu uz Rīgu 6, pie L. Es esmu atkāpies no

vientulības, lauzos uz kopību, vai bij pareizi? Radīja
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nākama]. Diezgan vergots. Kad piespiežos labi izstrādāt,
tad nav arī diletantisms. Bet vai pat jāpiespiežas? Vai

nevaru dot tikai atceres un tālskates, minējumus, bez

izstrādāšanas? Nobeigas, atskaņas no agrākiem darbiem

un nojautas no tā, ko būtu un biju vēlējies, kas vēl patīk.
Būt vienam! nelūgt palīdzību! Es esmu sevi darījis

atkarīgu no citiem, un, kad nu tie nepalīdz (L.), tad es

nelaimīgs. Vien paša darbi. Sabiedrībā vajadzīgi citi, ku-

rus tad jārīko, jākopo, jāvalda, — bet dzejā var būt

gluži viens. Var sev gūt piekritējus, kad min savus laika

biedrus, bet arī bez piekritējiem būt, un varbūt lielāks

mākslenieks. Varbūt te ir ceļš uz jauno dzeju: bez mēr-

ķiem un tendences un bez draugiem un palīgiem. Tas

gan būtu pretī laika garam, kurš iet uz demokrātiju, lie-

lāku kopību. Bet vai reizē nebūs arī lielāka vienbūtība?

Vai es nevarētu tūliņ iet uz govsādu
1 ? Kas mani tura?

Sīkumi. Nodrošināt tuviniekus, atdot mantas skolotājiem

un iet. Iztikt varētu ar to mazumu. — Bet darbu nobeig-
šana? Bet leģendas un attaisniņš? Bet biogrāfija? Var beigt

pamazām. Bet vai vajga?
Vai nevarētu rakstīt vāciski? Latviju tēlot no liberāla

viedokļa?
Reizi būs tā kā tā jāiet projām. — Bet labāk, ka darbi

nobeigti, biogr[āfija] uzrakstīta no paša. Vai Goethem arī

nerakstīja citi? — Bet es būtu tad kā pirmā patstāvības
laikmeta klasiskļais] dzejn[ieks].

Vai nerakstīt man tūliņ bezdarbniekus2? — arī būtu

sākums jaunam periodam manā darbā, un tā tiktu pāri
krīzei. Tikai tad Nobels beigts uz visiem laikiem. Vai vērts

cerēt?
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Saja sējumā ievietota Raiņa dienasgrāmata, kas rakstīta Latvijā no

1920. gada 13. novembra līdz 1929. gada 21. janvārim.

Tāpat kā iepriekšējo dzīves posmu dienasgrāmatās, arī 20. gados

rakstītajā ir liela saturiski tematiska daudzpusība. Ir arī jaunas īpat-

nības, kuru rašanos pirmām kārtām noteicis Raiņa sabiedriskais stā-

voklis dzimtenē, tas, ka no pārbraukšanas dienas (1920. g. aprīlī) līdz

pat savai nāvei viņš atradās sabiedrības uzmanības centrā. Ap viņu

nepārtraukti ritēja un pulsēja dažādi notikumi, nāca un gāja dažādi

cilvēki.

Visus buržuāziskajā Latvijā pavadītos gadus Rainis bija Satversmes

sapulces, vēlāk saeimas deputāts, piedalījās sēdēs, kurās sprieda par

valstiskām un politiskām lietām, un kuluāros par tām pašām un vēl

daudzām citām lietām katrs izteica savas personiskās domas. Līdztekus

saeimas deputāta pienākumiem dzejnieks palaikam ieņēma atbildīgus

kultūras dzīves posteņus — bija Mākslas departamenta direktors

(1920. g.), Nacionālā teātra direktors (1922—1925. g.), izglītības mi-

nistrs (1927. g.), saeimas Ārlietu komisijas loceklis, Kultūras fonda

loceklis un daudzu jo daudzu citu komisiju un organizāciju loceklis.

Pasākumus (sēdes, konferences, jubilejas, literārus sarīkojumus, te-

ātra izrādes utt.), kuros dzejnieks piedalījies (dažkārt arī tādus, kuros

bija uzaicināts, bet nepiedalījās), personas, kuras saticis un ar kurām

runājis, viņš rūpīgi fiksēja dienasgrāmatā, tādējādi plaši atspoguļodams

20. gadu sabiedriski politiskās un kultūras dzīves norises. Tomēr ne-

reti ieraksti dienasgrāmatā ir ļoti lakoniski, bez vērtējuma, bez iekšējas

emocionālās rezonanses, tādēļ ne katrreiz viegli izlobāma Raiņa at-

tieksme pret attiecīgo sava laika sociāli politisko aktualitāti. Tāpat

dažos gadījumos, kad Rainis fiksējis sarunu, grūti, pat neiespējami

nošķirt, kuri izteikumi pieder Rainim, kuri viņa sarunu biedram. No

šādiem dialogiem nedrīkst izdarīt pārsteidzīgus secinājumus par Raiņa

uzskatiem.

Netrūkst, tāpat kā iepriekšējos dzīves posmos, arī subjektīvu sprie-

dumu un netaktisku izteikumu par atsevišķām personām. Tādus dzej-

nieka emocionālos uzliesmojumus parasti izraisījuši sarežģījumi Raiņa
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un šo personu savstarpējās attiecībās, citu cilvēku stāstījumi, Rainim

nodarīta netaisnība, dzejnieka nervozitāte, vieglā aizvainojamība v. tml.

Taču ļoti bieži turpmākajos ierakstos atklājas, ka Raiņa attieksme pret

minēto personu (ja vien tas nav bijis viņa politisks pretinieks) kļuvusi

objektīvāka.

Dažkārt šķiet pārsteidzoši Raiņa iespaidi par kādu redzētu teātra

izrādi, izlasītu grāmatu. Arī te jāņem vērā, ka Rainis nerakstīja recen-

ziju, visus par un pret apsverot, bet uzmeta acumirklīgas domas, kuras

tāpat varēja ietekmēt dažādi blakus apstākļi, emocionāls noskaņojums.

Reizē ar Raiņa sabiedriskajām gaitām 20. gadu dienasgrāmatā at-

spoguļojas dzejnieka radošā biogrāfija, respektīvi, literārās jaunrades

dati. Redzam, kad un kā tapuši viņa dzejoļi un to krājumi, epi «Saules

gadi» un «Septiņi malēnieši», lugas «lija Muromietis», «Rīgas ragana»,

«Mīla stiprāka par nāvi», «Mušu ķēniņš», «Suns un kaķe», aprakstu

grāmata «Kastaņola», kā meklēti temati un aizsākti daudzi nepabeigtie

darbi, cik plašas un daudzveidīgas bijušas ieceres.

Jaunā aspektā šī perioda dienasgrāmatā atklājas Raiņa personība.

Proti, kontekstā ar 20. gadu Latvijas sociāli politiskajiem strāvojumiem.
Vīlies ilūzijās par «brīvo» Latviju, Rainis joprojām palika uzticīgs

saviem agrākajiem sociālisma ideāliem un darba tautas interesēm, pauda

ticību, ka proletariāts būs tas, kas uzcels jaunu, patiesi brīvu Latviju.

Dzejnieka demokrātisms izraisīja niknas buržuāzisko nacionālistu dus-

mas, dažādus demagoģiskus uzbrukumus. Un tomēr, neraugoties uz

Raiņa izteikti noraidošo attieksmi pret tā laika valdošajām aprindām

un viņa solidaritāti ar tautas masām, dzejnieku vilināja vadoši sabied-

riski un pat valsts amati. Šo pretrunu bieži mēdz skaidrot ar dzejnieka

godkāri. Dienasgrāmatas ieraksti atklāj, ka, pirmkārt, Rainis patiesi

gribēja veicināt Latvijas sabiedriskās un kultūras dzīves demokrati-

zāciju (iespēju robežās viņš arī daudz ko paveica). Otrkārt, vadošs

sabiedrisks stāvoklis — tas zināmā mērā bija prestiža jautājums, —

dzejnieks, kuru reakcionārās aprindas nepārtraukti centās diskreditēt

un no visiem amatiem agrāk vai vēlāk piespieda aiziet, baidījās zaudēt

autoritāti sabiedrības, tautas acīs. Treškārt, jāievēro, ka Nacionālā

teātra direktora un izglītības ministra posteņus viņš ieņēma tā saukto

kreisās koalīcijas jeb liberālo Latvijas valdību laikā. Latviešu ekstrēmā

nacionālista H. Celmiņa varas laikā Raini padzina no Nacionālā

teātra, bet, K. Ulmanim nākot ministru prezidenta krēslā, Rainis pats

atteicās no sabiedriskajiem posteņiem. Tieši K. Ulmaņa valdības laikā,

t. i., 1926. gadā, Raiņa dienasgrāmatā visintensīvāk risināta doma VāX

Latvijas atstāšanu.

Vienlaikus ar buržuāzisko nacionālistu šovinistiskās un antitautiskas

sejas iepazīšanu Rainis ātri atšifrēja latviešu sociāldemokrātijas līderu

savtīgo politiku, to, ka viņa popularitāte tika izmantota sociāldemo-

krātiskās partijas reklamēšanai. Dienasgrāmatas ieraksti rāda, cik biezi,
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īpaši pirmajos gados pēc atgriešanās Latvijā, dzejnieks tika ne vien

lūgts un aicināts, bet burtiski stumts un vilkts (dažkārt pat ar draudiem

un dusmām) uz dažādām sociāldemokrātu sapulču tribīnēm. Taču
—

laist Raini pie valsts vadības — tas vairs neietilpa šīs partijas līderu

programmā, jo Raiņa sociālisms ne tuvu nebija latviešu meņševiku

sociālisms. Tāpēc meņševiku līderi «iztirgoja» Nacionālā teātra direk-

tora vietu, izgāza Raiņa kandidatūru uz valsts prezidenta posteni. Visa

20. gadu dienasgrāmata, pilna rūgtuma par sociāldemokrātu darboņu

intrigām, uzskatāmi parāda Raiņa attālināšanos no oportūnistiskās Lat-

vijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas, līdz pat domai par izstā-

šanos no tās rindām.

Nacionālistu zaimošanās un sociāldemokrātu līderu nodevība viesa

dzejniekā daudz aizvainojuma, satraukuma, kavēja literāro darbu. Tāpat
to traucēja nogurums, pašsajūtas pasliktināšanās gan gadu nastas un

atkārtotu gripas pārslimojumu, gan palaikam arī sabiedrisko pienā-

kumu pārslodzes dēļ. Kaut arī Raiņa 20. gadu dienasgrāmatā psiho-

loģiska rakstura informācijai, savu psihisko procesu analīzei ievēro-

jami mazāks īpatsvars nekā agrāko periodu dienasgrāmatās, taču arī

te pārliecinoši atsedzas vīrišķīgais gribasspēks, ar kādu dzejnieks

spēja uzveikt īslaicīgos vājuma un depresijas brīžus. Tā bija cīņa

pašam ar sevi, un 20. gadu dienasgrāmata sniedz paraugu, kā radoši

un garīgi bagāta personība savus nespēka mirkļus pārvar ar darbu

un strādātgribu. Lai cik nemierīga, apvainojumu, pārslodzes, satrau-

kumu pilna bijusi aizvadītā diena, dienasgrāmatas ierakstu noslēdz

kategoriska, atlaidi nedodoša pavēle «Strādāt!», «Jāstrādā!», «Jāvarl».

Rainis arī savas dzīves pēdējā posmā bija radošu ieceru un darba

gribas pārpilns. Visu mūžu Rainim raksturīga iezīme bija apņemšanās

laiku pa laikam radikāli lauzt līdzšinējo garīgo plūdumu un sākt, kā

vipš pats teica, jaunu mūžu. Tāds «jauns mūžs» ar jaunām literārām

iecerēm tika plānots arī 60 gadu jubilejas pacilātībā. Diemžēl dzejnieka
dzīvē nekas neizmainījās. Nacionālisma ideologi parūpējās arī par to,

lai sociālistiskais dzejnieks Rainis neiegūtu starptautisku atzinību —

Nobela prēmiju — un tādējādi nešokētu «nacionālo» Latviju.

Unikāla parādība, ko ar pirmreizēju nozīmību atklāj 20. gadu dienas-

grāmata, ir tā sauktie lūdzēji — ļaudis, kas kuplā skaitā meklēja pie
Raiņa palīdzību, padomu, taisnību, sūdzēja bēdas, klāstīja savas perso-

niskās likstas. Tie bija pazīstami cilvēki (aktieri, komponisti, dzejnieki,

skolotāji utt.), taču pa lielākai tiesai — nepazīstami, sveši ļaudis, kuru

vārdus Rainis nereti pat neuzzināja. Galvenokārt vienkārši darba cil-

vēki, strādnieki un darba inteliģence, to vidū ne viens vien bezdarb-

n,eks, kas ar Raiņa atbalstu cerēja tikt pie kādas nodarbošanās. Un

Rainis, kā spēdams, palīdzēja. Rakstīja rekomendācijas un lūgumus,

sniedza materiālu un morālu atbalstu, deva padomus un mācīja ticēt

dzīvei. Lai cik depresīvs dažkārt bija Raiņa paša noskaņojums, citiem
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viņš prata iedvest optimismu, stiprināt ticību labākai dzīvei un n3«

kotnei. Dzejnieka vārdi, viņa iejūtība, viņa suģestējošais cilvēciskums

palīdzēja, deva spēku pārvarēt izmisumu pat tādiem cilvēkiem, kuri

jau bija nonākuši līdz pašnāvības slieksnim.

Rainis prata visus, kas pie viņa nāca, pacietīgi, iejūtīgi uzklausīt.

Un ne tikai tos. Dzejnieks arī pats uzsāka sarunas. Viņš, piemēram,

dienasgrāmatā atzīmējis: «Šoferi man draugi, sarunājamies.» (19.5.25.)

Dzejnieku interesēja mazā cilvēka liktenis, posts, nelaimes. Viņš iz-

taujāja, ar dzīvu interesi sekoja stāstījumam, ļoti bieži galvenos mo-

mentus, kas viņam likās svarīgi, fiksēja dienasgrāmatā.

No dienasgrāmatas ierakstiem redzams, ka reizumis šādas sarunas

ilgušas vairākas stundas, atņemdamas laiku literāram darbam un Raiņa

paša personiskām lietām. Taču nekur šis zaudētais laiks nav nožēlots.

Tā savā būtībā bija Raiņa vistiešākā saskare ar tautu, ar dažādu so-

ciālu slāņu, dažādu paaudžu, profesiju, uzskatu pārstāvjiem. Tas, ka

Rainis ar katru atrada kopīgu valodu, rāda, ka arī viņam pašam šie

kontakti bija nepieciešami. Caur šiem ļaudīm Rainis «iegāja» tautā,

tautas ikdienas dzīvē, ielūkojās cilvēku dvēselēs, viņu intelektuālajā

un emocionālajā pasaulē, uzsūca sevī tautas ciešanas un postu. Ari

šādā veidā izpaudās lielā proletariāta dzejnieka rūpes par tautas lab-

klājību, viņa patiesais cilvēciskums, sociālistiskais humānisms. Var

droši apgalvot — nav latviešu tautai otra tāda dzejnieka vai rakstnieka,

pie kura tik daudz cilvēku meklējuši un atraduši atbalstu. Rainis, ne-

skatoties uz atsevišķām viņa rakstura pretrunām, 20. gados kļuva pa f

leģendāru cilvēcības un tautas aizstāvja simbolu. Runas par viņa silto

atsaucību gāja no mutes mutē: «..visu dienu apmeklētāji: sieva lū-

dzēja, es esot tai un tai palīdzējis.» (19.1.25.) Un šo lomu viņam nespēja

atņemt nedz buržuāzisko nacionālistu apmelojumi, nedz sociāldemokrātu

intrigas.

Raiņa sabiedriskā noslogotība, izbraukumi ārpus Latvijas, dažādas

šaubas un sarūgtinājumi, tāpat atmiņas pavājināšanās uzspiedusi 20. gadu

dienasgrāmatai dažas īpatnības.

Pirmkārt, tā ir ierakstu neregularitātes pastiprināšanās. Visregu-

lārāk rakstīts 1923., 1924. un 1925. gadā, lai gan arī tad izlaistas ne-

dēļas, pat mēneši. Stipri fragmentārs ir 1926. gads, bet 1927.—1929. gada

dienasgrāmatas rakstīšana tikpat kā apstājusies.

Otrkārt, laika trūkuma vai kāda cita iemesla dēļ nespēdams izda '1

ierakstu attiecīgajā dienā, Rainis nereti notikušo fiksējis pēc vairākos'

dienām, līdz ar to hronoloģija zaudējusi dabisko

7.10.23. ierakstam seko 11.10.23., 10.10.23., 9.10.23., 8.10.23. un
tad

tikai 12.10.23. Tas nozīmē, ka 11.10.23. atzīmēts arī tas, kas noticis

8.10.23., 9.10.23., 10.10.23. Šāda secība zinātniskajā izdevumā saglabāta,

komentāros uz to īpaši nenorādot. Tāpat Raiņa tekstā saglabātas šādā
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kārtā iezagušās faktu neprecizitātes, bet tās komentāros uzrādītas un

precizētas.

Treškārt, diezgan bieži vai nu rakstīšanas steiga, vai domas inten-

sitāte izraisījusi Raiņa domas «lēkāšanu», t. i., parādību, kad viens

notikums vienas dienas ierakstā saskaldījies, sadrumstalojies. Proti,

Rainis atzīmē kādu atsevišķu notikumu, tad pārtrauc ar citu notikumu,

pēc tam atkal atgriežas pie pirmā un dažkārt pēc tam atkal pie otrā.

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem dzīves periodiem izmainījies die-

nasgrāmatas rakstīšanas veids. 20. gados Rainis visu rakstījis vienā

dienasgrāmatā (nav hronikas, atdomu v. tml.). Līdztekus dienasgrāmatai

ir tikai nedaudzas atsevišķas lapiņas ar dienasgrāmatai līdzīgām pie-
zīmēm vai, visbiežāk, pārdomām.

20. gadu dienasgrāmata rakstīta:

1) mazā piezīmju bloknotā ar virsrakstu «Gaita» (22818), kurā ir

36 lpp. un ieraksti no 1922. gada 25. janvāra līdz 1923. gada 20. feb-

ruārim;

2) neliela izmēra kladītē melnos kalikona vāciņos (22819), kurā ir

120 lpp. un ieraksti no 1923. gada 1. janvāra līdz 1924. gada 6. au-

gustam;

3) tādā pasā kladītē ar melniem kalikona vāciņiem (22826), kurā

ir 157 lpp. un ieraksti no 1924. gada 6. augusta līdz 1929. gada 21. jan-

vārim.

Visa 20. gadu dienasgrāmata pēc Raiņa nāves publicēta žurnālā

«Atpūta», 1930, 294. nr—l932, 394. nr. Taču ar daudziem izlai-

dumiem, rediģējumiem, stila nogludinājumiem. Vairākos gadījumos

Raiņa grūti salasāmais rokraksts atšifrēts nepareizi vai arī —
tīši

sagrozīts. Te iemesls var būt tiklab atšifrētāja un mašīnrakstītājas kjūdas,

kā arī Aspazijas subjektīvā attieksme, jo izlaists un pārgrozīts gan

tāds teksts, kas viņai kā dzejnieka dzīvesbiedrei nebija patīkams, gan

arī tādas vietas, kurās ne visai glaimojoši runāts par buržuāziskās

Latvijas redzamiem sabiedriskiem un politiskiem darbiniekiem. Beidzot

Raiņa dienasgrāmatas publicēšanu, Aspazija piezīmējusi: «Tehniski man

vēl jāpiezīmē, ka es dienasgrāmatā neko neesmu strīpojusi, kā tikai

retus vārdus, kas nebija salasāmi, vai arī, kas bija pavisam privāti.»
1

Taču tas nav tiesa. Labojumi un izlaidumi, kā jau teikts, ir lielāki un

būtiskāki. Starp citu, pēc kādas intervijas ar Aspaziju J. Ziemeļnieks

rakstīja: «Dienasgrāmatas rediģēšanas darbu Aspazija strādā sistemā-

tiski ik dienas.»2

Raiņa Kopotu rakstu zinātniskajā izdevumā 20. gadu dienasgrāmata

'

Aspazija. Piezīmes pie Raiņa dienasgrāmatas. — Atpūta, 1932,

395- nr., 18. lpp.
2

Ziemeļnieks J. Kā dzīvo un strādā dzejniece Aspazija. —
At-

Pūta, 1930, 297. nr., 16. lpp.
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tiek publicēta pēc Raiņa rokraksta pilnā veidā. Tajos gadījumos, kad

rokraksts nav atrasts, t. i., par laiku no 1920. gada 13. novembra līdz

1922. gada 24. janvārim, — pēc teksta žurnālā «Atpūta». Taču, zinot

rediģējumus turpmākajā žurnāla tekstā, no «Atpūtas» pārpublicētajai

Raiņa dienasgrāmatai jāpieiet uzmanīgi, jo tās identitāte nav droša.

Netiek publicētas Raiņa piezīmes, kuras gan datētas, bet kurām nav

dienasgrāmatas rakstura. lespējams, ka tieši tāpēc dzejnieks tās rak-

stījis uz atsevišķām lapiņām, nevis dienasgrāmatā, t. i., kladītēs. lespai-

diem, kas gūti, viesojoties Palestīnā, nav saglabājies rokraksts (pub-

licēti «Atpūtā», 1932, 388.—394. nr.). Tā kā sabiedriski politisko parā-

dību pretrunīgo vērtējumu, kādu sastopam «Atpūtas» publikācijā, nav

iespējams pārbaudīt, tad, lai nesagrozītu Raiņa patiesās domas un uz-

skatus, «Atpūtas» variants Kopotu rakstu zinātniskajā izdevumā ne-

tiek ievietots.

Sakarā ar faktogrāfiskā materiāla pārbagātību 20. gadu dienasgrāma-

tas komentāros galvenā uzmanība centrēta uz tām parādībām un noti-

kumiem, kas saistās tieši ar Raini, ar viņa nozīmi un vietu laikmeta

ideoloģiskās, politiskās un kultūras dzīves norisēs. Tiek raksturotas

sēdes, mītiņi, konferences, sarīkojumi, kuros Rainis piedalījies. Ja

iespējams, sniegta arī īsa informācija par to, ko viņš runājis, kādus uz-

skatus paudis.

Pasākumi, notikumi, kuros piedalījušās citas dienasgrāmatā minētās

personas (Aspazija, O. Kliģere v. c.) un kuri tieši ar Raini nesaistās,

nav tuvāk skaidroti. Ja, piemēram, Aspazija apmeklējusi kādu konfe-

renci un tas dienasgrāmatas ierakstā tikai konstatēts, komentāros nav

skaidrots, kas tā par konferenci bijusi, kad un kur notikusi. Turpre-

tim, ja atspoguļojas arī Raiņa viedoklis par minēto konferenci (Aspa-

zija ko atstāstījusi, nolasījusi Raiņa apsveikumu, Rainis kaut ko iztei-

cies v. tml.), tad komentāros tā tiek tuvāk raksturota.

Lai pārredzamāk atklātos 20. gadu sabiedriski politiskās norises,

valdības maiņas, politisko partiju cīņas un Raiņa attieksme pret šāda

tipa peripetijām, komentāros, ievadot jaunu gadu, sniegts neliels pār-

skats par svarīgāko, ko Raiņa dienasgrāmata attiecīgajā gadā atspoguļo.

Raiņa 20. gadu dienasgrāmatas tekstu publicēšanā un komentēšana

ievēroti tie paši principi, kas iepriekšējā — 24. sējumā.

Sastādītāja papildinājumi Raiņa tekstā doti kvadrātiekavās. Tā, Pa-

mērām, papildināti periodisko izdevumu nosaukumi, izņemot laikrak-

stus «Jaunākās Ziņas» un «Sociāldemokrāts», kuri minēti ļoti biezi

un lasītājam saprotami arī Raiņa saīsinātajā rakstībā. Tāpat saīsināti

atstāti Raiņa darbu nosaukumi, kuri atšifrēti īpašā komentāru beigas

ievietotā Raiņa darbu nosaukumu saīsinājumu rādītājā. Saīsināti atstāti

arī tādi daudzkārt minēti personu apzīmējumi kā In. (Iniņa), O. (01ga

Kliģere), L. (Lulliņa, t. i., Olga Kliģere). Nav papildināti arī tie Raiņa

saīsināti rakstītie vārdi, kuru atšifrējumā iespējami vairāki varianti.
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Ja kāda vārda atšifrējums nav īsti drošs, sastādītāja pierakstītajam

tekstam kvadrātiekavās pievienota jautājuma zīme. Retāk minētu

uzvārdu rakstība, ja Rainis nav bijis konsekvents (rakstījis, piemē-

ram, Brekmane un Brehmane, Brusubārda un Brusbārda, Deisons un

Deizons, Ekkus un Ekus, Krūklis un Krūkle, Lukaševics un Lukševics,

Lipšics un Livšics, Masats un Masaks, Stengele un Štengele v. c), vie-

nādota atbilstoši mūsdienu pareizrakstības normām.

Šodienas lasītājiem neskaidrības var sagādāt Raiņa minētās naudas

vienības — rubļi un lati. Buržuāziskajā Latvijā no 1919. līdz 1925. ga-

dam apgrozībā bija īpašas valsts kases naudas zīmes — Latvijas pa-

pīra rubļi. Ar 1922. gada augustu paralēli tika ieviestas jaunās Lat-

vijas valsts naudas vienības — lati un santīmi, pielīdzinot 50 rubļus

1 latam jeb 1 rubli — 2 santīmiem. Latus un santīmus kala Anglijā,

un tie ieviesās apgrozībā pakāpeniski, vispirms santīmu, tad latu mo-

nētas. 1925. gadā ar saeimas lēmumu tikpat pakāpeniski rubļus un

kapeikas no apgrozības izņēma.

1920.

No 1920. gada saglabājusies Raiņa dienasgrāmata par laiku no

13. novembra līdz 31. decembrim.

Minētajā laika posmā Rainis kā Latvijas Satversmes sapulces locek-

lis piedalījās Satversmes sapulces sēdēs, kuras dienasgrāmatā daž-

kārt dēvētas par parlamenta sēdēm. Tāpat viņš apmeklēja Satversmes

sapulces sociāldemokrātu frakcijas sēdes un Latvijas Sociāldemokrā-

tiskās strādnieku partijas Centrālās komitejas apspriedes.

No 1920. gada 14. aprīļa līdz 10. decembrim Rainis strādāja algotu

darbu — bija Izglītības ministrijas Mākslas departamenta direktors.

Šis administratīvais postenis prasīja dzejnieka regulāru ierašanos de-

partamentā, kuru viņš dienasgrāmatā sauc par «kancleju».

Visu 1920. gadu Rainis strādāja pie «Dagdas skiču burtnīcām». De-

cembrī iznāca krājums «Uz mājām». Tika pārskatīta arī «Klusā grā-

mata», kas nāca klajā atkārtotā izdevumā 1921. gadā. Gada nogalē aiz-

sākās intensīva cittautu dzejoju meklēšana un tulkošana dzejoļu krā-

jumam «Nemierīga sirds» (1921).
Rainis strādāja arī pie 1905. gadā sarakstītā viencēliena «Ģirts Vilks»,

,ai no tā izveidotu pieccēlienu drāmu. Taču ieceri nerealizēja, uzrak-

stīja tikai otrā cēliena fragmentu un pārējo cēlienu plānu. 1922. gadā

«Ģirts Vilks» iznāca grāmatā kā viencēliens.

No lugas «Pūt, vējiņi!» Rainis gatavoja operas libretu, jo Alfrēds

Kalniņš bija nodomājis to komponēt. Tomēr opera netika sacerēta.

levērojams notikums ne vien Raiņa, bet visas latviešu kultūras

dzīvē bija lugas «Jāzeps un viņa brāļi» pirmiestudējums Nacionālajā

teātrī A. Mierlauka režijā (pirmizrāde 1920. g. 17. novembrī). Izrāde
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guva skatītājos lielu atsaucību, kura, kā redzam no dienasgrāmatai

ierakstiem, Raini dziļi aizkustināja un gandarīja.

Interesi sabiedrībā radīja arī «Induļa un Ārijas« uzvedums Dailes

teātrī E. Smiļģa režijā ar viņu un T. Bangu titullomas. Ar šīs lugas
izrādi 1920. gada 19. novembrī Dailes teātris atklāja savu darbību.

1920. gada nogalē Rainis dzīvoja Muitas ielas 4. nama 5. stāvā īrē-

tās istabās. Dzīvokļa īpašniece bija dienasgrāmatā pieminētā Ge-

seja kundze — ārsta atraitne, vāciete. Sofija Antonoviča, kas ari mi-

nēta dienasgrāmatā, bija dzīvokļa kaimiņiene, tolaik medicīnas stu-

dente. Dzīvoklī mitinājās arī Raiņa un Aspazijas mājkalpotāja Emīlija

Aveniņa, saukta par Mīli vai Mīlīti. Rainis un Aspazija ilgojās pēc

savrupākiem dzīves apstākļiem, tādēļ dienasgrāmatā redzam, ka ar

advokāta Alfrēda Čikstes (saukts Fredis) palīdzību tika meklēta pirk-

šanai māja.

14.11.20. (7. lpp.)

1 K. Dziļleja Raiņa klubā Pauluči (tag. Merķeļa) ielā 21 lasīja re-

ferātu nevis par Raiņa lugu, bet — par Aspazijas jauno dzejoju krā-

jumu «Izplesti spārni».
2 Prologs tika rakstīts lugas «Indulis un Ārija» izrādei, ar kuru

1920. gada 19. novembrī Dailes teātris atklāja savu darbību.

16.11.20. (7. lpp.)

1 «Daile un darbs»
— pēc LKP ierosmes dibināta izdevniecība (dar-

bojās no 1920. līdz 1929. g.), kuras mērķis bija legāli propagandēt

progresīvu un revolucionāru literatūru; Rainis bija viens no izdevme

čības dibinātājiem un atbalstītājiem. «Daile un darbs» izdeva arī vai

rākas Raiņa grāmatas.

17.11.20. (7. lpp.)

1 Jādomā, pārrakstīšanās kļūda; acīmredzot Dinas skats.

2 No Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas.
8 Domāts Raiņa klubs — kultūrsabiedriska biedrība, ko nodibināja

Rīgā 1919. gadā ar nolūku popularizēt Raiņa daiļradi. Centrālais WP*

klubs atradās Rīgā Pauluči (tag. Mērķēja) ielā 21, bet klubam bija ari

nodajas vairākos Rīgas rajonos, tāpat citās Latvijas pilsētās un apdfl

votās vietās. Klubs un tā nodajas organizēja publiskas lekcijas,

sijas, koncertus, izstādes utt. 1920. gada sākumā Centrālajā Raiņa kiu'«

sāka darboties dramatiskā studija B. Skujenieces vadībā. Ar ,<JI *1'

Raiņa kluba vadība nonāca pilnīgā sociāldemokrātu līderu ieteku 1

kuri klubu izmantoja savu politisko ideju propagandai. Klubu slēdza

pēc fašistiskā apvērsuma 1934. gadā.
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19.11.20. (8. lpp.)

1 Domāts J. Kugas veidotais skatuves ietērps «Induļa un Ārijas»

pirmiestudējumam Jaunajā Rīgas teātrī 1912. gadā (arī 1920. g. Dailes

teātra uzvedumam dekorācijas gatavoja J. Kuģa).
2 Tēloja M. Gruzevska.

3
Tēloja J. Zaķis.

4 Tēloja A. Čakstinš.

20.11.20. (10. lpp.)

1 īstajā vārdā Vilhelmīne Zepe, Rīgas Tautas augstskolas sekretāre.

1920./21. gada ziemā viņa vairākus mēnešus pārrakstīja Raiņa rok-

rakstus, palīdzēja sagatavot viņa manuskriptus izdošanai. 1921. gada
novembrī V. Zepi kopā ar māti apcietināja it kā par viltotas naudas

izplatīšanu. Laikraksts «Latvis», baumodams, ka viltotās banknotes sa-

ņemtas no Padomju Krievijas, izvērsa veselu pretkomunistisku kam-

paņu, kurā iepina arī Raini, jo V. Zepe bija meklējusi Raiņa palīdzību

(skat. Raiņa vēstuli laikraksta «Latvis» redakcijai 1921. g. 30. no-

vembrī vai 1. decembrī, KR 23, 298. lpp.). O. Kliģere stāsta, ka Rainis

ar naudas iemaksu esot V. Zepi izgalvojis no aresta un pēc tam viņa

aizbraukusi uz Padomju Krieviju.

23.11.20. (10. lpp.)

1 A. Ostrovska luga «Bez vainas vainīgie»; 1920. gada 22. novembrī

Nacionālā teātra telpās notika krievu aktieru vakars par labu krievu

drāmas fondam; Rainis acīmredzot skatījies šīs lugas fragmentus.

26.11.20. (10. lpp.)
1 Žurnālā «Kolektīvs», 1920, 1. nr., publicēts Raiņa dzejolis «Pār-

drošā doma» un lugas «Kajs Grakhs» fragments.

27.11.20. (10. lpp.)

1 Studentu biedrība, kurā bija marksistiski noskaņotu studentu grupa;

Rainis ar «Zemgaliju» arī vēlāk uzturēja sakarus.

2

Rainis bija Dailes teātra literārais direktors, īpaši aktīvi viņš pie-

dalījās sēdēs teātra organizēšanās periodā.

28.11.20. (11. lpp.)
1

Lāčplēša ordeni 1919. gadā nodibināja buržuāziskās Latvijas val-

dība; tas bija kara ordenis, kuru īpaša Lāčplēša ordeņa padome pie-

šķīra par nopelniem buržuāziskās Latvijas labā. Ordeņa padomē ietilpa

valsts
prezidents, septiņi šī ordeņa kavalieri un septiņi Satversmes sa-

pulces ievēlēti deputāti. Rainis bija viens no septiņiem Satversmes sa-

pulces deputātiem.
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s Skatuves skolu dibināja 1920. gadā, par direktori paredzot Aspa-

ziju; arī Rainis aktīvi piedalījās organizēšanas sēdēs, kuras notika

viņa dzīvoklī, jo telpu skolai vēl nebija. Tā kā Satversmes sapulce

nepiešķīra līdzekļus, Skatuves skola darbību neuzsāka.

1.12.20. (12. lpp.)

1 Vingrotāju biedrības zālē Vingrotāju ielā 1 notika LSDSP stu-

dentu sekcijas sanāksme, kurā Rainis nolasīja referātu «Studentības uz-

devumi tautas dzīvē». Atreferējumā teikts: «Sākdams savu runu, b. Rai-

nis atgādināja klausītājiem tos pārmetumus, ko viņam kā dzejniekam

vēl vienmēr nebeidz izsacīt pilsoniskie laikraksti par iejaukšanos poli-

tikā. To pašu, pēc pilsoņu apgalvojumiem, par viņu arī jaunatne do-

mājot. B. Rainis, augsti stādīdams latviešu jaunatnes un it sevišķi

studentības domas par sevi, uzaicina klātesošos, ja viņi patiesi tā do-

mājot, atklāti izsacīt viņam savu protestu. Brīža klusumam seko skali

aplausi, ar ko latviešu studentība liecina, ka viņa atzīst arī Raini kā

politiķi.» (Scd, 1920, 5. decembrī.)

2.12.20. (12. lpp.)

1 Tag. Lāčplēša iela.

3.12.20. (13. lpp.)

1 Domāts portugāļu dzejnieka L. Kamoiša eps «Os Lusiades» (1572).

5.12.20. (14. lpp.)

1 Ar komponistu E. Melngaili Rainis bija pazīstams jau agrāk; ir

saglabājusies abu korespondence kopš 1910. gada, kad E. Melngailis

bija iecerējis komponēt «Uguni un nakti», ko tomēr nepaveica.

6.12.20. (14. lpp.)

1 Rainis, būdams Mākslas departamenta direktors, par darbvedi bija

izraudzījies Nacionālās operas darbinieku Smurģi. J. Plāķis, kuram
ka

izglītības ministram bija pakļauts Mākslas departaments, ignorēja Raina

kompetences un par darbvedi iecēla citu personu. Tāda rīcība Ra,nl

aizvainoja, un viņš iesniedza ministram atlūgumu (skat. Raiņa vēstuli

izglītības ministram 1920. g. 6. vai 7. decembrī, KR 23, 286. lpp ).

7.12.20. (14. lpp.)

1 Domājams, K. Bus s c. «Neuere Deutsche Lyrik»; glabājas RaiCa

personīgajā bibliotēkā (120286).
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8.12.20. (15. lpp.)

1 Vakars notika Konservatorijas zālē, tā noslēgumā Rainis lasīja

savus dzejoļus.
2 A. Švābe bija iecerējis monogrāfiju par Raiņa daiļradi; Rainis

interesējās, kādas iespējas grāmatizdevējam J. Rapam ir to publicēt

(skat. Raiņa vēstuli J. Rapam 1920. g. 1. decembri KR 23, 286. lpp.).

A Švābe monogrāfiju neuzrakstīja.
3

A. Švābes «Latvju kultūras vēsture» nekritiski pārslavēta.
4 F. Roziņa grāmatas «Latviešu zemnieks» vērtējums vienpusīgs.
8 Alfrēds Kalniņš un Jūlijs Madernieks bija Mākslas departamenta

nodaļu (mūzikas un glezniecības) vadītāji.

9.12.20. (15. lpp.)

1 «Strādnieku un bezzemnieku kalendārā 1921. gadam» publicēti

divi Raiņa dzejoļi — «Jūs mošķus laukā dzenat» un «Zemnieks».

10.12.20. (16. lpp.)

1 Vārti atradās Aleksandra (tag. Ļeņina) ielā aiz Gaisa tilta. Alek-

sandra vārtu rajons — LSDSP Rīgas organizācijas rajons, kas aptvēra

teritoriju apmēram no Sarkandaugavas līdz Juglai. 12. decembrī iz-

sludinātā sanāksme Raiņa slimības dēļ nenotika.

11.12.20. (16. lpp.)

1 Stukmaņu muiža atradās apmēram 5 km no Pļaviņām, pie Rīgas—

Daugavpils šosejas. 20. gados muižu, kuras kopplatība bijusi tuvu pie
1700 hektāriem, sadalīja. Tagad Stukmaņi ir Klintaines ciema un kol-

hoza «Selga» centrs Stučkas rajonā.

13.12.20. (17. lpp.)
1 Prof. Dr. Franz Landsberger. «Impressionismus und Expres-

sionismus» (Berlīnē, 1920); glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā

(126044).

14.12.20. (19. lpp.)

IM. Krell. «TJber neue Prosa» (Berlīnē, 1919); glabājas Raiņa

Personīgajā bibliotēkā (122284).

16.12.20. (20. lpp.)
1

Domāti zinātņu doktori.

17.12.20. (21. lpp.)
1 Prologs dzejā «Sveiciens tautas audzinātājiem uz saeimu 27.—

30. decembrī 1920.» bija veltīts 3. Latvijas skolotāju kongresam, kas

sanāca 27. decembrī Rīgā, 2. vidusskolas telpās.
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18.12.20. (21. lpp.)

1 LSDSP 6. kongress sanāca 18. decembrī; Rainis tajā neieradās,

viņa vēstuli nolasīja Aspazija (tā publicēta Scd, 1920, 25. decembrī).
2 Domāts A. Gulbja izdevniecības darbinieks.
8

Abām grāmatām, t. i., «Uz mājām» un «Čūsku vārdi», vāku bija

zīmējis V. Purvītis.

4 Ēriks Grīnbergs bija Mehānikas fakultātes students — komu-

nists, darbojās LKP Rīgas organizācijā un ar LKP Ārzemju biroja re-

zidentūras starpniecību saņēma no Padomju Krievijas ievesto nele-

gālo literatūru, kuru līdz tālākai izplatīšanai glabāja dažādās vietās

Sakarā ar kāda konspiratīva dzīvokja atklāšanu E. Grīnbergu aprieti

nāja. Kā rāda Raiņa 1920. gada 17. decembrī rakstītā vēstule nezināmai

personai (skat. KR 23, 286. lpp.), Raiņa palīdzību bija meklējuši ap

cietinātā E. Grīnberga biedri — studentu kluba pārstāvji. Latvijas

Universitātes studentu klubā darbojās daudz revolucionāri noskaņotu

jauniešu, arī komjaunieši un LKP biedri. Rainis studentu klubu jau

agrāk bija atbalstījis (skat. 27.11.20. ierakstu). Meitene, kura minēta

18. decembra ierakstā, acīmredzot atnākusi pēc Raiņa 17. decembri

rakstītās vēstules.

19.12.20. (22. lpp.)

1 P. Rozītis pēc Raiņa aiziešanas vadīja Mākslas departamentu.

Departaments, starp citu, kārtoja rakstnieku un mākslinieku pensiju

lietas.

2 Anna Zaprovska — vēlākā latviešu padomju literatūrkritiķe. Viņa

bija viena no politieslodzītajām, kas Centrālcietumā 1920. gadā rak-

stīja kopīgo vēstuli Rainim un lūdza dzejnieka palīdzību necilvēcisko

cietuma apstākju novēršanā. Pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma viņa

iepazinās ar Raini personiski (skat. B. Gu d riķ c. Pirmā vilšanās un

pirmais protests. — «ZA Vēstis», 1980, 5. nr„ 58.-60. lpp.). 1921. gada

14. martā A. Zaprovska kā politiski neuzticama apmaiņas kārtībā at-

stāja Latviju un devās uz Maskavu. Ir saglabājušās Raiņa vēstules

A. Zaprovskai (KR 23. sējumā) un A. Zaprovskas vēstules Rainim.

3 Domājams, dzejnieks Viktors Eglītis, kas 1919.—1920. gadā vadīja

literāro nodaļu laikrakstā «Latvijas Sargs» un 1920.—1923. gadā
-

laikrakstā «Latvijas Kareivis».

4
A. Krauja 19. decembrī Raiņa klubā lasīja referātu «Raiņa «Addio

bella» un jaunieguvumi mūsu lirikā».

20.12.20. (24. lpp.)

1 «Ilustrētā Žurnāla» 1920. gada 7./8. nr. ievietoti pieci Raipa dzfr

joji no krājuma «Uz mājām», Jāzepa monologa fragments no higāS

«Jāzeps un viņa brāļi» Raiņa autogrāfā, J. Kugas dekorāciju skices "v
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tipu zīmējumi lugai «Jāzeps un viņa brāļi» un fotouzņēmumi no «In-

duļa un Ārijas» iestudējuma Dailes teātrī.

2 Līgotņu Jēkabs, tolaik «Ilustrētā Žurnāla» redaktors, bija levieto-

jis žurnālā politisku apskatu buržuāziskā nacionālisma un pretpadomju

garā.
3 Es ceru, es ceru, es ceru (vācu vai.).

21.12.20. (25. lpp.)

1 «Kultūras balss» (1918.—1931. g.) bija progresīvs izglītības vei-

cināšanas kooperatīvs, kas izdeva grāmatas, žurnālu, veica dažādus

kultūras propagandas pasākumus; tā birojs atradās Ņevas (tag. Blau-

maņa) ielā sa.5 a.
2 A. Švābes «Latvju kultūras vēsture».

8 LSDSP 6. kongress, kas notika Dailes teātra telpās.

26.12.20. (27. lpp.)
1 Domāts «Izglītības Ministrijas Mēnešraksts».
8 V. Eglītis vadīja literāro daļu laikrakstā «Latvijas Kareivis» un

bija «ievērojams» ar savu darbu skaļo pašslavināšanu.
8

Andrejs Jankavs bija aktīvs latviešu nacionālās atmodas laik-

meta darbinieks, viens no Vietalvas dziedāšanas biedrības, teātra iz-

rāžu v. c. pasākumu organizētājiem. 19. gs. beigās viņš aizbrauca uz

Krieviju, no kurienes atgriezās 1919. gadā.
*

Ar «cāļu kaušanu» pagājušā gadsimtā 70.—80. gados apzīmēja

cīņu pret muižniekiem. Rainis šai sakarā norādījis: «Cirkulēja kāda ne-

legāla brošūra latviešu valodā — par cāļu kaušanu. Par cāļiem te

apzīmēti muižnieki, kuriem jāpadara gals, lai neapspiež zemniekus.»

(DzD, 1, 34. lpp.)

27.12.20. (28. lpp.)

1 Teodors, resp., T. Zeiferts, jau pagājušā gadsimta 80. gadu beigās
asi kritizēja J. Lautenbahu-Jūsmiņu, pārmeta viņam atrautību no sava

laika dzīves; vispār T. Zeiferts J. Lautenbaha daiļradi augstu nevēr-

tēja.

28.12.20. (30. lpp.)
1 Žurnāla «Kolektīvs» iznākšana bija apstājusies. K. Dzelzītis bija tā

redaktors. Šeit acīmredzot runa ir par to, ka žurnālu turpmāk varētu

izdot apgādniecība «Daile un darbs».
2

K. Dzelzītis tādu apcerējumu nav publicējis. Par Raiņa jaunāko

«riku («Treji loki», «Sudrabota gaisma», «Čūsku vārdi») laikrakstā

«Sociāldemokrāts», 1922, 26. un 28. martā, rakstījis K. Dziļleja.
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3 Latvijas ministru prezidents K. Ulmanis un iekšlietu ministrs

A. Bergs, kā redzams, jau kopš buržuāziskās Latvijas pastāvēšanas pir-

majiem gadiem, neraugoties uz Satversmes sapulces tiesībām, loloja
domu par diktatūru, par valsts varas koncentrēšanu dažu dižvīru ro-

kās.

4
V. Eglītis bija sarakstījis apceri «Jānis Poruks un Fallijs. Divas

monogrāfijas», kas publicēta V. Eglīša Kopotu rakstu 17. sējumā (192t).

29.12.20. (32. lpp.)
1 Domāta Tīlova drāšu un ķēžu fabrika, kas dibināta 1874. gadā

Zasulaukā uz fabrikanta A. Tīlo mašīnbūves rūpnīcas bāzes un bija

viens no Krievijas lielākajiem šīs nozares uzņēmumiem. Fabrikā bija

spēcīgas revolucionāras tradīcijas, daudzi strādnieki aktīvi iesaistījās

1905. gada cīņās.

2 Splīns (no angļu spleen) — slikts garastāvoklis, hipohondrija, me-

lanholija.

3 A. Švābes dzejoļu krājums «Gong-Gong» (1922), sacerēts japāpu

tanku formā un stilā.

4
Resp., no Rīgas pilsētas centrālās bibliotēkas, kur strādāja J. Mi-

siņš.

30.12.20. (34. lpp.)

1 Tag. M. Gorkija iela.
a

Raiņa dzejolis «Sveiciens jaunā gadā», Scd, 1921, 1. janvārī.

31.12.20. (35. lpp.)

1 Poļu ģenerālis, kura vadibā poļu karaspēks 1918.—1920. gadā ka-

roja pret buržuāzisko Lietuvu un 1920. gada rudenī ieņēma Viļņu.
2

Seno austrumtautu dzejas apkopojums, kurā dzejoļi izkārtoti secībā

pēc atskaņu alfabēta.

1921.

Zinātniskajā izdevumā izdarīts neliels teksta pārkārtojums: «Saruna

ar Teodoru», kas datēta ar 4.1.21., bet «Atpūtā» ievietota pēc 1921. gada

23. janvāra ieraksta, pārcelta uz hronoloģiski atbilstošo vielu, resp.,

pirms 1921. gada 5. janvāra, tādējādi novietojot blakus divus ierak-

stus ar datējumu 4.1.21.

Gada beigās pievienotie ieraksti iespiesti pēc Raiņa rokraksta atse-

višķām lapiņām: 19 aprīlis (22821), 8. un 9. septembris (29479).

No 1921. gada sistemātiska dienasgrāmata saglabājusies tikai Par

gada pirmajiem mēnešiem (žurnālā «Atpūta»). Regulāri ieraksti atsa-

kās 1922. gada t. janvārī, kad atzīmēti ari 1921. gada pēdējo dienu

notikumi.
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1921. gada sākumam raksturīga Raiņa ciņa ar zināmu fizisku un

garīgu pagurumu, kas mazināja darbaspējas: «Nekad neesmu tik maz

strādājis» (13.1.21.), «Nevedas darbs» (15.1.21.), «Jūtos vāji» (23.1.21.),

«Nelaba dūša» (2.2.21.), «Gribu strādāt — neiet» (19.2.21.) utt. 1921.

gada 25. februārī Rainis apmetās Rīgas pilsētas bērnu slimnīcā Torņa-

kalnā, kur viņa draugs ārsts A. Priedkalns bija direktors un varēja iz-

gādāt dzejniekam atsevišķu istabu, tādējādi nodrošinot mierīgākus dzīves

un darba apstākļus un palīdzot veselības nostiprināšanā. Tomēr arī šai

laikā dienasgrāmatā parādījās ieraksti: «Atnācām abi ar pilnu sajūsmu

strādāt un celt, un tur nekas nav darāms» (23.3.21.), «Visu laiku slikts

garastāvoklis; slikti guļu» (4.4.21.). Raini nomāca buržuāziskās Latvijas

politiskās, ekonomiskās un kultūras dzīves lejupslīde, savrupība, valdošo

slāņu nekulturālība, iedzīvošanās kāre, liekulība. Palaikam dienasgrā-

matas ierakstos ieskanas domas par miršanu, pašnāvību, par Latvijas

atstāšanu.

8. aprīlī dzejnieks secina: «Lielu darbu šo pusgadu nemaz neesmu

strādājis.» Lielākais darbs, pie kura Rainis gada sākumā strādāja, bija

krājums «Nemierīga sirds». Meklēdams tulkošanai cittautu dzejoļus,

viņš daudz lasīja — gan vācu un padomju jaunāko dzeju, gan pasau-

les klasiku.

Rainis gribēja uzsākt kādas lielas drāmas rakstīšanu. leceres bija

vairākas. Tika domāts par lugām «Lielais zaglis Tutanhs» (1921. gadā

bija iecerēts nosaukums «Brāļi») un «Veidenbaums», tāpat par filmas

scenāriju. Taču tālāk par plāniem un fragmentāriem uzmetumiem ne-

tika.

Vēl arvien lielus panākumus guva drāmas «Jāzeps un viņa brāļi»

izrādes Nacionālajā teātrī. 25. izrādi teātris atzīmēja ar Raiņa godi

nāšanu.

Bez tam 1921. gadā Dailes teātris uzveda «Uguni un nakti» (pirm-
izrāde 23. aprīlī) E. Smiļģa inscenējumā un J. Munča dekoratīvajā

noformējumā. Nacionālajā operā pirmizrādi piedzīvoja Jāņa Mediņa

opera «Uguns un nakts» (1. daļa 26. maijā, 2. daļa — 8. decembrī)
E. Lauberta režijā un ar O. Skulmes dekorācijām. Nacionālais teāt-

ris pirmais uz skatuves parādīja «Krauklīti» (pirmizrāde 6. maijā)
A. Mieilauka režijā un A. Cimmermaņa dekoratīvajā ietērpā un «Spē-

lēju, dancoju» (pirmizrāde 23. novembrī) A. Mierlauka režijā ar J. Ku-

gas dekorācijām.
Rainis dzīvi interesējās par savu lugu režisoriskajām eksplikācijām,

dekoratīvo ietērpu, lomu sadalījumu utt. Šai sakarā notika pārrunas ar

E- Smijģi, A. Mierlauku, J. Ģērmani v. c. teātra darbiniekiem.

Cieši kontakti Rainim bija ar Dailes teātri, par kura literāro direktoru

viPš skaitījās, kaut gan faktiski teātrī valdīja E. Smiļģis ar saviem

Palīgiem. Taču Raiņa dienasgrāmatā vairākkārt atspoguļojas Dailes
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teātra grūtie materiālie apstākļi (neapkurinātas telpas, teātra parādi,

zemas un neizmaksātas algas aktieriem v. tml.).

Kopš 1921. gada februāra Rainis piedalījās arī Nacionālā teātra

mākslas kolēģijas sēdēs, un, kad teātra vadībā (A. Mierlauks — māk-

slinieciskais direktors, Zeltmatis — administratīvais direktors, J. Bri-

gaders — direkcijas loceklis, K. Freinbergs — dramaturgs) saasinājās

attiecības un radās nepieciešamība pēc jauna vadītāja, aktieri par

māksliniecisko direktoru uzaicināja Raini. Rainim bija neērti, ka viņa

dēļ no šī posteņa jāatstādina A. Mierlauks, kuru Rainis augstu vēr-

tēja gan kā mākslinieku, gan kā personību. Tomēr viņš izšķīrās piedā-

vājumu pieņemt, jo, kā atzīmēts dienasgrāmatā: «Mana interese ir, lai

teātris neiet postā.» (20.2.21.) Taču reakcionārajām aprindām nebija pa

prātam, ka valsts teātris, kuram pēc oficiālās ideoloģijas programmas

jāattīstās «nacionālā» (resp., buržuāziski nacionālistiskā) virzienā, no-

nāk sociālistiski domājošā direktora vadībā, tāpēc izglītības ministrs

J. Plākis vilcināja Raiņa apstiprināšanu.

1.1.21. (36. lpp.)

1 Domāta Baltijas valstu konference 1920. gada augustā—septembri

Bulduros; tajā starp citām komisijām darbojās arī kultūras komisija,

kura izstrādāja Baltijas valstu kultūras tuvināšanas pasākumu pro-

grammu. Bulduru konferencē piedalījās arī Rainis. Viņu ievēlēja par

Kulturāli sociālās komisijas priekšsēdētāju un uzdeva izstrādāt statū-

tus kopīgam Baltijas kultūras un mākslas birojam, kurš ceļotu pa Balti-

jas valstīm un rūpētos par mākslas vērtību apmaiņu, konferenču sa-

saukšanu v. tml.

2 Šķiet, pārrakstīšanās; pēc konteksta spriežot, stāstītājs ir Afelds

(skat. 6.1.21. ierakstu).
3 «Baskājiešu karodznieka dziesma» dramatiskajā poēmā «Daugava»,

kas rakstīta 1916.—1919. gadā sakarā ar vācu militāristu iebrukumu

Latvijā.
4 1920. gada 28. decembrī bija sācies Rīgas pilsētas darbinieku

(elektrības, ūdensvada, gāzes v. tml. iestāžu) streiks ar prasību piešķirt

tādu pašu vienreizēju pabalstu, kādu saņem valsts iestāžu darbinieki!

atrunājoties ar naudas trūkumu, Rīgas pilsētas valde pabalstu atteica,

bet apsolīja jautājumu izlemt tad, kad tiks apspriests Rīgas pilsētas bu-

džets 1921. gadam. 31. decembrī streika delegātu kopsapulce, pamato-

joties uz Rīgas pilsētas valdes solījumu, pieņēma lēmumu par
streika

izbeigšanu.

2.1.21. (38. lpp.)

1 Pirmā, 1920. gadā izlaistā Latvijas kinofilma.

2 Par «kini», citreiz arī par «činu» Rainis dēvēja kino.
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3,1.21. (39. lpp.)

1 Rainis bija nodomājis stāties sakaros ar vairāku Eiropas pilsētu

teātriem un piedāvāt izrādīšanai savas lugas.
2

A. Deglava romāna «Rīga» otrā daja «Labākās famīlijas»,-

-4.1.21. (40. lpp.)

1 Domāts J. V. Gētes dramatiskā fragmenta «Prometejs» 3. cēliens,

kuru Rainis bija jau agrāk tulkojis (skat. KR 8, 250. un 528.—

529. lpp.).
2 Rainim un Aspazijai, 1920. gada pavasari atgriežoties dzimtenē,

tika ierādīts dzīvoklis Pārdaugavā, Baložu ielā 14. Aspazija vēlāk atce-

rējās, ka viņa un Rainis bija gribējuši, lai par tautas saziedoto naudu

viņiem tiktu nopirkta Svarcvaldes stilā celta mājiņa Baložu ielā, bet

to esot pasteidzies nopirkt kāds mācītājs. Tad Rainim un Aspazijai

noīrēts dzīvoklis Morica mājā Baložu ielā 14 augšējā stāvā, kur, kā

apgalvo Aspazija, «ļoti sala» («Atpūta», 1931, 325. nr., 15. lpp.). Tāpēc
drīz vien Baložu iela tika apmainīta pret istabām Muitas ielā 4.

6.1.21. (43. lpp.)
1

Valdis Grēviņš un Anna Grēviņa.
s

Atreferējums par Aspazijas runu skolotāju kongresā reakcionārajā

laikrakstā «Latvijas Sargs».
3

Makss Afelds bija 1905. gada revolūcijas dalībnieks; bēgdams no

represijām, emigrēja uz Šveici, studēja Bernes universitātē; 1918.—

1920. gadā bija Latvijas konsulāta darbinieks Šveicē un tādā sakarā

kārtoja Raiņa atgriešanās lietas; šai laikā Rainis un Afelds sarakstījās.

1920. gada beigās Afelds atgriezās Latvijā un 1921. gadā nodibināja
leroču un pulksteņu tirdzniecības uzņēmumu, kurš pastāvēja līdz

1924. gadam. 1931. gada sākumā Afeldu arestēja par neatļautu spri-

dzināmo vielu glabāšanu savā dzīvoklī. Tā paša gada novembrī viņš

atstāja Rīgu, bet drīz tika Bādenē apcietināts. Afeldam inkriminēja

spiegošanu Padomju Krievijas labā. 20. gados Afelds Rīgā apprecējās

ar Mildu Krievu, kuras brālis Arnolds Krievs bija aktīvs LKP dar-

binieks.

7-l-21. (44. lpp.)
1 Ādolfs Kaktiņš, pirmais Lāčplēša lomas tēlotājs, atveidojis šo lomu

Jaunajā Rīgas teātrī 75 reizes.

10-1-21. (46. lpp.)
1

Runa ir par pirmo «Uguns un nakts» iestudējumu Jaunajā Rīgas

teātrī, kur lugu sāka iestudēt J. Duburs, izdarot Raiņa tekstā lielus

svītrojumus.
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12.1.21. (47. lpp.)

1 Bakhs — romiešu mitoloģijā auglības un vīnkopības dievs; Bakhs

vairākkārt pieminēts Raiņa nepabeigtajā lugā «Aleksandrs».

15.1.21. (49. lpp.)

1 Par A. Puškina traģēdijas «Boriss Godunovs» (kuru Rainis jaunība

bija pārtulkojis) dramatizēšanu, resp., pārveidošanu un piemērošanu

izrādīšanai, Rainis domājis vairākkārt. Uz piezīmju lapiņas, kas datēta

ar 1921. gada 6. jūniju, atzīmēts: ««Borisu Godunovu» ierīkot izrādēm»

(128172). Uz citas, nedatētas lapiņas rakstīts, ka «Boriss Godunovs»,

tāpat kā «Dantons», «Ratklifs» un «Pusideālists», dodams iestudēšanai

Dailes teātrim. «Boriss Godunovs» tomēr uzvests netika.

2 «Hanza» — tipogrāfija Rīgā, Marijas (tag. Suvorova) ielā 2; te,

starp citu, iespiests Raiņa dzejoļu krājums «Gals un sākums» (1912).
3 Metronpage (no franču vai. metteur en pages) — aplauzējs

grāmatu spiestuvēs.

16.1.21. (51. lpp.)

1 16. janvārī Aspazija runāja sieviešu sapulcē, kas notika Liepājas

teātra telpās sakarā ar Liepājas pilsētas domes vēlēšanām.

2 Drukas kļūda; acīmredzot te domāts Briedis; tad arī saprotama

Raiņa atteikšanās izstādīt viņa fotogrāfiju blakus kontrrevolucionāram —

pulkvedim F. Briedim.

17.1.21. (51. lpp.)

1 Jādomā, no franču vai. dēbattre — debatēt, pārrunāt.

19.1.21. (53. lpp.)

1 E. Veidenbauma pārtulkotais J. Kirilova stāsts «Papīra noslēpums»,

publicēts «Mājas Viesa» literārajā pielikumā, 1894, 17.—21. nr.

2
Ulmanis ir ļoti labs vīrs! Es esmu 2 dienās 600 000 rubļus vin-

nējis (vācu vai.).
3 B. Skujenieces vadītās Raiņa kluba dramatiskās studijas darbības

gadadiena, kuru atzīmēja 19. janvārī; ar formu «vakar» Rainis laikam

domājis «vakarā».

23.1.21. (55. lpp.)

' 23. janvārī Raiņa klubā A. Krauja lasīja referātu par Raiņa dze-

joļu krājumu «Čūsku vārdi», B. Skujeniece deklamēja šā krājuma

dzejoļus.

25.1.21. (56. lpp.)

1 A. Priedkalns.

2 A. Deglava «Rīga».
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3 M. Vīgneres-Grīnbergas vīru — inženieri Oskaru Grīnbergu ap-

vainoja kukuļņemšanā un spekulācijā. M. Vīgnere-Grīnberga meklēja

palīdzību gan dažādās iestādēs, gan pie ietekmīgām personām. O. Grīn-

berga lietas izmeklēšana un tiesas procesi ilga līdz 1921. gada beigām,

kad viņš saņēma sodu — četrus gadus cietumā.

27.1.21. (58. lpp.)

1 Tag. K. Marksa iela.

2 Dc jure — juridiski, tiesiski (latīņu vai.); 1921. gada 26. janvāri

Sabiedroto valstu Augstākā padome Anglijas, Francijas, Itālijas, Ja-

pānas un Beļģijas vārdā nolēma atzīt Latviju un Igauniju dc Juie;

buižuāziskās Latvijas valdība to plaši atzīmēja, iztēlojot par visas

tautas svētkiem; Raiņa attieksme, kā redzam, ironiska, jo tautai šī

«atzīšana» neko nedeva.

29.1.21. (59. lpp.)

1 Beļģu rakstnieka §. Lerberga luga «Pāns» (pirmizrāde Nacionālajā

teātrī 1920. g. 3. decembrī) bija izraisījusi sabiedrībā asu domu ap-

maiņu; pret lugas izrādīšanu Satversmes sapulcei protestu bija iesnie-

gusi latgaliešu frakcija, īstenībā Latgales katoļu garīdznieki, kurus

bija aizskārusi pret garīdzniecības tikumiem un tumsonību vērstā lugas

satīra; viņi lugu denuncēja kā amorālu, prasīja noņemt no repertuāra;
līdz ar to izvirzījās jautājums par cenzūras ieviešanu, kurai radās gan

atbalstītāji, gan pretinieki. Ar izglītības ministra J. Plāķa akceptu

'ugu tomēr noņēma no repertuāra.

30.1.21. (60. lpp.)

1 Oktāves dzejolis «Rainim» («Jaunais Komunārs», 1921, 1. nr.).

311.21. (61. lpp.)

1 Rakstnieks A. Deglavs.
2 Rakstnieks P. Rozītis, tolaik Mākslas departamenta direktors.
3

Tag. Friča Gaiļa iela.

Tag. Vēstures iela.
5

Ādolf Bar tels. «VVeltliteratur» (Leipcigā); glabājas Raiņa per-

sonīgajā bibliotēkā (77576).

1 2.21. (61. lpp.)
IP. Dauges monogrāfija «H. PanHHC. Ileßen 6opb6w, coAHiia a

aioSbh» (Maskavā, 1920).

22-21. (62. lpp.)

1 Zeltmata raksts «Raiņa luga «Pūt, vējiņi!»» publicēts žurnālā

<<Druva», 1914, 2. un 3. nr.
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3.2.21. (62. lpp.)

1 Rakstnieks A. Deglavs.
8 Tag. M. Gorkija iela.

8 Tag. Padomju bulvāris; buržuāziskās Latvijas laikā = Aspazijai

bulvāris.

5.2.21. (63. lpp.)

1 Hermīne Freimane.

2 «Jāzepa un viņa brāļu» 25. izrādē Jāzepu tēloja A. Amtmanis

Briedītis, Asnati — P. Baltābola.

3 Domāts Metuzāls.

8.2.21. (64. lpp.)

1 Andrieva Niedras vadītās kontrrevolucionārās Latvijas valdības

(1919. g.) piekritēji un atbalstītāji.

9.2.21. (64. lpp.)

1 Rakstnieka A. Kurcija meita — Latvija Kuršinska.

11.2.21. (66. lpp.)

1 Roberts Pelše, kas no 1920. gada aprīļa līdz 1921. gada martam

kā kara gūstekņu un bēgļu reevakuācijas komisijas priekšsēdētājs V

turējās Rīgā.

12.2.21. (66. lpp.)

1 Domājams, V. Dambergs.
2 Pēc konteksta spriežot, komponista Emīla Dārziņa dēls — Volf-

gangs Dārziņš.
3 Domājams, V. Dambergs.

13.2.21. (67. lpp.)

1 Pārrakstīšanās, te domāts A. Ķēniņš.

14.2.21. (68. lpp.)

1 Laikraksts «Baltijas Vēstnesis» beidza iznākt jau 1906. gadā; iespe

jams, ka Rainis te domājis laikrakstu «Jaunākās Ziņas», kurž

K. Skalbe no 1920. līdz 1940. gadam vadīja literāro nodaļu.

15.2.21. (68. lpp.)

1 Abus Raiņa dzejoļu krājumus K. Dziļleja aplūkoja rakstā «Divas

grāmatas», kas publicēts žurnālā «Sociālists», 1921, 4./5. nr.

17.2.21. (69. lpp.)

1 Dievs man lika teikt, ko es ciešu (vācu vai.).
* Viņš man nelika teikt (vācu vai.).
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18.2.21. (70. lpp.)

1 K. Dziļlejas «Poētika (Rakstniecības teorija). Skolām un pašmā-

cībai» (1920).
* Pārrakstīšanās, domātaK. Dziļlejas poētika.

19.2.21. (70. lpp.)

1 Pēc konteksta spriežot, Rainis runā par krājumu «Nemierīga

sirds».

21.2.21. (72. lpp.)

1 Tag. Rūsiņa iela.

22.2.21. (73. lpp.)

1 Jādomā, H. Manna romāns «Nabagie», ko 1921. gadā «Daile un

darbs» izdeva A. Upīša tulkojumā.
2

Acīmredzot J. Jansona (Brauna) Kopoto rakstu 1. vai 2. sējums,

kurus 1921. gadā izdeva «Daile un darbs».

23.2.21; (74. lpp.)

1 A. Krauja periodikā bija publicējis rakstus par trim Raiņa dzejoju

krājumiem — par «Čūsku vārdiem» un «Uz mājām» («Ritums», 1921,

2. nr.)( par «Addio bella» (Scd, 1921, 6., 13. un 20. februārī); atsevišķā

grāmatā šie apcerējumi nav iznākuši.
2

Tādu A. Krauja nav publicējis; divus mēnešus pēc šīs sarunas ar

Raini, t. 1., 22. aprīlī, A. Krauja Raiņa klubā referēja par lugu «Uguns

un nakts».-

--24.2.21. (74. lpp.)

1 Vi Damberga recenzija par dzejoju krājumu «Addio bella» («Lat-

vijas Kareivis», 1921, 12. janvārī) un «Čūsku vārdiem» (turpat, 26. jan-

vārī).
2

Runa ir par Raiņa ievēlēšanu Nacionālā teātra direktora postenī.

1-3.21. (75. lpp.)
1

20. gadu sākumā Rainis, lai gūtu iespēju mierīgākos apstākļos

strādāt literāro darbu, vairākkārt uzturējās Rīgas pilsētas bērnu slimnīcā.
2

Pēteris Birkerts.
8 P. Birkerta dzīvesbiedre bija vēlāk pazīstamā valodniece M. Saulo-

Sleine (tolaik M. Birkerte).
4 Spriežot pēc 1921. gada 24. marta ieraksta, tās varētu būt šādas

grāmatas: P. Jensen. «Das Gilgamesch, Epos m der VVeltliteratur»

(1906), P, Jensen; «Assvrisch — babvlonische Mvthen und Epen»;
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Keilinschiiftliche Bibliothek, Bd 6, Teil 1 (Berlīnē, 1900), A, Ungnai

«Die Religion der Babvlonier und Assvrer» (Jēnā, 1921), H, Gress-

man, A. Ungnad. «Das Gilgarr;esch Epos» (Getingenā, 1911). Gil-

gameša eposs ir babiloniešu-asīriešu lielākais un nozīmīgākais episko

dzeju krājums, radies vairākus gadu tūkstošus pirms mūsu ēras. Atse-

višķus šī eposa fragmentus Rainis 20. gados ir tulkojis un ievietojis

krājumā «Nemierīga sirds» (skat. KR 8. sējumā), kā arī domājis pai

drāmas rakstīšanu, izmantojot eposa materiālu (skat. KR 15. sējumā)

4.3.21. (77. lpp.)

1 Nacionālajā teātrī uz vakanto štata režisora vietu kandidēja aktieri

Kristaps Linde un Teodors Lācis.

2 Asnati «Jāzepa un viņa brāļu» uzvedumā Nacionālajā teātrī tēloja

L. Ērika un P. Baltābola.

5.3.21. (77. lpp.)

1 Uzmetumi lugai par Gilgamešu (skat. KR 15, 219. lpp.).
2

J. Plāķis no izglītības ministra posteņa aizgāja 1921. gada aprīlī-

-16.3.21. (79. lpp.)
1

1920. gada 30. decembrī izglītības ministrs J. Plāķis izdeva «Rī-

kojumu par ortogrāfijas reformu» («Valdības Vēstnesis», 1921, 5. jan-

vārī). Tajā bija norādīts, ka līdz 1921. gada 1. jūlijam visās valdības

iestādēs un skolās no gotu burtiem jāpāriet uz latīņu burtiem un sakara

ar to visi gari izrunājamie patskaņi tiklab vārdu saknēs, kā galotnēs ji

apzīmē ar horizontālu svītriņu, «cc» vietā jāraksta «ie» v. tml. Rīkojums

radīja plašu sabiedrisku rezonansi. Presē parādījās valodnieku, rakstnieku,

skolotāju v. c. raksti, kuros tika izteikti gan pamatoti (termiņš pa'

īsu, lai spiestuvēs gotu burtus apmainītu pret latīņu), gan nepamatoti
iebildumi. Daudzus protestētājus bija aizskārusi J. Plāķa vienperso

niskā rīcība, neuzklausot citu valodnieku domas ortogrāfijas jautājumā.
2 Raiņa lugu «Jāzeps un viņa brāļi» angliski pārtulkoja G. R'sa

1924. gadā.
3 Domāti Raiņa Kopotie raksti piecos sējumos, kas iznāca Rig3

1920.—1923. gadā A. Gulbja apgādā.

17.3.21. (80 lpp.)

1 «Racējs» un «Kurmis» — plānotie nodaļu virsraksti Raiņa iece-

rētajam, bet nepublicētajam aforismu krājumam. Virsraksts «Kurmis»

sastopams Raiņa piezīmēs arī vēl 1924. gadā (23085).
2 Dailes teātra aktrise L. lesmiņa-Mihelsone 17. martā ar Antonijas

lomu R. Blaumaņa «Skroderdienās Silmačos» atzīmēja savu skatuves

gaitu 25 gadu jubileju.
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18.3.21. (80. lpp.)

1 Sociāldemokrātu frakcija bija iesniegusi Satversmes sapulcei, kā

tālaika augstākajam likumdošanas orgānam, protestu pret Izglītības

ministrijas un izglītības ministra J. Plāķa patvaldniecisko un birokrā-

tisko rīcību Latvijas skolu un mākslas lietu kārtošanā (bērnu vecāku

domu neuzklausīšana, mākslas muzeja, mūzikas un glezniecības nodaļu

likvidēšana, mākslas speciālistu, piem., komponista Alfrēda Kalniņa,

rupja atlaišana utt.). Novērtējot šo rīcību kā Satversmes sapulces tie-

sību nelikumīgu piesavināšanos, tāpat uzsverot, ka visi šie rīkojumi ir

pretrunā ar sabiedrības interesēm, ar pedagoģijas un mākslas attīstības

interesēm, sociāldemokrātu frakcija pieprasīja lietas izskatīšanu steidza-

mības kārtā, lai nelikumības tiktu ātrāk atklātas un ar Satversmes

sapulces lēmumu novērstas. 16. martā Satversmes sapulces sēdē notika

balsošana par steidzamību. Pret J. Plāķa un Izglītības ministrijas rīcību

nostājās daudzi deputāti, bet pilsonības labējais spārns — Zemnieku

savienība, «bezpartejiskie» v. c. — izvirzīja prasību pēc sūdzību pa-

matīgas pārbaudes un tādēļ balsoja pret steidzamību. Tie, kas balsoja

par steidzamību, neieguva vajadzīgo 2/$ balsu skaitu. Steidzamība tika

noraidīta. J. Plāķa rīcības izskatīšana tika atlikta uz nenoteiktu laiku.

«Jaunākās Ziņas» 1921. gada 17. martā, vērtējot balsošanas rezultātus,

rakstīja: «.. iespaids bija tāds, ka kulturālos jautājumos patiesi demo-

krātiski centieni vēl arvienu atduras uz stipru opozīciju nolabās puses.»

22.3.21. (81. lpp.)

1 FK — jādomā, frakcijas komisija.

24.3.21. (82. lpp.)
1 Skat. 1.3.21. ieraksta komentārus; Gresmaņa grāmata varētu būt:

H. Gressman. «Altorientalische Texte zum Alten Testament» (Leip-

cigā, 1909).
2

R. Lapsas tēlojumu krājums «Molohs un zelts» (1921).
3 Jādomā, J. Jansona (Brauna) grāmata «Baltijas revolūcija» (Brisele,

1912).
4

Raiņa dzejolis, datēts ar 1921. gada 22. februāri.

2?-3.21. (83. lpp.)
1 Baložu kapi atrodas starp Rīgu un Jelgavu, tag. Daibes apkaimē.

29.3.21. (84. lpp.)
1

Rainis šai laikā interesējās par jaunās padomju dzejas attīstību,

ksīj'a V. Brjusova, A. Gastjeva, S. Jeseņina, V. Kamenska, A. Mi-

fienhofa v. c. darbus; dažus dzejoļus pārtulkoja un ietvēra krājumā

«Nemierīga sirds».
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2 1920. gada decembri Rainis bija pārtulkojis vairākus LI Taip*

dzejojus; 1921. gada sākumā daļa no tiem publicēta periodikā, vēlāk

krājumā «Nemierīga sirds» (skat. KR 8, 219.—223., 518—520. lpp)

30.3.21. (86. lpp.)

1 Padomju autoru dzejoļu krājums «rio33Hsi 6oAbmeBHCTCKnx nav

(Berlīnē, 1921); no krājuma Rainis tulkojis dažus dzejoļus, kas uzņem!)

«Nemierīgajā sirdī».

2
Bruno Kalniņš.

8 Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas CX mitinājās S<.

vorova (tag. Kr. Barona) ielā 25; izspiest Raiņa klubu no Pauluči (tafl

Merķeļa) ielas telpām sociāldemokrātiem neizdevās; CX ar sa\a

klubu pārcēlās uz Matīsa (tag. Revolūcijas) ielu 11/13.

4 Domāta B. Skujenieces vadītā dramatiskā studija Raiņa klubā.

31.3.21. (86. lpp.)

1 Aktieris Teodors Lācis kandidēja uz štata režisora vietu Nacio-

nālajā teātri; direkcija šo vietu piešķīra K. Lindem.

2 Šķiet, pārrakstīšanās; pēc konteksta spriežot, te domāts BriedītK

resp., A. Amtmanis-Briedītis.

3 Acīmredzot Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas godi

biedra karti.

4 Tovakar izrādīja Mocarta operu «Dons Zvans» ar A. Kaktiņi,

P. Sakšu, J. Niedri, A. Benefeldi galvenajās lomās.

1.4.21. (87. lpp.)

1 Aktrise un sena Raiņa un Aspazijas paziņa — Olga Ezerlauka

(Zēfelde) ilgus gadus bija nostrādājusi Rīgas Latviešu teātrī. Pēc tau-

tības viņa bija vāciete, turklāt jau pāri sešdesmit gadiem, tāpēc bur-

žuāziskajā Latvijā viņai bija grūti atrast darbu teātrī. Kā rāda kon

teksts, šai sakarā viņa meklēja Raiņa protekciju.

5.4.21. (88. lpp.)

IP. Gruzna tajā laikā bija viens no Dailes teātra direkcijas lo-

cekļiem.

6.4.21. (88. lpp.)

1 Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas Centrālās komitejas

sasaukta sapulce, kurā piedalījās Tautas augstskolas biedrības, Raica

kluba un to nodaļu biedri v. c. kultūras darbinieki.

7.4.21. (89. lpp.)

1 Filmas scenārijs «Mūža pretnieki» (skat. KR 15, 423.-424. lpP-1-
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--13.4.21. (90. lpp.)

1 Domāts savā dzīvoklī, jo šai laikā Rainis uzturējās Rīgas Bērnu

slimnīcā Torņakalnā.

14.4.21. (91. lpp.)

1 J. Misiņš bija Rīgas pilsētas centrālās bibliotēkas latviešu noda-

ļas vadītājs; viņam sūtītās grāmatas bija domātas minētās bibliotēkas

fondam. Lugas «Jāzeps un viņa brāļi» tulkojumu vācu valodā Rainis

nosūtījis J. Misiņam 1921. gada 11. augustā (skat. KR 23, 294. lpp.).
2 J. Vecozola raksts «Raiņa Jāzepa tēls», Scd, 1921, 3., 14. un

20. aprīlī.
8

E. Šillera raksts «J. Raiņa «Tālas noskaņas zilā vakarā»», «Lauk-

strādnieks», 1921, 7. aprīlī.

1922.

1922. gada dienasgrāmata zinātniskajā izdevumā iespiesta pēc Raiņa
rokraksta un žurnāla «Atpūta»: no L janvāra līdz 14. janvārim (ieskai-
tot 14. janvāra pirmo ierakstu) — pēc Raiņa rokraksta uz 10 atseviš-

ķām lapiņām (22821), no 14. janvāra (sākot ar 14. janvāra otro ierakstu)
līdz 24. janvārim (ieskaitot) — pēc «Atpūtas» (1931, 327. nr.), sākot ar

25. janvāri līdz gada beigām — pēc Raiņa rokraksta bloknotā ar virs-

rakstu «Gaita» (22818).
1922. gadā dienasgrāmata rakstīta ar lieliem pārtraukumiem. Fak-

tiski rakstīts janvārī, daļēji februārī, tad pēc vairāku mēnešu izlai-

duma — jūlija otrajā pusē, atkal pēc turpat divu mēnešu izlaiduma —

septembra otrajā pusē, tad pēc triju mēnešu izlaiduma — decembra

pēdējās dienās.

Dienasgrāmatas rakstīšanas pārtraukumus Rainis skaidro gan ar

neveselību un nogurumu, gan ar uzbrukumiem, kurus jūtīgi pārdzīvoja,

gan ar to, ka zudusi jēga rakstīšanai: «Izmests no sliedēm. Neveselība.

Vakar vēl zināju, kādēļ lai sāku atkal rakstīt, nu nezinu, nav vaja-

dzības» (18.7.22.); «Izlaisti atkal 3 mēneši. Kādēļ? Nezinu vairs. Laikam

sīki iemesli. Varbūt arī nogurums no darba un uzbrukumiem»

(23.12.22.).

1922. gads Rainim bija viens no vissmagākajiem šaubu un pārdomu
gadiem buržuāziskās Latvijas periodā. 1923. gada 20. februārī Rainis

dienasgrāmatā ierakstījis ļoti zīmīgus vārdus, ka laiks kopš atgriešanās
dzimtenē bijis «triju gadu garš satikšanās mielasts, kurš beidzas ar

helām Paģirām. Nu galva sāp, nezin, kurp iet, ko darīt!».

mtrigas, nesaskaņas tiklab Nacionālajā teātrī, kā LSDSP vadībā,

valsts un sabiedrisko amatu dalīšana un pārdalīšana saskaņā ar da-
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žādām politiskām un personiskām interesēm, kultūras dzīves lejup-

slīde, reakcionārās preses ķengas un uzbrukumi — tas viss noveda

Raini līdz konstatējumam: «Grūta sirds, ka visapkārt maziskums.,»

(25.1.22.)

Arī pretrunu plaisa ar sociāldemokrātu līderiem vērās plašāka. Tā,

piemēram, kad Rainis neieradās uz LSDSP 7. kongresa atklāšanu

(6. janvārī), tūlīt caur Aspaziju pienāca ziņa, ka «draud ar partijas

dusmām» (7.1.22.), un otrā dienā sociāldemokrātu līdere Klāra Kalniņa

personiski ieradās pie Raiņa Bērnu slimnīcā un ar automašīnu aizveda

viņu uz kongresa turpinājumu. Turpretim, kad Rainim nepelnīti nācās

ciest dažādus uzbrukumus, «partija dusmīgi cieš klusu» (23.12.22).
Raini aizvainoja «partijas nevērība» (23.12.22.), tas, ka sociādemokrātu

politikāņiem bija vajadzīgs tikai viņa vārds un viņa nauda: «Kad es

devis 10 000 [rubļu] partijai, man muižu [resp., Stukmaņus vai Durbi]

nedos.» (11.1.22.) Intrigas ap Stukmaņiem un Durbi savērpās tik ne-

krietni, ka Rainis bija gatavs atteikties kā no vienas, tā no otras:

«Vakarā Palcmanis; raud, grib nogalināties, ja es neņemot Stukmaņus.

Ar to šis blamēts un no manis nosodīts. No Durbes arī nevar atteikties,

tad es blamēšu centr. komiteju. Tātad — atteikties no abām.» (17.1.22.)

No dzīves un cilvēku attiecību realitātes izauga secinājums, ka tā,

kas pašlaik pastāv, nav viņa Latvija, jo te nav realizēti viņa ētiskie,

humānie principi; nacionālisma ideja kļuvusi par pirkšanas un pārdo-

šanas objektu: «Jā, tautības un jaunās valsts ideja izbeigusies, nogā-

jusi veikalībā kā pirmā tautība tautiskās siļķēs..» (23.12.22.) Un

iekšējs traģisms skan Raiņa atziņā, ka «atjaunot es nespēju Latviju»

(17.1.22.).

Mokoši Rainis meklēja izeju, jo nespēja dzīvot ar apziņu, ka «ne-

jūtos savā vietā.. neesmu no šīs pasaules» (19.7.22.). Rainis gribēja

strādāt, radīt, bet buržuāziskajā Latvijā neredzēja tam visam jēgu

Tāpēc arvien biežāk pārņēma vēlēšanās sākt jaunu dzīvi ārpus Lat-

vijas; «Izrauties no visiem apstākļiem gluži jaunos» (31.1.22.); «Vienī-

gais vēl būtu: gluži jauna dzīve ārpusē» (1.2.22.); «Visu veco dzīvi

iekš Latvijas un priekš Latvijas likvidēt» (24.12.22.).

Rainis meklēja ceļu uz Eiropu, uz pasauli, uz cilvēces saprātu un

sirdsapziņu. Viņš secināja, ka «Latvļija] tikai līdzeklis, ne mērķis»

(18.7.22.). Latviešu tautas spēks viņam šķita par vāju, lai pārvarētu

buržuāziskās iekārtas pretrunas. Tā kā reakcija nomākusi ne vien

mazās, bet arī lielās tautas, pretspēku tai Rainis redzēja koptautā, cil-

vēcē. Eiropas garīgajam sabrukumam Rainis pretstatīja komunismu,

kas tautas «uzbudinājis politiski», un austrumu filozofijas, dzejas un

mākslas atzelšanu, kas radīs jaunu nopietnu meklēšanas
laikmetu

(18.7.22.).
Kā rāda 1922. gada beigās un 1923. gada sākumā tapušie grāmatu

saraksti, Rainis šai gadā daudz lasījis, interesējies gan par filozofijas
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jautājumiem, gan par antīkās pasaules vēstures problēmām, gan par

sava laika literatūru, īpaši vācu proletārisko literatūru. Ari par ķīniešu,

japāņu, Li Taipē daiļradi, par J. V. Gētes dzīvi un darbību.

Tāpat kā iepriekšējā gadā, dzejnieks nemitīgi meklēja tematu liel-

darbam. Tādam darbam, kurā ielikt «visas modernās dzīves, šī laikmeta

domas, centienus un cerētās izejas meklēšanu» (28.7.22.). Tādam dar-

bam, kurā ietvert «to, ko tauta jūt, ko domā, — ne ikdienā un perso-

niskā dzīvē, bet lielā, ideju, filozofijas, arī politiskas dzīves gudrībā»

(7.1.23.).

1922. gadā Rainis pabeidza tulkot vācu valodā savu lugu «Zelta

zirgs», sarakstīja drāmu «lija Muromietis» un bērniem veltītu dzejoju

grāmatu «Puķu lodziņš». Līdztekus intensīvi domāja par savas biogrā-

fijas rakstīšanu: «Vissvarīgākais darbs: biogrāfija.» (22.7.22.)

Sajā gadā Raiņa dzīvē ienāca Olgas Kliģeres mīlestība. Rainis pats

par to bija pārsteigts: «Un tad jau mīla uz mani būtu īstā? Vai tas

varētu būt? Rudenziedis. Jo jaunekli nemīlēja. Kādas lietas jāpiedzīvo

pie sevis paša.» (19.7.22.) O. Kliģere dzīvoja Raiņa un Aspazijas dzī-

voklī Šoneru ielā atsevišķā istabā (skat. 1.1.22. ierakstu). Viņai tolaik

bija 24 gadi, bija šķīrusies no vīra, viņas meitiņa dzīvoja uz laukiem

Pie O. Kliģeres mātes. O. Kliģere studēja medicīnu, 1924. gadā pārgāja

uz Tautsaimniecības fakultāti, bet arī to nebeidza. Kopš 1921. gada
viņa paralēli studijām strādāja, sākumā Zemes ierīcības komitejā, pēc
tam citur. Vēlāk līdz ar Raini un Aspaziju O. Kliģere pārgāja dzīvot

uz Dīķa ielu. 1926. gadā, kad Rainis un Aspazija pārcēlās uz dzīvokli

Baznīcas (tag. E. Veidenbauma) ielā, O. Kliģere pie viņiem vairs

neapmetās. Tomēr Rainis, kā rāda dienasgrāmata, tuvās attiecībās ar

viņu palika līdz pat savai nāvei.

L1.22. (92. lpp.)

1 Acīmredzot «Pūt, vējiņi!» operas librets, kuru Alfrēds Kalniņš bija

iecerējis komponēt.
2 Jādomā, Raiņa dzejolis «Priecīgu jauno gadu» (Scd, 1922, 1. jan-

vārī).

24.12.21. (93. lpp.)

1 Bērnu slimnīcas medmāsas.

Ll-22. (93. lpp.)
1 Domātas lēses — rēķini.
2

1922. gada 1. janvārī Dailes teātra telpās notika bijušo politisko

katordznieku, cietumnieku un trimdinieku vakars ar referātiem, kon-

certu, mielastu; tā kā Rainis slimības dēj tajā neieradās, sarīkojuma

dalībnieki nosūtīja viņam apsveikumu.
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* 1921. gada 25. decembrī Poltavā bija miris rakstnieks V. Koro-

Jenko; acīmredzot sakarā ar to notika kāds piemiņas sarīkojums.
4 Domāts Raiņa raksts «No latviešu sociāldemokrātiskās preses bēr-

nības» (Scd, 1922, 8. janvārī).

5.1.22. (95. lpp.)

1 1922. gada 6. janvārī Rīgā sanāca LSDSP 7. kongress; Rainis tajā

nepiedalījās, viņa rakstisko apsveikumu nolasīja Aspazija (tas publicēts

Scd, 1922, 8. janvāri).
2 Par Jaunatnes konferenci šajā laikā nav ziņu; iespējams, ka Rainis

apsveicis Latviešu jaunatnes savienības rīkoto Latvju strēlnieku pie-

miņas vakaru, kas notika 1922. gada 5. janvārī Rīgas Latviešu biedrības

telpās Pauluči ielā 18.

6.1.22. (95. lpp.)

1 Bija radies pārpratums, vai 9. janvārī paredzēto A. Brigaderes

lugas «Ausmā» pirmizrādi dot kā kārtēju Nacionālā teātra izrādi, visus

ienākumus ieskaitot valsts kasē, vai par labu autorei kā ārpuskārtēju,

izīrējot teātra zāli.

8 Zīmēju — šeit ar nozīmi — ziedoju.
* Rīgas Bērnu slimnīcas medmāsa Hermīne Bensone jau pirms t)a"

saules kara bija beigusi J. Dubura dramatiskos kursus, bija uzsākusi

aktrises gaitas, bet drīz atkal pametusi.

7.1.22. (96. lpp.)

1 1922. gada 7. janvārī LSDSP rīkoja Rainim un sociāldemokrātiskās

preses 30. gadskārtai veltītu jubilejas vakaru.

*
Domāts Raiņa apsveikums LSDSP 7. kongresam;

* Klāras Kalniņas automašīnā aizvests, Rainis ieradās LSDSP 7. kon-

gresā otrajā dienā (7. janvārī) un teica runu (tā publicēta Scd, 1922,

10. janvārī).
4

Vācu amatnieku biedrības telpās notika iepriekš minētais sociāl-

demokrātiskās preses jubilejas vakars.

6 Saruna ar A. Gulbi par Raiņa grāmatu noietu.

8.1.22. (97. lpp.)

1 Rainis jau ilgāku laiku meklēja pirkšanai māju; viņš nopirka

savrupmāju Pārdaugavā, Dīķa ielā 11, uz kuru pārcēlās dzīvot 1922. gada

maijā un nodzīvoja tajā līdz 1926. gada rudenim.
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2 Acīmredzot 8. janvāra vakarā Rainis rakstījis dienasgrāmatu par

iepriekšējo '■— 7. janvāra — dienu.

9.1.22. (97. lpp.)

1 Jādomā, G. Rēdera grāmata «Urkunden zur Religion des alten

Agvpten. Übersetzt und eingeleitet von Gūnther Roeder» (Jēnā, 1915),

kuru Rainis bija sācis lasīt (skat. 6.1.22. ierakstu).
2 A. Brigadere 1922. gada 10. janvārī Nacionālajā teātrī atzīmēja

literārā darba 25 gadu jubileju; Raiņa apsveikumu skat. KR 23, 301. lpp.

13.1.22. (98. lpp.)

IA. Krauze-Ozoliņa 1922.—1923. gadā izdeva satīrisku žurnālu

«Ho-ho».

14.1.22. (98. lpp.)

1 O. Kliģere tolaik strādāja Zemes ierīcības departamentā.
2

Resp., māju Dīķa ielā 11, kuru Rainis bija jau nopircis, bet tajā

vēl nedzīvoja.-

-18.1.22. (100. lpp.)

1 Pārrakstīšanās, domāts Ļaudams.

21.1.22. (101. lpp.)

1 K. Kārkliņa plaša recenzija par krājumiem «Addio bella» un

«Sudrabota gaisma» — «Slavas dziesma sievietei un mīlai» («Latvijas

Vēstnesis», 1921, 31. decembrī).

25.1.22. (102. lpp.)
1 E. Morics, žurnāla «Arodnieks» redaktors, prasīja dzejoli; Rainis

uzrakstīja «Vēlējums «Arodniekam» uz atjaunotu gaitu» («Arodnieks»,

1922, 1. nr.).
2 Žurnālā «Ritums» (1922, 1., 2. nr.) publicēti «Kaja Grakha» frag-

menti.

BJ. Grīns par lugu «Jāzeps un viņa brāji» rakstījis «Latvijas

Kareivī» (1920, 20., 21., 23. novembrī), varbūt Rainis te domājis kādu

citu rakstu.

26-1-22. (102. lpp.)
1 K. Dziļlejas raksts «J. Raiņa bērnība un jaunība» (JT, 1921,

11. nr.).
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30.1.22. (103. lpp.)

1 Raiņa dzejolis «Aiz viņiem kalniem» («Vārds», literārais pieli-
kums, 1922, 5. februāri).

2 J. Jaunsudrabiņš, kuru Rainis, jādomā, saticis «Vārda» redakcijā.
3 Acīmredzot tas teikts ar humoru, jo Jēkabsonu Kārlis par krā-

jumu «Sudrabota gaisma» nevienu rakstu nav publicējis.
4

Tolaik Rīgā ziemā īpaši kamaniņu stūmēji par atlīdzību vizināja

pilsētas iedzīvotājus.
5 «Goethe Kalender auf Jahr 1922» (Leipcigā, 1921), glabājas Raiņa

personīgajā bibliotēkā (76606).

31.1.22. (104. lpp.)

1 Spriežot pēc Raiņa ierakstiem dienasgrāmatā (11.1.23. un 20.2.23.),

viņš šajā laikā lasījis divas K. L. Šleiha grāmatas: «Ewige Alitāglichkeit»

(Berlīnē, 1922) un «Gedankenmacht und Hvsterie» (Berlīnē, 1920);

abas glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (76184, 31208).

1.2.22. (105. lpp.)

1 Sāpes krustu apvidū, ko izraisa muskuļu, nervu sistēmas vai

iekšējo orgānu saslimšana.

2 Pie Pētera Zālītes.

3 Komponists Jānis Zālītis, kas tolaik bija Nacionālās operas direk-

tors.

2.2.22. (105. lpp.)

1 Grāmata glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (100163).

5.2.22. (106. lpp.)
1 Domāta LSDSP un Latvju jaunatnes savienība — buržuāziski na-

cionālistiska organizācija.

9.2.22. (107. lpp.)

1 Wilhelm Hau f f. «Phantasien m Bremer Ratskeller» (Leipcigā);

glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (121404).

21.2.22. (107. lpp.)

1 Žurnālā «Svari» 1922. gada 10. februārī (8. nr.) bija ievietotas

vairākas karikatūras, kas rupji apvainoja Raini un viņa lugas «Jāzeps

un viņa brāļi» un «Uguns un nakts»; zem vienas karikatūras bija pie*

zīme, ka sakarā ar dzejnieka uzturēšanos Bērnu slimnīcā «pa pilsētu

cirkulē leģendāras baumas, ka viņš zem bērnu ārsta uzraudzības kāp-

jot katru dienu kādā brīnuma avotā, kas padarot cilvēku jaunu. Viņa

pazušana izskaidrojama ar šo atjaunošanās procesu, jo neviens viņu

vairs nevarot pazīt.».
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* lespējams, ka šo vēlēšanos atstāt slimnīcu radījusi «Svaru» satī-

riskā piezīme.

19.7.22. (108. lpp.)
1 Pēc tālākā konteksta spriežot, Rainis saticis Pēteri Kroderu — pa-

zīstamā 1905. gada revolūcijas darbinieka Jāņa Krodera. brāli.

1905. gadā Jānis Kroders strādāja Koknesē par pagasta darbvedi; Kok-

nesē, kā zināms, dzīvoja arī Pētera Stučkas vecāki, tur tad arī Rainis

ar Kroderiem ticies. Jāņa Krodera dēli bija buržuāziskās Latvijas pre-

ses darbinieki Arturs Kroders un Roberts Kroders; Pēteris Kroders bija

šo «redakcijas Kroderu» tēvocis.

2 Franču žurnālists K. Mobērs kopā ar N. Robiņu bija franču va-

lodā pārtulkojuši «Uguni un nakti»; 1922.—1923. gadā tulkojumu pub-

licēja Parīzes žurnāls «La Nouvelle Journēe»,

20.7.22. (109. lpp.)

1 Rainis te sajaucis: Nacionālais teātris šai laikā iestudēja nevis

S. Alunāna lugu «Mūsu senči», bet tā paša autora «Kas tie tādi, kas

dziedāja».
2 Mājiņa jūrmalā, kurā Rainis ar Aspaziju bija dzīvojuši 90. gados

pirms Raiņa apcietināšanas un izsūtīšanas trimdā.

21.7.22. (109. lpp.)

1 Grāmata «Tausend und eine Nacht, arabische Erzāhlungen» 4 sēju-

mos (Berlīnē, 1913), kas glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (31151,

31190, 31515, 31102).
2 Pēc dienasgrāmatas (11.1.23.) spriežot, grāmata: Dr. K. Knabe.

«Aus der antiken Geistwelt» (Leipcigā, 1906), kas glabājas Raipa per-

sonīgajā bibliotēkā (77288).
3

Raiņa dienasgrāmata (20.2.23.) rāda, ka Rainis šai laikā lasījis

divas minētā autora grāmatas: R. Dehmel. «Fitzebutze, Traumspiel
m fūnf Aufzeigen» (Berlīnē, 1907) un R. Dehmel. «Aber die Liebe.

Zwei Folgen Gedichte» (Berlīnē, 1921); abas glabājas Raiņa personī-

gajā bibliotēkā (121271, 77551).
4

Pēc dienasgrāmatas (20.2.23.) spriežot, grāmata: P. Deussen.

«Allgemeine Geschichte der Philosophie» 2 sējumos (Leipcigā, 1906—

1913).
5

Pēc dienasgrāmatas (20.2.23.) spriežot, grāmata: W. Bode. «Neues

iiber Goethes Liebe» (Berlīnē, 1921).

2S-7.22. (110. lpp.)

1Šis ieraksts Raiņa dienasgrāmatā rakstīts lapas kreisajā malā

iepretim 28.7.22. ierakstam.
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27.7.22. (110. lpp.)

1 Rakstīts zem 26.7.22. ieraksta lapas kreisajā malā iepretim 28.7.22

lerakstam. Abi šie ieraksti acīmredzot izdarīti vēlāk.

25.7.22. (111; lpp.)

* Frauenromane — sieviešu romāni (vācu vai.) — lubinieciska lite

ratūra, kuras populārākā pārstāve bija vācu rakstniece H. Marlita.

2 Nacionālajā teātrī sākās jaunā sezona, un Rainim pēc vasaras at-

vaļinājuma bija jāatgriežas direktora darbā.

15.9.22. (112. lpp.)

1 Matīsa ielā 11/13 3. septembrī notika LSDSP Rīgas komitejas rīkoto

saeimas priekšvēlēšanu sapulce.
2,3 Saeimas priekšvēlēšanu sapulces.
4 20. septembrī Latvijas Universitātes aulā notika svinīga sēde, kurā

Universitātes organizācijas padome likvidējās un nodeva pilnvaras

jaunajai Universitātes padomei; Rainis teicis runu (skat. 22.9.22.

ierakstu).-
-5 Jādomā: P. Deussen. «Allgemeine Geschichte der Philosophie»,

kuras 1. sējumā (Leipcigā, 1906) apcerējums «Die Philosophie der In-

der» un 2. sējumā (Leipcigā, 1913) — «Die Philosophie der Griecher».

• Reakcionārajā Kristīgi nacionālās savienības laikrakstā «Tautas

Balss» bieži tika publicēti Raini apvainojoši raksti un izteikumi, pie-

mēram, raksti «Kāds spriedums par Raini» (1922, 10. janvārī), «Kā at-

svabinās no sociāldemokrātijas» (1922, 4. septembrī), «Vēlēšanu aģitā-

cijas drudzis» (1922, 6. septembrī) v. c. Par «Svariem» skat. 1. ko-

mentāru 21.2.22. ierakstam.

7 Cilvēks, kas ticis dzīvē uz augšu tikai pats saviem spēkiem.

8 Firma «Valters un Rapa» bija piedāvājusi Rainim izdot kādus

viņa darbus; Rainis proponēja vairākus savus tulkojumus (skat. Raipa

vēstuli firmai «Valters un Rapa» 1922. g. septembri — KR 23, 306. lpp)
Vēstulē, kas datēta ar 1922. gada 20. septembri, «Valters un Rapa»

noraidīja tulkojumu izdošanu, uzsverot, ka šimbrīžam pirmā vieta

ierādāmaoriģinālliteratūrai.

21.9.22. (113. lpp.)

1 Plašu apceri «Raiņa radīšanas procesa psiholoģija» («Izglītības Mi-

nistrijas Mēnešraksts», 1923, 1.—3. nr.) gatavoja Pēteris Birkerts;

1923. gada 3. janvārī P. Birkerts ieradies šai sakarā pie Raiņa un iz-

taujājis par daiļradīšanas procesu; par šo sarunu P. Birkerts vēlāk

stāsta rakstā «Svešumā un dzimtenē» («Tikšanās ar Raini». Rf
Šai ierakstā vai nu Rainis sajaucis Pēteri ar Antonu, vai varbūt an-

ketu viņam atnesis Antons Birkerts.
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* Dailes teātrī šai vakarā notika Šekspīra «Otello» pirmizrāde ar

E. Smijģi titullomā.

22.9.22. (113. lpp.)

1 Bērniem domātais dzejoļu krājums «Puķu lodziņš», kas iznāca

1924. gadā.

23.12.22. (114. lpp.)

1 Tolaik Rīgā kursēja tramvaju vagoni, kam priekšējās un pakaļē-

jās platformas bija vaļējas, tikai ar jumta segumu.

2 Domātas saeimas priekšvēlēšanu sapulces, kurās Raiņa kandida-

tūru izvirzīja LSDSP.

8 1922. gada 24. novembri Nacionālajā teātri notika Aspazijas «Val-

delotes» pirmizrāde. lestudējuma režisors F. Rode atceras: «Rainis ap-

šaubīja Aspazijas vēlējumu galvenās lomas piešķirt vecākās paaudzes

aktieriem, kuri sen atpakaļ tēlojuši šinī lugā. Turpretim Aspazija cieši

palika pie sava. Vienojās lomas dublēt. Tādēļ ari «Vaidelotes» pirm-

izrādē un laikam vēl dažās Asju tēloja Jūlija Skaidrīte..» («Tikšanās

ar Raini», 173. lpp.)
4 Rainis bija iecerējis lugu par filozofu Konfūciju.

24.12.22. (115. lpp.)

1 Rainis un Aspazija salaulājās 1897. gada 24. decembrī.

25.12.22. (116. lpp.)

1 J. V. Gētes apcerējums «Das Leben des Benvenuto Cellini» ievie-

tots viņa kopoto rakstu «Goethe's sāmtliche VVerke m 45 Bānden* 32.

un 33. sējumā, kuri glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā.
2

Vācu publicista un rakstnieka M. Hardena Berlīnē izdotais un re-

diģētais nedēļas žurnāls «Die Zukunft» bija tajā laikā progresīvs sa-

biedriski literārs izdevums. Rainis kopš Šveices emigrācijas gadiem do-

māja par sava žurnāla izdošanu, lai tajā varētu brīvi izteikt savus uz-

skatus. Kā zināms, tāds žurnāls izdots netika.

3 Pēc Bībeles nostāsta, kāda roka rakstījusi uz sienas sprieduma vār-

dus par Bābeles ķēniņu Belzacaru.

24.12.22. (117. lpp.)

1 Alfrēds Kalniņš bija aizsācis komponēt Raiņa lugu «Indulis un

Ārija»; Rainis raksta: «Vēl Castagnolā — mums par lielu prieku —

mūs apciemoja mūsu mīļais Alfrēds Kalniņš ar kundzi un ieinteresējās

Par «Indulis un Ārija» kā operas libretu. Sāku strādāt pie šī darba, un

Pirmo cēlienu komponists arī pārcēla mūzikā. Bet jau pie otrā cēliena,
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kuru es vēl nobeidzu, abi sākām apgurt, un darbs tā palika nebeigts.
Pirmā cēliena mūzika, ko dzirdējām paša komponista uz klavierēm

priekšā celtu, bija brīnum dzidra un skaista.» (KR 18, 579. lpp.)

11.1.23. (119. lpp.)

1 Domāta kladītē melnos kalikona vāciņos, kurā ieraksti sākas ar

1923. gada 1. janvāri (22819).
2 K. L. Schleich. «Ewige Alitāglichkeit» (Berlīnē, 1922); glabājas

Raiņa personīgajā bibliotēkā (76184).
3 Dschuang Dsi. «Das wahre Buch vom sūdlichen Blūtenland.

(Nan Hua Dschen Ging)» (Jēnā, 1920); glabājas Raiņa personīgajā bib-

liotēkā (127044).
*

Ādolf Saager. «Tessiner Geschichten» (Lugāno); glabājas Raiņa

personīgajā bibliotēkā (77451) ar autora veltījumu Rainim un Aspazijai.
5 1922. gada 18. oktobrī Nacionālajā teātrī notika lietuviešu rakst-

nieka G. Zemkalna lugas «Blinda» pirmizrāde, kurai Rainis veltīja

dzejoli «Brāļiem lietaviešiem» (publicēts «Teātra Vēstnesī», 1922/23. g.

sezona, 3. nr., 44. lpp.).
6 Dr. V. E. Pordes. «Das Lichtspiel. VVesen — Dramaturgie —

Regie» (Vīnē, 1919); glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (122200).
7 P. Hammerer. «Über Verjūngung und Verlāngerung des per-

sonlichen Lebens» (Štutgartē, Berlīnē, 1921); glabājas Raiņa personī-

gajā bibliotēkā (126633).
8 O. Bra vn. «Aus nachgelassenen Schriften eines frūhvollende-

ten» (Leipcigā, 1921); glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (122464).
9 Ch. Baudelaire. «Novellen und kleine Dichtungen m Prosa»

(Vestfālē); glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (122248).
10 G. Ferrero. «Der Untergang der Zivilisation des Altertums»

(Štutgartē, 1922); glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (77540).
11 «Vortrāge, gehalten auf der Grūndungstagung der Jungdeutschen

Bundes auf Burg Lauenstein. Jungdeutschen VVellen» (Hamburgā, 1919);

glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (125225).
12 P. Fleming. «Ausgevvāhlte lateinische Gedichte. Vjbersetzt von

E. Kirchner» (Hallē); glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (121329).
13 Th. Carlvle. «Über Helden, Heldenverehrung und das Helden-

tum m der Geschichte» (Hallē); glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā

(31129).

20.2.23. (120. lpp.)

1 Jean Finot. «Die Philosophie der Langlebigkeit (Einzige auto-

risierte Übersetzung aus dem Franzosischen von Alfred H. Fried)»

(Berlīnē, 1901); glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (124691).

3J, G. Herder. «Ideen zur Kulturphilosophie. Ausgevvāhlt und
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herausgegeben von Otto Braun und Nora Braun» (Leipcigā, 1911)}

glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (127082).
3 Fridrich Smetana. «Die verkaufte Braut» (Berlīnē); glabājas

Raiņa personīgajā bibliotēkā (136379).
4 A. VVolfenstein. «Die Erhebung. Jahrbuch fūr neue Dich-

tung und VVertung» (Berlīnē); glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā

(76110).
5

C. Ban dy. «Die proletarische Jugendbewegung m Deutschland»

(Lauenburgā, 1922); glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (125201).
60. VVilde. «Lehren und Sprūche» (Leipcigā); glabājas Raiņa

personīgajā bibliotēkā (31133).
7 Rud. Wolf. «Die neue Lyrik» (Leipcigā, 1922); glabājas Raiņa

personīgajā bibliotēkā (31210).
8

C. L. Schleich, «Gedankenmacht und Hvsterie» (Berlīnē, 1920);

glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (31208).
9

Fridtjof Nans cn, Gerhardt Hauptmann, Maxim Gor kI.

«Russland und die Welt» (Berlīnē); glabājas Raiņa personīgajā biblio-

tēkā (122279).
10

G. Wyneken, «Laotse Tao Te King. Das Buch des Alten vom

Sinn und Leben» (Jēnā, 1921); glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā

(77262).
11 «Japanische Lyrik aus vierzehn Jahrhunderten. Nach den Origina-

len ūbertragen von Dr. Juliuss Kurth» (Minhenē, Leipcigā); glabājas

Raiņa personīgajā bibliotēkā (125412).
12 E. Geibel. «Klassisches Liederbuch» (Berlīnē, 1896); glabājas

Raiņa personīgajā bibliotēkā (31252).
13 «Handbūchlein der Moral nebst anderen Bruchstūcken der Philosop-

hie Epiktets» (Leipcigā); glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (127083).
I4

>KapHHOB A- A., HnKOAbCKHH H. M., PaAHi C. M.,

CīepAHiOß B. H. «ApeBHHH mhp b naMHTHHKax ero nncbMeHHOCTH.

I Boctok» (Maskavā, 1915); glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā

(125778).
15

Paro3HH 3. A. «HcTopna Xa.\a,eH»; glabājas Raiņa personīgajā

bibliotēkā (125960).
16

Xenophon. «Erinnerungen an Sokrates. Ūbertragen von

Otto Kiefer» (Jēnā, 1906); glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā

(77440).

1923.

Tāpat kā iepriekšējā, arī 1923. gadā turpinājās Raiņa pārdomas par

savu vietu un lomu Latvijas valsts dzīvē. Atstumšanu no tās dzejnieks
saPigi pārdzīvoja. 1922. gada saeimas vēlēšanās Rainis bija ieguvis vis-

lielāko balsu skaitu. Taču neviens vadošs postenis viņam netika pat pie-
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dāvāts. Valsts prezidenta amats būtu loģiska konsekvence saņemtajam

balsu skaitam un tautas uzticībai. Tas Rainim bija prestiža jautājums,

ne mērķis. Ne velti viņš atzīmējis: «.. praktiski būt iekšā ministrija

[resp., ministru kabinetā] nav mans pienākums. Es varu iet pie sevis

[. ,]Man jāiet tālāk, jādomā, kā cilvēce tālāk jāorganizē.» (6.1.23.)
Rainim sāpēja tas, ka buržuāziskās Latvijas valdošā kliķe šo pres

tižu atklāti sabradāja. Un vislielākie «nopelni» šai sakarā bija sociālde

mokrātu līderiem. Saeimas sastāvā Rainis iegāja kā LSDSP pārstāvis
taču jaunajā Latvijas valdibā tika ielikti partijai uzticamāki, «ērtāki»

biedri, kaut ari tie bija saņēmuši ievērojami mazāku balsu skaitu nekā

Rainis.

Šādas attieksmes rezultāts bija tas, ka Rainis arvien vairāk atrāvās

attālinājās no sociāldemokrātijas. Dienasgrāmatas ieraksti rāda, ka sa

līdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem jūtami samazinājušies Raiņa per

soniskie kontakti ar sociāldemokrātu līderiem (Paulu un Klāru Kalni

ņiem, Vesmaņiem v. c). Redzam arī, ka Rainis nebrauc un neuzstāja;

sociāldemokrātu organizētajās sapulcēs ārpus Rīgas. Un sekas: «Partija

ļoti ļauna, nesveicina, kam nebiju Liepājā..» (3.7.23.)

Rainim, kā rāda viņa ieraksti dienasgrāmatā, arvien pārliecinošāk

atklājas latviešu sociāldemokrātijas virsotņu īstā daba. Viņš runā pa'

«partijas sīkmaņiem» (5.7.23.), par kliķes garu partijā, kur vadoņi ēdas

un plēšas savā starpā (10.11.23., 24.12.23., 27.12.23.), un galu galā se-

cina, ka sociāldemokrātu un pilsonības starpā būtiskas atšķirības ne-

pastāv, tieši otrādi — pilsonība, t. i., Latvijas valdošās buržuāzija

aprindas, ir sociāldemokrātu līderu autoritāte (31.10.23.).

Daudz laika un enerģijas paņēma Nacionālā teātra direktora pie-

nākumi. Raini īpaši nomāca teātra materiālo līdzekļu ierobežotība, kas

neļāva mākslinieciski pilnskanīgi realizēt ieceres, tāpat dažādi tīri ad

ministratīvi un bieži vien maznozīmīgi uzdevumi, atsevišķu aktieru

intrigas, iekšējie konflikti, reakcionāro aprindu pārmetumi, ka Rainis

uzņemot repertuārā savas lugas v. tml.

Turklāt nepieciešamība pavadīt teātrī ne vienu vien stundu saskal-

dīja Raiņa dienas režīmu. Šīm stundām pievienojās vēl tās, ko prasīja

saeimas sēdes, Kultūras fonda domes un vēl citas sēdes. Literārajai

darbībai atlika gaužām maz laika. Atceroties Kastaņolu, kad «bi)

pilna dzīve», dzejnieks apstākļus buržuāziskajā Latvijā pielīdzināja

turku galerai, jo te viņa «dzīve nekārtīga, neveselīga, uztraucos paļ
daudz» (24.6.23.). Un citviet: «2ēl, ka jāiet atkal darbā [Nacionālai

teātri]. Gribētos brīvi dzīvot un strādāt kā Castagnolā.» (12.8.23.) Rai-

nis nonāca pie pārliecības, ka «varu sākt dzīvot tikai literatūrai [. I
Nav vairs vajadzīgs ne naudas, ne slavas, tikai darbs» (8.7.23.). Tomēr

tieksmi pēc valsts amatiem kā sava prestiža apliecinājuma viņš ne-

spēja pārvarēt līdz mūža galam.

Tāpat kā iepriekšējos, ari 1923. gadā Rainis intensīvi meklēja 9m
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darba tematu. Atkal un atkal parādījās ieraksts «meklēju tematu». Viņš

iecerēja kādu tēmu, domāja par to, lasīja attiecīgu literatūru, atzīmēja

plānu un rakstīja radāmās domas, tad iesākto atmeta un drīz vien

ķērās pie jauna temata, kuru atkal nerealizēja. lecerētie temati iz-

rādījās te par sīkiem, te par filozofiski pārāk sarežģītiem. Rainim

šķita, ka viņa vēsturiski filozofiskās idejas nebūs piemērotas buržuā-

ziskās Latvijas praktiski veikalnieciskajam garam. Nespēja atrast savu

vietu šajā sīki praktiskajā, pieticīgajā buržuāziskajā atmosfērā dzej-
nieku satrauca: «Nevar ar maziem darbiem vien, vajga darīt lielus»

(2.9.23.); tāpēc: «Liels nemiers, ka nevaru dabūt tematu.» (30.9.23.)
1923. gadā Rainis pārtulkoja virkni savu dzejoļu vācu valodā, lat-

viski atdzejoja J. V. Gētes dzejoļus (pirmpublicējums KR 8. sējumā) un

K. 2akova «Biarmiju». Sakarā ar «Daugavas» iestudējumu Nacionā-

lajā teātrī sacerēja tai prologu un epilogu, kuri 1923. gadā arī publi-
cēti grāmatā — «Daugavas» 3. izdevumā. Visu gadu Rainis strādāja

pie dzejoļu krājumiem «Mūza mājās», kuru dienasgrāmatā sauc arī par

Prologiem, un Dagdas skiču pēdējās grāmatas «Mēness meitiņa», tāpat

pie lugas «Mušu ķēniņš», kura sākotnēji dienasgrāmatā tiek saukta par

«Septiņcirti» un «Septiņsiti».

1923. gada oktobrī pēc ilgstošiem meklējumiem Rainis un Aspazija

nopirka māju Baznīcas (tag. Veidenbauma) ielā 30, taču vēl vairākus

gadus palika dzīvot Dīķa ielas namā. Baznīcas ielas māja tika izīrēta.

1923. gada novembrī pēc sanaidošanās ar Aspaziju tika atlaista māj-

kalpotāja Anna Rijniece un pieņemta Emīlija Ziņģe (dienasgrāmatā

saukta arī par Mīli). E. Ziņģe bija strādājusi par kalponi laukos. Kad

viņas stāstiņu par lauku dzīves notikumiem bija nodrukājis kāds Rīgas

laikraksts, E. Ziņģe, gribēdama rakstīšanu turpināt, bija atnākusi pie

Raiņa prasīt šai sakarā padomus. Tā viņa tika pieņemta. Taču vairāk

par mājkalpotājas darbiem viņu interesējušas sarunas ar Raini par

dzīvi un literatūru. Tas atkal nebija pa prātam Aspazijai, un jau

1924. gada 8. janvārī E. Ziņģes vietā nāca atpakaļ A. Rijniece. Vēlāk

E. Ziņģe publicēja dažus stāstus un atmiņas par 1905. gada notiku-

miem.

21.23. (123. lpp.)
1

1923. gada 1. janvārī R. Blaumanim apritēja 60. dzimšanas gads-

kārta, un sakarā ar to 2. janvāri Nacionālajā teātrī notika piemiņas

sarīkojums, kuru ar ievadrunu atklāja Rainis.

2
Domāta P. Ermaņa ludziņa «Brakos», kuru izrādīja R. Blaumaņa

Piemiņas sarīkojumā.

31.23. (123. lpp.)
1

Skat. komentāru 21.9.22. ierakstam.
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6.1.23. (124. lpp.)
1 Rainis aizsūtīja apsveikuma telegrammu.

7.1.23. (124. lpp.)

1 Tāds raksts nav publicēts; jādomā, Raiņa ieraksts attiecas uz

gadījumu, par kuru vēlāk stāsta P. Birkerts: «Piemēram, tanī pašā
laikā [t. i., 1923. gada janvāra sākumā] biju rakstījis par komponista

Jāņa Mediņa daiļrades īpatnībām. Rainis atzina, ka viņa daiļrades pro-

cess ir taisni pretējs Mediņa daiļradei.» («Tikšanās ar Raini», 121. lpp.)
2 P. Birkerts atceras, ka jau minētajās sarunās ar Raini 1923. gada

3. un 4. janvārī, Rainis par lugas «Imants» rakstīšanu izsacījies: «Vai Ir

vērts to tālāk rakstīt? Domāju, ka nav. Mums vairs nav patriotisma.

Tas, kas mums tagad ir, tas ir šovinisms un veikals. Domāju, ka nebūs

daudz pārspīlēts, ja teiksim, ka tagad mums ir ne vairāk kā pieci

īsti patrioti.» («Tikšanās ar Raini», 121. lpp.)

8.1.23. (125. lpp.)

1 Komanditlīgums attiecas uz komanditsabiedrības (īpaša veida ko-

mercuzņēmuma) dalībniekiem, kuri par uzņēmuma finansiālo darbību

atbild daļēji — tikai par savu ieguldīto kapitāla daļu — un arī peļņu

saņem atbilstoši ieguldījuma daļai.

9.1.23. (125. lpp.)

1 Jādomā, te runāts par A. Laiviņa lugu «Sirdsnerrs», kuru Rainis

solījis uzņemt Nacionālā teātra repertuārā (skat. 5.2.22. ierakstu), bet

nav uzņēmis. K. Freinbergs, toreizējais Nacionālā teātra dramaturgs,

atceras, ka jautājumā par oriģināldramaturģijas uzvešanu «Rainis uz-

skatīja, ka viņam kā Valsts teātra direktoram jābūt tolerantam un

jāpieņem pēc iespējas visas oriģināllugas. Noteikums bija joprojām

tāds, ka tām jābūt pienācīgā literārā līmenī, lai tās nesludinātu tum-

sonību un vispār nenostātos pret progresu. Oriģināllugu pieņemšanu

galīgi izšķīra Rainis» (K. Freinbergs. «Kopā ar Raini». R., 19?4,

88. lpp.).
2 Lugu «Uguns un nakts» Rainis pabeidza 1904. gadā, 1905. gadā to

publicēja «Mājas Viesa Mēnešrakstā», bet Jaunais Rīgas teātris izra-

dīja 1911. gadā.

10.1.23. (126. lpp.)

1 J. Trasuns.

2 F. Trasuns; abi Trasuni bija saeimas deputāti un pārstāvēja Latga-

les demokrātu frakciju.
3 A. Upīša komēdija «Peldētāja Zuzanna» (pirmizrāde Nacionālajā

teātrī 1922. g. 29. decembri).
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4 Aktieris J. Simsons 1923. gada 10. un lt. janvāri viesojas Dailes

teātri V. Igo romāna «Nožēlojamie» dramatizējuma iestudējumā.

11.1.23. (126. lpp.)

1
Aleksandrs Dauge.

2 Klio (ari Clio) — V. Medņa (V. Ridzenieka) fotoateljē nosaukums.

3Ku Hung Ming. «Chinas Verteidigung, gegen Europāische

Ideen. Kritische Aufsātze. Herausgegeben mit einem Vorvvort von Al-

fons Paquet» (Jēnā, 1921); glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā

(31184).
4

Domājams, «Tschechische Antologie. Übersetzt von Paul Eisner»

(Leipcigā).
6

Grāmata glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (77722).
8

O. Ern s t. «Asmus Sempers Jugendland. Der Roman einer Kind-

heit» (Leipcigā).
7

E. G. Kolbenhever. «Mister Joahim Pausewang» (Minhenē);
glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (125750).

BH. Muc h. «Die Welt des Buddha. Ein Hochgesang» (Drēzdenē,

1922); glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (77041).
9 Grāmata glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (77099).
10 Francis Trasuns (skat. 10.1.23. ierakstu).

21.2.23. (128. lpp.)

' Zviedru ķīmiķa A. Nobela ar testamentu 1895. gadā nodibināta

pīēmija no viņa īpašumu ienākumiem, kuru īpašs Nobela fonds piešķir

jebkuras tautības personām par nopelniem visas cilvēces labā. Jebkura

valsts rakstveidā ar attiecīgiem motivējumiem var iesniegt ierosināju-

mus par prēmijas piešķiršanu. Latvijā grāmatizdevējs A. Gulbis grie-
zās pie tālaika valdošajām aprindām, lai prēmijas piešķiršanai izvir-

zītu Raiņa kandidatūru. Pēc prēmijas piešķiršanas komitejas nolikuma

bija vajadzīgs ieteikuma raksts no kāda universitātes mācību spēka.
Te radās domstarpības. Raiņa kandidatūru atbalstīja J. Endzelīns, bet

Pretī nostājās J. Lautenbahs, J. Velmē un L. Bērziņš. Savērpās intrigu

tīkls, un uzvarēja reakcija — ierosinājums prēmijas piešķiršanas ko-

mitejai uz Stokholmu netika nosūtīts. Tuvāk šo jautājumu aplūko
°- Gerts rakstā «Kāpēc Rainis nesaņēma Nobela prēmiju» («Cīņa»,

19. februārī).

22.2.23. (129. lpp.)

1 Ernests Barons, žurnāla «Lāčplēsis —
limitists» redaktors; žurnālu

izdeva (iznāca tikai viens numurs 1924. gadā) komi tautības rakstnieks

un hTozofs K. 2akovs, kurš 20. gados uzturējās Rīgā un aktīvi propa-

gandēja ideālistiskās filozofijas mācību — limitismu; E. Barons bija
K. Zakova domubiedrs un viņa pasākumu praktiskais realizētājs.
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16.6.23. (129. lpp.)

1 19.—23. jūnijā ekskursiju uz Lietuvu rīkoja Latvijas Skolotāju sa-

vienība un aicināja līdzi arī Raini.

2 16.—17. jūnijā Esplanādē (tag. Komunāru parks) notika dziesmu

dienas, kas bija veltītas pirmo latviešu dziesmu svētku 50 gadu atcerei,

17.6.23. (130. lpp.)

1 Jādomā, Olga Ezerlauka un Marija Zēfelde.

18.6.23. (130. lpp.)

1 Uz Padomju Krieviju aizbraukušās literatūrkritiķes Annas Zap-

rovskas māte.

19.6.23. (130. lpp.)

1 «Strādnieku sporta savienības maršs», dzejolis veltīts Vislatvijas

Strādnieku sporta savienības svētkiem 1923. gada 30. jūnijā un 1. Jū-

lijā (publicēts Scd, 1923, 30. jūnijā).

20.6.23. (130. lpp.)

1 Firmas «Valters un Rapa» darbiniece, kas atnesusi honorāru, jā-

domā, par tām Raiņa lugām, kuras izrādītas laukos.

2 J. Kārkliņš strādāja «Jaunākajās Ziņās», tātad pēc dzejoļiem šim

laikrakstam.

22.6.23. (131. lpp.)

1 Ir saglabājusies tikai viena uzmetuma lapiņa, kurā nav minēts

pat lugas virsraksts (100455, ar datējumu 22.6.23.).

23.6.23. (131. lpp.)

1 Domājams: O. Rutenberg. «Geschichte der Ostseeprovinzen

Liv-, Est- und Kurland von der altesten Zeit bis zum Untergange inrer

Selbststāndigkeit» (Leipcigā, 1860).

25.6.23. (132. lpp.)
,

1 Tag. Dziesmu svētku parks.
2 «Liebesbriefe» — «Atpūtā» kā to autors atzīmēts O. Balzaks; taču

vedas domāt, ka tas ir J. V. Gētes vēstuļu kopojums «Ailes um Liebe.

Goethes Briefe» (izdots Diseldorfā).

3 Domāta iztika.

4 Acīmredzot iztikt bez mājkalpotājas.'
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26.6.23. (132. lpp.)

1 Šo dzejoju tulkojumi ierakstīti nelielā kladītē (135180) un to pirm-

publicējums KR 8. sējumā.
2 Dora Rozenberga — Aspazijas māsa.

8 Runa ir par uzrakstu A. Priedkalna kapa piemineklim.

27.6.23. (132. lpp.)

1 «Dzīves ceļi» (R., 1923) — Andreja Upīša sastādīta reālistiskās dze-

jas antoloģija.
2 «Die VVunder der Natur. Sčhilderungen der interessantesten Na-

tur-Schopfungen und Erscheinungen m Einzelndarstellungen» 3 sējumos,

glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (31150, 52579, 52580).

29.6.23. (133. lpp.)
1 Balta, resp., Elza Egle, bija apņēmusies tulkot krievu valodā «liju

Muromieti»; tas nav izdots.
2 Sociāldemokrātu piedāvājums braukt uz Daugavpili (skat. 26.6.23.

ierakstu);

4.7.23. (134. lpp.)
1 Režisors P. Rode bija atgriezies no Berlīnes.

7.7.23. (134. lpp.)

1 J. Rapa, izdodot R. Blaumaņa Kopotus rakstus, 12. sējumā (1927. g.)

uzņēma A. Birkerta «īso» Blaumaņa biogrāfiju; tās plašāko variantu

ar virsrakstu «Rūdolfs Blaumanis dzīvē un darbā» 1930. gadā atsevišķā

grāmatā izdeva A. Raņķis.

9-7.23. (135. lpp.)
1

B.—ll. jūlijā Rīgā viesojās Baltijas kluba locekji no Helsinkiem;

to skaitā bija Somijas politiski un sabiedriski darbinieki, zinātnieki,

mākslinieki, skolotāji, ierēdņi v. tml.; 9. jūlija vakarā Rīgas pilsētas

valde rīkoja galda dineju Vērmanes dārza (tag. Kirova parks) resto-

rānā. Dinejā piedalījās un ar runu uzstājās Rainis, uzsvērdams somu

kultūras un mākslas, īpaši skatuves mākslas, panākumus Latvijā.

U.7.23. (135. lpp.)
1 Nenoskaidrota persona. Ir saglabājušās vairākas viņas vēstules

Rainim, kas parakstītas ar Azuras vārdu. Azura bija Raiņa talanta

cienītāja, arī pati rakstīja dzejoļus un sūtīja tos Rainim. Kā rāda šis

tālākie dienasgrāmatas ieraksti, Rainis ar Azuru saticies arī per-

soniski.
2

A. Birkerta sarakstītā biogrāfija «J. Raiņa dzīve» iznāca 1925. gadā

Raiņa rakstu «Dzīve un darbi» 1. sējumā, A. Gulbja apgādā;
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12.7.23. (135. lpp.)

1 1923. gada aprīlī Latvijā bija nodibinājusies Līvu savienība, varbūt

šīs savienības, varbūt kādi citi lībiešu pārstāvji lūdza Raiņa palīdzību

savu interešu aizstāvēšanai saeimā.

13.7.23. (135. lpp.)
1 13. jūlija saeimas sēdē Rainis runāja par Izglītības ministrijas

budžetu un par izglītības jautājumiem Latvijā vispār: viņš aizstāvēja

baltkrievu nacionālās intereses, latgaliešu tiesības lietot savu izloksni

un izteica gatavību aizstāvēt šajā sakarā arī lībiešus.

2 Vivifier — atjaunot (franču vai.).

18.7.23. (136. lpp.)

1 18. jūlijā LSDSP Rīgas organizācijas kluba telpās Matīsa ielā 11/13

pīkst. 7 vakarā notika masu sapulce, kurā vairāki saeimas locekli,

arī Rainis, runāja par tematu «Valdības maiņa un darba tautas uz-

devumi».

21.7.23. (137. lpp.)

1 Aktrises vēlēšanos Rainis acīmredzot ievērojis; «Rīgas raganas»

pirmuzvedumā Nacionālajā teātrī 1928. gadā P. Baltābola tēloja Spīdolu.

24.7.23. (137. lpp.)

1 Ar Prologiem Rainis domājis savu krājumu «Mūza mājās. Svei-

cieni daudziem un vieniem», kas iznāca 1923. gadā A. Gulbja vadītās

Universālās bibliotēkas sērijā (nr. 244/45).

26.7.23. (138. lpp.)

1 lespējams, ka tā ir grāmata «Griechische Mārchen. Fabeln, Schwān-

ken und Novellen aus dem klassischen Altertum. Ausgevvāblt und

ūbertragen von Aug. Hausrath und Aug. Mara» (Jēnā, 1922); glabājas

Raiņa personīgajā bibliotēkā (76120).

29.7.23. (138. lpp.)

1 Runa par mājkalpotāju Annu Rijnieci.

30.7.23. (139. lpp.)

1 S. Garika lugu «Atzīšanās», kuras pirmizrāde notika 1923. ga(la

5. septembrī, Rainis kā teātra direktors atvēlēja par labu Latvju aktieru

arodbiedrībai, tikai 15% no ieņēmumiem paturot telpu īrei, lai arod-

biedrībai tādā kārtā būtu «labi ienākumi».

2 E. Barons (skat. komentāru 22.2.23. ierakstam).
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3
Rīgā vairākas dienas uzturējās Lietuviešu-latviešu vienības biedru

ekskursantu grupa no Kauņas, grupas sastāvā bija Kauņas Valsts drāmas

teātra direktors — dzejnieks L. Gira, dzejnieks Tislava, vairāki ska-

tuves mākslinieki, zinātnieki, žurnālisti; viesus uzņēma Latviešu-lietu-

viešu vienība; 30. jūlijā viesiem par godu notika rauts.

31.7.23. (139. lpp.)

1 31. jūlija vakarā Nacionālajā teātrī notika lietuviešu viesu atvadu

sarīkojums, kuru atklāja Rainis, «aicinādams uz abu tautu kulturālu

kopdarbību un novēlēdams brāļiem mākslā sasniegt augstāko pakāpi»

(JZ, 1923, 1. augustā).

4.8.23. (140. lpp.)

14. augustā Jonatāna biedrība savās telpās Slokas ielā 17 atzīmēja

50 gadu darbības jubileju; Rainis apsveikuma runā atgādināja Jonatāna

biedrības nozīmi 90. gados un 1905. gada revolūcijas notikumos.

7.8.23. (141. lpp.)

1 Režisors A. Tairovs, kura grāmatu vācu valodā, kā rāda dienasgrā-

mata, Rainis lasīja, lielu uzmanību pievērsa skatuves kustībai, ritmam,

pantomīmai, valodas daiļskanībai; Rainis, kā apliecina šis ieraksts, to

visu uzskatīja par skatuves mākslas līdzekli, «rīku», bet ne mērķi;

mērķis viņa izpratnē bija saturs, ideja.

8.8.23. (141. lpp.)

1 Juozas Tvsliava. «Traukinvs» (Kauņā, 1923); glabājas Raiņa

personiskajā bibliotēkā (125524) ar autora veltījumu.
2

Raiņa tulkoto Gētes «Faustu» tomēr vispirms izrādīja Nacionālais

teātris (pirmizrāde 1924. g. 30. janvārī), uz Dailes teātra skatuves

£• Smiļģa režijā tas parādījās tikai 1940. gadā.

98.23. (141. lpp.)

1 Rainis bija progresīvā latgaliešu žurnāla «Reits» redkolēģijas lo-

ceklis.

2

Jādomā, kāda nerealizēta Raiņa iecere; aktīnijas — koraļļi, kas

atgādina puķes ziedu.

10.8.23. (141. lpp.)

'Domāts Raiņa nepabeigtās lugas «Imants» fragments, kas publicēts

žurnālā «Ritums» (1923, 7. nr.).

(142. lpp.)
1 Domāti direktora pienākumi Nacionālajā teātrī.
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13.8.23. (142. lpp.)

1 Rīgā šajā laikā notika latviešu valodas kursi skolotājiem; 13. au-

gustā Rainis tos apmeklēja. Informācijā «Rainis un skolotāji» (Scd,

1923, 15. augustā, ar parakstu — b.) teikts: «Latvju valodas kursus

aizvakar [..] apmeklēja dzejnieks Rainis. Tiklīdz viņš ieradās zālē,

skolotāji-klausītāji to saņēma skaļiem aplausiem, tā ka lekcija bija

jāpārtrauc. Apmēram stundu Rainis atbildēja uz dažādiem jautājumiem,

ko cēla priekšā kursisti. Sirsnīgā uzņemšana un atvadīšanās, pie kuras

sirmajam dzejniekam-cīnītājam tika pasniegts sarkanu rožu klēpis, dod

gaišāko liecību par to, kas pukst latvju skolotāju sirdīs.»

14.8.23. (142. lpp.)

1 Dzejoļu krājums «Mūza mājās».

15.8.23. (142. lpp.)

1 Skat. komentāru 13.8.23. ierakstam.

16.8.23. (143. lpp.)
1 B. Skujenieces vēlāk izdotā dzejoļu krājuma «Staru spārni pār

dūmainu upura trauku» manuskripts. Savas domas par dzejoļiem Rainis

izteicis vēstulē B. Skujeniecei (skat. KR 23, 310. lpp.).
2 «Mūza mājās» iznāca 1923. gadā, «Mēness meitiņa» 1925. gadā.

17.8.23. (143. lpp.)
1 Suum cum laude — ar uzslavu (latīņu vai.).

18.8.23. (143. lpp.)

1 Domāti Raiņa aforismi, kas publicēti K. Freinberga vadītajā «Te-

ātra Vēstnesī» (1923./24. g. sezona, 1. un 3. nr.) un divas R. Blaumaņa

vēstules Rainim (rakstītas 1898. g. 17. jūlijā un 1898. g. beigās), kas

arī publicētas «Teātra Vēstnesī» (1923./24. g. sezona, 5. nr.); ab =

R. Blaumaņa vēstules skat. arī: R. Blaumanis. Kopoti raksti, 7. sēj.

R., 1959, 365., 372.-374. lpp.
2 1923. gada 18. augustā Rīgā sanāca pirmais Latvijas bibliotekāru

kongress; kā ziņo laikraksts Scd (1923, 19. augustā), goda prezidija

ievēlēti: bibliotekārs J. Misiņš, grāmatu izdevējs A. Gulbis un dzejnieks

Rainis. Rainis kongresā ieradās 19. augustā.

19.8.23. (143. lpp.)

1 19.—23. augustā Rīgā notika Latvijas Skolotāju savienības rīkota

pedagoģiskā nedēļa, kurā par audzināšanas un mācību metodikas

jautājumiem referēja gan Latvijas, gan ārvalstu pedagogi.

2 Skat. 2. komentāru 18.8.23. ierakstam.
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20.8.23. (144. lpp.)

INo Nacionālā teātra diriģenta posteņa aizgāja B. Kuņķis, un uz

vakanci bija pieteikušies četri kandidāti; par diriģentu pieņēma pa-

zīstamo komponistu un Raiņa draugu Alfrēdu Kalniņu.

2
Jādomā, ka te runa par Aspazijas lugas «Aspazija» iestudējumu

Nacionālajā teātri, ar kuras pirmizrādi teātris atklāja sezonu 1. sep-

tembrī.

3 A. Gulbis izdeva Raiņa tulkoto Dž. Bairona «Kainu».

21.8.23. (144. lpp.)

1 R. Krodera sieva Herta Krodere bija rakstnieka E. Vulfa atraitne;

Nacionālais teātris tolaik izrādījās E. Vulfa lugas un H. Vulfa-Krodere

pieprasīja honorāru.

22.8.23. (144. lpp.)

1 Mielasts acīmredzot notika sakarā ar Latvijas Skolotāju savie-

nības rīkoto pedagoģisko nedēļu (skat. L komentāru 19.8.23. ierakstam).

23.8.23. (145. lpp.)

1
Kustīgi, dzīvi, bet ne ļoti (itāļu vai.).

24.8.23. (145. lpp.)

1 Alfrēds Kalniņš.

26.8.23. (145. lpp.)

1 Raiņa atmiņu grāmata «Kastaņola» iznāca tikai 1928. gadā.
2

lespējams, ka domāta Ivande Kaija (Antonija Lūkina), kuru Rainis

kopš Kastaņolas laika dēvēja par Liliju.

28.8.23. (146. lpp.)
1

Komponists J. Reinholds atteicās no Nacionālā teātra diriģenta

vietas.
2

Raiņa dzejolis «Vaļējām acīm» («Dienas Lapa», 1923, 1. septembrī).
3 28. augustā Nacionālajā operā notika R. Strausa operas «Salome»

izrāde, kuru noskatījās Rīgā iebraukušie angļu parlamenta locekļi.

29.8.23. (146. lpp.)
1

Aspazijas lugai «Aspazija», kuras pirmizrāde Nacionālajā teātri

notika L septembrī.

30.8.23. (146. lpp.)
'

Nacionālā teātra arfiste A. Skujniece-Miķelsone.
2 Domāts O. Karls — diriģents, kuru Rainis gribēja angažēt Nacionā-

lajam teātrim.
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1.9.23. (146. lpp.)

1 1921. gadā Nacionālā opera bija iestudējusi Jāņa Mediņa operu

«Uguns un nakts», bet valsts kontrole bija iebildusi pret honorāra

izmaksu libreta autoram sakarā ar to, ka «Uguns un nakts» jau agrāk

nodrukāta. Par to raksta toreizējais Operas direktors — komponists

Jānis Zālītis vēstulē Rainim 1922. gada 31. martā (skat. «Jānis Zālītis

atmiņās un apcerēs, dienasgrāmatas lappusēs, vēstulēs». R., 1984, 159.—

160. lpp.).
2 Aktrises A. Simsone un L. Ērika ķildojās par galvenās lomas

tēlošanu S. Garika lugas «Atzīšanās» pirmizrādē (skat. arī 28.8.23.

ierakstu); pirmizrādē galveno lomu — Laviniju — tēloja A. Simsone.

2.9.23. (147. lpp.)

1 Tag. Lielupes stacija Jūrmalā.

4.9.23. (147. lpp.)

1
K. Hismans un I. Cereteli 1923. gada septembrī viesojās Latvijā kā

oportūnistiskās starptautiskās sociāldemokrātijas pārstāvji, uzstājās ar

referātiem LSDSP organizētajās sapulcēs; viesiem par godu tika rīkots

mielasts Vērmanes parka restorānā.

8.9.23. (148. lpp.)

1 Šķiet, ka ar georgiešiem šajā ierakstā domāti gruzīnu dzejnieki, jo

L Cereteli bija gruzīns (georgieši bija arī grupa 20. gs. sākuma ang|u

dzejnieku); nav ziņu, ka Raiņa rīcībā būtu nonākusi gruzīnu vai angļu

georgiešu dzeja, viņš nav arī tulkojis nedz vienu, nedz otru.

2 1923. gada 8. septembrī tramvaji Rīgas ielās nekursēja, tramvaju

darbinieki uzsāka streiku, pieprasot darba algas paaugstināšanu pa'

20%. Streiks turpinājās līdz 14. septembrim, kad Rīgas pilsētas valde

piekāpās, apsolot paaugstināt algas par 10%. Streikotāji priekšlikumu

pieņēma, 15. septembra rītā tramvaju kustība Rīgā atjaunojās.

10.9.23. (149. lpp.)

1 Skat. 1. komentāru 29.6.23. ierakstam.

2 Raiņa aforismi nodrukāti «Latvju Grāmatas» 1922. gada 1. nr.

13.9.23. (149. lpp.)

1 Vācu tirgotāja P. Neldnera grāmatu un muzikāliju apgāds Rig-a-

-2 «Lira» bija K. Freinberga izdota jaunākās latviešu dzejas anto-

loģija.

14.9.23. (150. lpp.)

1
Pēterburgas Arrīgas dziedāšanas biedrība 90. gados īrēja telpas

Karlevica zālē (tag. Suvorova un Dzirnavu ielu stūrī) un rīkoja tur
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jautājumu vakarus, kurus 1894. gadā vadīja Rainis un citi jaunstrāv-

nieki. Par biedrības 40. gadskārtai veltītu Raiņa dzejoli ziņu nav.

2 Nav ziņu, ka Rainis tādu būtu sarakstījis.
3 Sakarā ar Rīgas tramvaju darbinieku prasīto algas paaugstināšanu

tramvaju akciju sabiedrība paziņoja, ka, lai šīs prasības izpildītu,

jāpaaugstina braukšanas maksa, kuru tomēr nepaaugstināja.

15.9.23. (150. lpp.)
1

F. Šillera lugu «Mesīnas līgava» Rainis nav tulkojis.

16.9.23. (150. lpp.)

1 1923. gada 16. septembrī Matīsa kapos atklāja pieminekli 1905. gada

revolūcijas dalībniekam Ādolfam Hertelim, kuru Rīgas kara tiesa

H'oß. gadā sodīja ar nāvi. Rainis runāja kapos, kā arī publicēja dzejoli

«Ādolfa Herteļa piemiņai» (Scd, 1923, 16. septembrī).

17.9.23. (151. lpp.)

1
Alfrēds Kalniņš.

2
Nams tag. E. Veidenbauma ielā, kuru 1923. gada oktobrī Rainis un

Aspazija nopirka, bet sāka tajā dzīvot tikai 1926. gada septembrī.

19.9.23. (151. lpp.)
1

Ikdienišķs, ik dienas (vācu vai.).
2

«Latvju Grāmatas» 1923. gada 7./8. nr. vairākos rakstos cildināts

R Blaumaņa talanta lielums; arī E. Sūna, recenzējot Blaumaņa Kopotu

rakstu 5. un 6. sējumā ievietotās lugas, piem., apgalvo, ka Blaumaņa

«lugu mākslinieciskās vērtības no mūsu dramatiskiem rakstniekiem vēl

neviens nav pārspējis» (26. lpp.).

20.9.23. (151. lpp.)
1

Jādomā, Fēlikss Cielēns un Maija Cielēna.

25.9.23. (153. lpp.)
1 Saglabājies šīs vēstules melnraksts (skat. KR 23, 311. lpp.).
2 Studentu biedrības «Zemgalija» pārstāvji.
3

A. Prande gatavoja grāmatu «Latvju rakstniecība portrejās» (R.,

1926), kurā ievietotas vairākas Raiņa fotogrāfijas.

26.9.23. (153. lpp.)
1

Raiņa nepabeigtās lugas «Imants» fragments (1. cēliens) «Ritumā»

1923. gada 7. nr,
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27.9.23. (153. lpp.)

1 Liķiera marka.

2 Aktrise Annija Simsone viesojās Nacionālajā teātrī F. Šillera lugā

«Luize Millere» un S. Garika «Atzīšanās»; 27. septembrī ar Lavinijas

lomu lugā «Atzīšanās» viņa viesizrādes beidza.

3 Jādomā, komponists Jānis Zālītis operas honorāra lietā (skat.

1. komentāru 1.9.23. ierakstam).

28.9.23. (154. lpp.)

1 1923. gada 28. septembrī Latvijas Universitāte atzīmēja savas

pastāvēšanas 5. gadskārtu; svinības sākās pīkst. 12 dienā Universitātes

lielajā aulā, tajās piedalījās Universitātes vadība, saeimas un valdības

locekji, studentu pārstāvji; atklāja arī tēlnieka K. Rončevska baltā mar-

morā veidoto K. Barona krūšutēlu.

2 Nacionālās operas telpās turpinājās Universitātes svinības.

3 Domātas LU prorektora J. Plāķa v. c. apsveicēju uzrunas, kurās

paustas reakcionāras, buržuāziskā nacionālisma idejas, tā, piem., 90. gadu

studenti jaunstrāvnieki raksturoti kā prettautiska kustība.

1.10.23. (155. lpp.)

1 1923. gada 18. augustā Kaudzītes Matīsam apritēja 75. dzimšanas

gadskārta; 1. oktobrī Nacionālajā teātrī notika jubilejas sarīkojums,

kurā referēja T. Zeiferts, izrādīja Zeltmata dramatizētos «Mērnieku

laikus», pēc tam jubilāru godināja un sarīkojumu noslēdza vakariņas

Virsnieku klubā; Rainis jubilāru apsveica kā Nacionālā teātra direk-

tors, pasniegdams apzeltītu lauru vainagu.

3.10.23. (155. lpp.)

1 Jādomā, runāts par Jāņa Lejiņa lugu «Nebrauc tik dikti» (pirmiz-

rāde Nacionālajā teātrī 1924. g. 5. maijā).

2 Skat. 2. komentāru 17.9.23. ierakstam.-

-4.10.23. (156. lpp.)

1 Nerealizēta lugas iecere; šo plānu skat. KR 15, 326. lpp.

2 1923. gada 5. oktobrī Liepājas Opera atzīmēja savu 100. operas

izrādi.

3 Aktrise Lilija Štengele vēl nebija saistīta Nacionālā teātra štatos,

te runa par viņas viesizrādēm.

4 Marta Ligere-Lekse, O. Kliģeres draudzene, tolaik medicīnas

studente; O. Kliģere stāsta, ka pēc studiju beigšanas, kad M. Ligere-

Lekse ieguvusi bērnu ārstes specialitāti, Rainis viņu iekārtojis darbā

Bērnu slimnīcā,
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5.10.23. (156. lpp.)

1 Tas varētu būt Raiņa dzejolis «Nakts nesaka nekā» (Scd, 1923,

7. oktobri).
8 Kaudzītes Matīss, piedalījies vairākos savas 75. dzimšanas dienas

sarīkojumos, 5. oktobri aizbrauca atpakaļ uz Vecpiebalgu; Rainis viņu

acīmredzot pavadījis Rīgas dzelzceļa stacijā.

7.10.23. (157. lpp.)

1 Runa ir par Lavinijas lomas atveidojumu S. Garika lugā «Atzīša-

nās», kuru pirmajās izrādēs tēloja A. Simsone, 7. oktobra dienas iz-

rādē — L. Ērika.

10.10.23. (158. lpp.)

1 1923. gada 10. oktobri Rainis piedalījās Kultūras fonda domes

sēdē, kur piešķīra pabalstus dažādiem kultūras un izglītības pasākumiem;

Rainis pieprasīja stipendiju skaita palielināšanu latgaliešu studentiem,

lidzekļu piešķiršanu Raiņa klubam un tā dramatiskajai studijai, kā ari

čellistam P. Komisāram; Raiņa prasības tika ievērotas.

2 Angļu rakstnieka Di. Berija luga «Brīnišķīgais Kreitons», kuras

pirmizrāde Nacionālajā teātrī notika 1923. gada 10. oktobrī, bija viena

no sava laika labākajām sociālajām komēdijām; buržuāziskie kritiķi

lugu nopaļāja, pamatojoties uz tās eksotismu un teatrālismu, piedēvēja
tai tarzānismu, lētu bulvāra gaumi; Rainis, kā rāda dienasgrāmatas

tālākais teksts, saskatīja lugā sociālas vērtības.

9.10.23. (158. lpp.)
1 E. Barons izdeva žurnālu «Lāčplēsis — limitists».

12.10.23. (158. lpp.)

1 9. oktobri bija miris ķīmijas students un studentu biedrības «Zem-

galija» biedrs Kārlis Dīriķis; viņu apbedīja 14. oktobrī Mārtiņa kapos.

13.10.23. (158. lpp.)
1

Indijas žurnālists un sabiedriskais darbinieks Dalips Singh-Sills,

kas viesojās Latvijā, uzstādamies ar priekšlasījumiem par Indiju un

iepazīdamies ar Latvijas kultūras dzīvi. Raini, kā rāda dienasgrāmata,

viņš apmeklējis 13. oktobri un 18. novembrī.

14.10.23. (159. lpp.)

1Sakarā ar studenta K. Dīriķa apbedīšanu (skat. komentāru 12.10.23.

ierakstam).
2

Matīsa ielā 11/13 notika Jāņa Asara piemiņas vakars, kurā runāja

arī Aspazija.
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16.10.23. (159. lpp.)

1 Dž. Pučīni operas «Toska» iestudējums Nacionālajā operā, kuras

režisors bija P. Meļņikovs.
2 Šķiet, te runa par lietuviešu-latviešu vai latviešu-lietuviešu vārd-

nīcu; Rainis pie tādas nav strādājis.

18.10.23. (160. lpp.)

1 Tautu savienības veicināšanas biedrība Latvijā nodibinājās 1923. gada

21. janvārī; Raini ievēlēja biedrības padomē; tā bija buržuāziskās

Latvijas valdības un Kultūras fonda subsidēta organizācija, kas ar

referātiem, rakstu krājumiem (I—111, 1926—1930) un citiem pasākumiem

propagandēja miera un tautu sadarbības idejas. Patiesībā gan Tautu sa-

vienība (1916—1946), formāli vērsdamās pret bruņošanos un agre-

siju, faktiski aizstāvēja imperiālistisko lielvalstu (Anglijas, Francijas)

intereses, neizslēdzot intervencijas organizēšanu pret Padomju Savie-

nību, Japānas iebrukumu Ķīnā v. tml.
2

Domāts A. V. raksts «Jāņa Asara piemiņas vakars» (Scd, 1923,

17., 18. oktobrī), taču tāda formulējuma, ka Aspazija ir J. Asara garīgā
vadībā vēl tagad, tajā nav; Rainis to izsecinājis.

19.10.23. (160. lpp.)

1 Rainis skatījies mēģinājumu (pirmizrāde 1923. g. 24. oktobrī).
2 Pēc konteksta spriežot, Bērnu slimnīcas ārsts K. Barons.

3 Rainis šo vēlēšanos izpildīja (skat. 23.10.23. ierakstu) un uzrakstīja

dzejoli «Sveiciens pasttelegrāfniekiem uz jaunu darbu» («Vēstnesis»,

1923, 1. novembrī, 1. lpp.).

20.10.23. (161. lpp.)

1 Jādomā, Raiņa aforismi, kas publicēti žurnālā «Teātra Vēstnesis»,

1923./24. g. sezona, 1. nr.

2
Lugas «Ministra sievas» pirmizrāde Nacionālajā teātrī 1926. gada

23. aprīlī, t. i., kad Rainis no teātra bija jau aizgājis, Rainis to reper-

tuārā neuzņēma.
3 «Kultūras balss» (1918—1931) bija pirmais izglītības kooperatīvs

Latvijā, tas veica daudzveidīgu un nozīmīgu kultūras veicināšanas

darbu: apgādāja daiļliteratūras, populārzinātniskas un mācību grāmatas,

organizēja ceļojošas bibliotēkas, izdeva mēnešrakstu «Kultūras Balss

Apskats» (1920—1921), kalendāru, rakstu krājumus, uzturēja grāmatu

un mācības līdzekļu veikalu, organizēja ārpusskolas izglītības darbi-

nieku apspriedes v. tml. Kooperatīvu dibināja T. Līventāls, kooperatīva

darbībā piedalījās A. Kirhenšteins, L. Laicens, A. Kurcijs, K. Dēķens

v. c. Sakarā ar to, ka 1923. gada janvārī bija apritējuši pieci gadi

kopš kooperatīva dibināšanas, 1923. gada 21. oktobrī notika svinīgs
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sarīkojums Rīgas 4. vidusskolas telpās Suzdaļas (tag. Gaiziņa) ielā 3.

Starp apsveicējiem bija arī Rainis, viņš teica garāku runu un reizē no-

deva sveicienus no Nacionālā teātra.

21.10.23. (161. lpp.)

1 F. Šillera luga, kuru kopš 1923. gada 15. septembra ar nosaukumu

«Luīze Millere» izrādīja Nacionālais teātris.

2 Te runa par iespējamiem «Daugavas» iestudējuma režisoriem; «Dau-

gavu» iestudēja režisors F. Rode.
8 Skat. 3. komentāru 20.10.23. ierakstam.

4 1923. gada 21. oktobrī Raiņa kluba dramatiskās studijas telpās

Matīsa (tag. Revolūcijas) ielā 11/13 atklāja B. Skujenieces noorganizēto

un vadīto Intīmo teātri.

23.10.23. (162. lpp.)
1

Skat. 3. komentāru 19.10.23. ierakstam.

24.10.23. (162. lpp.)

1 Kā liecina nākamās dienas ieraksts, Rainis lasījis Džordano Bruno

«Eroici furori».
2

Aspazija Dīķa ielā kādu laiku turēja govi.
3 Raiņa dzejolis «Invalīdiem — lāčplēšiem uz goda dienu 11. nov.

1923. gadā», publicēts žurnālā «Lāčplēsis» (1923, 1. nr.).
4

Lomu sadalījums «Daugavas» uzvedumam («Teātra Vēstnesis»,

1923./24. g. sezona, 3. nr.).

27.10.23. (163. lpp.)

1 Apsveikums Rīgas pilsētas 4. vidusskolas direktoram I, Ritinām

30 gadu darba jubilejā.
2

Nacionālais teātris jau bija uzvedis divas V. Damberga lugas

«Ziedu viesulī» (1921. g.) un «Mēs viņus gūstīsim» (1923. g.); šeit,

jādomā, runāts par V. Damberga lugu «Neticīgā Kolumbīnc», kuru

Rainis nav pieņēmis izrādīšanai (pirmizrāde Nacionālajā teātrī 1926. g.

26. martā, t. i., pēc Raiņa aiziešanas no teātra).
3

R. Egles recenzija «J. Rainis. Mūza mājās» («Latvju Grāmata»,

1923, 9./10. nr.).

29.10.23. (164. lpp.)
1 «VVeltgeschichte. Die Entwicklung der Menschheit m Stadt und

Gesellschaft, m Kultur und Geisterleben. Herausgegeben von Dr. L von

Pflugk-Harttung» (Berlīnē, 1907, 1909); grāmatas trīs sējumi glabāja

Raiņa personīgajā bibliotēkā: «Altertum» (31152), «Mittelalter» (31153),

ļ.«Neuzeit» (31154).



426

2 Rakstā «Drāma izrīkojumā» (JZ, 1923, 29. oktobrī, ar parakstu

Ma) stāstīts par to, ka naktī no 27. uz 28. oktobri izrīkojumā Rīgas

Virsnieku klubā bijušais pulkvežleitnants P. Bruņnieks uzsācis ķildu

ar savu svaini Tālivaldi Upīti. Ap diviem naktī aizbraucis uz māju

pēc revolvera. Atgriezies izrīkojumā, viņš ap četriem naktī divas reizes

izšāvis uz pretim sēdošo svaini. Viena lode ķērusi sirdī, otra vēderā.

T. Upītis uz vietas nomiris. Pēc tam Bruņnieks iešāvis pats sev galvā,

viņš nekavējoties aizvests uz slimnīcu un tur miris. Raksta nobeigumā

norādīts, ka «Bruņnieks bijis pēdējā laikā ārkārtīgi nervozs cilvēks,

T. Upīts bij kārtīgs, darbīgs cilvēks un vadījis no tēva mantoto gald-

niecības darbnīcu».

30.10.23. (164. lpp.)

• H. Oncken. «Allgemeine Geschichte m Einzeldarstellungen» četros

sējumos (Berlīnē, 1890—1893).

31.10.23. (164. lpp.)

'
Jādomā, ka Rainis lasījis kādu grieķu antoloģiju un konstatējis,

ka grieķu dzejā ir kādi «Gītagovindas» atdarinājumi. «Gītagovinda» b

sanskrita laikmeta (12. gs.) ievērojamā Bengāles dzejnieka Džajadev<i

liriski dramatisks dzejojums, kura 12 nodaļās apdziedāta dieva Krišnas

mīlestība uz gani Radhu. Šī tematika vēlāk apstrādāta arī indu -

jaunāka laika dzejnieku darbos.

2 V. Eglīša luga «Ministra sievas», kuru tomēr Rainis repertuārā

neuzņēma (skat. 2. komentāru 20.10.23. ierakstam).

1.11.23. (165. lpp.)

1 Skat. 3. komentāru 24.10.23. ierakstam.

2.11.23. (165. lpp.)

1 K. Freinbergs par šo ciemošanos raksta: «Cik atceros, šajā reize

runājām par darbiem, par laikiem un ļaudīm, par literatūru un mākslu,

sevišķi teātrī. Iznāca runa arī par neobjektīvo attieksmi pret teātri,

par uzbrukumiem Rainim, kas bija kļuvuši arvien nejēdzīgāki. Ru'

nājām, ka arī Rainim pašam būtu jāuzstājas pret melīgajiem uzbru-

cējiem, ka viņam vajadzētu uzrakstīt kādu principiālu polemisku bro-

šūru, kur viņš runātu par saviem uzskatiem literatūras, mākslas "D

sabiedriskos jautājumos, atklātu nepatieso zākājumu īsto dabu. Bro-

šūrā visu to varētu plašāk aprakstīt nekā «Teātra Vēstnesī», kur, ari

īsi rakstot, gandrīz visu telpu aizņēma aktuālie jautājumi un atzīmes.

Rainis apņēmās padomāt par brošūru, kas patiesi būtu derīga stāvokļa

noskaidrošanai arī no viņa puses, bet turpat iebilda, ka nemaz negribot

pievērst sevišķu uzmanību šiem nekrietnajiem cilvēkiem.» (K. Frein

bergs. «Kopā ar Raini», 141.—142. lpp.)
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2 J. Jankava brošūra «Vecie elki mūsu jaunākajā literatūrā» (1907).
3 J. Jansona (Brauna) brošūra «Fauni vai klauni? Piezīmes par mūsu

jaunāko rakstniecību» (1908).

4.11.23. (165. lpp.)

IF. Neireiters, tiesu medicīnas zinātnieks, kriminālbiologs, 1923.

gada rudenī sāka strādāt Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē un,

jādomā, atsūtījis Rainim savu iestāj lekciju, kurā citēts kāds Raiņa

dzejolis. Rainis F. Neireiteram rakstiski pateicās, īpaši par uzmanības

veltīšanu viņa dzejai (šīs vēstules melnrakstu skat. KR 23, 312. lpp.).
2

Recenzējot F. Molnāra «Lilioma» iestudējumu Nacionālajā teātri,

vairāki kritiķi, arī A. Bērziņš (JZ, 1923, 1. novembrī) pārmeta «ietie-

pīgi pašgudrai teātra vadībai» nepareizu repertuāra izvēli un tajā pašā
laikā uzteica Ā. Alunāna «Sešu mazu bundzinieku» un F. Vedekinda

«Zemes gara» uzņemšanu Dailes teātra repertuārā.

5.11.23. (166. lpp.)

1
«Klints» — 1922. gadā nodibināta studentu biedrība.

2
Jādomā, A. Švābes sakārtotā krājuma «Latvju tautas pasakas»

otro sējumu, kas iznāca 1923. gada rudenī.

8
«Jaunākajās Ziņās», 1923, 5. novembrī, bija ievietots atreferējums

par 1923. gada 3. novembrī notikušo rakstnieku vakaru, kurā piedalījās

jaunākās latviešu sociālistisko rakstnieku paaudzes pārstāvji (V. Grē-

viuš, A. Kurcijs, J. Grots); vakars tika vērtēts kā izdevies, bijis labi

apmeklēts.

6.11.23. (166. lpp.)

1 Skat. 1. komentāru 4.11.23. ierakstam.-

-7.U.23. (166. lpp.)

1«Treji loki» bija dārgāks izdevums tādēļ, ka tajā ietilpa trīs dze-

joļu krājumi «Addio bella», «Čūsku vārdi», «Uz mājām»,-

-8-H-23. (167. lpp.)
1

«Latvijas Sargā», 1923, 8. novembrī, publicēts anonīms raksts

«Nebūšanas Nac. teātrī», tajā kritizēta direkcijas darbība, īpaši Raiņa

un K. Freinberga, kuri uzvedot galvenokārt savas lugas un izšķiežot
lielus līdzekļus mazvērtīgam repertuāram; kopš pie noteikšanas nākuši

Rainis un K. Freinbergs, teātris mākslas ziņā slīdot uz leju. M. Sēnītei,

Nacionālā teātra aktrisei, bija personīgi konflikti ar teātra direkciju,

sevišķi ar K. Freinbergu, viņai nepiešķīra lomas. Tāpēc diezgan pa-

matoti viņa tika uzskatīta par anonīmā raksta autori.
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10.11.23. (167. lpp.)

1 Pauls Kalniņš, viņa sieva Klāra Kalniņa un dēls Bruno Kalnii.i

bija LSDSP vadoši darboņi.
2 Domāta parakstīšanās zem prasības pret atlīdzības maksāšanu

vācu muižniekiem par viņiem atsavinātajiem zemes īpašumiem; pa-

rakstīšanās tika sākta 1923. gada 11. novembrī un turpinājās vairākas

nedējas; tā notika vairāku Rīgas skolu telpās. Par Raiņa attieksmi šai

jautājumā skat. 3.4.24. ierakstu un tā komentāru.

11.11.23. (167. lpp.)

1 11. novembris bija kara invalīdu un tā saukto lāčplēšu diena, ko

buržuāziskās Latvijas valdība oficiāli atzīmēja.
2 K. Egle gatavoja latviešu rakstnieku autobiogrāfiju krājumu «At-

ziņas» un šajā sakarā lūdza autobiogrāfijas no Raiņa un Aspazijas.

K. Egle atceras, ka Rainis bijis sasirdzis, tomēr uz brīdi nonācis no

savas augšstāva istabas. K. Egle raksta: «Mūsu pirmā sastapšanās iznāca

pavisam vienkārša, labāk sakot, mēs sasveicinājāmies un sākām saru-

nāties kā veci paziņas.» («Tikšanās ar Raini», 156. lpp.)

12.11.23. (168. lpp.)

1 Orientācijs (resp., Valdis Grēviņš) rediģēja «Kultūras balss» izdoto

«Satīrisko kalendāru» 1924. gadam; tajā ievietoti arī Raiņa sacerējumi.

13.11.23. (168. lpp.)

1 Aspazija te runājusi par savu prologu «Daugavai» (JZ, 1923, 19. no

vembrī); «Daugavas» iestudējuma pirmizrādē to nolasīja K. Linde.

14.11.23. (168. lpp.)

1 Runa ir par Bertu un Frici Vesmaņiem.
2 Šņagi — pārpalikumi, atkritumi.

15.11.23. (168. lpp.)

1 Šī iecere realizējās tikai pēc 14 gadiem, kad iznāca «Latvijas vēs-

tures avotu» li sējums — «Dokumenti par «Pēterburgas Avīzēm»"

(R., 1937).

16.11.23. (168. lpp.)

1 Skolu darbinieks Pēteris Dzenis Amatnieku biedrības zālē 16. no-

vembrī atzīmēja 25 gadu darbības jubileju, un tajā pašā dienā oper-

dziedātājs Emīls Mauriņš Rosīni «Seviļas bārddziņa» izrādē Operā -

15 gadu skatuves darba jubileju;

2 B. Skujenieces dēls Rainis Dambekalns:

3 Dalips Singh-Sills;
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18.11.23. (169. lpp.)

1 Skat. 2. komentāru 10.11.23. ierakstam;

2 A. Bērziņa recenzija (JZ, 1923, 19. novembrī) un neliela atsauksme

bez autora uzvārda («Brīvā Zeme>\ 1923, 19. novembrī).

19.11.23. (169. lpp.)

1 Tāds M. Sēnītes raksts «Latvī» nav publicēts; iespējams, ka J. Bri-

gaders kā Nacionālā teātra direkcijas loceklis novērsis tā publicēšanu.

23.11.23. (170. lpp.)

1 A. Cimermanis gatavoja «Mušu ķēniņa» dekorācijas.
2 Runa ir par Zeltmata lugu «Arājdēls» (pirmizrāde Nacionālajā

teātrī 1924. g. 20. aprīlī),

24.11.23. (170. lpp.)

1 Apcerējums par kultūru (itāļu vai.);
2

Raksts par Raini ievietots somu laikrakstā «Iltalehti»;

27.11.23. (171. lpp.)

' Žurnālā «Svari», 1923, 23. novembrī.-

-2 Skat. 2. komentāru 11.11.23. ierakstam.-

-28.11.23. (171. lpp.)
1

Vairāki dzejoļi pirms krājuma «Puķu lodziņš» iznākšanas jau bija

publicēti periodiskos izdevumos.

1.12.23. (172. lpp.)
1 Zizifus paskvila «Gaudu dziesma par mūsu nacionālo teātri dis

dur'ā» («Svari», 1923, 3. novembrī), kurā Rainim pārmesta neprasme

vadīt teātri.

2.12.23. (172. lpp.)
1

Jādomā, Olga Ezerlauka.
2 Raiņa pārtulkotie E. Stadlera dzejoļi «Priekšpavasars», «Dienas»,

«Londonas žīdu kvartāls», «Rīta agrumā» publicēti žurnālā «Domas»,

1924, 1. nr.

4.12.23. (172. lpp.)
1

Skat. komentāru 1.12.23. ierakstam;

512.23. (173. lpp.)
1

Voldemāram Birzgalim 1923. gadā iznāca divas dzejoju grāmatas —■•
«Dzejas lapiņas» un — ar pseidonīmu Voldis Esmeraldis — «Vīna un

bohēmas dziesmas»; kuru krājumu saņēmis Rainis, nav zināms.
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8.12.23. (174. lpp.)

1 Andrejs Upīts atzīmēja literārās darbības 25 gadu jubileju;
2 A. Upīša sastādītajā antoloģijā «Dzīves ceļi» uzņemts 21 Raiņa

dzejolis.

9.12.23. (174. lpp.)

1 1923. gada 9. decembrī A. Gulbis atzīmēja 50. dzimšanas dienu;

ir saglabājies Raiņa apsveikums (skat. KR 23, 314. lpp.), kuru nolasīja

Aspazija.
2 M. Zalcmanei publicētas vairākas lugas skolēnu teātru vajadzībām,

taču nevienu no tām nav izdevis E. Birznieks-Upītis.
3 Jādomā, Emīlija Pučure un Emīlija Ziņģe.

10.12.23. (174. lpp.)

1 Raiņa iespaidi «Mušu ķēniņa» mēģinājumā; L; Špīlberga tēloja

Princeses lomu.

2 1923. gada 15. decembrī svinīgi atzīmēja Nacionālā teātra

1000. izrādi; K. Linde nolasīja Raiņa dzejojumu «Prologs 1000. izrādei

Nacionālā teātrī 15. decembrī 1923. g.» (JZ, 1923, 15. decembri;

«Teātra Vēstnesis», 1923./24. g. sezona, 5. nr.).

12.12.23. (175. lpp.)

1 Domājams, Raiņa raksts «Atskats uz kādu neizdevušos sabiedrisku

mēģinājumu», kuru Rainis vēlāk ievietoja «Dzīves un darbu» 9. sējumā

(skat. KR 18, 452. lpp.).
2

Jādomā, kādas ārstnieciskas procedūras Bērnu slimnīcā sakarā ar

sāpēm rokā (skat. 30.11.23. ierakstu).

13.12.23. (175. lpp.)

1 A. Brigaderes luga «Maija un Paija» Nacionālā teātra repertuārā

bija kopš 1922. gada 15. novembra.

2 E. Barons ar žurnāla «Lāčplēsis — limitists» vāka zīmējumu.

14.12.23. (175. lpp.)

1 Saeimas sēdē vispirms apsprieda preses likumu, tad sociāldemo-

krātu frakcijas proponēto līguma slēgšanu ar Igauniju par aizsardzības,

ekonomisku, muitas v. tml. savienību; Rainis savā runā šo konvenciju

atbalstīja, norādot, ka vispirms līdzīga savienība jāslēdzot ar Lietuvu.

15.12.23. (175. lpp.)

1 Aktieris J. Simsons nesen bija atgriezies no Parīzes, nevienā Rīgas

teātrī nebija angažēts, uzstājās kā viesis atsevišķās izrādēs. Kā rāda



431

Raiņa dienasgrāmatas konteksts, viesošanos Nacionālajā teātrī sarežģī-

jusi J. Simsona nepiedienīgā uzvešanās T. Valdšmita jubilejas mie-

lastā; 1924. gada janvārī J. Simsons tomēr kā viesis tēloja Indrāntēva

lomu R. Blaumaņa «Indrānos», Rainis acīmredzot devis J. Simsonam

iespēju uzstāties Nacionālajā teātrī.

2
Svinīgo sarīkojumu ievadīja Raiņa prologs (skat. 2. komentāru

10.12.23. ierakstam), sekoja pa vienam cēlienam no lugām: R. Blaumaņa

«Indrāni», J. Akuratera «Viesturs», Raiņa «Jāzeps un viņa brāļi»,

A Brigaderes «Maija un Paija», Aspazijas «Aspazija».
3

Runa te, jādomā, par teātra jubilejas vakarā izrādītajiem R. Blau-

maņa «Indrāniem».

16.12.23. (176. lpp.)

1 Žurnāla «Jaunības Tekas» 10 gadu jubileja; A. Jesens bija tā izde-

vējs un redaktors.

2 1924. gadā sāka iznākt A. Jesena izdotais žurnāls «Mazās Jaunī-

bas Tekas»; 1. numurā ievietotajā redakcijas rakstā «Grāmatas mūsu

mazajiem lasītājiem» atzīmēts, ka Rainis ar savu grāmatu «Zelta sie-

tiņš» ieņem pirmo vietu to rakstnieku vidū, kas sacerējuši grāmatas

mazajiem lasītājiem. Rainis esot lielmeistars, kas «iedziļinājies savu

mazo draugu psiholoģijā ..».

18.12.23. (176. lpp.)

1 T. i., 18. un 19. decembra ieraksti izdarīti vēlāk — 20. decembrī;

19.12.23. (176. lpp.)

1 A. Alunāna lugas «Kas tie tādi, kas dziedāja» 19. decembra iz-

rāde (pirmizrāde Nacionālajā teātrī 1922. g. 2. septembrī).

21.12.23. (177. lpp.)
1 Bāzeles laikraksta 1923. gada 49. nr. pielikumā bija Dr. E. Jennv

atsauksme par vācu valodā pārtulkoto lugu «Jāzeps un viņa brāļi»;

jādomā, ka Rainis to uzzinājis no Rīgas vācu laikraksta «Rigasche

Nachrichten», kur minētā atsauksme pārdrukāta saīsināti (1923, 287. nr.).

2 Jādomā, dzejolis «Mēnesstrauks» (JZ, 1923, 24. decembrī).

22.12.23. (177. lpp.)

1 Šeit un turpmākajos ierakstos aplēsti A. Gulbja 1925. gadā (uz

Raiņa 60 gadu jubileju) izdoto Raiņa kopoto rakstu «Dzīve un darbi»

iespējamie varianti un honorāri.
2

A. Birkerta uzrakstītā Raiņa biogrāfija, kas iespiesta «Dzīves un

darbu» 1. Un 11. sējumā.
3

A. Švābe tādu neuzrakstīja.
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4
«Mušu ķēniņa» ģenerālmēģinājumā zēna Lida lomu tēloja E. Feld-

manis; izmaiņas nenotika, E. Feldmanis Lidi tēloja ari pirmizrādē,
L. Špīlberga — Princesi.

23.12.23. (178. lpp.)

1 Pēc konteksta spriežot, Emīlija Ziņģe.
2 Aspazijas iespaidi «Mušu ķēniņa» ģenerālmēģinājumā.
3 Jādomā, dzejolis «Ziemsvētku nakts» (Scd, 1923, 25. decembri).

24.12.23. (178. lpp.)
1 Pēc tālākā teksta spriežot, stāstīts par komponistu Emīlu Dārziņu.

26.12.23. (179. lpp.)

1
Runa ir par Dīķa ielas namu, jo Rainis bija nopircis māju Baani-

cas ielā.

27.12.23. (179. lpp.)

1
Klāra Kalniņa (skat. 24.12.23. ierakstu).

28.12.23. (179. lpp.)

1 A. Bērziņa recenzija par «Mušu ķēniņu» (JZ, 1923, 28. decembri).

29.12.23. (180. lpp.)

1 1923. gada 29. decembrī Rīgā notika 2. Ārpusskolas izglītības kon-

gress (Blaumaņa ielā 19) un Latvijas Skolotāju savienības apspriede

(Rīgas pilsētas 2. vidusskolas telpās Valdemāra (tag. M. Gorkija)

ielā 1).

31.12.23. (180. lpp.)

1
Raiņa dzejolis «Lāčplēša jaungada vēlējums» (Scd, 1924, 1. jan-

vārī).

1924.

Dienasgrāmatas ieraksti rāda, ka 1924. gadā, tāpat kā iepriekšējā

gadā, daudz laika Rainis ziedoja Nacionālā teātra administratīvo lietu

kārtošanai. Starp citu, tieši viņš «izplēsa» no buržuāziskās Latvijas

valdības brīvu ceļu un dotāciju Nacionālajam teātrim viesizrāžu brau-

cienam uz Kauņu 1924. gada jūnijā. Tas nenācās viegli, jo toreizējais

valsts kontrolieris R. Ivanovs, kā 19. maijā Rainis atzīmējis savā die-

nasgrāmatā, «uzstājas pret Lietavas braucienu». No 1. līdz 5. jūnijam

Nacionālais teātris Kauņā parādīja Aspazijas «Vaideloti», Raiņa «Jā-

zepu un viņa brāļus», R. Blaumaņa «Trīnes grēkus» un A. Brigādei

«Maiju un Paiju». Par teātra gatavošanos viesizrādēm un par lietu-
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viešu atsauksmēm raksta K. Freinbergs («Kopā ar Raini», 106.—

130. lpp.).

Teātri, tāpat saeimā, sociāldemokrātu partijā un visā sabiedriskajā
dzīvē valdīja nesaskaņas, konflikti, intrigas, sīkumainība, nenovīdība,

zemiskums. Rainis secināja: «Kāda melna politika.» (27.7.24.)

Daudz šai gadā bija arī personiska rakstura rūpju gan sakarā ar

Baznīcas (tag. Veidenbauma) ielas nama remontu, gan ar vasarnīcu,

kuru Rainim tomēr nepiešķīra. Bija ari uzbrukumi. Piemēram, rakst-

niece E. Prūša apmeloja Raini plaģiātismā.

Uzbrukumi, netaktiskums, kliķes gars Raini nomāca, sāpināja, no-

veda pie atziņas: «Gluži zems mūsu garīgais līmenis» (4.4.24.); «Ne-

panesu Latviju un viņas nekultūrālību» (27.2.24.). Pret uzbrukumiem

Raini aizstāvēja atsevišķi mūsu kultūras darbinieki, bet ne sociālde-

mokrātu partija, jo tā pati vija ap Raini dažādas intrigu cilpas. Rai-

nis pamatoti secināja: «Tik partija ir pret mums visur, liekujodama
piekrišanu. [..] Vajdzēs no partijas izstāties.» (1.3.24.) Tāpat kā

1923. gada dienasgrāmatā, arī 1924. gadā parādās ieraksti par Raiņa

nepiedalīšanos sociāldemokrātu pasākumos. Piemēram: «Nebraucu uz

Matīsu..» (8.3.24.), t. i., uz LSDSP Centrālo komiteju, kas atradās Ma-

tīsa ielā.

Vēl krasāk Rainis norobežojās no buržuāziskās Latvijas labējiem

nacionālistiem. Kad kādā vidusskolas sarīkojumā runātājs izteica pa-

teicību Ulmanim, Rainis bija kategorisks — «tad nerunāšu» (18.1.24 ).

Par citu sarīkojumu, kurā ieradušies Gopers un Ausējs, Rainis atzīmē-

jis — «tā es palieku nerunājis» (9.3.24.). Rainis negāja arī uz reakcio-

nārā dzejnieka Viktora Eglīša sumināšanu (15.3.24.). Kad Rainis uzzi-

nāja, ka Nacionālā kluba darbonis un viens no pirmajiem fašisma pro-

Pagandētājiem Latvijā I. Pone runājis no Nacionālā teātra balkona re-

akcionāri, t. i., kā atreferē avīzes, kūdījis nacionālo jaunatni pret

sociālistiem, Rainis atkal bija kategorisks: «Tas jāaizliedz..» (19.11.24.)

Dzejnieks negāja arī uz Poruka mirstīgo atlieku otrreizējo apglabā-

šanu, jo: «Es justos tur ļoti neomulīgi starp korporeļiem un mācītā-

jiem.» (22.11.24.)
Rainis alka strādāt savu tiešo —

literāro darbu: «.. gribas vairāk

strādāt» (9.4.24.); «..gribas miera un darba» (13.4.24.). Bet tieši miera

nebija. Bija sabiedriski pienākumi, sadzīves sīkumi, nemitīgi uzbru-

kumi. 1924. gada dienasgrāmatu caurvij tādas atzīmes kā: «Kad tikšu

Pie sava darba?» (26.7.24.); «..nevaru izšķirties par lugu; bailes, ka

katru manu lugu nogremdēs. [..] Noguris prāts arī no uzbrukumiem un

nesaskaņām.» (10.10.24.); «..noiet viss laiks ar sīkiem sīkumiem.»

(31.12.24.).
1924. gadā Rainis sarakstījis virkni dzejoļu, daļu no bērnības epa

«Saules gadi». Izrediģēja, sagatavoja izdošanai grāmatā un iestudē-

tai
savu agrāk pārtulkoto Dž. Bairona «Kainu».
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Nozīmīgs notikums Raiņa un visas latviešu kultūras dzīvē bija

A. Gulbja aizsāktā Raiņa kopoto rakstu «Dzīve un darbi» pirmā sējuma

iznākšana. Rainis to saņēma 23. decembrī. Pēc tālaika paraduma (jo

grāmata iznāca gada beigās) sējumā kā iznākšanas gads iespiests

1925. Sējumā ievietotās A. Birkerta apceres tapšanas laikā Rainis viņam

vairākkārt stāstījis par savu bērnību un jaunību. Sarunas sākušās, kā

atceras A. Birkerts, 1924. gada 7. aprīlī un ilgušas līdz 14. decembrim

(skat. «Tikšanās ar Raini», 27.—52. lpp.).

1924. gadā, Rainim pozējot, tapa Mākslas akadēmijas profesora J. Til-

berga monumentālā Raiņa ģīmetne. īstenībā trīs gleznas. Pirmā': Rainis

Daugavas krastā kailu galvu, sēž, rokas uz spieķa atbalstījis, melnā

apmetnī. K. Zemdega par šo gleznu raksta: «Liels izteiksmes spēks

slēpjas šajā darbā, un redzams, ka šeit mākslinieks vadījies no noteiktas

problēmas: attēlot Raiņa aiziešanu gara vientulībā buržuāziskās Lat-

vijas laikā.» Otra Raiņa ģīmetne ir mazāka formāta — skice, kur

dzejnieks tēlots gaišā svārkā uz jūras fona. Trešā ģīmetne tā, kas

izplatīta krāsainās reprodukcijās: Rainis pusaugumā, līdzīgi kā lielajā

gleznā Daugavas krastā, bet darināta atšķirīgā tehnikā; kā raksta

K. Zemdega: «Galva veidota spēcīgā modulējumā, kur tipiski «rainis-

kais» sasniedz ļoti augstu ekspresiju; skatiens vērsts vairāk tālē, ne

tik daudz sevī.» (Skat. «J. Raiņa daiļrade». R., 1954, 343.-358. lpp.)

Ar 1924. gada martu Rainis dienasgrāmatā mēnešu nosaukumus rak-

sta itāļu valodā.

1.1.24. (181. lpp.)

1 Lascīvus — nebēdīgs, kaisls (latīņu vai.).
2

Domāta «Rīgas mākslinieku grupas» izstāde, kas bija eksponēta

Rīgas pilsētas muzejā (Rīgas pilī); tajā piedalījās O. Skulme, K. Übāns,

R. Suta, E. Melderis, A. Beļcova v. c, kuri tolaik sekoja franču mo-

dernisma kreisajam novirzienam.

2.1.24. (181. lpp.)

1 Jādomā, te runa par A. Beļcovas (t. i., R. Sutas dzīvesbiedres)

1923. gadā darināto Raiņa portretu.
2 R. Suta, O. Skulme, K. Übāns v. c. šīs izstādes dalībnieki piedalījās

Baltijas kubistu izstādē, kuru 1924. gada 6. janvārī atklāja Tērbatā

(tag. Tartu).
3 Nacionālā teātra aktiera T. Valdšmita iesauka.

4 Dzejolis «Vilkatis» (Scd, 1924, 23. janvārī, ar virsrakstu «Vilks»

un A. Jesena izdotajās MJT, 1924, 3. nr. r 161. lpp.), bez norādes, k a

tas rakstīts pēc baltkrievu parauga.

5 Žurnāla «Lāčplēsis —
limitists» redaktors E. Barons; ar viņu saruna

par secību, kādā minētajā žurnālā ievietojami Aspazijas dzejoļi

Raiņa tulkotā K. Zakova poēma «Biarmija».
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3.1.24. (182. lpp.)

1 1924. gada 4. februāri L. Ērika savas skatuves darbības 15 gadu

jubilejai izvēlējās teātri agrāk iestudēto E. Vulfa lugu «Meli», kurā

tēloja Ernas Riekstiņas lomu.

2
Dzejolis «Bezkaunīgais zaķis».

4.1.24. (182. lpp.)

1 JZ, 1924, 3. janvārī, informācija, ka 8. janvārī Somijas Nacionālajā

teātrī Helsingforsā notiks A. Brigaderes lugas «Sprīdītis» pirmizrāde

somu valodā.

2 K. Dz. (jādomā, K. Dziļleja) rakstā «Jauninscenējumi mūsu teātros»

(«Domas», 1924, 1. nr., 78. lpp.) pārmeta Nacionālajam teātrim ne-

prasmīgu repertuāra izvēli, uzsverot: «Nacionālais teātris strādā lielu

un atbildīgu darbu, bet šī darba atbildību, nedz arī lielumu, kā liekas,

pietiekošā mērā nesajūt teātra vadītāji.»
3 Rainis paklausīja komponistam un sarakstīja dzejoli «Darbs un

dziesma» («Ritums», 1924, 8. nr., 562.-563. lpp.); A. Kalniņš, izman-

tojot šo tekstu, komponēja tāda paša nosaukuma kantāti jauktam un

bērnu korim; kantāti atskaņoja Latviešu VI vispārējo dziesmu un mū-

zikas svētku noslēguma koncertā 1926. gada 21. jūnijā.

51.24. (182. lpp.)

1 Bibliogrāfs J. Misiņš palīdzēja atrast periodikā izkaisītos Raiņa

rakstus.

2
Runa par Nacionālā teātra viesizrādēm Kauņā.

3

Mums ir ļoti labs laiks, šķiet, pavasaris (itāļu vai.).

R l-24. (183. lpp.)
1 A. Rijniece:
2

Zeltmatis gribēja, lai Nacionālā teātra repertuārā uzņem viņa

■ugu «Arājdēls» (pirmizrāde šajā teātrī 1924. g. 20. aprīlī).

9 1-24. (184. lpp.)

1 Tekstā minētā vecmāmiņa te izteikusi savas domas par Emīliju
pučuri un Mariju Priedkalni.

10.—15.1.24. (184. lpp.)
1

1924. gada 20. janvārī Tautas augstskola atzīmēja savas pastā-

vēšanas 4. gadskārtu; Amatnieku biedrības telpās lasīja referātus un

izrādīja L. Paegles lugu «Iela» V. Segliņa un F. Ertneres režijā; deko-

rācijas, kā liecina dienasgrāmatas ieraksts, devis Nacionālais teātris.

2

1924. gada 15. janvāri sākās saeimas 4. sesija, kurā kā pirmo

aPsprieda sociāldemokrātu frakcijas pieprasīto steidzamību par uzbiu-
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kuma izskatīšanu sociāldemokrātu deputātiem P. Lejiņam un K. Gulbim,
kad tiem 1923. gada 20. decembrī, atgriežoties no Liepājas, vilcienā

huligāniski uzbrukuši divi Latvijas armijas virsnieki. Sociāldemokrātu

frakcija pieprasīja uzbrucējus saukt pie atbildības, bet nacionālistiskās

aprindas uzbrukumu noliedza, kā pretargumentu izvirzot to, ka K. Gul-

bis esot vienu virsnieku sašāvis. Saeimā tomēr pieņēma steidzamiba

16.1.24. (184. lpp.)

1 Jādomā, studentu biedrības «Klints» biedrs.

' 2 Kuri Beri — rakstnieka Arvīda Valdmaņa pseidonīms; viņš sastā-

dīja humoristiski satīrisku dzejas antoloģiju «Jautrās mūzas», kurā

uzņemti 15 Raiņa dzejoļi; antoloģija iznāca 1925. gadā.

18.1.24. (185. lpp.)
1 1924. gada 18. janvārī Rīgas pilsētas 3. vidusskola svinīgi atzīmēja

savas darbibas 5. gadskārtu.
2 Minētās vidusskolas pārzine E. Liekne.

\
3 Ģildes zālē turpinājās 3. vidusskolas jubilejas svinības, kurās ar

muzikāliem priekšnesumiem, dziesmām, daiļrunu, plastiku uzstājās sko-

las audzēknes un absolventes.

4 L. Jakavičs Rīgā bija nodibinājis un vadīja lietuviešu teātri.

1924. gada 19. janvārī viņš atzīmēja savu skatuves gaitu 25 gadu

jubileju; Vingrotāju zālē notika K. Puida drāmas «Mirga» izrāde, kuru

L. Jakavičs bija iestudējis un kurā tēloja galveno lomu. Rainis, kā

rāda 18.1.24. ieraksts, izlīdzēja L. Jakavičam ar Nacionālā teātra deko-

rācijām. Jubilejas vakarā Rainis sveica L. Jakaviču Nacionālā teātra

vārdā, atzīmējot jubilāra nopelnus latviešu un lietuviešu kultūras sa-

karu veicināšanā (skat. J. Pa ļcck i s. «Divās pasaulēs». R., 1983, 72.-

--73. lpp.).

19.1.24. (185. lpp.)

1 19. janvārī turpinājās 3. vidusskolas jubilejas svinības pie tējjs

galda.

20.1.24. (186. lpp.)

1 Skat. 1. komentāru 10.—15.1.24. ierakstam.

21.1.24. (186. lpp.)

1 1924. gada 21. janvārī Nacionālā teātra aktrise Alīse Brehmane

ar titullomu A. Brigaderes «Raudupietē» atzīmēja 15 gadu skatus

darbību; Rainis sveica viņu teātra direkcijas vārdā.

2 K. J., atreferējot A. Brehmanes jubileju, atzīmējis: «Naciona3

teātra direktors Rainis runāja jaukus, atzinīgus un pamudinošus vār-

dus.» («Valdības Vēstnesis», 1924, 22. janvārī.)
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22.1.24. (186. lpp.)

1 1924. gada 22. janvāri operdziedātājs Rūdolfs Bērziņš ar R. Vāg-

nera operas «Tanheizers» izrādi atzīmēja 25 gadu skatuves darbību;

Rainis viņu apsveica Nacionālā teātra vārdā.

2 1924. gada 17.—18. aprīlī bija nolemts sasaukt Latvijas Sociālde-

mokrātiskās strādnieku partijas 9. kongresu, kurā, starp citu, bija

paredzēts nolasīt referātu «Partijas 20 gadu darbības jubileja», un to

sagatavot un nolasīt uzdeva Rainim.

3
Minētajā datumā sociāldemokrātu partijas Rīgas komiteja Matīsa

ielā 11/13 rīkoja 1905. gada 13. (26.) janvārī kritušo revolucionāru

piemiņas koncertu mītiņu; tajā runāja arī Rainis (skat. 26.1.24. ierakstu).
4

Jāna Mediņa komponētās operas «Uguns un nakts» pirmā varianta

(uzvedums divos vakaros) pirmizrādes Nacionālajā operā bija noti-

kušas jau 1921. gadā; 1924. gadā komponists operu pārveidoja, izdarīja

tādus īsinājumus, lai varētu izrādīt vienā vakarā; pārstudējuma reži-

sors bija P. Meļņikovs (1921. gada iestudējumu režisēja Ē. Lauberts),

tā pirmizrāde, kuru apmeklēja ari Rainis, notika 1924. gada 2. februārī

(skat. 2.2.24. ierakstu).
5

1921. gada operas iestudējuma dekorācijas bija veidojis O. Skulme.
6

J. Zālītis, atreferējot R. Bērziņa jubileju, rakstīja: «Varbūt Rainim

taisnība, ka īsti liels mākslinieks ir tikai tas, kurš ir arī liels cilvēks,»

un tālāk par R. Bērziņu saka: «.. mūsu brīvības tenors (Raiņa apzī-

mējums).» (JZ, 1924, 23. janvāri.)
7

Buksiņš, ari bukstiņš — fabrikā austa vilnas drāna (pretstatā lauku

vadmalai).

23.1.24. (187. lpp.)

1 Sakarā ar Raiņa lugas «Mušu ķēniņš» pirmizrādi 1924. gada 24. jan-
vārī Nacionālajā teātri notika aktieru mielasts.

2
Domāts Gētes «Fausta» tulkojums, kuru Rainis pabeidza 1897. gadā.

3 Nacionālā teātra aktiera J. Lejiņa luga «Nebrauc tik dikti» (pirm-

izrāde Nacionālajā teātri 1924. g. 5. maijā).

24.1.24. (187. lpp.)
1 N. Mirceva vadīja Rīgā plastikas skolu un gribēja sarīkot audzēkņu

vakaru; jādomā, šim vakaram bija nepieciešama izglītības ministra

atlauja; pēc 9.2.24. ieraksta spriežot, Rainis par rekomendāciju parū-

pējies un atvēlējis arī Nacionālā teātra telpas, kurās 11. februārī notika

audzēkņu vakars.

25.1.24. (187. lpp.)
1

25. janvāra saeimas sēdē paziņoja jaunās valdības sastāvu, kurā

Vi Zāmuels ieņēma ministru prezidenta posteni
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26.1.24. (187. lpp.)

1 Torņakalnā, Altonavas ielā 6 pīkst. 14.30 bija sarīkots 1905. gada

13. janvārī kritušo revolucionāru piemiņas koncerts mītiņš, kurā runāja

arī Rainis.

2 Tautu savienības veicināšanas biedrības (skat. 1. komentāru 18.10.23,

ierakstam) pilna biedru sapulce, kas sanāca Universitātes aulā pīkst. 10.

3 Matīsa ielā 11/13 pīkst. 18 notika līdzīgs sarīkojums kā tajā pašā

dienā Altonavas ielā (skat. 3. komentāru 22.1.24. ierakstam).
4 Domāta Nacionālā teātra budžeta izskatīšana saeimā.

5 Aspazijas kaķis;

27.1.24. (188. lpp.)

1 Tag. Dzintaru prospekts Jūrmalas pilsētā.

28.1.24. (188. lpp.)

1 1924. gada 28. janvārī Nacionālā teātra telpās notika baletdejo-

tājas E. Rones baleta vakars.

2
Jādomā, Nacionālā teātra aktrise Alīse Brehmane ar vienu no

savām māsām — Augusti Ģērmani vai Mildu Biehmani-Štengeli.

30.1.24. (188. lpp.)

1 1924. gada 30. janvārī Nacionālajā teātrī notika «Fausta» pinn

izrāde F. Rodes režijā; Raiņa nokritizētais Rodrigo, resp., Rodrigo

Kalniņš, pirmizrādē tēloja Mefistofeli.

31.1.24. (189. lpp.)

1 «Fausta» iestudējums nebija izdevies, recenzenti kritizēja, publika

neapmeklēja; Rainis te acīmredzot domājis recenzijas, kas pēc pirm-

izrādes parādījās presē.
2 Saeimas budžeta komisijas priekšsēdētājs J. Vesmanis, runādams

par Nacionālā teātra budžetu, pārmeta Rainim kā teātra direktoram,

ka valsts piešķirtie līdzekļi netiekot izlietoti teātra mākslas lim®l

pacelšanai, repertuārs esot mazvērtīgs un tāpēc arī apmeklētāju maz.

Rainis, kā spēdams, aizstāvējās.

1.2.24. (189. lpp.)

1
Laulības jautājumiem veltītu disputu Lielajā Ģildē (tag. Filharmo-

nijas ēka) bija sarīkojis izglītības kooperatīvs «Kultūras balss»; taja

uzstājās A. Brigadere, Apsesdēls, V. Bastjānis v. c.

2.2.24. (189. lpp.)

1 Tas varētu būt Raiņa dzejolis «Kāds es esmu», kas publicēts

K. Freinberga izdotajā žurnālā «Līra», 7. burtnīcā, 1924, 97. lpp.

2 Skat. 4. komentāru 22.1.24. ierakstam.
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'4./7.2.24. (190. lpp.)

1 L. Ērikas jubilejas (skat. 1. komentāru 3.1.24. ierakstam) apsveikuma

runā Rainis atzīmēja, ka jubilāre nāk no slavenas teātra mākslinieku

ģimenes un ka viņas īstā vieta ir klasiskajās lomās.

6./7.2.24. (190. lpp.)

1 «Fausta» iestudējumā trīs aktieri bija sagatavojuši Mefistofeļa

lomu; 6. februāra izrādē pirmoreiz Mefistofeli tēloja Teodors Lācis.

2P. Šīmaņa raksts par «Faustu» iespiests laikrakstā «Rigasche

Rundschau» (tā atreferējums «Teātra Vēstnesī», 1923./24. g. sezona,

8. nr., 12.—14. lpp.).

7.2.24. (190. lpp.)

1 Acīmredzot Raiņa ziedojums J. Skaidrītes beneficei, kura notika

1924. gada 18. februārī ar V. Šekspīra lugu «Ziemas pasaciņa»; J. Skaid-

rīte tēloja Hermioni.
2

A. Laiviņa luga, kura, neraugoties uz autora neatlaidību (skat.

9.2.22., 9.1.23. ierakstus), Nacionālajā teātrī nav iestudēta.
3

Skat. komentāru 1.2.24. ierakstam.

8.2.24. (191. lpp.)

1
Indietis Dalips Singh-Sills šajā dienā lasīja lekciju «Indijas sa-

biedriskā dzīve» izglītības kooperatīva «Kultūras balss» sarīkojumā

Matīsa ielā 11/13.

9-2.24. (191. lpp.)
1

Skat. komentāru 24.1.24. ierakstam; Andersons — jādomā, torei-

zējais Rīgas pilsētas galva Alfrēds Andersons.

2
Anta Klints un A. Amtmanis-Briedītis trīs sezonas (1921.—1924. g.)

strādāja Dailes teātrī; 1924. gada rudenī abi mākslinieki atgriezās

Nacionālajā teātri.

tt.2.24. (191. lpp.)
1

Žurnāls «Domas», kas iznāca 1912.—1915. gadā.

n -2-24. (192. lpp.)

1Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedrības Krāšanas un aiz-

došanas kase (dib. 1883. g.).
2

Raiņa lekcija, kas bija paredzēta 17. februārī, nenotika: «J. Raiņa

lekcija «Literatūra un strādniecība», kura bija paredzēta šodien Tautas

augstskolā, lektora saslimšanas dēļ nenotiks.» (Scd, 1924, 17. februāri.)
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14.2.24. (192. lpp.)

1 M. Cielēnas lugas «Sarkanais nerrs» neveiksmīgā pirmizrāde
Dailes teātrī; M. Cielēna bija sociāldemokrātu līdera F. Cielēna sieva

un ar pseidonīmu Baltezera rakstīja diletantiskas lugas par vēstures

tēmām.

16.2.24. (193. lpp.)

1 Runa ir par 17. februāra sarīkojumu Tautas augstskolā (skat. 2. ko-

mentāru 11.2.24. ierakstam).

17.2.24. (193. lpp.)

1 Domāts ziņojums: «Latvju daiļliteratūra angļu valodā. J. Raiņa

«Jāzeps un viņa brāļi» uzņēmusies tulkot angļu valodā dzejniece Mrs

Grace Rhys, Londonā..» (JZ, 1924, 16. februārī.)

19.2.24. (193. lpp.)

1 Dzejolis «Gul', bērns, tie viņpusē tāli, kas šauj» attēlo skolotājas

E. Vitenbergas-Lieknes meitas Veltas Lieknes traģisko bojāeju bermon-

tiešu uzbrukuma laikā 1919. gadā. Atzinis dzejoli par vāju, Rainis to

nepublicēja (pirmpublicējums KR 6, 199. lpp.).

20.2.24. (193. lpp.)

1 1924. gada 18. februārī J. Skaidrīte ar V. Šekspīra «Ziemas pasa-

ciņas» 'zrādi Nacionālajā teātrī atzīmēja skatuves darba 35 gadu

jubileju.
2 H. Asars rakstā «Valsts uzņēmumi» («Latvis», 1924, 20. februāri)

kritizēja Nacionālo teātri, kurš Raiņa vadības laikā ne vien finansiāli

strādājot ar budžeta deficītu, bet arī mākslas ziņā slīdot arvien zemāk

Neesot arī saprotams, kāpēc teātris saucoties par nacionālo, ja tara

vispār neesot savas sejas un vadošas idejas, jo «par ideju taču nevar

uzskatīt teātra vadošo personu cenšanos iebāzt savās kabatās lielāk s

autoru un tulkotāju honorārus».

21.2.24. (194. lpp.)

1 Ar Raiņa kā direktora atļauju 1924. gada 10. martā Nacionāla

teātra telpās Daugavpils Valsts baltkrievu vidusskolas audzēkņi balt-

krievu valodā izrādīja J. Kupalas lugu «Pavlinka» un sniedza koncertu,

kurā dziedāja baltkrievu koris; izrādi noskatījās arī Rainis.

23.2.24. (194. lpp.)

1 Latvijas atvaļināto karavīru biedrība (tās biedru pilnsapulce) bija

iecēlusi Raini par savu goda biedru; Rainis izteica pateicību dzejo

«Sveiks, tu latvju atvaļināts karavīrs» (Scd, 1924, 24. februārī).
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26.2.24. (195. lpp.)

1 A. Gulbja luga «Kaspars un Biruta» (pirmizrāde Nacionālajā teātri

1924. g. 17. martā).

28.2.24. (195. lpp.)

1 Šeit nekā nav (vācu vai.).
2 Aspazijas kaķis.

2.3.24. (196. lpp.)

1 Aspazijas kaķis.

8.3.24. (198. lpp.)

1 1924. gada 8. un 9. martā Rīgā sanāca Latvijas Arodbiedrību cen-

trālbiroja 3. kongress; Rainis savā uzrunā sveica kongresu no Aspa-

zijas, kura nebija ieradusies, aicināja stiprināt arodorganizācijas, sa-

biedroties visu zemju strādniekiem, uzsvēra pasaules strādnieku vienības

spēku.
2 1924. gada 7.—9. martā sanāca Latvju jaunatnes savienības

4. kongress.
3

Raiņa informācija par baltkrievu teātra izrādi (Scd, 1924, 9. martā)

(skat. komentāru 21.2.24. ierakstam).
4

Matīsa ielā 11/13 notika Latvijas Arodbiedrību centrālbiroja sarī-

kots koncerts mītiņš.

9.3.24. (198. lpp.)

1 Roberts Lukss, dzejnieka Valda Luksa brālis.

10.3.24. (198. lpp.)

1 Skat. komentāru 21.2.24. ierakstam.

11-3.24. (198. lpp.)
1

Darīsim mēs (vācu vai.).

14-3.24. (199. lpp.)
1 Raiņa tulkotā Dž. Bairona «Kaina» fragmenti publicēti: «Skaidrība»,

1924, 1. nr.; «Domas», 1924, 4. nr.; «Sociāldemokrāts», 1924, 26. martā.

!5.3.24. (199. lpp.)

IV. Eglīša literārās darbības 25 gadu jubilejas sarīkojums.

21-3.24. (200. lpp.)

1 Par lugas «Jāzeps un viņa brāļi» tulkojumu itāļu valodā nav

ziņņ.
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24.3.24. (201. lpp.)

1 «liju Muromieti» (pirmizrāde Nacionālajā teātrī 1928. g. 15. £ebm-

ārī) iestudēja A. Amtmanis-Briedītis.

2
Aktrise Paula Baltābola ārstējās Itālijā; Rīgā tika sarīkoti divi

vakari (15. un 24. martā), ar kuru ienākumiem pabalstīja viņas ārstē

šanos; vakaru iniciatori bija demokrātiskā inteliģence un kreisās arod

biedrības.

25.3.24. (201. lpp.)

1 Lietuviešu dzejnieks L- Gira tolaik bija Kauņas teātra direktors

runa ir par Nacionālā teātra viesizrādēm Kauņā.
2

Komponistam Jānim Kalniņam, Alfrēda Kalniņa dēlam (skat. 3. ko-

mentāru 4.1.24. ierakstam).

26.3.24. (202. lpp.)

1 Runa acīmredzot ir par Nacionālā teātra viesošanos Lietuvā, taču

tekstā kaut kas sajaukts; kovas — marts (lietuviešu vai.). Viesizrādes

Kauņā notika 1924. gada jūnijā.

27.3.24. (202. lpp.)

1 Emīlija Prūša bija uzrakstījusi lugu «Dzejnieks Sienāzis» un iesnie-

gusi Nacionālajam teātrim, bet Rainis to neuzņēma repertuāra.

E. Prūša sāka celt neslavu, ka Rainis izmantojis viņas lugas vielu

savam «Mušu ķēniņam». Viņa pieprasīja, lai Latvju rakstnieku ie

žurnālistu arodbiedrība sarīko goda tiesu, bet, kad tādu nesasauca,

1924. gada 12. oktobrī «Latvī» publicēja plašu rakstu «Rainis — Pla

ģiators?», kurā 12 punktos «pierādīja» abu lugu līdzību, raksta nobei-

gumā secinot: «Es apsūdzu Raini kā rakstnieku un līdzi kā teātra

direktoru, ka viņš ir izmantojis teātrim uzticētu manuskriptu
savai

lugai «Mušu ķēniņš».» Rainis nepieņēma E. Prūsas izaicinājumu P°' c

mizēt. Vēstulē laikraksta «Latvis» redakcijai (vēstules melnraksts KR

23, 317. lpp.) Rainis noraidīja nedibinātos apvainojumus, taču «Latvis»

Raiņa protestu nepublicēja.

28.3.24. (202. lpp.)

1 1924. gada 22. martā kādā sociāldemokrātu organizētā sarīkojum»

huligāni bija uzbrukuši saeimas priekšsēdētājam F. Vesmanim; i

dentu izskatīja saeimā un cietušajam izteica oficiālu līdzjūtību; Zem

nieku savienība līdzjūtībai nepievienojās.
_

.
2 A. Brigaderes lugas «Hetēras mantojums» izrāde Nacionālajā W®

(pirmizrāde 1924. g. 5. martā).
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29.3.24. (203. lpp.)

1 O. Vailda luga «Lēdijas Vindermires vēdeklis», titullomā viesojās

L. Štengele; lugas pirmizrāde (1924. g. 30. martā) bija K. Freinberga

benefice.

30.3.24. (203. lpp.)

1 30. martā LSDSP sieviešu sekcija organizēja vairākus Sieviešu

dienai veltītus sarīkojumus; no dienasgrāmatas ieraksta redzams, ka

Rainis piedalījies divos sarīkojumos: pīkst. 13 — Torņakalnā, Alto-

navas ielā 6 un pīkst. 19 — Matīsa ielā 11/13.

31.3.24. (203. lpp.)

1
Skat. komentāru 29.3.24. ierakstam.

1.4.24. (203. lpp.)

1 «Jāzepa un viņa brāļu» uzvedums Londonā Jaunajā Skalas teātrī

notika 1925. gada 22. maijā; «Pūt, vējiņi!» Prāgā nav izrādīta.

2.4.24. (203. lpp.)

1 1923.—1924. gadā Rīgā darbojās trīs lotoklubi, kuri procentu veidā

guva ienākumus no loto spēlētāju iemaksām; šos ienākumus sadalīja

apmēram trīsdesmit kultūras un labdarības organizācijām, lai tām

nebūtu jāpiešķir valsts pabalsti; to vidū bija arī Latvju aktieru arod-

biedrība. Kad loto spēlēšana pārvērtās azartā un lielu summu apgro-

zībā, lotoklubus pēc saeimas pieprasījuma slēdza.

3-4.24. (204. lpp.)
1

Vairākās saeimas sēdēs plaši debatēja par to, vai Latvijas valstij

ir jāmaksā atlīdzība vācu baroniem par viņu muižu atsavināšanu. Ba-

ronu intereses aizstāvēja un tātad par atlīdzības maksāšanu uzstājās

Zemnieku savienība, pret maksāšanu — sociāldemokrāti un citas par-

tijas. Saeimas 3. aprīļa sēdē pret atlīdzības maksāšanu ar plašu runu

"zstājās Rainis (viņa runas atreferējums Scd, 1924, 5., 6. aprīlī). Bal-

sošanā atlīdzības maksāšanu noraidīja.

4-4.24. (204. lpp.)
1

Vairāki saeimas deputāti asi kritizēja bijušā ministru prezidenta

X- Ulmaņa un viņa vadītās Zemnieku savienības ekonomisko politiku,

'Paši lauksaimniecībā. K. Ulmanis un citi Zemnieku savienības līderi

bravurīgi centās attaisnot savu nesaimnieciskumu gan ar zemkopības

smago stāvokli, gan krīzes grūtībām. Raiņa skatījumā visa šī taisno-

šanās ir klaunāde ar prastiem jokiem, zema garīgā līmeņa demon-

strācija.
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7.4.24. (205. lpp.)
1 Jādomā, Zeltmata luga «Indulis» (pirmizrāde Nacionālajā teātri

1924. g. 17. maijā).

8.4.24.

9.4.24. (205. lpp.)

1 A. Gulbja lugu «Kaspars un Biruta» Rainis te, jādomā, salīdzina

ar teātra repertuārā esošo A. Brigaderes «Hetēras mantojumu»;
2 Minētās A. Gulbja lugas režisors bija A. Mierlauks.

8 Pirmizrādi angļu valodā «Zelta zirgs» piedzīvoja tikai pēc Raiņa

nāves — 1937. gadā to iestudēja Dārdingtonas teātra skolas audzēkņi

M. Čehova režijā.

10.4.24. (205. lpp.)

1
Apspriede notika 1924. gada 20. aprīlī sakarā ar paredzēto pie-

minekļa uzstādīšanu A. Priedkalna atdusas vietā Āgenskalna kapos.

9.4.24. (205. lpp.)

1 Saeimā pieņēma likumu par Latvijas jūras krastu aizsardzību, ar

kuru katru gadu budžetā zināmi līdzekļi tika atvēlēti kara flotes būvei

2 Šajā dienā pīkst. 17 Nacionālajā teātrī notika «Fausta» izrāde,

kuru noskatījās suitu dziedātāji un pēc izrādes paši sniedza koncertu.

11.4.24.

13.4.24. (206. lpp.)

1 Saeimā notika debates par īres likumu, t. i., par to, vai nanv

saimniekiem, izdodot telpas, atjaujama brīva konkurence, vai W

maksa normējama; labējie deputāti cīnījās par brīvu konkurenci, krei

sie — par ierobežojumiem; labējo prasības nepieņēma un lēmuma

pieņemšanu uz laiku atlika.

2 Domāts F. Cielēna rediģētais žurnāls «Skaidrība», kura pirmā'5

numurs iznāca 1924. gada 15. aprīlī; tajā ievietoti arī trīs Raiņa dzejoji

12./13.4.24. (206. lpp.)

1 Skat. komentāru 10.4.24. ierakstam.

13.4.24. (207. lpp.)

1 Domāti Nacionālā teātra direktora pienākumi.

18.4.24.

14.4.24. (207. lpp.)

1 Skat. komentāru 3.4.24. ierakstam.

2 14. aprīlī pīkst. 16 Nacionālā teātra telpās prof. V. Doegens ml
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referātu «Pasaules tautu balsis skaņu un gaismas ilustrācijās» un skaņu

ierakstos demonstrēja visdažādāko tautu valodas, starp citu, arī R. Ta-

gores runu.

3 Muedzins
— musulmaņu reliģiskā kulta kalps, kas no minareta

aicina ticīgos uz lūgšanu,

15.4.24. (207. lpp.) . r ,

1 1924. gada 15. aprīlī 2. vidusskolas telpās atklāja Latvijas Sko-

lotāju savienības 7. konferenci; Raini ievēlēja par goda priekšsēdētāju,

viņš teica runu.

2
Tajā pašā dienā pīkst. 12 Valdemāra ielā 35 atklāja Latvijas So-

ciāldemokrātiskās jaunatnes savienības 5. konferenci, kur Raini ievēlēja

goda prezidijā, viņš teica arī apsveikuma runu.

3
Vēl tajā pašā 15. aprīlī pīkst. 20 Matīsa ielā U/13 nolika

Sociāldemokrātiskās darba jaunatnes vakars, kurā Rainis runāja par

darba jaunatnes kulturāliem uzdevumiem, pēc tam sekoja jauniešu

priekšnesumi.

16.4.24. (207. lpp.)

1 1924. gada 17. aprīlī Nacionālajā teātrī notika Dž. Bairona «Kaina»

pirmizrāde, tā bija veltīta autora 100. nāves gadskārtai; pirms izrādes

tika nolasīts Raiņa dzejolis «Prologs «Kaina» izrādei. Baironam 100

gadu piemiņas dienā 17. apr. Nac. teātrī» (JZ, 1924, 19. aprīlī; «Te-

ātra Vēstnesis», 1923./24. g. sezona, 5. nr.).

17.4.24. (207. lpp.)

1 Matīsa ielā 11/13 darbu sāka LSDSP 9. kongress, kas bija veltīts

sociāldemokrātiskās partijas 20 gadu jubilejai; kongresu ar plašu runu

Par partijas divdesmit gadu darbu atklāja Rainis (Scd, 1924, 20. aprīlī).
2

Bairona piemiņai veltīto «Kaina» izrādi noskatījās angju diplo-
mātiskā korpusa pārstāvji.

3

Lielajā Ģildē notika LSDSP 20 gadu jubilejas vakars, kurā pieda-

lījās arī ārzemju sociāldemokrātisko partiju pārstāvji.
4

Samierināšanās (vācu vai.).
5

K. Freinberga izdotā dzejas žurnāla «Līra» 7. numurā bija ievietots

Raiņa dzejolis «Kāds es esmu?».

18-4.24. (208. lpp.)

1Skat. komentāru 10.4.24. ierakstam.
2

Raiņa dzejoļi «Maija balss» (Scd, 1924, 1. maijā), «Vieglums un

akmens», «Asaras raibums», «Puķe un nevīstība» (F. Cielēna rediģētajā

žurnālā «Skaidrība», 1924, 2. nr.), «Maija piemērs» (E. Morica vadītajā

žurnālā «Arodnieks», 1924, 9. nr.).
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20.4.24. (208. lpp.)

1 Skat. komentāru 10.4.24. ierakstam.

22.4.24. (209. lpp.)

1 Dekorācijas izrādei «lija Muromietis» gatavoja L. Liberts.

23.4.24. (209. lpp.)

1 Friedrich Lienhar d. «VVege nach Veimar» (Štutgartē, 1923)

glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (31204).
2

Dzejoji «Skaidrībai» (skat. 2. komentāru 18.4.24. ierakstam).
3 Domājams, Nacionālā teātra aktrise Alīse Brehmane un operdzie

dātāja Milda Brehmane-Štengele; kaut gan bija vel trešā māsa Auguste

Ģērmane (dz. Brehmane).

24.4.24. (209. lpp.)

1 Jādomā, Tekla Ivane.

2 L. Štengele tai laikā neskaitījās Nacionālā teātra Statos, viņa ar

teātri slēdza līgumus par atsevišķām viesizrādēm.

25.4.24. (209. lpp.)

1 Sakarā ar baltkrievu skolās atrastajām etnogrāfiskajām kartēm,

kurās bija atzīmētas baltkrievu apdzīvotās vietas Latvijas teritorijā

(Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas v. c. rajoni), baltkrievu skolotājiem in-

kriminēja piederību pretvalstiskai organizācijai, kura cīnoties par

baltkrievu apdzīvoto vietu atdalīšanu no Latvijas un pievienošanu Pa-

domju Baltkrievijai; daudzus baltkrievus apcietināja, citus turēja aiz-

domās, izdarīja kratīšanas un konfiskācijas. Rainis, kā spēdams, centas

baltkrieviem palīdzēt (skat. 18.5.24., 20.5.24. ierakstus).
2

1924. gada 25. aprīlī 2. vidusskolas telpās atklāja mātes un
bērna

aizsardzībai veltītu kongresu, kurā Rainis teica apsveikuma runu.

26.4.24. (210. lpp.)

1 R. Dunkana māsa — slavenā amerikāņu baletdejotāja Aisedora

Dunkane 1923. gadā, viesodamās Padomju Krievijā, bija apprecējusies

ar krievu dzejnieku S. Jeseņinu; R. Dunkans, jādomā, kaut ko stāstījis

par A. Dunkanes un S. Jeseņina ģimenes attiecībām.

27.4.24. (210. lpp.)

1 Runa ir par Dīķa ielas mājas pārdošanu:

28.4.24. (210. lpp.)

1 Skat. 2. komentāru 9.2.24. ierakstam.

2 Skat. 2. komentāru 18.4.24. ierakstam.

3 Pēc dzejoļiem (skat. 2. komentāru 18.4.24. ierakstam).
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29.4.24. (210. lpp.)

1 Runa ir par F. Cielēna rediģēto žurnālu «Skaidrība»; tā !. nr.

iznāca 1924. gada 15. aprīlī, 2. nr. — 1. maijā; abos ievietoti Raiņa

dzejoļi.

30.4.24. (211. lpp.)

IE. Treimanis (Zvārgulis) atzīmēja literārās darbības 40 gadu ju-

bileju.

1.5.24. (211. lpp.)

INo Aspazijas tulkojuma vācu valodā G. Risa bija «Jāzepu un

viņa brāļus» pārtulkojusi angliski, grāmata iznāca 1924. gadā Londonā

ar nosaukumu «The Sons of Jacob by J. Rainis»; grāmatas priekšvārdā

sniegtas biogrāfiskas ziņas par autoru, kuras, kā redzams no šī dienas-

grāmatas ieraksta, Rainis pats sagatavojis.
2 Ir ziņas, ka «Zelta zirgu» G. Risa angļu valodā pārtulkojusi, taču

publicēts šis tulkojums nav (skat. KR 9, 576. lpp.); 1937. gadā «Zelta

zirgs» izrādīts angļu valodā Dārdingtonas teātra skolas iestudējumā
M. Cehova režijā.

3
Nacionālā teātra aktieris T. Lācis «Jāzepa un viņa brāļu» iestu-

dējumā tēloja Jēkaba lomu.
4 A. Mierlauks bija «Jāzepa un viņa brāļu» uzveduma režisors, viņš

tad arī notēloja Jēkabu.

5

«Jāzeps un viņa brāļi» ne Prāgā, ne citā kādā Cehoslovakijas

teātrī nav uzvests.

2 5.24. (211. lpp.)

1Professor Max M. Laserson. «Das Verfassungsrecht Lettland»

(Tibingā, 1924); glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (127098) ar

autora veltījumu.
2

1924. gada 3. maijā N. Draudziņas sieviešu ģimnāzijā notika bijušo

audzēkņu biedrības atklāšanas vakars.
3

1924. gada 4. maijā Jēkaba baznīcā notika Rīgas katoļu arhibīskapa

A. Springoviča un bīskapa J. Rancāna svinīgās amatā ievešanas cere-

monija, kas ilga no pīkst. 10 līdz 13.30 un vakarā turpinājās kā dineja

arhibīskapa pilī un Ģildē; svinībās oficiāli bija ielūgta valdība un

saeimas vadošie deputāti.

4 5-24. (212. lpp.)
1

Skat. 3. komentāru 2.5.24. ierakstam.
2

L Rītiņš vēstulē lūdza atdot Dīķa ielas mājas pircējam rokasnaudu

un «katrā ziņā iekārtot tā, lai tieku par Jūsu pēcnācēju mājiņā Dīķa

ielā 11»
(18661).
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6.5.24. (213. lpp.)

1
Resp., žurnālam «Skaidrība».

7.5.24. (213. lpp.)

1 Rainis pārtulkoja dzejoļus «Himna Nilam» un «Himna Saulei»,

kas ar kopīgu virsrakstu «Senēģiptiešu himnas» publicēti žurnālā «Skaid-

rība», 1924, 3. nr.

8.5.24. ,(213. lpp.)

1
1923. gadā angļu ekspedīcija bija atklājusi Senās Ēģiptes faraona

Tutanhamona kapenes, kurās atrada daudz vērtslietu; par šo sensacio-

nālo atradumu daudz runāja un rakstīja visā Eiropā; acīmredzot ari

Aspazija pārnesuši kādu grāmatu par šo tēmu.

10.5.24. (213. lpp.)

1 Skat. 3. komentāru 4.1.24. ierakstam.

2 Komponists Jānis Reinholds, kas šai dienā atzīmēja savus darba

svētkus.

13.5.24. (214. lpp.)

1 Skat. 3. komentāru 4.1.24. ierakstam.

2 Skat. 2. komentāru 9.2.24. ierakstam.

3 «Rūta» bija lietuviešu jaunatnes biedrība, kas 20. gados pastāvēja

Rīgā; J. Pajeckis — tās priekšsēdētājs. Biedrībā darbojās koris, literārā

sekcija, kas tulkoja latviešu rakstnieku daiļdarbus lietuviešu valodā,

drāmas sekcija, kurā par režisoru bija pieaicināts bijušais Maskavas

Dailes teātra aktieris Rusteiķis. Biedrībai ienākumu nebija, bet — iz-

devumu daudz. Tāpēc J. Paļeckis lūdza Kultūras fonda pabalstu. Rainis

to izgādāja. J. Paļeckis vēlāk rakstīja: «No Latvijas Kultūras fonda

mums izdevās izlūgties 500 latu lielu pabalstu, ko gandrīz visu atdevām

kā algu Rusteiķim.» (J. Paļeckis. «Divās pasaulēs», 67. lpp.)

15.5.24. (215. lpp.)

1 Rainis solījumu turēja: tā paša gada 30. maijā Nacionālajā teātri

notika T. Lāča benefice un Kultūras fonds piešķīra pabalstu ārstēšanas

nolūkiem.

16.5.24. (215. lpp.)

1 Rainis runāja par valsts budžetu, prasīja ievērot tautas kultūras

dzīves vajadzības, norādīja, ka Latvijas budžetā tautas izglītībai pa-

redzēti ļoti mazi līdzekļi — 6—8%, kamēr Šveicē atvēlot 30%; Rainis

uzsvēra, ka tāds budžets vairāk nākot par labu turīgiem nekā m<#

turīgiem; viņš prasīja asāk vērsties pret dažādiem sabiedriskās dzīves

trūkumiem, vairāk domāt par to, kā nest mākslu tautā (runas atrefe

rējums Scd, 1924, 17. maijā).
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17.5.24. (215. lpp.)

1 Latvijas Mākslas akadēmija, kur profesors R. Tilbergs darināja

Raiņa portretu.
2 Šis nams atrodas Vecrīgā — Palasta un Jaunielas stūrī.

3 Jādomā, sakarā ar t. s. baltkrievu procesu (skat. 1. komentāru

25.4.24. ierakstam).

18.5.24. (216. lpp.)

1 Rainis bija nofotografējies kopā ar Daugavpils baltkrievu ģimnā-

zijas audzēkņiem, kuri 1924. gada 10. martā sniedza teātra izrādi un

koncertu Nacionālajā teātrī (skat. 10.3.24. ierakstu). V. Zāmuels šai

laikā bija Latvijas ministru prezidents; Rainis pie viņa ieradās pēc

divām dienām (skat. 20.5.24. ierakstu).
2

Ādolf Erman. «Die Literatur des Aegvpten» (Leipcigā, 1923);

glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (77076).

19.5.24. (216. lpp.)

1 Biedrības «UJeja» telpās L. Ķēniņu (tag. Komunālajā) ielā 1 dar-

bojās kinoteātris "«Palast». Itāliešu filmu «Mesalīna» — par seno ro-

miešu dzīvi
— bija veidojusi tā pati kino sabiedrība, kas ekranizēja

arī H. Senkeviča romānu «Quo vadis?»; tāpēc arī Rainis tālāk dienas-

grāmatā salīdzina «Mesalīnu» ar «Quo vadis?».

20.5.24. (216. lpp.)

1
Skat. 1. komentāru 25.4.24. un 18.5.24. ierakstiem.

21.5.24. (216. lpp.)
1

«Latvī» 1924. gada 21. maijā ar virsrakstu «Mūža pensija Rainim

un Aspazijai» publicētas šādas rindas: «Kā vēsturnieks Dr. Heden-

strems atzīmē savā kronikā, 20. maijā 1919. g. P. Stučkas «valdība»

Piešķīrusi Rainim un Aspazijai Šveicē mūža pensiju un nolēmusi to

izmaksāt ar pazīstamā madjaru komunista Bela Kūna starpniecību,

kurš toreiz valdīja Budapeštā.»

22.5.24. (217. lpp.)
1

Skat. komentāru 27.3.24. ierakstam.
2 Runa ir par Andrieva Niedras atbrīvošanu no soda izciešanas.

24.5.24. (218. lpp.)

1 Rainis publicējis rakstus abās nepabeigtajās latviešu konversācijas

vārdnīcās
— J. Dravnieka izdotajā (Jelgavā, 1891—1898) un Rīgas

Latviešu biedrības Zinību komisijas sagatavotajā (Rīgā, 1903—1906).
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25.5.24. (218. lpp.)

1 «Griechenland. Landschaften und Bauten. Schilderungen deutscher

Reisender» (Leipcigā, 1916); glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā

(77479).
2 1924. gada 1. jūnijā Ķeizarmežā, blakus Saules dārzam (tagadējā

Mežaparkā), notika Tautas augstskolas gadskārtējie kultūras svētki, un

sakarā ar tiem nāca klajā neliels izdevums «Tautas augstskolas piektie

Kultūras svētki»; tajā ievietots R. Šikeles dzejolis «Atzvērests» Raiņa

tulkojumā.

26.5.24. (218. lpp.)

1 No Daugavmalas (vācu vai.).
2 Runa ir par L. Libertu, kurš gatavoja dekorācijas Raiņa lugai

«lija Muromietis».

6.6.24. (219. lpp.)

1 H. Helmolt. «Weltgeschichte» (Leipcigā, Vīnē, 1899—1907)

9 sējumos; visi 9 sējumi ar Raiņa piezīmēm un pasvītrojumiem gla-

bājas viņa personīgajā biblotēkā (125813—125821).

7.6.24. (220. lpp.)

1
1923. gada decembrī Rīgā noorganizējās akciju sabiedrība (ap-

mēram 600 akcionāru) cukura ražošanai Latvijā (līdz tam cukuru

Latvija importēja); Rainis tika uzaicināts iegādāties akcijas, ko viņš

vēlāk arī izdarīja; 1925. gada jūlijā Straumes muižā pie Jelgavas lika

pamatakmeni pirmajai Latvijas cukurfabrikai, 1926. gada novembrī ta

sāka pārstrādāt vietējās cukurbietes. Taču drīz fabrika nonāca finan-

siālās grūtībās.
2 Domāta P. Dzeņa privātģimnāzijas audzēkne.

8.6.24. (220. lpp.)

1 Marta Liepiņa-Skulme, kuras projekts Brīvības pieminekļa konkursa

saņēma prēmiju.
2 Rainis bija iecerējis vairākas lietuviešu tematikai veltītas lugas,

taču nevienu neuzrakstīja.

10.6.24. (220. lpp.)

1 B. Melngailis, jādomā, plānoja izdot Raiņa un Aspazijas darbus

lietuviešu valodā.

2 A. Gulbi pieņēma par Nacionālā teātra administratoru
atlaista

Zeltmata vietā (skat. 7.6.24. ierakstu).



12.6.24. (220. lpp.)

1 Domāts «Sociāldemokrāts», kur O. raksts «Viesos pie lietuviešiem»

(par Nacionālā teātra viesizrādēm Kauņā) parādījās tikai 1924. gada

15. jūnijā.

17.6.24. (221. lpp.)

1 «Reits» — progresīvs latgaliešu žurnāls, kura redkolēģijā bija arī

Rainis; Krauklis — pazīstams Rīgas fotogrāfs.
2 P. Baško — «Reita» redakcijas loceklis.

3
Aktieris T. Lācis, kuram Rainis proponēja Kultūras fonda pabalstu

(skat. 15.5.24. un 18.6.24. ierakstus).

18.6.24. (221. lpp.)

1 Jādomā, Krauklis plānojis kādu komerciālu pasākumu, iespējams —

fotoateljē dibināšanu.

2
Rīgā viesojās grupa Lietuvas komunālo darbinieku, kas iepazinās

ar dažādām Latvijas komunālās saimniecības nozarēm; 18. jūnijā, pirms

aizbraukšanas no Latvijas, Mazā Vērmanes parka restorānā viņiem

bija sarīkots mielasts, kurā piedalījās arī Rainis un teica runu.

30.6.24. (222. lpp.)

1 Acīmredzot Rainis lasījis K. Vērmaņa darba «Geschichte der Kunst

aller Zeiten und Volker» (1900—1911) burtnīcu, kurā sniegtas ziņas

par Tutanhamonu.

2 7.24. (223. lpp.)

'A. Amtmanis-Briedītis iestudēja «liju Muromieti», J. Osis tēloja

Mikulu, V. Švarcs — Vladimiru.

2 Lietuviešu skolotāju ekskursantu grupu uzņēma latviešu izglītība.*

darbinieki, izglītības ministru ieskaitot; Rainis nav piedalījies.

3.7.24. (223. lpp.)

1 1924. gada 3. jūlijā buržuāziskās Latvijas policija svinīgi atzīmēja

savu piecu gadu pastāvēšanu ar parādi un karoga pasniegšanu Espla-
nādē (tag. Komunāru laukums) un vakarā ar mielastu L. Ģildē; pēc
konteksta spriežot, Rainim jau pieticis ar policijas parādi, uz mielastu

viņš nav ieradies.
2 Skat. 2. komentāru 2.7.24. ierakstam.
8

Jādomā, E. Prūsas lietā.
4

Domāts O. Kliģeres stāstiņš «Pulkstens un lūgšana», kas publicēts

parakstu Lija (MJT, 1924, 8. nr., 95.-98. lpp.).
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(17.7.24.) (227. lpp )

1 Lai gan sezona bija slēgta, Nacionālais teātris sniedza izrādes

(ari «Pūt, vējiņi!») skolotāju vasaras kursu klausītājiem.

25.7.24. (227. lpp.)

1 1924. gada 25. jūlijā Rīgā pirmo reizi sanāca Latviešu-lietuviešu

vienības kongress; tas bija pasākums ar buržuāziski nacionālistisku

ievirzi, kongresa organizatori, vadītāji, prezidija locekļi bija buržuā-

ziskās Latvijas ministri, sūtņi v. tml. oficiālas personas. Rainis kongresā

nepiedalījās, viņu neievēlēja arī prezidijā. Rainis sveica kongresu ai

telegrammu.
2 Rainis šai laikā strādāja pie lugas «Lielais zaglis Tutanhs», kuru

viņš sākumā dēvēja par «Tutanhamonu» vai «Tutanhu».

26.7.24. (228. lpp.)

1 Angļu valodā «Jāzeps un viņa brāļi» iznāca ar nosaukumu «Je-

kaba dēli» — skat. 1. komentāru 1.5.24. ierakstam.

2
Koncerts bija veltīts Latviešu-lietuviešu vienības kongresam —

skat. 1. komentāru 25.7.24. ierakstam.

3 1924. gada 27. jūlijā Jelgavā Langervaldes parkā notika Strād-

nieku kultūras svētki, kurus rīkoja vietējās strādnieku organizācijas,

ar plašu programmu (referāts, deklamācijas, teātra izrāde, sporta priekš-

nesumi v. tml.).

(27.7.24.) (229. lpp.)

1 Skat. 3. komentāru 26.7.24. ierakstam.

1.8.24. (229. lpp)
1 Skat. 4. komentāru 3.7.24. ierakstam.

2.8.24. (230. lpp.)

1 Latvijas skolu pedagoģisko izstādi atklāja 1924. gada 2. augustā

pīkst. 11 Rīgas 2. vidusskolas telpās.

3.8.24. (230. lpp.)

1 1924. gada 3. augustā pīkst. 12 sakarā ar 2. Latvijas strādnieku

sporta svētkiem no Matīsa ielas 11/13 sākās kopīgs gājiens uz sporta

biedrības «Marss» laukumu Vidzemes šosejā (tag. Ļeņina ielā 2051

kur gājiena dalībniekus sagaidīja vairāki saeimas locekļi; tās priekss''

dētājs F. Vesmanis apsveica dalībniekus, pēc tam runāja Rainis, n<>

vēlēdams sportistiem «būt modriem un cieši stāvēt strādniecības no-

dēs» (Scd, 1924, 5. augustā).
2 Domāts sporta svētku svinīgais akts, kas tās pašas dienas vakara

notika Matīsa ielā 11/13.

3 4. augustā notika skolotāju gājiens uz Brāļu kapiem, pēc tam

svētki Saules dārzā, kuros runāja valdības pārstāvji; L. Ausējs, būdams
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tai laikā Skolu departamenta direktors, ieviesa skolu darbā formālismu,

apkaroja progresīvas tendences, sēja naidu pret komunistiem; saei-

mas kreisie deputāti pieprasīja pārveidot Skolu departamentu par skolu

virsvaldi un atbrīvot L. Ausēju no vadošā posteņa. 1924. gada 7. au-

gustā Skolu departamentu pārveidoja par Skolu virsvaldi un L. Ausēju

līdz ar to atbrīvoja no amata.

5.8.24. (231. lpp.)

1 5. augustā pīkst. 15 Nacionālajā teātrī bijušais izglītības mi-

nistrs A. Dauge lasīja referātu «Skolas ideja»; Rainis, jādomā, tika

aicināts uzstāties Latvijas Skolotāju savienības rīkotajā sapulcē, kas

bija veltīta jautājumam par skolu un skolotāju tuvākajiem uzdevu-

miem un notika 6. augustā Rīgas pilsētas 3. vidusskolā.

2 Domāti acīmredzot skolotāju svētki Saules dārzā.

3 E. Turkinas informācija (JZ, 1924, 4. augustā), ka 30. jūlijā Lon-

donā notikusi nule angļu valodā pārtulkotajai Raiņa lugai «Jāzeps un

viņa brāļi» veltīta literāra pēcpusdiena, i. un 2. cēliena fragmentus

lasījuši angļu aktieri; E. Turkina rakstīja: «Bīstos, ka angļu publika

neguva pilnīgu iespaidu no sniegtajiem framentiem, kā tas arī citādi

nevarēja būt. Aktieri bij labi, tikai Jāzepam sākumā trūka sapņotāja

maiguma un beigās dziļā atsacīšanās miera. Dina bij patētiska, bet

skarba.»

6.8.24. (231. lpp.)

1 6. augustā Nacionālajā teātrī notika skolotājiem veltīts M. Vīg-

neres-Grīnbergas tautas dziesmu rīts.

8.8.24. (232. lpp.)

1 «Latvijas Vēstnesi» 1924. gada 8. augustā nedaudz plašāk izvērsts

tas pats E. Turkinas ziņojums, kas 4. augustā bija iespiests «Jaunākajās

Ziņās» (skat. 3. komentāru 5.8.24. ierakstam); «Latvijas Vēstnesī» citēta

laikraksta «Manchester Guardian» atsauksme, kurā apgalvots, ka lu-

gas iespaids bijis ļoti dziļš, sevišķi Ēģiptes skatā. «Jāzepa loma ne-

esot visai viegla,» teikts atsauksmē, «jo viņa raksturojums diezgan sa-

režģīts, pilnīgā pretstatā ar viņa brāļu vienkāršajiem tipiem. Parastais

teātra apmeklētājs varbūt pat dalīšot savas simpātijas starp Jāzepu —

fantastu un viņa darbīgajiem brāļiem —
reālistiem.» E. Turkina piebilst:

«Laikraksts pagaidām atturas novērtēt Raini kā dramaturgu pirms lugas

Publicēšanas rudenī, bet atzīst, ka pirmais mēģinājums atstājis iespaidu,

ka Rainis ir vārds, ar kuru būs jārēķinās.»

9-8.24. (233. lpp.)

1Raiņa un Aspazijas bijušās mājkalpotājas Emīlijas Aveniņas brā-

"s, pie kura E. Aveniņa aizgāja dzīvot, mira ar tuberkulozi un tika

apglabāts Lielvārdes kapos.
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10.8.24. (233. lpp.)

1 G. Ebersa romāns «Eine āgvptische K6nigstochter»i
2 Olga Ezerlauka un Marija Zēfelde.;

16.8.24. (234. lpp.)

1 Rīgā bija iebraukusi Aspazijas brāļameita Virēne (Rainis lieto

formas Virena un Virene) Rozenberga kopā ar savu māsīcu Verēnu

Tīli.

19.8.24. (235. lpp.)

1 C. W. Hufelan d. «Makrobiotik, oder die Kunst das mensch-

liche Leben zur verlāngern» (Leipcigā, 1796); glabājas Raiņa personī-

gajā bibliotēkā (76626).

20.8.24. (235. lpp.)

1 1924. gada 24. augustā Daugavpils teātris atklāja sezonu ar As-

pazijas «Vaideloti» Nacionālā teātra režisora F. Rodes iestudējumā;

uz izrādi tika aicināti Rainis un Aspazija.

23.8.24. (236. lpp.)
1

1
Lina Bertoljo — Raiņa Kastaņolas dzīvokļa saimnieka Džuzepes

Bertoljo meita; vēstulē, kas datēta ar 1924. gada 18. augustu, viga

rakstīja Rainim, ka esot Ed. Somaci līgava, un ielūdza Raini uz kā-

zām 6. septembrī.
2

A. Prande gatavoja grāmatu «Latvju raksniecība portrejās» un,

kā vedina domāt šis ieraksts, piedāvājis Rainim rakstīt kādas nodaļas

ievadu. Rainis nevienu nodaļu šajā grāmatā nav uzrakstījis. levadus

rakstījis A. Birkerts.

24.8.24. (236. lpp.)
1 Skat. komentāru 20.8.24. ierakstam.

2 Marta — M. Ligere-Lekse (skat. 4. komentāru 4.10.23. ierakstam);

Viktoriņš — M. Ligeres-Lekses radinieks Viktors Gulbis, zēns, kuru

Rainis piemin savā dzejoļu krājumā «Saulīte slimnīcā».

25.8.24. (236. lpp.)

1 lespējams, Rainis uzrunājis teātra personālu, jauno sezonu
sākot

27.8.24. (237. lpp.)

1 Skat 2. komentāru 23.8.24. ierakstam.

30.8.24. (237. lpp.)

1 Tie ir dzejoļi «Fatums» (JZ, 1924, 6. septembrī), «Meitenes

dziesma» un «Roka ar gredzenu» (abi JZ, 1924, 13. septembrī) un
at-
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dzejojumi: B. Šēnlanka «Bezvārda varoņi» (Scd, 1924, 11. septembri)

un «Augstprātīgas domas» (Scd, 1924, 17. septembrī}, H. Lufta «Mare kal-

pone» (laikrakstā «Lauku Darbs», 1924, 23. septembrī) un B. Šēnlanka

«Pļaujas dziesma» («Lauku Darbs», 1924, 17. oktobrī).

2.9.24. (238. lpp.)

1
Nacionālais teātris atklāja sezonu ar R. Blaumaņa drāmas «Potivara

nams» pirmizrādi.

5.9.24. (238. lpp.)

1 A. Simsone tēloja Grietiņas lomu.

6.9.24. (239. lpp.)

1 «Jaunāko Ziņu» 13. septembra numurā ievietots Dīķa ielas mājas

fotoattēls ar parakstu: «Dzejnieku pāra — Raiņa un Aspazijas mājiņa

īorņkalnā».

9.9.24. (239. lpp.)

1
E. Sūnas raksts «Drāma» («Brīvā Zeme», 1924, 25. oktobrī un

I. novembrī), kas aplūko drāmas nozīmi sabiedrības dzīvē, analizē

drāmas mākslinieciskos principus. Rainis rakstu lasījis pirms publicē-

šanas, t. i., manuskriptā.

10.9.24. (239. lpp.)
1

Izglītības ministrijā 10. septembrī apsprieda Nacionālās operas un

Nacionālā teātra darbu un nākotnes plānus.
2

H. A. (H. Asars) rakstā «Valsts teātri un to reorganizācija» («Lat-

vis», 1924, 10. septembrī) pārmeta Rainim nelietpratīgu un nesekmīgu

saimniekošanu, to, ka viņa vadītajā teātrī «valda kliķes gars, dile-

tantisms, rutīna, sastingums, putekļu un pelējumu smaka», prasīja sa-

mazināt valsts pabalstu Nacionālajam teātrim un atbrīvot to «no kroņa

ierēdņu vadības». Citā rakstā pārmests, ka Nacionālā teātra direk-

cija maksājot A. Simsonei pārmērīgu honorāru.

11.9.24. (240. lpp.)
1

Aspazijas kaķis.

12.9.24. (240. lpp.)
1

Tolaik «Jaunāko Ziņu» līdzstrādnieks Jānis Porietis, kas Raini

intervēja un, jādomā, prasīja dzejoļus «Jaunākajām Ziņām».

2 Latvijas Skolotāju savienības apgādā 1924. gadā iznāca Raiņa

<<Dzejo]u izlase skolai», sērijā «Skolas bibliotēka» 22. nr.
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13.9.24. (240. lpp.)

1 «Jaunāko Ziņu» 13. septembra numurā bez paraksta publicēts

raksts «J. Rainis darbā». Tajā sniegta informācija par pēdējos gados

iznākušajām Raiņa grāmatām, atzīmēts, ka pašlaik dzejnieks strādā

pie aforismu krājuma, otras bērnu grāmatas, raksta jaunas lugas, kārto

savus kopotos rakstus. Nacionālajā teātrī jaunajā sezonā Rainis «darbu

turpinās tanī pašā virzienā kā līdz šim, veicinādams viņam uzliktos

lielos mērķus — piekopt nacionālo un klasisko mākslu, kā arī repre-

zentēt latviešu kultūru uz āru un vispār pabalstīt kulturēli mākslinie-

cisko dzīvi Latvijā».

14.9.24. (240. lpp.)

1 Rainis bija O. Ezerlaukai izgādājis Kultūras fonda pabalstu (skat.

10.8.24. ierakstu).

16.9.24. (241. lpp.)

1 A. Veckalns informēja Raini par plašo pretkara demonstrāciju, kas

Rīgā notika 1924. gada 21. septembrī (skat. 1. komentāru 21.9.24. ierak-

stam).
2 1926. gadā iznāca literārs žurnāls «Stāsti»; nedēļas laikraksts

«Stāsti un Romāni» — tikai 1930. gadā. Te, iespējams, runāts par ši

izdevuma vai kāda cita žurnāla ieceri.

18.9.24. (241. lpp.)

1
Andrievs Niedra bija pārbraucis no Vācijas, kur bija darbojies

par mācītāju, un gribēja palikt Latvijā. Taču viņu kā valsts nodevēju

apcietināja, un 1924. gada septembrī apgabaltiesa izskatīja viņa lietu,

A. Niedru apvainoja sadarbībā ar vācu okupantiem, nosodīja viņa kā

prezidenta darbību vācu ģenerāļa fon der Golca 1919. gada pavasari

nodibinātajā melnsimtnieciskajā Latvijas «valdībā», kura klaji atbal-

stīja vācu militāristu Latvijas iekarošanas politiku. Prāva turpinājās

ilgāku laiku. Buržuāzijas domas dalījās. Galu galā A. Niedru apžēloja,

izlaida no cietuma, bet ar noteikumu, ka viņam Latvija jāatstāj.

19.9.24. (242. lpp.)

1 1924. gada septembrī sāka iznākt darba studentu biedrību («Zem-

galija», «Klints» v. c.) izdots žurnāls «Studentu Dzīve»; tā pirmo nu-

muru ievadīja Raiņa raksts «Sveika, «Studentu Dzīve»l», kurā Rainis

uzsvēra jaunatnes lomu jaunas sabiedrības, jaunas, garīgi stipras dzī-

ves radīšanā.

2 1924. gada 3. novembrī D. Svīkule L. Ģildē uzstājās ar referātu

«Kā palikt jaunam». Rainis šai sarīkojumā nepiedalījās.
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21.9.24. (242. lpp.)

1 Pretkara demonstrācija, ko rīkoja kreisās arodbiedrības, studentu

biedrības «Zemgalija» un «Klints» un LSDSP, sākās pīkst. 11 no rīta

ar dalībnieku gājienu no Matīsa ielas 11/13 uz Brāļu kapiem. Pie kapu

vārtiem gājienam huligāniski uzbruka nacionālistiski noskaņoti ele-

menti, klaigāja, meta akmeņus, centās gājienu izjaukt. Tas pats notik i

laikā, kad Rainis Brāļu kapos teica runu, taču to pārtraukt neizdevās.

Rainis runāja visu demonstrācijā pārstāvēto organizāciju vārdā un,

starp citu, teica: «Mēs šodien stāvam klusā un svētā vietā, vissvētākā

vietā Latvijā. Še guldīti latvju tautas dēli, kas gāja karā, lai nebūtu

vairs kara. Pati tauta, viņas pamats — pamatšķira šodien piemin sa-

vus kritušos varoņus, jo mēs nevaram pie tautas pieskaitīt tos, kas

tikai vārdos sevi dēvē par tautu, bet patiesībā stāv pret tautul Tā

nav tauta! šī diena ir ari starptautiska. Un starptautiska ir strādniecī-

bas cīņa par mieru visās pasaules malās. Mēs, strādnieku šķira, cīnā-

mies par mūžīgu mieru!» (Scd, 1924, 23. septembrī.)
2

Tās pašas dienas vakarā Matīsa ielā 11/13 v. c. vietās notika pret-

kara sapulces.

22.9.24. (242. lpp.)

1
Vēsturiskās filmas «Sabas ķēniņiene» pirmizrāde kinoteātrī «AT»

Kaļķu ielā 1 (tag. kinoteātris «Komjaunietis» Ļeņina ielā 24).

26.9.24. (244. lpp.)
1

Edvīns Mednis.

28.9.24. (244. lpp.)

1 1924. gada 28. septembrī tika svinīgi atzīmēta Latvijas Universitātes

5 gadu pastāvēšana. Pīkst. 12 Universitātes aulā notika svinīga sa-

nāksme. Rainis bija Latvijas Universitātes goda biedrs.

2
Nacionālās operas namā turpinājās Universitātes svinības ar ru-

nām, apsveikumiem v. tml.

8 Latvijas Universitāte sakarā ar savu 5 gadu pastāvēšanas jubileju

Par Dr. honoris causa (t. i., goda doktoru, bez disertācijas aizstāvēša-

nas) ievēlēja starp citiem arī valsts prezidentu un bijušo Latvijas Uni-

versitātes profesoru J. Čaksti.

1-10.24. (245. lpp.)
1

Scd 1924. gada 3. oktobrī sludinājums, ka 5. oktobrī 4. vidussko-

•as telpās (Gaiziņa ielā 3) notiks Raiņa vakars, kurā par Raiņa darbiem

referēs L Rītiņš, rādīs «Ģirtu Vilku» V; Segliņa režijā, deklamēs Raiņa

dzejas un dziedās dziesmas ar viņa tekstiem.
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3.10.24. (245. lpp.)

1 M. Šmithene 1924. gada 20. oktobri atzīmēja savu skatuves gaitu
20 gadu jubileju un izvēlējās tai Urzulas lomu R. Valtera lugā «Tornis»,

2 Uz Bērnu slimnīcas 25 gadu darbības atzīmēšanu; savā uzruna

slimnīcas personālam Rainis uzsvēra: «Gars, kas cīnās pret nāvi, ir

tautas gars. Paliekiet pie šī gara, tad palīdzēsim bērniem tikt pie uz-

varas pār nāvi!» («Latvijas Vēstnesis», 1924, 4. oktobri.)

5.10.24. (246. lpp.)

1
Raksts (bez paraksta) «Neķītrs «nacionālo» hujigānu uzbrukums

dzejniecei Aspazijai» (Scd, 1924, 5. oktobrī); 3. oktobrī, dzejniecei pēc

izrādes Nacionālajā teātrī atgriežoties mājup, tukšajā tramvajā iekāpuši

vairāki jaunieši un sākuši izkliegt pret Aspaziju vērstus nepiedienīgus,

politiskus un personiskus apvainojumus; Aspazija bijusi spiesta iz-

lēkt no ejoša tramvaja; laikraksts pieprasīja, lai attiecīgas iestādes

atrastu un sodītu huligānus.

6.10.24. (246. lpp.)

1 Skat. 2. komentāru 12.9.24. ierakstam.-

-9.10.24. (247. lpp.)

1 Jādomā, T. Hāna «Turaidas Roze» (skat. 7.10.24. ierakstu).

13.10.24. (247. lpp.)

1 Skat. komentāru 27.3.24. ierakstam.

14.10.24. (248. lpp.)

1 Rainis te fiksējis saeimas sēdēs apspriestos jautājumus: par An-

drieva Niedras tiesāšanu un par linu cenu paaugstināšanu; Zemnieku

savienība uzstājās par valsts monopola atcelšanu un līdz ar to Par

linu ražotāju nodošanu privātu veikalnieku un akciju sabiedrību rokas

15.10.24. (248. lpp.)

1
Dzejolis «Lielai aktrisei Mirdzai Smithenei» (skat. I. komentāru

3.10.24. ierakstam).

16.10.24. (248. lpp.)

1 Skat. komentāru 27.3.24. ierakstam.

2 Līgotņu Jēkaba raksts ««Mušu ķēniņš» un «Dzejnieks Sienāzis»»

(JZ, 1924, 16. oktobrī).

3 Tie bijuši skolnieks Aleksandrs Cīcis no Dīķa ielas 16 un students

Fdgars Grīnbaums no Krusta ielas 8, kurus drīzumā nodošot tiesai

1924, 16. oktobrī).
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19.10.24. (249. lpp.)

1 Sēlpilī darbojās Raiņa klubs; jādomā, ka tā organizētāji aicināja

Raini uz kādu sarīkojumu.
2

Raiņa daiļradei veltīts sarīkojums, kas notika Altonavas ielā 6,

ar I. Rītiņa un J. Grota referātiem, Raiņa dzejas deklamācijām un

«Ģirta Vilka» fragmentiem.
3 K. Dziļlejas raksts «Nekaunība» (Scd, 1924, 19. oktobrī)*

20.10.24. (249. lpp.)

1 Skat. 1. komentāru 3.10.24. ierakstam.'

21.10.24. (249. lpp.)

1 Acīmredzot laikraksta «Rīgas Ziņas» numurus, jo tā pirmais nu-

murs bija iznācis tikai pirms dažām dienām — 18. oktobrī.

22.10.24. (249. lpp.)

1 Angļu rakstnieks H. Velss bija publicējis darbu par Jāzepu un viņa

brāļiem, kura dēļ angļu izdevēji bija mainījuši Raiņa lugas «Jāzeps un

viņa brāļi» virsrakstu.
2

«Rīgas Ziņās» 1924. gada 23. oktobri publicēts A; L: raksts «Kon-

flikts starp dzejnieku J. Raini un Em. Prūsas»; tajā teikts, ka vakar-

dienas sarunā Rainis paskaidrojis: «Turu zem sava goda Em. Prūsas

rupjā apvainojumā ielaisties par to kādā preses polemikā, kura to

reklamētu. Arī uz priekšu to nedarīšu, jo cik iespējams izvairos no

sabiedrības ķildu dzīves. Manā vietā pa daļai atbildējuši citi rakstnieki.

Em. Prūsas apvainošanas lietu pret mani esmu nodevis kādam juris-

tam, kurš, lietu pārbaudījis, iesniegs sūdzību pret Em. Prūšu. Citas

izejas man nav.»

25.10.24. (250. lpp.)
1

«Rīgas Ziņas» (23. oktobrī), «Sociāldemokrāts» (24. oktobrī) v. c.

izdevumi ziņoja, ka dzejnieks Rainis nopietni saslimis ar gripu un vai-

rākas dienas spiests uzturēties mājās.

26.10.24. (250. lpp.)
1

«Karoga uzraksts Rīgas Komunāldarbinieku arodbiedrībai» (skat.

KR 5, 105. lpp.; tur gan tikai 6 vārdi).
2 Olga Ezerlauka, Marija Zēfelde.

2810.24. (251. lpp.)

1 Vācu tiesību grāmata, kuras pirmteksts radies 13. gadsimtā, vēlāk,

Pārstrādātā veidā, iznākusi daudzos izdevumos.
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2 Luchvig Aurbacher. «Historia von den Lalenburgem und

enderes Volkstūmliches» (Leipcigā); glabājas Raiņa personīgajā biblio-

tēkā (126095).

3
Raiņa aizsākts, bet nepabeigts dzejojums pēc Homēra «Odisejas»

motīviem ar apakšvirsrakstu: «Grieķu eps latviešu pantos. Bērniem dā-

vināts».

30.10.24. (251. lpp.)

1 Zemnieku savienība saeimā bija ierosinājusi pacelt linu cenas. Tā

kā paaugstinot pārdošanas cenu, nāktos paaugstināt arī iepirkuma

cenu, šādu priekšlikumu kvalificēja kā valsts naudas izsaimniekošanu.

Ar 56 balsīm (9 pret, 21 atturējās) priekšlikumu noraidīja (skat. ko-

mentāru 14.10.24. ierakstam);

31.10.24. (251. lpp.)

1 Milenbahs K. «Latviešu valodas vārdnīca». Rediģējis, papil-

dinājis, turpinājis J. Endze līn s. 1.—4. sēj., 1923—1932; Rainis, kā

rāda šis dienasgrāmatas ieraksts, lasījis vārdnīcas 1. sējumu.

1.11.24. (252. lpp.)

1
A. Gleich en-Russwurm «Die Tragodie der Schonheit» (1914).

4.11.24. (252. lpp.)

1 «Lellīte Lolīte»j

6.11.24. (253. lpp.)

' 1924. gada 24. novembrī A. Mierlauks ar A. Kicberga lugas

«Elks» izrādi atzīmēja 40 gadu skatuves darba jubileju; Rainis šai sa-

karā sacerēja sveicienu dzejā «Aleksim Mierlaukam» («Teātra Vēstne-

sis», 1924./25. g. sezona, 4. nr., 55. lpp.); apsveikumu Rainis uzrakstīja

nākamajā dienā (7.11.24.).

7.11.24. (253. lpp.)

1 Ed pats (itāļu vai.).

2 Meņševistiska ebreju organizācija.

9.11.24. (254. lpp.)

1 Emīlija Aveniņa vadīja muitas ierēdņa Krūmiņa saimniecību.

2 Krājumu Rainis pabeidza jau 1922. gada beigās, taču izdošanaaizka-

vējās; tas «Valtera un Rapas» apgādē iznāca tikai 1924. gada novembri.
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10.11.24. (254. lpp.)

1 Dambekalne depresīvi pārdzīvoja sava līgavaiņa nāvi;
3 A. Pētersons tai laikā bija Bērnu slimnīcas direktors; 1925. gadā

viņš šo posteni atstāja; viņa vietā nāca J. Nīmanis,

12.11.24. (254. lpp.)

IL. Lunca traģikomēdija «Ārpus likuma», kuras pirmizrāde Nacionā-

lajā teātrī notika 1924. gada 12. novembrī E. Feldmaņa režijā.
2 ««Latvijas Dzelzceļnieku Vēstneša» sveiciens uz jaunu gaitu» sa-

rakstīts sakarā ar izdevuma «Latvijas Dzelzceļnieku Vēstnesis» iznāk-

šanu, publicēts šā izdevuma 1924. gada 1. nr. (15. novembrī).

13.11.24. (255. lpp.)

1 Latvijas Skolotāju savienības priekšsēdētājs P. Kūla 1924. gada
22. novembrī atzīmēja 50. dzimšanas gadskārtu; Rainis sacerēja dzejoli

«Mīļajam Pēterim Kūlām» (14.11.24.),

15.11.24. (255. lpp.)

1 No Raiņa tika piedzīts A. Krauzes-Ozoliņas parāds; acīmredzot

Rainis bija viņai parakstījis vekseli (skat. 19.11.24. ierakstu).
2

«Latvijas Vēstnesī» 1924. g. 17. novembrī bija publicēta buržuāzis-

kās Latvijas nodibināšanas 5 gadu atcerei veltīta rakstu kopa; Rai-

nim kā direktoram bija jāraksturo Nacionālā teātra darbība. Rain\3

rakstīja: «Nacionālās mākslas un augstākās kultūras izkopšana, nacio-

nālo un klasisko tradīciju uzturēšana, latviešu dramatiskās oriģinālli-

teratūras veicināšana, latviešu mākslas reprezentēšana mūsu kaimiņu
tautās un viņu un mūsu mākslu tuvināšana, beigās — visas tautas te-

ātra lietas sekmēšana un tautas kultūras pacelšana, un gara izsmalcl-

nāšana ar skatuves līdzekļiem, — tie ir bijuši un ir Nac. teātra lieho

uzdevumi, kurus viņš vienmēr centies pēc iespējas pildīt.»

16 H.24. (255. lpp.)
1

Vanagi — nacionālistiski fašistiska jaunatnes organizācija buržuā-

ziskajā Latvijā (1921—1940), kas centās savās rindās vervēt arī skolu

jaunatni.
2 Latvju aktieru arodbiedrība pirka bijušo Iļķēnu muižu Inčukalnā,

kur ierīkoja aktieru atpūtas namu.

17 1 1-24. (256. lpp.)
1

A. Mierlauka jubileja 24. novembrī;
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19.11.24. (256. lpp.)

1 1924. gada 18. novembra vakarā sakarā ar buržuāziskās Latvijas

proklamēšanas gadadienu notika Latvijas Nacionālā kluba organizēts

lāpu gājiens uz Nacionālo teātri, kurā «neatkarīgā» Latvija proklamēta;

šī kluba valdes loceklis I. Pone, uzrunādams gājiena dalībniekus no

teātra balkona, liekulīgi ērmojies un «kūdījis savus jaunekļus pret val-

dību un sociālistiem» (Scd, 1924, 20. novembrī).

22.11.24. (257. lpp.)

1 1924. gada 23. novembrī J. Poruka pīšļus pārveda no Cēsu Lauciņu

kapiem uz Rīgas Meža kapiem.

23.11.24. (258. lpp.)

1 «Sociāldemokrāts» (1924, 23. novembrī) ziņoja, ka senāts nolēmis

atcelt Centrālās zemes ierīcības komitejas lēmumu, ar kuru pirms da-

žiem gadiem Rainim piešķirts Durbes centrs. Senāta lēmuma motīvs

esot tas, ka Rainis nav savlaicīgi iesniedzis centra izmantošanas plānu,

Laikraksts aizstāvēja Raini, norādot, ka zemes piešķiršana uzskatāma

kā tautas balva dzejniekam un viņš zemi nav domājis izmantot peļņas

ī.olūkiem, bet atdāvinājis to Latvijas Skolotāju savienībai. Senāta for-

mālais lēmums esot apvainojums dzejniekam. Saeimas sociāldemokrātu

frakcija nolēmusi iesniegt Centrālās zemes ierīcības komitejai priekšli-

kumu negrozīt savu agrāko lēmumu un atstāt Rainim Durbes centru.

24.11.24. (258. lpp.)

1 Skat. komentāru 6.11.24. ierakstam.

2 Rakstā «Opozīcija pret valsts prezidentu» («Rīgas Ziņas», 1924

24. novembrī) teikts: tā kā pašreizējā valsts prezidenta rīcība daudzos

jautājumos neatrod piekrišanu plašākās tautas aprindās (Andrieva

Niedras lietā, notiesāto baronu apžēlošana), klīst runas par
J. Čakstes

atcelšanu no amata Satversmē paredzētajā kārtībā un, tā kā līdz jaunas

Satversmes vēlēšanām atlicis vesels gads, tad «nav izslēgta varbūtība,

ka tiešām vēl ierosina jauna valsts prezidenta izvēli. Valsts prezidenta

pārvēlēšanas gadījumā vislielākās izredzes tik augstā amatā ir musu

lielajam dzejniekam Rainim.».

25.11.24. (258. lpp.)

1 1924. gada 25.-27. novembri sanāca Latviešu teātra biedrības sa-

sauktais 1. Latvju teātra kongress, kurā piedalījās vairāk nekā 50 dele-

gātu no Rīgas un citu Latvijas pilsētu teātriem. Raini ievēlēja par go(*a

priekšsēdētāju.
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26.11.24. (258. lpp.)

1 A. Upīša raksts «Divas amacones» («Domas», 1924, 9. nr.), kurā

asi nosodīti E. Prūsas izlēcieni pret Raini. «Viņa,» raksta par E. Prūšu

A. Upīts, «operē vienīgi ar neatzītas dzejnieces histēriju un aušīgu

bramanību, bet tās nu nav tās īstās īpašības, ar kurām sacelt troksni

un putekļus un pievērst sev nopietnu ļaužu uzmanību. Emīlijas Prūsas

pašas labā varētum tikai vēlēties, lai Rainis patiešām būtu paņēmis vi-

cas sižetu. Tad viņa redzētu, kā jārīkojas, lai no par sevi nedzīvas un

nevērtīgas vielas iznāktu dzīvs un pārliecinošs dzejas darbs.» (367. lpp.)

27.11.24. (259. lpp.)

1 «Domas ir brīvas» — nenoskaidrota autora sacerējums.
2 lespējams, Milda Riekstiņa.

28.11.24. (259. lpp.)
1 Baltkrievu nodaļa pastāvēja Izglītības ministrijā un pārzināja balt-

krievu izglītības un kultūras pasākumus Latvijā.

29.11.24. (259. lpp.)

1 1924. gada 6. decembrī Nacionālais teātris atzīmēja 5 gadu darbī-

bas jubileju. Pirms L. Holberga lugas «2ūpu Bērtulis» izrādes aktieri no-

lasīja Raiņa sarakstīto «Prologs Nacionālā teātra 5 g. darbības piemi-

ņai» (publicēts JZ, 1924, 8.-9. decembrī). Prologu Rainis rakstīja vai-

rākas dienas (skat. 27.11.24., kā arī ierakstus pēc 29.11.24.).

4 12.24. (260. lpp.)

1 Piņķu (tag. Babītes ciema) iedzīvotāji.
2

Domāts lietuviešu operdziedonis Kiprs Petrausks, kas tolaik vieso-

jās Latvijas Nacionālajā operā.

8- 12.24. (261. lpp.)
1 Skat. komentāru 29.11.24. ierakstam.
2

1924. gada 7. decembrī Rīgā sanāca Latvju rakstnieku un žurnā-

iistu I. kongress, kurā Raini un Aspaziju ievēlēja goda prezidijā.

9-!2.24. (262. lpp.)

IA. Birkerta apcerējums «J. Raiņa dzīve» PzD, 1. sēj.).

12-12.24. (262. lpp.)
1

1924. gada 12. decembrī L. Ģildē notika plaša tautas protesta sa-

pulce pret A. Niedras atbrīvošanu (A. Niedra bija atbrīvots 4. de-

cembrī).
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2 Šķiet, Rainis te domājis Latvijas valdību, kas šai laikā pārdzīvoja

kārtējo krīzi, varu tīkoja s?grābt Zemnieku savienība.

13.12.24. (263. lpp.)

1 E. Asmuse gribēja pirkt Raiņa Dīķa ielas māju.-
-2 Dr. Orientācijs (t. i., Valdis Grēviņš) tai laikā bija «Kultūras

balss» satīriskā kalendāra redaktors.

15.12.24. (263. lpp.)

1 Dzejolis «Rudais, baltais un zajais» (JZ, 1924, 24. decembri):
2 Te acīmredzot skarti Rīgas izbūves jautājumi, kuri tai laikā sa-

biedrībā un pilsētas pašvaldības instancēs tika plaši apspriesti.

16.12.24. (264. lpp.)

1 Fotogrāfs V. Mednis, fotoateljē «Klio» īpašnieks, 1924. gada 16. de-

cembrī atzīmēja 25 darba un 40 mūža gadu jubileju. Rainis aizsūtīja

apsveikumu četrās dzejas rindiņās; uz tās pašas lapiņas apsveikuma

dzejoli uzrakstīja arī Aspazija (138926); Raiņa apsveikums vēlāk publi-
cēts ar virsrakstu «Māksliniekam fotogrāfam V. Mednim-Klio».

17.12.24. (264. lpp.)

IP. Felsbergs šai laikā nomainīja J. Straubergu izglītības ministra

postenī.

23.12.24. (265. lpp.)

1 Domāta B. Melngaiļa lietuviski pārtulkotā Raiņa luga «Zelta zirgs»,

kas iznāca 1924. gadā Sauļos.

24.12.24. (266. lpp.)

1 Resp., Tērbatas (tag. P. Stučkas) iela.
2 L. Liberts gatavoja dekorācijas lugai «lija Muromietis» (pirmiz-

tāde Nacionālajā teātrī 1925. g. 15. februārī).

26.12.24. (266. lpp.)

1 1924. gada 26.-28. decembrī Rainis sacerēja «Saules gadu» otro

dziesmu «Daugavas klēpis».
2 Jādomā, Raiņa raksti, kas tapuši Šveicē pirmā imperiālistiskā pa

saules kara gados un vēlāk ievietoti izdevuma «Dzīve un darbi» 9.

jumā (skat. KR 18. sēj.). 1915. gadā Šveices emigranti nodibināja

«Šveices latviešu komiteju», kurā Raini ievēlēja par priekšsēdētaju

Komiteja publicēja protestu pret nodomāto Latvijas pievienošanu Vā-

cijai. Tomēr bija cilvēki, kas protestu neparakstīja, un tādējādi iz;cēlās

polemika komitejas locekļu vidū. 1916. gadā Rainis no komitejas v

stājās.
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29.12.24. (267. lpp.)

1 A. Jesena apgādā iznākušās Raiņa dzejoļu grāmatas «Lellīte Lo-

lite» un «Vasaras princīši un princītes».
2 Dzejnieks Rieteklis 1925. gada 4. janvāri svinēja 50 gadu literārās

darbības jubileju; Rainis 1924. gada 31. decembrī uzrakstīja dzejoli —

apsveikumu «Dzejniekam Rieteklim uz viņa 50 gadu rakstniecības pie-

minas svētkiem», kurš nolasīts Rietekļa jubilejas sarīkojumā Valmierā.

3 K. Videnieks (JZ, 1924, 29. decembrī) pārmeta, ka «vietām tā nav

bērnu dzeja» — bez rituma, bez atskaņām, bez spilgtām gleznām; kri-

tizētas tika ari N. Strunkes ilustrācijas.

30.12.24. (267. lpp.)

1 Domāts JZ (1924, 30. decembrī) ievadraksts «Vienošanās», kurā

deklarēta Raiņa prasība, lai laikraksts «atteiktos no melnajiem»: «Mums

nav nekā kopīga ar labā spārna pilsoņu apvienību.»
2

Apdrošināšanas sabiedrība.

3 Vajāta nevainība (vācu vai.).

31.12.24. (268. lpp.)

1 Dzejolis «Jaunu gadu, jaunu laimi!» (Scd, 1925, i. janvārī).
2

Līgotņu Jēkaba vēsturisks stāsts «Reinholds Lenčs» (JZ, 1924).

BJ. Veseļa apskats «Daiļliteratūra gada laikā» («Daugavas gada

grāmata 1925. gadam»),
4

Jaungada vēlējumu rubrikā «Domas gadu maiņā» (JZ, 1924, 31. de-

cembrī) Rainis kritizēja Latvijas valdošo aprindu atkāpšanos no demo-

krātisma: «Demokrātiju sargā nešaubāmi tikai mūsu strādniecība, —

demokrātiskā pilsonība ļaujas iespaidoties pat no melniem dēku bru-

ņiniekiem, un nedemokrātiskā — tās ideāls ir pašausta aristokrātija.»

Dzejoli «Jaunu gadu, jaunu laimi!» (Scd, 1925, 1. janvārī) izteikti pār-

metumu, ka «pulciņš dēku vīru» Latvijā «vaļā palaiž noziedzniekus»

(domāts Andrievs Niedra), grib tautu pārdot melnajam bruņiniekam,
bet paši sev raust peļņu; dzejnieks aicina pamatšķiru, lai tā sargā de-

mokrātiju, tautas intereses: «Gaišu cīņu pretī tumsai! Gaiši ieroči un

bruņas!»

1925.

Dienasgrāmatas ieraksti rāda Raiņa lielo sabiedrisko noslogotību —

Nacionālā teātra direktors, saeimas deputāts, saeimas Ārlietu komisi-

jas loceklis, Skatuves mākslas padomes loceklis; 1925. gadā Raini ievē-

•ēja arī Rīgas pilsētas domē. Sēde sekoja sēdei, daždien — pat vairā-

kas. Bez tam uzstāšanās dažādos kongresos, sarīkojumos, jubilejās.

Rainis bieži teica runas, kuras iepriekš mājās sagatavoja, bet pēc noru-

nāšanas vēlreiz caurlūkoja un tikai tad nodeva publicēšanai presē.
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Raiņa sabiedriskā aktivitāte un popularitāte izraisīja pastiprinātus

buržuāzisko nacionālistu uzbrukumus. Visasāk, kā parasts, uzbruka

melnsimtnieciskais «Latvis». Arī valdošajām aprindām (ministru kabi-

netam) Rainis ar savu demokrātisko nostāju kjuva aizvien «neērtāks».

Sociāldemokrātu līderi turpināja savas politiskās mahinācijas. Rezultātā

ap Raini saaudās vesels intrigu tīkls. Tika laisti darbā visdažādākie pa-

ņēmieni. Tā, piemēram, Rainim ciniski ziņoja, ka «došot Durbi, kad po

litiski nedarbošoties» (2.2.25.). Rainis negāja uz šādu kompromisu, jo —

«savu pārliecību nevaru pārdot» (2.2.25.). Sapratuši, ka Rainis labprā-

tīgi neatteiksies no politiskās cīņas, pret viņu sāka īstu «auksto karu»,

kurā apvienojās divas ārēji it kā atšķirīgas, bet savā antisociālismā

radniecīgas nometnes — buržuāziskie nacionālisti un sociāldemokrā-

tiskie izlīdzēji.

1925. gada sākumā saeimas priekšsēdētājam F. Vesmanim piedāvāja

sūtņa posteni Londonā. Viņa vietā par saeimas priekšsēdētāju sociāl-

demokrātu frakcija izraudzīja Raini. Tā sociāldemokrātiem būtu laba

reklāma, tāpēc arī viņu vadība, īpaši F. Cielēns, centās Raini pierunāt

(18.1.25.; 19.1.25.; 4.2.25.). Par to tika solīts valsts prezidenta postenis.

Taču slepeni jau sociāldemokrātu līderi bija" nobalsojuši pret Raiņa

valsts prezidenta kandidatūru (17.10.25.). Tāpēc Rainis savlaicīgi atteicās

arī no saeimas priekšsēdētāja vietas. Viņš saprata, ka, šajā postenī bū-

dams, nekādas būtiskas izmaiņas valsts sabiedriski politiskajā virzībā

radīt nespēs. Zīmīga šai sakarā Raiņa atzīme: «Nevaru izšķirt, vai iet,

vai ne [..] Es nekā nespēšu līdzēt.» (19.1.25.) Par saeimas priekšsēdētāju
iecēla P. Kalniņu.

1925. gada pavasarī sākās ažiotāža ap Nacionālā teātra direktora

posteni. Dienasgrāmata atklāj, ka visniknākais Raiņa apkarotājs bijis

Zemnieku savienības darbonis un tolaik ministru prezidents Hugo Cel

miņš (24.3.25.), kurš savu mērķu sasniegšanai izmantojis arī citu mi

nistru terorizēšanu (27.3.25.), jo izglītības ministrs Arvīds Kalniņš bija

par Raiņa atstāšanu Nacionālajā teātrī. A. Kalniņš centās panākt, lai

Rainis pats atsakās no teātra vadības (17.6.25.). Rainis neatteicās, jo

atšķirībā no saeimas priekšsēdētāja kā teātra direktors cerēja daudz

sasniegt latviešu teātra, latviešu kultūras demokratizācijā. Kad Rainim

piedraudēja ar atlaišanu, viņš kompensācijai pieprasīja citu atbilstošu

posteni, jo it kā baidījās zaudēt prestižu tautas masās.

Sociāldemokrātu līderi, apskaitušies par Raiņa «nepaklausību», viņu

pat nedomāja aizstāvēt: «.. dusmojos, ka partija mani neaizstāv. Vai

nebūs tik jāizstājas no frakcijas» (28.3.25.); «mūsu Jaudis vienaldzīgi»

(31.3.25.). Saprazdami, ka Raini tik un tā atlaidīs, sociāldemokrāti veikli

izmantoja situāciju: par Nacionālā teātra direktora posteni ietirgoja

savai partijai Valsts bankas padomes locekļa vietu. Atbildot uz F. Cie

lēna liekulīgo līdzjūtību par aiziešanu no teātra, Rainis viņam

1925. gada 7. jūlijā rakstīja, ka «partija taču par to dabū pilnīgu kom-
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pensāciju, jo b. Fr. Menders top iecelts Latvijas Bankas padomē. [..] šī

maiņa tiek izdarīta pēc norunas.» (KR 23, 323. lpp.)

Politiskā amatu tirgošana, klajie un slepenie uzbrukumi, tenkas un

aplamās ziņas, ar kurām Rainis tika mulsināts un musināts pret teātra

direktora amata kandidātiem, īpaši pret A. Gulbi, jo reakcionārajām

aprindām nepatika, ka A. Gulbis laiž klajā Raiņa kopotos rakstus (zī-

mīgi, ka A. Gulbja kandidatūru izvirzīja tieši ulmaniskā-celmiņiskā

Zemnieku savienība, kuras politikai A. Gulbis stāvēja stipri tālu), —

las viss, gluži dabiski, aizvainoja, sāpināja dzejnieka jau tā jūtīgo dvē-

seli. Viņš gan rakstīja, ka «kreņķu nav» (2.4.25.), bet, ja ielūkojamies

marta, aprīļa ierakstos, redzam, ka Rainis īsti radošam darbam nepie-

vēršas. Vienīgi lasīja. Atkārtojas atzīme «Nestrādāju» un tūlīt arī —

«Jāstrādā» vai «Jāstrādā, bet neiet». Raini mocīja pašpārmetumi, viņš

gribēja polemizēt, bet trūka spēka, māca liels garīgs nogurums. Tā

Raiņa politiskie ienaidnieki panāca, ka dzejnieks krietnu laiku nespēja

pievērsties mākslinieciskās jaunrades darbam.

1925. gadā Rainis pabeidza bērnības epu «Saules gadi», kuru publi-

cēja A. Jesens «Jaunības Tekās», kā arī sacerēja dzejoļus, kas iespiesti

periodikā un pēc tam krājumos «Mēness meitiņa» un «Putniņš uz zara».

Nozīmīgākais minētā gada devums bija ievadi, kurus Rainis rakstīja

saviem kopotajos rakstos «Dzīve un darbi» ievietotajiem sacerējumiem

(ievadi apkopoti KR 18. sējumā). No dienasgrāmatas redzams, ka pie

ievadiem (tāpat pie korektūru lasīšanas) Rainis bija spiests strādāt ļoti

intensīvi, nereti lielā steigā.
Plašu sabiedrisku rezonansi ieguva Raiņa 60. dzimšanas dieoas svi-

nības (pirmā dzejnieka jubileja dzimtenē!). Taču arī te izpaudās poli-

tiskās pretrunas. 11. septembrī Raiņa godināšanu rīkoja Latvijas Skolo-

tāju savienība savā namā Dzirnavu ielā 12/14, un tās pašas dienas va-

karā — LSDSP Centrālā komiteja savās telpās Akas ielā 10, 12. sep-

tembrī saeimas sarīkojums (apsveikšana un koncerts) Amatnieku biedrī-

bas zālē, 20. septembrī — Liepājas teātrī, 19. oktobrī — Nacionālajā

teātrī. Vissirsnīgākie, kā atzīmējis Rainis, bijuši skolotāji, bez aizrautī-

bas
— sociāldemokrāti Akas ielā un buržuāziskā inteliģence Nacionā-

lajā teātrī.

Taču tūlīt pēc jubilejas atsākās uzbrukumi. Pēc pirmā uzbrukuma

(svešu cilvēku ielaušanās Raiņa dzīvoklī), kas notika 1925. gada 25. ok-

tobrī, Rainis pārtrauca dienasgrāmatas rakstīšanu un atsāka tikai 27. de-

cembrī ar rūgtu konstatējumu: «Nāk Ulmaņa valdība un uzbrukums

man uzvaras priekā.» (22.12.25.) Te jāatzīmē, ka Latvijas otrās saeimas

vēlēšanās (1925. g. oktobrī—novembri) Rainis tika izvirzīts blakus

<*■ Cakstem un K. Ulmanim par kandidātu uz Latvijas valsts prezidenta

Posteni, taču saeimas sociāldemokrātu frakcija prezidenta vēlēšanās

R aiņa kandidatūru izgāza un nobalsoja par J. Čaksti. J. Čakste tādē-

jādi turpināja pildīt valsts prezidenta pienākumus, bet K. Ulmanis
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kļuva par ministru prezidentu un valdību sastādīja tikai no labējo par-

tiju pārstāvjiem.

Paralēli dienasgrāmatai (melnu kalikona vāku kladītē) Rainis

1925. gada janvārī, aprīlī, augustā un oktobrī rakstīja dažas piezīmes

atsevišķā bloknotā (22963). Piezīmēs atspoguļojas dzejnieka darbs

pie ievadu sacerēšanas dzejoļu krājumiem «Klusā grāmata», «Tie, kas

neaizmirst», «Gals un sākums» sakarā ar to ievietošanu kopotajos rak-

stos «Dzīve un darbi».

ledziļināties Raiņa politiskajos un filozofiskajos uzskatos palīdz ari

viņa atziņas par Latvijas valsts tapšanu un pastāvēšanas pretrunām.

Rainis konstatē, ka mēs «kā tauta varam pastāvēt [..] Kā valsts neva-

ram pastāvēt» (25.1.25.). Kā tauta mēs esam vēsturiski izveidojusies

kopība, jo «ienaidnieki mūs sapēra kopā par tautu» (6.4.25.). Kā valsts

turpretim mēs esam kā viena liela privāta biedrība, kurā valda pilso-

nība, kliķes un mazas intereses: «Mēs bijām attīstījušies līdz privātu

biedrību organizēšanai, un šo attīstības pakāpi mēs piemērojām valstij,

valsti darām par lielu biedrību. Tā viņa nav.» (6.4.25.) Valsti šī vārda

ideālā nozīmē, pēc Raiņa domām, var uzcelt tikai sarkanā krāsa, t. i,

revolucionārā strādniecība, bet Latvijas valsti ceļ un veido pilsonība,

Pilsonības centieni, tēlaini raksta Rainis, virzīti uz to, lai sarkano krāsu

padarītu «aizvien tumšāku: no ugunssarkanās jau tapusi ķiršbrūna, —

un kā ideāls rēgojas arvien tumšāka nokrāsa līdz melnai» (27.1,25.).

Tā kā minētās piezīmes nav sistemātiski rakstītas un nav ar die-

nasgrāmatas, bet gan ar ekspromtu raksturu, tās pilnā veidā netiek

iepludinātas Raiņa šī perioda regulāri rakstītajā dienasgrāmatas tekstā.

Nozīmīgās atzīmes ievietotas komentāros pie atbilstošo dienu ierak-

stiem, tādējādi sasaistot tās ar Raiņa dzīves hronoloģisko ritējumu, t. i.,

ar attiecīgo dienu, kad tās radušās.

2.1.25. (269. lpp.) ktu.i

1 Oranges — apelsīni (franču vai.).

3.1.25. (269. lpp.) ' m..%_» » »-.

„

1 1909. gadā grāmatā «Anss Ķebelkāja, nelaimes putnis, un Vanna

sestdienas vakarā» Raiņa atdzejojumā bija ievietots V. Buša dzejoib

«Hans Huckebein»; 1925. gadā iznāca šī dzejoļa jauns izdevums «Ansij

Tupukāja» Diženajo Bernharda tulkojumā; Rainis acīmredzot interesē-

jās, vai 1925. gada izdevumā nav izmantots viņa atdzejojums.

2 Raiņa piezīme 3.1.25.: «Visu dienu nopūlos ar «Rīgas raganu",

neko nepanāku, tikai nogurstu. Uzrakstu tikai 12 rindiņas diengrāmatas»

4.1.25. (269. lpp.)

1 Domāts nams Tērbatas ielā;

' 2 Raiņa piezīme 1.4.25.: «Rakstu ievadu «Klusai grāmatai», bet tūlii>

skaidrā un to negribas pārrakstīt, tādēļ nenāk šinī grāmatā iekšā.»
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5.1.25. (269. lpp.)

1 Raiņa piezīme 5.1.25.: ««Kl. gr.» ievada piezīmes 45 rind. Pabeigts.»

6.1.25. (269. lpp.)

1 Raiņa piezīme 6.1.25.: «Kas tās par briesmīgām grāmatām: «Kl.

grām.» un «T., k. n.»! Es nemaz nevaru izturēt, viņas lasot. Pie ievada

prozas es vienmēr apstājos; šī proza tik stipra, ka vēl tagad pēc tik

daudz gadiem jādrebinājas.

Kāda briesmīga vienaldzība ir manā dzimtenē pret visu pagājušo! ja
vēl ko grib zināt, tad anekdotes, bet skandalozas; un tādu mums nebija.

«Leišu dziesma» bija dota še saīsināta «mūsu apgaismotos laikos» —

cenzūras dēj; tagad diemžēl nesaīsinātā teksta man nav vairs.

Jau tanī laikā šinī dzejas grāmatā ir uzsvērta mūsu vienība ar latga-

ļiem, mūsu brālība ar lietaviešiem un draudzība ar igauņiem; te iz-

teikta latviešu politikas pamatdoma jau pirms pašas Latvijas.»

7.1.25. (270. lpp.)

1
Edvīns Mednis, viens no ekstrēmā nacionālisma ideologiem, rakstīja

arī lugas; jādomā, ka viņš Rainim kā Nacionālā teātra direktoram bija

iesniedzis savu lugu «Masku deja», kuru Rainis teātra repertuārā nav

uzņēmis; minētā luga Nacionālajā teātrī uzvesta nākamā sezonā pēc

Raiņa aiziešanas no direktora posteņa.
2

Akciju iemaksa Latvijas cukurfabrikai (skat. 1. komentāru 7.6.24.

ierakstam).
3

Raiņa piezīme 7.1.25.: «Rakstu ievadu «T., k. n.», nobeidzu. Kopā

rindiņas.»

8 1 25. (270. lpp.)

1Raiņa piezīme 8.1.25.: «Rakstu no rītus V25—7 un nobeidzu ievadu

«Galam un sākumam», iznāk 78 rindiņas. Sāku vēl «Saules gadus».»

12-l-25. (271. lpp.)
1 Jašnie wielmožny pan — augsti godāts kungs (poļu vai.).
2

P. Birkerts.

,4 I -25. (271. lpp.)
1

Rīgas pilsētas domes vēlēšanas, kas notika 1925. gada martā.
2

Nenoskaidrota persona, kuru Rainis sūtīja pie toreizējā Nacionālā

l°ātra diriģenta Alfrēda Kalniņa ar ieteikuma vēstuli (skat. vēstuli

KR 23, 318. lpp.).
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15.1.25. (272. lpp.)

1 Raiņa piezīme 15.1.25.: «Visu laiku rakstīju «S. gadus», bet tūliņ

skaidrā, tā nenāca še iekšā. Atstāt še arī melnrakstus nav nozīmes,

Mana jaunā sistēma tātad praktikā neiznāk.»

17.1.25. (272. lpp.)

1 Skat. I. komentāru 14.1.25. ierakstam;

2 Ivandi Kaiju 1921. gadā Valmierā priekšlasījuma laikā ķēra trieka,

kas rakstniecei atņēma dzirdi, runu un kustību spēju; pēc vairāku gadu

ārstēšanās veselība uzlabojās tik tālu, ka viņa varēja nedaudz staigāt

un runāt, rakstīt ar kreiso roku.

3 lespējams, Anna Treimane.

4 Domājams, Anna Veckalne.

18.1.25. (273. lpp.)

1 1925. gada 27. janvārī Dailes teātrī notika studentu biedrību

«Klints» un «Zemgalija» rīkots rakstnieku vakars; Rainis nepiedalījās.

19.1.25. (273. lpp.)

1 Baznīcas ielas nama īrnieks Dreimanis bija solījies jau 1925. gada

15. janvāri atstāt dzīvokli (skat. 14.1.25. ierakstu).
2 1925. gada 24. janvārī Rīgas 4. vidusskolas telpās notika Latvijas

Skolotāju savienības rīkotais K. Dēķena 35 gadu pedagoga darbības

jubilejas vakars; Rainis tanī nepiedalījās, bet aizsūtīja dzejoli «Mūsu

Kārlim Dēķenam».
3 1925. gada 26. janvārī notika 1905. gada revolūcijas 20 gadu atce-

res vakars L. Ģildes telpās; Rainis nepiedalījās, Aspazija nodeva no

Raiņa sveicienu.

4 Līna Canka par piedalīšanos latviešu strēlnieku cīņās bija apbal-

vota ar Lāčplēša kara ordeni; par šiem nopelniem viņai vēlāk piešķiia

Lielrendas muižas centru.

20.1.25. (274. lpp.)

1 1923. gadā bija iznākusi grāmatā krājuma «Mūza m~jās» pirma

daļa; otro daļu no periodikā publicētajiem un rokrakstā palikušajiem

dzejoļiem Rainis pievienoja krājumam, ievietojot to kopotos rakstos

«Dzīve un darbi».

2 Skat. 2. komentāru 19.1.25. ierakstam.

3 1925. gada 24. janvārī notika K. Dēķena jubileja (skat. 2. komen-

tāru 19.1.25. ierakstam), 25. janvārī — vairākas sociāldemokrātu rīko-

tas t. s. tautas sapulces (Slokas ielā, Iļģuciemā, Čiekurkalnā), 26. jan-

vārī — 1905. gada revolūcijas atceres vakars (skat. 3. komentāru

19.1.25. ierakstam), 27. janvārī — rakstnieku vakars (skat. komentāru

18.1.25. ierakstam); nevienā no minētajiem pasākumiem Rainis nepie-

dalījās.
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21.1.25. (274. lpp.)

1 Lijas, resp., O. Kliģeres, stāsts «Kā mazā Zenta izglābās no prece-

nieka» (MJT, 1925, 2. nr., 112.—113. lpp.); Rainis to dēvē par «Gre-

dzenu», acīmredzot tāpēc, ka tajā stāstīts par gredzenu, ko uzdāvina

mazajai Zentai.

2 Skat. 2. komentāru 19.1.25. ierakstam.
3 Runa acīmredzot par komponistu Emīlu Dārziņu; Rainis atmiņas

nav uzrakstījis.

24.1.25. (275. lpp.)

1 Pēc studiju beigšanas (1923. g.) ārsts A. Bieziņš sāka strādāt Bērnu

slimnīcā un nodevās bērnu ķirurģijas problēmām; A. Priedkalne lūdza

Raini parūpēties par Kultūras fonda pabalstu A. Bieziņa pētījumiem

bērnu ortopēdijā.
2 Skat. komentāru 18.1.25. ierakstam.
3 «Zelta tauriņš» («Atpūta», 1925, 12. nr.) ietilpst «Saules gadu» ot-

rajā dziesmā «Daugavas klēpis».
4

Raiņa piezīme 24.1.25.: «Laikraksti nedod nekādu pareizu infor-

māciju. Kliķes un mazas intereses. Ārzemēs esot, mums nebij pārskata

par to, kas še notiek. Vajdzēja pieprasīt ziņas ar vēstulēm, privāti.

Neapdāvināti avīžnieki.»

25.1.25. (275. lpp.)

1 Nav ziņu, ka šais valodās Raiņa «Jāzeps un viņa brāļi» būtu pār-

tulkots, kaut gan šādi apgalvojumi tolaik parādījās. Piemēram: «J. Raiņa

drāma «Jāzeps un viņa brāļi» pārtulkota itāliešu valodā, un viņa Itā-

•ijā drīzumā parādīšoties atsevišķā grāmatā.» («Latvju Grāmata», 1925,
!■ nr., 47. lpp.)

2 Raiņa piezīmes 25.1.25.: «Tikt brīvam pašam priekš sevis, vaļā no

amatiem un darbiem, lai reiz spētu aplūkot sevi un pasauli, un nā-

kotni. Saprast pasauli vislabāk darbfā?]. Vai tas ir pareizi? Enerģijas

zaudējums.

Pats par sevi saprotams, ka visu dzīve var iziet tikai uz labklājību,

nevar iedomāties, ka bez tās var dzīvot un citu mērķi dzīvei turēt.

Un tomēr ir.

Mēs kā tauta varam pastāvēt, tikai ar vienu ieroci cīnoties, kultūr.

garīgfo] būtību. Kā valsts nevaram pastāvēt. Mans pienākums garīgi

aptvert Eiropu un Āziju un atrast sintēzi. Vai tas vairāk nekā Lfat-

viJas] prezidents? Savienot nevar. Jāaiziet sevī.»

26-L25. (275. lpp.)
1 O. Kliģere atceras, ka Rainis viņu mudinājis pievērsties rakst-

niecībai; ar Raiņa palīdzību pāris stāstiņi uzrakstīti un aizsākts pat
r°māns, bet tas arī viss.
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27.1.25. (275. lpp.)

1 Acīmredzot Rainis palīdzējis Idai Izandei gatavot kādu apcerējumu

par minētajiem rakstiem.

2 Raiņa piezīme 27.1.25.: «Sarkano krāsu nevar ciest mūsu pil-

soņi, — kad nu par nelaimi mūsu karogā ir divas sarkanas krāsas un

tikai viena balta — kas pilnīgi saskan ar tautas sarkanās un baltās

daļas līdzdalību valsts uzcelšanā —, [tad] pilsoņi vismaz lūko sarkano

krāsu noskaņot uz iznīkšanu un padarīt viņu aizvien tumšāku: no

ugunssarkanās jau tapusi ķiršbrūna, — un kā ideāls rēgojas arvien

tumšāka nokrāsa līdz melnai.»

29.1.25. (276. lpp.)

' Rainis rekomendāciju uzrakstījis, jo tā paša gada 31. janvāri

«Jaunākajās Ziņās» publicēta A. Bieziņa recenzija par 1923. gadā iz-

nākušo A. Priedkalna grāmatu «Mazu bērnu kopšana»,

30.1.25. (276. lpp.)

1 Skat. komentāru 5.10.24. ierakstam; tā kā Aspazija, lietu izskatot,

vairs sūdzību neuzturēja, jo jaunos, vēl zaļos uzbrucējus viņa nopietni

nevarot ņemt, dzejniece tiesā tika uzaicināta kā lieciniece.

2 Ir saglabājusies Raiņa ieteikuma vēstule A. Jesenam, datēta ar

1925. gada 30. janvāri (skat. KR 23, 319. lpp.); Rainis ieteica A. Je-

senam pieņemt darbā O. Kliģeri, tomēr viņa pie A. Jesena strādāt

neaizgāja.

2.2.25. (277. lpp.)

1 Šī frāze attiecas uz laikrakstu «Sociāldemokrāts», kurā publicene

raksti ne reizi vien centās Raini sanaidot ar komunistiem; Rainis te

fiksējis sociāldemokrātu ideologu vēlmi — izmantot Raiņa popularitāti

kā ieroci, kā reklāmu tautas masu atvilināšanai no komunistiem un

pievilināšanai sociāldemokrātijai. — Liecību, ka Rainis nebija ne pret

komunistiem, ne pret Padomju Savienību, sniedz kaut vai šis pats

dienasgrāmatas ieraksts, kur viņš ieteic Aparītei, resp., Emmai Aparei.

braukt uz Krieviju. E. Apare nelaimīgas mīlestības dēļ bija mēģinā-

jusi izdarīt pašnāvību. Pēc tam nāca pie Raiņa, pēc vairāku stundu

sarunas dzejnieks viņu atgrieza dzīvei (skat. 12.2.25. ierakstu).

2 Rainis bija rakstījis A. Jesenam, ka grib pārtraukt «Saules gadu»

publicēšanu (skat. 30.1.25. ierakstu); A. Jesena vēstule — KR 4|

446. lpp.

5.2.25. (278. lpp.)

1 Rainis šai laikā varēja būt lasījis E. Birznieka-Upīša stāstus «Ka

pasakā», «Vasara Līčos» (JT, 1925, 1., 2. nr.) vai arī «Stirniņa» un «Uz

zemēm» (MJT, 1925, 1., 2. nr.).
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2 «Jaunāko Ziņu» 1925. gada 7. februāra numurā ar parakstu G.

publicēts ziņojums: «Par kandidātu uz saeimas priekšsēdētāja amatu

tam gadījumam, ja Fr. Vesmani ieceltu par sūtni Londonā, vair. s.-d.

frakcija izraudzījusi dep. J. Raini, un viņš jau devis savu piekrišanu.

Paredzētā amatu maiņa tuvākā nākotnē nav gaidāma.»

7.2.25. (278. lpp.)

1 Skat. 2. komentāru 5.2.25. ierakstam.

6.2.25. (279. lpp.)

1
1924. gadā bija pieņemts lēmums par 13. mēneša algas izmaksu

valsts darbiniekiem; Rainis šeit tātad runā par 1924. gada 13. mēneša

algas saņemšanu.

11.2.25. (280. lpp.)

1
D. M. raksts «Vai tiešām Rainis?» («Latvijas Sargs», 1925, 10. feb-

ruārī) pārmeta Rainim piedalīšanos 1905. gada revolūcijā, kura esot

atnesusi tautai tikai ciešanas un zaudējumus; iebilda pret saeimas

priekšsēdētāja amata nodošanu revolucionāri un bezdievīgi noskaņota

cilvēka rokās; par to, ka Rainis Jansonu saudzējis, kā lasām tālāk

dienasgrāmatas ierakstā, rakstā tieši nekas nav teikts; to Rainis izse-

cinājis no konteksta.

12.2.25. (280. lpp.)

1 Runa par Nacionālā teātra direktora posteni; E. Felsbergs tobrīd

bija izglītības ministrs (no 1924. g. decembra līdz 1925. g. martam).

13.2.25. (280. lpp.)
1

Skat. 2. komentāru 17.1.25. ierakstam.

16-2.25. (281. lpp.)
1

Raiņa dzejolis A. Priedkalna kapa piemineklim.
2 1925. gada 15. februārī Strādnieku sportistu savienības biedrs

Aleksandrs Masaks tika nošauts uz Tērbatas un Martas ielas stūra

b"dī, kad izlīmēja tur sociāldemokrātu kandidātu sarakstus Rīgas pil-

sētas domes vēlēšanām (starp citiem šajā sarakstā minēts arī Rainis),

j° tuvumā (Martas ielā 5) atradās Nacionālās jaunatnes klubs un tā

biedri izraisīja kautiņu ar A. Masaku. Nākamajā dienā —
16. febru-

āri — sanāca ministru kabineta ārkārtēja sēde un ministru prezidents

Paziņoja, ka «slēdzams tiklab Nacionālais klubs, kā Strādnieku sporta

(JZ, 1925, 16. februārī).



474

17.2.25. (282. lpp.)

1 Rainis teica ļoti asu runu: nacionālistu uzbrukumu A. Masakam

kvalificēja kā barbarismu un nostāšanos pret demokrātiju, nosodija
valdības pieņemto lēmumu par abu pušu vainīgumu (Raiņa runas

atreferējums JZ, 18. februārī; pilns, Raiņa uzrakstīts teksts Scd, 19. feb-

ruāri). Saeimas sēdē ar balsu vairākumu pieņēma Zemnieku savienības

deputāta J. Klīves iesniegto un labējo partiju deputātu atbalstīto t. s

vienkāršo pārejas formulu — notikumu objektīvu noskaidrošanu, tā

dājādi apliecinot uzticību valdībai.

18.2.25. (282, lpp.)

1 G. Bīhnera lugu «Dantona nāve» Rainis bija pārtulkojis Šveice?

emigrācijas periodā un 20. gadu sākumā piedāvājis Dailes teātri»

izrādīšanai, taču tagad E. Smiļģis bija izvēlējies R. Krodera tulkojumu

vai pat uzdevis viņam to pārtulkot (pirmizrāde ar nosaukumu «Dan-

tons» 1925. g. 19. februārī).

20.2.25. (282. lpp.)

1 20. februārī Nacionālajā teātrī notika A. Brigaderes lugas «Sievu

kari ar Belcebulu» pirmizrāde.

21.2.25. (283. lpp.)

1 Universitātes aulā pīkst. 12 atzīmēja ekonomista K. Baloža 25 gadu

zinātniskā un pedagoģiskā darba jubileju.
2 Tajā pašā dienā Rīgā, Dzirnavu ielā 12/14 atklāja Skolotāju namu.

22.2.25. (283. lpp.)

1 Rainis piedalījās A. Masaka (skat. 2. komentāru 16.2.25. ierakstam)

apbedīšanā; viņš runāja pie zārka, kas bija novietots Matīsa ielā 11/M
pēc tam gāja pavadītāju pulkā.

23.2.25. (283. lpp.)

1 Acīmredzot runa, ko Rainis teica 22. februārī, atvadoties no

A. Masaka (tā nodrukāta Scd, 1925, 24. februāri).

25.2.25. (284. lpp.)

1 Labs vārds (franču vai.).

2 Skat. komentāru 27.3.24. un 16.11.24. ierakstiem.-

--26.2.25. (284. lpp.)

1 Jādomā, Spunda «Agvptisches Traumbuch» (skat. 19.2.25. ierakstu)-

--2 Rigā bija ieradies angļu diplomāts un Tautu savienības ģenerā
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sekretārs Ēriks Drumonds; 26. februārī viņam par godu pīkst. 14 rīkoja
brokastis Latvijas ministru prezidents un vakarā mielastu — valsts

prezidents; Rainis acīmredzot bija aicināts brokastis pie ministru pre-

zidenta, jo lunch — otrās brokastis (angļu vai.).

27.2.25. (284. lpp.)

1
Pīkst. 16 Universitātes aulā notika Tautu savienības veicināšanas

biedrības svinīga sēde.

2
Sociāldemokrātu frakcija bija iesniegusi iekšlietu ministram pro-

testu pret Pašvaldības departamenta direktoru, kas ar savu rīkojumu

bija pārcēlis Valmieras pilsētas domes vēlēšanu termiņus, jo šāds rīko-

jums runā pretī likumam; saeimas vairākums noraidīja sociāldemokrātu

pieprasījumu; to sociāldemokrāti uzskatīja par administratīvas patva-
rības sankcionēšanu un demonstratīvi atstāja zāli; kvoruma trūkuma

dēļ saeimas sēdi slēdza.

3
Sociāldemokrātu rīkota sapulce sakarā ar Rīgas pilsētas domes

vēlēšanām; Pauls — Pauls Kalniņš.

28.2.25. (285. lpp.)

1 1925. gada 28. februārī sākās (un turpinājās 1. martā) Rīgas pil-

sētas domes vēlēšanas, kurās kandidēja arī Rainis un Aspazija.
2

1925. gada martā izglītības ministra amatā E. Felsbergu nomainīja

Arvīds Kalniņš, demokrātiskā centra partijas deputāts saeimā. Kad

1925. gada pavasarī sākās uzbrukumi Rainim kā Nacionālā teātra di-

rektoram, A. Kalniņš Latvijas ministru kabinetā bija vienīgais, kas aiz-

stāvēja Raini, prasīja viņa atstāšanu direktora postenī.

13.25. (285. lpp.)
1

Rīgas pilsētas domes vēlēšanas;

2-3.25. (285. lpp.)

1 Rainim piešķīra Triju zvaigžņu ordeni; izmantojot dzejnieka vājību

(tieksmi pēc godinājumiem), buržuāziskās Latvijas valdība nospēlēja
veiklu komēdiju: piešķīra ordeni un tūlīt atņēma Nacionālā teātra

direktora
posteni, jo ordeņa nesējs nacionālisma politikai nebija bīs-

tams, bet teātra direktors bija «neērts». Rainis tobrīd šo «kompensā-

cijas politiku» vēl neizprata un steidzās pirkt fraku, pie kuras ordeni

nēsāt.

6-3-25. (286. lpp.)

1 AocToeßCKaa A. T. «BocnoMHHaHHH». M.—A., 1925.
2

Aktieris J. Lejiņš tai laikā strādāja Liepājas teātrī; Nacionālajā

teātrī viņš viesojās Armāna lomā A. Dimā romāna «Kamēliju dāma»

dramatizējuma iestudējumā.
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7.3.25. (287. lpp.)

1 Raiņa runas saturs nav zināms; sakarā ar politiskā stāvokļa sa

osināšanos, ko Latvijā bija radījusi Nacionālā jaunatnes kluba ■

Strādnieku sporta savienības slēgšana (skat. 2. komentāru 16.2.25. ierak

stam), sociāldemokrātu frakcija izvirzīja prasību par F. Vesmaņa pa

likšanu saeimas priekšsēdētāja postenī. Acīmredzot 7. martā LSDSf

Centrālās komitejas sēdē notikusi balsošana, kuras rezultātā F. Ves

manis saņēma atļauju doties uz Londonu par sūtni; viņa vietā par

saeimas priekšsēdētāju (Rainim atsakoties) nāca Pauls Kalniņš.

8.3.25. (287. lpp.)

1 Studentu biedrības «Zemgalija» 30 gadu jubilejas svinības. Par

Raiņa apsveikuma runu teikts: «Ar sevišķi skaistiem vārdiem jubilāri

apveltīja mūsu lielais dzejnieks b. J. Rainis.» (Scd, 1925, 11. martā.)

9.3.25. (287. lpp.)

1 Kopotu rakstu «Dzīve un darbi» 4. sējums, kurā ir krājuma «Me-

ness meitiņa» pirmpublicējums, darbu pie krājuma Rainis pabeidza

5. martā (skat. 5.3.25. ierakstu).
2 Acīmredzot Edvīns Mednis solīja apcerēt Raiņa daiļradi vadošajā

nacionālistiskajā laikrakstā «Latvijas Kareivis», kura redaktors viņšbija,

ja Rainis uzņems Nacionālā teātra repertuārā viņa lugu — jādomā.

«Masku deju» (skat. 7.1.25. ierakstu un tā 1. komentāru).

11.3.25. (288. lpp.)

1 1925. gada Rīgas pilsētas domes vēlēšanās visās listēs tik daudz

tika svītrotas kandidātes sievietes, ka domē netika ievēlēta neviena

sieviete, arī Aspazija ne. No sociāldemokrātu kandidātu saraksta vis

vairāk balsu saņēma K. Dēķens — 59 655 balsis, sekoja V. Bastjānis -

59 269 balsis, J. Jagars — 59 119 balsis un kā ceturtais — Rainis «

59 075 balsīm.

13.3.25. (289. lpp.)

1 Raiņa dzejoļu krājums «Zelta sietiņš» jau bija iznācis divos

izdevumos (1920, 1923), abi A. Gulbja apgādā. Pirmais izdevums ar

J. Jaunsudrabiņa vāka zīmējumu. Z. Are gribēja ilustrēt jaunu izde-

vumu; tāds atsevišķi nav iznācis.

2 Bez atalgojuma (franču vai.).

20.3.25. (290. lpp.)

1 20. martā saeimā ar 56 balsīm pret 29, atturoties 5, Paulu Kalntf»

ievēlēja par saeimas priekšsēdētāju.
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1 Par Nacionālā teātra direktora kandidātiem tika proponētas dau-

dzas un dažādas personas, ari A. Gulbis: «No Zemnieku savienības

puses Nac. teātra direktora postenim uzstāda Ansi Gulbi, kas savu

piekrišanu tomēr neesot devis.» (JZ, 1925, 30. martā.) Izglītības mi-

nistrs A. Kalniņš acīmredzot informējis, ka Zemnieku savienība negrib
A. Gulbi, bet gan

— E. Virzu. Vēlāk presē parādījās ziņa, ka E. Virzas

kandidatūru izvirzījis ministru prezidents H. Celmiņš, atsaucoties uz

E. Virzas labo viduslaiku melodrāmas pazīšanu (Scd, 1925, 1. aprīlī).

25.3.25. (291. lpp.)

1 26. marta vakarā sanāca Rīgas pilsētas domes ārkārtēja sēde. Tā

kā nevarēja vienoties par kandidātu Rīgas pilsētas galvas postenim, tā

ievēlēšanu noņēma no dienas kārtības. Tai vietā uzņēma jautājumu

par Bērnu slimnīcu, kura pamatā bija pret slimnīcas nekārtībām vēr-

stais Rīgas pilsētas bērnu patversmju inspektora A. Ūdra raksts «Mei-

teņu dīvaina saslimšana ar gonoreju Rīgā» (JZ, 1925, 25. martā). Dala

domes locekļu atbalstīja A. Ūdri, kuru pilsētas valde nekavējoties bija

atlaidusi no darba, citi — Rīgas pilsētas galvas A. Andersona viedokli,

ka A. Ūdris nepamatoti satraucis sabiedrību. Dome pieņēma lēmumu par

lietas drīzu un vispusīgu izmeklēšanu. Raiņa ieraksts liecina, ka viņš

uzskatījis Bērnu slimnīcas jautājumu par safabricētu, lai tādējādi intri-

ģētu pret Rīgas pilsētas galvu A. Andersonu un nepieļautu viņa tur-

pmāko ievēlēšanu.

27.3.25. (291. lpp.)

1 Intervijā «Ko saka Rainis par Nacionālo teātri un tā uzdevumiem»

(JZ, 1925, 28. martā) dzejnieks norāda, ka, neskatoties uz valsts pie-

maksu ikgadēju samazināšanu, teātra materiālais stāvoklis uzlabojies,

jo pieaudzis apmeklētāju skaits. Uz apvainojumiem, ka teātris pārlieku
daudz izrādot Raiņa lugas, viņš atbild, ka divas sezonas no jauna ne-

viens viņa darbs neesot iestudēts, bet «lijas Muromieša» uzvedumu

viņš apzināti esot aizturējis. Rainis aizstāv nepieciešamību izrādīt ne

'ikai savas tautas oriģināllugas, kādām Nacionālā teātra repertuārā

redzama vieta, bet arī klasiku un cittautu modernos sacerējumus. «Snie-

dzam arī mūsu kaimiņtautu labākos dramatiskos darbus, lai uzturētu

savstarpēju kultūrsaprašanos. Pagājušā gadā viesojāmies Lietuvā, nākošā

sezonā gatavojamies viesoties Somijā un Igaunijā.» lebildumus pret
£avu kandidatūru direktora postenim Rainis skaidro ar to, ka «es

sociālists», un uztver šos iebildumus ne pret sevi personīgi, bet ka

Principiālu viņa daiļrades un teātra mākslas virziena noraidīšanu. Ja

vil>v kā direktoru neapstiprināšot, — uzsvēra Rainis, tad kā konsek-

vence sekošot tas, ka «es savas lugas ne Nacionālā teātrī, ne citur

Latvijā vairs neļaušu izrādīt».



478

30.3.25. (292. lpp.)

1 A. Krfpders] rakstā «Rainis nedrīkst būt Nacionālā teātra direk-

tors» («Pirmdiena», 1925, 30. martā) centās pierādīt, ka Nacionālais

teātris gadu no gada slīd lejup, un tāpēc vajadzīgs jauns — īsts n

saprotošs direktors. Raini nedrīkst atstāt direktora postenī jo sevišķi

pēc tiem draudiem par savu lugu neatļaušanu izrādēm, ko viņš izteici;

28. marta «Jaunāko Ziņu» intervijā.
2

«Jēkaba dēlu», resp., lugas «Jāzeps un viņa brāļi» izrāde Londonš

notika 1925. gada 22. maijā. (Skat.: V. Hausmanis. «Rainis un te-

ātris». R., 1965, 177. lpp.)

1.4.25. (292. lpp.)

1 Anonīms raksts «Raiņa kliķe Nacionālā teātrī» («Latvis», 1925

1. aprīlī). Vārdā nevienu nesaucot, rakstā teikts, ka Raiņa direkcijas

laikā darbojusies kāda kliķe, kura pakļāvusi Raini savam iespaidam

un tagad rūpējoties par viņa palikšanu teātrī: «Šī kliķe tagad «savākusi»

vairāku Nac. teātra aktieru un aktrišu parakstus zem lūguma izgl

ministrim Arv. Kalniņam atstāt Raini joprojām par Nac. teātra direk-

toru. Tādiem parakstiem, saprotams, nav ne mazākās vērtības, jo tie

patiesībā ir izspiesti, un tāpēc to parakstu «vācēji» bez kavēšanās iz-

raidāmi no Nac. teātra.»

2 Skat. komentāru 27.3.25. ierakstam.

2.4.25. (293. lpp.)

1 Scd 1925. gada 2. aprīlī divi raksti (bez parakstiem) — «Nekul

turāli uzbrukumi b. Rainim» un «Riešana pret Raini nemitējas».

4.4.25. (293. lpp.)

1 1925. gada 4. aprīlī Matīsa ielā 11/13 sanāca LSDSP 10. kongress;

Raini ievēlēja prezidijā, viņš atklāja kongresu, savā runā (publicēta

Scd, 1925, 5. aprīlī) atgādināja 1905. gada cīņas, sveicot iebraukušos

ārzemju viesus, uzsvēra vācu sociāldemokrātu ietekmi latviešu sodai

demokrātijas darbības sākuma gados, vērsās pret pilsonību, kura grioo'
iznīcināt garīgo inteliģenci, apliecināja ticību strādniecības spēkam

«Dzīvie, radošie spēki un lielākās kulturālās vērtības nāk no str

niekiem.»

5.4.25. (294. lpp.)

1 Acīmredzot domāts saeimas priekšsēdētāja postenis, ko mēdza dēvēt

ari par saeimas prezidentu.



479

6.4.25. (294. lpp.)

1 Raiņa piezīme 6.4.25.: «Mēs bijām daudz tūkstošus tikai etnogrā-

fiska masa, ienaidnieki mūs sapēra kopā par tautu; mēs bijām septiņi

simti gadus tauta, liktens mums deva valsti.

Liktens mums, tautai, deva valsti, bet tauta bija septiņsimts gadus

dzīvojusi bez valsts, pat bez domas un ilgas par valsti. Vai šāda tauta

ir gatava uzturēt valsti? Tautai vajga gatavoties uz šo jauno lomu un

uzdevumu. Tautai galīgi jāpārvēršas, jo dzīve galīgi pārvēršas no

nepatstāvīgas uz patstāvīgu. Mēs vēl nesaprotam ne šo uzdevumu. Mēs

bijām attīstījušies līdz privātu biedrību organizēšanai, un šo attīstības

pakāpi mēs piemērojam valstij, valsti darām par lielu biedrību. Tā

viņa nav. Mēs nezinām, ka mums jāpārmācās un jāpārvēršas.»

10.4.25. (295. lpp.)

1 Diena, kad Rainis pirms pieciem gadiem atgriezās Latvijā; 1925.

gada 10. aprīlī Raini apmeklēja vairāki politiski, sabiedriski, kultūras

darbinieki, aktieri un dzejnieki, preses pārstāvji: «Pakavējoties zem

pavasara saules siltajiem stariem, viesi pavadīja patiesi mīļus un gaišus

mirkļus sarunās ar abiem mākslas meistariem. No katra viņu vārda

dveš liela sirsnība, darba prieks, cilvēku mīlestība un laimīgākas nā-

kotnes solījums.» (Scd, 1925, 10. aprīlī.)

12.4.25. (296. lpp.)

1 Mežmuiža (tagadējā Augstkalne) — apdzīvota vieta Dobeles ra-

jonā, Jelgavas—Zagares ceļā, 6 km no Zagares.
2

Mežezers; no izbraukuma ir saglabājušās vairākas fotogrāfijas; fo-

touzņēmumu
— Rainis pie Mežezera — skat. KR 18. sējumā.

14.4.25. (296. lpp.)
1

Dambekalne bija aizgājusi no darba Bērnu slimnīcā un pārcēlusies

uz Daugavpili.

16.4.25. (297. lpp.)
1

Latvijas Skolotāju savienības 9. konference, kas sanāca 1925. gada
l-

un 17. aprīlī Rīgā, jaunatklātajā Skolotāju namā Dzirnavu ielā 12/14.
2

P. Kūla tolaik bija Latvijas Skolotāju savienības valdes priekš-

sēdētājs.
3

Rainis paziņoja, ka viņam beidzot likumīgi piešķirts Durbes centrs,

ko viņš saskaņā ar agrākām norunām atstāj Latvijas Skolotāju savie-

mbas rīcībā; Raiņa runu atstāstījis konferences dalībnieks — skolotājs

Jānis Cers, taču neprecīzi norādījis, ka šī konference notikusi 1925. gada
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vasarā (J. Cer s. «Rainis Durbē». — «Literatūra un Māksla», 1981

16. septembrī).
4 Raini un Aspaziju ievēlēja konferences goda prezidijā.
5 Uz Rīgas pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja posteni kandidēja

kāds labējo pārstāvis un arī sociāldemokrāts J. Aberbergs; ar 44 pre:

42 balsīm domnieki ievēlēja J. Aberbergu.

17.4.25. (297. lpp.)

1 Domāts E. Turkinas raksts «Lielais reālists» (JZ, 1925, 15. aprīlī),

kas pārdrukāts arī «Rīgas Ziņās» (1925, 16. aprīlī) un «Sociāldemokrātā»

(1925, 17. aprīlī); rakstā atreferēta angļu kritiķa Valtera Džerolda žur-

nālā «The Bookman» 1925. gada marta numurā publicētā recenzija par

angju valodā tulkoto Raiņa lugu «Jēkaba dēli», resp., «Jāzeps un viņa

brāļi».
2

Arta rakstā «Mākslinieks baskājis Irbe» («Rīgas Ziņas», 1925,

16. aprīlī) uz jautājumu, ko gleznotājs domā par Jēzu Kristu un vina

mācību, Irbe atbildējis, ka, pēc viņa domām, katrai lietai ir savs upuri?

un, starp citu, teicis: «Rainim nevajaga braukt prom, tas ir pret Kristus

mācību. Vai tad ārzemēs dzīvos labāki cilvēki? Vajaga te saprasties, te

dzīvot un mīlēt.»

18.4.25. (297. lpp.)

1 Latvijas Arodbiedrību centrālbiroja apvienoto arodbiedrību 4. kon-

gress, kas sanāca Matīsa ielā 11/13; Rainis tika ievēlēts par goda

priekšsēdētāju.
2 Kongresā piedalījās ārzemju viesi, arī Zviedrijas arodbiedrības

pārstāvis Johans Olovs Johansons.

19.4.25. (297. lpp.)

1 Lietuvas dziedoņu koncerts Konservatorijas zālē.

20.4.25. (298. lpp.)

1 Jādomā, Kultūras fonda pabalsts O. Ezerlaukai un B. Skujeniecei

22.4.25. (298. lpp.)

1 L. Stengeles viesizrāde A. Bernšteina drāmā «Zaglis» Nacionālajā

teātri.

2 Tas bija ciniski provokatorisks F. Mendera mēģinājums «iztaustīt»

Raiņa uzskatus, jo, kā zinām, sociāldemokrātu politikāņi Raini, resp

Nacionālā teātra direktora posteni, izmainīja pret Latvijas valsts Bankas

padomes locekļa posteni, kuru piešķīra tieši F. Menderam.

23.4.25. (298. lpp.)

1
Dzejolis «Maija svētki» (LSDSP Centrālās komitejas

izdevuma

«Pirmais Maijs», 1925, 3. lpp.).
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26.4.25. (299. lpp.)

1 «Italienische Volksmārchen»; glabājas Raiņa personīgajā biblio-

tēkā (77420).

1.5.25. (300. lpp.)

1 1. Maija svinīgā saeimas sēde.
2 LSDSP 1. Maija svētku sapulce Matīsa ielā 11/13.

4.5.25. (300. lpp.)

1 K. Kvēps ar Krustiņa lomu R. Blaumaņa «Pazudušajā dēlā» atzīmēji

10 gadu darba jubileju.

6.5.25. (301. lpp.)
1

Dzejolis «Vasaras gaidas» (MJT, 1925, 6. nr.).
2

Skat. 1. komentāru 7.6.24. ierakstam.

7.5.25. (301. lpp.)
1 7. maijā sarakstīts dzejolis «lenaidnieki» («Ilustrēts Žurnāls», 1925,

7./8. nr.).
2

1925. gada 9. maijā Rīgā iebrauca grupa Igaunijas valdības pār-

stāvju, arī J. Jāksons (Igaunijas valsts vecākais), kurus Latvijas valdība

oficiāli uzņēma, rīkojot pieņemšanas, rautus, svinīgu izrādi Operā.

8-5.25. (301. lpp.)

1 «Jaunākās Ziņas» 9. maijā publicēja rakstu kopu «Latvju kultūras

darbinieku sveicieni igauņu tautai», kurā arī dažas Raiņa rindas par

viņa personīgajiem sakariem ar igauņu kultūru (studiju gados, «Kale-

vipoega» 1. dziedājuma tulkojums, «Zelta zirgs», kura viela ņemta no

'gauņu pasakas).

9-5.25. (301. lpp.)

1 Skat. komentāru 2.3.25. ierakstam.

2
Igauņu viesu pieņemšana Pilī pie valsts prezidenta J. Čakstes.

8
J. Jāksons — tolaik Igaunijas valsts vecākais, K. Asts — ministrs

bez portfeļa, arī literāts un žurnālists, 1905. gada revolūcijas dalībnieks,

sociāldemokrāts.

Ki.5.25. (302. lpp.)
1 Rainis piedalījās igauņu viesiem par godu rīkotajās saeimas bro-

kastīs.

.
2

Domāts t. s. Melngalvju nams (atradās Vecrīgā, Lielā Tēvijas kara

kūkā nopostīts).
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11.5.25. (302. lpp.)

1 Rīgas pilsētas rīkotās brokastis igauņu viesiem.

8 Alfrēds Bīlmanis, tolaik Ārlietu ministrijas preses nodaļas vadītājs,

Zemnieku savienības līderis; viņš ārzemēs organizēja dažādus bur-

žuāziskās Latvijas propagandas pasākumus, iespējams, ka tādā nolūka

piedāvāja Rainim braucienu uz Londonu.

8 V. Purvītis bija Latvijas Mākslas akadēmijas rektors (palika šai

postenī līdz 1934. g.), J. Vītols — Latvijas Valsts konservatorijas rek-

tors (līdz 1935. g.).
4 Rihards Bērziņš (pazīstams kā rakstnieks un tulkotājs ar pseido-

nīmu R. Valdess) bija LTA jeb Lētas, t. i., Latvijas Telegrāfa aģentūras

direktors.

8 «Karmenas» izrāde Nacionālajā operā.
6 Igauņu viesu atvadīšanās rauts; Virsnieku klubs atradās tag. M. Gor-

kija ielā, starp M. Gorkija ielu un LKP Politiskās izglītības namu.

12.5.25. (303. lpp.)

1 Lou Andreas Salome. «Die Stunde ohne Gott und andere

Kindergeschichten» (Jēnā, 1922); glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā

(121235).
2 Domāts brauciens uz ārzemēm,'

13.5.25. (303. lpp.)

1 Saeimā apsprieda lekšlietu ministrijas budžetu; debatēs izpaudās

vispārēja neapmierinātība ar valsts iekšējo politiku, ar to, ka pārlieku

lieli līdzekļi tiek piešķirti politiskajai apsardzei, aizsargiem, baznīcai.

17.5.25. (303. lpp.)

1 Skat. 1. komentāru 12.5.25. ierakstam.

20.5.25. (304. lpp.)

1 Saeimā apsprieda Izglītības ministrijas budžetu; Rainis savā runā

asi nosodīja kultūras izviršanu, atmaskoja tiesas šķiriskumu, aizstā-

vēja nepatiesi apvainotos baltkrievus, tāpat J. Komētu, Leonu Paegli,

vērsās pret A. Niedras attaisnošanu, raksturoja visu Latvijas dzīvi ka

vienu vienīgu veikalu.

2 Skat. 12.4.25. un 13.4.25. ierakstus.

22.5.25. (304. lpp.)

1 20. maija runa saeimā (publicēta Scd, 1925, 23., 24. maijā).

23.5.25. (304. lpp.)

1 Kā stāsta O. Kliģere, dzejnieks ar J. Šābertu ilgi divatā runājies,

nomierinājis.
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31.5.25. (305. lpp.)

1 G. Rīsa vēstulē, kas rakstīta vācu valodā un datēta ar 1925. gada
2. aprīli (28898), uzrunā dzejnieku par Raini.

1.6.25. (305. lpp.)

1 1925. gada 1. jūnijā sacerēts dzejolis «Uz strādnieku kultūras

svētkiem», kas atšķirīgās redakcijās publicēts Scd, 1925, 7. jūnijā, un

Tautas augstskolas izdevumā «Sestie Kultūras svētki», R., 1925, jūnijā;

«Ilustrētajā Žurnālā» 1925. gada 7./8. nr. publicēts dzejolis «lenaidnieki»

(skat. 1. komentāru 7.5.25. ierakstam).

6.6.25. (306. lpp.)

1 1925. gada 6. un 7. jūnijā notika plaši strādnieku kultūras svētki;

6. jūnija vakarā L. Ģildē bija organizētas lekcijas un koncerts; Rainis

nolasīja referātu «Darba tauta un nākotnes kultūra».

8.6.25. (307. lpp.)

1 1925. gada 8. jūnijā sacerēts dzejolis «Mēness un skroders», kuram

gan 44 rindas (publicēts MJT, 1925, 7. nr.).

9.6.25. (307. lpp.)

1
Tie ir; «Sasistā svilpīte», «Zoss un dzērve», «Jaunais zaķis un

vecais ezis» (visi MJT, 1925, 7. nr.) un «Sokrāts un ciemiņi» (JT,

1925, 7. nr.).

10.6.25. (307. lpp.)

1 «Rīgas Ziņās» (1925, 13. jūnijā) publicēts Arta raksts «Mūsu māk-

linieki vasarā. Rainis un Aspazija», kurā stāstīts, ka Rainis katru dienu

brauc uz Ķemeriem, vakaros aizņemts ar savu rakstu kopošanu, jo

gribot līdz 1. septembrim šo darbu pabeigt; šī darba daudzuma dēļ dzej-

nieks esot atteicies no saeimas priekšsēdētāja amata; uz jautājumu,

kādam jābūt māksliniekam, Rainis atbildējis: «Ētiski augstai, spēcīgai

un pilnīgai personībai. Mūsu laiku morāliskā sabrukumā tādu personību

bk maz, ka bieži vien, kur runā par mākslinieku, būtu jāsaka «kome-

diants».»

17.6.25. (309. lpp.)

1 Pēc konteksta spriežot, te runa par Izglītības ministriju un izglītības

ministru Arvīdu Kalniņu.

19.6.25. (309. lpp.)

1 1925. gada 19. jūnijā sanāca 4. Latvijas skolotāju kongress (2.
R īgas pilsētas vidusskolas telpās); Rainis sveica kongresu savā un As-

pazijas vārdā.
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2
Augusta Dīriķa skulptūra darināta (pēc fotogrāfijas) divos vari-

antos: dabiskā lielumā un mazāka; K. Zemdega to vērtē kā viduvēju

(«J. Raiņa daiļrade», 348. lpp.).

21.6.25. (310. lpp.)

1 Pīkst. 10 no rīta Nacionālajā teātrī atklāja starptautisko igauņu,

lietuviešu un latviešu skolotāju kongresu.
2

Jādomā, neievēlēšana par goda prezidentu attiecas uz 19. jūnijā

notikušo 4. Latvijas skolotāju kongresu.

25.6.25. (311. lpp.)

1 «Jaunāko Ziņu» 1925. gada 25. jūnija raksts «Dzejnieks J. Rainis

aiziet no Nacionālā teātra», kurā teikts, ka Rainis šodien iesniedzot

izglītības ministram atteikšanos no direktora pienākumiem un ka «Rai-

nis uzaicināts kādā augstā amatā Izglītības ministrijā, kur viņš ieņemtu

mākslas un teātra padomnieka posteni».

26.6.25. (311. lpp.)

1 Acīmredzot runa par iepriekš minēto padomnieka posteni.
2 «Jaunākajās Ziņās» 1925. gada 26. jūnijā publicēta neliela at-

sauksme, ko K. Villoubija devusi par Raiņa lugu «Jāzeps un viņa

brāļi»; tajā teikts: «Jāzepa loma, man šķiet, ir viena no labākām,

kādas jebkad uzrakstītas kopš paša Hamleta.»

29.6.25. (311. lpp.)

1 Domāts J. Jansona (Brauna) Kopotu rakstu 4. sējums, kas 1925.

gadā iznāca «Dailes un darba» apgādā. Tajā ievietotie sabiedriskie un

kultūrvēsturiskie apcerējumi doti bez pirmpublicējuma datiem un bez

jebkādiem komentāriem.

2 AtreBHHK A. C. CvßopHHa. M—n., 1923.

2.7.25. (312. lpp.)

1 Skat. 2. komentāru 16.2.25. ierakstam un komentāru 22.2.25. ie-

rakstam.

3.7.25. (312. lpp.)

1 Domāta aktrise Annija Simsone, Emīlijas Benjamiņas māsa; ja

Arturs Bērziņš — Benjamiņu izdevumu līdzstrādnieks — kļūtu par

Nacionālā teātra direktoru, A. Simsone iegūtu teātrī lielu varu.

2 Viņš dzimst smieklīgs (latīņu vai.).

7.7.25. (314. lpp.)

' LSDSP birojs un klubs atstāja telpas Matīsa ielā 11/13 un pārgāja

uz Akas ielu 10; acīmredzot sakarā ar pārcelšanās izdevumiem Rainim

atnesa ziedojumu listi.
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9.7.25. (314. lpp.)

1
Domājams, dzejolis «Kumeliņa bēdas», kuram 72 rindas (JT, 1925,

10. nr.); vēlāk publicēts ar nosaukumu «Kumeliņa nākotne».

11.7.25. (315. lpp.)

1 «Jaunākajās Ziņās» (1925, 11. jūlijā) publicētais E. Smijģa raksts

«Ed. Smiļģa projekts galvaspilsētas teātru apvienošanai», resp., pro-

jekts, kuru E. Smiļģis iesniedza izglītības ministram un kurā 11 punktos

prognozēta teātra darbība, Nacionālo un Dailes teātri apvienojot.

12.7.25. (315. lpp.)

1 Dzejoļi «Mazākais brālis», «Strazdiņš un rieksts» (MJT, 1925,

8. nr.), «Neizdevusies zveja» (MJT, 1925, 9. nr.); visu triju dzejoju

melnraksti uz vienas lapiņas un kopā 40 rindas.

2 Nenoskaidrots autors; skat. 2.7.25. ierakstu.

13.7.25. (315. lpp.)

1 J. Ponten. «Der babvlonische Turm» (1918).

15.7.25. (316. lpp.)

1
Raksts «Rainis par savu aiziešanu no Nacionālā teātra» (Scd, 1925,

18. jūlijā).

16.7.25. (316. lpp.)
1

Cukurfabrikai (skat. 1. komentāru 7.6.24. ierakstam).
2 Skat. komentāru 15.7.25. ierakstam.

4.9.25. (317. lpp.)
1

Skat. 2. komentāru 19.6.25. ierakstam.

6.9.25. (317. lpp.)

1 1925. gada 6. septembrī LSDSP Liepājas organizācija Lietuviešu

biedrības telpās Kroņu (tag. Rīgas) ielā sasauca saeimas vēlēšanām

veltītu sapulci, kurā runāja Rainis un F. Menders.

8.9.25. (318. lpp.)
1

Attiecas uz Raiņa jubilejas svinēšanu.

11.9.25. (319. lpp.)

1 Uz 4. Rīgas valsts vidusskolu, kurā I. Rītiņš bija direktors.

2
Uz skolotāju namu Dzirnavu ielā 12/14.

• Was ist das? — Kas tas ir? (Vācu vai.)
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4
Priekšsēdētājs (lietuviešu vai.).

8 Virsskolotājs (vācu vai.).
6 LSDSP pārstāvji, kuri aizveda dzejnieku uz partijas Centrālās ko-

mitejas un saeimas frakcijas sarīkoto godināšanu partijas kluba telpas

Akas ielā 10.

12.9.25. (319. lpp.)

1 Amatnieku biedrības telpās notika LSDSP un strādnieku organizā-

ciju rīkotā Raiņa godināšana, kuru atklāja saeimas priekšsēdētājs

P. Kalniņš, referātu «Raiņa vārds latvju literatūrā» nolasīja K. Dziļleja,

pēc tam sekoja mutiski un rakstiski apsveikumi un nobeigumā kon-

certs ar Rūdolfa Bērziņa, Annas Grēviņas, Paulas Baltābolas v. c pie-

dalīšanos.

2 Iznākums, rezultāts (latīņu vai.).

20.9.25. (322. lpp.)

1 1925. gada 20. septembrī Liepājas Tautas augstskola rīkoja Raiņa

vakaru; Liepājas teātrī notika divi sarīkojumi — pīkst. 10 no rīta sko-

lēniem un vakarā pilsētas darbaļaudīm. Abos sarīkojumos par Raini un

viņa daiļradi referēja no Rīgas atbraukušais literatūras skolotājs K. Kār-

kliņš; abus sarīkojumus atklāja Tautas augstskolas biedrības priekšsē-

dētājs I. Sleinis, abos dzejnieku sveica Liepājas skolu, sabiedrības un

organizāciju pārstāvji. Apsveikumiem sekoja kora dziesmas un de-

klamācijas. Tās pašas dienas vēlā vakarā Rainis devās atceļā uz Rīgu

2 F. Hūns tolaik bija Liepājas 2. pamatskolas pārzinis, pie viņa Rai-

nis apmetās; par to stāsta O. Hūne rakstā «Dedzīgs internacionālists»

(«Tikšanās ar Raini», 208.—212. lpp.).
3 Savā uzrunā skolēniem Rainis teica: «Arī mana dzīve ir bijusi

grūta, tomēr jūs neredzat mani sagrauztu, noskumušu. Lai jūsos aug

spēks, nepārvarams spēks, ar kuru mēs veiksim lielus darbus. Mēs

veidosim sevi, veidosim mūsu tautas nākotni.» («Strādnieku Avīze»,

1925, 22. septembrī.)

22.9.25. (323. lpp.)

1 Domāta izkāpes rinda, t. i., pēdējā rinda rindkopā.

23.9.25. (323. lpp.)

1 Valdis Grēviņš, Anna Grēviņa, Valts Grēviņš.
2 1925. gada 19. oktobrī Raiņa godināšanu Nacionālajā teātri orga-

nizēja Nacionālais teātris, Latvju rakstnieku un žurnālistu biedrība un

Latvju aktieru arodbiedrība.
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24.9.25. (323. lpp.)

1 Augsburga kuģniecības sabiedrība uzturēja tvaikoņu satiksmi pa

Daugavu v. c. Rīgas apkārtnes upēm; šīs sabiedrības aģents nodarbo-

jās arī ar nekustamo īpašumu apdrošināšanu, kā rāda Raiņa 25.9.25.

ieraksts, apdrošināšanas un transporta akciju sabiedrības «Daugava»

uzdevumā.

2 Izglītības ministrijai bija pakjauta tikai skolu sistēma, ārpusskolas

izglītībā noteicošā bija privātā iniciatīva; lai šādu stāvokli izbeigtu,

izglītības ministrs A. Kalniņš 1925. gada 22. septembrī izdeva pavēli par

Ārpusskolas izglītības padomes nodibināšanu Izglītības ministrijā; par

tās locekli tika iecelts arī Rainis. 24. septembrī notika nevis kongress,
kā Rainis atzīmējis 23.9.25. ierakstā, bet šīs padomes pirmā sēde.

26.9.25. (324. lpp.)

1 Studentu biedrību «Klints» un «Zemgalija» rīkots Raiņa vakars.

27.9.25. (324. lpp.)

1 LSDSP organizētā vēlētāju sapulce sakarā ar saeimas vēlēšanām.

29.9.25. (325. lpp.)

1 Domāta Klio-iene, resp., fotoateljē «Klio» īpašnieka V. Rīdzenieka

sieva Marija Medne.

2
Raiņa jubilejas vakarā Nacionālajā teātrī 19. oktobrī bija pare-

dzēta īsināta lugas «Jāzeps un viņa brāļi» izrāde.

30.9.25. (325. lpp.)

1 Skat. 2. komentāru 24.9.25. ierakstam; Staņislavs Jaudzems — to-

laik izglītības ministra biedrs.

1.10.25. (325. lpp.)
'

1925. gada 3. septembrī Dailes teātrī bija notikusi «Laupītāju»

pirmizrāde.
2 Domāts Nacionālais teātris, kuru vadīja Arturs Bērziņš un kurā

viesojās ārpusštata skatuves mākslinieki.

2.10.25. (326. lpp.)
1

Altonavas ielā 6 notika LSDSP organizētā vēlētāju sapulce sakarā

ar saeimas vēlēšanām.

4-10.25. (326. lpp.)
1

1925. gada 3. un 4. oktobrī Latvijā notika saeimas vēlēšanas.
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8.10.25. (327. lpp.)

1 Skat. 2.10.25. ierakstu.

2 Jānis Paujuks, būvinženieris un tolaik satiksmes ministrs, Rainis

un rakstnieks J. Janševskis visi dzimuši 1865. gadā.
3 Saeimas deputāts Francis Trasuns 1925. gada 20. septembri par

baznīcas likumu pārkāpšanu un bīskapa rīkojuma kritizēšanu tika iz-

slēgts no katoļu baznīcas.

9.10.25. (327. lpp.)

1 1925. gada 23. oktobrī Raiņa jubilejas vakaru rīkoja Latvijas Sko-

lotāju institūts.

2 1925. gada 13. oktobrī Dailes teātrī notika studentu biedrību

«Klints» un «Zemgalija» rīkots rakstnieku vakars.

3 A. Bīlmanis šeit runā par Beļģijas civilordeni Leopolda Kavaliera

krustu, kuru Beļģijas valdība piešķīra Rainim 1926. gada 13. janvāri.

10.10.25. (328. lpp.)

1 Raiņa jubilejai veltīts studentu biedrību «Klints» un «Zemgalija»

vakars; J. Grots apsveica «Zemgalijas», O. Brikšķis — «Klints» vārdā,

11.10.25. (328. lpp.)

1
Raiņa dzejolis «Ļaužu acis un zvaigžņu acis» bija jau publicēts

(JZ, 1924, 8. novembrī, un Scd, 1925, 12. aprīlī); šeit runa par dzejoļa

autogrāfu, kas iespiests žurnālā «Atpūta» 1925. gada 50. nr. (16. ok-

tobrī).
2 Skat. 9.10.25. ierakstu un tā 3. komentāru.

12.10.25. (328. lpp.)

' Skat. I. komentāru 24.9.25. ierakstam.

2 Raiņa rekomendāciju skat. KR 23, 324. lpp. — vēstule A. Pried-

kalnei 1925. gada 12. oktobrī.

13.10.25. (328. lpp.)

1 Studentu biedrību «Klints» un «Zemgalija» rīkots rakstnieku vakars

Dailes teātra telpās. J. Sudrabkalns rakstā «Rakstnieku vakars» (Scd,

1925, 17. oktobrī) atzīmēja: «Rainis lasa klusām, nervozi, liela daja

vārdu iet pazušanā, bet viņa suģestējošā personība, cilvēcīgā pievilcība,

ko francūzis mēdz saukt par «charme», apbur un saista visnotuļ. Jauna

drāma, kura būs no senēģiptiešu dzīves, bez šaubām, būs atkal jauna

virsotne cēlajos Raiņa domu Alpos. Nolasītā fragmentā bij daudz klu-

sas sirsnības.»
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14.10.25. (328. lpp.)

1 Domāts —rs, resp., V. Spilnera raksts «Rainis mūsu progresīvo un

sociālistisko studentu vidū» (Scd, 1925, 14. oktobrī). Raiņa runas atre-

ferējumā akcentēts dzejnieka aicinājums darba studentiem darboties

tautas labā, iesaistīties politiskā cīņā. Rainis teicis: «Jūs minējāt vēl to,

ka jābūt reizē politiķim un fantastam jeb dzejniekam. To apstrīdēja

pilsonība, bet to neapstrīd nākotnes domātāji. Franči no dzejnieka un

mākslinieka ir attīstījuši harmonisku tipu. Tiem Anatols Franss ir ari

atklātības darbinieks. Viktors Igo ir vairāk politiķis nekā dzejnieks, un

tomēr īsts dzejnieks un īsts politiķis. Ejot tālāk atpakaļ, sastopam

Voltēru, dzejnieku un atklātības darbinieku, uz kuru dibinās visa Eiro-

pas kultūra. Mūsu darba tautas pārliecība ir, ka darbs darāms divkārši,

un arī mums, inteliģencei, jāuzņemas šie 2 darbi.»

2
1869. gadā Pārdaugavā dibināta strādnieku savstarpējās palīdzības

biedrība, kura 90. gados ar saviem t. s. jautājumu vakariem propagan-

(tēja Jaunās strāvas idejas, kā arī veicināja izglītības izplatīšanos strād-

nieku vidū; P. Stučka nosaucis «Jonatānu» par pirmo Jaunās strāvas

cietoksni; 1915. gadā biedrība pārtrauca darbību, 1920. gadā atjaunoja,
bet bez agrākās revolucionarizējošās nozīmes. Skat. arī komentāru

4.8.23. ierakstam.

15.10.25. (329. lpp.)

1 R. Bilmanis, kas tolaik bija «Domu» atbildīgais redaktors; Latvijas

saimnieciskās delegācijas sastāvā viņš izbrauca uz Maskavu.

2
Raiņa vēstuli Dorai Stučkai skat. KR 23, 325. lpp.

16.10.25. (329. lpp.)

1«Atpūtā», 1925, 50. nr. (16. oktobri), uz vāka J. Tilberga gleznas

(Rainis sēž, atbalstījies uz spieķa, melnā apmetnī) reprodukcija.

17.10.25. (329. lpp.)
1

Rainis domājis rakstu «Par svarīgām vēlēšanām jaunajā saeimā»

(JZ, 1925, 17. oktobrī), kurā, atsaucoties uz Rīgas krievu rīta avīzi,

teikts, ka sociāldemokrāti par kandidātu saeimas priekšsēdētāja amatam

izvirzīšot P. Kalniņu, valsts prezidenta amatam — Raini, bet «nemaz

vēl nav noskaidrots, vai J. Rainis kandidatūru pieņems».

18.10.25. (329. lpp.)
1

«Jaunāko Ziņu» 1925. gada 19. oktobra numurā publicēti vairāki

Raiņa aforismi un dzejoļi.

19.10.25. (330. lpp.)
1

«Jāzeps un viņa brāļi».
2

Bankets notika Nacionālā teātra foajē, tajā piedalījās ap 2GO

Personu.
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20.10.25. (330. lpp.)

1 Rainis salīdzina jubilejas sarīkojumus 1925. gada 12. septembri

Amatnieku biedrības zālē (skat. 12.9.25. ierakstu) un 19. oktobri Na-

cionālajā teātrī (skat. 19.10.25. ierakstu).

21.10.25. (330. lpp.)

1
K. Villoubijas atsūtītā fotogrāfija glabājas Raiņa arhīvā (20710).

23.10.25. (331. lpp.)

1 Rīgas Skolotāju institūts (vidējā mācību iestāde, kas sagatavoja

skolotājus pamatskolām) 1925. gada 23. oktobrī atzīmēja vairāku lat-

viešu rakstnieku un kultūras darbinieku jubilejas.

24.10.25. (331. lpp.)

1 1925. gada 20. oktobrī Rīgā iebrauca un vairākas dienas uzturējās

Beļģijas parlamenta deputāts sociālists, literāts un sabiedriskais darbi-

nieks Luijs Pjerārs.
2 Rakstnieku klubu apvienība, kas nodibinājās 1921. gadā Ang'ijā

un kurā ietilpa dažādu valstu pārstāvji. Rīgā PEN klubs nodibināts

1928. gadā.
3 Nav ziņu, ka luga «Jāzeps un viņa brāļi» tulkota zviedru valodā.

27.12.25. (332. lpp.)

1 Rainis te domājis pārtraukumus dienasgrāmatas rakstīšanā, kuri

radušies sakarā ar vairākiem huligāniskiem izlēcieniem pret viņu. Pir-

mais uzbrukums notika naktī no 24. uz 25. oktobri, kad kāds svešinieks

iekāpis pa logu Raiņa mājiņā Dīķa ielā, bet, mājkalpotājas iztraucēts,

paspējis aizbēgt. Otrreiz — naktī no 18. uz 19. novembri stipri rējuši

suņi un no rīta atrasts salauzts žogs ap māju. Trešoreiz — 24. vai

25. decembra naktī divi huligāni snaikstījušies ap Raiņa un Aspazijas

istabas logiem, gribēdami pārgriezt elektrības vadus, taču iztraucēti un

aizbēguši. Minētajā laikā, kad dienasgrāmata nav rakstīta, Rainis ilg«k:u

laiku (novembra otrajā pusē un decembrī) slimoja ar gripu.

22.12.25. (332. lpp.)

1 Ar 1925. gada 3. novembri sanāca otrā Latvijas saeima (1925. g-

oktobrī ievēlētajā sastāvā); acīmredzot Rainis slimības dēļ iepriek-

šējās (novembra — decembra) jaunās saeimas sēdēs nebija piedalījies-
-2 1925. gada decembrī tika sastādīta jauna valdība ar K. Ulmani ka

ministru prezidentu; viņa kabinetā ministru posteņus ieņēma tikai la-

bējo politisko partiju pārstāvji.
3 Pirms K. Ulmaņa valdības nākšanas pie varas bija mēģinājums

sastādīt sociāldemokrātu valdību, bet nesekmīgs; jādomā, F. Cielēns ari

Rainim piedāvāja ministra posteni.
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4 Dorai Stučkai; jādomā, ar R. Bīlmani, kas brauca uz Maskavu

Latvijas saimnieciskās delegācijas sastāvā (skat. 15.10.25. ierakstu un

komentāru).
5 Žurnāls jaunatnei «Cīrulītis» iznāca 1923.—1924. gadā, tad apstājās;

1926. gadā ar nosaukumu «Jaunais Cīrulītis» tā izdošanu atjaunoja

Bērnu draugu biedrība redaktora J. Krūmiņa vadībā. No 1926. gada

jūlija redaktors skaitījās Rainis; 1926. gadā «Jaunajā Cīrulītī» publi-
cēti vairāki bērniem veltīti Raiņa dzejoji.

6 Režisors F. Līcis Torņakalna teātrī bija iestudējis «Zelta zirgu»

(pirmizrāde 1925. g. 6. decembrī), 13. decembra izrādi veltot Raiņa

60. dzimšanas dienai; pirms šīs izrādes J. Grots nolasīja referātu, Rainim

nosūtīja lielu lauru vainagu; Rainis slimības dēj izrādi neapmeklēja.
7 Dzejolis «Ziemsvētku sveiciens» (Scd, 1925, 25. decembrī), kas

vēlāk publicēts ar virsrakstu «Priecīgus ziemsvētkus».

28.12.25. (333. lpp.)

1 1. latviešu skolotāju sociāldemokrātu konference sanāca Rīgā,

Skolotāju namā 1925. gada 27. un 28. decembrī.
2 1925. gada 29. decembrī Rīgas pilsētas 2. vidusskolas telpās notika

Latvijas Skolotāju savienības 10. konference; Aspazija pirms savas runas

nolasīja slimā Raiņa apsveikuma vēstuli, kurā uzsvērts skolotāju lie-

lais uzdevums — «nostiprināt mūsu demokrātiskā valstī demokrātisko

vienoto skolu kā nesatricināmu pamatu mūsu kultūrai» (vēstule publicēta

JZ, 1925, 30. decembrī).

29.12.25. (333. lpp.)
1 Raini sveica Latvijas Skolotāju savienības 10. konferences da-

lībnieki.

1926.

1926. gadā Rainis dienasgrāmatu rakstījis ar lieliem pārtraukumiem

(izlaists februāris, turpat viss marts, jūnijs, augusts, decembris).

Dienasgrāmatas ieraksti rāda, ka 1926. gadā, atskaitot saeimas de-

putāta pienākumus, Rainim tikpat kā vairs nav sabiedrisku uzdevumu.

K. Ulmaņa valdība, kas nāca pie varas 1925. gada beigās, atstūma

Raini
no vadošiem sabiedriskiem posteņiem. Arī dzejnieks pats nevēlē-

jās ar šo labējā spārna valdību sastrādāties. Jau gada sākumā Rainis

atteicās no sabiedriskiem amatiem Izglītības ministrijas sistēmā

(12.1.26.), acīmredzot negribēdams sadarboties ar jauno izglītības mi-

stru Edmundu Ziemeli, kurš nāca A. Kalniņa vietā. Neraugoties uz šo

sabiedrisko atslogotību, nacionālistiskās preses uzbrukumi Rainim tur-

pinājās.

Joprojām pret Raini intriģēja arī sociāldemokrātu līderi, īpaši Pauls

Ul* Klāra Kalniņi: «Partija naidīga pret mani un nevērīga» (3.9.26.);
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«Pauls: mans draugs uz mani dusmīgs, es nezinu, par ko» (9.9.26);

«Kalniņ Klāra intriģē pret mani, aizliedz teātri un «Jaun. Ziņas», liedz

Nobelprēmiju» (22.9.26.). Turklāt Klāra Kalniņa noteica arī to, kāda

pozīcija pret Raini jāieņem citām personām. Tā viņa, piemēram, intrigas

ievilka Rainim allaž draudzīgo A. Priedkalni (12.10.26.), komandēja

A. Veckalnu un E. Moricu (29.10.26.) utt.

Dzīve buržuāziskajā Latvijā kļuva arvien nepanesamāka. Atkārtoti

māca šaubas: «Vai es izturēšu še?» (16.9.26.) Visai 1926. gada dienas-

grāmatai vijas cauri doma par Latvijas atstāšanu, par pārcelšanos uz

dzīvi ārpus tās robežām (13.5.26.; 14.9.26.; 2.11.26.). Kad dzejnieks

saņēma uzaicinājumu uz Padomju Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas

atklāšanu, uzplaiksnīja vēlēšanās doties tālāk, acīmredzot uz Maskavu

(31.10.26.).
Arī savās radošajās iecerēs Rainis arvien vairāk sāka orientēties uz

Padomju Savienības un Rietumeiropas sabiedrību. Kad Rīgā bija iebrau-

cis Padomju Savienības izglītības tautas komisārs A. Lunačarskis, Rainis

sūrojās, ka viņam nav piesūtīts ielūgums. Rainis dzīvi interesējās par

to, ko A. Lunačarskis savā lekcijā runājis, un secināja, ka virziens,

pa kādu virzās jaunā padomju māksla, ir arī viņa virziens: «.. krievi

ejot uz klasiski tautisko dzeju. «Razins», «Muroms» būs tiem labi.»

(14.1.26.) Savukārt par kādas jaunatnei veltītas drāmas ieceri tika

spriests, ka tā «derēs arī ārzemēm» (10.4.26.), rādīs, «ko darīt jaunatnei,

mūsu un Eiropas ..» (13.4.26.). Vēl nebija pabeigta luga «Mīla stiprāka

par nāvi», bet Rainis jau bija pārliecināts, ka tā jātulko reizē krieviski

un vāciski (3.9.26.). Tā bija tiekšanās pasaulē ar pārliecību, ka citas

tautas varbūt labāk viņu sapratīs. Tā bija vēlēšanās iziet no šaurā na-

cionālā un nereti provinciālā pašmāju loka pasaules un visas cilvēces

arēnā.

Taču plašās radošās ieceres atdūrās pret daudzām un dažādām ikdie-

nas sadzīves rūpēm. 1926. gadā Rainis pārdeva Dīķa ielas mājiņu un

15. septembrī pārcēlās dzīvot uz agrāk nopirkto Baznīcas (tag. E. Vei-

denbauma) ielas namu. lenākšana pilsētas centrā pastiprināja sen lolo-

tās ilgas pēc vasarnīcas jūrmalā. Tās meklēšana paņēma daudz laika,

līdz beidzot oktobrī tika nopirkta vasarnīca Majoros Aleksandra (tag.

J. Pliekšāna) ielā.

Samezglojās arī Raiņa attiecības ar Aspaziju, kam cēlonis bija dzej-

nieka tuvā draudzība ar O. Kliģeri. Rainim un Aspazijai pārceļoties uz

Baznīcas ielu, O. Kliģere aizgāja dzīvot savrup. Rainis, kā liecina die-

nasgrāmatas ieraksti, turpināja ar viņu satikties. Tas satrauca Aspazijā

un Aspazijas pārdzīvojumi savukārt satrauca Raini.

Dažādi uzbrukumi, intrigas, sadzīves rūpes, nesaskaņas, uztraukumi

pavadīja dzejnieku visu 1926. gadu. Dzimtenē viņš jutās svešs, ār-

zemēs — vientuļš. «Kur tad man ir mājas?» (14.4.26.) viņš jautāja,

būdams Fiancijā. Bet, Rīgā atgriezies, rakstīja: «Liels pastāvīgs nemiers-
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Kā tikt pie miera?» (3.9.26.) Mokošās pretrunas, izmisīgās ilgas pēc

ārēja un iekšēja miera dažbrīd noveda pat līdz pašnāvības domai

(11.9.26.).

Tomēr Rainis prata pārvarēt vājuma brīius un koncentrēties radošam

darbam. 1926. gadā virjš sacerēja un publicēja virkni bērniem veltītu

dzejoļu, uzrakstīja ceļojuma aprakstu «Uz zilo krastu», strādāja pie

epa «Septiņi malēnieši» un lugas «Mīla stiprāka par nāvi», kuru

1926. gadā dēvēja par «Turaidu».

1926. gadā dzejnieks divreiz bija izbraucis ārpus Latvijas: uz Men-

tonu Francijā (izbrauca no Rīgas 16. martā, atgriezās 6. maijā) un uz

Minsku (12.-22. novembrī).

2.1.26. (334. lpp.)

IA. Birkerta grāmatas «Rainis kā mākslinieks» (1925) un «Rainis

kā domātājs» (1925).

3.1.26. (335. lpp.)

1 Vēstule rakstīta vācu valodā un datēta ar 1925. gada 28. decembri

(23398), Nikolajs Nords tajā pateicās par to, ka Rainis izlasījis viņa

noveles («Ein Frūhlingstraum») manuskriptu un ar P. Rozentāles starp-

niecību atsūtījis atsauksmi; vēstulē izteikta atzinība par lugu «Jāzeps

un viņa brāļi». Pēc diviem mēnešiem — 1926. gada 10. martā — Rainis

saņēma otru N. Norda vēstuli (22193), kurā viņš pateicas Rainim par

sagādāto darbu.

4.1.26. (335. lpp.)

1 Skat. komentāru 2.1.26. ierakstam.
2 Rainis atteicās no sabiedriskiem pienākumiem Izglītibas ministrijas

sistēmā (skat. 12.1.26. ierakstu).

5 1-26. (335. lpp.)
1 Skat. 2. komentāru 19.6.25. ierakstam.

M-l-26. (336. lpp.)
IP. Baltābola stāstīja, ka vedusi Rainim «rādīt» savu vīru Jāni

Merksonu.

1L1.26. (336. lpp.)

Runa ir par Raiņa lugas izrādi Londonā.

12 1.26. (336. lpp.)

1 Skat. 4.1.26. ierakstu; izglītības ministrs tolaik bija Edmunds Zie-

melis.
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14.1.26. (337. lpp.)

1 13. janvārī Padomju Savienības sūtniecībā par godu iebraukušajam

izglītības tautas komisāram tika rīkots rauts, kurā piedalīties bija uz-

aicināti valdības, saeimas un diplomātiskā korpusa pārstāvji; Rainis

nebija uzaicināts.

15.1.26. (337. lpp.)

1 Grāmata glabājas Raiņa personīgajā bibliotēkā (136300).

26.3.26. (338. lpp.)

1 Ārsts Boriss Livšics ar sievu Eleonoru Livšicu.

2 Betija Farbšteina-Osterzecere.

8 Viesnīcas nosaukums.

27.3.26. (338. lpp.)

1 Bataille des fleurs — ziedu kauja (franču vai.).

31.3.26. (339. lpp.)
1 Klosteris.

I.4.26. (339. lpp.)

1
Cimitero — kapsēta (itāļu vai.).

6.4.26. (340. lpp.)

1 Cieņpilnas nabadzības apbrīnā, nacionāls varonis (vācu vai.).

8.4.26. (340. lpp.)

1 Nevis «Jaunākajās Ziņās», bet «Sociāldemokrātā» 1926. gada

23. martā publicēts raksts «Raiņa kandidatūra uz Nobeļa prēmiju»,

kurā teikts: «Kā zināms, pazīstamais grāmatu izdevējs un Nac. operas

direktors A. Gulbis griezies pie Latvijas Universitātes ar ierosinājumu

uzstādīt dzejnieka J. Raiņa kandidatūru uz Nobeļa prēmiju. Latvju

rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības valde savā pēdējā sēdē uz

V. Grēviņa priekšlikumu vienbalsīgi nolēmusi šo ierosinājumu at-

balstīt un caur savu goda biedri prof. Endzelīnu tālāk virzīt Latvijas

Universitātes padomē.»

11.4.26. (341. lpp.)

1 Raiņa veidots saliktenis no vācu vārdiem des Gefāngnis un
die

Gedichte — ieslodzītā dzejas; Rainis bija iecerējis apkopot un izdot

savus cietumfi (1897. gadā) sarakstītos dzejoļus, kuri cietuma cenzūras

dēļ tika rakstīti vācu valodā (skat. KR 6. sēj.).
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12.4.26. (341. lpp.)

1 Rakstnieka P. Rozīša sieva Antonija, kas pirms vairākiem mē-

nešiem bija izdarījusi pašnāvību un nu izskalota Liepājas jūrmalā.

15.4.26. (342. lpp.)

1 Darbs pie dzejoja, kurš vēlāk ieguva virsrakstu «Pēdējā mīlas nakts».

17.4.26. (342. lpp.)

1 Andrievs Niedra kā politisks noziedznieks bija sodīts ar trim

gadiem ieslodzījumā. Pavadījis apcietinājumā nepilnus divus gadus,

viņš sakarā ar veselības stāvokļa pasliktināšanos iesniedza valsts pre-

zidentam lūgumu apžēlošanai. 1926. gada 3. aprīlī ar valsts prezidenta
J. Čakstes lūgumu A. Niedram sods tika samazināts, atlaižot neizciesto

soda daļu ar noteikumu, ka viņam nekavējoties jāatstāj Latvija.

7.5.26. (343. lpp.)

1 Valdis Grēviņš un, jādomā, viņa sieva Anna Grēviņa.

8.5.26. (343. lpp.)

1Raiņa raksts «1. Maija demonstrācija Antverpenē» (Scd, 1926,

9. maijā).
2

Raiņa intervijas par Francijas un Beļģijas ceļojuma iespaidiem:

bez paraksta «Rainis atgriezies no ceļojuma» (Scd, 1926, 8. maijā),
J. P[oriešaļ «J. Raiņa ceļojums pa Franciju un Beļģiju» (JZ, 1926,

8. maijā).

9.5.26. (343. lpp.)
1 Skat. 5. komentāru 22.12.25. ierakstam.

10.5.26.

13.5.26. (344. lpp.)

1 1926. gada aprīlī pazīstamais latviešu fotogrāfs M. Lapiņš Rīgā,

Marijas (tag. Suvorova) ielā 2 bija paplašinājis savu fotodarbnīcu ar

kinofilmu nodaļu.

12.5.26. (344. lpp.)

1Dzejolis «Ko pauda cīrulītis» («Jaunais Cīrulītis», 1926, 6. nr.).
2

Raiņa dzejolis «Pamatakmenim skolotāju mājas celtnē 14. maijā

1926. g.» (Jz, 1926, 15. maijā).

13.5.26. (344. lpp.)
1 Jādomā, runāts par Raiņa un Aspazijas istabas atvēršanu Rakstnie-

cības muzejā, kurš 1925. gadā atdalījās no Latvijas Skolotāju savienības

Pedagoģijas muzeja; ierakstā minētais J. Greste aktīvi darbojās muzeja

iekārtošanā.
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14.5.26. (345. lpp.)

1 14. maija saeimas sēdē apsprieda agrārās reformas papildinājumus,

konkrēti — Rīgas pilsētas zemes jautājumu: sociāldemokrāti ierosināja

grozīt Zemnieku savienībai labvēlīgo likumu, kas deva tiesības liel-

gruntniekiem arī Rīgas pilsētas robežās iegūt privātīpašumā, turklāt

pilnīgi par brīvu, zemes gabalus; sociāldemokrāti bija par šīs zemes

atstāšanu Rīgas pilsētas rīcībā, taču balsošanā sanāca 44 balsis pret 44

(ja būtu balsojis arī Rainis, projekts par likuma grozīšanu būtu guvis

45 balsis), pārbalsojumā likuma grozījums tika noraidīts, un līdz ar to

Rīgas pilsēta tiesības uz apbūves zemi zaudēja.
2 Telegrammā «Sveiciens Lietuvas skolotājiem» (Scd, 1926, 15. maijā)

Rainis latviešu Skolotāju savienības vārdā sveica brājus — lietuviešu

skolotājus sakarā ar to, ka Lietuvas saeima vēlēšanās tika izbalsoti

klerikāļi, un tādēļ Lietuvas skolotāji, Raiņa vārdiem runājot, var likt

«pamatakmeni jaunai lietuviešu tautas nākotnes kultūrai ar spožo uz-

varu, kuru guva gaisma pār krēslu un garīga brīvība un patstāvība pār

aizbildniecību». — Dzejolis — «Pamatakmenim skolotāju mājas celtnē

14. maijā 1926. g.» (JZ, 1926, 15. maijā).

16.5.26. (345. lpp.)

1 Sajā dienā pīkst. 10 no rīta LSDSP Rīgas organizācija rīkoja

Šreienbuša (tag. Ciekurkalns) kino telpās (1. līnijā 17) darba tautas svēt-

dienas rītu, kurā A. Veckalns referēja par starptautisko saimniecisko

un politisko stāvokli un pēc tam pirmo reizi demonstrēja, kā teikts

laikraksta sludinājumā, strādnieku filmu (acīmredzot ar Raiņa un

Aspazijas piedalīšanos — skat. 10.5.26., 13.5.26. ierakstu un komentāru).

17.5.26. (346. lpp.)

1 Kā liecina nākamās dienas ieraksts (18.5.26.), Aspazija bija brau-

kusi uz Rīgas jūrmalu interesēties, vai nevar pirkt vai īrēt mazo

vasarnīcu Mellužos 14. līnijā (tag. Pumpuri, Salacas iela) 4, kurā Raini*

dzīvoja 1890. gados («Dienas Lapas» vadīšanas laikā) un kur toreiz pie

viņa ciemojās Aspazija.
2 Domāta Raiņa audience pie Beļģijas karaļa (1926. g. 30. aprīli),

kuras iespaidu, šķiet, Rainis pārspīlējis.

19.5.26. (346. lpp.)

1 Skat. komentāru 10.5.26., 13.5.26. ierakstam.

20.5.26. (347. lpp.)

1 Kontrakts par Dīķa ielas mājas pārdošanu dienasgrāmatā m«ētajam

Zaķim.
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30.5.26. (347. lpp.)

1 Rēži — lauku mājas Daugavas kreisajā krastā Doles pagastā (Daug-

malē); māju īpašniece Līze Cālīte vairākkārt minēta Raiņa dienasgrā-

matā; viņas vīrs bija kritis pirmajā pasaules karā, mājas izpostītas,

tāpēc viņa vairākkārt meklēja materiālu palīdzību pie Raiņa, ar kuru

bija attāla rada. Rainis Rēžos uzturējās 1926. gada vasarsvētkos, t. i.,

23.-25. maijā, un otrreiz tā paša gada jūlijā (skat. 12.7.26. un

11.7.26. ierakstus). Par dzejnieka uzturēšanos Rēžos skat. P. Saluma

rakstu «Viena vasara Daugmalē» («Literatūra un Māksla», 1972, 9. sep-

tembri).
2

Zaķi, kuri bija nopirkuši Dīķa ielas namu (skat. 20.5.26. ierakstu

un komentāru).
8 Populārā dāņu rakstniece un laulības problēmu pētniece Karina

Mihaelisa uzturējās Latvijā no 24. maija līdz 1. jūnijam un nolasīja

vairākas lekcijas par laulības dzīves jautājumiem; 28. maijā Dānijas

sūtniecībā viņai par godu tika rīkots tējas vakars; chargeģ d' aftaiies —

pilnvarotais (franču vai.).
4

Intervijā «Karina Mihaelis un viņas 1. lekcija Rīgā» (JZ, 1926,

26. maijā) K. Mihaelisa izteicās: «Sāku lasīt Raiņa «Jāzeps un vioa

brāļi» un Aspazijas un Brigaderes dzejas. Tie ir brīnišķīgi darbi. Kad

nobraukšu Dānijā, došu «Jāzepu» karaliskam teātrim Kopenhāgenā.»
5

Arī «pensums» — noteiktā laikā veicams darba daudzums (no

latīņu vai.).
6

Asja (Aija) Bertrane, baletdejotāja, kas no Parīzes bija iebraukusi

Rīgā; Rainis ar viņu iepazinās Parīzē (skat. KR 17, 101. lpp.).
7 Žurnālista Jāņa Dreifelda bēres notika 30. maijā Meža kapos.
8 27. maijā tējas vakaru par godu K. Mihaelisai rīkoja A. Rūmane-

Ķeniņa.

U-7.26. (348. lpp.)
1 Daļa no atmiņu raksta «Mani draugi» (KR 18, 516. lpp.).

J2-7.26. (348. lpp.)
1 Skat. 1. komentāru 30.5.26. ierakstam.
2

«Norietējušās zvaigznes» — Raiņa dzejolis (pirmpublicējums KR

6. 309. lpp.); par Ādolfu Alunānu un Lepski, t. i., J. Kovaļevski, Rainis

uzrakstīja atmiņas «Mani draugi».
8 Rakstā «J. Raiņa darbus izrādīs Dailes teātris» (JZ, 1926, 10. jū-

u )āi E. Smiļģis informēja, ka Dailes teātris varot droši skatīties nā-

kotnē, j0 turpmākajā darbā sadarbību ar teātri esot apsolījis Rainis un

AsPazija: «Nāk. sezonā Dailes teātris varēs dot ne tikai Raiņa līdzši-

nējo darbu inscenējumus, bet arī speciāli Dailes teātrim rakstītu darbu

uzvedumus. Kā pirmais no šādiem darbiem jāmin «Turaidas Roze».»



498

4 Rainis samaksāja par Pētera Krastiņa acu operāciju 40 latu jeb

2000 rubļu (skat. Raiņa vēstuli E. Jansonam 1926. g. 17. jūnijā — KR

23, 355. lpp.).

3.9.26. (349. lpp.)

1 Pauls Kalniņš pēc profesijas bija ārsts, bet, vai šī fakta piemi-

nēšana (skat. KR 17, 92. lpp.) bijusi par iemeslu P. Kalniņa un partijas,

kā Rainis raksta, naidīgumam un nevērībai, — stipri jāšaubās.

4.9.26. (349. lpp.)

1 1926. gadā tika nodibināts grāmatu apgāds «Nākotnes kultūra» -

uz paju iemaksu pamatiem; par paju biedriem kļuva gan privātper-

sonas, gan organizācijas (Latvijas Arodbiedrību centrālbirojs, Grāmat-

rūpniecības arodu savienība, LSDSP v. c); arī Rainis iemaksāja

10000 rbļ. (skat. 16.9.26. ierakstu); rīcības komitejas (valdes) priekšsē-

dētājs bija Rainis (skat. 16.9.26. ierakstu), sēdes notika Akas ielā 10.

5.9.26. (349. lpp.)

1 lespējams, te runāts ar J. Mediņu par viņa operas «Uguns un

nakts» honorāru, jo Nacionālā opera vilcinājās maksāt Rainim honorāni

kā libreta autoram (skat. 1. komentāru 1.9.23. ierakstam).

6.9.26. (349. lpp.)

1 Raiņa raksts «Drusku atmiņu» («Kopdarbs», 1926, 10. nr.) — Pai

Vili Šiliņu.
2 Tie bija — toreizējā Rīgas Tautas augstskolas darbiniece Marta

Endziņa un partijas darbinieks Rihards Juražs, kas bija iebraucis Riža

no Maskavas un pirms pāris mēnešiem (9. jūlijā) atnesis Rainim svei-

cienus no māsas Doras Stučkas (skat. M. Endziņas rakstu «Lielo

domu un atziņu pasaulē». — Grām.: Rainis laikabiedru atmiņās. R„

1985, 119.—224. lpp.).

8.9.26. (349. lpp.)

1 Ar 8.9.26. datēti vairāki Raiņa dzejoļu melnraksti: «Rudens

dziesmas» — pirmā un otrā (JZ, 1928, 12. un 20. novembrī), «Nelaime

vieno, un laime šķir» (publicēts pēc dzejnieka nāves), «Nezin kustoņi

par savu nāvi» (publicēts pēc dzejnieka nāves), «Visvarenība» («Valsts

Darbinieks», 1926, 2. nr.).
2 Tāda iecere nav realizēta.

9.9.26. (350. lpp.)

1
Nīna, Brencis, Pauls Priedīši.

2 «Spēlēju, dancoju» pirmizrāde Dailes teātrī E. Smiļģa inscenējum •
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3 Dekorators bija O. Skulme, kas 1926. gadā sāka strādāt Dailes

teātri.

4 E. Viesture tēloja Leldi, velnēnu — A. Mitrevics.

5 A. Alberings, viens no Zemnieku savienības līderiem, 1926. gada

maijā bija nomainījis K. Ulmani ministru prezidenta postenī; K. Ul-

manis pildīja ārlietu ministra pienākumus.
6

Domāts «Spēlēju, dancoju» uzvedums Nacionālajā teātrī (1921. g.

23. novembrī) A. Mierlauka režijā.

14.9.26. (351. lpp.)

1 O. Paegle-Frankevica.

15.9.26. (351. lpp.)

1 Zvaigznājs.

16.9.26. (352. lpp.)

1
Aspazijas kaķis.

2
Skat. komentāru 4.9.26. ierakstam.

17.9.26. (352. lpp.)

1 Nepublicēts (120756/I—4).

18.9.26. (352. lpp.)

1 Dzejolis «Sveiciens «Valsts Darbiniekam»» («Valsts Darbinieks»,

1926, 1. nr.).

19.9.26. (352. lpp.)

1 Strādnieku sporta organizācijas «Strādnieku sports un sargs»

(«S.S.S.») biedri, kurus tautā dēvēja par siseņiem.
2 Valmieras teātri pēc pārorganizēšanas atklāja ar Aspazijas drāmu

«Boass un Rute» F. Dombrovska-Dumbrāja režijā, A. Petrova dekora-

tīvajā ietērpā; pirms izrādes Rainis sveica teātri savā un Aspazijas

vārdā, pēc izrādes piedalījās goda mielastā.

20-9.26. (353. lpp.)

IŠī kopējā — Strādnieku teātra padomes — fotogrāfija ievietota

Scd, 1926, 29. septembrī.

22-9.26. (353. lpp.)
1

Domāta A. Prandes grāmata «Latvju rakstniecība portrejās» (R.,

1926).
2

Buržuāziskās Latvijas valdība bija patvarīgi izdarījusi grozījumus

biedrību likumā; pārgrozījumi ierobežoja kreisās organizācijas, skolu,

augstskolu, arodskolu jauniešu biedrošanās tiesības un iesaistīšanos

Politiskajā dzīvē. Sociāldemokrātu frakcija pieprasīja ārkārtējas saeimas
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sēdes sasaukšanu, taču viņu priekšlikumu atcelt valdības izdarītos

likuma grozījumus ar 49 pret 47 balsīm noraidīja. Buržuāziskās Latvi-

jas valdība bija panākusi pilsoniskās brīvības ierobežošanu, likuma gro-

zījumu rezultātā slēdza vairākas strādnieciskas organizācijas.

23.9.26. (354. lpp.)

1
Tag. Dzintari Jūrmalas pilsētā.

25.9.26. (354. lpp.)

' Skolotāju namā pedagoģiskā darba jubilejā godināja ilggadīgo

tautskolu direktoru K. Melnalksni, kuru izglītības ministrs E. Ziemelis

bija padzinis no darba: «Telpas izrādījās par mazām, lai uzņemtu visus

tos, kas vēlējās izteikt pateicību K. Melnalksnim par veikto darbu taut-

skolas labā.» (Scd, 1926, 28. septembrī.) Apsveicēju runās izskanējis

dziļš sašutums pret «ziemeļu vējiem» Latvijas politikā.
2 1926. gada 25. septembrī svinīgi atklāja Tautas namu, kas atradās

Bruņinieku (tag. Sarkanarmijas) ielā 29/31; kaut arī Rainis ieradās ar

nokavēšanos, viņu «publika saņēma ar nerimstošiem aplausiem» (Scd,

1926, 28. septembrī).

26.9.26. (354. lpp.)

1 Jaunajā Tautas namā, ar ieeju no Tērbatas (tag. P. Stučkas) ielas, 26.

septembrī atklāja Strādnieku teātri. Teātri atklāja Rainis kā teātra pa-

domes priekšsēdētājs. «Atklāšanas runā,» rakstīja J. Sudrabkalns,

«J. Rainis, ilgu aplausu saņemts, iezīmēja darba tautas kultūras gaitas,

uzsvērdams strādnieku garīgās tieksmes.» Rainis izteicis pārliecību,
ka

grūtības, kas saistās ar jaunā strādnieciskā teātra izveidošanu, tiks sek-

mīgi pārvarētas, ja plašākās strādniecības masas atbalstīs savu teātri

(Scd, 1926, 27. septembrī).
2 Izrādīja B. Sova «Sātanu apustuli» («Velna mācekli») J. Jurovska

režijā ar E. Zīli un Ģ. Bumbieri galvenajās lomās.

28.9.26. (355. lpp.)

1 Pīkst. 12 dienā notika Latvijas Universitātes septiņu gadu darbības

atzīmēšanas akts.

29.9.26. (355. lpp.)

1 Skat. komentāru 4.9.26. ierakstam.

30.9.26. (355. lpp.)

1 Uz laiku bija pārtrūkusi Raiņa sadarbība ar «Jaunākajām Ziņām»,

laikraksta atbildīgais redaktors J. Kārkliņš aicināja to atjaunot.
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4.10.26. (356. lpp.)

1 Raiņa dzejolis ar tādu nosaukumu nav zināms; iespējams, ka tāds

tika lūgts, jo 11. novembri buržuāziskajā Latvijā svinēja kā «brīvības

cīnītāju» jeb Lāčplēša dienu. Tāpat kā 18. novembri, arī 11. novembri

Rainis neatzina, atzīmēdams (18.10.25.), ka viņa «lugas neizrādīt tikai

18. nov. un 11. nov.», bet citā piezīmē (2.8.25.) rakstīja: «1. Maijs kā

tautas un valsts kopsvētki.» Turklāt 1926. gada 17. oktobrī Rīgā, Tau-

tas namā Latvijas Atvaļināto karavīru biedrība organizēja plašu atva-

ļināto karavīru, invalīdu un veco strēlnieku protesta sapulci sakarā ar

to, ka saeima noraidīja likumprojektu par atlīdzības izmaksu tiem ka-

ravīriem un invalīdiem, kuri nav saņēmuši zemi. Invalīdu aizmiršana

un noniecināšana atspoguļota Raiņa dzejolī «Divu invalīdu saruna par

tiem, «kas neaizmirst», bet aizmirsti tiek» (žurnālā «Lāčplēsis», 1926.g.);

ši dzejoļa sacerēšana datēta ar 30.10.26.; taču, spriežot pēc tālākiem

ierakstiem (27.10.26., 31.10.26., 1.11.26.), tas radies sakarā ar invalīdu

lūgumu pēc dzejoļa «11. novembris».

6.10.26. (356. lpp.)

1 Domāta Latvijas hipotēku banka, kuras direktors bija G. Bisenieks.

7.10.26. (357. lpp.)

1 Kinoteātri «Palladium» Rainis skatījās kinofilmu «Mihails Strogovs»,

franču kinematogrāfistu ražojumu pēc Zila Verna romāna; tā kā daļa

kadru bija filmēta Daugavpilī, filma tika sensacionāli reklamēta kā

latviešu-franču filma.

10.10.26. (357. lpp.)

IA. Birģele-Paegle, ar kuras palīdzību Rainis veidoja savus «Radu

rakstus» (skat. 14.10.26. ierakstu).

H.10.26. (357. lpp.)

1 Rainis piedalījās «Sociālistisko rakstnieku vakarā», kurš notika

Tautas namā; viņš nolasīja nelielus fragmentus no lugas «Mīla stiprāka

Par nāvi», bet arī «šie nedaudzie vārdi un dzejnieka personīgais iespaids

rada saviļņojumu» (JZ, 1926, 12. oktobrī); «Arī par šo nedaudzo klau-

sītāji iemīļotajam rakstniekam bija bezgala pateicīgi» (Scd, 1926, 13.ok-

tobrī).

1210.26. (357. lpp.)

1 Jādomā, Pēteris Krastiņš.

13.10.26. (358. lpp.)
1 Nepublicēts.
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14.10.26. (358. lpp.)

1 LSDSP biedru lietu komisijas sēde.
2 J. Kārkliņš solījumu turēja: ar nosaukumu «Mīlestība stiprāka par

nāvi. Turaidas Maijas traģēdija 5 cēlienos» lugas trīs cēlieni publicēti

žurnālā «Atpūta» 1926. gadā (96.-97., 103.—113. nr.) un 1927. gada

(114., 117. nr.).

15.10.26. (358. lpp.)

1 Skat. komentāru 13.10.26. ierakstam; iespējams, ka rakstu publicēt

solījis Kārlis Egle «Latvju Grāmatā».

16.10.26. (358. lpp.)

1 Večuka raksts «Rakstniecība paliek rakstniecība, bet veikals paliek

veikals. Gluži neticams, bet patiess notikums» («Brīvā Zeme», 1926,

12. oktobri), — Rainis esot apsolījis savu Dīķa ielas māju pārdot kādam

docentam par 600 000 rubļu, bet, pārbraucis no ārzemēm, Rainis to pār-

devis kādam ārzemniekam, kas varot maksāt valūtā. Kad piejokotais
docents griezies pie advokāta, tas atbildējis: «Tu neesi pirmais, kuram

dzejnieks savu namu pārdevis. Tu esi trešais.»

2 J.- Sudrabkalns bija publicējis rakstu «Ceļu jauniem dzejniekiem»

(Scd, 1926, 16. oktobrī), kurā aicināja būt taisnīgākiem, iecietīgākiem

pret jauniem autoriem. Rainis un Aspazija to bija uztvēruši kā pret

viņiem vērstu pārmetumu. Aspazija tajā pašā dienā bija ieradusies

laikraksta redakcijā un izteikusi savu sašutumu. Nākamajā dienā

J. Sudrabkalns aizsūtīja Rainim atvainošanās vēstuli (skat. 18.10.26

ierakstu). Taču Rainis šo vēstuli izlasīja pēc divarpus gadiem, jo to-

reiz viņam «pieticis ar saņemšanas faktu» (skat. Raiņa vēstuli J. Sud-

rabkalnam 1929. g. 11. aprīlī — KR 23, 402. lpp.).

18.10.26. (359. lpp.)

1 Skat. 2. komentāru 14.10.26. ierakstam.

19.10.26. (359. lpp.)

1 Skat. I. komentāru 6.9.26. ierakstam.

2 Skat. 2. komentāru 14.10.26. ierakstam.

20.10.26. (359. lpp.)

1 Strādnieku teātra padomes sēde (sanāca Akas ielā 10), kurā ap

sprieda teātra darbību un turpmākos uzdevumus; padomē ietilpa dazādv

strādnieku un darba studentu organizāciju pārstāvji, Rainis kā priekšsē-

dētājs vadīja sēdi, savā runā uzsvēra, ka strādnieku teātrim jāatspoguļo
viss noietais kultūras ceļš, jāpārņem viss vērtīgais, ko radījusi ta"ta'
ka strādnieku teātrim jābūt ansambļa teātrim, iztiekot bez viesizrādēm,
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aktieru — strādnieku entuziasms dodot pamatu dziļam optimismam par

teātra attīstību. Par teātra padomes priekšsēdētāju no jauna ievēlēja

Raini.

22.10.26. (360. lpp.)

1
Raiņa dzejolis «Brīvais Vārds» (datēts ar 19.10.26.) veltīts Valmie-

ras laikraksta «Brīvais Vārds» iznākšanai, publicēts tā 1. numurā (1926,

29. oktobrī).

23.10.26. (360. lpp.)

1 Nacionālās operas koriste un T. Reitera dzīvesbiedre Marija Mal-

dute mirusi 1926. gada 2i. oktobrī.

24.10.26. (360. lpp.)

1 Skolotājas, I. Rītiņa dzīvesbiedres Ellas Rītiņas 30 gadu darba ju-

bileja.
2

Komponiste Lauma Reinholde.

27.10.26. (361. lpp.)

1 Skat. komentāru 4.10.26. ierakstam.

2 Studentu biedrības «Klints» pārstāvis sakarā ar «Klints» un «Zem-

galijas» rīkoto rakstnieku vakaru 1926. gada 1. novembrī.

28.10.26. (361. lpp.)

1 1926. gada 25. oktobrī Rīgas pilsētas muzejā bija atklāta rudens

izstāde.
2

Padomju mākslas filma «Bruņukuģis «Potjomkins»», kuru 28. oktobrī

kinoteātrī «Astorija» slēgtā seansā demonstrēja preses pārstāvjiem un

sabiedriskajiem darbiniekiem; kā zināms, filmas demonstrēšana publikai

tika aizliegta.

29.10.26. (361. lpp.)

1 Viktors Gulbis (skat. 2. komentāru 24.8.24. ierakstam).

30.10.26. (362. lpp.)
1

Latvju-lietuvju tuvināšanās koncerts Mazajā Ģildē ar lietuviešu

un latviešu mākslinieku piedalīšanos.
2

Natālijas Draudziņas privātās ģimnāzijas sarīkojums.

8 Rainis pateicās par iecelšanu Lietuviešu-latviešu vienības biedrī-

bas goda biedros (skat. 22.10.26. ierakstu); vēstuli skat. KR, 23, 358. lpp.

31.10.26. (362. lpp.)
1 Skat. komentāru 4.10.26. ierakstam.
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1.11.26. (362. lpp.)

1 Studentu biedrību «Klints» un «Zemgalija» rīkots rakstnieku va-

kars, kurā Rainis, pirmais uzstādamies, nolasīja dzejoļus no lugas «Mīla

stiprāka par nāvi»: «Kad tā plūkta, vītināta», «Kad miesa ievainota,

asins plūst», «Lapas runā dienu» (publicēti JZ, 1926, 8. novembrī); sa

rīkojuma atreferējumā P. Ķikuts rakstīja: «Kā zelta zvani, kas pilni

maiguma un smalka dzidruma, skanēja viņa dzeja, stāstīdama par to, ka

lapas runājot dienā, ziedi — naktī, bet mijkrēslī — pumpurīši. Tāpat

arī skanēja tas dziļais domu plašums, kas jaužams aiz katra Raiņa

vārda, katras jūtu vibrācijas.» (Scd, 1926, 3. novembrī.)

2.11.26. (362. lpp.)

1
A. Dimā (tēva) romāns «Grāfs Montē Kristo» Raiņa tulkojumā bija

izdots jau 1902. gadā; grāmatizdevējs A. Freināts ierosināja to izdot

atkārtoti; A. Freināta apgādā tas iznāca 6 grāmatās (I — 1926. g,

lI—VI — 1927. g.).

6.11.26. (363. lpp.)

1 Nacionālajā operā koncertēja Cehoslovakijas Križkovska viru ko-

ris.

12.11.26. (363. lpp.)

1 Minskā Rainis piedalījās Baltkrievu Kultūras institūta (vēlākas

Baltkrievijas PSR Zinātņu akadēmijas) rīkotajā konferencē sakarā ar

baltkrievu pareizrakstības apstiprināšanu. 21. novembrī Rainis ieradās

Vitebskā uz otrā Baltkrievijas Valsts drāmas teātra (tag. J. Kolasa Balt-

krievijas Valsts drāmas teātra) atklāšanas svinībām. Vairākas latviešu

kultūras organizācijas aicināja dzejnieku viesos uz Maskavu, tacu,

Aspazijas telegrammas izsaukts, Rainis jau 22. novembrī no Vitebskas

griezās atpakaļ uz Rīgu.

27.11.26. (363. lpp.)

1 27. novembrī Jelgavā Centrālais pedagoģiskais institūts 2. valsts

vidusskolas telpās bija sarīkojis Raiņa un Aspazijas vakaru; ieradāt

tikai Rainis. «Glīti dekorētā skolas aktu zāle pārpildīta līdz pēdējai vie-

tiņai. Kopā institūta un vidusskolas audzēkņu saime, skolotāji, cit»

skolu audzēkņi un arī privātpublika»; Raini saņem ar aplausiem,

institūta direktora uzrunas dzejnieku sveic ar dziesmu «Dievs dod tau

tas darbiniekiem», «J. Rainis runā par nākotnes kultūru un
nolasa

vairākus savus jaunākos dzejoļus, starp tiem arī kādu tulkotu ķīniešu

dzeju» («Jaunais Zemgalietis», 1926, 2. decembrī); ķīniešu dzeja bija
-

Lie-Jī Kou «Tālais gars» (JZ, 1926, 4. novembrī).

30.11.26. (364. lpp.)

1 Skat. komentāru 2.11.26. ierakstam;
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1927.

Ar 1927. gadu Rainis dienasgrāmatas rakstīšanu faktiski iz-

beidz. 1927. gadā ir tikai četru dienu (4., 6., 8. un 9. aprīļa) ieraksti.

1927. gadā (kopš 1926. g. decembra) Rainis bija izglītības ministrs, taču

darbojās šai posteni visai maz: gada sākumā viņš vairākkārt slimoja,

pēc tam divreiz bija ārzemju braucienos — uz Franciju un Lugāno

(14. aprīlis — 12. maijs un 5. augusts — 5. septembris). 1927. gadā,
kā rāda ieraksti dienasgrāmatā, dzejnieks jau bija atbrīvojies no ilūzi-

jām kļūt par Latvijas valsts prezidentu, viņa vēlēšanās bija «dzīvot

un rakstīt», doties uz ārzemēm «strādāt, bet pirms atpūsties» (4.4.27.).

4.4.27. (364. lpp.)

1 Domāti F. Vesmanis un P. Kalniņš, kurš pēc prezidenta J. Čakstes

nāves (1927. g. 14. martā), būdams saeimas priekšsēdētājs, līdz jaunā

prezidenta ievēlēšanai pildīja valsts prezidenta pienākumus.
2 1927. gada 2. aprīli Rainis atklāja LSDSP 12. kongresu, kas sa-

nāca Tautas namā; Rainis norādīja, ka «šinī valdībā mēs nevaram rīko-

ties vēl pilnīgi brīvi pēc savas gribas un ieskatiem. Tā koalīcija, kurā

mums jāstrādā, ievērojami saista mūsu rokas», tāpēc «strādniecībai

jābūt nomodā par savām tiesībām un iekarojumiem arī turpmāk» (Scd,

1927, 3. aprīlī).
3

Kā izglītības ministrs Rainis referēja par izglītības politikas mērķiem

un uzdevumiem, uzsvērdams divus pienākumus: 1) dot izglītību pēc

iespējas plašākām masām un 2) izaudzināt mūsu skolās «brīvas un pat-

stāvīgas personības, īstus pilsoņus, intelektuāli attīstītus un aktīvus cil-

vēkus» (Scd, 1927, 5. aprīli).
4

1927. gada 3. aprīlī notika Latvju grāmatnieku kongress; Rainis

teica apsveikuma runu, novēlot pārvarēt krīzi, kāda iestājusies, jo pē-
dējos gados krities lasītāju skaits, pasliktinājušies bibliotēku apstākļi

(Scd, 1927, 5. aprīli).

6 -4.27. (365. lpp.)

1 1927. gada 5. aprīlī saeimas deputāti vēlēja valsts prezidentu: tika

izvirzītas divas kandidatūras —
A. Kviesis un P. Juraševskis. Pirmajā

gājienā A. Kviesis dabūja 44, P. Juraševiskis — 41 baL*i (10 vēlētāji

atturējās). Tā kā neviens nebija guvis absolūto balsu vairākumu, se-

koja otrreizēja nobalsošana, kurā par A. Kviesi tika nodotas 45, par
p- Juraševski atkal 41 balss, 9 atturoties. Pēc nolikuma no kandidātu

saraksta tika svītrots tas, kurš dabūjis mazāko balsu skaitu, tātad P. Ju-

raševskis. Trešajā gājienā balsoja tikai par A. Kviesi, bet, tā kā viņš
atkal dabūja tikai 45 balsis, arī viņa kandidatūra atkrita. Nākamās vē-

ršanas plānoja uz 7. aprīli. Tajās par kandidātiem tika izvirzīti F. Ves-

manis un A. Kviesis. Pirmajā nobalsošanā F. Vesmanis dabūja 47,
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A. Kviesis 44 balsis, atturoties 6 deputātiem. A. Kvieša kandidatūra

atkal atkrita, bet F. Vesmanis otrreizējā balsošanā ieguva tikai 45 bal-

sis un arī netika ievēlēts. Trešajās vēlēšanās 8. aprīlī izvirzīja tikai

vienu kandidātu — G. Zemgali, kuru ievēlēja pirmajā balsošanā ai

77 balsīm.

8.4.27. (365. lpp.)

1 Stipram būt, priecīgam būt, uzvarēt! (Vācu vai.)

9.4.27. (366. lpp.)

1 Domājams, K. Bahmaņa grāmata «1905. gada revolūcijas cīņu n

sodu dienās» (R., 1926).

1928.

Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī 1928. gadā dienasgrāmatā ir tikai daži

ieraksti (11. janvāri, 31. augustā, 14. novembrī un vēl pāris pār-

skata veida ierakstu par decembra pēdējām dienām), kaut gan Rainis

joprojām dzīvoja intensīvu sabiedrisku un radošu dzīvi. 1928. gada

martā dzejnieks trīs nedēļas pavadīja Zviedrijā un Norvēģijā, kur kā

oficiāls Latvijas pārstāvis piedalījās H. Ibsena 100. dzimšanas dienas

svinībās.

Rainis strādāja arī literāru darbu. 1928. gadā viņš periodikā publi

cēja vairākus desmitus dzejoļu, vasarā pabeidza lugu «Rīgas ragana»

(pirmizrāde Nacionālajā teātri 1928. g. 1. septembrī A. Amtmaoa-Brifr

dīša režijā), novembrī—decembrī uzrakstīja savu agrāk iecerēto «kus

toņu lugu» — «Suns un kaķe» (pirmizrāde Nacionālajā teātrī 1928. S

19. decembrī A. Mierlauka režijā). 1928. gada 15. februārī Nacionāla

teātrī skatuves gaismu beidzot ieraudzīja jau iepriekšējos gados P*

beigtā luga «lija Muromietis» A. Amtmaņa-Briedīša režijā. Dieffis

neviena no šīm lugām plašāku rezonansi sabiedrībā neguva. Toties I*

ievērojamu notikumu izvērtās lugas «Jāzeps un viņa brāļi» 100.

1928. gada 8. janvārī, kurā nolasīja Raiņa speciāli sacerēto prologu

Deviņas sezonas luga bija turējusies Nacionālā teātra repertuārā, ka=

bija tiem laikiem neparasts gadījums.

Raini sāpināja neveiksme saeimas vēlēšanās, kurās viņš, salīdziriot

ar iepriekšējo gadu vēlēšanām, ieguva ievērojami mazāku balsu skaita

Taču tā nebija Raiņa, bet gan sociāldemokrātu neveiksme. Rainis

didēja kā sociāldemokrātu pārstāvis šīs partijas sarakstā, bet soci >

demokrāti bija zaudējuši vēlētājos savu kādreizējo popularitāti. Tauta

bija pārliecinājusies, ka sociāldemokrātu līderi savus solījumus neP' ■

ka viņu rīcība ne tuvu nekalpo darbaļaužu interesēm.

Raiņa un sociāldemokrātisko izlīdzēju attieksmes joprojām bija

un saspīlētas. Dzejniekā atkal uzplaiksnījās vēlēšanās Latviju a
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11.1.28. (366. lpp.)

1
1927. gada 13. decembri demisionēja kreisā koalīcijas valdība, kurā

Rainis bija izglītības ministrs; jauna valdība vēl nebija sastādīta (tā
tika sastādīta 1928. g. 20. janvārī; izglītības ministra posteni pārņēma
A. Tentelis).

2 Jādomā, Nacionālā teātra direktors Arturs Bērziņš.

14.11.28. (366. lpp.)

1 Z. Mauriņas raksts «Daži pamata motīvi Raiņa mākslā» (1929).

26.12.28. (367. lpp.)

1 Zentas Mauriņas raksts «Literatūras pārskats» («Daugavas gada

grāmata», 1929), kur pozitīvi vērtēta Raiņa grāmata «Kastaņola» un

luga «Rīgas ragana».

12.28. (367. lpp.)
1

leraksts bez dienas datuma.

2
3. saeimas vēlēšanās, kas notika 1928. gada oktobrī, sociāldemo-

krāti, kuru popularitāte tautas masās bija kritusies, ieguva ievērojami
mazāku balsu skaitu nekā iepriekšējo saeimu vēlēšanās. Arī Rainis so-

ciāldemokrātu sarakstā pēc iegūto balsu skaita ieņēma: Rīgas vēlē-

šanu apgabalā — 10. vietu, Kurzemes apgabalā — 2. vietu, Zemgales

apgabalā — 2. vietu, Vidzemes apgabalā —
3. vietu, Latgales apga-

balā 6. vietu. Saeimas sociāldemokrātu frakcijas sarakstā, kurā bija
26 deputāti, Rainis fiksēts kā 15. Dzejnieks netika arī ievēlēts sociāl-

demokrātu frakcijas prezidijā. LSDSP līderi-Raini ignorēja.

1929.

1929. gada dienasgrāmatā tikai daži fragmentāri ieraksti — janvārī.
Tie atsedz Raiņa vientulības izjūtas, viņa vientulīgo uzturēšanos jūr-
malas vasarnīcā, bet reizē arī viņa garīgo možumu, apņēmību, ka «jā-
sāk jauna revolļucionāra] sparība», «jāsāk strādāt nopietni». Tiek atzī-

mēta vesela virkne nākotnes ieceru, kas jāveic tuvākā laikā: romāns par

Jaunās strāvas laikmetu, biogrāfija, vairākas lugas, aforismu, vēstuļu
un

runu apkopojumi, jauni dzejoļi, kas «izteic manu laiku», utt. Taču

an gadu nasta liek sevi sajust. Rainis konstatē: «Sāku vecumu saprast.»

(13.—20.1.29.) Un tomēr viņam pietika spēka, enerģijas un izturības do-

ties uz tālo Ēģipti. Šai, savā pēdējā ceļojumā Rainis aizbrauca

1929. gada marta beigās, atgriezās Rīgā 17. maijā.
Rainis mira 1929. gada 12. septembri.



1.1.29. (368. lpp.)

1 Rainis piedalījās darba jaunatnes sarīkojumā — jaungada sagai-

dīšanā, kas notika 41; pamatskolas telpās Krāsotāju ielā 42; dzejnieks

apsveica sarīkojuma dalībniekus, uzsvērdams, ka «jaunatnei svarīgs

uzdevums nākotnē — nest kultūru tautā, izveidot viņas dvēseli»; Raini

«jaunieši saņēma un pavadīja vētrainām ovācijām» (Scd, 1929, 3. jan-

vārī). Starp citiem inscenējumiem uzveda ari Raiņa «Uguns un naktsi

prologu.
2 1927. gadā Rīgā ar pāris izrādēm viesojās (caurbraucot uz Vāciju)

Maskavas «Zilās blūzes» teātris, kura iespaidā arī Latvijas strādnieku

jaunatne pievērsās t. s. «zilās blūzes» teātrim; «Dzīvā avīze» bija «zilās

blūzes» teātra paveids.

3 Kad vecs esi, jādara vairāk, nekā kad jauns biji (vācu vai.).

13.1.29. (370. lpp.)

' Lietuviešu zinātnieka E. Voltera vēstule bija ierosinājusi Raini sa-

cerēt drāmu par seno lietuviešu valdnieku Vitautu, kuram 1930. gadā

apritēja 500. nāves gadskārta (skat. B. Am oliņas rakstu «RaiW

darbs pie iecerētās lugas «Vitauts»» — «Raiņa gadagrāmata», 1983)

23.1.29. (371. lpp.)

1 Rainis domājis laiku līdz aizbraukšanai uz Ēģipti.
2 Nagla (franču vai.).
3 Laba aizeja (vācu vai.).

21.1.29. (371. lpp.)

1 Domāta aiziešana no dzīves.

2 Drāmas temats (skat. KR 15, 336. lpp.).



KOMENTĀROS LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

DzD — J. Raiņa kopoti raksti «Dzīve un darbi»

JT
— žurnāls «Jaunības Tekas»

JZ — laikraksts «Jaunākās Ziņas»

KR — J. Raiņa Kopotu rakstu zinātniskais izdevums

30 sējumos

LSDSP — Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

MJT —
žurnāls «Mazās Jaunības Tekas»

Scd —
laikraksts «Sociāldemokrāts»
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RAIŅA DARBU NOSAUKUMU SAĪSINĀJUMU

RĀDĪTĀJS

Ad. b: — «Addio bella»

Apd. dz: — «Apdziedāšanas dziesmas 111 vispā-

rīgiem latvju dziesmu svētkiem»

Apdzied, dziesmas — «Apdziedāšanas dziesmas 111 vispā-

rīgiem latvju dziesmu svētkiem»

Ceļā uz zilo krastu — «Uz zilo krastu»

Ceļ. m. — «Imants un Ceļamāte»

Cilv. brālis — «Cilvēks brālis»

Dagda — «Dagdas piecas skiču burtnīcas»

Dagdas grāmata — «Dagdas piecas skiču burtnīcas»

Dagdas romāns — «Dagdas piecas skiču burtnīcas»

Daug. — «Daugava»

Daug. klēpis — «Daugavas klēpis»

D. v. Velns — «Dievs un Velns»

Dv. dziesm. — «Dvēseles dziesmas»

Dv. dziesmas — «Dvēseles dziesmas»

Dvēs. dziesma — «Dvēseles dziesmas»

Dvēseles dz. — «Dvēseles dziesmas»

Dvēsl. dziesm. — «Dvēseles dziesmas»

Dvēsl. dziesmas — «Dvēseles dziesmas»

Gals un sāk. — «Gals un sākums»

Grahs — «Kajs Grakhs»

Grakhs — «Kajs Grakhs»

G. v. sāk. — «Gals un sākums»

Ģirts — «Ģirts Vilks»

Ģ. Vilks — «Ģirts Vilks»

lija — «lija Muromietis»

Ilj. Muroms — «lija Muromietis»

Im. — «Imants»

Im. Ceļ; — «Imants un Ceļamāte»

Im., Ceļ. m. — «Imants un Ceļamāte»

Im. un Ceļa māte — «Imants un Ceļamāte»
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Ind. Ārija — «Indulis un Ārija»

Ind. v. Ārija — «Indulis un Ārija»

Indulis — «Indulis un Ārija»

Induls — «Indulis un Ārija»

Jaun. dzj — «Jaunības dzejas»

Jaun. dzej. — «Jaunības dzejas»

Jaunīb. dzejas —
«Jaunības dzejas»

Jaun. spēks — «Jaunais spēks»

Jaun. str. —
«Jaunā strāva»

Jāz. Ēģiptē — «Jāzeps un viņa brāļi»

Jāzepa brāļi — «Jāzeps un viņa brāļi»

Jāzeps «Jāzeps un viņa brāļi»

Jāz. v. v. brāļi — «Jāzeps un viņa brāļi»

Jēkaba dēli — «Jāzeps un viņa brāļi»

Kastanj. — «Kastaņola»

K. Grakh.: — «Kajs Grakhs»

K. Grakhs — «Kajs Grakhs»

Kl. gr; — «Klusā grāmata»

Kl. grām; — «Klusā grāmata»

Klus. grām.- — «Klusā grāmata»

Lauzt, priedes — «Lauztās priedes»

Lelles dzīve un gals — «LellīteLolīte»

Lellīte — «Lellīte Lolīte»

Lollīte — «Lellīte Lolīte»

Lollītes dzīve un gals — «Lellīte Lolīte»

Maz. Dunduri — «Mazie Dunduri»

M. Dunduri — «Mazie Dunduri»

Mēn. m. — «Mēness meitiņa»

Mēn. meit. — «Mēness meitiņa»

Mēn. meitiņ. — «Mēness meitiņa»

Mēn. meitiņa — «Mēness meitiņa»

M. ķ.- —
«Mušu ķēniņš»

M. ķēn. — «Mušu ķēniņš»

M. ķēniņ. — «Mušu ķēniņš»

M. ķēniņš — «Mušu ķēniņš»

M. m. — «Mēness meitiņa» vai «Mūza mā-

jās»

M. mājās — «Mūza mājās»

M. meit. — «Mēness meitiņa»

M. n. — «Pēdējā mīlas nakts»

Munu j. dīnu zeme —
«Munu jaunu dīnu zeme»

Mur. — «lija Muromietis»

Murom. — «lija Muromietis»

Muromietis — «lija Muromietis»



Muroms — «lija Muromietis»

Murs — «lija Muromietis»

Mušas — «Mušu ķēniņš»

Muš. ķēn. — «Mušu ķēniņš»

Mušu ķēn. — «Mušu ķēniņš»
Mūz. m. •— «Mūza mājās»
Mūz. mājās — «Mūza mājās»

Noskaņas — «Tālas noskaņas zilā vakarā»

No s. preses bērnības — «No latviešu sociāldemokrātiskās

preses bērnības»

Odiseja — «Odiseja maldu ceļi»

Par s. d. preses bērnību — «No latviešu sociāldemokrātiskās

preses bērnības»

P. lodziņš — «Puķu lodziņš»

Princešu pasaka — «Vasaras princīši un princītes»

Princīši — «Vasaras princiši un princītes»

Puķu lodz. — «Puķu lodziņš»

Pusid. — «Pusideālists»

Pusideāl. — «Pusideālists»

Putn. uz zara — «Putniņš uz zara»

Pūt, vēj. — «Pūt, vējiņi!»

Pūt, vējiņ — «Pūt, vējiņi!»

Rag. — «Rīgas ragana»

Ragana — «Rīgas ragana»

Razins — «Stenka Razins»

Rīg. rag.
— «Rīgas ragana»

Rīg. ragana — «Rīgas ragana»

Saules gad. — «Saules gadi»

Saul. gad. — «Saules gadi»

Saulgadi — «Saules gadi»

S. g. — «Sudrabota gaisma»

S. gadi — «Saules gadi»

7 m. — «Septiņi malēnieši»

7 mal. — «Septiņi malēnieši»

7 malēn. — «Septiņi malēnieši»

7 malēnieši — «Septiņi malēnieši»

S. gaism. — «Sudrabota gaisma»

Sietiņš — «Zelta sietiņš»

Sons of Jakob — «The Sons of Jacob»

Spēl. dancoju — «Spēlēju, dancoju»

Spēlmans — «Spēlēju, dancoju»

S. s. — «Septiņsitis» resp. «Mušu ķēniņš»

S.S.S. — «Strādnieku Sporta Savienība?

maršs»
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S.S.S. maršs — «Strādnieku Sporta Savienības

maršs»

Stenka — «Stenka Razins»

Steņka — «Stenka Razins»

Sudrab. gaisma — «Sudrabota gaisma»

Sudr. g.
— «Sudrabota gaisma»

Sudr. gaisma — «Sudrabota gaisma»

S. un K. — «Suns un kaķe»

S. un kaķe — «Suns un kaķe»

Sv. b. L. — «Sveiki, brīvā Latvija!»

Sv. br. Lat. — «Sveiki, brīvā Latvija!»

Tālas noskaņas —
«Tālas noskaņas zilā vakarā»

Tāl. nosk. —
«Tālas noskaņas zilā vakarā»

Tāl. noskaņas —
«Tālas noskaņas zilā vakarā»

Tie, kas neaizm. — «Tie, kas neaizmirst»

T. k. n. — «Tie, kas neaizmirst»

7. n_ —
«Tālas noskaņas zilā vakarā»

X. nosk. — «Tālas noskaņas zilā vakarā»

Turaid. — «Turaidas Roze» resp. «Mīla stip

rāka par nāvi»

Turaida — «Mīla stiprāka par nāvi»

Turaidene —
«Mīla stiprāka par nāvi»

Turaid. Roze —
«Mīla stiprāka par nāvi»

Tur. Roze —
«Mīla stiprāka par nāvi»

Tutanh. —
«Lielais zaglis Tutanhs»

Tutanhs — «Lielais zaglis Tutanhs»

Ug. v. N. — «Uguns un nakts»

Tj, jsji — «Uguns un nakts»

U. v. N. — «Uguns un nakts»

U. v. n.
— «Uguns un nakts»

Vasaras princīši — «Vasaras princīši un princītes»

Veidenbaums — «Eduards Veidenbaums»

Vētr. sēja — «Vētras sēja»

Zelt. siet. — «Zelta sietiņš»

Zilais krasts — «Uz zil° krastu»

ZiL krasts — «Uz Zll° krastu»

Zirgs — «Zelta zirgs»

Z. krasts — «Uz zilo krastu»

Z. sietiņš — «Zelta sietiņš»

Z zirgs — «Zelta zirgs»
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DARBU RĀDĪTĀJS*

Aber die Liebe [Tomēr mīlestība], vācu rakstnieka R. Dēmela grāmata

(1921) — 121, 405

Ābrams jau sen nomiris, skat. Vecmāmiņa skaita

Addio bella, Raiņa dzejoju krājums (1920) — 11, 15, 24, 25, 50, 74,

98, 141, 166, 250, 288, 395, 403, 427

Ādolfa Herteļa piemiņai, skat. Par piemiņu Ādolfam Hertelim

Adriena Lekuvrera, franču rakstnieka O. E. Skriba luga (1849) — 329

Aforismi, Raiņa iecerēts aforismu krājums — 128, 168, 225, 240

Aiz viņiem kalniem, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums laikrakstā «Vārds».

1922, 1. nr„ 5. febr. (5, 281) — 404

Aktīnijas, iesp. nerealizētaRaiņa iecere — 141

Aktionsbuch [Rīcības grāmata], vācu rakstnieka F. Pfemferta grāmata

(1917) — 44, 103, 119

Aktīvā māksla, A. Kurcija grāmata (1923) — 201

Aladina burvju lampa, vācu rakstnieka G. Rēdera romāna dramati-

zējums — 181, 195

Aladins, skat. Aladina burvju lampa

Aleksandrs, Raiņa nepabeigta luga (15, 144—170) — 48, 83, 115, 118:

205, 392

Aleksim Mierlaukam, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Teātra

Vēstnesis», 1924./25. g. sezona, 4. nr. (5, 106) — 460

Ailes um Liebe [Viss par mīlestību], vācu rakstnieka J. V. Gētes vēstuļu

kopojums — 132, 414

Allgemeine Geschichte der Philosophie [Vispārīgā filozofijas vēsture],

vācu filozofa P. Deisena grāmata (I Die Philosophie der Inder

[Indiešu filozofija], 1906, II Die Philosophie der Griechen [Grieķu

filozofija], 1913) — 121, 405, 406

* Dienasgrāmatā minēts liels skaits dažādu literāru, filozofisku v. 6

darbu nosaukumu vācu valodā, turklāt nereti aptuvenā,

veidā, neuzrādot bieži arī autoru. Tas apgrūtinājis šo darbu atšifrēšanu.

Neatšifrēti darbi rādītājā nav ietverti:.
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Allgemeine Geschichte m Einzeldarstellungen [Vispārīgā vēsture ap-

rakstos], vācu vēsturnieka V. Onkena darbs 4 sējumos (1890—

1893) — 426

Altjapanische Novellen [Vecjapāņu noveles], japāņu rakstnieka Asobi

grāmatas tulkojums vācu valodā (1923) — 120

AUorientalische Texte zum Alten Testament [Vecās derības seno aus-

trumu teksti], vācu literatūrzinātnieka H. Gresmana grāmata

(1909) — 397

Amors un Psihe, Raiņa iecerēta luga — 118

Die andere Seite [Otrā puse], A. Kubina romāns (1923) — 127

Ansis Tupukāja, skat. Hans Huckebein

Anss Ķebelkājs, nelaimes putnis, un Vanna sestdienas vakarā, vācu

rakstnieka V. Buša dzejoļi Raiņa atdzejojumā (1909) (8, 373—

377) — 468

Anšelis, Raiņa stāsts, pirmpublicējums JT, 1928, 12. nr. (17, 180—183)—

266

Antonijs un Kleopatra, angļu rakstnieka V. Šekspīra traģēdija (1607),

Raiņa atdzejojumā (1903) — 190

Apdziedāšanas dziesmas 111 vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem, Raiņa

humoristiski satīrisku dzejoļu krājums (1889) (7,61—91) — 308

Aphorismen [Aforismi], vācu filozofa A. Šopenhauera darbs — 290

Arājdēls, Zeltmata luga (1924) — 184, 195, 211, 429, 435

Ārpus likuma, krievu rakstnieka L. Lunca luga — 254, 461

Arria und Messalina [Arrija un Mesalīna], vācu dzejnieka A. Vilbranda

luga (1877) — 167

Asaras, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Skaidrība», 1924,

2. nr. (ar virsrakstu «Asaras raibums») (3, 547) — 445

Asaras raibums, skat. Asaras

Asmus Sempers Jugendland [Asmusa Sempera jaunības zeme], vācu

rakstnieka O. Ernsta romāns (1905) — 127, 413

AsPazija, Aspazijas luga (1923) — 100, 105, 143, 149, 153, 160, 161,

165, 169, 183, 188, 189, 213, 276, 419, 431

Assyrisch-babylonische Mvthen und Epen [Asīriešu un babiloniešu mīti

un epi], vācu literatūrzinātnieka P. Jensena grāmata (1900) —

395

Atriebēja, Aspazijas luga (sarakstīta 1887, publicēta 1893) — 39, 49,

51, 54, 55, 59, 61, 62, 73, 90

Atskats uz kādu neizdevušos sabiedrisku mēģinājumu, Raiņa raksts,

pirmpublicējums laikrakstā «Jaunais Vārds», 1917, 29. nr., 4. febr.

(18, 452—458) — 430

Atziņas, K. Egles sastādīts latviešu rakstnieku autobiogrāfiju krājums

3 sējumos (1924—1925) — 428
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Atzīšanās, ungāru rakstnieka S. Garika luga — 147, 212, 416, 420,

422, 423

Atzvērests, vācu rakstnieka R. Šikeles dzejolis, Raiņa atdzejojumā

Tautas augstskolas izdevumā «Piektie kultūras svētki» (1924)

(8, 400) — 450

Augstrozes meitiņa, Raiņa nepabeigta luga (15, 198—199) — 99

Augstrozīte, skat. Augstrozes meitiņa

Aus der antiken Geistwelt [No antīkās domu pasaules], vācu rakstnieka

K. Knābes darbs (1906) — 120, 405

Ausgewāhlte Lateinische Gedichte [Latīņu dzejas izlase], vācu dzej-

nieka P. Fleminga dzejoju krājums (1648) — 120, 408

Ausmā, A. Brigaderes luga (1907) — 402

Aus meinem Leben [No manas dzīves], vācu rakstnieka J. V. Gētes

autobiogrāfisks apcerējums (1811—1833) — 107

Aus nachgelassenen Schriften [No atstātiem rakstiem], vācu rakstnieka

O. Brauna darbi (1921) — 120, 408

Aušros sūnus [Ausmas dēls], lietuviešu rakstnieces S. Curjonienes-Kli-

mantaites luga (1926) — 202, 211

Ave sol, Raiņa poēma (1910) (2, 5—59) — 94, 141,144, 158, 162, 169,

176, 250, 271, 274, 277

Babels Turm, skat. Der babvlonische Turm

Der babvlonische Turm [Babilonijas tornis], vācu rakstnieka J. P°-n-

tēna romāns (1914) — 315, 485

Baltijas revolūcija. Atskats uz 1905. un 1906. gadu. 1. daja, J. Jan-

sona (Brauna) grāmata (1911, titullapā: 1912) — 83, 397

Baņuta, Alfr. Kalniņa opera (1920) —
36

Baskājiešu karodznieka dziesma, Raiņa dzejolis poēmā «Daugava»

(12, 234—235) — 390

Bēgju gaitas, skat. Latvju tauta bēgju gaitās

Bēgšana no seraja, austriešu komponista V. A. Mocarta opera (1782) —

210

Bezkaunīgais zaķis, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MJT, 1924, 3. nr.

(4, 148—149) — 435

Bez vainas vainīgie, krievu rakstnieka A. Ostrovska luga (1884) —

10, 383

Bez vini vinovatije, skat. Bez vainas vainīgie

Biarmija, K. Zakova dzejojums, Raiņa atdzejojumā žurnālā «Lāčplē-

sis—limitists», 1924, 1. nr. (8, 191—210) — 129, 148, 149, 158,

175, 179, 184, 192, 251, 411, 434

Bībele, jūdaisma un kristietības reliģisko rakstu krājums (12. S-s-

p. m. ē. — 2. gs. m. ē.) — 115, 407

Die Biene Maja und ihre Abenteuer — Roman fūr Kinder [Bite Maija

un viņas piedzīvojumi — romāns bērniem], vācu rakstnieka

V. Bonzela romāns — 167
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Biruta un Kaspars, skat. Kaspars un Biruta

Blinda, lietuviešu rakstnieka G. Landsberga-2emkalņa luga (1908) —

120, 408

Boass un Rute, Aspazijas drāma (1925) — 43, 246, 265, 268, 285, 312,

334, 499

Boriss Godunovs, krievu rakstnieka A. Puškina traģēdija (1825), Raiņa

atdzejojumā žurnālā «Mājas Viesa Mēnešraksts», 1898, 3.—

5. nr. — 49, 51, 53, 93, 392

Brakos, P. Ermaņa luga (1923) — 411

Brāļi, skat. Lielais zaglis Tutanhs

Brāļiem lietaviešiem, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Teātra

Vēstnesis», 1922./23. g. sezona, 3. nr. (5, 56) — 408

Braut von Messina [Mesīnas līgava], vācu dzejnieka F. Šillera luga

(1803) — 150, 421

Brīnišķīgais Kreitons, angļu rakstnieka D. Berija luga (1902) — 158,

165, 423

Brīvais Vārds, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums laikrakstā «Brīvais

Vārds», 1926, 1. nr., 29. okt. (5, 420) — 503

Bruņukuģis «Potjomkins», padomju mākslas filma (1926) — 361, 503

Castagnola, skat. Kastaņola

Ceļamāte, skat. Imants un Ceļamāte

Ceļi un dūkstis, J. Kosas luga (1923) — 153

Ceļu jauniem dzejniekiem, J. Sudrabkalna raksts (1926) — 502

Cēzars, Raiņa nepabeigta luga (15, 65—69) — 118

Die chinesische Flote [Ķīniešu flauta], vācu dzejnieka H. Betges dze-

joļu krājums (1907) — 121

Cietuma dzejas, Raiņa iecerēts dzejoļu apkopojums — 116

Cilvēks brālis, Raiņa iecerēts atdzejojumu krājums — 111, 113, 118, 129,

145, 225, 227, 246, 259

Cīņa ar nezināmo, A. Kurcija stāstu krājums (1924) — 201

Corday, skat. Kordē

Cukchen, Raiņa iecerēts kopkrājums ar Aspaziju — 341

Čūsku vārdi, Raiņa dzejoļu krājums (1920) (3, 89—166) — 21, 30, 56,

68, 74, 166, 199, 288, 386, 387, 392, 395, 427

Dagdas piecas skiču burtnīcas, Raiņa romāns dzejoļos, kurā ietilpst

5 krājumi: «Addio bella» (1920), «Čūsku vārdi» (1920), «Uz mā-

jām» (1920), «Sudrabota gaisma» (1922), «Mēness meitiņa» (1925)

(3, 5—551) — 137, 277, 283, 285, 381

Daiļliteratūra gada laikā, J. Veseļa raksts (1924) — 465

D
ai]radīšana, skat. Daiļradīšanas psiholoģija

Daijradīšanas psiholoģija, P. Birkerta grāmata (I — 1922. II — 1925) —

120
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Dāniela grāmata, Bībeles (Vecās derības) noda]a — 117

Dantona nāve, vācu rakstnieka G. Bīhnera drāma (sarakstīta 1835,

publicēta 1879), Raiņa tulkojumā žurnālā «Vārpas», 1908, I.—

4. nr. — 11, 282, 290, 392, 474

Dantons, skat. Dantona nāve

Darba tauta un nākotnes kultūra, Raiņa referāts (1925) — 483

Darbs un dziesma, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Ritums»,

1924, 8. nr. (5, 102—103) — 332, 435

Darbs un zeme, P. Stučkas grāmata (1920) — 69

Daugava, Raiņa poēma (1919) (12, 175—242) — 12, 106, 160—166, 168,

169, 172, 176, 179, 183, 255, 311, 312, 390, 411, 425, 428

Daugavas klēpis, Raiņa bērnības epa «Saules gadi» otrā dziesma

(1924—1925) (4, 339—354) — 270, 464, 471

Daži pamata motīvi Raiņa mākslā, Z. Mauriņas raksts (1929) — 507

Debesu lodziņš, skat. Puķu lodziņš

Dedzīgs internacionālists, O. Hūnes raksts (1965) — 486

Degoši kuģi, J. Spriņģa romāns (1925) — 337

Deutsche Lirik, skat. Neuere Deutsche Lyrik

Dichtungen m Prosa, skat. Kleine Gedichte m Prosa

Dienas, vācu dzejnieka E. Štadlera dzejolis, Raiņa atdzejojumā žurnālā

«Domas», 1924, 1. nr. (8, 391) — 429

Dievs, svētī Latviju, Baumaņu Kārļa sacerēta un komponēta dziesma —

37, 242

Dievs un Velns, Raiņa aizsākta luga (15, 59—64) — 115, 118, 366

Dīvāns, seno austrumtautu dzejas apkopojums — 36

Divas amacones, A. Upīša raksts (1924) — 463

Divas grāmatas, K. Dziļlejas raksts (1921) — 394

Divās pasaulēs, lietuviešu valsts darbinieka un publicista J. Paļecka

grāmata (1983) — 436, 448

Divu invalīdu saruna par tiem, «kas neaizmirst», bet aizmirsti tiek,

Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Lāčplēsis», 1926, [1. wJ

(5, 421—422) — 356, 501

Dokumenti par «Pēterburgas Avīzēm», rakstu krājums (1937) —

Dons Žuāns, austriešu komponista V. A. Mocarta opera (1787) — 67 •
79, 398

Dostojevska atraitnes atmiņas, skat. BocnoMUHamur

Drāma, E. Sūnas raksts (1924) — 455

Drāma izrīkojumā, nezināma autora raksts (1923) — 426

Dramatik der Massen, skat. Die Dramaturgie der Massen

Die Dramaturgie der Massen [Masu dramaturģija], vācu rakstnieka

V. Lomeijera grāmata (1913) — 19
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Drusku atmiņu, Raiņa raksts, pirmpublicējums žurnālā «Kopdarbs»,

1926, 10. nr. (18, 480—481) — 498

Dūnawind, Raiņa lugas «Pūt, vējiņi!» tulkojums vācu valodā — 370

Dvēseles dziesmas, Raiņa iecerēts dzejoļu krājums, iznācis pēc autora

nāves (1935) — 98, 116, 150, 162, 172, 225, 320, 336

Dzejas lapiņas, V. Birzgaļa dzejoļu krājums (1923) — 429

Dzejniekam Rieteklim uz viņa 50 gadu rakstniecības piemiņas svēt-

kiem, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums DzDy 3. sēj. (5, 107) —

465

Dzejnieks J. Rainis aiziet no Nacionālā teātra, nezināma autora raksts

(1925) — 484

Dzejnieks Sienāzis, E. Prūsas luga (1923) — 442

Dzejoļu izlase skolai, Raiņa dzejoļu izlase (1924) — 455

Dzērājs, Raiņa nepabeigta luga (15, 242—276) — 246, 369—371

Dzīves ceļi, A. Upīša sastādīta dzejas antoloģija (1923) — 133, 174,

415, 430

Eda, skandināvu dziesmu krājums (12., 13. gs. mijā) — 19

Edips, sengrieķu rakstnieka Sofokla traģēdija (ap 425. g. p. m. ē.) —

110, 112

Ed. Smiļģa projekts galvaspilsētas teātru apvienošanai, E. Smiļģa

raksts (1925) — 485

Eduards Veidenbaums, Raiņa nepabeigta luga (15, 189—192) — 53, 54,

216,246, 261, 389

Ein Frūhlingstraum [Pavasara sapnis], N. Norda novele (1926) — 493

Eine āgvptische Konigstochter [Ēģiptiešu ķēniņmeita], vācu rakstnieka

G. Ebersa romāns (1864) — 233, 454

Ejot, E. Šķipsnas dzejoļu krājums (1920) — 52

Elks, igauņu rakstnieka A. Kicberga luga (1915) — 460

Entfesseltes Theater [Atbrīvotais teātris], krievu režisora A. Tairova

grāmata (1923) — 141

Die Erhebung. Jahrbuch fūr neue Dichtung und VVertung [Pacilātība.

Jaunās dzejas un vērtējumu gadagrāmata], vācu dzejnieka

A. Volkenšteina grāmata — 120, 409

Erinnerungen an Sokrates [Atmiņas par Sokrātu], sengrieķu rakstnieka

Ksenofonta grāmatas tulkojums vācu valodā (1906) — 121, 409

Eroici furori, itāļu filozofa Dž. Bruno darba tulkojums vācu valodā

(1907) — 137, 162, 425

Des Esels Schatten [Ēzeļa ēna], vācu rakstnieka L. Fuldas komēdija

(1920) — 105, 120

Es karāi aiziedams, pirmā Latvijas kinofilma (1920) — 38

Es nesaderu ar šo pasauli, Raiņa dzejolis (pirmpublicējums 6, 187) —
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Ewige Alltāglichkeit [Mūžīgā ikdienišķība], vācu rakstnieka K. L. Šleiha

grāmata (1922) — 119, 404, 408

Fatums, Raiņa dzejolis, sacerēts 1905., pirmpublicējums laikrakstā

«Dienas Lapa», 1923, 1. nr., 1. sept. (ar virsrakstu «Vaļējām

acīm») (5, 210—211) — 419, 454

Fauni vai klauni?, J. Jansona (Brauna) brošūra (1908) — 165, 427

Fausts, vācu dzejnieka J. V. Gētes darbs (I — 1808, II — 1832), Raiņa

atdzejojumā žurnālā «Mājas Viesa Mēnešraksts», 1897, 1.—12. nr.

(16) — 21, 132, 141, 158, 161, 162, 174, 187—190, 196, 197, 202,

206, 212, 226, 238, 417, 437—439, 444

_
ļ

Fedra, franču dramaturgaZ. Rasina traģēdija (1677) — 255

Fiat justitial — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Tālas no-

skaņas zilā vakarā» (1903) (1, 144) — 134

Fitzebutze. Traumspiel [Ficebuce. Sapņu spēle], vācu rakstnieka R. Dē-

mela luga (1907) — 121, 405

Frine, Raiņa iecerēta luga —
118

Gaita, Raiņa dienasgrāmata (1922, 25. janv. — 1923, 20. febr.) — 399

Gals un sākums, Raiņa dzejoļu krājums (1912) (2, 197—408) — 126,

156, 270, 276, 392, 468, 469

Gaudu dziesma par mūsu nacionālo teātri dis dur'ā, Zizifus raksts

(1923) — 429

Gāze, vācu rakstnieka G. Kaizera luga (I — 1918, II — 1920) — 299

Gedankenmacht und Hvsterie [Domu vara un histērija], vācu rakstnieka

K. L. Sleiha grāmata (1920) — 121, 404, 409

Gefāngnis, skat. Meine Gefāngnisse

Gefgeds, Raiņa iecerēts dzejoļu krājums vācu valodā — 341

Geschichte der Kunst aller Zeiten und Volker [Visu laiku un tautu

mākslas vēsture], vācu mākslas vēsturnieka K. Vērmana darbs

3 sējumos (1900—1905) — 222, 451

Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Esth- und Kurland von der āltesten

Zeit bis zum Untergange ihrer Selbstāndigkeit [Baltijas pro-

vinču — Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes vēsture no visve-

cākajiem laikiem līdz to patstāvības norietam], baltvācu vēs-

turnieka O. Rūtenberga grāmata (1860); latviski: «Baltijas vēs-

ture», J. Vidiņa tulkojumā (1908) — 414

Die Geschichte des Jahrhunderts [Gadsimta vēsture], baltvācu rakst-

nieka F. Tīsa apcerējums (1923) — 273, 275

Gilgamešs, babiloniešu un asīriešu episko dzeju krājums (radies vairākus

gadu tūkstošus p. m. ē.), Rainis tulkojis tā fragmentus (8, 217.

283—286) — 76, 77, 82, 100, 118, 198

Gilgamešs, Raiņa nepabeigta luga (15, 210—226) — 83, 101, 115, 118,

205

Das Gilgamesch Epos [Gilgameša eposs], vācu literatūrzinātnieku

H. Gresmana un A. Ungnada grāmata (1911) — 82, 396
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Das Gilgamesch, Epos m der VVeltliteratur [Gilgamešs, eposs pasaules

literatūrā], vācu literatūrzinātnieka P. Jensena grāmata (1906) —

82, 395

Gītagovinda, indiešu dzejnieka P. Džajadevas dzejojums (12. gs.) —

164, 165, 426

Die Gleichheit [Vienlīdzība], vācu rakstnieka K. L. Šleiha grāmata —

196, 209

Goethe als Erzieher [Gēte kā audzinātājs], R. Zilherta grāmata

(1922) — 120

Goethe, sein Leben und seine Werke [Gēte, viņa dzīve un darbi], vācu

literatūrvēsturnieka A. Bīlšovska apcerējums (1902) — 296

Goethes Leben [Gētes dzīve], vācu literatūrzinātnieka V. Bodes grā-

mata 2 sējumos (1920—1921) — 121

Goethes Liebesleben, skat. Neues über Goethes Liebe

Das Goldene Ross, Raiņa luga «Zelta zirgs» vācu valodā (1922) — 111,

119, 138

Gong Gong, A. Švābes dzejoļu krājums (1922) — 33, 388

Grāfs Monte-Kristo, franču rakstnieka A. Dimā (tēva) romāns (1845),

Raiņa tulkojumā laikrakstā «Dienas Lapa», 1902, 1.—211. nr. —

329, 362—364, 504

Grāmatas mūsu mazajiem lasītājiem, MJT redakcijas raksts (1924) —

431

Gredzens, skat. Kā mazā Zenta izglābās no precenieka

Griechenland. Landschaften und Bauten. Schilderungen deutscher Rei-

sender [Grieķija. Ainavas un celtnes. Vācu ceļotāju tēlojumi],

rakstu krājums — 218, 219, 450

Griechische Mārchen, Fabeln, Schvvānken und Novellen aus dem klas-

sischen, Altertum [Grieķu pasakas, fabulas, farsi un noveles no

klasiskās senatnes], vācu folkloristu A. Hausrāta un A. Marksa

sastādīts krājums (1922) — 242, 416

Grieķu novellas, skat. Griechische Mārchen

Grofistadt [Lielpilsēta], vācu dzejnieka B. Šēnlanka darbs (1922) — 121

Gul', bērns, tie viņpusē tāli, kas šauj, Raiņa dzejolis (pirmpublicējums

6, 199—200) —
440

Gulbja dziesma, Raiņa nepabeigta luga (15, 18—45) — 82

Ģirts Vilks, Raiņa luga (9, 315—354) — 10, 11, 30, 43, 46, 52, 102,

111, 129, 152, 164, 173, 245, 298—300, 381, 457, 459

Hamlets, angļu rakstnieka V. Šekspīra traģēdija (1601) — 307

Handbūchlein der Moral nebst anderen Bruchstūcken der Philosophie

Epiktets [Morāles rokasgrāmatiņa līdzās citiem Epikteta filozo-

fijas fragmentiem], sengrieķu filozofa Epikteta darbu kopojums—

121, 409
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Hans Huckebein [Ansis Ķebelkāja, arī Ansis Tupukāja], vācu rakst-

nieka V. Buša dzejolis (1872) — 269, 468

Hasans, angļu rakstnieka Dž. Flečera luga — 358

Heilige Schrift [Svētais apcerējums], vācu teologa E. Kauča grāmata -

222

Helmolta vēsture, skat. Weltgeschichte

Hetēras mantojums, A. Brigaderes luga (1924) — 197, 198, 442, 444

Himna Nīlam, Raiņa pārtulkots dzejolis, pirmpublicējums žurnālā

«Skaidrība», 1924, 3. nr. (8, 393) — 448

Himna Saulei, Raiņa pārtulkots dzejolis, pirmpublicējums žurnālā

«Skaidrība», 1924, 3. nr. (8, 393) — 448

Historia von den Lalenbūrgern und anderes Volkstiimliches [Lalen-

birģeļu vēsture un pārējais tautiskais], vācu rakstnieka L. Aur-

bahera grāmata — 251, 460

Hong-Kong, skat. Gong Gong

Ideen zur Kultursphilosophie [Kultūrfilozofijas idejas], vācu rakstnieka

J. G. Herdera grāmata (1911) — 120, 408

lela, L. Paegles luga (1922) — 184, 186, 435

lenaidnieki, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums «Ilustrētā Žurnālā», 19-5,

7./8. nr. (4, 238—239) — 306, 481, 483

Iliņš, skat. Kurbads

lija Muromietis, Raiņa luga (1922) (12, 243—452) — 47, 48, 107, ItH

114, 119, 121, 145, 149, 150, 170, 179, 201, 209, 218, 223, 233,

236, 240, 260, 263, 265—267, 269, 318, 325, 336, 337, 376, 401,

415, 442, 446,. 450, 451, 464, 477, 492, 506

Imanta, skat. Imants

Imants, Raiņa nepabeigta luga (14, 5—148) = 48, 115, 117, 125, 141,

142, 153, 337, 412, 417, 421

Imants un Ceļamāte, Raiņa iecerēts darbs — 93, 94, 102, 103, 107, 125

lmpressionismus und Expressionismus [Impresionisms un ekspresio-

nisms], vācu profesora F. Landsbergera grāmata (1920) —

385

In diesen Nāchten [Šajās naktīs], vācu dzejnieka B. Šēnlanka dzejoļu

krājums (1917) — 120

Indijas sabiedriskā dzīve, indiešu rakstnieka Dalipa Singh-Silla lekcija

(1924) —
439

Indrāni, R. Blaumaņa luga (1904) — 182, 210, 431

Indulis, Zeltmata luga (1924) — 202, 214, 444

Indulis un Ārija, Raiņa luga (1911), (10, 5—306) — 7, 8, 12, 24, 21

49, 50, 103, 106, 107, 111, 118, 124, 144, 152, 215, 300, 301,

382, 383, 387, 407

Ineša dc Kastro, Raiņa nepabeigta luga (15, 70 —73) — 118

Inez dc Castro, skat. Ineša dc Kastro
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Invalidiem lāčplēsiem uz viņu goda dienu 11. novembrī 1923. gada,

Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Lāčplēsis», 1923 [b. nr.ļ

(5, 105) —
425

Italienische Volksmārchen [Itāliešu tautas pasakas], krājums vācu va-

lodā — 259, 481

Ital. Mārchen, skat. Italienische Volksmārchen

Itāļu noveles, Raiņa iecerēts darbs — 235

Izplesti spārni, Aspazijas dzejoļu krājums (1920) — 257, 382

Jānis Poruks un Failijs, V. Eglīša apcere (1921) — 388

Jānis Vīrs, Raiņa nepabeigta luga (15, 12—13) —
118

Jānis Zālītis atmiņās un apcerēs, dienasgrāmatas lappusēs, vēstulē3

(1984) —
420

Jāņa Asara piemiņas vakars, A. V. raksts (1923) — 424

Japanische Lyrik aus vierzehn Jahrhunderten [14 gadsimtu japāņu

lirika], J. Kurta tulkojums vācu valodā — 121, 409

Japan Novell., skat. Altjapanische Novellen

Jaunā strāva, Raiņa iecerēts romāns — 367, 369

Jaunais spēks, Raiņa dzejoļu krājums (1907) (1, 269—298) — 8, 10,

249, 250, 265

Jaunais zaķis un vecais ezis, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MJT,

1925, 7. nr. (5, 397) — 483

Jaungada dzejolis, skat. Jaunu gadu, jaunu laimi

Jaunības atmiņas, dāņu rakstnieka G. Brandesa darbs — 289

Jaunības dzejas, skat. Rīta dziesmas

Jauninscenējumi mūsu teātros, K. Dz. raksts (1924) — 435

Jaunu gadu, jaunu laimi, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums Scd, 1925,

1. nr., 1. janv. (5, 392—393) — 266, 465

Jautrās mūzas, humoristiski satīriskas dzejas antoloģija (1925) = 436

Jāzeps un viņa brāļi, Raiņa luga (1919) (11, 5—268) — 7, 8, 10, 12, 14,

16—18, 21, 24, 33, 34, 38, 45, 46, 49—51, 57, 62, 63, 69—71.

75, 79, 81, 84, 85, 91, 92, 100—103, 111, 112, 117, 130, 135, 137,

142—144, 156, 176, 177, 179. 182, 193, 200, 201, 203, 207, 208,

210—213, 216, 228, 229, 231, 232, 236, 243, 270, 273—275,

278, 280, 281, 287, 288, 292, 297, 299, 302, 303, 306, 309, 325, 331,

332, 335, 336, 344, 347, 350, 356, 364, 366, 370, 381, 386, 387.

389, 394, 396, 399, 403, 404, 431, 432, 440, 441, 443, 447, 452, 453,

459, 471, 478, 480, 484, 487, 489, 490, 493, 497, 506

L Rainis darbā, nezināma autora raksts (1924) — 456

J- Rainis. Mūza mājās, R. Egles raksts (1923) — 425

]- Raiņa bērnība un jaunība, K. Dziļlejas raksts (1921) — 403

J- Raiņa ceļojums pa Franciju un Beļģiju, J. P[orieša] intervija

(1926) — 495

J- Raiņa daiļrade, rakstu krājums (1954) — 434, 484, 493
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J. Raiņa darbus izrādīs Dailes teātris, E. Smiļģa raksts (1926) — 49?

J. Raiņa dzīve, A. Birkerta apcerējums (1925) — 415, 463

J. Raiņa «Tālas noskaņas zilā vakarā», E. Šillera raksts (1921) — 399

Jugend [Jaunība], vācu rakstnieka M. Halbes luga (1893) — 136, 167

Jūlijs Cēzars, angļu rakstnieka V. Šekspīra traģēdija (1599) = 279

Jungdeutschen VVollen, skat. Vortrāge .;

Jūs mošķus laukā dzināt, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums «Strād-

nieku un bezzemnieku kalendārā 1921. gadam» (5, 321) — 385

«Jūs prasāt, kāds es esmu? — Manu sirdi», Raiņa dzejolis, pirmpubli-

cējums antoloģijā «Līra», 1924, 7. nr. (ar virsrakstu «Kāds es

esmu?») (5, 119) — 438, 445

Kā atsvabinās no sociāldemokrātijas, nezināma autora raksts (1922) —

406

Kā dzīvo un strādā dzejniece Aspazija, J. Ziemeļnieka raksts (1930) —

379

Kabale und Liebe, skat. Luize Millere

Kad jūra krāc, P. Gruznas luga (1921) — 52

Kāds es esmu?, skat. «Jūs prasāt, kāds es esmu? — Manu sirdi»

Kāds spriedums par Raini, nezināma autora raksts (1922) — 406

Kains, angļu dzejnieka Dž. G. Bairona poēma (1821), Raiņa atdzejo-

jumā cittautu literatūras krājumā «Cittautu raža», 11, 1901 —

139, 143, 144, 173, 179, 183, 192, 193, 195, 196, 198, 199, 201,

202, 207—209, 224, 419, 433, 441, 445

Kaislība, vācu rakstnieka H. Millera luga — 212

Kajs Grakhs, Raiņa nepabeigta luga (14, 331—414) — 47, 48, 93,

102, 105—107, 115, 118, 121, 129, 130, 225, 323, 333, 356, 366,

383, 403

Kalevala, somu eposs (1835) — 59

Kalevipoegs, igauņu eposs (1857) — 13, 481

Kalnā kāpējs, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Mājas Viesa

Mēnešraksts», 1900, 10. nr. (1, 95) — 200

Kā mazā Zenta izglābās no precenieka, O. Kliģeres stāsts (1925) — 274,

471

Kamēliju dāma, franču rakstnieka A. Dimā (dēla) romāns (1848) —

264, 269, 272, 274—276, 280, 475

Kandidāts, vācu rakstnieka K. Sternheima luga (1913) — 113

Kā pasakā, E. Birznieka-Upīša stāsts (1925) — 472

Kāpēc Rainis nesaņēma Nobela prēmiju, O. Gerta raksts (1965) — 413

Kapelmeistara Kreislera brīnišķi piedzīvojumi, vācu rakstnieka

E. T. A. Hofmana romāna dramatizējums (1924) — 196

Karalis, franču rakstnieku R. dc Flēra un A. Kaijavē luga —
265

Karaļmeita, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums laikrakstā «Dienas Lapa»

1899, 24. nr., 30. janv. (1, 52—53) — 284

Karina Mihaelis un viņas 1. lekcija Rīgā, intervija (1926) — 497
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Karmena, franču komponista 2. Bizē opera (1875) — 299, 482

Karoga uzraksts Rīgas Komunāldaibinieku arodbiedrībai, Raiņa dzejo-
lis (5, 105) —

459

Karš un gana bēres, Raiņa iecerēts darbs — 146

Kas aiz durvīm klaudzina, Raiņa nepabeigta luga (15, 197) — 118

Kaspars un Biruta, A. Gulbja luga (sarakstīta 1910—1912, publicēta

1919) — 193, 201, 205, 213, 441, 444

Kastaņola, Raiņa atmiņu grāmata (1928) (17, 5—140) — 172, 191, 271,

369, 370, 376, 419, 507

Kas tie tādi, kas dziedāja, A. Alunāna luga (1888) — 405, 431

Kiklops, sengrieķu rakstnieka Eiripīda drāma — 110, 121

Klassisches Liederbuch [Klasiskās dzejas grāmata], vācu dzejnieka

E. Geibela dzejoju krājums (1875) — 121, 409

Klauni un fauni, skat. Fauni vai klauni?

Kleine Gedichte m Prosa [Mazi dzejoji prozāļ, franču dzejnieka S. Bod-

lēra grāmatas (1869) tulkojums vācu valodā — 120

Klusā grāmata, Raiņa dzejoju krājums (1909) (1, 299—449) — 7, 12—14,

55, 269, 274, 381, 468, 469

Konflikts starp dzejnieku J. Raini un Em. Prūsas, A. L. raksts

(1924) — 459

Konigin von Saba [Sabas ķēniņiene], austriešu komponista K. Goldmarka

opera (1875) — 19, 27

Kopā ar Raini, K. Freinberga grāmata (1974) — 412, 426, 433

Ko pauda cīrulītis, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Jaunais

Cīrulītis», 1926, 6. nr. (4, 280—281) —
495

Kordē, Raiņa nepabeigta luga (15, 108—114) — 118

Ko saka Rainis par Nacionālo teātri un tā uzvedumiem, intervija

(1925) — 477

Krauklītis, Raiņa luga (1920) (12, 5—173) — 7, 10, 11, 14—16, 19,

36, 46, 49, 67, 78, 88, 90, 160, 243, 267, 307, 311, 335, 389

Kreisleris, skat. Kapelmeistara Kreislera brīnišķi piedzīvojumi

Kreitons, skat. Brīnišķīgais Kreitons

Die kultur der Renaissance m Italien [Renesanses kultūra Itālijā],

šveiciešu mākslas vēsturnieka J. Burkharta grāmata (1860) —

120

Kultūras vēsture, skat. Latvju kultūras vēsture

Kumeliņa bēdas, skat. Kumeliņa nākotne

Kumeliņa nākotne, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums JT, 1925, 10. nr.

(ar virsrakstu «Kumeliņa bēdas») (4, 247—249) — 485

Kung-tse, Raiņa nepabeigta luga (15, 232—237) — 115, 118, 130, 333

°ie Kunst der Konzentration [Māksla koncentrēties], R. Gerlinga grā-

mata — 126

Kunstgeschichte, skat. Geschichte der Kunst aller Zeiten und Vdlker

Kurbads, Raiņa nepabeigta luga (14, 149-328) — 119, 276, 337
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Kurmis, Raiņa iecerēts nodaļas virsraksts viņa aiorismu krājumam =•

80, 102, 396

Ķebelkāja, skat. Anss Ķebelkājs ..

Ķestučio mirtis [Ķeistuta nāve], lietuviešu dzejnieka J. Mairoņa drāma

(1921) — 148

Labākās famīlijas, A. Deglava romāna Rīga II daļa (1920) — 391

Lāčplēša Jaungada vēlējums, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums Scd,

1924, 1. nr., 1. janv. (5, 376) — 162, 432

Laiki un vārdi, Raiņa iecere — 103, 104

Laimes lācis, A. Upīša luga (1923) — 184

Lakstīgala, skat. Rudens lakstīgala

Lalenbūrgern und anderes Volkstiimliches, skat. Historia von den La-

lenbūrgern und anderes Volkstiimliches

Das Lalenbuch, vācu tautas humoristiski satīrisku nostāstu krājums —

460

Laotse Tao Te King, G. Vinekena grāmata (1921) — 121, 409

Latišsk. sborņik, skat. CGopmiK AaThmīcKou AHTepaTvpu

Latviešu literatūra ģīmetnēs, skat. Latvju rakstniecība portrejās

Latviešu rakstniecības vēsture, T. Zeiferta darbs 3 sējumos (1922—

1925) — 299

Latviešu zemnieks, F. Roziņa grāmata (1904) — 385

«Latvijas Dzelzceļnieku Vēstneša» sveiciens uz jaunu gaitu, Rāma

dzejolis, pirmpublicējums laikrakstā «Latvijas Dzelzceļnieku

Vēstnesis», 1924, i. nr. (5, 390) — 461

Latvju daiļliteratūra angļu valodā, nezināma autora raksts (1924) —
440

Latvju kultūras darbinieku sveicieni igauņu tautai, rakstu kopa

(1925) — 481

Latvju kultūras vēsture, A. Švābes grāmata (I—1921, II—1922) — 15,

43, 69, 385, 387

Latvju rakstniecība portrejās, A. Prandes sastādīts krājums (1926) ~—

353, 421, 454, 499

Latvju tauta bēgļu gaitās, K. Baltmaņa grāmata (1925) — 329

Latvju tautas pasakas, A. Švābes sastādīts krājums (1923) —
427

Laupītāji, vācu rakstnieka F. Šillera luga (1780); Raiņa un Aspazijas

tulkojumā 1910. g. — 39, 325, 328, 487

Lauztās priedes, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums gadagrāmatā «Burt-

nieks», 1901 (1, 137) — 199, 200

Das Leben des Benvenuto Cellini, [Benvenuto Čellīni dzīve] — v3cU

dzejnieka J. V. Gētes darbs (1797) — 407

Lēdijas Vindermīres vēdeklis, angļu rakstnieka O. Vailda luga (1892) —

203, 218, 443

Legenden und Paramvthen [Leģendas un paramīti], vācu dzejnieka un

filozofa J. G. Herdera grāmata — 120
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Lehren und Sprūche IPamacibas un sentences], angļu rakstnieka

O. Vailda grāmatas tulkojums vācu valodā — 121, 409

Leiputrija, Raiņa iecerēta luga (15, 326) — 252

Leišu lirika, Raiņa iecerēts lietuviešu dzejas tulkojumu krējums —•

225

Lellīte Lolīte, Raiņa dzejoļu grāmata (1925) (4, 163—196) — 203, 241,

246, 255, 267, 277, 460, 465

Lesebuch [Lasāmā giāmata], iesp. Literaturgeschichte. Die Deutsche

und die fiemde Dichtung [Literatūras vēsture. Vācu un cittautu

dzeja], vācu rakstnieka A. Klabunda sastādīta grāmata — 332

Lettische Lyrik, latviešu dzejas antoloģija vācu valodā (1924) — 249

Das Lichtspiel [Gaismasspēle], V. Pordes grāmata (1919) — 120, 408

Liebes Leben Goethes, skat. Neues ūber Goethes Liebe

Liebesbriefe, skat. Ailes um Liebe

Lielai aktrisei Mirdzai Smithenei, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žur-

nālā «Teātra Vēstnesis», 1924./25. g. sezona, 3. nr. (5, 106) — 458

Lielais reālists, E. Turkinas raksts (1925) — 297, 480

Lielais zaglis Tutanhs, Raiņa nepabeigta luga (14, 469—562) — 48, 114,

116—118, 121, 129, 130, 213, 214, 216, 220, 221, 225, 227, 231—

234, 238, 260, 276, 297, 307, 328, 333, 341, 356, 366, 389, 452

Lielo domu un atziņu pasaulē, M. Endziņas raksts (1976) — 498

Līga, Tirzmalietes luga (1921) — 22

Ligatūra, K. Ābeles luga (1925) — 336

Liliorns, ungāru rakstnieka F. Molnāra luga (1909) — 165, 212, 427

Die Literatur des Aegvpten [Ēģiptes literatūra], vācu literatūrzinātnieka

A. Ermaņa grāmata (1923) — 449

Literatūra un strādniecība, nenolasīta Raiņa lekcija — 192, 439

Literatūras pārskats, Z. Mauriņas raksts (1928) — 507

Literatūras vēsture (T. Zeiferta), skat. Latviešu rakstniecības vēsture

Lolīte, skat. Lellīte Lolīte

Londonas žīdu kvartāls, vācu dzejnieka E. Štadlera dzejolis, Raiņa

atdzejojumā žurnālā «Domas», 1924, t nr. (8, 391—392) —

429

Luize Millere, vācu dzejnieka F. Sillera luga (1783) — 150, 161, 422,

425

Lusterschule [Mēlnesības skola], angļu rakstnieka R. Seridana lugas

(1774) tulkojums vācu valodā — 240

Lustīgais nerris uz tirgus plača, vācu rakstnieka A. Kocebū komēdija —

269

Laužu acis un zvaigžņu acis, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums JZ, 1924,

255. nr., 8. nov. (3, 511) — 253, 328, 488
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Maija balss, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums Scd, 1924, 98. nr., 1. maijā

(5, 378—379) —
445

Maija piemērs, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Arodnieks»,

1924, 9. nr. (5, 380) — 445

Maija svētki, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums LSDSP Centrālās komi-

tejas izdevumā «Pirmais Maijs», 1925 (5, 394—395) — 480

Maija un Paija, A. Brigaderes luga (1921) — 103, 175, 215, 239, 430—

432

Makrobiotik oder die Kunst das menschliche Leben zu verlāngern [Mak-
robiotika vai māksla pagarināt cilvēka dzīvi], vācu ārsta un

rakstnieka K. Hufelanda grāmata (1796) — 235, 454

Māksliniekam fotogrāfam V. Mednim-Klio, Raiņa dzejolis, pirmpubli-

cējums DzD, 3. sēj. (5, 107) — 464

Mākslinieks baskājis Irbe, Arta raksts (1925) — 480

Makss un Morics, vācu rakstnieka V. Buša darbs (1865) — 115

Malēnieši, Raiņa nepabeigta luga (15, 52—56) — 118, 252

Mana sabiedriskā darbība, skat. Šematisks pārskats par sabiedrisku

darbību

Mani draugi, Raiņa raksts, pirmpublicējums žurnālā «Atpūta», 1934.

523. nr. (18, 516—519) —
497

Mārtiņš Gīze, Raiņa nepabeigta luga (15, 48) — 118

Māsa Beatrise, beļģu rakstnieka M. Meterlinka luga (1900) — 76

Masku deja, E. Medņa luga (1926) — 469, 476

Mazā kafejnīca, franču rakstnieka T. Bernāra komēdija (1911) — 294

Mazākais brālis, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MJT, 1925, 8. nr.

(4, 225) — 485

Mazie Dunduri, Raiņa un P. Stučkas humoristisku darbu krājums (1888)

(7, 5—60) — 218, 304, 308

Mazu bērnu kopšana, A. Priedkalna grāmata (1923) — 472

Meine Gefāngnisse [Mans cietums], franču dzejnieka P. Verlēna auto-

biogrāfiska apcerējuma (1893) tulkojums vācu valodā (1914) —

62

Meitene un mēness, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums JZ, 1924, 208. nr.,

13. sept. (ar virsrakstu «Meitenes dziesma») (3, 462) — 454

Meitenes dziesma, skat. Meitene un mēness

Meiteņu dīvaina saslimšana ar gonoreju Rīgā, A. Odra raksts (1925) —

477

Meli, E. Vulfa luga (1920) — 182, 197, 256, 435

Mēness meitiņa, Raiņa dzejoļu krājums (1925) (3, 387—551) —
118>

139, 141, 143, 154, 223—226, 257, 274—276, 278, 281, 282,

285—287, 290, 294—296, 336, 411, 418, 467, 476

Mēnesstrauks, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums JZ, 1923, 289. nr., 24. dcc.

(5, 371—373) — 431
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Mēness un skroders, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MJT, 1925, 7. nr.,

(4, 240—241) — 483

Mērnieku laiki, brāļu Kaudzīšu romāns (1879) — 156, 422

Mēs viņus gūstīsim, V. Damberga luga (1923) — 181, 425

Mihails Strogovs, franču mākslas filma — 357, 501

Mildas dārzs, Raiņa nepabeigta luga (15, 322) — 118

Mīlas nakts, skat. Pēdējā mīlas nakts

Mīla stiprāka par nāvi, Raiņa luga (1927) (13, 161—309) — 220, 246,

247, 261, 266—268, 274, 290, 295, 333, 341, 348—352, 356, 358—

364, 376, 492, 493, 497, 501, 502, 504

Mīļajam Pēterim Kūlām, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums DzD, 3. sēj.

(5, 108) — 461

Ministra sievas, V. Eglīša luga (1926) — 161, 424, 426

Ministru prezidents, ungāru rakstnieka L. Nagi luga — 137

Minna fon Barnhelma vācu rakstnieka G. E. Lesinga luga (1767) — 131

Mintautis, A. Krauzes-Ozoliņas iecerēta luga — 98

Mirga, lietuviešu rakstnieka K. Puidas luga — 436

Misiņbārdis un Stiprais kaJps, latviešu tautas pasaka — 22

Mister Joahim Pausewang [Misters Joahims Pauzevangs], E. G. Kol-

benheijera grāmata — 127, 413

Das moderne Būhnenbild [Modernā dekorācija], vācu teātra zinātnieka

O. Fišela grāmata (1923) — 141

Molohs un zelts, R. Lapsas tēlojumu krājums (1921) — 83, 397

Montē Kristo, skat. Grāfs Monte-Kristo

M. Pausewang, skat. Mister Joahim Pausewang

Munu jaunu dīnu zeme, Raiņa dzejolis (1911) (2, 103—104) — 284

Mūsu Kārlim Dēķenam, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums DzD, 3. sēj.,

(5, 108) — 470

Mūsu mākslinieki vasarā. Rainis un Aspazija, Arta raksts (1925) —

483

Mūsu senči. Ā. Alunāna luga (1905) — 109, 405

Mušu ķēniņš, Raiņa luga (1923) (13, 5—160) — 157, 165, 166, 168.

170—172, 174—180, 182—184, 187—189, 195, 197, 200, 202, 213,

235, 246, 260, 263, 268, 270, 376, 411, 429, 430, 432, 437, 442,

458

«Mušu Ķēniņš» un «Dzejnieks Sienāzis», Līgotņu Jēkaba raksts (1924) —

458

Mūza cīņās, A. Birkerta sakārtots Raiņa dzejoļu krājums (1940) —

258

Mūza mājās, Raiņa dzejoļu krājums (1923) (5, 5—120) — 138, 140—

146, 157, 163, 259, 274, 278, 411, 416, 418, 425, 470

Mūža pensija Rainim un Aspazijai, nezināma autora raksts (1924) —

449

Mūža pretnieki, Raiņa iecerēts kinoscenārijs — 398
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Nabagie, vācu rakstnieka H. Manna romāns (1917) — 395

Nācējs, Raiņa iecerēts darbs — 98—100, 102, 104, 116, 118, 128, 129,
180

Nācējs no mēnessdārza, Raiņa iecerēts darbs — 111

Načiketa un Jama, Raiņa nepabeigta luga (15, 99—101) — 118

Nākotnes kultūra, Raiņa runa (1926) — 363

Nakts nesaka nekā, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums Scd, 1923, 224. nr,

7. okt. (3, 542) — 423

Namītis, Raiņa iecerēta poēma — 110

Napoleons, Raiņa iecerēta luga — 118

Nebrauc tik dikti, J. Lejiņa luga (1924) — 140, 212, 422, 437

Nebūšanas Nac. teātrī, nezināma autora raksts (1923) — 427

Nedaudzajiem, nerealizēta Raiņa un Aspazijas dienasgrāmatu kopīga

izdevuma iecere — 349

Neizdevusies zveja, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MJT, 1925, 9. nr.

(4, 229) — 485

Nekaunība, K. Dziļlejas raksts (1924) — 459

Nekulturāli uzbrukumi b. Rainim, nezināma* autora raksts (1925) -

478

Neķītrs «nacionālo» huļigānu uzbrukums dzejniecei Aspazijai, nezināma

autora raksts (1924) — 458

Nelaime vieno, un laime šķir, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājuma"

«Aizas ziedi» (1937) (6, 208) — 498

Nemiera dziesmas, skat. Nemierīga sirds

Nemierīga sirds, Raiņa tulkotās dzejas krājums (1921) (8, 211—319) -

34, 40, 44, 55, 56, 257, 381, 389, 395—398

Nerons, Raiņa nepabeigta luga (15, 136—138) — 169, 174, 179

Nesena ziņa, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums JZ, 1922, 172. nr., 5. aug

(5, 274) — 108

Neticīgā Kolumbīne, V. Damberga luga (1926) — 425

Die neue Lyrik [Jaunā lirika], vācu dzejnieka R. Volfa grāmata (1922) -

121, 409

Neue Prosa, skat. Über neue Prosa

Neuere deutsche Lyrik [Jaunākā vācu lirika], vācu literatūrzinātnieka

K. Buses grāmata — 14, 384

Neues über Goethes Liebe [Jaunākais par Gētes mīlestību], vācu raks'

nieka V. Bodes grāmata (1921) — 121, 195, 405

Nezin kustoņi par savu nāvi, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums JZ, 193°

147. nr., 4. jūl. (6, 208) — 498

Niedrīšu Vidvuds, J. Lautenbaha (Jūsmiņa) dzejojums (1891) —
2ii

No latviešu sociāldemokrātiskās preses bērnības, Raiņa raksts, V^m

publicējums Scd, 1922, 6. nr., 8. janv. (18, 461—464) — 95, 97,

402

Nogrimušais zvans, vācu rakstnieka G. Hauptmaņa luga (1896), Rai9a
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tulkojumā žurnālā Mājas Viesa Mēnešraksts, 1898, 7.—12. nr. —

133

Norietējušās zvaigznes, Raiņa dzejolis, (pirmpublicējums 6, 309) —

348, 497

Notre dame dc Paris [Parīzes Dievmātes katedrāle], franču rakstnieka

V. Igo romāns (1831) — 275

Novellen und kleine Dichtungen m Prosa [Noveles un mazi dzejoji

prožā], franču dzejnieka Š. Bodlēra grāmatas (1869) tulkojums

vācu valodā — 408

Noveļas, Raiņa īsās prozas krājums (1925) — 134, 138

Nožēlojamie, franču rakstnieka V. Igo romāns (1862) — 413

Odiseja, sengrieķu dzejnieka Homēra episka poēma — 251, 460

Odiseja, skat. Odiseja maldu ceļi

Odiseja maldu ceļi, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums, DzD, 10. sēj

(5, 387—389) — 251, 252

Oidips, skat. Edips

Oļģerta Silarāja dzīve, skat. Oļģerts Silarājs

Oļģerts Silarājs, A. Gulbja romāns (1920) — 16, 17

Ontu priede, skat. Sarga priede
Opozīcija pret valsts prezidentu, nezināma autora raksts (1924) — 462

Os Lusiades, portugāļu dzejnieka L. Kamoiša eps (1572) — 384

Otello, angļu rakstnieka V. Šekspīra traģēdija (1604) —
407

Pamatakmeni skolotāju namam, skat. Pamatakmenim Skolotāju mājas

celtnē 14. maijā 1926. g.

Pamatakmenim Skolotāju mājas celtnē 14. maijā 1926. g., Raiņa dze-

jolis, pirmpublicējums JZ, 1926, 106. nr., 15. maijā (5, 404) —

344, 495, 496

Panama, L. Laicena un L. Paegles kinoscenārijs (1922) — 120

Pāns, beļģu rakstnieka S. Lerberga komēdija (1905) — 59—61, 77,

393

Papīra noslēpums, krievu rakstnieka J. Kirilova stāsts —
392

Pārdrošā doma, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Kolektīvs»,

1920, 1. nr. (5, 320) — 383

par piemiņu Ādolfam Hertelim, Raiņa dzejolis, sacerēts 1903, pirm-

publicējums Scd, 1923, 206. nr., 16. sept. (ar virsrakstu «Ādolfa

Herteļa piemiņai») (1, 325) — 421

par Sokrāti, skat. Erinnerungen an Sokrates

Par svarīgām vēlēšanām jaunajā saeimā, nezināma autora raksts

(1925) — 489

Pārvarīgais, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums «Gala un sākuma» pirmiz-

devumā (1912) (2, 395) — 134

Pasaules tautu balsis skaņu un gaismu ilustrācijās, vācu profesora

V. Doegena referāts (1924) —
445
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Pastara diena, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Tālas no-

skaņas..» (1, 150—152) — 109, 129

Pasttelegrāfniekiem, skat. Sveiciens pasttelegrāfniekiem uz jaunu daibu

Pašnāvniece, Raiņa iecerēts darbs — 369

Pavlinka, baltkrievu rakstnieka J. Kupalas luga (1912) — 189, 191,

198, 440

Pazudušais dēls, R. Blaumaņa luga (1893) — 188, 481

Pēcnāves dzīve, Raiņa iecerēts darbs — 366

Pēdējā mīlas nakts, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Aizas

ziedi» (1937) (6, 263—265) — 342, 495

Pekinas pēdējās dienas, franču rakstnieka P. Lotī reportāža (1902) -

313

Peldētāja Zuzanna, A. Upīša komēdija (1922) — 126, 149, 412

Peles bērns, iespējams Raiņa dzejolis «Pelīte», pirmpublicējums krājumā

«Puķu lodziņš» (1924) (4, 63) — 143

Pērkoņa ceļojums, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums DzD, 10. sēj. (7,

153—154) — 125, 251, 294

Pērkoņa ciemojums, skat. Pērkoņa ceļojums J

Pfaija, spāņu rakstnieka S. Bermeijo stāsts — 53

Phantasien m Bremer Ratskeller [Fantāzijas Brēmenes Rātes pagrabāļ

vācu rakstnieka V. Haufa grāmata — 107, 404

Die Philosophie der Langlebigkeit [Ilgas dzīves filozofija], franču autora

J. Finota grāmatas tulkojums vācu valodā (1901) — 120, 408

Pieres avots, Raiņa iecerēts darbs — 47

Piezīmes pie Raiņa dienasgrāmatas, Aspazijas raksts (1932) —
379

Pigmalions, angļu dramaturga Dž. B. Šova luga (1913) — 195, 200,

201

1. Maija demonstrācija Antverpenē, Raiņa raksts, pirmpublicējums Scd,

1926, 102. nr., 9. maijā (17, 132—134) — 495

Pirmā vilšanās un pirmais protests, B. Gudriķes raksts (1980) — 386

Poētika, K. Dziļlejas grāmata (1920) — 395

Poēzija boļš. dņei, skat. n.o33HH 6oAbiireßHCTCKiix ftHeii

Potemkins, skat. Bruņukuģis «Potjomkins»

Potivara nams, R. Blaumaņa luga (1897) — 238, 455

Priecīgu Jaunu gadu!, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums Scd, 1922, 1. ūt-i

1. janv. (5, 336—337) — 401

Priecīgus ziemsvētkus, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums Scd, 1925,

291. nr., 25. dcc. (ar virsrakstu «Ziemsvētku sveiciens») (4,

314) — 491

Priekšpavasars, vācu dzejnieka E. Štadlera dzejolis, Raiņa atdzejojuma

žurnālā «Domas», 1924, 1. nr. (8, 390) — 429

Princese Pienenīte, čehu dzejnieka J. Kapavilas luga (1897) — 13

Die proletarische Jugendbewegung m Deutschland [Proletāriskā jau-

natnes kustība Vācijā], K. Boadija grāmata (1922) — 120, 409
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Prologi, skat. Mūza mājās

Prologs «Daugavai», Raiņa dzejolis, sarakstīts 1923. g., pievienots po-

ēmai «Daugava» (12, 455—460) — 168

Prologs «Kaina» izrādei, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums JZ, 1924,

90. nr., 19. apr. (5, 95—96) — 445

Prologs Nacionālā teātra 5 g. darbības piemiņai, Raiņa dzejolis, pirm-

publicējums JZ, 1924, 279.—280. nr., 8.-9. dcc. (5, 97—101) —

463

Prologs «Prologiem», Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Mūza

mājās», (1923) (5,7—9) — 142

Prologs 1000. izrādei Nacionālā teātrī, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums

JZ, 1923, 282. nr., 15. dcc. (5, 93—94) — 430

Prometejs, Raiņa iecerēta luga — 118

Prometejs, vācu dzejnieka J. V. Gētes dzejolis (1830), Raiņa atdzejo-

jumā žurnālā «Mājas Viesa Mēnešraksts», 1900, 5. nr. (8, 250—

251) — 40, 391

Puķe un nevīstība, skat. Skaistuma skats

Puķu lodziņš, Raiņa dzejoju krājums (1924) (4, 35—100) — 114, 119.

121, 139, 171, 172, 242, 254, 266, 267, 277, 401, 407, 429

Pulkstenis un lūgšana, O. Kliģeres stāsts (1924) — 451

Pusideālists, Raiņa luga (1904) (9, 5—164) — 49, 51, 262, 294, 298—300,

392

Putniņš uz zara, Raiņa dzejoju krājums (1925) (4, 197—264) — 332,

359, 467

Putnu kāzas, Raiņa nepabeigta luga (15, 196) — 118, 146

Pūt, vējiņi!, Raiņa luga (1913) (10, 307—471) — 12, 13, 27, 31, 43, 62,

78, 93, 102—104, 118, 125, 158, 175, 203, 213, 218, 227, 245, 265,

267, 276, 285, 306, 381, 393, 401, 443, 452

Quo vadis, poju rakstnieka H. Senkeviča romāns (1894—1896); latviski

Aspazijas tulkojumā 1899. g. — 216, 449

Racējs, Raiņa iecerēts nodajas virsraksts viņa aforismu krājumam —

80, 396

Radu raksti, Raiņa nepublicēts raksts — 358, 501

Ragana, Aspazijas luga (1895) — 237, 240, 243, 254, 263, 280, 284, 294

Paganu nakts, Aspazijas dzejoļu krājums (1923) — 168

Rainis atgriezies no ceļojuma, intervija (1926) — 495

Rainis Durbē, J. Cera raksts (1983) — 480

Rainis kā domātājs, A. Birkerta grāmata (1925) — 334, 493

Rainis kā mākslinieks, A. Birkerta grāmata (1925) — 334, 493

Rainis laikabiedru atmiņās, rakstu krājums (1985) — 498

Rainis mūsu progresīvo un sociālistisko studentu vidū, V. Spilnera raksts

(1925) — 489

Rainis nedrīkst būt Nacionālā teātra direktors, A. Krfodera] raksts

(1925) — 478
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Rainis par savu aiziešanu no Nacionāla teātra, Raiņa raksts, pirm-

publicējums Scd, 1925, 156. nr., 18. jūl. (18, 466—469) — 485

Rainis — plaģiators?, E. Prūsas raksts (1924) — 442

Rainis un skolotāji, nezināma autora raksts (1923) — 142, 418

Rainis un teātris, V. Hausmaņa grāmata (1965) — 478

Raiņa «Addio bella» un jaunieguvumi mūsu lirikā, A. Kraujas referāts

(1920) — 386

Raiņa darbs pie iecerētās lugas «Vitauts», B. Amoliņas raksts (1903) —

508

Raiņa Jāzepa tēls, J. Vecozola raksts (1921) — 399

Raiņa kandidatūra uz Nobeļa prēmiju, nezināma autora raksts (1926) —

494

Raiņa kliķe Nacionālajā teātri, nezināma autora raksts (1925) — 47H

Raiņa luga «Pūt, vējiņi!», Zeltmata raksts (1914) —
393

Raiņa radīšanas procesa psiholoģija, P. Birkerta raksts (1923) —
40<

Rakstniecība paliek rakstniecība, bet veikals paliek veikals, Večuka

raksts (1926) — 502

Rakstnieku vakars, J. Sudrabkalna raksts (1925)1 — 488

Rampsinīts (arī Rampsenīts), skat. Lielais zaglis Tutanhs

Ratklifs, vācu dzejnieka H. Heines viencēliens (1823), Raiņa tulkojumā

žurnālā «Mājas Viesa Mēnešraksts», 1902, 11. nr. — 392

Raudupiete, A. Brigaderes luga (1914) — 186, 436

Reibonis, zviedru rakstnieka A. Strindberga luga — 248, 250

Reinholds Lenčs, Līgotņu Jēkaba stāsts (1924) — 465

Die Religion der Babvloner und Assvrer [Babiloniešu un asīriešu reii

ģija], vācu literatūrzinātniekaA. Ungnada grāmata (1921) — 396

Renaissance, skat. Die Kultur der Renaissance m Italien

Riešana pret Raini nemitējas, nezināma autora raksts (1925) — 478

Rīga, A. Deglava romāns (1—1912, 11—1920) — 61, 333, 391, 392

Rīga, E. Dinsberga dzejojums — 269

Rīgas ragana, Raiņa luga (13, 311—474) — 93, 115, 118, 129, 137, 220,

259—261, 267—269, 290, 336, 356, 366, 369, 376, 416, 468, 506,507

Rīkojums par ortogrāfijas reformu, J. Plāķa raksts (1921) — 396

Rīta agrumā, vācu dzejnieka E. Stadlera dzejolis, Raiņa atdzejojumā

žurnālā «Domas», 1924, 1. nr., (8, 392) — 429

Rīta dziesmas, Raiņa iecerēts, bet tikai pēc viņa nāves izdots dzejoļu

apkopojums (1931) (5, 121—200) — 116, 118, 267, 337, 338

Robespierre, skat. Robespjērs

Robespjērs, Raiņa nepabeigta luga (15, 104—114) — 118

Romeo un Džuljeta, angļu rakstnieka V. Šekspīra traģēdija (1595) -*

218

Romeo un Julia, skat. Romeo un Džuljeta

Roza Bernda, vācu rakstnieka G. Hauptmaņa luga (1903) — 153
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Rudais, baltais un zaļais, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums JZ, 1924,

293. nr., 24. dcc. (4, 252—259) — 263, 464

Rudens dziesma, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums JZ, 1928, 257. nr.,

12. nov., un 264. nr., 20. nov. (5, 412—413) — 498

Rudens lakstīgala, Aspazijas romāns (1938) — 43

Rūdolfs Blaumanis dzīvē un darbā, A. Birkerta grāmata (1930) — 415

Das Rufen des Sarathustra [Zaratustras aicinājums], vācu rakstnieka

P. Eberharda grāmata (1920) — 127

Runas, Raiņa iecerēts, bet nesakopots savu runu krājums — 116, 276

Russland und die VVelt [Krievija un pasaule], norvēģu polārpētnieka

F. Nansena, vācu rakstnieka G. Hauptmaņa un krievu rakstnieka

M. Gorkija kopīgs rakstu krājums — 121, 409

Rute, skat. Boass un Rute

Sabas karaliene, skat. Konigin von Saba

Saglābts skandāls, Raiņa nepabeigta luga (15, 283—285) — 239, 240, 246

Salamejas tiesnesis, spāņu dramaturga P. Kalderona dc la Barkas luga

(sarakstīta 1642, publicēta 1651), Raiņa tulkojumā 1919. g. — 7,

10, 13, 38

Salome, angļu rakstnieka O. Vailda luga (1897) — 52, 59

Salome, vācu komponista R. Strausa opera (1905) — 146, 419

Salomeja, skat. Salome (O. Vailda luga)

Sarga priede, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Līra», 1924,

8. nr. (4, 244—245) — 214

Sarkanais nerrs, M. Cielēnas luga (1924) — 192, 440

Sasistā svilpīte, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MJT, 1925, 7. nr.

(4, 228) — 483

Sātana apustulis (Velna māceklis), angļu dramaturga Dž. B. Šova luga

(1897) — 500

Saules gadi, Raiņa bērnības eps (1925) (4, 315—374) — 258—260, 263,

266—273, 275—281, 285, 286, 288, 289, 333, 359, 376, 433, 464,

467, 469—472

Saules himnas, Raiņa iecerēts dzejoļu krājums — 97, 98

Saules ticība, Raiņa iecerēts darbs — 162

Saulīte slimnīcā, Raiņa dzejoļu krājums (1927) (4, 269—314) — 454

Schonheit, skat. Die Tragodie der Schonheit

Schwabenspiegel, vācu tiesību grāmata (13. gs.) — 251, 460

Die Seele des Fernen Ostens [Tālo Austrumu dvēsele], amerikāņu as-

tronoma P. Louela grāmata (1921) — 126

Seele des Ostens, skat. Die Seele des Fernen Ostens

Selbstbildnis [Pašportrets], vācu rakstnieka H. Bāra darbs (1923) —

311

Sena ziņa, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums JZ, 1922, 172. nr., 5. aug.

(5, 267) — 108
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Senēģiptiešu himnas (I — Himna Nilam, II — Himna Saulei), Raiņa tul-

kojumā žurnālā «Skaidrība», 1924, 3. nr. (8, 393) — 448

Septiņi malēnieši, Raiņa komisks eps, pirmpublicējums žurnālā «Jaunais

Cīrulītis», 1926, 7. nr. (7, 95—122) — 338, 339, 347, 359, 376,

493

Sestā Jāņu nakts, R. Luksa luga (1923) — 198

Seši mazi bundzinieki, A. Alunāna luga (1889) — 166, 427

Seviļas bārddzinis, itāļu komponista Dž. Rosīni opera (1816) — 428

Shakespeare [Šekspīrs], vācu autora M. J. Volfa apcerējums 2 sē-

jumos (1921) — 327

Sidraba šķidrauts (Guna), Aspazijas luga (1905) — 36, 43, 44, 75, 316,

317

Sievu kari ar Belcebulu, A. Brigaderes luga (1925) — 474

Sila balodītis, P. Gruznas luga (1920) — 87, 88

Silarājs, skat. Oļģerts Silarājs

Sirdskaite, A. Saulieša luga (1923) — 160, 162

Sirds nerrs, A. Laiviņa luga — 106, 191, 412

Sirds solījums, Raiņa novele, pirmpublicējums «Ilustrētā Žurnālā», 1925,

10. nr. (17, 173—179) — 235, 325, 352

Siržu divkauja, angļu rakstnieka R. Seridana luga — 355

Skaista sieviete, skat. Skaistas sievietes

Skaistas sievietes, franču rakstnieka E. Reija luga — 285, 286

Skaistuma skats, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Skaidrība»,

1924, 2. nr. (ar virsrakstu «Puķe un nevīstība») (3, 528) — 445

Skandāla komēdija (arī Skandāls), skat. Saglābts skandāls

Skolas ideja, A. Dauges referāts (1924) — 453

Skopais bruņinieks, krievu dzejnieka A. Puškina drāma (1830) — 202

Skroderdienas Silmačos, R. Blaumaņa luga (1902) — 396

Slavas dziesma sievietei un mīlai, K. Kārkliņa raksts (1921) —
403

Slezskē pisnē [Silēzijas dziesmas], čehu rakstnieka P. Bezruča dzejoļu

krājums (1909) — 370

Socioloģija, P. Birkerta grāmata (I— 1921) — 123

Sokrāts, Raiņa nepabeigta luga (15, 282) — 115, 118

Sokrāts un ciemiņi, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums JT, 1925, 7. nr.

(4, 235) — 483

Solhauga, skat. Svētki Solhaugā

Sonniges Land [Saulaina zeme], vācu dzejnieka B. Šēnlanka dzejoļu

krājums — 121

Spēlēju, dancoju, Raiņa luga (1915) (11, 269—478) — 30, 31, 36, 79,

101, 103, 307, 308, 349, 389, 498, 499

Spītnieks, Raiņa novele, pirmpublicējums žurnālā «Mājas Viesa Mēneš-

raksts», 1900, 10. nr. (17, 144—160) — 134, 252, 262, 325
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Sprīdītis, A. Brigaderes luga (1903) — 154, 182, 435

Staru spārni pār dūmainu upuru trauku, B. Skujenieces dzejoļu krā-

jums (1925) — 418

Stenka Razins, Raiņa nepabeigta luga (14, 435—468) — 48, 115, 118,
333, 336, 337, 492

Stirniņa, E. Birznieka-Upīša stāsts (1925) — 472

Strādnieku sporta savienības maršs, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums

Scd, 1923, 139. nr., 30. jūn. — 130, 131, 414

Strādnieku šķiras vienība, E. Morica darbs (1926) — 352

Strazdiņš un rieksts, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MJT, 1925, 8. nr.

(4, 230) — 485

Stue, Raiņa iecerēta luga — 118

Studentības uzdevumi tautas dzīvē, Raiņa referāts (1920) — 384

Stunde ohne Gott und andere Kindergeschichten [Stunda bez dieva

un citi bērnu stāsti], vācu rakstnieces L. Andreasas-Salomē stāstu

krājums (1921) — 303, 482

Sudrabota gaisma, Raiņa dzejoļu krājums (1922) (3, 253—386) — 47,

52, 55, 82, 89, 93, 98, 103, 111, 138, 156, 157, 161, 164, 166,

167, 235, 257, 387, 403, 404

Sulamīte, Klitijas luga (1921) — 67, 225

Suns un kaķe, Raiņa luga (1928) (13, 474—629) — 367—371, 376, 506

Susan, skat. Peldētāja Zuzanna

Susutis, Raiņa stāsts, pirmpublicējums žurnālā «Rīts», 1907, 3. nr. (17,

161—168) — 50

Suzanna peldētāja, skat. Peldētāja Zuzanna

Sveiciens Jaunā gadā, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums Scd, 1921, 1. nr.,

1. janv. (5, 326—327) — 388

Sveiciens pasttelegrāfniekiem uz jaunu darbu, Raiņa dzejolis, pirm-

publicējums žurnālā «Vēstnesis», 1923, 1. nr. (5, 368) — 162,

424

Sveiciens tautas audzētājiem uz saeimu 27.—30. dcc. 1920., Raiņa

dzejolis, pirmpublicējums izdevumā «Mūsu nākotne», 1920, [dcc.]

(5, 54—55) — 385

Sveiciens un pateicība Latvijas atvaļināto karavīru biedrībai, kad tā

iecēla mani par savu goda biedri, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums

Scd, 1924, 46. nr., 24. febr. (5, 105) — 440

Sveiciens «Valsts Darbiniekam», Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žur-

nālā «Valsts Darbinieks», 1926, 1. nr. (5, 415—416) — 352, 353,

499

Sveika, «Studentu Dzīve»!, Raiņa raksts, pirmpublicējums žurnālā «Stu-

dentu Dzīve», 1924, 1. nr. (18, 465) — 456

Sveika, brīvā Latvija!, Raiņa dzejoļu krājums (1919) — 274, 275, 277

Sveiks, tu Latvju atvaļināts karavīrs, skat. Sveiciens un pateicība Lat-

vijas atvaļināto karavīru biedrībai..
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Svešumā un dzimtenē, P. Birkerta raksts (1965) — 406

Svētā Zanna, angļu dramaturga Dž. B. Šova luga (1924) — 299

Svētki Solhaugā, norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1856); Raiņa tul-

kojumā žurnālā «Mājas Viesa Mēnešraksts», 1900, 2.-4. nr. -

139, 175

Svētnīca, R. Rudzīša sastādīta dzejas antoloģija (1925) — 297

Svmbolik des Traumēs [Sapņu simbolika], baltvācu rakstnieka F. Tīsa

apcerējums — 273, 275

Šekspīrs, skat. Shakespeare

Šematisks pārskats par sabiedrisku darbību, Raiņa raksts, pirmpubli-

cējums DzD, 9. sēj. — 188

Šķidrauts, skat. Sidraba šķidrauts

Šokoladnij soldatik [Šokolādes zaldātiņš], angļu rakstnieka Dž. B. Šova

lugas (1904) tulkojums krievu valodā — 53

Šūpoles, K. Jēkabsona dzejoļu krājums (1923) — 164

Šveices komitejas mana atteiksme, skat. Atskats uz kādu neizdevušos

sabiedrisku mēģinājumu

Tālais gars, ķīniešu dzejnieka Lie-Jī Kou dzejolis, Raiņa atdzejojumā

JZ, 1926, 249. nr., 4. nov. (8, 414) — 504

Tālas noskaņas zilā vakarā, Raiņa dzejoļu krājums (1903) (1, 15—156) -

91, 98, 134, 200, 247, 248, 399

Tanheizers, vācu komponista R. Vāgnera opera (1845) — 437

Tas, kas tiek pliķēts, krievu rakstnieka L. Andrejeva luga (1915) -

283, 289

Tausend und eine Nacht, arabische Erzāhlung [Tūkstots Un viena

nakts, arābu stāsts], arābu pasaku krājums — 109, 121, 181'

222, 405

Tautas darbinieki, J. Akuratera luga (1924) — 246

Teiku tornis, Raiņa iecerēts balāžu krājums — 275

Tempel Unsterblichkeit [Nemirstības templis], aforismu antoloģija

(1912) — 245

Tessiner Geschichten [Tesinas stāsti], Šveices rakstnieka A. Zāgera

grāmata (1922) — 120, 408

The Sons of Jacob, Raiņa lugas «Jāzeps un viņa brāļi» tulkojums an-

gļu valodā — 229, 231, 232, 249, 250, 292, 447, 452, 459, 478,

480

Tie, kas neaizmirst, Raiņa dzejoļu krājums (1911) (2, 61—196) — 2?°'

275, 468, 469

Tikšanās ar Raini, rakstu krājums (1965) — 406, 407, 412, 428, 434,

486

Tils Pūcesspieģelis, beļģu rakstnieka Š. dc Kostēra darbs (1867) "

34, 59

Titus, somu rakstnieka A. Jernefelta luga — 187

Tornī, vācu rakstnieka R. Valtera luga — 245, 458
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Toska, itāļu komponista Dž. Pučīni opera (1900) — 159, 424

Die Tragodie der Schonheit [Skaistuma traģēdija], vācu rakstnieka

A. Gleihena-Rusvurma luga (1914) — 252, 460

Traukinvs [Vilciens], lietuviešu dzejnieka J. Tislavas dzejoļu krājums

(1923) —
417

Traumspiel Fitzebutze, skat. Fitzebutze. Traumspiel

Treji loki, Raiņa 3 dzejoļu krājumu («Addio bella», «Čūsku vārdi»,

«Uz mājām») apvienojums (1921) — 49, 50, 52, 167, 387, 427

Trejkrāsaina saulīte, Aspazijas dzejoļu krājums (1926) — 351, 357

Trejkrāsu saulītē, skat. Trejkrāsaina saulīte

Trimdenieks, Raiņa nepabeigts lugu cikls (15, 182—188) = 369

Trimdnieka dēls, Raiņa iecerēta luga (15, 186—187) — 93

Trimdu dēls, skat. Trimdnieka dēls

Trines grēki, R. Blaumaņa luga (1897) — 432

Trīs loki, skat. Treji loki

Tschechische Anthologie [Čehu antoloģija], P. Eisnera tulkota grāmata

vācu valodā
— 126, 413

1905. gada revolūcijas cīņu un sodu dienas, K. Bahmaņa grāmata

(1926) — 506

Turaidas roze, T. Hāna luga (1892) — 458

Ober Helden, Heldenverehrung und das Heldentum m der Geschichte

[Par varoņiem, varoņu godināšanu un varonību vēsturē], angļu

filozofa T. Kārlaila grāmatas (1841) tulkojums vācu valodā —

120, 408

Über neue Prosa [Par jauno prozu], vācu rakstnieka M. Kreiļa grāmata

(1919) — 19, 385

Über Verjūngung und Verlāngerung des personlichen Lebens, [Par per-

soniskās dzīves atjaunošanu un pagarināšanu], P. Hammerera grā-

mata (1921) — 120, 408

Uguns un nakts, Raiņa luga (1905) (9, 165—314) — 7, 21, 24, 27, 3t,

36, 43, 45—47, 49, 50, 71, 74, 76, 79, 87, 88, 90, 91, 94, 109, 144,

146, 156, 157, 186, 188, 189, 204, 211, 232, 239, 276, 296, 344,

384, 389, 391, 395, 404, 405, 412, 420, 437, 498, 508

Uguns un nakts, Jāņa Mediņa opera (1921) — 204, 239, 276, 389, 420,

437

Ullenspiegel, skat. Tils Pūcesspieģelis

Untergang der antiken Zivil., skat. Der Untergang der Zivilisation des

Altertums

Der Untergang der Zivilisation des Altertums [Senatnes civilizācijas

bojāeja], itāliešu vēsturnieka G. Ferrero apcerējuma tulkojums

vācu valodā (1921) — 120, 408

Urgesetze des Lebens [Dzīves pirmatnējie likumi], vācu rakstnieka

R. Deliusa grāmata (1922) —
120
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Urkunden zur Religion des alten Agvpten [Dokumenti par senās Ēģiptes

reliģiju}, vācu tulkotāja G. Rēdera grāmata (1915) — 96, 403

Uz mājāns, A. Kraujas referāts (1921) — 74

Uz mājām, Raiņa dzejoju krājums (1920), (3, 167—250) — 7, 10, 21,

68, 74, 166, 381, 386, 395, 427

Uz strādnieku kultūras svētkiem, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums Scd,

1925, 124. nr., 7. jūn. (5, 396) — 483

Uz zemēm, E. Birznieka-Upīša stāsts (1925) — 472

Uz zilo krastu, Raiņa apraksts, pirmpublicējums JZ, 1926, 104. nr,

12. maijā — 179. nr., 14. aug., vēlāk iekļauts grāmatā «Kasta-

ņola» (1928) (17, 5—128) — 343, 344, 346—349, 361, 493

Vācu gūstniecība, skat. Vāczemē

Vāczemē, A. Freināta grāmata (1925) — 321

Vaidelote, Aspazijas luga (1894) — 115, 176, 187, 208, 210, 263, 341

407, 432, 454

Vai tiešām Rainis?, D. M. raksts (1925) — 473

Vālīte, Raiņa nepabeigta luga (15, 277—278) — 221, 225, 226

Valoda, J. Grīna un J. Ezeriņa sastādīta lasāmgrāmata (1924) — 239,

247

Valsts darbiniekiem, skat. Sveiciens «Valsts Darbiniekam»

Valsts, kas nevīžoja tapt, Raiņa iecerēts darbs — 77, 82

Valsts teātri un to reorganizācija, H. A[sara] raksts (1924) — 455

Valsts uzņēmumi, H. Asara raksts (1924) — 440

Vaļējām acīm, skat. Fatums

Vasara Līčos, E. Birznieka-Upīša stāsts (1925) — 472

Vasaras gaidas, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MJT, 1925, 6. nr., (4,

217) — 481

Vasaras princīši un princītes, Raiņa dzejoļu krājums (1925) (4, 101-

-162) — 241, 255, 267, 277, 465

Vecās strāvas pēdējs gads, Raiņa raksts, sarakstīts 1903, publicēts

DzD, 9. sēj. (18, 635—638) — 323, 327

Vecā strāva, skat. Vecās strāvas pēdējs gads

Vecie elki mūsu jaunākajā literatūrā, J. Jankava brošūra (1907)
"*

165, 427

Vecmāmiņa skaita, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MJT, 1924, 10. nr'

(5, 299) — 320

Vēlējums «Arodniekam» uz atjaunotu gaitu, Raiņa dzejolis, pirmpub'
licējums žurnālā «Arodnieks», 1922, 1. nr. (5, 345) —

403

Vēlēšanu aģitācijas drudzis, nezināma autora raksts (1922) — 406

Das Veifassungsrecht Lettlands [Latvijas satversmes tiesības), baltvācu

jurista M. Lazersona grāmata (1924) — 447

Die verkaufte Braut [Pārdotā līgava], čehu komponista B. Smetana*

opera (1866) — 120, 409
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Vētras sēja, Raiņa dzejoļu krājums (1905) (1, 157—268) —- 27, 248

Vieglums un akmens, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Skaid-

rība», 1924, 2. nr. (3, 492) — 445

Viena vasara Daugmalē, P. Saluma raksts (1972) — 497

Vienošanās, JZ ievadraksts (1924) — 465

11. novembris, skat. Divu invalidu saruna par tiem, «kas neaizmirst»,

bet aizmirsti tiek

Viesos pie lietuviešiem, O. raksts (1924) — 451

Viesturs, J. Akuratera luga (1922) — 176, 431

Viktorija, norvēģu rakstnieka K. Hamsuna romāns (1899) — 134

Vilkatis, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums Scd, 1924, 19. nr., 23. janv.

(4, 158) — 434

Villa Faraldo, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums JZ, 1927 (17, 131—

132) — 343

Vīna un bohēmas dziesma, V. Esmeralda (V. Birzgaļa) dzejoļu krā-

jums (1923) — 429

Vindermīra, skat. Lēdijas Vindermīres vēdeklis

Vindermīras vēdeklis, skat Lēdijas Vindermīres vēdeklis

Virpulis, Raiņa izdots kalendārs Pēterburgā (1907—1908) (7, 155—

296) — 52, 126, 308, 309

Visvarenība, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Valsts Darbi-

nieks», 1926, 2. nr. (5, 414) — 498

Višķu kāzas, skat. Višķu pagasta kāzu ierašas

Višķu pagasta kāzu ierašas, Raiņa raksts, pirmpublicējums DzD, 9. sēj.

(18, 645—647) — 311

Vitauts, Raiņa nepabeigta luga (15, 300—306) — 508

Vittoria Colonna. Ein Lebensbild aus der Zeit der Hochrenaissance [Re-

nesanses uzplaukuma laika dzīves tēlojums], M. Herberta grā-

mata — 197

Von der inneren Schonheit [Par iekšējo skaistumu], beļģu rakstnieka

M. Meterlinka darbs — 82

Vortrāge, gehalten auf der Grūndungstagung der Jungdeutschen Bun-

des auf Burg Lauenstein. Jungdeutschen Wollen [Referāti, lasīti

Jaunvācu savienības dibināšanas gadadienā Lauenšteinas pilī.

Jaunvācu viļņi], krājums (1919) —
408

Das vvahre Buch vom sūdlichen Blūtenland [Patiesa grāmata par dien-

vidu ziedu zemi], ķīniešu filozofa Džuandzi apcerējuma tulkojums

vācu valodā (1920) — 408 »

Wege nach VVeimar [Ceļi uz Veimāru], vācu rakstnieka F. Līnhara

darbs (1923) — 209, 446

Der VVeisheit letzter Schluss [Tā gudrība visaugstākā], vācu rakstnieka

P. Eberharda grāmata (1912) — 127

Die VVelt der Buddha [Būdas pasaule], vācu rakstnieka H. Muha grā-

mata (1922) — 127, 413
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VVeltgeschichte [Pasaules vēsture], vācu vēsturnieka J. Pflūgka-Hartunga

grāmata 3 sējumos (1907, 1909) — 164—166, 316, 425

VVeltgeschichte [Pasaules vēsture], vācu vēsturnieka H. Helmolta

darbs 9 sējumos (1899—1907) — 219, 316, 450

Weltliteratur [Pasaules literatūra], vācu literatūrzinātnieka A. Bartela

grāmata — 61, 393

VVestostlicher Divan [Rietumaustrumu dīvāns], vācu dzejnieka J. V, Gē

tes dzejoļu krājums (1819) — 36

Zabus karaliene, skat. Konigin von Saba

Zaglis, franču rakstnieka A. Bernšteina luga — 298, 480

Zaglis-Ķēniņš, skat. Lielais zaglis Tutanhs

Zālamana augstā dziesma, Bibeles (Vecās derības) leģenda — 19, 20

Zalkša līgava, Raiņa nepabeigta luga (15, 227—228) — 115, 204, 220,

355, 356

Zaudētas tiesības, Aspazijas drāma (1894) — 321

Zaza, franču rakstnieku P. Bertona un Š. Simona luga — 210

Zelta sietiņš, Raiņa dzejoļu krājums (1920), (4, 5—34) — 44, 232,

277, 2.89, 321, 431, 476

Zelta tauriņš, Raiņa dzejolis, ietilpst bērnības epa «Saules gadi» otrajā

dziesmā «Daugavas klēpis», pirmpublicējums žurnālā «Atpūta»,

1925, 12. nr. (4, 341—343) — 275, 471

Zelta zirgs, Raiņa luga (1910) (9, 355—516) — 18, 27, 43, 63, 69, 79,

86, 88, 92—95, 97—101, 105, 111, 121, 144, 147, 179, 205, 211, 234,

243, 245, 246, 260, 265, 298—300, 332, 360, 401, 444, 447, 464,

481, 491

Zeltīte, Aspazijas luga (1904) — 173

Zemes gars, vācu rakstnieka F. Vedekinda luga (1895) — 166, 427

Zemgales gals, Raiņa iecerēta luga — 118

Zemnieks, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums «Strādnieku un zemnieku

kalendārā 1921. gadam» (5, 322) — 385

Ziedu klēpis, Aspazijas dzejoļu krājums (1911) — 58

Ziedu nāras, skat. Ziedu zaigas

Ziedu viesulī, V. Damberga komēdija (1921) — 17, 19, 425

Ziedu zaigas, Raiņa nepabeigta luga (15, 411—412) — 370, 371

Ziemas pasaciņa, angļu rakstnieka V. Šekspīra luga (1610) — 439, 4

Ziemsvētku nakts, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums Scd, 1923, 290. nr.,

25. dcc. (5, 338—339) — 432

Ziemsvētku sveiciens, skat. Priecīgus ziemsvētkus

Zilais kalns, Raiņa iecerēts darbs — 118, 119

Zilas debesis, Aspazijas bērnības atmiņu tēlojums (1924) — 266,

Zīles vēsts, Raiņa nepabeigta luga (15, 120—135) — 119

Zoss un dzērve, Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MJT, 1925, 7.

(4, 234) — 483



Zukunfter [Nākotnes cilvēks], Raiņa iecerēts romāns — 340

Zvēru dīdītājs, J. Jaunsudrabiņa luga (1924) — 184

Ziburelis, lietuviešu skolotāja J. Palukaiša sastādītā skolu lasāmā grā-

mata (1920) — 211, 242

Žūpu Bērtulis, dāņu rakstnieka L. Holberga luga (1722) — 195, 261,

264, 463

BHnmēßbiH caA, krievu rakstnieka A. Čehova luga (1904) — 190

BocnoMHHaHHa — A. Dostojevskas grāmata (1925) — 287, 475

AHeBHHK — krievu rakstnieka A. Suvorina grāmata (1923) — 484

ApeBHHH Mnp b naMHTHHKax ero nucbMeHHOCTH — krievu vēsturnieku

D. Zarinova, I. Nikoļska, S. Radiča, V. Streličova grāmata

(1915) — 121, 409

HcTopna XaAAen — krievu vēsturnieka Z. Ragozina grāmata — 121,

409

OTrrjbi h A,eTH — krievu rakstnieka I. Turgeņeva romāns (1862) — 253

rīo33HH 6oAbineBHCTCKHX AHeH — padomju autoru dzejoļu krājums

(1921) — 86, 398

CSopmiK AāTbimcKoft AHTepaTvpbi —
M. Gorkija un V. Brjusova sa-

stādītais krājums (1916) —
63

OreHbKa Pa3nir — krievu dzejnieka V. Kamenska poēma (1920) — 120

H, PanHHc. rießerr, 6opb6bi, coAHU,a h ak>6bh — P. Dauges grāmata

(1920) —
393

(1915) — 121, 409
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PERIODISKO IZDEVUMU RĀDĪTĀJS

Aizkulises, nedēļas laikraksts (1925—1934) — 329, 343

Arodnieks, žurnāls (1919—1934) — 102, 210, 403, 445

Atpūta, žurnāls (1924—1940) — 270, 275, 304, 329, 336, 358, 363,

368, 379, 380, 388, 391, 399, 414, 471, 488, 489, 502

Balss, laikraksts — (1878—1907) — 274, 316

Baltijas Vēstnesis, laikraksts (1869—1906, 1917—1919) = 68, 394

Brīvais Vārds, nedēļas laikraksts Valmierā (1923—1934) — 360, 503

Brīvā Zeme, dienas laikraksts (1919—1940) — 169, 292, 359, 429, 455,

502

Cīņa, domājams Krievijas Cīņa, laikraksts (1918—1930) — 14

Cīrulītis, žurnāls (1923—1924) — 336, 342, 343, 346, 358, 361, 362,

491

Darba Balss, laikraksts (1921—1925) — 107

Daugavas gada grāmata, gadskārtējs izdevums (1917—1940) — 36

268, 334, 367, 465, 507

Daugavas kalendārs, skat. Daugavas gada grāmata

Dienas Lapa, laikraksts (1886—1905, 1913, 1914, 1918) — 27, 262, 294,

301, 304, 306, 311, 312, 496

Dienas Lapa, laikraksts Liepājā (1923—1924) — 146, 419

Domas, žurnāls (1912—1915) — 27, 191

Domas, žurnāls (1924—1934) — 144, 145, 171, 172, 182, 183, 191, 193

194, 197, 201, 210, 213, 228—230, 252, 258, 259, 284, 318, 321,

329, 346, 429, 435, 439, 441, 463, 489

Druva, žurnāls (1912—1914) — 62, 393

Dzelzceļnieks, skat. Latvijas Dzelzceļnieku Vēstnesis

Dzintarzeme, žurnāls (1921) — 64

Ho-ho, satīrisks žurnāls (1922—1923) — 113, 123, 403

Ilustrēts Žurnāls, žurnāls (1920—1929) — 24, 73, 191, 254, 278, 304,

305, 307, 386, 387, 481, 483

Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, žurnāls (1920—1939) — 27, 118, 387,

406

Izglītības ministrijas žurnāls, skat. Izglītības Ministrijas Mēnešrakst3
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Jaunā Dzīve, nedēļas laikraksts Ventspilī (1924—1931) — 193, 231, 346

Jaunais Cīrulītis, žurnāls (1926—1934) — 332, 344, 357, 491, 495

Jaunais Komunārs, pagrīdes izdevums (1921—1936) — 60, 393

Jaunais Zemgalietis, laikraksts (1923—1934) — 504

Jaunākās Ziņas, laikraksts (1911—1940) — 27, 38, 77, 95—97, 108, 117,

125, 126, 131, 135, 139, 140, 143, 160, 163, 166—170, 177, 179,

186, 190, 193, 194, 199, 226, 227, 231, 237—240, 245, 248, 250,

253, 261—264, 266—268, 270, 271, 273, 275, 277—279, 284,

293—295, 297, 300, 301, 311, 314—317, 323, 324, 328—330, 332,

333, 340, 341, 343, 345, 348, 353, 354, 357, 359, 361, 364, 370,

380, 394, 397, 414, 417, 426—432, 435, 437, 440, 445, 453—456,

458, 463, 465, 472—474, 477, 478, 480, 481, 484, 485, 488, 489,

491, 492, 494—498, 500, 501, 504

Jaunatnes Dzīve, žurnāls (1923—1924) —
191

Jaunības Tekas, žurnāls (1920—1930) — 102, 119, 144, 214, 217, 220,

224, 229, 230, 234, 237, 238, 251, 252, 260, 274, 278, 307, 315,

403, 431, 467, 472, 483, 485

Jauno Straume, nedējas laikraksts (1921—1934) — 43

Jēkabpils Vēstnesis, laikraksts (1923—1940) — 231

Kolektīvs, žurnāls (1920) — 10, 16, 30, 383, 387

Kopdarbs, nedēļas, vēlāk mēnešraksts (1920—1938) — 498

Kultūras Balss Apskats, mēnešraksts (1919—1921) — 424

Kultūras Balss satīriskais kalendārs (1920—1932) — 428, 464

Kultūras svētki, gadskārtējs izdevums (1921—1923) — 25, 305, 306

Lāčplēsis, nedēļas žurnāls (1923) — 165, 425, 501

Lāčplēsis—limitists, žurnāls (1924) — 184, 413, 423, 430, 434

Latviešu strādnieku kalendārs (1906—1908) — 266

Latvijas Dzelzceļnieku Vēstnesis, laikraksts (1924—1934) — 322, 461

Latvijas Kareivis, laikraksts (1920—1940), — 74, 270, 343, 386, 387,

395, 403, 476

Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, žurnāls (kopš 1947) — 386

Latvijas Sargs, laikraksts (1919—1934) — 167, 229, 265, 280, 346, 386,

391, 427, 473

Latvijas Vēstnesis, laikraksts (1920—1925) — 101, 232, 255, 256, 300,

403, 424, 453, 458, 461

Latvis, laikraksts (1921—1934) — 169, 186, 217, 224, 229, 239, 247,

265, 272, 293, 294, 305, 330, 383, 429, 440, 442, 449, 455, 466

Latvju Grāmata, žurnāls (1922—1931) — 118, 149, 151, 163, 420, 421,

425, 471, 502

Laukstrādnieks, nedēļas laikraksts (1920—1922) — 16, 91, 399

Lauku Darbs, nedēļas laikraksts (1924—1934) — 236, 237, 246, 455

Liepājas Strādnieks, domājams, Liepājā iznākušais laikraksts Strād-

nieku Avīze (1917—1934) — 363

Līra, antoloģisks žurnāls (1923—1924) — 150, 208, 420, 438, 445
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Literatūra un Māksla, nedēļas laikraksts (kopš 1945) — 480, 497

Mājas Viesa Mēnešraksts, žurnāls (1895—1905) — 309, 325, 412

Mājas Viesis, laikraksts (1856—1910) — 392

Mazās Jaunības Tekas, žurnāls (1924—1935) — 259, 431, 434, 451,

471, 472, 481, 483, 485

Mīla un Flirts, žurnāls (1924—1925) — 263

Nedēļa, nedēļas žurnāls (1922—1928) — 191, 304

Pēterburgas Avīzes, laikraksts (1862—1865) — 168, 428

Pirmais Maijs, LSDSP Centrālās komitejas izdevums — 480

Pirmdiena, nedēļas laikraksts (1925—1930) — 292, 478

Pret Sauli, nedēļas laikraksts (1924—1925) — 284

Reits, žurnāls (1923—1924) — 141, 221, 417, 451

Rīgas Ziņas, laikraksts (1924—1927) — 249, 250, 258, 259, 289, 297,

305, 307, 319, 330, 332, 459, 462, 480, 483

Ritums, žurnāls (1921—1926) — 102, 105, 111, 119, 141, 145, 153, 169,

239, 254, 258, 261, 264, 321, 358, 395, 403, 417, 421, 435

Skaidrība, žurnāls (1924) — 213, 441, 444—448

Sociāldemokrāts, laikraksts (1918—1934) — 30, 64, 91, 126, 136, 137,

139, 141, 142, 147, 148, 156, 160, 169, 177, 178, 180, 185, 186,

193, 194, 198, 199, 208, 210, 215, 226, 231, 236, 237, 240, 242,

245, 246, 249, 253, 258, 261, 262, 266, 268, 277, 283, 290, 293,

295—297, 313, 328, 329, 332, 340, 343, 345, 346, 353, 359, 366,

380, 386—388, 395, 399, 401, 402, 414, 418, 421, 423, 432, 434,

439, 441, 443, 445, 448, 451, 452, 454, 455, 457—459, 462, 465,

472, 474, 476—480, 482, 483, 485, 488, 489, 491, 494—496, 499—

502, 504, 505, 508

Sociālists, mēnešraksts (1920—1921) — 394

Stāsti, žurnāls (1926—1927) — 456

Stāsti un Romāni, nedēļas laikraksts (1930—1940) — 456

Strādnieks, skat. Strādnieku Avīze

Strādnieku Avīze, laikraksts (1917—1934) — 148, 191, 486

Strādnieku kalendārs, skat. Latviešu strādnieku kalendārs vai Strād-

nieku un bezzemnieku kalendārs

Strādnieku un bezzemnieku kalendārs (1921) — 15, 16, 385

Studentu Dzīve, žurnāls (1924—1925) — 242, 456

Svari, žurnāls (1920—1931) — 107, 111, 112, 171—173, 253, 404-406,

429

Talsu Vēstnesis, nedēļas laikraksts (1919—1934) — 258

Tautas Balss, laikraksts (1921—1922) — 112, 406

Teātra Vēstnesis, žurnāls (1920—1940) — 162, 408, 418, 424—425, 430,

439, 445, 460

Tekas (Jaunības Tekas vai Mazās Jaunības Tekas) — 194



Tēvija, laikraksts (1884—1914) — 316, 317

Tieslietu žurnāls, domājams, juridiskais mēnešraksts Tieslietu Minis-

trijas Vēstnesis (1920—1940) — 358

Valdības Vēstnesis, laikraksts (1919—1940) — 163, 186, 396, 436

Valsts Darbinieks, žurnāls (1926—1934) — 498, 499

Vārds, laikraksts ar iknedēļas literāru pielikumu (1922) — 103, 404

Vēstnesis, domājams, Latvijas Vēstnesis

Hoßaa HeAOAH — 351

CeroAHa, laikraksts (1919—1940) — 263, 323, 343, 356

Caobo, laikraksts (1925—1927) — 343

Baseler Nachrichten [Bāzeles ziņas], laikraksts — 177

Berliner Tageblatt [Berlīnes dienas avīze], laikraksts (1871—1939) —

123, 337

The Bookman [Grāmatnieks], žurnāls — 480

Duna Zeitung [Daugavas avīze], laikraksts (1888—1909) — 316, 317

The Era [Laikmets], laikraksts — 307

Iltalehti [Vakara avīze], laikraksts — 429

Das Literarische Echo [Literatūras atbalss], žurnāls (1898—1929) — 85

Manchester Guardian [Mančestras sargs], laikraksts — 232, 453

Naujas 2odis [Jaunais vārds], laikraksts
—

326

La Nouvelle Journēe [Dienas jaunumi], žurnāls — 109, 405

Postimees [Pastnieks], laikraksts (1857—1940) — 321

Prager Presse [Prāgas prese], laikraksts (1921—1930) — 350

The Riga Times [Rīgas laiks], laikraksts — 323

Rigas Baisas, skat. Rygas Baisas

Rigasche Rundschau [Rīgas apskats], laikraksts (1894—1914, 1919—

1939) — 323, 439

Rigasche Nachrichten [Rīgas ziņas], laikraksts (1922—1925) — 143,

188, 431

Rygas Baisas, laikraksts — 159

Rvtas [Rīts], laikraksts — 241, 243, 259

The Stage [Skatuve], laikraksts — 307

Temps, laikraksts — 161

Times [Laiks], laikraksts — 161

Die Zukunft [Nākotne], žurnāls (1892—1922) — 116, 154, 407
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PERSONU RĀDĪTĀJS*

Ābeltiņš, skolotājs — 180

Aberbergs Jānis (1878—1941), skolotājs, vēsturnieks — 290, 297, 298,

305, 309, 314, 332, 345, 354, 358, 480

Āboliņš — 185

Āboltiņš — 148, 184

Abreniete Lidija, 20. gados medicīnas studente, Olgas Kliģeres drau-

dzene — 237, 258, 306, 370

Adamovičs Ludvigs (1884—1942), teologs un literāts, Latvijas Univer-

sitātes profesors — 159

Adlers Fridrihs (1879—1960), austriešu sociāldemokrātu vadošs darbi-

nieks — 342

Aelita, skat. Freinberga Aelita

*
Raiņa 20. gadu dienasgrāmatā fiksēts liels skaits dažādu personu

uzvārdu bez priekšvārdiem un arī tikai priekšvārdi. Daudzas no šīm

personām, īpaši ar gadījuma raksturu Raiņa dzīvē (palīdzības lūdzēji,

amatnieki, kaimiņi, iebraucēji no provinces v. tml.), nav izdevies tuvāk

atšifrēt. Grūtības rada arī vairāku dienasgrāmatā minēto personu iden-

tificēšana. Piemēram, Rainim bijusi saskarsme ar Alfrēdu Kalniņu, Ar-

vīdu Kalniņu, Jāni Kalniņu, Nikolaju Kalniņu, Pauli Kalniņu, Rodrigo

Kalniņu v. c. Kalniņiem. Taču nereti dienasgrāmatā minēts tikai Kal-

niņš (bez priekšvārda un bez tuvāk orientējoša konteksta). Ja nav

bijis iespējams precizēt, kurš Kalniņš domāts, personu rādītājā minēts

tikai Kalniņš (bez priekšvārda) un tas var attiekties uz jebkuru no

iepriekš minētajām personām ar uzvārdu Kalniņš.

Lai palīdzētu lasītājam vieglāk orientēties Raiņa un dažādu valsts

un sabiedrisko darbinieku attieksmēs, īpaši akcentēts šo personu
sa-

biedriski politiskais stāvoklis un ieņemamais amats 20. gados, t. U

laikā, kad Rainis ar viņiem kontaktējās. Tām personām, kas vēlāk

darbojās Padomju Latvijā, minēti padomju varas piešķirtie goda nosau-

kumi.
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Afelds Makss (Kārlis), rūpnieks — 37, 43, 44, 64, 125, 126, 150, 346,

390, 391

Aina, skat. Ritiņa Aina

Aizups Kārlis (1855—?), poručiks, zināms no «Narodnaja Voļa» prāvas
19. gs. 80. gados — 28, 212

Akmenis Jānis (1887—1958), jurists, skolotājs un literāts — 334

Akmentiņa Dace (īst. v. Doroteja Šteinberga, 1858—1936), aktrise — 75,

91

Akuraters Jānis (1876—1937), rakstnieks — 8, 77, 81, 176, 187, 195,

213, 263, 291, 292, 431

Albats Hermanis (1879—1943), jurists un literāts — 321

Alberings Arturs (1876—1934), agronoms, politisks darbinieks, ministru

prezidents un finansu ministrs (1926) — 350, 499

Alberts — 362

Aleksandrs Lielais (356—323 p. m. ē.), Maķedonijas valdnieks — 48,

115, 181, 204, 205, 261, 289

Aleksandrovičs — 201

Alise —
115

Alma, Finansu ministrijas darbiniece —
155

Alpa kundze — 158

Alpats — 8

Altrofa, Centrālās zemes ierīcības komitejas darbiniece — 334

Alunāns Ādolfs (1848—1912), režisors un aktieris, latviešu dramatur-

ģijas pamatlicējs — 28, 177, 184, 210, 348, 358, 405, 427, 431,

497

Amadori — 321

Amālija — 105

Ambainis, no Bauskas — 211

Amoliņa Brigita, literatūras kritiķe — 508

Amtmanis-Briedītis Alfrēds (1885—1966), aktieris un režisors, PSRS

Tautas skatuves mākslinieks — 69, 71, 78, 86, 191, 213, 214, 216,

223, 233, 253, 263, 266, 287, 300, 304, 394, 398, 439, 442, 451, 506

Andersone — 112, 263, 264

Andersons Alfrēds (1879—1937), skolotājs un literāts, Rīgas pilsētas

galva (1921—1928) — 96, 191, 291, 297, 439, 477

Andreasa-Salomē Lou (ps. Henri Lou, 1861—1937), vācu rakstniece un

esejiste — 303, 482

Anna — 62, 264, 279, 280, 283, 299, 330

Anni, skat. Simsone Annija

Annija, skat. Simsone Annija

Anniņa, skat. Rijniece Anna

Anniņas dēls, skat. Rijnieks Kārlis

Annuška — 150

Ansihts — 299
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Anta, skat. Klints Anta

Antonoviča Olga, Sofijas Antonovičas māsa, 20. gados skolniece —
22

Antonoviča Sofija, Raiņa dzīvokļa kaimiņiene Muitas ielā, 20. gados
studente

— 22, 35, 382

Antonoviči, skat. Antonoviča Olga un Antonoviča Sofija

Antons, skat. Birkerts Antons

Apare Emma, Olgas Kliģeres paziņa, 20. gados studente — 264, 267,

277, 279, 280, 472

Apariņa, skat. Apare Emma

Aparīte, skat. Apare Emma

Apsesdēls (īst. v. Augusts Apsītis, 1880—1932), dzejnieks — 182, 191,

293, 328, 438

Apsītis Hermanis (dz. 1893), jurists — 67

Arājs —
253

Āre Zinaīda (Zina), bērnu grāmatu ilustratore — 226, 232, 289, 290,

310, 476

Ārija, Doras Rozenbergas krustmeita — 100

Arnis (agrāk Runcis) Ernests (1888—1957), rakstnieks un žurnālists —

213, 352, 353

Aroniņš, skat. Aronu Matīss

Āronu Matīss (1858—1939), žurnālists un bibliogrāfs — 96, 238, 208,

317, 327

Artis (īst. v. Arsenijs Podnieks, dz. 1900), žurnālists — 480, 483

Asare Emma — 357

Asars Hermanis (1882—1942), teātra kritiķis, žurnālists — 47, 194,

440, 455

Asars Jānis (1877—1908), literatūras un mākslas kritiķis, publicists,

revolucionārās kustības dalībnieks — 57, 160, 301, 354, 423,

424

Asars — 178

Asja, skat. Bertrane Asja

Asmuse E., Raiņa mājas pircēja — 235, 263, 269, 285, 288, 294, 322-

-324, 464

Asmusene, skat. Asmuse E.

Aspazija (īst. v. Elza Pliekšāne, 1865—1943), dzejniece, dramaturģe,

Raiņa dzīvesbiedre — 7—ll, 14—27, 30—36, 39, 42—49, 51,

52, 54, 55, 58—64, 68—71, 73, 75, 78—83, 86, 88, 91, 92, 94—105,

107, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 122—125, 129—133, 135-147,

149—157, 160—176, 178, 179, 182—187, 189—199, 201—206,

208—211, 213—223, 226, 228, 229, 232, 234—238, 240—257,

260—282, 284—294, 296, 299—306, 308, 310—315, 317—351,

353—360, 362—364, 368, 379, 380, 382, 384, 386, 391, 392, 394,

398, 400—402, 405, 407, 408, 411, 419, 421, 423, 424, 428, 430-



551

432, 434, 438, 441, 447—450, 453—455, 458, 463, 464, 470, 472,

475, 476, 480, 483, 490—492, 495—497, 499, 502, 504

Asobi, japāņu rakstnieks — 120

Asts K. (1886—?), buržuāziskās Igaunijas ministrs bez portfeļa, žur-

nālists, literāts — 293, 302, 481

Auerbahs, skat. Aurbahers Ludvigs

Augsburgs, uzņēmējs — 323, 324

Aukštolis Jons, buržuāziskās Lietuvas sūtnis Latvijā — 207, 302

Aurbahers Ludvigs (1784—1847), vācu rakstnieks — 251, 460

Ausējs Longins (1885—?), matemātiķis, izglītības darbinieks, Izglītības

ministrijas Skolu departamenta direktors (1919—1924) — 68,

198, 217, 218, 230, 233, 283, 433, 452, 453

Auseklis (īst. v. Miķelis Krogzemis, 1850—1879), dzejnieks — 29, 156

Austra, skat. Krauze-Ozoliņa Austra

Austriņš Antons (1884—1934), rakstnieks — 185, 338

Auziņa, no Dundagas — 134

Aveniņa Emīlija (1883—1968), Raiņa un Aspazijas mājkalpotāja — 18,

26, 61, 71, 80, 95, 157, 191, 216, 229, 231, 254, 277, 279, 281,

306, 327, 358, 359, 382, 453, 460

Avotiņš — 159, 210, 238, 248, 305

Az., domājams, Azura

Azura, Raiņa paziņa — 108, 135—138, 141, 143, 151, 157, 159, 160,

174, 177, 182, 190, 195, 209, 214, 220—222, 268, 306, 309, 312,

350, 415

Baginskis —
11

Bahmane-Meierovica Kristīne (1897—1925), akciju sabiedrības «Chr.

Bahman» valdes priekšsēdētāja, Zigfrīda Meierovica dzīves-

biedre — 67, 108, 243, 282, 284, 302

Bahmaniete, skat. Bahmane-Meierovica Kristīne

Bahmanis Kristaps (1867—1942), notārs un publicists — 258, 329, 366,

506

Bahmans Gastons (1883—1964), zviedrs, anatomijas un histoloģijas pro-

fesors Latvijas Universitātē (1920—1925) — 25

Bahr Herman, skat. Bārs Hermanis

Bairons Džordžs Gordons (1788—1824), angļu dzejnieks — 419, 433,

441, 445

Bajārs, Raiņa Baznīcas ielas mājas īrnieks — 325

Balode Ronija, 20. gados medicīnas studente — 163

Balode, garderobiste — 306

Balodis Antons (ps. A. Krauja, 1880—1942), literatūras kritiķis, diplo-

māts, buržuāziskās Latvijas sūtnis Lietuvā (1924—1928), ārlietu

ministrs (1928-1931) -23, 27, 56, 74, 117, 122, 125, 129, 147,

149, 154, 179, 181, 188, 221, 271, 301, 314, 386, 392, 395

Balodis Jānis (1881—1965), ģenerālis — 54, 64, 135, 301
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Balodis Kārlis (1864—1931), ekonomists, Latvijas Universitātes pro-
fesors — 20, 72, 241, 283, 474

Balodis — 34, 105, 169, 182, 283, 344

Balta, skat. Egle Elza

Baltābola Paula (1891—1978), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 22, 24, 74, 78, 96, 137, 201, 231, 320, 336, 354,

394, 396, 416, 442, 486, 493

Baltgalve S., redakcijas darbiniece — 307, 308, 311, 316

Baltgalvis — 222, 274, 347, 348, 350

Balzaks Onorē dc (1799—1850), franču rakstnieks — 414

Bandrevičs Vilis, buržuāziskās Latvijas sūtnis Lietuvā — 60, 66

Banga Tija (1882—1957), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 9, 13, 27, 87, 90, 238, 382

Bangerskis Rūdolfs (1878—1958), ģenerālis — 138, 139

Bārda Antons (1891—1981), skolotājs un dzejnieks, 20. gados Nacionālā

teātra darbinieks — 103

Barett, skat. Brauninga Elizabete

Barkāns Vinca (1889—?), ārsts un sabiedrisks darbinieks Latgalē, vēlāk

iekšlietu ministra biedrs
— 221

Barons Ernests, žurnāla «Lāčplēsis-limitists» redaktors — 129, 139, 148,

150, 158—160, 162, 163, 169, 175, 182, 192, 219, 413, 416, 423,

430, 434

Barons Kārlis (1865—1944), stomatologs, profesors, Krišjāņa Barona

dēls — 160, 171, 355, 424

Barons Krišjānis (1835—1923), folklorists, rakstnieks un publicists —

154, 354, 422

Barons — 358

Barrets Ch., 20. gados Francijas sūtnis buržuāziskajā Latvijā — 322

Bārs Hermanis (1863—1934), Austrijas vācu rakstnieks un kritiķis —

311

Bartels Ādolfs (1862—1945), vācu rakstnieks un folklorists — 61, 62,

393

Bostjāne, Voldemāra Bastjāņa dzīvesbiedre — 360, 370

Bastjāniete, skat. Bastjāne

Bastjānis Voldemārs (1884—1975), publicists un sabiedrisks darbinieks,

finansu ministrs (1926—1928), LSDSP vadošs darbinieks —
96,

186, 189, 279, 290, 291, 309, 350, 351, 355, 438, 476

Bašena — 115

Baško Pēteris (dz. 1901), skolotājs un žurnālists — 141, 221, 451

Baudelaire, skat. Bodlērs Šarls

Bauers Ernests (1882—1926), agronoms un žurnālists, zemkopības mi-

nistrs (1923—1924) — 256, 257

Bauls Kārlis (1893—?), fotogrāfs — 353, 355

Baumaniete — 113, 209, 326
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Baumanis Arturs (1892—1975), gleznotājs un pedagogs — 191

Baumanis — 100, 256

Baumaņa jaunkundze — 95

Baumgartens — 182

Bēbelis Augusts (1840—1913), viens no Vācijas sociāldemokrātiskās

strādnieku partijas dibinātājiem un vadītājiem, starptautiskās

strādnieku kustības darbinieks — 99, 167

Bekere Zozefīne (dz. 1906), amerikāņu estrādes dziedātāja un dejo-

tāja — 368

Bekers Voldemārs, skat. Beķeris Voldemārs

Bēkmanis — 346

Beķeris Voldemārs (1881—?), advokāts — 34

Beldavs Gustavs (1867—1919), ārsts un literāts —
54

Beldavs Kārlis (1868—1936), mācītājs un izglītības darbinieks — 54

Beliškovics — 317

Belzacars (? — 539 p. m. ē.), Bābeles valdnieks — 115, 117, 407

Beļcova (prec. Suta) Aleksandra (1892—1981), gleznotāja un grafiķe —

112, 115, 251, 434

Benefelde Ada (1887—1967), operdziedātāja un pedagoģe — 159, 398

Bēniņš, Raiņa mājas pircējs — 208

Benjamiņa Emīlija (1881—1941), izdevēja — 266, 291, 307, 484

Benjamiņš Antons (1860—1939), žurnālists un izdevējs — 27, 39, 125,

136, 153, 293, 296, 484

Benjam. (Benjamiņa Emīlija vai Benjamiņš Antons) — 370

Benjamiņi, skat. Benjamiņa Emīlija un Benjamiņš Antons

Bensone Hermīne, medmāsa Rīgas pilsētas bērnu slimnīcā — 92, 95, 96,

101, 104, 402

Benze Kārlis (1884—?), sabiedrisks darbinieks — 181, 221, 352

Bergmanis Arveds (1885—1938), aktieris un režisors — 88

Bergmanis
— 152, 183

Bergs Arveds (1875—1942), advokāts, publicists, iekšlietu ministrs

(1920—1921), laikraksta «Latvis» redaktors — 19, 30, 184, 186,

214, 217, 230, 302, 388

Bergs, ārsts — 103—105

Bergs — 252

Berģis Pēteris (1882—?), advokāts, iekšlietu ministrs (1922—1923) —•

305

Bergsons Anrī (1859—1941), franču filozofs — 82, 104

Berģene
— 302

Berijs Džeimss (1860—1937), skotu rakstnieks — 423

Bermonts Pāvels (pieņemts uzv. Avalovs, 1881—?), krievu kontrrevolu-

cionārs militārs darbinieks — 100, 302

Berners J. _ 352

Bernšteins Anrī (1876—1953), franču dramaturgs — 480
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Berstis — 248

Berta, skat. Vesmane Berta

Bertiņa — 226, 247, 324

Bertoglio, skat. Bertoljo

Bertoljo Antonieta, Džuzepes Bertoljo meita — 212

Bertoljo Dante, Džuzepes Bertoljo dēls — 183, 339, 341

Bertoljo Džuzepe, Raiņa dzīvokļa saimnieks Kastaņolā — 454

Bertoljo Lina, Džuzepes Bertoljo meita — 236, 454

Bertoljo — 176, 338

Bertrane Asja (1891—1978), baletdejotāja, dzīvoja Francijā — 347,

362, 497

Bērziņa Lilita (1903—1983), aktrise, PSRS Tautas skatuves māksliniece-

-330

Bērziņš Aleksandrs, Leona Paegles paziņa — 45, 142, 152, 184, 194,

231

Bērziņš Andrejs (1875—?), sabiedrisks darbinieks, publicists, tirdznie-

cības un rūpniecības ministrs (1920—1921) — 102

Bērziņš Arturs (1882—1962), žurnālists, teātra un literatūras kritiķis -

19, 39, 43, 63, 77, 135, 156, 179, 194, 199, 243, 246, 290, 291,

293, 298, 307, 313, 316, 326, 330, 350, 366, 427, 429, 432, 484,

487, 507

Bērziņš Ludvigs (Ludis) (1870—1965), literāts un folklorists — 331,

413

Bērziņš Rihards (ps. Valdess, 1888—1942), rakstnieks un žurnālists,

Latvijas telegrāfa aģentūras (LTA) direktors — 302, 482

Bērziņš Rūdolfs (1881—1949), aktieris un operdziedātājs, LPSR Tautas

skatuves mākslinieks — 36, 96, 186, 187, 287, 330, 437, 486

Bērziņš — 28, 109, 135, 170, 192, 210, 274

Betge Hanss (1876—1946), vācu dzejnieks un tulkotājs — 121, 359

Bethers — 313

Bethge, skat. Betge Hanss

Betlers Pauls (1883—1969), izdevējs — 153, 215, 370

Bezmērs X., no Sasmakas — 158

Bezručs Petrs (īst. v. Vladimirs Vašeks, 1867—1958), čehu rakstnieks -

370

Bielšovskis, skat. Bīlšovskis Alberts

Bieziņš Aleksandrs (1897—1975), bērnu ķirurgs, ortopēds, LPSR No-

pelniem bagātais zinātnes darbinieks — 275, 471, 472

Bīhners Georgs (1813—1837), vācu rakstnieks — 474

Bilerts — 70

Bīlmane Marta, skolotāja un sabiedriska darbiniece — 370

Bīlmaniete, skat. Bīlmane Marta

Bīlmanis Alfrēds (1887—1948), jurists, publicists, Ārlietu ministrijas

preses nodaļas vadītājs — 302, 327, 482, 488
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Bilmanis Roberts (1880—1964), publicists un sabiedrisks darbinieks —

193, 194, 197 , 210, 213, 228, 229, 258, 259, 280, 284, 289, 298,

321, 329, 334, 354, 357, 358, 489, 491

Bilmanis Viktors, Roberta Bīlmaņa dēls — 334

Bīlšovskis Alberts, vācu literatūras vēsturnieks — 296

Bindings Rūdolfs (1867—1938), vācu dzejnieks — 193, 246, 247

Birkerta Mērija, skat. Saule-Sleine Marija

Birkerts Antons (1876—1971), literatūras kritiķis un rakstnieks, LPSR

Nopelniem bagātais kultūras darbinieks — 15, 67, 68, 81, 109, 113,

123, 134—136, 177, 182, 195, 204—206, 211—216, 218, 219, 248,

249, 262, 263, 265, 271, 279, 294, 303, 311, 315, 317, 333—335,

370, 406, 415, 431, 434, 454, 493

Birkerts Pēteris (1881—1956), folklorists un literāts, LPSR Nopelniem

bagātais kultūras darbinieks — 76, 81, 120, 123, 125, 126,

237, 251, 271, 365, 395, 406, 412, 469

Birkhāns — 189

Biruta, skat. Skujeniece Biruta

Birzgalis Voldemārs, literāts — 173, 429

Birziņš, advokāts — 302

Birznieks Alfrēds (1889—?), advokāts, iekšlietu ministra biedrs un

iekšlietu ministrs (1923—1924) — 169, 210, 211

Birznieks-Upītis Ernests (īst. v. E. Birznieks, 1871—1960), LPSR Tautas

rakstnieks — 144, 171, 174, 182, 193, 252, 278, 430, 472

Birznieks — 101, 103

Bisenieks Georgs (1885—?), diplomāts, buržuāziskās Latvijas sūtnis

Anglijā (1921—1924) — 203, 205, 317, 356, 501

Bisnieks, skat. Bisenieks Georgs
Blankenšteins Haims, izdevējs — 125

Blanks Ernests (1894—1972), žurnālists — 249

Biaua Anna, Aspazijas māsīca — 351

Blauene, skat. Blaua Anna

Blaui — 258, 266, 270

Blaumanis Rūdolfs (1863—1908), rakstnieks — 123, 127, 134, 136, 143,

151, 152, 176, 190, 193, 197, 239, 345, 396, 411, 415, 418, 421,

431, 432, 455, 481

Bļaus Vitauts (1909—1946), Annas Blauas dēls — 351—356, 358—362

Blumbergs Jānis (1886—1941), agronoms, finansu ministra biedrs un

finansu ministrs (1923—1926) — 289

podnieks Ādolfs (1889—1962), politisks darbinieks —
96

skat. Bokačo Džovanni

Boča
— 22

Vilhelms (1862—1922), vācu literatūras zinātnieks, J. V. Gētes

biogrāfs — 110, 121, 405
B°dlērs Saris (1821—1867), franču dzejnieks — 120, 408
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Boga — 356

bogens, vācu pedagogs — 144

Bojāre — 73

Bokačo Džovanni (1313—1375), itāliešu rakstnieks — 109

Bondijs Kurts — 120, 409

Borkāns — 326

Bonsels, skat. Bonzelss Valdemārs

Bonzelss Valdemārs (1880—1952), vācu rakstnieks — 167

Bordžia, skat. Bordžija Čezāre

Bordžija Cezāre (1475—1507), itāliešu valstsvīrs — 115

Borgia C, skat. Bordžija Čezāre

Brandess Georgs (1842—1927), dāņu literatūras kritiķis un vēstur-

nieks — 289, 292—294

Brastiņa, literāte — 138

Brauninga (dz. Barete) Elizabete (1806—1861), angļu dzejniece — 305

Braunings Roberts (1812—1889), angļu dzejnieks un dramaturgs -

305

Brauns Oto (1824—1900), vācu rakstnieks — 120, 408

Brederihs Silvio (1870—1952), vācu barons, 1905.—1907. g. soda ekspe-

dīciju vadītājs Kazdangas apkārtnē — 165

Brehmane Alise (1886—1981), aktrise — 174, 186, 188, 195, 201, 20<

218, 219, 258, 436, 438, 446

Brehmanes, skat. Brehmane Alise un Brehmane-Štengele Milda

Brehmane-Stengele Milda (1893—1981), operdziedātāja — 8, 188, 209,

218, 438, 446

Brehmaniete, skat. Brehmane Alise

Brehmanīša, skat. Brehmane Alise

Breikšs Jānis (1877—1965), advokāts un politisks darbinieks — 25?,

293, 297, 323

Breikšu māte — 28

Brekmane — 290

Brēms Alfrēds Edmunds (1829—1884), vācu biologs un rakstnieks -

290

Brencis, skat. Priedītis Brencis (Boriss)

Briedis Augusts (1877—1937), skolotājs un sabiedrisks darbinieks -

236, 314, 322, 350

Briedis Fridrihs (1888—1918), latviešu strēlnieku pulkvedis, vēlāk kontr-

revolucionārs — 11, 51, 363, 392

Briedītis, skat. Amtmanis-Briedītis Alfrēds

Brieža brālēns — 228

Brigadere Anna (1861—1933), rakstniece — 8, 69, 95—97, 103, 19

205, 257, 258, 263, 283, 299, 345, 402, 403, 430—432, 435, 436,

438, 442, 444, 474, 497

Brigaderiete, skat. Brigadere Anna
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Brigaderīša, skat. Brigadere Anna

Brigaders Jānis (1856—1936), teātra darbinieks un grāmatizdevējs —

77, 90, 92, 105, 149, 169, 194, 209, 212, 217, 220, 234, 236—239,

258, 264, 266, 274, 278, 286, 288, 292, 303, 313, 316, 330, 356,

390, 429

Brigita — 197, 200

Brikmanis Atis (1887—?), gleznotājs — 66

Brikšķe, skat. Brikšķis Oto

Brikšķis Oto (dz. 1904), žurnālists — 328, 488

Brivnieks (īst. v. Freimanis) Kārlis (1854—1934), aktieris, režisors un

dramaturgs — 228, 308, 309

Brjusovs Valērijs (1873—1924), krievu dzejnieks — 397

Brov/ning, skat. Braunings Roberts

Brūnis, skat. Brūns Eduards

Brunīts, skat. Kalniņš Bruno

Bruno Džordāno Filipo (1548—1600), itāliešu filozofs un dzejnieks —■

112, 115, 162—164, 289

Bruno Giordano, skat. Bruno Džordāno Filipo

Brūns Eduards, grāmatu un mākslas priekšmetu veikala īpašnieks

Rīgā — 280

Bruņnieks Pauls (1888—1923), virsnieks — 164, 426

Brusubārda Ernests (1880—1968), žurnālists, mūzikas kritiķis, kordiri-

ģents — 135, 139, 191, 215, 224, 267, 295, 296, 338

Brusubārdis, skat. Brusubārda Ernests

Bučiņa māte — 73

Buda (īst. v. Sidarta Gautama, 623—544 p. m. ē.), budisma pamatli-

cējs — 131

Budha, skat. Buda

Būdniece
— 270

Buhholcs — 260

Bulāna kundze, skat. Paleviča Milda

Bumbieris Ģirts (1894—1973), aktieris — 500

Bumbieris (vai Bumbērs) — 73, 102, 125, 329, 352, 353, 358

Būmeisters Kārlis (1888—?), sabiedrisks darbinieks — 221, 256, 257

Bungšs Kristaps (1878—1931), sabiedrisks darbinieks — 27, 102, 115,

184, 188, 196, 197, 200, 206, 211, 219, 243, 246, 253, 260, 280,

286, 287, 298, 305, 326

Burkevics, Raiņa mājas pircējs — 293

Burkharts Jakobs (1818—1897), Šveices mākslas vēsturnieks — 120,

121
B

urtniece, literāte — 359
Buse Karls (1872—1918), vācu rakstnieks un literatūras vēsturnieks —

384

Buša — no
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Buševica, Anša Buševica dzīvesbiedre — 8, 196, 209, 286, 332, 362

Buševica kundze, skat. Buševica

Buševicene, skat. Buševica

Buševici, skat. Buševics Ansis un Buševica

Buševics Ansis (1878—1942), jurists un žurnālists, revolucionārās kus-

tības dalībnieks — 65, 132, 137, 152, 175, 200, 201, 209, 210, 229,

286, 332, 350, 351, 356, 362, 363, 370

Bušs Vilhelms (1832—1908), vācu dzejnieks un grafiķis — 266, 468

Bušs — 124

Butulis Ādams (1860—1938), ārsts un publicists — 94, 125, 135, 169,

202, 205, 301, 335

Cālene, skat. Cālīte Līze

Cālīte Līze, Raiņa attāla radiniece — 165, 299—301, 304, 316, 325,

331, 336, 347, 497

Cālītene, skat. Cālīte Līze

Camoens, skat. Kamoišs Luišs

Camoes, skat. Kamoišs Luišs

Carlvle, skat. Kārlails Tomass

Carossa, skat. Karoša Hanss

Caune
— 144, 366

Celmiņš Hugo (1877—?), agronoms, zemkopības ministrs (1920), izglī-

tības ministrs (1923—1925), ministru prezidents (1928-1931),

Zemnieku savienības vadošs darbinieks — 174, 198, 280, 281,

291—293, 376, 466, 477

Celms Jūlijs (1879—1935), skolotājs, publicists, sabiedrisks darbinieks

Latvijas Bankas padomes priekšsēdētājs (no 1926) — 96, 13?,

219, 221, 290

Celms Teodors (dz. 1893), filozofs, Latvijas Universitātes docētājs -

143, 334

Celms — 130, 301

Cemars (arī Cimars, Cemers) — 178, 198, 252, 283, 290

Cenas jaunkundze — 131, 146

Ceplītis Krišjānis (1873—1930), gleznotājs — 94, 100—102

Cereteli Iraklijs (1881—1959), gruzīnu politisks darbinieks, labējais

sociālists, kopš 1921. g. dzīvoja Francijā, II Internacionāles iz-

pildkomitejas loceklis (1921—1940) — 147, 148, 151, 208, 420

Cers Jānis, skolotājs — 479, 480

Cēzars Gajs Jūlijs (100—44 p. m. ē.), Romas karavadonis un valsts-

vīrs — 289

Cīcis Aleksandrs, 20. gados skolnieks — 248, 264, 458

Cielēna Amanda (1863—1936), Fēliksa Cielēna' māte — 48, 221, 334

Cielēna Maija (1889—?), mākslas zinātniece, rakstniece, politiska
dar

biniece, Fēliksa Cielēna dzīvesbiedre — 9, 67, 151, 152,

273, 278, 362, 421, 440
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Cielēna Milda, Fēliksa Cielēna māsa — 209, 238, 306

Cielēna māte (mama), skat. Cielēna Amanda

Cielēni, skat. Cielēna Maija un Cielēns Fēlikss

Cielēniete, skat. Cielēna Maija

Cielēns Fēlikss (1888—1964), publicists, ārlietu ministrs (1926—1928),

LSDSP vadošs darbinieks — 34, 56, 62, 67, 115, 126, 151, 158,

175, 186, 200, 204, 206—210, 213, 216, 219, 229, 246, 273, 278—

280, 287, 297, 300, 314, 332, 362, 421, 444, 445, 447, 466, 490

Ciemiņš — 139

Cildermane — 167, 168, 187, 230

Cildermaniete, skat. Cildermane

Cimdiņš, fotogrāfs — 94, 95, 126, 145, 152

Cimermane, skolotāja un gleznotāja — 129, 242

Cimermanis Arturs (1886—?), scenogrāfs — 36, 144, 170, 174, 177,

196, 201, 204, 245, 389, 429

Cimermaņa kundze, skat. Cimermane

Cinītis — 28

Cipariņš, skat. Cipars Nikolajs

Cipars Konstantīns, Nikolaja Cipara brālis — 325, 347, 348

Cipars Nikolajs (1905—1979), Nacionālā teātra darbinieks — 92, 96,

112, 163, 165, 168—170, 173, 175, 179, 184, 192, 219, 232, 237,

238, 244, 250, 260, 264, 266, 268, 270, 274, 275, 278—281, 283,

285, 288, 289, 292, 294, 295, 306, 308, 309, 311—314, 316, 318,

321, 322, 324—332, 336, 337, 345, 347

Cīrule — 237

Cīrulis, Jāņa Jaunsudrabiņa krustdēls — 178

Corbiere, skat. Korbjērs Anrī

Couethe, vācu teātra darbinieks Rīgā — 177, 189, 219

Cukurs — 36, 89
Cveida — 13

Čakste Jānis (1859—1927), jurists, publicists, valsts prezidents (1922—

1927) — 8, 9, 57, 64, 75, 112, 114, 137, 147, 194, 211, 241, 244,

258, 259, 302, 330, 337, 342, 457, 462, 467, 481, 495, 505

Čakste Justīne (1870—?), Jāņa Čakstes dzīvesbiedre — 51, 64

Čakstes dēls, domājams, Čakste Konstantīns (1901—1945), jurists, un

Politisks darbinieks —
7

Čakstes kundze, skat. Čakste Justīne

Čakstes tēvs, skat. Čakste Jānis

Cakstiņa kundze — 24

Cakstiņš Augusts, aktieris — 382

Canka Līna ( 1893—1983), lauksaimniece — 273, 279, 280, 293, 294,

329, 470
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Čehovs Mihails (1891—1955), aktieris, režisors, skatuves mākslas pe-

dagogs, KPFSR Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks — 444,

447

Čenči Beatriče (1577—1599), Romas augstmaņa Frančesko Čenči meita -

289

Cikste Alfrēds, advokāts — 34, 54, 61, 65, 93, 110, 111, 134, 149—

153, 155, 156, 159—161, 165, 174, 192, 193, 214, 259, 260, 295,

370, 382

Cikste-Rūtenfelde Anastasija (1879—1962), ārste un literāte — 13, 354

Čikstes kundze, skat. Cikste-Rūtenfelde Anastasija

Cikstiene, skat. Cikste-Rūtenfelde Anastasija

Culkovs Mihails (1870—?), notārs — 193, 194

Curjoniene-Kimantaite Sofija (1886—1958), lietuviešu rakstniece, Mi-

kolaja Curļoņa dzīvesbiedre — 202

Curjonis Mikolajs Konstantīns (1875—1911), lietuviešu gleznotājs un

komponists — 13, 15

Dagnīte —
359

Daina, skat. Vanaga Daina

Dainīts
—

67

Dāle Pauls (1889—1968), filozofs un psihologs — 284

Dalips, skat. Singh-Sills Dalips

Dambekalne (prec. Zēberga) Teofila (?—1932), medmāsa Rīgas pilsētas

bērnu slimnīcā
— 90, 93, 131, 156, 157, 161, 171, 222, 245, 254,

296, 299, 461, 479

Dambekalns Jānis (1883—?), advokāts, Birutas Skujenieces dzīves-

biedrs — 9, 78, 169, 197, 218, 305

Dambekalns Rainis (dz. 1909), Birutas Skujenieces un Jāņa Dambekalna

dēls — 169, 307, 428

Dambergs Valdemārs (1886—1960), rakstnieks — 8, 14, 17, 19, 21,

66, 67, 74, 155, 163, 181, 257, 351, 394, 395, 425

Dambrāne — 228

Daneberģis, domājams, Dambergs Valdemārs

D'Annuncio Gabriele (1863—1938), itāliešu rakstnieks — 243

Dans Fjodors (1871—1947), krievu politisks darbinieks, labējais so-

ciālists, 20. gados dzīvoja ārzemēs — 338

Dante Aligjēri (1265—1321), itāliešu dzejnieks — 337

Dante, skat. Bertoljo Dante

Dārzans
—

13

Dārziņa kundze, skat. Dārziņa Marija

Dārziņa Marija (1879—1961), Emīla Dārziņa dzīvesbiedre — 66

Dārziņa māte, Emīla Dārziņa māte Marija Dārziņa — 56, 78, 1?8,

274

Dārziņš Emīls (1875—1910), komponists — 178, 274, 394, 432, 4?
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Dārziņš Volfgangs (1906—1962), komponists, Emīla Dārziņa dēls — 66,

394

Dauge Aleksandrs (1868—1937), literāts un filozofs, Latvijas Universi-

tātes docētājs — 12, 35, 54, 89, 102, 105, 113, 126, 135, 137,

218, 231, 280, 413, 453

Dauge Pauls (1869—1946), ārsts, filozofs, revolucionārās kustības da-

lībnieks, LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks — 61, 79,

393

Daugule, skolotāja — 132

Dauģis, skat. Dauge Aleksandrs

Dc Benedeti, skat. Majano Benedeto

Deglava Emma (1872—1949), bijusī «Dienas Lapas» redakcijas darbi-

niece, Augusta Deglava dzīvesbiedre
— 314, 332, 333

Deglavs Augusts (1862—1922), rakstnieks — 15, 16, 27, 39, 56, 61, 62,

71, 81, 391—393

Dehmel R., skat. Dēmels Rihards

Deisens Pauls (1845—1919), vācu filozofs un indologs — 110, 112, 121,

405, 406

Deisons Roberts (1899—1967), žurnālists, 20. gados darbojās Andreja

Jesena izdotajos bērnu žurnālos — 152, 217, 224, 230, 234, 238,

240, 242, 246, 251, 252, 254—256, 259, 260, 267, 270, 272, 274,

276, 277, 329

Dēķena mama — 302

Dēķens Kārlis (1866—1942), pedagogs, izglītības un sabiedrisks darbi-

nieks — 13, 51, 79, 125, 133, 144, 166, 189, 196, 198, 214, 215,

221, 229, 255, 258, 273, 274, 279, 283, 287, 288, 295, 298, 301,

319, 320, 344, 424, 470, 476

Delius Rūdolfs — 120

Delle Pēteris (1877—1946), agronoms, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes

darbinieks — 220, 270, 287, 301, 304

Dēmels Rihards (1863—1920), vācu dzejnieks — 110, 121, 405

Dēmokrits (ap 460—370 p. m. ē.), sengrieķu filozofs — 290

Dermanis Vilis (1875—1938), revolucionārs, publicists un literatūras

kritiķis — 7, 14, 20, 23, 35, 61, 81, 89, 95, 101, 102, 110, 151

Deussen, skat. Deisens Pauls

Dievkociņš Jūlijs (1879—1906), skolotājs un dzejnieks — 348

Dils Erihs Vilhelms (1890—?), baltvācu filologs, Latvijas Universitātes

klasiskās filoloģijas profesors — 348, 350, 357

Dimā Aleksandrs (1802—1870), franču rakstnieks — 475, 504

Dimāra, skat. Reneslāce Dimāra

Dinsbergs Ernests (1816—1902), skolotājs un rakstnieks — 269

Dinsbergs — 161
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Dīriķa atraitne — 211

Dīriķa jaunkundze — 160

Dīriķis Augusts (1894—1941), gleznotājs — 309, 311, 317, 335, 484,

493

Dīriķis Kārlis (1890—1923), students — 158, 423

Dišlers Kārlis (1878—1954), tiesību zinātnieks, Latvijas Universitātes

profesors — 111, 171, 297

Diženajo Bernhards (īst. v. Bernhards Dižs, 1864—1933), rakstnieks un

tulkotājs — 266, 468

Dobužinskis Mstislavs (1875—1957), krievu gleznotājs un grafiķis —

223

Dodē Alfonss (1840—1897), franču rakstnieks — 331

Doegens V., vācu profesors, Berlīnes skaņu bibliotēkas direktors —

207, 208, 444

Dombrovskis-Dumbrājs Fridrihs (1888—?), aktieris, režisors, teātra kri-

tiķis — 236, 293, 352, 499

Dora (Dore), skat. Rozenberga Dora vai Stučka Dora

Doriņa, skat. Rozenberga Dora vai Stučka Dora

Dostojevska A., Fjodora Dostojevska dzīvesbiedre — 286, 287, 475

Dostojevskis Fjodors (1821—1881), krievu rakstnieks — 216, 286, 287,

303

Doude, skat. Dodē Alfonss

Draudziņa Natālija (1864—1949), izglītības darbiniece — 15, 123, 212,

360, 362, 447, 503

Dravnieks (Draviņš-Dravnieks) Jēkabs (1858—1927), valodnieks, tul-

kotājs, grāmatizdevējs — 63, 218, 449

Dravsens — 204, 205

Dreibergs — 219, 285

Dreiere E. — 309, 318, 323

Dreierīte, skat. Dreiere E.

Dreifelde, Jāņa Dreifelda atraitne — 358, 361, 363

Dreifeldene, skat. Dreifelde

Dreifelds Jānis (1889—1926), žurnālists — 347, 358, 497

Dreimanis E., Raiņa Baznīcas ielas mājas īrnieks — 212, 223, 225,

228—231, 239, 245, 246, 250, 269, 272, 273, 275, 470

Drumonds (Dramends?) Ēriks, angļu diplomāts — 284, 285, 475

Dschuang Dsi, skat. Džuandzi

Duburs (īst. v. Āriņš) Jēkabs (1866—1916), aktieris, režisors, skatuves

mākslas pedagogs — 47, 391, 402

Ducēns Jānis (1888—1925), jurists, kara ministrs (1923—1924) — » 87

Ducmanis Kārlis (1881—1943), publicists, politisks darbinieks, diplo-

māts — 140, 288

Dukāts — 135, 151
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Dukurs Roberts (1886—1946), publicists un sabiedrisks darbinieks,
darba ministrs (1921—1923) — 108, 285, 286, 361, 363

Dumbrājs, skat. Dombrovskis-Dumbrājs Fridrihs

Dunkane Aisedora (1878—1927), amerikāņu baletdejotāja — 446

Dunkans Raimonds, amerikāņu baletdejotājs, mākslas teorētiķis un

dzejnieks — 210, 343, 446

Dūze Eleonora (1859—1924), itāliešu aktrise — 321

Dvoraks — 208

Dzeguzīte, aktrise
—

255

Dzelzene, skat. Dzelzite Olga

Dzelzīte Olga, Kārļa Dzelzīša dzīvesbiedre
— 360

Dzelzītis Kārlis (1892—1982), advokāts un literāts — 16, 30, 102, 115,

199, 201, 209, 217, 295, 360, 387

Dzenis Burkards (1879—1966), tēlnieks — 50, 75

Dzenis Pēteris (1878—?), skolotājs — 156, 168, 220, 318, 428, 450

Dziļleja (īst. v. Tīfentāls) Kārlis (1891—1963), skolotājs, publicists, lite-

ratūras kritiķis — 7, 31, 68, 70, 72, 79, 96, 102, 103, 158, 194, 200,

282, 318, 319, 350, 354—357, 382, 387, 394, 395, 403, 435, 459,

486

Dzintars — 282

Dzinters Ernests (1865—1934), ārsts — 232, 235, 307

Džajadeva Pijušavarša (12. gs.), indiešu rakstnieks — 426

Džerolds Valters, angļu literatūras kritiķis — 480

Džuandzi (ap 369—286 p. m. ē.), senķīniešu filozofs, viens no daoisma

dibinātājiem —
408

Eberhards Pauls — 127

Eberss Georgs (1837—1898), vācu eģiptologs un rakstnieks == 233, 454

Eberts Fridrihs (1871—1925), Vācijas valsts prezidents (kopš 1919) —

286

Eckermann, skat. Ekermanis Johans Pēteris

Egle Elza (ps. Balta, 1888—1950), tulkotāja, Rūdolfa Egles dzīves-

biedre — 133, 318, 325, 355, 358, 415

Egle Kārlis (1887—1974), bibliogrāfs, tulkotājs, LPSR Nopelniem ba-

gātais kultūras darbinieks — 167—170, 336, 428, 502

Egle Rūdolfs (1889—1947), literatūras zinātnieks un tulkotājs — 298,

318, 337, 425

Egle — 123, 144, 149, 153

Eglentāls Roberts (1887—?), skolotājs un sabiedrisks darbinieks — 100

Eglītis Viktors (1877—1945), rakstnieks — 23, 27, 31, 32, 74, 140, 150,

161, 164, 178, 181, 196, 199, 386—388, 426, 433, 441

Eglītis, advokāts — 179, 180, 193

Eglītis, kurpnieks —
359
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Eglītis, Raiņa mājas pircējs — 183, 184, 193, 195, 196, 202

Eglītis — 237

Eilenbergs Herberts (1876—1949), vācu rakstnieks — 14

Eiripīds (ap 480—406 p. m. ē ), sengrieķu dramaturgs — 110, 121

Ekermanis Johans Pēteris (1792—1854), vācu dzejnieks un literatūras

zinātnieks, J. V. Gētes daiļrades propagandētājs —
107

Ekkene, skat. Ekkus

Ekkus, tipogrāfijas darbiniece — 293, 300, 303, 306, 321, 323—328

Ekkusene, skat. Ekkus

Ekters, skat. Kalniņš Pauls

Elbak, skat. Ilbaka Ella

Eleonora, 20. gados studente —
23

Eliass Kristaps (1886—1963), publicists, mākslas zinātnieks — 136, 186,

194, 200, 215, 221, 299, 301

Ella, skat. Jēkabsone Ella

Elvīra, Līzes Cēlītes meita — 165

Elvīra, Pelča meita — 366

Elze, skat. Aspazija

Elziņa — 69, 70

Emīlija, skat. Aveniņa Emīlija, Pučure Emīlija vai Ziņģe Emīlijā

Emma (Ozoliņa Emma vai Deglava Emma) — 311, 313

Endrups Rūdolfs (1878—1942), žurnālists, revolucionārās kustības da-

lībnieks — 146

Endzelīns Jānis (1873—1961), profesors, valodnieks, LPSR Nopelniem

bagātais zinātnes darbinieks — 20, 185, 238, 251, 413, 460, 494

Endzeliņš, skat. Endzelīns Jānis

Endziņa Marta (1900—1982), izglītības darbiniece, LPSR Nopelniem

bagātā skolotāja — 498

Enken R. — 127

Epiktets (ap 50 —

ap 138), sengrieķu filozofs — 82, 121

Erdmans — 78

Ērika (īst. v. Freimane) Lilija (1893—1981), aktrise, LPSR Tautas ska-

tuves māksliniece — 8, 63, 64, 75, 78, 89, 141, 146, 147, 157,

182, 190, 203, 254, 293, 298, 396, 420, 423, 435, 439

Ermanis Ādolfs (1854—1937), vācu literatūras zinātnieks — 216, 261,

449

Ermanis Pēteris (1893—1969), rakstnieks un literatūras kritiķis —
123.

411

Erna, skat. Gramkau Erna

Ernests, Emīlijas Aveniņas brālis — 233

Ernsts Oto (īst. v. Ernsts Oto Smits, 1862—1926), vācu pedagogs un

rakstnieks — 127, 413

Errisman A. — 121

lībnieks — 146
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Eitnere Felicita (1891—1975), režisore, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 81, 350, 435

Ertneriete, skat. Ertnere Felicita

Eshils (ap 525—456 p. m. ē.), sengrieķu dramaturgs — 31, 84

Ešils, skat. Eshils

Everss —
153

Ezergala jaunkundze — 90

Ezeriņa — 302

Ezerlauka Olga, skat. Zēfelde Olga

Fakins, Jelgavas skolotājs — 185

Failijs (īst. v. Konrāds Bullāns, 1877—1915), rakstnieks — 31

Farbšteina-Osterzecere Betija, ārste Cīrihē — 494

Farkass, ungārs — 243

Feldmaniete — 109

Feldmanis Ernests (1889—1947), aktieris un režisors — 132, 145, 146,

150, 154, 155, 157, 159, 170, 177, 199, 214, 215, 217, 219, 232,

257, 280, 282, 304, 432, 461

Fēlikss, skat. Cielēns Fēlikss

Felsberga kundze — 79

Felsbergs Ernests (1866—1928), mākslas vēsturnieks, Latvijas Univer-

sitātes rektors (1920—1923), izglītības ministrs (1924—1925) —

9, 81, 112, 125, 154, 161, 264, 266, 268—280, 283, 284, 363, 464,

473, 475

Ferrero Guļjemo (1871—1942), itāliešu vēsturnieks un sociologs — 120,

408

Filine — 160

Filipovskaja, dziedātāja — 291

Finguls — 27

Finot Jean
— 120, 408

Firkss Vilhelms Fridrihs Karls (1870—1933), Baltijas vācu partijas

priekšsēdētājs, vācu frakcijas deputāts Latvijas saeimā — 241

Fischel, skat. Fišels Oskars

Fišels Oskars, vācu teātra teorētiķis — 141

Fišers, grāmatizdevējs Berlīnē —
84—86

Fišers, grāmatizdevējs Jēnā — 84

Fišers — 168, 333

Fišs, skat. Valdšmits Teodors

Flemings Pauls (1609—1640), vācu dzejnieks — 120, 408

Franss Anatols (1844—1924), franču rakstnieks —
489

Fredis, skat. Cikste Alfrēds

Freidenfelde Irma — 357

Freimane Hermīne (1866—1951), aktrise — 51, 64, 394

Freimane Lienīte, skat. Freimane-Nīmane Flelēne
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Freimane-Nīmane Helēne (1893—1977), Aspazijas māsīca — 258, 266,

268, 295, 296, 353, 365

Freimane Vilma (1899—1974), baletdejotāja, Lilijas Ērikas māsa — 63

Freimane Zanīte — 240

Freimaniete, skat. Freimane Hermīne

Freimanis, 20. gados students — 273

Freināts Atis (1882—1955), grāmatizdevējs un rakstnieks — 321, 362,

363, 504

Freinberga Aelita (dz. 1925), Kārļa Freinberga meita, vēlāk ārste —

335

Freinbergs Kārlis (1884—1967), teātra darbinieks, literāts un kritiķis —

19, 63, 77, 94, 129, 138, 143, 146, 149—153, 155, 156, 158—162,

165, 167, 169, 174—176, 179, 182—185, 187, 189, 190, 195—197,

201—205, 209, 212, 215—217, 220, 231, 234, 236—238, 241, 245,

246, 248, 251—253, 257, 259, 263, 266, 268, 276, 278, 280, 284, 290,

291, 293—295, 297, 298, 305, 309, 311, 312, 314, 335, 390, 412,

418, 420, 426, 427, 433, 438, 443, 445

Freivaids — 194

Fricis, skat. Vesmanis Fridrihs

Fricsons, vijolnieks — 150, 170, 180

Frīdenbergs Andrejs (1875—?), advokāts, Rīgas pilsētas galva (1920—

1921) — 8, 9, 297

Fridrihsons V., iesācējs dzejnieks — 244

Frišenbrūders — 329

Fulda Ludvigs (1862—1939), vācu rakstnieks — 105, 120, 121

Furmana kundze — 62

Gadaļins V., krievu literāts un tulkotājs Rīgā — 190

Gaidarovs, krievu aktieris — 63, 314

Gailis Mārtiņš (ps. Ludvigs Santeklērs, 1889—1941), aktieris un lite-

rāts —
73

Gailīte Angelika (1884—1975), skolotāja un rakstniece — 71

Gailītis Pauls (1869—1943), mācītājs un literāts, izglītības ministrs

(1923) — 136, 178

Gailītis — 161

Gamsa — 341

Gaņģe Aleksandra, Rīgas pilsētas izglītības pārvaldes skolu daļas grā-

matvede, Olgas Kliģeres paziņa — 334

Gaņģene, skat. Gaņģe Aleksandra

Gariks S., ungāru rakstnieks — 149, 416, 420, 422, 423

Garjana kundze, domājams, Gari-Jonis Agnese (dz. 1897), izglītības

darbiniece Latgalē — 37

Garjans — 37

Gastjevs Aleksejs (1882—1941), krievu dzejnieks — 397

Gavariņš — 362
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Geibels Emanuēls (1815—1884), vācu dzejnieks — 121, 409

Gerling R. — 126

Gerschel, skat. Geršels

Geršels — 222

Gerts Oskars (dz. 1940), žurnālists — 413

Gertsons, skat. Ģertsons Ādolfs

Gešele N., vāciete, Raiņa un Aspazijas Muitas ielas dzīvokļa īpaš-

niece — 27, 382

Gēte Johans Volfgangs (1749—1832), vācu dzejnieks — 16, 18, 19, 25,

33, 36, 70, 82, 104, 107, 116, 119, 120, 132, 133, 144, 145, 177, 179,

183, 184, 193, 195, 199, 270, 275, 285, 334, 335, 365, 369, 372,

392, 401, 404, 407, 411, 414, 417, 437

Ginters Johans (1886—1973), baltvācu literāts un tulkotājs — 234

Gira Ļuds (1884—1946), lietuviešu dzejnieks, Lietuvas PSR Tautas dzej-

nieks
— 120, 139, 179, 202, 417, 442

Gleihens-Rusvurms Aleksandrs (1865—?), vācu rakstnieks — 252, 460

Glomenis, skat. Birznieks-Upītis Ernests

Godkalna kundze — 100

Goetz-Scheron — 244

Golcs Rīdigers fon der (1865—1946), vācu ģenerālis — 35, 456

Goldmanis Jānis (1875—1955), politisks darbinieks, kara ministrs

(1925—1926) — 345

Golts, skat. Zeltiņš Dāvids

Golts Augusts (1882—1968), tirgotājs, izdevējs, Dāvida Zeltiņa (Golta)

brālēns — 39

Gopers Kārlis (1876—1941), ģenerālis — 198, 433

Gorkijs Maksims (īst. v. Aleksejs Peškovs, 1868—1936), krievu rakst-

nieks — 409

Gošeļa kundze, skat. Gešele N.

Gote, skat. Gēte Johans Volfgangs

Gothe, skat. Gēte Johans Volfgangs

Grakhs Gajs Sempronijs (153—121 p. m. ē.), senās Romas tribūns —

289

Gramkau Erna — 295, 296, 314

Graudiņš Jānis (1871—1938), advokāts un notārs — 231, 244, 251,

254—257, 277, 278, 282, 287, 288, 306, 356

Grāvis Pēteris (1882—?), 20. gados Zemkopības departamenta direk-

tors
— 248

Grāvītis Aleksandrs (1883—?), žurnālists, kultūras darbinieks, 20. gados

Parīzes latviešu pulciņa priekšnieks — 144

Grāvs, skat. Grāvis Pēteris

Greblis, uzņēmējs — 232, 238, 321

Greifenfelss, klīnikas vadītājs — 224
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Greiners Leo (1876—1928), vācu rakstnieks un teātra darbinieks — 84,
85

Gresmanis H., vācu literatūras zinātnieks — 82, 396, 397

Greste Jānis (1876—1951), skolotājs un literāts, LPSR Nopelniem ba-

gātais kultūras darbinieks — 344, 495

Grēviņa Anna (1892—1979), dziedātāja, literāte, tulkotāja — 43, 323,

343, 391, 486, 495

Grēviņš Valdis (ps. Dr. Orientācijs, 1895—1968), dzejnieks un tulko-

tājs — 43, 73, 76, 93, 95, 113, 137, 141, 168, 179, 217, 226, 251,

263, 268, 271, 287, 293, 318, 319, 323, 338, 343, 356, 361, 391,

427, 428, 464, 494, 495

Grēviņš Valts (1921—1961), Annas Grēviņas un Valda Grēviņa dēls,

vēlāk teātra kritiķis — 323, 486

Grib-Medžolka, skat. Mjadzjolka Paulīne

Grietiņa — 126

Grikovski, Raiņa mātes radi — 264

Grimmi, brāļi Jākobs (1785—1863) un Vilhelms (1786—1859), vācu filo-

logi un pasaku krājēji — 145, 146, 183, 184

Grīn. Olga — 269

Grīnbaums Edgars, 20. gados students — 248, 458

Grīnberga Konstance, 20. gados studente, studentu biedrības «Klintsi'

biedre, stenografējusi Raiņa runas — 11, 93, 94, 96, 107, 12!!,

145, 196, 294, 307, 316, 318, 321, 326, 327, 330, 362, 365

Grīnberga, Konstances Grīnbergas māsa — 145, 326

Grīnbergs Ēriks, 20. gados students, revolucionārās kustības dali!

nieks — 21, 386

Grīnbergs Hermanis (1888—1928), gleznotājs un scenogrāfs — 230,

Grīnbergs Oskars, inženieris, Malvīnes Vīgneres-Grīnbergas dzīves

biedrs — 57, 393

Grīniņš Ferdinands (1884—1907), 1905.—1907. g. revolūcijas dalīt

nieks — 65, 280

Grīnīte, skat. Grīnberga Konstance

Grīns Jānis (1890—1966), literatūras kritiķis, redaktors — 102, 239,

403

Grīnvalds Jānis (dz. 1897), students, vēlāk skolotājs — 273

Grišins — 316

Grišiņš — 283

Grīviņš — 26, 34, 35

Gross, anglis no Tibetas'■— 138

Grosvalda jaunkundze — 317

Grosvalda kundze — 60

Grosvalds Oļģerts (1884—1962), diplomāts, buržuāziskās Latvijas sūtnis

Francijā, Beļģijā, Holandē, Somijā — 50, 211

Grota Herta — 216, 263
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Grots Jānis (1901—1968), dzejnieks, teātra kritiķis, LPSR Nopelniem

bagātais kultūras darbinieks — 159, 295, 328, 353, 358, 360, 427,

459, 488, 491

Grūnberga, skat. Grīnberga Konstance

Giūnbergs, skat. Grīnbergs Herberts

Grundmanis, čellists — 161

Gruņevska — 115

Gruzevska Malda, aktrise — 383

Gruzevskis Žanis (1888—1930), žurnālists un tulkotājs — 285, 293

Gruzna Pāvils (1878—1950), aktieris, rakstnieks, teātra kritiķis — 9,

52, 59, 78, 88, 398

Gudriķe Biruta (dz. 1928), literatūras zinātniece — 386

Gudža Viktors (1876—1931), zobārsts — 199, 257—261, 308—310

Gulbe Lilija, skolotāja — 156, 223

Gulbe Līvija — 130

Gulbene — 133, 205, 256, 322, 361

Gulbis Ansis (1873—1936), rakstnieks un grāmatizdevējs — 7, 8, 16,

17, 21, 28, 39, 49, 50, 71, 79, 84—86, 92, 94—96, 100, 101, 103,

105, 110, 111, 115, 122, 123, 130, 134, 135, 138, 140—145,

147—150, 155, 157, 160, 164—166, 170, 174, 177—179, 182, 184,

186, 193, 195, 197, 199, 201, 202, 205, 213, 214, 216, 218,

220, 224, 227—232, 240, 243, 249, 252, 254, 256, 257, 259,

262—265, 267, 272—276, 278, 281, 284—290, 292—295, 297, 299,

300, 302—306, 309, 311—314, 316—318, 321, 324, 325, 329, 332,

340, 344, 345, 347, 351, 353, 355, 358—360, 366—368, 370, 386,

396, 402, 413, 415, 416, 418, 419, 430, 431, 434, 441, 444, 450,

467, 476, 477, 494

Gulbis Augusts (1888—1961), aktieris — 262

Gulbis Kārlis (1875—?), skolotājs — 184, 196, 204, 436

Gulbis-Gulbe Viktors (1919—1926), virsnieka Gulbja-Gulbes dēls — 204,

212, 236, 361, 454, 503

Gulbis-Gulbe, virsnieks, Olgas Kliģeres paziņa — 204, 212

Gimters, skat. Ginters Johans

Gūters Jānis (1882—?), režisors Vācijā — 299, 310

Gūtmaniete
— 243

Gūtmanis
— 238

Gzovskaja, krievu aktrise — 63, 314

Gžibins — 211

Gērmane Auguste (1890—1976), Nacionālās operas koriste — 438, 446

Gērmane Olga — 13

Gērmaniete (Ģērmane Auguste vai Ģērmane Olga) — 227
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Ģērmanis Jānis (1889—1965), aktieris — 8, 19, 33, 34, 64, 67, 72, 75,

78, 80, 89, 90, 101, 103, 109, 122, 140, 147, 169, 201, 203, 218,

227, 233, 268, 289, 300, 304, 389

Ģertsons Ādolfs (1876—1934), žurnālists — 301

Hafiss, skat. Hāfizs Šemsadīns Muhameds

Hāfizs Šemsadīns Muhameds, 14. gs. persiešu dzejnieks — 89

Hagels Rihards, vācu diriģents — 140, 145

Halbe Makss (1865—1944), vācu rakstnieks — 136

Hammerers P. — 120, 408

Hamsuns (īst. v. Pedersens) Knuts (1859—1952), norvēģu rakstnieks -

134

Hāns Teodors (1862—1897), žurnālists un literāts — 246, 247, 458

Haralds, skat. Lūkins Haralds

Hardens (īst. v. Vitkovskis) Maksimiliāns (1861—1927), vācu žurnā-

lists un rakstnieks
— 116, 154, 407

Hartlēbens Oto Erihs (1864—1905), vācu rakstnieks — 34

Hasits — 310

Haufs Vilhelms (1802—1827), vācu rakstnieks — 107, 404

Hauptmanis Gerharts (1862—1946), vācu rakstnieks — 409

Hausmanis Viktors (dz. 1931), literatūras vēsturnieks, LPSR Nopel-

niem bagātais kultūras darbinieks — 478

Hausrath, skat. Hausrāts Augusts

Hausrāts Augusts (1865—?), vācu literāts un folkloras pētnieks — 242,

416

Hedenstrems, vācu vēsturnieks — 217, 449

Hedenstroms, skat. Hedenstrems

Heine Heinrihs (1797—1856), vācu dzejnieks — 62, 83, 135, 179, 1&

200, 270

Heise, skat. Heize Pauls

Heize Pauls (1830—1914), vācu rakstnieks — 299

Hektors —
38

Helderlīns Fridrihs (1770—1843), vācu dzejnieks — 200

Helmolts Hanss (1865—1929), vācu vēsturnieks — 219—222, 225,

Henzelis Fridrihs (1876—?), ekonomists, Latvijas Universitātes docē-

tājs —
253

Herberts M. —
197

Hercbergs — 82

Herders Johans Gotfrīds (1744—1803), vācu filozofs, dzejnieks, literatū-

ras kritiķis — 120, 275, 408

Hermanes brālis — 235
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Hermanis, iespējams, Hermanis Valdis (dz. 1892), aktieris un reži-

sors — 141, 218, 238

Hermanis — 178

Hermanovskis Teodors (1883—?), inženieris, žurnālists, sabiedrisks dar-

binieks — 62

Hermaņa atraitne — 152

Hermaņa sieva — 291

Hērodots (ap 484—425 p. m. ē.), sengrieķu vēsturnieks — 233

Herta — 216

Hertele Elza, 20. gados medicīnas studente, Ādolfa Herteļa meita —

112, 138, 149—151, 242

Hertelis Ādolfs (1871—1908), veterinārārsts, 1905. — 1907. g. revolūcijas

dalībnieks — 150, 152, 421

Herteļa meita, skat. Hertele Elza

Hey King Cun — 142

Hibšmanis — 244

Hinthēde Mikels (1862—?), dāņu ārsts un uzturzinātnieks — 82

Hismans Kamils (1871—1968), starptautiskās strādnieku kustības dar-

binieks, viens no Beļģijas sociālistu partijas vadītājiem — 147,

148, 152, 200, 328, 342, 344, 420

Holbergs Ludvigs (1684—1754), dāņu rakstnieks — 463

Holcmanis Vilis (1889—1941), jurists, tieslietu ministrs (1921—1924) —

282
.

Hohčers Arturs (1869—?), vācu rakstnieks — 305

Homērs (9—B gs. p. m. ē.), sengrieķu dzejnieks — 13, 29, 110, 243,

460

Holderlings, skat. Helderlīns Fridrihs

Holderlins, skat. Helderlīns Fridrihs

Hubers, Šveices mācītājs — 179

Hūfelands Kristofs Vilhelms (1762—1836), vācu ārsts — 235, 454

Humberts
— 19

HūnaOlga, skolotāja — 322, 486

Hūns Fr., skolotājs — 322, 486

Hvusman, skat. Hismans Kamils

Ibsens Henriks (1828—1906), norvēģu dramaturgs — 31, 110, 331, 506

Ida, skat. Izande Leonīda

lesmiņa-Mihelsone Lizete (1872—1934), aktrise un dziedātāja — 80,

396

Igo Viktors (1802—1885), franču rakstnieks — 413, 489

Übaka Ella (dz. 1895), igauņu baletdejotāja — 210

Indietis, skat. Singh-Sills Dalips

Indriķis, skat. Neredzīgais Indriķis

(Iniņa), skat. Aspazija
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Iniņa (Iniņš), skat. Aspazija

Irbe Voldemārs (1893—1944), gleznotājs — 297, 480

Irma, skat. Līcīte Irma

Ivana meitiņa — 211

Ivane Tekla, skolotāja, Raiņa paziņa — 101, 112, 153, 155, 209, 210,

243, 265, 267, 268, 446

Ivanovs Roberts (1883—1954), žurnālists, Valsts kontrolieris (1923—

1934) — 40, 107, 160, 168, 172, 191, 201, 212, 216, 286, 289,

291, 292, 330, 432

Ivans — 96, 355

Ivars, skat. Lūkins Ivars

Izande Leonīda (dz. 1906), Olgas Kliģeres māsa, 20. gados vidusskol-

niece
— 124, 145, 146, 154, 162, 163, 165, 168, 172, 177, 180,

183, 185, 186, 190, 193, 195, 202, 204, 207, 210, 212, 214, 21?,

218, 221, 236, 240, 241, 243, 244, 246, 249—253, 255—259, 261—

264, 271, 273, 275, 277, 278, 281, 282, 298, 299, 301, 303-305,

309, 311, 316, 317, 329, 337, 340, 357, 472

Izdubars
—

77

Jagars Jānis (1894—1970), inženieris, vēlāk padomju daibinieks — 274,

319, 476

Jakavičs Ludvigs (1871—1941), lietuviešu žurnālists Rīgā — 185, 436

Jāksons Jiri (1870—?), buržuāziskās Igaunijas valsts vecākais — 301,

302, 481

Jannus Kārlis (1874—1963), zobārsts un literāts — 231, 233

Jānītis — 327

Jankaus, skat. Jankavs Andrejs

Jankavs Andrejs (1847—1942), skolotājs un lauku sabiedrisks darbi-

nieks
— 27—29, 126, 337, 387

Jankavs Jānis (1886—1918), publicists un literatūras kritiķis —
427

Jankevica — 278

Jankevics
—

369

Jansons Ernests (1880—1946), acu ārsts
—

498

Jansons (Brauns) Jānis (1872—1917), jaunstrāvnieks, publicists, litera-

tūra kritiķis — 16, 73, 83, 125, 262, 280, 312, 395, 397, 427, 473,

482

Jansons, iesācējs dzejnieks — 102

Jansons, students — 151

Jansons — 146, 182, 183, 214, 238, 253, 327

Janševskis (īst. v. Janovskis) Jēkabs (1865—1931), rakstnieks, žurnā-

lists — 289, 299, 327, 331, 340, 341, 370, 488

Jātnieks — 255

Jaudzems Staņislavs (1890—?), izglītības darbinieks, izglītības
minist»

biedrs (1923) — 154, 198, 293, 325, 487
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Jaundzems, skat. Jaudzems Staņislavs

Jaunsudrabiņa jaunkundze, skat. Jaunsudrabiņa Lilija

Jaunsudrabiņa Lilija (1902—1969), aktrise, Jāņa Jaunsudrabiņa meita —

196, 212

Jaunsudrabiņš Jānis (1877—1962), rakstnieks un gleznotājs — 65, 103,

176, 178, 196, 268, 271, 404, 476

Jaunsudrabs, skat. Jaunsudrabiņš Jānis

Jāzeps — 305

Jēgermans — 120

Jēkabsone Ella (1885—1958), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 216, 219, 279

Jēkabsons Ernests
— 96, 106

Jēkabsons Kārlis (1879—1946), dzejnieks un tulkotājs — 103, 164,

197, 248, 253, 404

Jēkabsons — 75, 129, 153

Jenny E. — 431

Jensens P„ literatūras vēsturnieks — 76, 77, 82, 395, 465, 467, 472

Jēriņš, no Pļaviņām — 176

Jeruzalems, skat. Metuzāls Eduards

Jerviluoma Kustā Arturs (1879—1942), somu dramaturgs — 71

Jesena, Andreja Jesena dzīvesbiedre, skolotāja — 263

Jeseniete, skat. Jesena

Jesens Andrejs (1873—1958), bērnu un jaunatnes literatūras izdevējs un

tulkotājs — 115, 125, 144, 145, 171, 173, 176, 179, 182, 191,

196, 204, 240, 252, 254, 263, 266, 276—279, 289, 301, 315, 332,

335, 348, 357, 363, 367, 368, 370, 431, 434

Jeseņins Sergejs (1895—1925), krievu dzejnieks — 82, 210, 397, 446

Jēzups, skat. Trasuns Jēzups
Jirgensons — 334

Johanna, slimnieku kopēja Rīgas pilsētas bērnu slimnīcā — 114, 136,

268, 295, 314, 334, 350, 362

J°hansons Johans Olovs, zviedru sabiedrisks darbinieks — 480

Juraševskis Pēteris( 1872—1945), notārs, iekšlietu ministrs (1924), ties-

lietu ministrs (1925), ministru prezidents (1928) — 221, 255, 365,

505

Juražs Rihards (1901—1938), ārsts, partijas darbinieks Padomju Savie-

nībā
— 498

Jurgelaitis, skat. Jurgelāne Marija
J
urgelāne Marija (arī Jurgelaitis, Jurģīte, Muša, Muška, 1910?—1944),

20. gados Centrālās zemes ierīcības komitejas darbiniece, Olgas
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Kliģeres draudzene, Lielā Tēvijas kara gados antifašistiskās pa<

grīdes dalībniece — 237, 238, 301, 329, 334, 335, 344—346, 351,

355, 357, 361, 362

Jurgulaitis, skat. Jurgelāne Marija

Jurģīte, skat. Jurgelāne Marija

Jurjāne, skat. Jurjāni

Jurjāni, Baznīcas ielas mājas īpašnieki pirms Raiņa un Aspazijas =

245, 262, 314, 329, 352, 356, 362

Jurjāniete, skat. Jurjāni

Jurjāns, skat. Jurjāni

Jurjāns Jānis (1830—1379), ārsts Vecpiebalgā, jaunlatviešu darbinieks-

-28

Jurovskis Jurijs (1894—1959), aktieris un režisors, PSRS Tautas skatu-

ves mākslinieks — 353, 355, 500

Jūsmiņš, skat. Lautenbahs Jēkabs

Kačalovs Vasilijs (1875—1948), krievu aktieris, PSRS Tautas skatuves

mākslinieks
—

74

Kaija Ivande, skat. Lūkina Antonija

Kaizers Georgs (1878—1945), vācu dramaturgs — 299

Kaktiņš Ādolfs (1885—1965), operdziedātājs — 46, 391, 398

Kalnbērzs, amatnieks — 226, 228, 230, 234

Kalnene — 296

Kalniņ A. — 298

Kalniņa Klāra (1874—1964), publiciste, sabiedriska darbiniece, Paula

Kalniņa dzīvesbiedre, LSDSP vadoša darbiniece — 12, 22, 38,

54, 58, 62, 64, 65, 67, 73, 80, 87, 96, 97, 115, 122, 132, 133, 136,

138, 146, 169, 172, 178, 179, 200, 210, 212, 230, 262, 263, 269,

281, 282, 287, 289, 292, 299, 305, 322, 328, 331, 346—348, 350,

354, 357, 360, 361, 365, 400, 402, 410, 428, 432, 491, 492

Kalniņa Lizete (Liepulapiņa, 1867—1956), Aspazijas un Raiņa pazipa
-

147, 226, 290, 323, 365

Kalniņa, no Liepājas —
236

Kalniņa, tirgotāja — 131

Kalniņa — 148

Kalniņi, skat. Kalniņa Klāra un Kalniņš Pauls

Kalniņš Alfrēds (1879—1951), komponists, LPSR Tautas skatuves
māk-

slinieks — 8, 12, 13, 15, 92, 93, 144—146, 151, 153, 175, 18-

-189, 194, 197, 214, 217, 221, 223, 272, 381, 385, 397, 401, M

419, 421, 435, 442, 469

Kalniņš Arvīds (1894—1981), koksnes ķīmijas speciālists, 20. gadoS

Latvijas Universitātes docētājs, zemkopības ministrs (1922—U

izglītības ministrs (1925), LPSR Nopelniem bagātais zinātnes dar-

binieks — 285, 288, 290, 291, 293, 309, 311, 312, 330, 466, 47*

477, 478, 483, 487, 491
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Kalniņš Bruno (dz. 1899), LSDSP vadošs darbinieks — 26, 86, 186, 234,

288, 301, 334, 398, 428

Kalniņš Jānis (dz. 1904), komponists un diriģents, Alfrēda Kalniņa

dēls — 202, 233, 253, 369, 442

Kalniņš Juris (ps. Prātkopis, 1847—1919), skolotājs un žurnālists — 28

Kalniņš X., no Līvbērzes — 232

Kalniņš Miķelis, sabiedrisks darbinieks — 107, 132

Kalniņš Nikolajs (1894—?), advokāts un sabiedrisks darbinieks — 58,

66, 69, 188, 251, 253, 316, 354

Kalniņš Pauls (1872—1945), ārsts, LSDSP labējais līderis, buržuāziskās

Latvijas saeimas priekšsēdētājs — 7, 16, 21, 38, 94 —97, 101,

102, 112, 122, 150, 159, 200, 207, 229, 240, 242, 256, 262, 263,

272, 279, 285, 287—290, 294—297, 299, 302, 322, 329, 330, 344,

346, 348—350, 355, 360, 364—366, 410, 428, 466, 475, 476, 486,

489, 491, 498, 505

Kalniņš (Kalnings) Ringolds (1873—1940), tirgotājs, finansu ministrs

(1921—1922, 1924—1925) — 213, 214, 220

Kalniņš Rodrigo (1883—1940), aktieris — 10, 89, 138, 139, 188, 197,

205, 214, 217, 223, 224, 227, 230, 241, 253, 255, 278, 292, 300,

330, 438

Kalniņš — 78, 223, 354, 368

Kalnsons — 281, 282, 286, 293, 310

Kalpaks Oskars (1882—1919), virsnieks, buržuāziskās Latvijas pirmās

militārās formācijas komandieris — 11, 51, 292, 363

Kambals Staņislavs (1893—1941), sabiedrisks darbinieks — 59, 60

Kamenskis Vasilijs (1884—1961), krievu dzejnieks — 82, 120, 397

Kamkins — 353, 354

Kamoišs Luišs (1524 vai 1525—1580), portugāļu dzejnieks — 62, 183,

384

Kampe, iesācējs dzejnieks — 218

Kants Imanuels (1724—1804), vācu filozofs — 104, 110, 275

Kārklene — 368

Kārkliņa Austra (1895—1986), skolotāja un literāte — 304, 305

Kārkliņš Jānis (1891—1975), dzejnieks un žurnālists — 130, 139, 237,

253, 276, 295, 316, 355, 358, 361, 414, 500, 502

Kārkliņš Jēkabs (1867—1960), dziedātājs, Latvijas konservatorijas pro-

fesors, LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks — 105

Kārkliņš Kārlis (1888—?), literatūras vēsturnieks, Latvijas Universitātes

docētājs — 101, 322, 323, 331, 403, 486

Kārkliņš — 131, 210, 224, 282, 291, 302, 338, 343

Kārlails Tomass (1795—1881), angļu vēsturnieks, filozofs un publicists —

120, 408

Karlē, skat. Karls Oto Vilhelms
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Kārlis, no Jelgavas — 266

Karls Oto Vilhelms (1886—1944), diriģents un komponists — 146, 148,

419

Karlsons A., teātra darbinieks — 314

Karoša Hanss (1878—1956), vācu rakstnieks — 301, 303

Karpovica Klāra — 112

Karps, Kristīnes Bahmanes vadītā uzņēmuma darbinieks — 243

Karsavina Tamāra (1885—1978), krievu baletdejotāja, 20. gados dzī-

voja ārzemēs
—

291

Kasparsons Kārlis (1865—1962), ārsts, literāts, izglītības ministrs (1918—

1920) — 102, 189, 280, 282, 312

Kātiņa — 351

Katlapa (dz. Kreislere) Nora (1897—1986), aktrise — 231, 236, 253

Kaučs Emīls (1841—1910), vācu teologs — 222

Kaudzīte(s) Matīss (1848—1926), rakstnieks — 155, 156, 223, 239, 422,

423

Kaufmanis, Nacionālās operas darbinieks — 155

Kaufmanīte — 215

Kaukēvics, Raiņa mājas pircējs — 202

Kauliņš Jānis (1863—1940), valodnieks, Latvijas Universitātes pro-

fesors — 95, 284

Kauliņš, Aizputes apriņķa priekšnieks — 151

Kaupinš Hermanis (1891—1971), žurnālists — 35, 147, 193, 201, 212,

220, 227, 238, 343, 353, 358, 361

Kautzsch, skat. Kaučs Emīls

Kaužens — 98

Kazaine — 290

Kazaks Jēkabs (1895—1920), gleznotājs un grafiķis — 10

Kaža — 216, 217, 243, 245, 249, 288, 349

Keitāns, Nacionālā teātra darbinieks — 148, 187, 268

Kellers Kārlis (1868—?), mācītājs un sabiedrisks darbinieks, Vācu izglī-

tības pārvaldes priekšnieks Rīgā, no 1927. g. teoloģijas docētājs

Leipcigas universitātē — 234

Kempis — 189

Kērsta, skat. Veckalne Kērsta

Kesters Ādolfs (1883—?), Vācijas sūtnis buržuāziskajā Latvijā (1923-

-1928) — 284, 327

Kicbergs Augusts (1855—1927), igauņu rakstnieks — 460

Kiefer Otto — 409

Kiprausks, skat. Petrausks Kiprs

Kirhenšteins Augusts (1872—1963), mikrobiologs, Padomju valsts dar-

binieks, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks — 36, 5 ,



65, 66, 78, 83, 110, 198, 213, 239, 242, 247, 271, 284, 295, 297,

334, 355, 424

Kirilovs J., krievu rakstnieks — 392

Klabunds (īst. v. Henške) Alfrēds (1890—1928), vācu rakstnieks un tul-

kotājs — 332

Klāra, skat. Kalniņa Klāra

Klaustiņa Elza (1885—?), skolotāja un sabiedriska darbiniece — 173

Klaustiņš Roberts (1875—1962), skolotājs un literatūras kritiķis — 130,

132, 133, 150, 158, 163, 222, 307

Kleins, Hermīnes Zālītes brālēns — 230

Klemanso Zoržs (1841—1929), franču valstsvīrs — 181

Kleopatra (69—30 p. m. ē.), Ēģiptes valdniece — 115, 272, 289

Kliģere Margrieta (1918—1983), Olgas Kliģeres meita — 209, 224,

305, 306

Kliģere Olga (dz. 1898), Raiņa tuva paziņa, studente, vēlāk izglītības

darbiniece — 25, 26, 64, 65, 92, 93, 98, 99, 113, 115, 122, 126,

129, 131, 133—136, 138, 140—142, 145—159, 161—173, 175, 177,

180—182, 184—207, 209—219, 221—265, 267—284, 286—301, 303—

311, 313—321, 323—326, 328, 330—337, 339, 341—346, 348—

364, 366, 367, 369—372, 380, 383, 401, 403, 422, 451, 471, 472,

482, 492

Klingers Fridrihs Maksimiliāns (1752—1831), vācu dzejnieks — 110

Klints Anta (1893—1970), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksliniece —

191, 210, 211, 213, 214, 266, 439

Klīve Ādolfs (1888—1974), ekonomists, Zemnieku savienības vadošs

darbinieks — 217, 474

Kluce — 265

Kļava — 238

Kļaviņa, iesācēja dzejniece — 136, 180, 210, 268, 332

Kļaviņiete, skat. Kļaviņa

Kļaviņš Jānis (1876—1958), rakstnieks — 315

Knābe X., vācu rakstnieks — 110, 120, 405

Knibis (Knība), skat. Smiļģe Berta

Knubis — 235

Kokalis Augusts (1881—1939), aktieris un režisors — 7, 8, 35, 51, 52,

59, 68, 75, 88, 146

Kolbasņikovs, vasarnīcas īpašnieks — 146, 147, 151, 153, 158—160,

162

Kolbenheyer E. — 127, 413

Kolumbs Kristofors (1451—1506), jūrasbraucējs — 225

Komisārs Pēteris (1901—1974), čellists — 155, 158, 423

Konfūcijs (Kundzi, Kungtse, ap 551—479 p. m. ē.), senķīniešu domā-

tājs, ētiski filozofiskas mācības — konfūcisma pamatlicējs —

115, 118, 119, 129—131, 289, 407

577
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Konrāde Milda — 264, 275

Konrāds, skat. Pētersons Konrāds

Konrāds, Raiņa kādreizējais kaimiņš Jūrmalā — 346

Kopmanis — 222

Korbjērs Anrī, franču sabiedrisks darbinieks — 343

Koreckis Viktors (dz. 1909), krievu plakātists — 189, 217

Kornets Jānis (1871—1950), operdziedātājs — 139, 482

Koroļenko Vladimirs (1853—1921), krievu rakstnieks — 94, 402

Kosa Juris (1878—1967), skolotājs un rakstnieks — 153

Kostērs Saris dc (1827—1879), beļģu rakstnieks —
34

Koškina kundze, aktiera Kristapa Koškina (1875—1931) dzīvesbiedre —

10

Kovaļevskis Jānis (Lepskis, 1873—1921), žurnālists, jaunstrāvnieks —

106, 348, 497

Kože, no Tukuma — 145

Krasinskis — 198

Kraskovskis, baltkrievu skolotājs — 228, 238, 242, 253, 272, 282, 287,

295

Krastiņš Jūlijs (1882—1950), gleznotājs un skolotājs — 230

Krastiņš Pēteris — 352, 498, 501

Krastiņš — 93, 262, 353

Krastkalns Andrejs (1868—1939), advokāts, Rīgas Latviešu biedrības

priekšnieks — 57, 305

Krasts Eduards, buržuāziskās Latvijas konsuls Čehoslovakijā — 107,

180, 203, 204, 213, 343, 361

Krauja, skat. Balodis Antons

Krauklis, fotogrāfs — 126, 203, 221, 242, 257, 259, 265, 282, 310, 316,

318, 319, 323, 451

Krauze-Ozoliņa Austra (1890—1941), rakstniece un publiciste — 85, 93,

98, 100, 123—125, 145—147, 170, 176, 255, 256, 298, 299, 362,

403, 461

Krauzene, skat. Krauze-Ozoliņa Austra

Krēgers — 150

Kreicbergs Jānis (1864—1948), notārs, sabiedrisks darbinieks, žurnā-

lists — 251, 256

Kreicbergs, fotogrāfs — 238, 239, 296

Kreisleriene, skat. Katlapa Nora

Kreisleriete, skat. Katlapa Nora

Krells Makss, vācu literatūras zinātnieks un rakstnieks — 19, 385

Kreple, iesācēja dzejniece — 264

Kreplins Augusts (1873—1954), finansu darbinieks — 59
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Krepliņš, skat. Kreplins Augusts

Kreplis, skat. Kreple
Krieva Milda — 391

Krieviņš Ādams (1889—?), skolotājs, darba ministrs (1924—1925), Rīgas

pilsētas galva (1928—1931) — 134, 190, 212, 280, 290, 292

Krievs Arnolds (1905—1941), komjaunatnes darbinieks, pagrīdnieks —

391

Krievs Kārlis (1886—1961), sabiedrisks darbinieks, satiksmes ministrs

(1926—1927) — 317

Krisle — 241

Kristaps, skat. Linde Kristaps

Kristīne, skat. Bahmane-Meierovica Kristīne

Krodere Herta (1890—1943), E. Vulfa atraitne, Roberta Krodera dzīves

biedre — 144

Kroders Aiturs (1892—1973), publicists un sabiedrisks darbinieks —405,

478

Kroders Jānis (1860—1938), skolotājs, revolucionārās kustības dalīb-

nieks
— 108, 405

Kroders Pēteris, Jāņa Krodera brālis — 108, 109, 405

Kroders Roberts (1892—1956), žurnālists, tulkotājs, teātra kritiķis — 144,

282, 300, 405, 419, 474

Kroders — 149, 182, 199, 285

Kronbergs Augusts (1886—1956), aktieris — 103, 268, 304

Kronenbergs Alberts (1887—1958), grafiķis un literāts, ilustrējis Raiņa

bērnu grāmatas — 176

Kronvalds Atis (1837—1875), pedagogs, valodnieks, publicists, sabied-

risks darbinieks — 28

Kroņkalns — 316, 352

Krūka, «Jaunāko Ziņu» redakcijas darbinieks — 237

Krūklands Jānis (1878—?), notārs —
347

Krūklis, Nacionālā teātra administrators — 236, 238, 240—244, 246,

250—252, 254, 257, 261—264, 266, 267, 270, 272, 274—276, 278,

280, 282, 284, 285, 289, 292, 295, 296, 299, 300, 303, 305, 306,

310—313, 315, 316, 330

Krūmiņa Auguste — 141

Krūmiņa, Birutas Skujenieces dramatiskās studijas dalībniece — 259

Krūmiņa, Raiņa mājas pircēja — 209

Krūmiņš Jūlijs, žurnāla «Jaunais Cīrulītis» redaktors — 332, 346, 491

Krūmiņš Vilis (1891—1959), grafiķis — 302

Krūmiņš, Muitas pārvaldes ierēdnis — 254, 277, 460

Krūza Kārlis (1884—1960), dzejnieks — 293, 296, 315

Ksenofons, skat. Ksenofonts

Ksenofonts (430—355 p. m. ē.), sengrieķu rakstnieks — 121, 409
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Ku Hung Ming = 126, 413

Kubins A. — 127

Kubļinskis Bernhards (1890—1926), katoļu garīdznieks un sabiedrisks

darbinieks — 126

Kuģa Jānis (1878—1969), scenogrāfs, darinājis dekorācijas daudziem

Raiņa lugu pirmuzvedumiem — 9, 24, 36, 75, 299, 345, 383, 386,

389

Kūla Pēteris (1874—1945), skolotājs un izglītības darbinieks — 102,

115, 143, 205, 254, 297, 309, 319, 326, 332, 344, 345, 461, 479

Kundziņa — 105

Kungtse, skat. Konfūcijs

Kūns Bela (1886—1939), ungāru un starptautiskās strādnieku kustības

darbinieks — 449

Kupala Janka (1882—1942), baltkrievu dzejnieks — 440

Kuplis — 115

Kurcene, skat. Kuršinska Lūcija

Kurciete, skat. Kuršinska Lūcija

Kurcija kundze, skat. Kuršinska Lūcija

Kurcija Latvija, skat. Kuršinska Latvija

Kurcijs (īst. v. Kuršinskis) Andrejs (1884—1959), ārsts un rakstnieks —

9, 37, 43, 61, 101, 192, 201, 328, 394, 424, 427, 488

Kurcis, skat. Kurcijs Andrejs

Kuršinska Latvija, Andreja Kurcija un Lūcijas Kuršinskas meita — 37,

65, 328, 394, 488

Kuršinska Lūcija (1894—1976), gleznotāja, Andreja Kurcija dzīves-

biedre — 37, 65, 200, 201, 370

Kuršinskis, skat. Kurcijs Andrejs

Kurth Juliuss, skat. Kurts Jūliuss

Kurts Jūliuss, vācu rakstnieks un tulkotājs — 121, 409

Kuzņecovs, Raiņa mājas pircējs — 213

Kuzņecovs — 259

Kvapila Jaroslavs (1868—1950), čehu dramaturgs — 13

Kvēpiņš, skat. Kvēps Konrāds

Kvēps Konrāds (1891—1961), aktieris — 245, 285, 300, 481

Kvest Katrīna — 93

Kviesis Alberts (1881—1944), advokāts, iekšlietu ministrs (1921—1923),

valsts prezidents (1930—1936) — 365, 505, 506

Ķēniņ — 133

Ķeniņa-Rūmane Anna (1877—1950), literāte un žurnāliste — 133, 157,

274, 282, 284, 347, 497

Ķeniņiete, skat. Ķeniņa-Rūmane Anna

Ķēniņš Atis (1874—1961), dzejnieks, pedagogs, sabiedrisks darbinieks —

67, 283, 394

Ķikuts Pēteris (1907—1943), dzejnieks — 504
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Ķirķis, skat. Kirhenšteins Augusts

Ķirpēniete — 156

Ķirpēns Kārlis (1875—1929), jaunstrāvnieks, Jaunā Rīgas teātra valdes

loceklis — 59, 147, 148, 287

Ķuņķis Bernhards (1877—1970), diriģents — 144, 146, 419

Ķuze Vilhelms (1875—?), konditorejas fabrikas «V. Ķuze» īpašnieks —

67

L (Lulliņa), skat. Kliģere Olga

Lācene — 221

Lācis Teodors (1882—1946), aktieris un režisors — 77, 86, 113, 154,

190, 200, 211, 212, 215, 221, 222, 246, 303, 304, 315, 396, 398,

439, 447, 448, 451

Lāča sieva, skat. Sēnīte Milda

Lāgerlefa, skat. Lāgerlēva Seima

Lāgerlēva Seima (1858—1940), zviedru rakstniece — 269

Lagzdiņš Kārlis (1896—1960), aktieris — 215, 218

Lagzdiņš, skat. Lazdiņš Jānis

Laicens Linards (1883—1938), rakstnieks — 26, 120, 133, 424

Laiviņš Augusts (1889—1965), rakstnieks — 105—107, 125, 191, 193,

195, 412, 439

Laiviņš Reinis (ps. Dievkociņš, 1863—1949), rakstnieks un žurnālists —

132, 138, 148

Lamberts, skolotājs — 45, 179

Landsbergers Francis, vācu literatūras un mākslas teorētiķis — 19, 385

Lange Marta (1903—1985), tēlniece, LPSR Nopelniem bagātā mākslas

darbiniece — 124, 138

Laodzi (6—5 gs. p. m. ē.), senķīniešu filozofs — 92, 94, 95, 98, 99,

115, 118, 119, 129, 207

Laotse, skat. Laodzi

Lapčinska Vanda —
238

Lapiņš Mārtiņš (1873—1954), fotogrāfs — 43, 56, 185, 295, 344, 346,

356, 357, 495

Lapinš — 140

Lapsa Rūdolfs (1882—?), literāts — 15, 61, 83, 236, 397

Larochefoucoult, skat. Larošfuko Fransuā

Larošfuko Fransuā (1613—1680), franču rakstnieks —
368

Lasersons, skat. Lazersons Maksis

Latvija, skat. Kuršinska Latvija

Lauberts Erihs (1878—1931), aktieris un režisors — 389, 437

Lauciņa jaunkundze — 39, 52

Ļaudams Jānis (1888—1952), izglītības darbinieks, Izglītības ministrijas

departamenta direktors — 214, 227, 229, 243, 278, 282, 288,

292, 403
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Lauks, Raiņa Baznīcas ielas mājas īrnieks — 236, 245, 246, 308, 347

Lauris, advokāta Anša Buševica palīgs — 68, 105, 107, 115, 213, 356,

357, 364, 365

Laursons Voldemārs (1894—1942), žurnālists, dramaturgs, režisors —

137

Lautenbahs Jēkabs (ps. Jūsmiņš, 1847—1928), filologs un rakstnieks —

28, 29, 80, 156, 387, 413

Lazda, no Jelgavas — 259, 314

Lazdiņa — 305

Lazdiņš Jānis (1875—1953), vijolnieks, diplomāts, buržuāziskās Latvijas

sūtnis Bejģijā un Luksemburgā — 345

Lazdiņš Jānis (1901—1984), gleznotājs — 217, 218, 231

Lazdiņš Pēteris (?—1936), aktieris — 180, 211

Lazdiņš, no Kokneses — 221

Lazersons Maksis (1887—?), jurists — 137, 211, 212, 358, 447

Legzdiņa — 203

Leiburts, masieris — 96

Leiše, pulksteņmeistars, Raiņa mājas pircējs — 269, 281

Lejiņš, inspektors — 314

Lejiņš Jānis (dz. 1899), aktieris — 8, 113, 130, 140, 146, 155, 169,

177, 187, 191, 194—197, 200 , 201, 212, 217, 286 , 422, 437, 475

Lejiņš P. — 436

Lejiņš — 279

Lejnieka Zelma — 105

Lenčs Reinholds (1751—1792), vācu dzejnieks — 268, 465

Lenerīte — 270

Lenore (Leonore) — 80, 105

Leonardo da Vinči (1452—1519), itāliešu gleznotājs, tēlnieks, arhitekts,

zinātnieks — 170

Lepnis Fricis, Dailes teātra darbinieks — 234

Lepnīte — 226

Lepskis, skat. Kovaļevskis Jānis

Lerbergs Saris (1861—1907), bejģu rakstnieks — 393

Lerha kundze — 137

Lerhis-Puškaitis (īst. v. Lerhis) Ansis (1859—1903), latviešu tautas pasaku

krājējs un izdevējs, rakstnieks — 261

Lerts, vācu teātra darbinieks — 79, 85

Lesings Gotholds Efraims (1729—1781), vācu rakstnieks, literatūras un

mākslas teorētiķis — 275

Lēvenbergs — 193, 196, 199, 216, 249, 253, 254

Lēvenšteine Ženija (dz. 1905), aktrise — 233, 234

Lēvenšteiniete, skat. Lēvenšteine Ženija

Lēvenšteins, teātra darbinieks —
234

Leverte — 332
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Lēviss of Menars Augusts (1881—1930), vācu rakstnieks un folkloras

pētnieks — 89

Leyen —
110

Lia-dzi, skat. Laodzi

Liadzi, skat. Laodzi

Liberta kundze, skat. Liberte-Rebāne Amanda

Liberte-Rebāne Amanda (1893—1981), operdziedātāja — 131, 299

Liberts Ludolfs (1895—1959), scenogrāfs un gleznotājs — 112, 123, 125,

150, 153, 176, 209, 210, 214, 218, 223, 229, 241, 243, 245, 246,

266, 267, 282, 335, 446, 450, 464

Lībinsone, 20. gados studente — 339

Licis Fricis (1891—1953), aktieris — 8, 14, 189, 245, 332, 491

Līcīte Irma, Doras Rozenbergas paziņa — 160, 161, 313, 314

Llcīts, skat. Līcis Fricis

Lidija, skat. Abreniete Lidija

Lidija (S. ?) — 102, 113

Lidija — 285, 330

Lie-Jī Kou (5 gs. p. m. ē.), senķīniešu dzejnieks — 504

Liekne Velta (?—1919), Emmas Vitenbergas-Lieknes meita — 193, 440

Lieknis, skat. Vitenberga-Liekne Emma

Lienhard Friedrich, skat. Līnhards Fridrihs

Lienīte, skat. Freimane-Nīmane Helēne

Liepa Anna, sabiedriska darbiniece — 353, 355

Liepa Mārtiņš (1874—1953), rakstnieks un žurnālists — 240

Liepa — 115, 143

Liepiņa (prec. Kalniņa) Marija (1889—1984), skolotāja un dramaturģe —

8, 130, 143, 174, 220, 271

Liepiņa Nora — 220

Liepiņa — 358

Liepiņa jaunkundze, iesp. redakcijas darbiniece — 62

Liepiņš Jānis (1894—1964), gleznotājs — 10

Liepiņš Reinis (1885—1949), izglītības darbinieks, Skolu virsvaldes

direktors — 143

Liepiņš — 355

Liepulapiņa, skat. Kalniņa Lizete

Ligere-Lekse Marta, 20. gados studente, vēlāk ārste, Olgas Kliģeres

draudzene — 156, 236, 281, 330, 369, 422, 454

Ligers, nama pircējs, Martas Ligeres-Lekses tēvs — 280, 281, 283,

330

Līgotnis, skat. Līgotņu Jēkabs

Līgotņu Jēkabs (īst. v. Jēkabs Roze, 1874—1942), rakstnieks, žurnālists

un literatūras kritiķis — 24, 81, 248-250, 268, 271, 284, 387,

458, 465
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Lihtenbergs Georgs (1742—1799), vācu fiziķis un rakstnieks — 28, 30,

82

Lija, skat. Kliģere Olga

Likarte — 130

Lilienkrons Detlebs (īst. v. Frederjhs Ādolfs Aksels, 1844—1909), vācu

rakstnieks — 289

Lilija, skat. Ērika Lilija, Lūkina Antonija vai Štengele Lilija

Līna, skat. Bertoljo Līna

Linde Kristaps (1881—1948), aktieris un skatuves mākslas pedagogs —

75, 77, 81, 86, 103, 123, 144, 152, 162, 169, 170, 175, 182, 194,

199, 200, 201, 203, 207, 211, 214, 253, 255, 256, 262, 269,

356, 396, 398, 428, 430

Linde — 273

Lindhāgens Karls Alberts (1860—?), zviedru jurists un politisks dar-

binieks — 344

Lindiņš Rūdolfs (1887—1941), publicists un sabiedrisks darbinieks —

21, 22, 69, 86, 99, 102, 113, 115, 137, 180, 184

Līnhards Fridrihs (1865—1929), vācu dzejnieks — 446

Lionardo, skat. Leonardo da Vinči

Lipsts, 20. gados students — 330

Li Tai-pē (īst. v. Li 80, saukts arī Li Tai-bo, 701—762), ķīniešu dzej-

nieks — 74, 84, 121, 398, 401

Līventāls Teodors (1882—1956), publicists un sabiedrisks darbinieks —

100, 194, 205, 206, 226, 298, 329, 424

Livšice Eleonora, Berkas Borisa Livšica dzīvesbiedre;— 338, 347, 494

Livšici, skat. Livšice Eleonora un Livšics Berka Boriss

Livšics Berka Boriss (1872—1933), ārsts — 208, 336, 338, 339, 341—

343, 347, 370, 494

Lohmeyer, skat. Lomeijers

Lomeijers — 19

Lorand, skat. Lorāns Arnolds

Lorāns Arnolds, vācu ārsts —
146

Lorencs Klāvs (1885—1975), sabiedrisks darbinieks — 133, 158, 198,

284, 290, 350, 351, 370

Lotī Pjērs (īst. v. Ziljēns Vio, 1850—1923), franču rakstnieks — 312,

313

Lotti P., skat. Lotī Pjērs

Louels Pērsivals (1855—1916), amerikāņu astronoms — 126

Lowell, skat. Louels Pērsivals
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Ludiņš, lekšlietu ministrijas darbinieks — 258, 295

Lufts Hanss, vācu dzejnieks — 455

Lūkina Antonija (ps. Ivande Kaija, saukta Lilija, 1876—1942), rakst-

niece — 46, 64, 97, 145, 151, 215, 273, 281, 419, 470

Lūkina Silvija, Antonijas Lūkinas un Fēliksa Lūkina meita, 20. gados
studente

— 149, 193, 271

Lūkins Fēlikss (1875—1934), ārsts — 151, 281

Lūkins Haralds (dz. 1906), Antonijas Lūkinas un Fēliksa Lūkina dēls,

20. gados students, vēlāk ārsts un publicists — 271

Lūkins Ivars, Antonijas Lūkinas un Fēliksa Lūkina dēls — 65, 66,

271

Luksers, ierēdnis — 230

Lukss Roberts (1897—1941), rakstnieks — 441

Lukss Valdis (1905—1985), dzejnieks, LPSR Nopelniem bagātais kul-

tūras darbinieks — 441

Lukstipš J. — 17

Lukševics Jānis (1880—?), drēbnieks — 326, 327, 329, 331

Lunačarskis Anatolijs (1875—1933), padomju valsts un sabiedrisks

darbinieks, rakstnieks, literatūras un mākslas zinātnieks — 152,

337, 492

Luncs L. krievu rakstnieks — 461

Lundells Oskars, zviedru žurnālists — 360

Luters, vācu literatūras kritiķis — 85

Mackēvičs, lietuvietis — 223, 230, 312

Mača Alma, Raiņa un Aspazijas paziņa — 159, 190, 192, 209, 294, 328,

354, 357, 360, 362, 363

Mačene, skat. Mača Alma

Mačiene, skat. Mača Alma

Mačīte, skat. Mača Alma

Madernieks Jūlijs (1870—1955), gleznotājs, LPSR Nopelniem bagātais

mākslas darbinieks — 15, 71, 385

Maija, skat. Cielēna Maija

Majano Benedeto (1442 vai 1447—1497), itāliešu tēlnieks un arhi-

tekts — 251

Majors, aktieris — 60

Maldonis Voldemārs (1870—1957), teologs — 366, 370

Maldute Marija (1889—1926), dziedātāja — 360, 503

Maldutis, skat. Maldute Marija

Mandeiks, lietuvietis — 69

Manerheims Karls Gustavs Emīls (1867—1951), somu valsts darbi-

nieks, Somijas armijas virspavēlnieks — 70



Mangulis — 202, 217, 234

Manns Heinrihs (1871—1950), vācu rakstnieks — 73, 395

Manžoss — 136

Marcink. — 135

Marienfelds — 147

Marienhofs Anatolijs (1897—1962), krievu dzejnieks — 397

Marija, skat. Zēfelde Marija

Marija (iespējams, Pēteisone Marija) — 13, 24, 65, 66, 78, 92, 115,

240, 268, 280, 330, 332

Marks — 370

Markss Augusts (1864—?), vācu literāts un folkloras pētnieks —
416

Marlita (īst. v. Eiženija Jona, 1825—1887), vācu rakstniece — 111,

406

Mārsietis Jānis (1889—1962), aktieris — 8, 89

Marta, skat. Ligere-Lekse Marta vai Skulme Marta

Marta — 267

Martinovs — 109

Martinsone-Eferte Edīte (1894—1968), dziedātāja, pedagoģe, mūzikas

kritiķe — 65, 105

Martinsons, izdevniecības «Daile un Darbs» grāmatvedis — 179, 370

Mārtiņš, skat. Pliekšāns Mārtiņš

Mārtiņš — 269

Masaks Aleksandrs (1905—1925), strādnieks — 281, 282, 301, 312, 473,

474

Masariks Tomašs (1850—1937), čehu valstsvīrs, Cehoslovakijas prezi-

dents (1918—1935) — 345

Mātera kundze, skat. Mātere

Mātere — 130, 135, 150, 174, 175, 194, 244, 259, 283, 290, 293

Māterene, skat. Mātere

Māterenes dēls — 259

Māteriete, skat. Mātere

Matīss, skolotājs — 368

Matvejs Voldemārs (1877—1914), gleznotājs un mākslas teorētiķis -

143, 148, 268

Mauriņa Zenta (1897—1978), rakstniece un literatūras kritiķe — 365,

366, 370, 507

Mauriņš Emīls (1888—1965), operdziedātājs — 168, 428

Mazais, skat. Izande Leonīda

Mazigs, profesors — 25

Mazlazdiņš — 268

Mazūrs, ārsts rentgenoiogs — 281

Mediņiete — 349

Mediņš Jānis (1890—1966), komponists un diriģents — 45, 46, M

188, 189, 239, 329, 349, 389, 412, 420, 437, 498

586
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Mediņš Jāzeps (1877—1947), komponists — 208, 263

Medne Marija, Viļa Ridzenieka (Medņa) dzīvesbiedre — 55, 295, 301,

325, 487

Mednene, skat. Medne Marija

Mednis Edvīns (1897—1967), atvaļināts virsnieks, žurnālists, rakst-

nieks — 75, 144, 145, 149, 244, 267, 270, 287, 307, 318, 457,

469, 476

Mednis Vilis, skat. Rīdzenieks Vilis

Medzelko, skat. Mjadzjolka Paulīne

Meierholds Vsevolods (1874—1942), krievu režisors, PSRS Tautas ska-

tuves mākslinieks — 74

Meierovicenes —
322

Meierovics Zigfrīds Anna (1887—1925), ekonomists, ārlietu ministrs

(1918—1925) un ministru prezidents (1921—1923) — 117, 125,

160, 181, 187, 229, 233, 279, 284—286, 291, 308, 322

Meiris, sabiedrisks darbinieks — 218, 293

Melderis Emīls (1889—1979), tēlnieks, LPSR Tautas mākslinieks — 434

Mellins, zviedru virsnieks — 189

Melnais Pauls (1890—1945), žurnālists un sabiedrisks darbinieks — 317

Melnalksne Antonija (ps. Antija, 1877—?), skolotāja un rakstniece —

132, 173, 196, 237, 247, 248, 361

Melnalksniete, skat. Melnalksne Antonija
Melnalksnis Krišs (1879—1930), izglītības darbinieks — 51, 142, 231,

354, 365, 500

Melnalkšņa kundze, skat. Melnalksne Antonija

Melngailis Boriss, lietuviešu žurnālists un tulkotājs — 220, 233—235,

248, 265, 450, 464

Melngailis Emilis (1874—1954), komponists un folklorists, LPSR Tautas

mākslinieks — 14, 17, 18, 22, 27, 78, 105, 107, 133, 384

Meļņikovs Pēteris (1867—1940), režisors — 159, 186, 189, 424, 437

Menars, skat. Lēviss of Menars Augusts
Menders Fricis (1885—1971), jurists un publicists, LSDSP vadošs dar-

binieks — 51, 175, 260, 262, 287, 298, 302, 309, 317, 318, 331,

334, 350, 351, 467, 480, 485

Mērija, iespējams, Priedkalne Marija
Merīte, skat. Priedkalne Marija
Merksons Jānis (1902—1975), ierēdnis — 493

Merlita, skat. Marlita

Mesalīna Valerija (?—4B), Romas ķeizara Klaudija sieva — 272, 289

Meterlinks Moriss (1862—1949), beļģu dramaturgs un dzejnieks — 82

Mētra Jānis Antons (ps. Olīvs Mētra, dz. 1891), skolotājs, dziedātājs,

komponists —
137

Metuzāle Edīte (dz. 1914), Eduarda Metuzāla meita, vēlāk literāte —

23
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Metuzāle, Eduarda Metuzāla dzīvesbiedre — 21, 23, 28

Metuzāls Eduards (1889—1978), gleznotājs — 23, 28, 51, 64, 164

Mēzers Justus (1720—1794), vācu vēsturnieks un publicists — 27, 28

Mežance-KronenbergaMarija (1887 —?), ārste — 201

Mežgailis Pēteris (1865—?), apģērbu veikala īpašnieks — 301

Michelangelo, skat. Mikelandželo Buonaroti

Mierkalns Fricis (1873—1955), ārsts, rakstnieks, teātra kritiķis — 194

Mierlauks Aleksis (1866—1943), aktieris un režisors — 8, 19, 36, 46,

47, 63, 72, 75, 77, 88, 90, 103, 105, 113, 144, 158, 161, 176, 182

183, 195, 204, 211, 243, 253, 256, 257, 259, 288, 312, 313, 350,

381, 389, 390, 444, 447, 460, 461, 499, 506

Miesnieks Kārlis (1887—1977), gleznotājs, LPSR Tautas mākslinieks -

218

Miezāna kundze — 100

Miezīte Elīze (īst. v. Elizabete Mieze, 1901—1979), aktrise = 123, 129,

145, 153, 182, 188, 219, 284, 292, 303, 310

Mihaelisa Karina (1872—1950), dāņu rakstniece — 347, 497

Mihaelis, ebreju profesors — 337

Mikelandželo Buonaroti (1475—1564), itāliešu tēlnieks, gleznotājs, ar-

hitekts, dzejnieks — 170, 197

Miķelsons Rūdolfs, vijolnieks — 248, 250

Mīla, Mīle, skat. Aveniņa Emīlija

Milda R., skat. Riekstiņa Milda

Milda, Mildiņa — 8, 21, 72, 332

Milda, skat. Brehmane-Štengele Milda vai Riekstiņa Milda

Mīlenbahs Kārlis (1853—1916), valodnieks — 20, 460

Mīliņa, skat. Ziņģe Emīlija

Mīlīte, skat. Aveniņa Emīlija vai Pučure Emīlija

Millers — 81, 92, 93

Millija — 238, 310

Mirceva Natālija, krievu baletmeistare — 187, 191, 253, 437

Mirdza, skat. Šmithene Mirdza

Misiņš Jānis (1862—1945), bibliotekārs un bibliogrāfs — 34, 55, 91

182, 298, 309, 316—318, 331, 388, 399, 418, 435

Mišejevs N., teātra kritiķis — 297, 307

Miške, Raiņa Baznīcas ielas mājas īrnieks — 223

Mitenieks, sabiedrisks darbinieks —
317

Mitrevics Augusts (1898—1964), aktieris — 499

Mjadzjolka Paulīne (1893—1974), baltkrievu skolotāja, Baltkrievijas

PSR Nopelniem bagātā kultūras darbiniece — 273

Mobērs Kamils, franču žurnālists — 109, 136, 342, 405

Mocarts Volfgangs Amadejs (1756—1791), austriešu komponists
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Moissi Aleksandrs (1880—1935), vācu aktieris — 135

Moljērs (īst. v. 2ans Batists Poklēns, 1622—1673), franču drama-

turgs — 99, 103, 358

Molnārs Ferencs (1878—1952), ungāru rakstnieks — 427

Momberts, skat. Mobēis Kamils

Moora Bernhards, skat. Mora Bernhards

Moora Valda, skat. Mora Valda

Mora Bernhards (1864—1927), Raiņa skolasbiedrs Grīvas vācu skolā,

vēlāk jūrnieks — 257

Mora Valda (dz. 1902), Bernharda Moras meita — 274, 295, 326

Morics Ernests (1889—1955), sabiedrisks darbinieks, Latvijas Arod-

biedrību centrālbiroja sekretārs — 102, 160, 189, 198—200,

203, 206, 208, 210, 239, 272, 280, 290, 298, 301, 326, 352, 361,

403, 445, 492

Mosers Justus, skat. Mēzers Justus

Much Hans, skat. Muhs Hanss

Mudelis Kārlis (dz. 1904), gleznotājs — 217

Muduls, skat. Mudelis Kārlis

Muhs Hanss (1880—1923), vācu bakteriologs un rakstnieks — 127, 413

Muižnieks — 332

Muncis Jānis (1886—1955), režisors un scenogrāfs — 330, 358, 389

Miindels — 355

Munters Vilhelms (1898—1967), politisks darbinieks — 284

Mūrnieks — 210, 211, 214, 249

Muška, skat. Jurgelāne Marija

Mušķe, skat. Jurgelāne Marija

Nagaine Elza, Birutas Skujenieces dramatiskās studijas dalībniece, vē-

lāk Strādnieku teātra aktrise — 154
-

Nagainīte, skat. Nagaine Elza

Namejs, ari Nameisis, Nameitis, 13. gs. zemgaju valdnieks — 115, 251

Namītis, skat. Nameisis

Nansens Fritjofs (1861—1930), norvēģu polārpētnieks un sabiedrisks

darbinieks — 121, 409

Napoleons I Bonaparts (1769—1821), Francijas imperators — 359

Natkevičs — 59

Neibeiga (dz. Gulbe) Laura (1886—1949), medmāsa — 8

Neikens
— 271

Neireiters Ferdinands (1893—1945), vācu psihiatrs, strādāja Rīgā

(1922—1937) — 166, 427

Neldners P., vācu tirgotājs, grāmatu un muzikāliju apgāda īpašnieks

Rīgā — 149, 420

Neredzīgais Indriķis (1783—1828), dzejnieks —
29

Nērons (37—68), Romas imperators (kopš 54) — 272, 289
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Nesselštraus, francūziete Cīrihē — 338

Neuberg kundze, skat. Neiberga Laura

Nevermans, vācu arhitekts — 215

Niedra Andrievs (1871—1942), rakstnieks, mācītājs, kopš 1918. gada

vācu militāristu aģents — 217, 241, 261—263, 265, 267, 285,

289, 311, 342, 345, 394, 449, 456, 458, 462, 463, 465, 482, 495

Niedra Jānis (1887—1956), operdziedātājs — 398

Nielsen Enno, skat. Nīlsens Enno

Nikaluns — 302

Nikojskis J., krievu vēsturnieks — 409

Nīlsens Enno — 126

Nīmanis Jēkabs (1892—1979), ārsts — 227, 231, 287, 334, 337, 343, 35?,

365, 461

Nīmaņi, skat. Nīmanis Jēkabs un Freimane-Nīmane Helēne

Nīna, skat. Priedīte Anna

Nobels Alfrēds (1833—1896), zviedru ķīmiķis, Nobela prēmijas nodibi-

nātājs — 123, 129, 170, 277 , 278, 288, 327, 340, 341, 344, 347,

348, 354, 360, 366, 370, 372, 413, 492, 494

Nomalis Pēteris (1876—1949), inženieris, Latvijas Universitātes docē-

tājs — 72, 295, 334

Nonācs Oto (1880—1941), politisks darbinieks, publicists — 126, 281,

285, 301, 302, 343

Nords Nikolajs, arhitekts — 335, 345, 346, 493

Noriņš, aktieris — 133

Novaro Ramons, vācu kinoaktieris— 369

Nukša Mārtiņš Augusts (1878—1942), arhitekts, diplomāts, 20. gados

buržuāziskās Latvijas sūtnis Polijā, Rumānijā, Austrijā —
214

O. (Olga), skat. Kliģere Olga

Oktāve, dzejniece — 393

Olavs (agrāk Plute) Vilis (1867—1917), mācītājs un publicists — 1 78

Olga, skat. Kliģere Olga vai Zēfelde Olga

Olgas (Kliģeres) māte — 192, 193, 221, 281, 305, 306

Olgas (Kliģeres) tante — 192, 193, 221, 224

Oliņš — 221

Oļa — 73, 146

OJģerts — 92, 102

Oncken H., skat. Onkens Hermanis

Onkens Hermanis (1869—1945), vācu vēsturnieks — 164, 426

Opincāns Jānis (dz. 1899), žurnālists un literāts — 131, 149, 152, 156,

168, 170, 172, 176, 177, 184, 192, 221, 231, 258, 309, 314, 316

Ore Ādams (1855—1927), ērģelnieks un komponists — 243, 257

Orientāciji, skat. Grēviņa Anna un Grēviņš Valdis

Orientācijs, skat. Grēviņš Valdis
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Osis Jānis (1895—1973), aktieris, PSRS Tautas skatuves mākslinieks —

8, 106, 146, 195, 200, 201, 223, 243, 255, 269, 283, 289, 293, 300,

347, 451

Ostrovskis Aleksandrs (1823—1886), krievu dramaturgs — 383

Oškalns Valfrīds (1387—1970), aktieris, Nacionālā teātra darbinieks —

169

Ozoliņa Emma — 83, 314

Ozoliņš Augusts, preses darbinieks — 123—125, 147, 151, 161, 178,

179, 208, 219, 290, 313

Ozoliņš Lumroks, izgudrotājs — 156, 190

Ozoliņš Pēteris, no Valmieras — 262

Ozoliņš Voldemārs
— 150, 156

Ozoliņš (vai Ozols), ķīmiķis un iesācējs dzejnieks — 113, 142, 153,

154, 160, 210

Ozoliņš, profesors — 219, 329, 331

Ozoliņš, šveicars — 103, 147

Ozoliņš — 355

Ozolkāja Kārlis (1888—1980), aktieris — 139, 184, 195, 216, 221, 274

Ozols-Heins Jānis (1892—1962), aktieris — 8, 195

Ozols Jānis (1878—1968), revolucionārās kustības dalībnieks, 20. gados

dzīvoja Ņujorkā — 229

Ozols Jānis (1871—1932), vijojbūvētājs — 14

Ozols Jānis (1887—?), pulkvedis — 35, 301

Ozols, instruktors — 350

Ozols, students
—

261

Ozols, skat. Ozoliņš, ķīmiķis un iesācējs dzejnieks

Ozols — 112, 143, 226, 261, 283, 351

Pabērza (vai Pabērze) Olga, redakcijas darbiniece = 268, 326, 332

Paegle-Birģele Alma (1877—1949), etnogrāfe, Raiņa radiniece — 60,

357, 365, 501

Paegle-Frankevica Olga (1899—1970), skolotāja un literāte, Leona Paeg-

les māsa — 351, 352, 499

paegle Leons (1890—1926), dzejnieks — 10, 45, 68, 162, 164, 184, 290,

351, 352, 435, 482

Paegle Spricis (1876—1962), inženieris, sabiedrisks darbinieks, publi-

cists — 15

Paegle — 358

Paeglene, skat. Paegle-Birģele Alma

Paegles kundze, skat. Paegle-Birģele Alma

Paegles māsa, skat. Paegle-Frankevica Olga

Paeglis, skat. Paegle Leons

Paeglītis Kārlis (1896—1976), aktieris — 182
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Palcmanis, Centrālās zemes ierīcības komitejas darbinieks — 17, 24, 32,

99, 102, 180, 400

Paleviča (prec. Bullāne, vēlāk Bite) Milda (dz. 1889), skolotāja, filo-

zofē, publiciste — 81

Palmjēri, itāliešu literāts un tulkotājs — 201

Palms, krievu aktieris — 177

Paļeckis Justs (1899—1981), lietuviešu rakstnieks, žurnālists un tulko-

tājs, padomju valsts un sabiedrisks darbinieks — 185, 197, 214,

215, 436, 448

Parņickis Reinis (1891—1977), aktieris — 8, 152, 180, 184, 215, 224,

287, 306, 321

Pārupa jaunkundze — 11

Pārups —
60

Pastnieks — 112

Paula, skat. Baltābola Paula

Paulīne (Rozentāle Paulīne vai Zeltiņa Paulīne) — 24, 34, 72, 98, 146,

151, 156, 158—160, 162, 201, 214, 233, 265, 273, 335, 345, 346,

348, 362, 363

Pauls, skat. Kalniņš Pauls

Pauļuks Jānis (1865—1937), būvinženieris, ministru prezidents (1923),

satiksmes ministrs (1921—1925), darba ministrs (1924—1925) -

107, 210, 211, 215, 218, 220, 298, 327, 330, 488

Pelčs — 366

Pelhovs, advokāts — 66

Pelše Roberts (ps. Roberts, 1880—1955), literatūras kritiķis, revolucio-

nārās kustības dalībnieks — 66, 394

Pelūde Jānis (1873—1911), jurists, revolucionārās kustības dalīb-

nieks — 176

Pence, Nacionālā teātra darbiniece — 197, 303

Pencīte, skat. Pence

Perikls (ap 490—429 p. m. ē.), sengrieķu politisks darbinieks — 81

Pērle Rūdolfs (1875—1917), gleznotājs — 318

Pernonds, skat. Pernons

Pernons, franču ārsts — 265, 281, 297

Pernout, skat. Pernons

Pēteris Lielais (Pēteris I, 1672—1725), Krievijas cars (no 1682), impera-

tors (no 1721) — 85, 215

Pētersona kundze, skat. Pētersone Marija

Pētersone Marija — 21, 23, 34, 46—48, 54, 55, 59, 61, 65, 76, 8?,

89, 90

Pētersone Regīna (saukta Maijziedīte, prec. Paščenko), Raiņa un Aspa-

zijas paziņa — 143, 148, 178, 268, 323
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Pētersons Augusts (1878—1966), ārsts, Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas

direktors (1923—1925), Tautas labklājības ministrijas Veselības

departamenta direktors (1925—1935) — 157, 158, 163, 168, 178,

181, 192, 240, 241, 245, 250, 254, 255, 276, 291, 296, 312

Pētersons Jūlijs (1880—1945), rakstnieks — 257, 461

Pētersons Konrāds (1888—1981), mežsaimniecības darbinieks — 58, 76,

126, 132, 233, 235, 268, 308, 323

Pētersons, Raiņa mājas pircējs — 257

Pētersons — 335

Petrarca, skat. Petrarka Frančesko

Petrarka Frančesko (1304—1374), itāliešu dzejnieks — 202

Petrausks Kiprs (1885—1968), lietuviešu operdziedātājs — 261, 463

Petrevics Andrejs (1883—1939), sabiedrisks darbinieks — 285, 288,

332, 350, 351

Petrevics Ansis (1882—?), advokāts, tieslietu ministrs (1926), finansu

ministrs (1928—1931) — 327

Petrovs Aleksandrs (1874—1956), gleznotājs — 499

Pflūgks-Hartungs Jūliuss (1848—1917), vācu vēsturnieks — 164, 425

Pierre Lotti, skat. Lotī Pjērs

Piere Seija, iespējams, Sēja Pēteris — 144

Pigulevičs, skat. Pigu]evskis Vladimirs

Piguļevskis Vladimirs (1889—1958), baltkrievu skolotājs, literāts, kul-

tūras darbinieks — 190, 228, 229, 253, 319

Pilliņš, mācītājs lecavā — 215

Pilsudskis Juzefs (1867—1935), poju maršals un politisks darbinieks —

346

Pilsums, no Rūjienas — 20

Pīpiņa Berta (1883—1942), literāte un sabiedriska darbiniece — 98,

201, 241

Pīpiņš Ermanis (ps. Vizulis, 1873—1927), literatūras kritiķis un žur-

nālists — 27, 74

Pjerārs Luijs, beļģu sabiedrisks darbinieks un literāts — 331, 490

Plāķis Juris (1869—1942), valodnieks, Latvijas Universitātes profesors,

izglītības ministrs (1920—1921) — 8, 10, 14, 27, 47, 68, 74, 75,

77, 78, 81, 154, 326, 384, 390, 393, 396, 397, 422

Platace — 358

Plālens Augusts (1796—1835), vācu dzejnieks — 199, 200

Plātess, grāmatu izdevēji Ernests Plātess (1821—1887) vai Arnolds Plā-

tess (1852—1915) — 203

Plaucē Anna, 20. gados studente — 29

Plaudis, ārsts — 254, 330

Pliekšāns Mārtiņš (1864—1938), Raiņa radinieks — 59, 173, 202, 211,

215, 217, 262, 296
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Plūdonis (īst. v. Lejnieks) Vilis (1874—1940), dzejnieks — 29, 158, 230,

267, 273

Plūme Jānis (1889—1930), aktieris un režisors — 88

Plūme — 161, 300, 363

Plutarh, skat, Plūtarhs

Plūtarhs (ap 45—120), sengrieķu rakstnieks un vēsturnieks — 82

Po Edgars Allens (1809—1849), amerikāņu rakstnieks — 127

Podnieks Teodors (1879—1936), aktieris un režisors — 240, 293, 298,

316

Poe, skat. Po Edgars Allens.

Pokušs — 326

Polis, kučieris Rīgas pilsētas bērnu slimnīcā — 138, 142, 173, 231

Pone Indriķis, nacionālistisko organizāciju vadītājs — 230, 257, 433,

462

Pontēns Jozefs (1883—?), vācu rakstnieks — 315, 485

Pordes V. — 120, 408

Porietis Jānis (1886—1968), žurnālists — 34, 136, 139, 240, 291, 343,

455, 495

Poruks Jānis (1871—1911), rakstnieks — 31, 111, 163, 178, 239, 258,

297, 334, 345, 462

Prande Alberts (1893—1957), gleznotājs un mākslas kritiķis — 113, 153,

156, 172, 176, 236—240, 249, 254, 265, 271, 278, 279, 294, 303,

304, 307, 325, 353, 421, 454, 499

Priede, virsnieks
— 51

Priedīte Anna (dz. Ulpe, ps. Nīna, 1874—1941), jaunstrāvniece, Raipa

un Aspazijas paziņa — 247, 249, 252, 350, 498

Priedītis Brencis (Boriss, 1869—1944), inženieris, Raiņa paziņa — 350,

498

Priedītis Pauls (dz. 1901), Annas Priedītes un Brenča Priedīša dēls —

8, 350, 498

Priedītis —
38

Priedkalna kundze, skat. Priedkalne Anna

Priedkalne Anna (1873—1949), medmāsa, Andreja Priedkalna dzīves-

biedre — 20, 23, 56, 75, 76, 83, 92, 94, 96, 97, 102, 104, 105,

107, 109, 129, 132, 140, 146, 148—150, 155, 156, 159, 161, 163,

167, 168, 178, 180, 183—186, 188, 191, 193, 194, 196, 197, 199,

201, 205, 207—210, 217, 220, 223, 231—233, 236, 243, 248—251,

254, 260, 261, 265, 266, 268, 272, 275, 276, 280, 281, 284, 287,

288, 291, 292, 295, 296, 299, 302, 305, 312—315, 318, 323, 326,

328—330, 332, 334, 343, 345, 357, 367, 471, 492

Priedkalne Marija (prec. Jākobsone, 1912—1986), Andreja Priedkalna

meita — 97, 100—102, 123, 146, 174, 178, 184, 199, 208,
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233, 250, 254, 261, 264, 268, 276, 281, 292, 295, 296, 300, 326,

332, 334, 361, 435

Priedkalni, skat. Priedkalne Anna un Priedkalns Andrejs

Priedkalns Andrejs (1873—1923), ārsts un publicists — 21, 23, 24, 56.

77, 78, 83, 92, 94, 95, 102, 106, 109, 110, 122, 129, 132, 147, 159,

161, 183, 205, 206, 208, 240, 245, 276, 334, 389, 392, 415, 444,

472, 473

Prūša Emīlija (1878—1950), rakstniece — 202, 213, 217, 225, 247—

249, 251, 259, 268, 281, 284, 296, 433, 442, 451, 459, 463

Prūsis — 59, 355

Pučīni Džakomo (1858—1924), itāliešu komponists — 424

Pučure Emīlija (dz. 1908), Andreja Priedkalna audžumeita — 97, 146,

174, 184, 199, 207, 208, 220, 221, 250, 281, 311, 329, 332, 430,

435

Puida (īst. v. 2egota) Kazis (1883—1945), lietuviešu rakstnieks — 436

Pukits, iespējams Puķītis Eduards — 191, 226

Puķītis Eduards (1889—?), virsnieks — 149, 203, 204

Puļenčika — 317

Pumpuriete, Pumpuriene, iesp. Andreja Pumpura radiniece — 207, 211

Pumpurs Andrejs (1841—1902), dzejnieks — 29, 156

Punga Hermanis (1877—?), inženieris, finansu ministrs (1923—1924) —

132, 187

Purapuķe Jānis (1864—1902), rakstnieks — 251

Purgaile — 54

Purgals —
64

Pūriņa — 149, 203

Puriņene, skat. Pūriņa

Purmals, Strādnieku teātra darbinieks —
353

Purviņš — 327

Purvītis Vilhelms (1872—1945), gleznotājs — 14, 65, 75, 217, 254, 302,

344, 386, 482

Pusulis, advokāts — 66

Puškaitis, skat. Lerhis-Puškaitis Ansis

Puškins Aleksandrs (1799—1837), krievu dzejnieks — 49, 202, 392

Putāns Seimaņs (1892—1969), dzejnieks — 221

Putniņa, medmāsa Rīgas pilsētas bērnu slimnīcā — 93

Putniņš Ernests (1867—1962), ārsts, LPSR Nopelniem bagātais ārsts —

313

Rabante Zelma, Teklas Ivanes draudzene — 112, 243

Rabinovica — 18

Radies S., krievu vēsturnieks — 409
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Radziņš Eduards (1886—?), Valmieras pilsētas galva — 353

Radziņš Pēteris (1880—1930), ģenerālis (1924—1928) — 102, 212, 299,

346, 353, 355

Rafaels (īst. v. Rafaels Santi, 1483—1520), itāliešu gleznotājs — 205

Raffaello, skat. Rafaels

Ragozins Z., krievu vēsturnieks — 121, 409

Rainītis, skat. Dambekalns Rainis

Rancāns Jāzeps (1886—1969), katoļu garīdznieks un teologs — 236,

284, 327, 447

Ranķis Augusts (1875—1937), grāmatizdevējs un tirgotājs — 358, 415

Rapa Jānis (1885—1940), grāmatizdevējs — 15, 28, 36, 113, 114, 134,

172, 239, 241, 254, 256, 266, 268, 331, 334, 367, 385, 415

Rasins 2ans (1639—1699), franču dzejnieks un dramaturgs — 164

Rau Hermanis, Tilova fabrikas strādnieks
—

32

Rautenbergi, no Liepājas — 86

Rautenfelds, muižas īpašnieks — 83

Rāviņa kundze — 191

Rāviņš Oskars (1862—1929), laikrakstu izdevējsj — 168, 217, 255, 321

Razums Alfrēds (1880—1929), būvinženieris — 67, 153

Rebāne, skat. Liberte-Rebāne Amanda

Rēders Ginters, vācu grāmatizdevējs un tulkotājs — 96, 403

Regīna, skat. Pētersone Regīna

Reinhards Gustavs (1868—1937), acu ārsts, Latvijas Universitātes do-

cētājs, laikraksta «Tautas Balss» (1921—1922) izdevējs — 104

Reinharts Maksis (1873—1943), vācu aktieris, režisors, leātra darbi-

nieks
— 79, 84

Reinholda meitiņa, skat. Reinholde Lauma

Reinholde Lauma (1906—1986), komponiste un pianiste — 145, 360,

503

Reinholds Jānis (1882—1938), komponists, vijolnieks, pedagogs — 15,

145, 146, 214, 360, 419, 448

Reiters Teodors (1884—1956), diriģents — 79, 186, 189, 210, 212, 257,

269, 278, 280, 287, 503

Remigoļskis, tirdzniecības darījumu starpnieks — 254

Renāns Zosefs Ernsts (1823—1892), franču rakstnieks — 295

Reneslāce Dimāra, izglītības darbiniece — 126, 167, 359

Reneslācis, skat. Reneslāce Dimāra

Repiņš, skat. Rēpss Kārlis

Repsis, skat. Rēpss Kārlis

Rēpss Kārlis, literāts — 140

Resnais, skat. Stučka Pēteris

Resnais — 105

Resnevica-Sinjorelli Olga (1883—?), ārste un literāte — 321

Revelīna kundze, izdevniecības «Daile un Darbs» darbiniece — 132
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Rhys, skat. Risa Greisa

Rībels Jūliuss, dārzniecības un puķu veikala īpašnieks — 193

Rīdzenieks Vilis (līdz 1922. gadam Aleksandrs Mednis, 1884—1962),

fotogrāfs, mākslas fotoateljē «Klio» īpašnieks — 34, 55, 56, 264,

295, 296, 413, 464, 487

Riekstiņa Milda (1891—1976), aktrise — 77, 93, 106, 132, 150, 195,

200, 201, 203, 218, 219, 227, 233, 259, 262, 355, 463

Riekstiņiete, skat. Riekstiņa Milda

Riekstiņš — 133, 145—147, 195

Rieksts Jānis (1881—1970), fotogrāfs — 56

Rieteklis (īst. v. Jūlijs Balodis, 1856—1940), dzejnieks — 267, 268,

321, 465

Rigitis — 185

Rijniece Anna (1864—1944), Raiņa un Aspazijas ilggadīga mājkal-

potāja — 61, 95—97, 105, 122, 140, 165—167, 170, 174, 183, 211,

216, 224, 229, 237, 238, 240, 244, 250, 251, 256, 264, 266, 267,

273, 275, 276, 295, 296, 299, 304, 313, 314, 322—326, 331, 334,

337, 357, 360, 366, 411, 416, 435

Rijnieks Kārlis, Annas Rijnieces dēls — 131, 355

Rikerts Fridrihs (1788—1866), vācu dzejnieks — 27, 28

Rikmanis Jānis (1901—1968), gleznotājs — 291, 292

Rikveils Roberts (1871—?), žurnālists — 159, 162, 209

Ringolds, skat. Kalniņš Ringolds

Risa Greisa (?—1929), angļu tulkotāja, tulkojusi angliski Raiņa lugas

«Zelta zirgs» un «Jāzeps un viņa brāļi» — 193, 211, 294—

296, 305, 342, 396, 440, 447, 483

Rkberģis — 112

Riteris — 139

Ritiņa, skat. Kliģere Margrieta

Ritiņa (prec. Plaude) Aina (1902—1949), Indriķa Ritiņa meita, 20. gados

skolniece — 7, 26, 28, 59, 61, 66, 100

Rīaņa Ella (1879—1960), izglītības darbiniece — 12, 213, 293, 300,

345, 359, 360, 503

Ritina kundze, skat. Rītiņa Ella

Rītiņi, skat. Rītiņa Ella un Rītiņš Indriķis

Rītiņš Indriķis (1872—1961), izglītības darbinieks un literāts — 37,

96, 115, 123, 125, 140, 160, 163, 176, 185, 202, 212, 231, 243-

--245, 249, 254, 256, 260, 262, 283, 290, 296, 300, 318, 319, 332,

344, 345, 356, 425, 447, 457, 459, 485, 503

Roba kundze — 173

Roberts, skat. Pelše Roberts

Robežnieks, teātra darbinieks — 147, 148

Robiņa Milda, 20. gados matemātikas studente, Natālijas Robiņas

māsa — 55



598

Robiņa Natālija (1885—1918), studente, tulkotāja — 405

Rode Ervīns — 136

Rode Fricis (1887—1967), aktieris un režisors — 110, 134, 139, 140,

147, 150, 152, 161, 162, 174—177, 181, 182, 184, 189, 195, 196,

200, 202, 211, 241, 304, 308, 309, 330, 407, 415, 425, 438, 454

Rodrigo, skat. Kalniņš Rodrigo

Roeder, skat. Rēders Ginters

Rolāns Romēns (1866—1944), franču rakstnieks — 331

Rolland, skat. Rolāns Romēns

Rončevskis Konstantīns (1875—1935), tēlnieks — 154, 217, 314—347

361, 422

Rone Elvīra, baletdejotāja — 188, 438

Rosīni Džoakino Antonio (1792—1868), itāliešu komponists — 423

Roščina, krievu aktrise — 299

Rotgalvis — 182, 241

Rotšildi, ebreju baņķieru dzimta — 105

Roze Jānis (1878—1942), grāmatizdevējs un tirgotājs — 22, 247, 276,

333

Roze — 191, 348

Rozenberga Dora (1877—1925), Aspazijas māsa — 21, 30,.60, 102, 132,

160, 201, 210, 221, 223, 224, 226, 239, 244, 263, 271, 279, 294,

296, 313—315, 326, 415

Rozenberga Virēne (1906—1956), Aspazijas brāļameita, skolotāja —

209, 230—235, 275, 295, 454

Rozenbergs, Raiņa kādreizējais kaimiņš Jūrmalā — 346

Rozentāla kundze, skat. Rozentāle Elli

Rozentāle Elli (1872—1943), dziedātāja, gleznotāja Jāņa Rozentāla dzī-

vesbiedre — 51

Rozentāle Paulīne, šuvēja, Raiņa un Aspazijas Šveices emigrācijas laika

paziņa (skat. arī Paulīne) — 290, 493

Rozentāliete, skat. Rozentāle Paulīne

Rozentāls Jānis (1866—1916), gleznotājs — 51

Rozentāls Miķelis, žurnālists — 210, 236, 246

Roziņš (Āzis) Fricis (1870—1919), jaunstrāvnieks, viens no pirmajiem

latviešu marksistiem, padomju valsts darbinieks, publicists —

15, 262, 266, 385

Roziņš — 96

Rozīša sieva, skat. Rozīte Antonija

Rozīte Antonija (1896—1926), Pāvila Rozīša dzīvesbiedre, studente —

341, 495

Rozīte Marga — 257

Rozīte, šuvēja — 178, 250, 263, 317, 318

Rozīte — 335
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Rozītene, skat. Rozīte, šuvēja

Rozītis Pāvils (1889—1937), rakstnieks — 22, 61, 75, 81, 126, 141, 153,

156, 204, 226, 268, 323, 328, 342, 346, 386, 393, 495

Rozītis, tirdzniecības darījumu starpnieks — 336

Rubene — 235, 358

Ruberts Jānis (1874—1934), acu ārsts, Latvijas Universitātes profe-

sors — 135, 154, 256, 268, 288

Rublis, skat. Birkerts Pēteris

Rūckert Fr., skat. Rikerts Fridrihs

Rudevica kundze — 302

Rudevics Ansis (1890—1974), sabiedrisks darbinieks — 51, 156, 175,

196, 197, 230, 247, 255, 258, 265, 279, 298, 328, 330, 357

Rūdis, skat. Šteinbergs Rūdolfs

Rūdzis Jānis (1896—?), sabiedrisks darbinieks — 196, 207, 289, 309,

344

Rudzīši — 95, 137

Rudzīte — 304

Rudzīts Rihards (1898—1960), dzejnieks — 297

Ruks Eduards — 272, 305

Rūmane-Ķeniņa A., skat. Ķeniņa-Rūmane Anna

Rūmniece Berta (1865—1953), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 106, 139, 230, 246, 249, 252, 257, 258

Rūnebergs Jūhans Ludvigs (1804—1877), zviedru tautības somu dzej-

nieks — 360

Rūnenberg, skat. Rūnebergs Jūhans Ludvigs

Rusmans — 113

Rusteiķis, aktieris — 448

Rūta
— 131

Rūtenbergs Oto (1802—1864), baltvācu vēsturnieks — 131, 414

Rūtiņa, skolniece — 7

Saagers Ādolfs, skat. Zāgers Ādolfs

Sābuks — 94

Sachs Hans, skat. Sakss Hanss

Sakas onkulis — 281

Sakse, skolotāja — 168

Sakss Hanss (1494—1576), vācu dzejnieks — 120

Sakss Pauls (1878—1966), dziedātājs — 65, 398

Sala Em. — 224, 26?

Saliņa Ksenija, iesp. Sala Ksenija, literāte — 283, 293, 300

Salnais Valdemārs (1886—1948), diplomāts un publicists, tautas lab-

klājības ministrs (1925) — 222

Salnājs, skat. Salnais Valdemārs

Salomē Lou, skat. Andreasa-Salomē Lou

Salums Pēteris — 497
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Samus atraitne, iesp. Aspazijas brāļa Jūlija Zamuela Rozenberga
(1877—1905) atraitne — 324

Sassenbahs — 198

Saša, skat. Ulpe Aleksandrs

Saule-Sleine Marija (1895—1982), skolotāja un valodniece -— 76, 39.'

Saulietis (īst. v. Plikauss) Augusts (1869—1933), rakstnieks — 162

Savonarola Džirolamo (1452—1498), itāliešu reformators, dzejnieks —

115

Schleich, skat. Šleihs Karls Ludvigs

Schnitzler, skat. Šniclers Arturs

Schonlank, skat. Šēnlanks Bruno

Schopenhauer, skat. Šopenhauers Arturs

Schwab Gust., skat. Švābe Gustavs

Segliņš Vilis (1882—1961), aktieris un režisors — 38, 75, 90, 435, 457

Segrests Etjens Marsels (1878—?), franču publicists un zinātnieks.

20. gados Rīgas Franču liceja direktors, Latvijas Universitātes

docētājs — 350

Seile Valerija (1891—1970), pedagoģe un žurnāliste, izglītības rri-

nistra biedre (1921—1922) — 18, 76, 125

Seiliete, skat. Seile Valerija

Sēja Ludvigs (1885—?), buržuāziskās Latvijas sūtnis Lietuvā (1923),

ārlietu ministrs (1924) — 248

Sēja Pēteris (1880—1940), politisks darbinieks, buržuāziskās Latvijas

sūtnis Itālijā — 143, 211

Sēja — 21, 56, 147, 344

Sēlis Roberts (1884—1975), rakstnieks, LPSR Nopelniem bagātais kul-

tūras darbinieks — 346

Seljamā Jūliuss, buržuāziskās Igaunijas sūtnis Latvijā — 300

Semenovs Bernhards — 218

Sēnīte Milda (1896—1971), aktrise — 167, 169, 170, 215, 427, 429

Senkevičs Henriks (1846—1916), poļu rakstnieks — 449

Sermulītis (vai Sermulīte) —
259

Seržants, iesp. Seržans Kārlis (1877—?), Tautas labklājības ministrijas

sekretārs — 279, 286

Seskis Jānis (1877—?), diplomāts un politisks darbinieks — 302

Sestulis, skolotājs — 149

Sheridan, skat. Šeridans Ričards Brinslijs

Silamiķels, Dīķa ielas nama pircējs — 196

Sīle Maruška — 149, 240

Šiliņa Laimīte — 131

Šiliņš Vilis (1874—1935), kooperācijas darbinieks — 142, 349, 350, 359,

498

Šiliņš — 209
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Šiliņu Maruška, skat. Sile Maruška

Sīlis Maruška, skat. Sile Maruška

Sīlis — 112

Siljans — 302

Silmanovičs, malkas cirtējs — 21

Silvija, skat. Lūkina Silvija

Silvija — 13

Sīmanis — 188

Simsone Annija (1890—1967), aktrise — 143, 146—148, 152, 153, 237—

240, 243, 248, 250, 254, 265, 268, 291, 313, 420, 422, 423, 455,

484

Simsoniete, skat. Simsone Annija

Simsons Jānis (1887—1939), aktieris un režisors — 126, 161, 175, 176,

413, 430, 431

Singh-Sills Dalips, indiešu žurnālists un sabiedrisks darbinieks — 157,

158, 162, 169, 191, 423, 428, 439

Sīpola Lida, matemātiķe — 230

Sīpols — 226

Siverss, advokāts — 152, 153, 155, 156, 159, 189, 191, 192, 197, 199,

201, 204

Skabarga — 106

Skaidrīte (īst. v. Vārtiņa, dz. Birzgale) Jūlija (1871—1942), aktrise —

75, 77, 89, 115, 190, 194, 243, 257, 407, 439, 440

Skalbe Eiženija — 224

Skalbe Kārlis (1879—1945), rakstnieks — 68, 163, 179, 203, 204, 214,

252, 253, 330, 394

Skalberga-Ekarte Elfrīde (1885—1964), baltvācu rakstniece, latviešu lite-

ratūras tulkotāja vācu valodā — 213

Skalders
— 239

Skara, no Liepājas — 103

Skudra, ārsts — 80, 314

Skuja Andrejs (1866—?), ārsts —
314

Skujeniece Aina, Birutas Skujenieces vecākā māsa — 258

Skujeniece Biruta (1888—1931), aktrise, režisore, dzejniece — 8, 9,

12, 13, 24, 54, 56, 57, 62, 86, 90, 143, 145, 154, 160, 161, 169,

238, 258, 259, 298, 299, 305, 319, 330, 332, 340, 367, 370, 382,

392, 398, 418, 425, 428, 480

Skujenieka kundze — 302

Skujenieks Marģers (1886—1941), politisks darbinieks, ministru pre-

zidents un iekšlietu ministrs (1926—1928) — 283, 293

Skujiņa — 223
skujiņa kundze, kāda virsnieka dzīvesbiedre — 177
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Skujniece-Miķelsone Abgara (1892—1977), arfiste — 146, 419

Skujnieka Aina, skat. Skujeniece Aina

Skulme (dz. Liepiņa) Marta (1890—1962), tēlniece
— 143, 220, 455

Skulme Oto (1889—1967), gleznotājs, LPSR Tautas mākslinieks - 24,

36, 45, 46, 75, 113, 135, 139—141, 156, 389, 434, 437, 499

Skulme Uga (1895—1963), gleznotājs un grafiķis — 149

Skulme — 232, 240

Sleinis Indriķis (1888—1953), izglītības darbinieks — 486

Sliediņa — 263

Sloka, skolotājs — 180

Smaidiņa — 146, 151

Smelters, skolotājs Latgalē — 37, 43

Smetana Bedržihs (Fridrihs, 1824—1884), čehu komponists — 120, 401

Smilga Arveds (1879—1947), pedagogs un literāts — 334, 365

Smilga — 332

Smiļģe Berta, Nacionālā teātra darbiniece, sufliere — 221, 305, 367

Smiļģene, skat. Smiļģe Berta

Smiļģis Eduards (1886—1966), aktieris un režisors, PSRS Tautas ska-

tuves mākslinieks — 9—ll, 13, 27, 39, 49—51, 59, 61, 68, 76,

86—88, 90, 113, 141, 185, 186, 194, 199, 204, 237, 243, 246,

282, 287, 290, 298, 307, 309, 313, 315, 325, 336, 348, 350,

355—358, 362, 365, 382, 389, 407, 417, 474, 485, 497, 498

Smurģis, Mākslas departamenta darbinieks — 16, 384

Sniķers, iespējams, skolotājs Valmierā — 255

Sokrāts (469—399 p. m. ē.), sengrieķu filozofs — 121, 130, 183

Somaci Edoardo, Linas Bertoljo līgavainis — 236, 454

Somazzi, skat. Somaci Edoardo

Spenglers 0., skat. Špenglers Osvalds

Spilners Vilis, žurnālists — 287, 324, 327, 328, 332, 489

Spinga Fricis (1894—1942), diriģents, skolotājs, fotogrāfs — 146

Spinoza Benedikts (1632—1677), holandiešu filozofs — 112

Springers, iespējams, Springers Antons

Springovičs Antonijs (1876—1958), katoļu garīdznieks, Rīgas arhi-

bīskaps (kopš 1923), metropolīts (kopš 1937) — 447

Spriņģis Jānis, literāts — 337, 354

Spunds — 282, 474

Spuru Zamuels, Aspazijas mātes radinieks —
231

Stadlers, skat. Štadlers Ernsts

Stafalti — 280

Staģis —
142

Stane — 70

Staprāns — 102, 159, 202

Stasiks — 102

Stecketi, skat. Steketi L.
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Stefanijs Kārlis, ierēdnis — 163

Stegmanis — 350

Steiks — 115

Stein V., skat. Šteins V.

Steketi L. (īst. v. Guerīni, 1845—1916), itāliešu dzejnieks — 30

Steķis — 177

Stempelis — 152, 153, 155

Sterličovs V., krievu vēsturnieks — 409

Sterns Roberts — 83, 121

Stevarts — 131

Stībenhauzene — 178, 213, 231, 232, 268, 271, 298, 310, 362

Stiebenhausene, skat. Stībenhauzene

Stiprais Jānis (1870—?), izglītības darbinieks — 156

Stivenzelt Titus
—

134

Stokmanis T.
—

17

Stradiņš, no Sakas — 210

Straubergs Kārlis (1890—1962), filologs, Mākslas departamenta direktors,

izglītības ministrs (1924) — 68, 212, 214, 221, 229, 243, 244,

252, 257, 280, 284, 292, 464

Straume Jānis (1861—1929), komponists, diriģents, literāts — 65

Straume, skolotājs — 144

Strausene — 238

Strazdiņš — 309

Strindbergs Augusts (1849—1912), zviedru rakstnieks — 248

Strunke Niklāvs (1894—1966), gleznotājs, grafiķis, grāmatu ilustra-

tors — 330, 465

Stučka Dora (1870—1950), Raiņa jaunākā māsa, Pētera Stučkas dzīves-

biedre — 265, 329, 332, 340, 343, 491, 498

Stučka Pēteris (1865—1932), Komunistiskās partijas, Padomju valsts un

starptautiskās strādnieku kustības darbinieks, padomju tiesību

zinātnieks — 69, 108, 217, 265, 308, 405, 449, 489

Stūresteps, skolotājs — 233

Sudrabkalns Jānis (1894—1975), LPSR Tautas dzejnieks — 20, 33, 226,

235, 295, 323, 359, 361, 488, 500, 502

Sukuburs, skat. Vainovskis Jānis

Sukuta jaunkundze, iespējams, Sukute Nora (dz. 1905), inženiere ķī-

miķe — 20
Sūna Edgars (1900—1981), advokāts un literatūras kritiķis — 151, 239,

421, 455

SQna, iesācēja dzejniece — 215, 242

Sūna — 96

Sūnas jaunkundze, skat. Sūna, iesācēja dzejniece
Su*a Romāns (1896—1944), gleznotājs, grafiķis, scenogrāfs — 181,

434
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Suvorins Aleksejs (1834—1912), krievu publicists — 312, 484

Svirlovskis, iespējams, Svirlovskis Eduards (1874—1949), farmako-

gnosts, Latvijas Universitātes profesors — 202

Šāberta sieva — 80, 304

Šābertiene, skat. Šāberta sieva

Šāberts Jānis (1892—1973), aktieris — 187, 201, 202, 215, 253, 255

304, 482

Šancberģis Pēteris (1841—1923), komponists — 28

Šanteklērs, skat. Gailis Mārtiņš

Šekspīrs Viljams (1564—1616), angļu dramaturgs — 49, 66, 68, 103, 112,

246, 407, 439, 440

Šellings Fridrihs Vilhelms Jozefs (1775—1854), vācu filozofs — 101

Šenfelds Maksis (1861—1912), ārsts, klīnikas vadītājs — 216

Šēnlanks Bruno (1891—1965), vācu dzejnieks — 121, 126, 454, 455

Šeridans Ričards Brinslijs (1751—1816), angļu dramaturgs — 240

Šermons — 74

Šeršņevičs Vadims (1893—1942), krievu dzejnieks un tulkotājs — 70

Šikele Renē — 450

Šiliņ gs — 195

Šillers Fridrihs (1759—1805), vācu dzejnieks un dramaturgs — 25, 32,

39, 150, 163, 200, 275, 421, 422, 425

Sīmanis Pauls (1876—1944), baltvācu jurists un publicists — 188, 19°

439

Šķipnīte (Šķipsnīte) — 146

Šķipsna Ēvalds (1893—1965), dzejnieks un žurnālists — 52, 146, 22?

Šleihs Karls Ludvigs (1859—1922), vācu mediķis un rakstnieks - '04

119, 121, 239, 243, 256, 265, 269, 404, 408, 409

Šlessere, iesācēja dzejniece — 61, 67, 70

Šlīpss, tirdzniecības darījumu starpnieks — 179, 181, 184, 215, 268

Šmidte Auguste — 69

Šmite, koriste — 304

Smite — 208

Smithene Mirdza (1887—1978), aktrise, LPSR Tautas skatuves
māksli-

niece — 8, 15, 78, 93, 106, 169, 178, 181, 245, 246, 248, 249,350,

458

Šmits, dzelzceļa pārvaldes darbinieks — 11

Smits, no Valmieras — 285

Šmits — 205, 206

Šmulovičs — 347

Sniclers Arturs (1862—1931), austriešu rakstnieks — 122, 136, 3?»

Šonlak, skat. Šēnlanks Bruno

Šopenhauers Arturs (1788—1860), vācu filozofs — 290
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Sou, skat. Šovs Džordžs Bernarus

Sovs Džordžs Bernards (1856—1950), angļu dramaturgs — 53, 289, 500

Špenglers Osvalds (1880—1936), vācu filozofs — 110, 121, 145, 173,

180

Špīlberga Ludmila (1886—1947), aktrise, LPSR Tautas skatuves māksli-

niece — 106, 174, 177, 195, 218, 430, 432

Spīlberģene, skat. Špīlberga Ludmila

Springers Antons (1825—1891), vācu mākslas vēsturnieks — 181

Šieiners Vilhelms (1864—1936), inženieris, 20. gados buržuāziskās Lat-

vijas diplomātiskais pārstāvis Vācijā un Cehoslovakijā — 135,

355

Stadlers Ernsts (1883—1914), vācu dzejnieks — 172, 429

Stāls — 284

Steinbergs Rūdolfs, sabiedrisks darbinieks — 132, 242, 353, 361

Steiners R.
— 199

Sleins V. —
121

Steins, skolotājs — 319, 359

Stelmahers — 54, 64, 67

Stengele Lilija (1891—1958), aktrise — 156, 201—203, 209, 212, 214,

215, 218, 258, 269, 272, 276, 298, 303—305, 310, 314, 315, 330, 422,

443, 446, 480

Štengeliete, skat. Štengele Lilija

Stolceris, amatnieks — 182, 224, 226—228, 232, 236, 239, 245

Štiauss Rihards (1864—1949), vācu komponists — 419

Šlteimane, 20. gados studente — 259

Sturma, 20. gados skolniece — 185
Šucs

— 100

Silcas, Raiņa Baznīcas ielas mājas īmieces —.290

Šulce-Olande Natālija (1889—1964), dziedātāja — 187

Svābe Arveds (1888—1959), vēsturnieks, tiesību zinātnieks, rakst-

nieks — 15, 26, 32, 33, 43, 68, 69, 72, 79, 102, 166, 177, 179,200,

217, 302, 323, 330, 346, 385, 387, 388, 427, 431

Svābe Gustavs (1792—1850), vācu dzejnieks — 251

Švarcs Voldemārs (1884—1957), aktieris, LPSR Nopelniem bagātais

skatuves mākslinieks — 8, 75, 135, 169, 176, 201, 216, 223,

224, 244, 295, 298, 299, 310, 451

švēde Ernests (1884—1967), jurists — 284

Svīkule Dora (1886—1974), dietoloģe un publiciste — 172, 191, 242,

245, 252, 272, 301, 333, 354, 456

Svīkulene, skat. Švīkule Dora

TaBore Rabindranats (1861—1941), indiešu rakstnieks un filozofs — 145
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Tairovs Aleksandrs (1885—1950), krievu režisors, KPFSR Tautas skatu-

ves mākslinieks — 141, 417

Tanks Marģers (īst. v. Mārtiņš Avots, dz. 1895), dzejnieks — 311

Taube, iespējams, Taube Jānis (1877—1928), sabiedrisks darbinieks -

213

Tauriņa sieva — 177

rautmīlis-Bērziņš Roberts (1873—1915), dramaturgs, režisors, teātra kri-

tiķis — 196, 204

Teikmanis — 211

Tekla, skat. Ivane Tekla

Telmans — 121

feniņš, skat. Ķēniņš Atis

Tentelis Augusts (1876—1942), vēsturnieks, Latvijas Universitātes pro-

fesors, izglītības ministrs (1928) — 334, 362, 507

Teodors, skat. Zeiferts Teodors

Teofila, skat. Dambekalne Teofila

Teokrits (ap 305—ap 245 p. m. ē.), sengrieķu dzejnieks — 164

Terentjevs — 348

Tetera kundze — 200

Thiess Fr., skat. Tīss Franks

Thile, skat. Tīle Verēna

Tiele Vera, skat. Tīle Verēna

Tigelīns — 289

Tiginsa meita — 175

Tiginss Arnolds (1880—1945), gleznotājs — 165

Tija, skat. Banga Tija

Tilbergs Jānis Roberts (1880—1972), gleznotājs, LPSR Tautas māksli-

nieks — 50, 75, 79, 181, 214—218, 228, 230—233, 235, 241,

253—255, 327, 329, 331, 361, 434, 449, 489

Tīle Verēna, Aspazijas radiniece — 231, 359, 454

Tīlo A., fabrikants — 388

Timma Alberts (1887—1971), aktieris — 96, 139, 148, 219

Timma Austra — 326, 351, 355

Tirzmaliete (īst. v. Minna Dzelzkalne, 1876—1942), rakstniece
-22,

59

Tislava Jozs (1902—1961), lietuviešu dzejnieks un žurnālists — l4!'
417

Tīss Franks (1890—?), baltvācu rakstnieks — 273, 275

Titāns Jānis (dz. 1893), gleznotājs — 288

Tode Vilis (?—1920), sabiedrisks darbinieks — 14, 15, 19

Tomiņš Jānis (1856—1924), dzejnieks un žurnālists — 103

Toms — 265

Tone Voldemārs (1892—1958), gleznotājs — 8, 345
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Tonēs kundze — 107

Tormans — 235

Transeijs — 60

Trasuns Francis (1864—1926), sabiedrisks darbinieks un literāts — 126,

127, 137, 194, 255, 327, 340, 412, 413, 488

Trasuns Jēzups (1898—1978), sabiedrisks darbinieks un publicists —

126, 132, 134, 136, 342, 345, 412

Trauberga kundze, izglītības darbiniece — 24, 25, 78

Traubergs — 72, 144

Trei., skat. Treimane Anna

Tieijs Fēlikss (dz. 1903), 20. gados teoloģijas students, vēlāk Latvijas

Universitātes docētājs — 256

Treim., skat. Treimane Anna

Treimane Anna (dz. 1898), Nacionālā teātra darbiniece — 138, 175,

227—229, 231, 232, 234, 241, 248, 273, 293, 309, 470

Treimaniete, skat. Treimane Anna

Treimanis Edvards (ps. Zvārgulis, 1866—1950), dzejnieks — 54, 211,

447

Tieimanis — 113

Trofimovs — 326

Turnas — 139

Tuņeta, skat. Bertoljo Antonieta

Turiņš — 367

Turkina Eiženija (1881—1967), svešvalodu pasniedzēja — 453, 480

Turss — 147

Tutanhamons (ap 1400—1392 p. m. ē.), ēģiptiešu faraons — 213, 214,

220, 222, 289, 451

Tūters Kārlis (1873—1926), žurnālists — 141

Tvsliava, skat. Tislava Jozs

Übāns Konrāds (1893—1981), gleznotājs, LPSR Tautas mākslinieks —

146, 181, 434

ūdra
— 36

Odre Anna — 154, 155

Ūdrene, skat. Udre Anna

Udris (Ūders) Emīlis Teodors (1868—1915), gleznotājs — 92

Udris Ernests (1893—1976), Nacionālā teātra darbinieks — 103, 113,

213, 214, 234, 239, 280

Udris A., Rīgas pilsētas bērnu patversmju inspektors — 477

Uksts, skolotājs — 211

UUņi, Raiņa kaimiņi Dīķa ielā — 122, 131, 136, 179, 181, 209, 232—

234, 282, 324, 334, 356

Ulmane, redakcijas darbiniece — 258

Ulmanis Kārlis (1877—1942), agronoms, Zemnieku savienības vadītājs,

buržuāziskās Latvijas ministru prezidents (1920—1921, 1925—
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1926, 1931, 1933), 1934. gada 15. maija fašistiskā apvērsuma

organizētājs — 30, 54, 72, 75, 76, 114, 135, 185, 200, 301, 318,

332, 376, 388, 392, 433, 443, 467, 490, 491, 499

Ulmanis, vasarnīcas īpašnieks Rīgas jūrmalā — 348, 353, 355—359

Ulpe Aleksandrs (1872—?), Annas Priedītes brālis — 65, 96

Ulpe Pēteris (1882—?), agronoms un sabiedrisks darbinieks — 133, 134,

142, 153, 158, 174

Ulrihterene — 130

Undens Ulfs Torstens (1877—?), diplomāts, Zviedrijas sūtnis un pilnva-

rotais ministrs buržuāziskajā Latvijā — 207

Undrics, no Alūksnes — 188

Ungnads A., vācu literatūras zinātnieks — 76, 77, 82, 396

Unte — 337

Upītis Tālivaldis (?—1923), galdniecības darbnīcas vadītājs — 164, 462

Upīts Andrejs (1877—1970), LPSR Tautas rakstnieks — 9, 45, 126, 132,

133, 174, 179, 184, 259, 395, 412, 415, 430, 463

Usma — 139

Vācietis, no Durbes — 178

Vāgners Rihards (1813—1883), vācu komponists — 320, 437

Vāgners — 287, 347, 370

Vagulis Leonhards (1864—1934), žurnālists, 1905. g. revolucionāras

kustības darbinieks — 99, 137

Vailds Oskars (1856—1900), angju rakstnieks — 121, 409, 443

Vainovska Irma, Nacionālā teātra darbiniece — 195, 196, 213

Vainovskene, skat. Vainovska Irma

Vainovskis Jānis (ps. Sukuburs, 1887—1969), rakstnieks un tulkotājs -

73

Valdemārs Krišjānis (1825—1891), sabiedriski politisks darbinieks,

viens no jaunlatviešu kustības vadītājiem — 354

Valdis (īst. v. Voldemārs Zālītis, 1865—1934), rakstnieks un pedagogs-

-331

Valdmanis Arvīds (ps. Kuri-Beri, 1890—1942), agronoms un literāts -

185, 265, 436

Valdšmits Teodors (1868—1934), aktieris — 14, 175, 179, 181, l<&,

243, 257, 297, 310, 431, 434

Valle Bernhards (1888—1924), komponists, diriģents, mūzikas kritiķis -

280, 294

Valtera kundze — 8

Valters Arturs (1870—1924), grāmatizdevējs — 50

Valters Miķelis (1874—1968), politisks darbinieks un publicists, buržuā-

ziskās Latvijas sūtnis Itālijā, Francijā un Polijā — 134, 355

Valters R., vācu rakstnieks — 458

Valters, vācietis — 144

Valters — 334, 353, 355



Vanaga Daina — 305, 308, 345, 359

Vanags, Nacionālā teātra darbinieks — 212, 213, 219, 245, 250, 308

Vārpa Alīne (1878—1972), aktrise — 112

Veckalne Anna (1878—1951), slimnieku kopēja Rīgas pilsētas bērnu

slimnīcā — 28, 137, 140, 142, 150, 158, 173, 186, 196, 265, 271,

273, 274, 306, 470

Veckalne Kērsta, Andreja Veckalna dzīvesbiedre — 355

Veckalns Andrejs (1879—?), sabiedrisks darbinieks, Latvijas Arodbied-

rību Centrālā biroja priekšsēdētājs — 7, 26, 87, 110, 134, 137,

150, 167, 200, 211, 214, 219, 233, 241, 255, 258, 279, 298, 299,

301, 312, 314, 345, 346, 354—357, 361, 363, 456, 492, 496

Vecozols Jūlijs (1884—1945), rakstnieks un žurnālists — 85, 91, 139,

399

Večuks —
502

Vedekinds Franks (1864—1918), vācu rakstnieks — 166, 427

Vedējs, teātra darbinieks — 243, 257, 278, 299

Vega Lope dc (1562—1635), spāņu dramaturgs — 14

Vegers Pēteris (?—1924), inženieris ķīmiķis — 236, 240

Veide — 199

Veidemane Erna, 20. gados studente, vēlāk ārste, Rūdolfa Veidemaņa

dzīvesbiedre — 330

Veidemaniete, skat. Veidemane Erna

Veidemanis Rūdolfs (1887—1974), jurists un sabiedrisks darbinieks —

13, 20, 22—24, 36, 38, 44, 47, 58, 59, 67, 70, 86, 113, 316, 355

Veidenbaums Eduards (1867—1892), dzejnieks — 50—54, 115, 254, 337,

392

Veinberģiete — 232, 256, 277, 279, 301

Velmē Jēkabs (1855—1928), valodnieks un literāts — 413

Velss Herberts (1866—1946), angļu rakstnieks — 250, 459

Vendels — 133, 134

Vera, skat. Tīte Verēna

Verdi Džuzepe (1813—1901), itāliešu komponists — 369

Verēna, Vērene, skat. Rozenberga Virēne

Vergīlijs Marons Publijs (70—19 p. m. ē.), romiešu dzejnieks — 13

Verlēns Pols (1844—1896), franču dzejnieks — 62

Vērmanis Karls (1844—?), vācu mākslas vēsturnieks — 106, 222, 451

Vems Zils (1828—1905), franču rakstnieks — 501

Vērsis — 293

Veselis Jānis (1896—1962), rakstnieks un žurnālists — 334, 465

Vesmane Berta (1878—?), sabiedriska darbiniece, Fridriha Vesmaņa dzī-

vesbiedre — 7, 34, 132—134, 136, 137, 150, 167, 168, 179, 227,

230, 249, 250, 254, 269, 282, 286, 292, 299, 336, 410, 428

609
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Vesmanis Fridrihs (1875—1942), jurists un žurnālists — 125, 133, 1401
150, 168, 169, 179, 189, 202, 230, 245, 263, 273—275, 277—281,

286—288, 292, 293, 296, 302, 325, 332, 336, 344, 364, 365, 410,

428, 442, 452, 466, 473, 476, 505, 506

Vesmanis Jānis (1878—?), ekonomists un diplomāts — 189, 438

Vesmaņi, skat. Vesmane Berta un Vesmanis Fridrihs

Vēsmiņa Irma (1888—1962), aktrise — 9, 87, 90

Vētra Mariss (1901—1965), operdziedātājs —
189

Videnieks Kārlis (1880—1965), skolotājs un literāts
—

465

Viesture Emīlija (1891—1947), aktrise, LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece — 350, 499

Vīganta kundze, skat. Vīgante-Auniņa Auguste

Vīgante-Auniņa (ps. Valdemāre) Auguste, skolotāja — 51, 57, 61, 171,

231, 250, 274, 356, 357, 361, 367

Vīgantene, skat. Vīgante-Auniņa Auguste

Vīgnere-Grīnberga Malvīne (1873—1949), dziedātāja, LPSR Nopelniem

bagātā mākslas darbiniece — 57, 231, 238, 393, 453

Vīgneriete, skat. Vīgnere-Grīnberga Malvīne

Vīgnerīša, skat. Vīgnere-Grīnberga Malvīne

Viktoriņš, skat. Gulbis-Gulbe Viktors vai Bilmanis Viktors

Vīķis, korists — 278

Vilbrands Ādolfs (1837—1911), vācu dzejnieks — 167

Vilciņš, virsnieks — 51

Vilde Eduards (1865—1933), igauņu rakstnieks — 286, 293

Vilde — 355—357

Vilde (iespējams, Vailds Oskars) — 82, 195

Vilip. — 135

Villoubija Kitija, angļu skatuves darbiniece, Starptautiskās lugu biedrī-

bas dibinātāja un organizatoriskā sekretāre — 309, 311, 317,

331, 342, 484, 490

Villoughbv, skat. Villoubija Kitija

Vilma, skat. Zepe Vilhelmīne vai Freimane Vilma

Virēne, skat. Rozenberga Virēne

Virgils, skat. Vergīlijs Marons Publijs

Vīrnieka jaunkundze— 21

Virts F. — 50

Virza (īst. v. Lieknis) Edvards (1883—1940), rakstnieks un publicists —

164, 273, 290, 477

Višņa Jānis (1891—?), sabiedrisks darbinieks — 186, 255, 279, 284, 286,

290, 298, 301

Vitauts, skat. Bļaus Vitauts

Vitauts (ap 1350—1430), Lietuvas lielkņazs (kopš 1392) — 370, 508

Vītels — 269

Vitenberga kundze, skat. Vitenberga-Liekne Emma
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Vitenberga-Liekne Emma (1886—1942), izglītības darbiniece — 90, 185,

436, 440

Vitenbergs, skolotājs — 307, 332

Vītiņa — 78

Vitis — 326

Vitmens Valts (1819—1892), amerikāņu dzejnieks — 331

Vītoliņa — 250

Vītoliņš — 146

Vītols Jāzeps (1863—1948), komponists — 207, 254, 302, 350, 482

Vītols, Raiņa mājas pircējs — 257, 264

Vītols — 169, 194

Vizbulis Roberts (1881—1960), dziedātājs un literāts — 67

Vīzneriete — 75

Vladimirovs — 96

Voguls, vācietis — 143

Voicehovskis Staņislavs (1869—1953), buržuāziskās Polijas prezidents

(1922—1926) —
198

Voita Magda (?—1925), filoloģe — 296

Voitmans, skat. Vitmens Valts

Volfelds, no Cēsīm — 28

Volfenšteins Alfrēds (1883—1945), vācu dzejnieks un izdevējs — 120,

409

VolfsRūdolfs, vācu dzejnieks — 121, 409

Volfs, Valsts kontroles darbinieks — 156

Volts M. J. — 327

Volodja — 340

Volters Eduards (1856—1941), lietuviešu zinātnieks, latviešu valodas,

folkloras un etnogrāfijas pētnieks, bibliogrāfs — 179, 180, 311,

322, 360, 362, 370, 508

Voltērs (īst. v. Fransuā Mārī Aruē, 1694—1778), franču rakstnieks un

filozofs — 489

Voronovs — 181

Voters — 94

Vulfsone — 347

Vulfs Eduards (1886—1919), rakstnieks — 144, 197, 419, 435

Wang-lun —
310

VVebers — 290

Weil — 121

Wilde 0., skat. Vailds Oskars

Wilhelm Richard —
121

Wyneken Gustav — 121, 409

Wohrmann, skat. Vērmans Karls

wolf Rud., skat. Volfs Rūdolfs

VVolfenstein, skat. Volfenšteins Alfrēds
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Zāgers Ādolfs (1879—1949), Šveices vācu rakstnieks — 120, 338, 340,

408

Zaķi, ģimene, kas nopirka Raiņa Dīķa ielas māju — 344, 345, 347, 496,
497

Zaķis Jēkabs, aktieris un režisors — 383

Zaķis, skat. Zaķi

Zalcmane Milda, skolotāja un literāte — 146, 174, 277, 278, 430

Zalcmaniete, skat. Zalcmane Milda

Zālīša kundze, skat. Zālīte Hermīne

Zālīte Elīna (1898—1955), rakstniece, LPSR Nopelniem bagātā kultūras

darbiniece — 157, 158

Zālīte Hermīne (1858—1932), Pētera Zālītes dzīvesbiedre — 20, 26, 53,

105, 314

Zālīte Pēteris (1864—1939), filozofs un preses darbinieks — 20, 21, 53,

54, 104, 105, 260, 283, 314, 330, 334, 404

Zālītene, skat. Zālīte Hermīne

Zālītis Atis (1900—?), skolotājs un žurnālists — 149, 174

Zālītis Jānis (1884—1943), komponists un mūzikas kritiķis — 36, 105,

146, 153, 169, 186, 404, 420, 422, 437

Zālītis, skolotājs Dzērbenē — 169

Zālītis, students — 166, 194, 196

Zālītis — 8, 61, 66, 67, 75, 94, 167, 176, 182, 198, 236, 261, 301, 325

Zalkinde — 341

Zalts Alberts (dz. 1897), ierēdnis un žurnālists — 330

Zamaiča Lūcija (1893—1965), rakstniece — 368

Zāmene — 326, 327

Zāmuels Voldemārs (1872—1948), jurists, ministru prezidents (1924) —

182, 187, 211, 216, 262, 264, 437, 449

Zanders (Sanderss) Jānis (1858—1951), žurnālists — 48

Zandis — 100

Zandmanis, Strādnieku teātra darbinieks — 356

Zaprovska Anna (1901—1943), literatūras vēsturniece un kritiķe, darbo-

jās Padomju Savienībā — 23, 58, 60, 386, 414

Zaprovska, Annas Zaprovskas māte — 130, 414

Zaprovskaja, skat. Zaprovska Anna

Zariene — 163

Zariņa Elga — 92

Zariņa Irma, skolotāja — 237

Zariņa — 147

Zariņš Kārlis Reinholds (1879—1963), diplomāts, 20. gados buržuāzis-

kās Latvijas sūtnis Zviedrijā — 70, 71, 101

Zariņš Rihards (1869—1939), gleznotājs un grafiķis — 75

Zariņš, Raiņa Baznīcas ielas mājas īrnieks — 224—226, 245, 262, 312

Zariņš, kolportieris — 355
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Zeberiņš Indriķis (1882—1969), gleznotājs un grafiķis — 331

Zēfelde Olga (ps. Ezerlauka, 1858—?), aktrise — 26, 39, 87, 130, 146,

164, 172, 216, 219, 221, 222, 233, 240, 244, 250, 266, 273, 294,

298, 301, 305, 330, 340, 342, 350, 356, 359, 398, 414, 429, 454,

456, 459, 480

Zēfelde Marija (ps. Zēberga, 1865—?), aktrise, Olgas Zēfeldes māsa —

130, 146, 172, 233, 250, 266, 273, 330, 414, 454, 459

Zeibolts Jēkabs (1867—1924), rakstnieks — 321

Zeibots vai Zeibolts — 250, 254, 280

Zeiferts Teodors (ps. Teodors, 1865—1929), literatūras vēsturnieks un

kritiķis — 29, 40—42, 81, 123, 179, 276, 299, 325, 331, 366, 370,

387, 388, 422

Zelma — 105, 265

Zelmenis — 213

Zeltiņa Paulīne, Raiņa un Aspazijas paziņa — 125, 157, 193, 199, 205,

213, 216, 234, 241, 257, 262, 263, 293, 314

Zeltiņš (īst. v. Golts) Dāvids (1867—1943), grāmatizdevējs un grāmat-

tirgotājs — 39

Zeltmatis (īst. v. Ernests Kārkliņš, 1868—1961), rakstnieks, teātra kri-

tiķis, skatuves mākslas pedagogs, LPSR Nopelniem bagātais

kultūras darbinieks — 9, 42, 45, 57, 62, 63, 69, 72, 77, 79, 81,

86, 88, 94, 95, 103, 105, 132, 134, 146, 147, 153, 170, 175, 182—

184, 188, 189, 194—196, 198, 201, 202, 205, 209, 214, 215, 217—

221, 223, 227, 229, 232, 234, 236, 238, 240, 243, 252, 261, 264,

266, 287, 288, 291, 390, 393, 422, 429, 435, 444, 450

Zemdega Kārlis ( 1894—1963), tēlnieks, LPSR Nopelniem bagātais

mākslas darbinieks — 434, 484, 493

Zemgals Gustavs (1871—1939), jurists, apsardzības ministrs (1921—

1923), valsts prezidents (1927—1930) — 188, 219, 355, 365, 367,

370, 506

Zenta, skat. Mauriņa Zenta

Zepe Vilhelmīne (Vilma), Tautas augstskolas darbiniece, 20. gadu sā-

kumā neilgi Raiņa sekretāre — 10, 12, 17, 19, 23, 24, 34, 35, 40,

42—44, 52, 53, 55, 56, 59—62, 64—66, 69, 71, 73, 75—77, 79, 83,

88—90, 145, 383

Zete — 96

Ziediņa jaunkundze — 64

Ziediņš Alberts (1879—?), ārsts, 20. gados Rīgas pilsētas 1. slimnīcas

direktors — 313, 314

Ziediņš, students — 250

Ziemeliete
—

136

Ziemelis Edmunds (1880—1970), inženieris, izglītības ministrs (1925,

1928—1931) — 491, 494, 500

Ziemelis, amatnieks — 333



Ziemejnieks (ist. v. Krauklis) Jānis (1897—1930), dzejnieks un žur-

nālists — 153, 301, 332, 347, 350, 357, 359—361, 364, 379

Ziepnieks, ārlietu ministrijas darbinieks — 169

Zīle Edgars (1908—1986), aktieris, LPSR Tautas skatuves mākslinieks -

500

Zīle Mārtiņš (1863—1945), ārsts, Latvijas Universitātes profesors —

244

Zilherts Roberts — 120

Zinaīda, skat. Āre Zinaīda

Ziņģe Emīlija, literāte, neilgu laiku Raiņa un Aspazijas mājkalpotāja —

165—168, 170, 174, 178—180, 183, 277, 411, 430, 432

Ziņģis, skat. Ziņģe Emīlija

Ziņģis Mīce, skat. Ziņģe Emīlija

Zīvarts (Zīverts) Ernests (1879—1937), grafiķis — 103, 236

Zīverss, skat. Zīvarts Ernests

Zīverts, skat. Zīvarts Ernests

Zizifuss, nezināma autora pseidonīms — 429

Zolā Emīls (1840—1902), franču rakstnieks — 71

Zommers — 132

Zostiņš — 8

Zūdermanis Hermanis (1857—1928), vācu rakstnieks —
369

Zvārgulis, skat. Treimanis Edvards

Zakovs Kalistrats (1866—1926), komi rakstnieks — 411, 413, 434

Žanis — 102, 107

Zarinovs D., krievu vēsturnieks — 121, 409

Zeligovskis Lucjans (1865—1947), poju ģenerālis, buržuāziskās Polijas

kara ministrs (1925—1926) — 35

Zemkalnis-Landsbergs Gabriels (1852—1916), lietuviešu rakstnieks —

408

Zerdijs — 213, 215

Zibalts Gustavs (1873—1938), aktieris — 9, 13, 87

Žigelis Balis (1886—1972), lietuviešu sabiedrisks darbinieks —
3-10-

-319



KOPRĀDĪTĀJI





617

KOPOTOS RAKSTOS IEVIETOTO

RAIŅA DARBU RĀDĪTĀJS*

Ala Nordseebilder («Nakts ņem mākoņus pilnām saujām») 6, 76

«A rivederci! lūpas trīso klusi» 3, 29

«Ābele lai sārti zied» (Apgriezta pasaule) 1, 397

«Abi galvas saliekam» (Mēness slēptas acis) 3, 477

Abi miguži («Ko jūs, Ans un Jancīti») 4, 215

«Ābrahams jau ir sen nomiris» (Vecmāmiņa skaita) 5, 299

A. C.
... («Lietus laikā šis kalendris taisīts») 5, 43

A. C.
.... uz sudrabkāzām («Jums sudrabkāzas, zelta sirds») 5, 44

A. C. ...- uz ziemsvētkiem («Vēl pašā bargā ziemā esam») 5, 43

Acis aiz gardīnām («Tu savas lielās acis plakstiem sedzi») 3, 396

«Acis plati ver» 6, 250

«Acis sausas izraudātas» 6, 159

«Acis žilba, prāti juka» 5, 194

«Acs pret aci» (Atbilde) 5, 285

Acu degums («Kad es pārnācu») 3, 350

«Acumirkli mieru» 5, 182

Addio bella! 3, 11—87

Adrastea («Vai laime tomēr?!») 3, 431

Advokāts («Tev ir tiesa, viņš ir nelabs») (J. F. Haugs) 7, 46

Aforismi 17, 195

Agra gaita («No rītus agri putniņš dziedāja») 1, 323

«Agri aicin' jūra lūkot tāles» 5, 449

Agri no rīta («Agri no rīta») 1, 23

«Agri no rīta» (Agri no rīta) 1, 23

«Agri, tikko kā gaismiņa svīst» (Neizdevusies zveja) 4, 229

Agrīns nācējs («Nu nāk tas agrāk vēl») 2, 313

Agrīns pavasaris («Laimes un līksmes») (J. V. Gēte) 8, 335

«Agrums sārti glezno» (Laivā) (Li Tai-pē) 8, 223

*

Rādītāju sastādījušas Rota Goldšteina un Ilze R v b v 1 c.
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«Ai, kā timsa» (A. Koļcovs) 8, 42?

«Ai, Laimiņa, māmuliņa» 6, 279

«Ai manu dieniņ, sūru, grūtu dieniņ» (Stāsts iz veciem laikiem) 7, 47

Aidā! («Reiz ziema klāt un ņiprs sals») 4, 210

Ainava («Dzeltena kā liela ola») (A. 2iro) 8, 433

«Airē, burtniek, rūnuzini» (No igauņu dziesmām) 2, 108

«Aitiņas» (Pavasara ganības) 4, 53

«Aiz apvāršņa Pērkons sēdis» 6, 222

Aiz blāvā plīvura («Ko klīsti, prāts») 1, 113

Aiz ēnām («Ar paša varu») 2, 346

Aiz Izīdas plīvura («Zināt visu un tomēr dzīvot») 1, 286

«Aiz logiem gari lieti līst» (Draudzene un draugs) 2, 25?

«Aiz manis nāve» 6, 219

«Aiz manis tukšums» 5, 325

«Aiz melnām rakstu rindiņām» 2, 204

«Aiz meža malas lēni paceļas» (Rudens vētra) 6, 287

«Aiz mūžiem un bez galiem valda nakts» (Sveiciens gaismas bērniem)

5, 71

«Aiz pilsētas, kas vasarīgi sildās» (Kraukļu ķērciens) (Li Tai-pē) 8, 219

Aiz skadriņu logiem («Maigā smaršā kūst») 1, 255

«Aiz tām niedrēm ezers spīd» (Rasas pilītes) 2, 101

«Aiz to mežu, aiz to kalnu» 3, 278

«Aiz tvaiku blāķiem saule tumši sarka» 6, 260

«Aiz vakara, rīta» 6, 281

Aiz vārtiem («Ne meklēšu, ne jaudāšu») 2, 377

«Aiz viņiem kalniem» 5, 281

Aizaugu stīgas («Aizaugu stīgas un ērkšķi bij priekšā») 3, 428

«Aizaugu stīgas un ērkšķi bij priekšā» (Aizaugu stīgas) 3, 428

«Aizbrida saulīte» (Māsiņas dziesma) 1, 309

Aizgājēja dziesma («Pilns saskaņu putnu lidojums. Zaļie meži»)

(G. Trakls) 8, 454

Aizgājējas meitenes dziesma («Es piegriežos klāt») 2, 114

Aizgātņu dziesma («Skatāt, bāliņi, skatāt, māsas») 1, 250

«Aiziet kā saule» (Nāves vārti) 1, 279

Aizkavējies ziedons («Stāv koki klusi un kaili») 3, 436

«Aizklīstošu domu skaras» (Mūžam verdējs) 5, 405

«Aizķērās aiz maniem smiekliem» (Smieklu dadži) 2, 254

Aizlaices dvēseles («Tāb nost no pasaules») 3, 510
.

«Aizlaidās putniņš» (Zars bez putniņa) 4, 264

Aizmākta saule («Gan saule spīd») 1, 285

Aizņēmēji («Jūs gribat spēku aizņemties») 2, 286

Aizskrējējs («Skrejot atdalās no manis») 3, 249

Aizstāvs («Nē, neaizstāvies tu! tev aizstāvs būs») 3, 127

«Aizšalcis, nobālis» (Dzēlīga dvaša) 3, 223



Aizvērtas durvis («Sarkanās liesmās») 2, 78

«Aizvien rēja suņi pret mēnesi» (Pret sauli) 7, 158

«Ak, cik auksta šogad ziema!» (Kad iznāks saule?) 4, 283

«Ak, cik nevienāds» 6, 153

«Ak, cik skaisti viss» 6, 124

«Ak, cik šaurs ir loks, ko aptver acis!» 5, 448

«Ak, diemžēl jau vecs un gudris esmu» 6, 197

«Ak dievs, cik lēni jūsu saprāts iet!» 6, 183

«Ak, ej jau, tu mīlēt neproti» (Mīlas nepratējs) 3, 486

«Ak, grēka solījums! ...» (Dienas) (E. Štadlers) 8, 391

«Ak, Itālija, Itālija» (Itālija) (V. Filikajs) 8, 249

«Ak, jūs dievi, lielie dievi» (Cilvēku jūtas) (J. V. Gēte) 8, 251

«Ak, kā lai tiktu» (Zvaigžņu meita) 3, 394

«Ak, kāds tu nejēga, kāds nejēga!» 6, 188

«Ak, kas atdotu tās dienas» (Pirmais zaudējums) (J. V. Gēte) 8, 328

«Ak, kaut puķēm salnas neuzkristu» (Krievu tautas dziesma) 8, 243

«Ak, ko es pie cirkus redzēju!» (Briesmu vīrs) 4, 275

«Ak, kur es esmu?» (Pasaulē pazudis) 2, 84

«Ak, labi, ka vēl viss nav mūsu daļā» (Līdzskaņa) 3, 140

«Ak, lakstīgala, nedziedi» (Fabrikas meitenes dziesma) 1, 57

«—Ak, māmiņ, nu vairs nava lāga!» (Lāga māga) 4, 287

«Ak, «Māmuliņ», guli tik, guli!» (Cīņā par rakstnieku fondu) 7, 142

«Ak, man nepietiek šīs vienas dzīves!» 5, 447

«Ak, manu mīļo Loliņu» (Loliņas nelaime) 4, 193

«Ak, māte, māte» (Lietuviešu tautas dziesma) 8, 239

«Ak nē, kas liels, tas liels sev pašam» 6, 259

«Ak, Olivia» 3, 76

«Ak, prieks! vai tas ir ugunskura stariņš?» (Ugunskura stariņš) 3, 429

«Ak, saulīte, ak, saulīte» (Mazajiem Jānīšiem) 5, 76

«Ak, tādai vajadzētu būt» (Genoveva) 2, 298

«Ak, tas laiks, tas laiks» 6, 126

«Ak, tikla gūstama grūti» (Tikla) (Aristotelis) 8, 234

«Ak tu, Ansi, ļaundari» (Pārpilns vadzis lūst) 4, 290

«Ak tu, krūzīt! Kā nu tā?» (Sasistā krūze) 4, 46

«Ak tu, ļauni labā nebēdniece» (Rīta sūdzības) (J. V. Gēte) 8, 348

«Ak tu, mīļi radiņi» (Jaunajam pārītim) 5, 45

Ak vai, ka mēs tik tuvu tikāmies! («Mums šķita, mēs tik tuvu tikā-

mies») 3, 517

«Ak vai! nav svešnieks tas, kas mūs tā ēd!» 6, 165

«Ak, varmākas nopļaut sataisās» (Idejas un galvas) 7, 157

«Ak, zemes vēzīt» 3, 77

«Ak, ziedu pirkstiņi» 3, 72

Akmens («Akmens krūtis») 1, 420

«Akmens krūtis» (Akmens) 1, 420
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Akmens nams («Uz akmens celts mūsu nams») 1, 405

Akmeņmetējs Miķelis («Ekur metējs Miķelis») 4, 294

Akteons («Dēļ ikdienas tu žēlojies?») 2, 276

«Aldziņa vecākā» (Palīgs māmiņai) 4, 279

Aleksandrs 15, 144—170

Aleksandrs Puškins 18, 184

Aleksim Mierlaukam («Sveiks, mūžam jaunais! lai birst tev lauril»)

5, 106

Alga pēc nopelna («Grūti pūlas dārznieki») 4, 227

Alga viena («Ir alga viena tagad, varu teikt») 3, 118

Alkanā zeme («Pār zemi pārlaidās pāri») 1, 105

«Allaž mēs meklējam, allaž» (Sveiciens strādnieku Kultūras svētkiem)

5, 407

Almogavaru dziesma («Dzelzs, tu vēl zobenos») 5, 234

A. M. («Šaubās prāts») 5, 112

Amats bez eksāmena 7, 182

«Ametisti, opāli un hrizoprazi» (Dārgakmeņi) 3, 500

Amors un Psihe (R. Hamerlings) 8, 39

«An meinem Leibe sich zu letzen» 6, 345

Anclša brokastis («Nu laiks, kad Ancīts») 4, 213

Anderes Leben («Sie hatten sich unendlich geliebt») 6, 335

Andrejam Priedkalnam pēdējā gaitā («Mans mīļais draugs, no Tevis

jāatvadās») 5, 69

«Andris un sunītis» (Gudram gudra nelaime) 4, 113

Anekdotes — 7, 264

Animula pallidula («Animula vagula, blandula») 3, 480

«Animula vagula, blandula» (Animula pallidula) 3, 480

A.N.K. («Viegla roka saulītei») 5, 84

Anniņa un puķītes («Atnāk mazā Anna») 4, 220

Ansis («Celies, Ansi! celies, modies») (P. 2. Beranžē) 8, 258

Ansīša paredzēšana («Prasa skolotājs: «Cik būtu»») 4, 279

«Ansītis» (Palīgs laikā) 4, 108

Anss Ķebelkājs, nelaimes putnis («Še redzams Fricis, jautrais zēns»)

(V. Bušs) 8, 373

Anšelis, kalpazēns 17, 180

Antikrists 15, 139—141

«Ap četriem agri pirmais putniņš čirkst» (Lēnas gaidas) 3, 164

«Ap kalnu lēni stiepjas melni dūmi» 3, 78

«Ap manas dzīves gaitas ceļa pusi» (Dante Aligjēri) 8, 467

«Ap zilo debess jumu balta josta» (Montē Generoso) 3, 52

«Apaļi kalniņi» (No vagona loga) 2, 75

Apaļš cilvēks («Es raudājis esmu») 2, 269

Apciemojums («Šodien mīļo gribēju es pārsteigt») (J. V. Gēte) 8, 347

Apdomā galu («Dari ko darīdams») 5, 204
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Apdziedāšanās («Dziesmiņ' mana kā dziedāta») 7, 67

Apdziedāšanas dziesmas 111 Vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem 7,
61—94

«Apēd ābolīti» (Serde un sirds) 3, 410

Apgriezta pasaule («Ābele lai sārti zied») 1, 397

«Apkārt milža kalnagalvai» (Kalna doma) 2, 184

«Aplokā ganījušies teļi» (Vilks un pagasta ceļš) 4, 156

«Apreibušas tavas acis» (Reibinošais mēness dzēriens) 3, 473

«Apsagauži raudājās» 6, 242

Apskats par mūsu mākslām un zinībām 7, 38

«Apskauj bērzu, pieliec viņam vaigu» (Bērza trīsas) 3, 453

Apsmiekla kārtis par vāciem 7, 183

Apspriede par rudeni («Bērni, nākat uz apspriedi») 5, 463

«Apstulbis tu domās stāvi» (Dzīves sējējs) 1, 336

«Ar ašu roku pavasars» (Dziļās telpās) 2, 85

«Ar bērnu muti» (Bērnu mute) 1, 429

«Ar dieviņu sanācām» (Atvadīšanās) 7, 89

«Ar dusmām ārdāt jūs, ar iekaisumu» 6, 219

Ar jaunu gadu! Ar jaunu laimi! («Tagadne tukša») 7, 241

«Ar jaunu gadu» (Sveiciens Jaunā gadā) 5, 326

«Ar jaunu gadu! Un ar jaunu laimi!» 6, 107

«Ar jaunu kažociņu, tiešām glītu» (Jaunais zaķis un vecais ezis) 5
f

397

«Ar kara troksni» (Laime) 6, 252

Ar laiku («Ar laiku visas sāpes rimst») 2, 302

«Ar laiku visas sāpes rimst» (Ar laiku) 2, 302

«Ar manu sirdi gribat jūs mani vilt» (Garzirola) 3, 46

«Ar paša varu» (Aiz ēnām) 2, 346

«Ar savām cietām rokām» (Cietās rokas) 2,115

«Ar saviem sīkiem sirdsēstiem» (Sāpju jūra) 2, 305

«Ar savu zvēro saules aci skatās» (Pasaule) 6, 254

«Ar smagu sirdi iesākt savu rītu» 3, 37

«Ar svešu naidnieku mēs galā tiekam» 6, 162

«Ar tukšām rokām es eju mājās» 6, 95

«Ar veco karogu uz priekšu doties!» (Vēlējums «Arodniekam» uz at-

jaunotu gaitu) 5, 345

«Ar vējiem es biedris» (Nemiernieks) (A. Bartuls) 8, 411

«Ar vienu nepietiek» (Divkāršs pienākums) 1, 400

«Ar vienu skūpstu tu» (Viens skūpsts) 3, 443

Ar vīna vītnēm matos («Tie māk tik dziļi izsamist») 1, 291

«Ar zelta saules stariem» 3, 266

Ar ziņu («Es daru to ar ziņu») 2, 246

Āra pasaule («Pār mani āra pasaulei nav varas») 3, 112

«Arābi bija aruši lauku» (Pieviltais velns) 7, 243
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Ardievas («Bet tu nenāci vakaram līdzi nekad») (E. Laskere-Silere) 8,

437 . ...

Ardievas («Es tevi atlaižu, tad ej .nu ari») 3, 548

«Ardievu, daiļā mana» (Itāļu rekrūtu dziesma) 3, 40

Arī strādnieki («Vai mēs pie darba vāji būtu?») 7, 147

Arī viņai («Es viss še esmu») 5, 85

Ārsti maldījušies 7, 214

Ārsti var justies pagodināti 7, 183

Arvien («Arvien es ieraugu — par ko? —») (T. Deiblers) 8, 435

«Arvien es ieraugu — par ko? —» (Arvien) (T. Deiblers) 8, 435

«Arvien jūs gaidāt, lai dome ko dara» (Domes domas) 7, 204

«Arvien vēl vilks ir atgriezies» (Vilka ala) 2, 324

Ārzemju ziņas 18, 64

Ārzemnieks 15, 171—181

Asaras («Debess asaras ir lietus lāsas») 3, 547

«Asaras un asins es jums dziedu» 6, 35

«Asas, baltas liesmas dzeļ» 6, 246

Asins pilīte («Kā tevi nemīlēt») 6, 262

Asins vārdi 7, 168

Asnu zēni 15, 288—289

Aspazijai («Gaiss elpo lēni, atlaidies no versmes») 5, 18

Aspazijas 35 gadu darbs («Bij laiks, ko tagad saprast jums ir grūti»)
5, 510

«Asras nevarīgas klēpī krīt» 3, 54

Astras («Kopš bērnu dienām astras manim mīl») 3, 476

«Aš-aši, ašāki» (Lielais slinkums) 4, 26

«Aši zīlīte skrien» (Zīlīte ogās) 4, 125*

Atbilde («Acs pret aci») 5, 285

Atbilde («Nu grāb tad ari, nu rausti arī!») 3, 489

Atbilde («Vai pareizs ir mans ceļš, es nezinātu») 6, 186

Atbilde Niedras kungam 18, 364

«Atdariet maciņus» (Dzejnieks) 7, 26

Atgādinājums («Ko aizvien tu tālāk klīsti?») (J. V. Gēte) 8, 331

Atgādiņa vārds («Jauniem, kas nezin») 5, 213

Atgādiņa vārds darba tautai Jaunā gadā («Pirms desmitu gadiem vārds»)

5, 497

Atgaiņāšanās epigrammas («Necel tos, kas snauž») 7, 126

Atkal cīņa («Tu velti reibsti atmiņās un dailē») 3, 347

Atkal ezers («Vai tu ari negribi gaisā celties?») 3, 197

«Atkal ir atnācis laiks» (Laiks) 5, 272

Atkal nakts («Visapkārt bij reiz nakts») 1, 421

«Atkal un mūžam tas pats, tas pats» 5, 177

Atmatas smarša («Tas bij tik sen,
— kā es to iecerējos?») 3, 95
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Atmestā cilvēka dziesma («Nak vārgs, — tas nesaudz ne bagātos»)
2, 124

Atminējums («Es to miklu minu») 4, 34

Atmini sauli! («Kad sirds tik smaga kā ezers guļ») 3, 247

Atmiņas («Nāk nevairāmas atmiņas») 2, 145

Atmiņas ziedi par Jāni Asaru 18, 472

Atmiņu un piezīmju skabargas 18, 513

Atnācējs — aizgājējs («Tā esmu atnācis») 2,' 352

«Atnāk mazā Anna» (Anniņa un puķītes) 4, 220

«Atnāk vasara» (Vasaras gaidas) 4, 217

«Atnest ūdeni iet skaidrā» (Leģenda) (J. V. Gēte) 8, 341

«Atņem cilvēkam prātu un sirdi, viņš laimīgāks liksies» 6, 241

Atradības («Tas ne šinī laikā bij, ne šinī zemē») 4, 161

Atrasta («Es staigāju mežā») (J. V. Gēte) 8, 324

«Atrauts tev tika, kas mīļš». 5, 279

Atriebe («Zem klints, pie ceļa») (Taabats Šarrans) 8, 286

Atrisuši laiva («Nu nav man vairs nekā, kas mani tura») 2, 337

Atskaņa jau pati saka («Mēs labi zinām, kas jūs tādi jaunie!») 7, 147

Atskaņas («Atskaņas, atskaņas») 3, 360

«Atskaņas, atskaņas» (Atskaņas) 3, 360

Atskatne («Ko mūžam nebiju vēl darījis») 3, 114

Atskats («Und wenn zurūck ich schaue») 6, 349

Atskats uz kādu neizdevušos sabiedrisku mēģinājumu 18, 452

Atspulgs («Es vēl ko labu zinu») 2, 245

Atsveice biedrim, kuru apbedīja svešumā («Tava gulta lai ir smilts»)

2, 125

Atvadīšanās («Ar dieviņu sanācām») 7, 89

«Atver vara vārtus» (Galda dziesmas) 7, 84

Atvērta roka («Man liktens atgūtēm ir devis») 2, 236

Atvērtas lūpas («Ij man reiz lūpas bija atvērtas») 3, 415

Atzaļotas rudens lapas («Zaļas bija vasar' lapas») 3, 430

Atziedi («Tu ne bez atziedēs, jo tu ne vienis») 3, 147

Atzvērests («Es zvērot atsakos») (R. Sikele) 8, 400

«[Auch?] heute nicht! auch heute nicht!» 6, 350

«Auf dich hab' ich mein Heim gebaut» (Mājoklis) 6, 352

«Auf meinem Kleide lebt ein Hauch» (Nur ein Hauch) 6, 360

«Aug dienas svīdums» (Dārgais viesis) 2, 362

Augons («Sen sirdis ciešot») 1, 238

Augstās tāles («Nē! augstās tāles ne! ak, es tur salstu!») 3, 506

«Augstaugsti kalnos rāpj odze gulties» (Dziesma par ērgli) (M. Gor-

kijs) 8, 314

«Augsti melnā klintī» (Stefana Lielā māte) (D. Bolintinjanu) 8, 304

Augstprātīgas domas («Jūs augstprātīgās domas») (B. Šēnlanks) 8, 410

Augstrozes meitiņa 15, 198—199



624

Augsts dūmu stabs («Slīd garām sils») 3, 222

«Augstsirdīgs cilvēks lai ir» (Dievišķais) (J. V. Gēte) 8, 253

Augstumā («No tāles dzirdu: aizšalc lieli vēji») 2, 178

«Augstus kalnus es pieminu» (Piemiņas diena) (R. Bindings) 8, 462

Augšā! («Nāca») 5, 128

Augšā («Nakts. Dziļa nakts. Dziļa melna straume») (A. Momberts) 8,

268

Augšā! («Zied pasaule») (X.' Heineke) 8, 388

«Augšā, brālīt! Lai mums sokas» (Jaunatnei) (V. Eple-Palubejka) 8,

412

«Augšā dārd skaļš akmens» (Izmisis) (A. Štramms) 8, 446

«Augšā, jūs pilsoņi!» (Augšā, pilsoņi!) 5, 492

Augšā, pilsoņi! («Augšā, jūs pilsoņi!») 5, 492

Augšām cēlusies lellīte («Uz skolu Laimiņa sataisījās») 4, 211

Augšupskats («Raisi nu rāmi») (R. Bindings) 8, 463

Auka («Uz klints, kas jūras viļņus šķeļ») (A. Puškins) 8, 426

Aukle («Sāpe ir mūsu māte un vārgs ir tēvs») 6, 85

Aukstā dvēsele, lepnā dvēsele («Šinī aukstajā, lepnajā dvēselē») 5,

203

«Auksta migla, un vakars tumst» 3, 339

Auksta nakts («Tad teic vēl to») 2, 349

«Aus deinen Augchen Leben schlāgt» (Dzīves acis) 6, 357

Auseklis 15, 204—205

«— Aust rīts! aust rīts!» 3, 178

«Austra kāzas darīja» (Lietuviešu tautas dziesma) 8, 235

«Austriņa sārtā» 3, 296

Austrumu paruna («Jūs lielos nepazīstat, kas iet starp jums») (R. Bin-

dings) 8, 464

Ave sol! 2, 5—59

Bada gadi («Saule uguns pūgas zemē pūš») 5, 164

«Bads viņu iekšas grauž» 6, 121

«Bagātais teic: «Laiks ir nauda!»» (Laiks ir nauda) 5, 241

«Bagātas drēbes un ēsma» (Mūsu kultūra) 5, 453

Bagāts un nabags 15, 325

«Bagāts viņš, bet mīkstu sirdi» (Labdaris) 1, 33

Bailīga saruna («Cik vien ap tevi redzu, visas skaistas») 3, 422

Bajāru dziesma («Mežos Angets staigā, Angets Vojevods») (Bulgāru

dzeja) 8, 426

Bālais mēness («Ik nakti bālais mēness dilst un dilst») 3, 471

«Bālin-sārta, sīka migla» (Rīts) (A. Žiro) 8, 433

«Balodis apsētā miežlaukā bijis» (Balodis un vārna) 4, 141

Balodis un vārna («Balodis apsētā miežlaukā bijis») 4, 141

«Bāls un pelēks mēness staigā» (Debesu dzejnieks) 2, 370

Balsis («Es nezinu, kā tām klusēt likt») 5, 240
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Balsis iz miglas («Šalc vējš un zaļos zarus kuļ») 1, 221

Balss iz publikas 7, 174

Balss iz publikas («Cien. kungs!») 7, 244

Balss un atbalss («Kur ir tev tava dziļā mīla?») 2, 282

Balsstiesība («Lai miljons mutes jums būtu») 1, 355

Baltā ķēve («Bij manam tēvam») 4, 62

Balta laime («Bez gala upe sniecas») 1, 76

Baltā saules roze («Daiļā vīta, Daiļā nīka») 4, 250

«Balta zeme» (Bez gala ceļš) 3, 225

Baltajam putniņam («Ko ilgi, tik ilgi nedzirdu») 5, 44

«Baltas rozes .. .» 3, 74

Balti balodīši («Es redzu — laukā arājs vagas dzen») 3, 449

Balti ziediņi («Sārti pirkstiņi») 5, 207

Baltiešiem («Ilgi jūs gulējāt, kungi, vai gadu simtens jau garām») 7,

149

«Baltijas Vēstnesis» 18, 53

«Baltijas Vēstneša» jaunākā indiāniešu kara deja 18, 119

«Balts guļu es» (Pašnāvnieks) (A. Lihtenšteins) 8, 273

Bārā klints («Par strauju mana mīla ir») 2, 266

Bārenīte («Es bāra meitiņa») 4, 81

Barona tēvam uz 85. dzimumdienu («Jauno dzimumdienas bērnu») 5,

63

Baronu deutsches Pflichtgefūhl («Vācu pienākuma jūtas») 5, 305

Bāru dziesma («To dziesmu atkal uzņemu es») 5, 280

Baskājieša dziesma («Dzersim un ēdīsim») 6, 249

Baskājieša kapeikas dziesma («Pēdējā kapeika») 1, 283

Baznīca un kapi («Liels koku pudurs ap baznīcu stāv») 3, 194

Bažas par Loliņu («Klusi, lelllt, neraudi!») 4, 194

«Bebendes menschliches Blut» 6, 362

Bēdu leja («Caur šķirbām svilpo aukstais vējš») (H. Heine) 8, 262

Bēgot nošauti («Tad mežabrāļi visbiežāk bēdza») 7, 205

Bēgums («Kad pirmo reizi ļaudīs izgāju») 3, 100

«Beidzamais sitiens» (Zvans) 1, 214

Bende Deiblers un viņa nākotnes plāni 7, 171

Bērna bēdas («Tik vienas bija man i bērnā bēdas») 3, 99

Bērna draugi («Jo bērna gadus kopā nodzīvoju») 3, 97

«Bērni incīti runcīti pušķoja» (Inča ģīmetne) 4, 192

«Bērni, nākat uz apspriedi» (Apspriede par rudeni) 5, 463

Bērni putnu ķērāji («Ozolzaros Strazdiņi») 5, 249

Bērns, kas nepalīdzēja vecmātei («Reizi vecā, labā vecmāmiņa») 4,

124

Bērnss R. («Ja viņš tik prasītu») (R. Bērnss) 7, 19

Bērnss R. («Meitiņu ar naudiņu») (R. Bērnss) 7, 20

Bērnss R. («Vai tas ir domājams») (R. Bērnss) 7, 18
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Bērnu lasāmais stūrītis («Jā, mamiņ, zin', — tur katrs sēd solā») 5,

503

Bērnu mute («Ar bērnu muti») 1, 429

Bērnu sveiciens («Lai prieks ir bērniem!») (K. Folkerts) 8, 402

Bērza trīsas («Apskauj bērzu, pieliec viņam vaigu») 3, 453

«Bērziņu, bērziņu» (Sarkani ziedi) 4, 30

Bērzu bārbaliņas («Tik vien tā prieka ir jau gan») 2, 353

«... Bet atpakaļ» (Ērgļi pavasara jūtās) 5, 260

«Bet atpakaļ» (Pilošs zelts) 3, 226

«Bet dzelzceļa vilciens» 3, 186

«Bet dziļi, dziļi aug cita ziņa» (Nesena ziņa) 5, 274

«Bet es, — kad miesas man sen zemē dusēs» 3, 385

«Bet ja šīs acis vienmēr redzējušas» (Daudz redzējušas acis) 3, 397

«Bet, kad es mirtu» (Visa devēja) 3, 335

«Bet kad nu tomēr viss tik ilūzija?» (Dziestoša uguns) 3, 340

«Bet man nekad nav paticis sapnis vien» 6, 115

«Bet manim spēka» 6, 256

«Bet nekustošais ķermenis» (Kopš garas mūžības) 1, 103

«Bet tavu lielo izplesto acu bailes..» (Mans nabaga brālis) (E. Ke-

pens) 8, 449

«Bet tu nenāci vakaram līdzi nekad» (Ardievas) (E. Laskere-Šīlere) 8,

437

«Bet tu, tu esi gaišums, prieks un smiekli» (Kas gaišums?) 3, 543

Bet tu tomēr («Šaubās un neziņas bailēs») 1, 386

«— Bet vis vēl augstāk, augstāk gaita sniedz» (Gara gaita) 1, 155

Bez gala («Die Liebe dein' ist so grundlos tief») 6, 360

Bez gala ceļš («Balta zeme») 3, 225

«Bez gala upe sniecas» (Balta laime) 1, 76

«Bez ieroča tu tagad dodies sapulcē» 6, 172

«Bez miega naktis, nu man klusas biedres» (Klusās biedres) 3, 101

Bez miega zirgi («Man nakts ir nemīlama dusā doties») 2, 361

«Bez prāta kustonis spēj just man līdzi» 6, 242

Bez rūpēm («Visapkārt sāpes urbj un draudi draud») 3, 149

«Bez saules greznākā istaba» (Gaiša istaba) 7, 245

Bez savas dzīves («Jums pašiem savas dzīves nava») 1, 210

Bez soļu deja («Ko maniem lokiem») 2, 255

«Bez tēvu zemes, bez savas mājas» (Dzeguze) 2, 192

Bezdelīgas dziesma («Kad lauki tukši palikās») 4, 140

Bezkaunīgais zaķis («Reiz pagasta kalpi — vaļnieki») 4, 148

Bezmiera mīla («Pret sniegu, pret vēju») (J. V. Gēte) 8, 337

Bezpartejisks politiķis («Tev liekas par strauju») 1, 354

Bezvārda varoņi («Jūs bezvārda vīri») (B. Šēnlanks) 8, 409

B.G—r — («Tu visus spēkus lasi») 5, 115

Biarmija (K. Zakovs) 8, 191
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«Bij dzija ziema» 1, 19

«Bij laiks, ko tagad saprast jums ir grūti» (Aspazijas 35 gadu darbs)

5, 510

«Bij manam tēvam» (Baltā ķēve) 4, 62

«Bij mēness galvgalī, kad gultā likos» 6, 145

«Bij puikstens četri rītā, agrā ziemā» (Saules ķērējs) 3, 341

«Bij Sabile liels pilsāts» 6, 158

«Bij zvēri sanākuši lielā sapulcē» (Lapsa un mērkaķis) 4, 285

«Bija debess bāli zila» (Rožaina atlieka) 5, 489

«Bija divi zemes rūķi» (Laimīgais un nelaimīgais) 4, 242

«Bija gaisma, bija krāsas, bija ļaudis» (Gatavojies) 6, 285

«Bija radītas jau salas» (Veinemeinena dzimšana) (Somu episka dziesma

no epa «Kalevala») 8, 289

«Bija tādi seni laiki» (Rudais, baltais un zaļais) 4, 252

Bijušai skolniecītei («Pa vientulības klusām kalnu pļavām») 5, 48

Bijušais draugs («Viņš brauca jūrā: jaunus ceļus rast! —») 1, 40

Biķera zemē («Kad citur spīd saule — pie mums sprakst sals») (J. Ne-

ruda) 8, 417

Bimini (H. Heine) 8, 127

«Bin heute so mūde, da denke ich gar» (Nogurums) 6, 355

Birokrāts un ordens («Cik vien spēji, tu zagi un rāvi») i, 367

«Birstat, birstat, sniega pārslas» 5, 140

Bišu spiets («Kā jaunu bišu spietu») 2, 376

Boarns nūtveicis 7, 33

Brālības dziesmas jeb Klāviņš un graudeklis roku rokā («Viens ne-

beiguls ap sevi citus vāk») 7, 145

«Brālītis un māsiņa» (Grāmatas lasītāji) 4, 129

Brālītis un nazītis («Mazo brālīti») 4, 40

«Brāļa naudu apdzēris» (Pats savas naudas kalējs) 7, 143

Brāļiem lietaviešiem («Kādi augsti kalni») 5, 56

«Brauc viesi kopā lūgtās viesībās» (Dejas spoks) 1, 356

«Brēca debesis un zeme» (Uz varoņa dzimšanu) (Senarmēpu dzeja) 8,

218

Brēķis («Še, Līna, apkop Viliti») (V. Bušs) 8, 378

Brenci, meiļais! 7, 53

«Brencīti, Brencīti» (Brencītis) 4, 69

Brencītis («Brencīti, Brencīti») 4, 69

«Brencīts, cik ar draugiem plītē» (Patriots) 7, 52

Brīdinātājs («Tu visus brīdini kā draugs») 5, 265

Briesmu vīrs («Ak, ko es pie cirkus redzēju!») 4, 275

Brīnišķīgās acis («Šīs brīnišķīgās acis: vieni stari!») 3, 318

«Brīnum bāls un kluss, un kaunīgs» (Mēness un zeme) 5, 199

«Brīnums, cik drīzi» (Filistris) 1, 42

Brīvais vārds («Vārds — mums zvana pulkstenis esi») 5, 420
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««Brīve, ak brīve!» es dzirdu» (Brīve glābēja) 1, 385

Brīve glābēja (««Brīve, ak brīve!» es dzirdu») 1, 385

Brīvības cīņas izmaksa 7, 215

Brīvības gars («Es vairs nezinu, vai es jel maz esmu dzīvs?») 6, 13

Brīvo vingrotāju vētras dziesma («Šurp, vingrotāji, sanākat!») (P, Mi-

haelis) 8, 415

Broliams lietuviams («Kokios kalni] sienos») 5, 57

Bronzas statua («Drūmi stāv debešu») 1, 326

Bruts un Cēzars («Sveiks tu, klusais lauks, pie tevis nāca») (F. Sil-

lers) 8, 255

«Būdā dzīvo vecs, vecs vīriņš» (Gailītis, kurš nepadevās) 4, 303

Bula laiks («Uz debess dziļi gulies mākonis») 1, 84

Būs diezgan klaušu gaitas... («Būs diezgan klaušu gaitas; atlaid mani!»)

3, 125

«Būs diezgan klaušu gaitas; atlaid mani!» (Būs diezgan klaušu gaitas;;.)

3, 125

«Būt moderns ģēnijs, — ak, kāda laime!» (Modernu ģēniju līgojums)

7, 150

«Būt vienam paliek man vēl arvien» 6, 142

Būtnes bailes («Katra būtne tik tvīkst — sākumam galu jaust») 2, 393

Būtnes dzīves («Tu pirmo dzīvi — cēloņu dzīvi ved») 2, 392

Būtnes mērķi («Telpas dvēslē vērz, — savas stīgas izstiep» 2, 391

Būtu man vārdi («Būtu man vārdi») 5, 131

«Būtu man vārdi» (Būtu man vārdi) 5, 131

Carabbia («Tu cilvēkus nevari panest») 3, 45

Cartušta vēlējums («To jums visiem vēlē Cartušts») 5, 402

«Caur karu un liesmām» (Holandiešu dzeja) 8, 247

«Caur maigu nakti» (Vakara gaita) (A. Štramms) 8, 444

«Caur miesām sīkas ugunsdzirkstis līst» 6, 288

«Caur miglu vien kā sapnis tu man redzies» (Sapnis) 5, 504

«Caur priežu mežiem cauri» (Krēslas bērniņi) 1, 192

«Caur šķirbām svilpo aukstais vējš» (Bēdu leja) (H. Heine) 8, 262

«Caur tevi jauna diena aust» (Dusi!) 1, 262

Caura muca («Tu visu mūžu dien kas dien») 1, 38

Cauri mežam («Man pretī kalns ar tumšu mežu») 2, 190

Celies! («Tumsa, — ne zvaigznes») 1, 126

«Celies, akmens! gulsties, akmens, vietā!» (Pamatakmenim Skolotāju

mājas celtnē 14. maijā 1926. g.) 5, 404

«Celies, Ansi! celies, modies» (Ansis) (P. 2. Beranžē) 8, 258

«Celies, ko gaud?» (Sekmes) 1, 394

«Celies nu, tauta, un durvis ver» (Pirts) 1, 435

«Celies, tu valoda, un eji turpu» (Valoda) (L. Jakobijs) 8, 387

«Celies, vakarvējš, un iesim laukā!» (Pār dzimtenes laukiem) 6, 15

«Celies zelta spārnos, Līga» (Lūgums) 5, 125
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«Celiņš pa zāli un labību lodā» 6, 90

Celties, brāļi, spirgti, jautri! («Celties, brāļi, spirgti, jautri») 5, 126

«Celties, brāļi, spirgti, jautri» (Celties, brāļi, spirgti, jautri!) 5, 126

Ceļa biedre («Dzer drusku ūdens, cik ar roku smeļu») 2, 263

Ceļa gājējs («Mani draugi šaudās kā niedras») (A. Erenšteins) 8, 405

Ceļa gājējs tītenīts («Mazo tītenīti») 2, 136—138

Ceļš («Klintīs ceļš gar jūru lauž sev taku») 5, 452

Ceļš uz jaunu («Sargāties maldīgi cerēt») 1, 378

Ceļš uz laimes zemi («Kur ir ceļš uz tālo laimes zemi?») 3, 469

Ceļinieka nakts dziesma («Uz kalniem vakardzēsma») (J. V. Gēte) 8,

340

Ceļinieka vētras dziesma («Kuru tu neatstāj, ģēnij») (J. V. Gēte) 8,

355

Ceļinieks vakarā («Putekļains svētdienas») (A. Lihtenšteins) 8, 408

Censonis («Ko tu centies? Ko tu gribi?») 5, 508

Cento valli — vai Maggia («Pilna vēju ir lielā kalnu sprauga») 3,

49

Cenzūras brīvība 7, 163

Cerība («Die Hoffnung hat mich vvieder genarrt») 6, 350

«Ceriņi ziedēja, kad tu gāji» 6, 235

Cēzars 15, 65—69

«Ciekkārt mēs kopā nākam» (Piemiņas iz vecās dziesmu grāmatas) 7
(

159

Ciemā («Laimiņa ciemā pie Mirdziņas») 4, 182

Ciemā Aizputē pie dzīviem un mirušiem 18, 475

Ciemā jāiet («Nu aši vajag uzposties!») 4, 181

«Cien. kungs!» (Balss iz publikas) 7, 244

«Cien. latviešu valodniekam» («Latviešu valoda zaļokšņa augā») 7,

133

Cienījame Zobgal kunge! («Es jau sen to rakstam' runge») 7, 135

Cienījamiem lasītājiem 18, 76

Ciešanas («Kā es esmu iejūgts») (A. Erenšteins) 8, 394

Cieta sirds («Tev sirds ir pilna rūgtām asarām») 1, 29

Cietās rokas («Ar savām cietām rokām») 2, 115

«Cieti, bērniņ, actiņas miedz» 6, 59

Cietsirdīgais Fricis («Fricim cietsirdīga daba») 4, 226

Cietuma sienas («Neredzēt vairs cilvēku sejas») 1, 251

«Cik ātri mēness iet!» (Mēness gaita) 3, 463

«Cik auksti šautņu stobri mirdz!» (Viena sirds) 1, 275

«Cik biji patiess» (Labākā politika) 6, 247

«Cik daiļām sievām neizteiktas mīlas!» (Sauļojoša mīla) 3, 366

«Cik darbu daudz! manu dieniņu!» (Leļļu veļas diena) 4, 190

Cik daudz domes būs līdz īstai? 7, 201

«Cik dzīve nabagai cik maz tai laba!» 3, 282
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«Cik glīts ir baltais sivēniņš!» (Skuķītis un sivēniņš) 4, 296

«Cik grūti, grūti! kā man sirdi spiež!» (No mīļās dienasgrāmatas) 3, 537

«Cik lēni no sapņa» (Nosalis ziedons) 3, 244

«Cik lēni vilkās» (Zeltītas lapas) 1, 129

«Cik manā mūžā laimes pabijušas» 3, 383

«Cik rokās man sarkanu ziedu» (Ziedi) 5, 266

«Cik sapņa izmodos, cik darba trokšņa» 2, 205

«Cik savādi man izliekas» (Savā gultā) 6, 177

«Cik skaista esi tu, un cik tu laba!» (Skaistums mierinātājs) 3, 538

«Cik skaista ir šī pasaule!» (Trešā nakts) 3, 406

«Cik skaisti baltā zīda gultiņā» (Ērkšķurozīte un princis) 4, 283

«Cik skaisti dimants pirkstā mirdz!» (Dimants) 2, 288

«Cik steigā apskatos» 6, 196

«Cik stipri gribi, sakal savu laimi» 6, 142

«Cik sūras stundas tomēr, dzestras dienas!» 3, 364

«Cik šaura telpa» (Gals un sākums) 2, 401

«Cik tāli stiepjas tavi pirksti, tik tāli» 6, 172

«Cik tavas rokas ņems šo ģīmetni» (Līdz ar ģīmetni) 3, 534

«Cik tevi mīlu, tikai sapnis zin» (Sapņa ziedi) 3, 457

«Cik tu man roku sniedz, ikreiz es brīnos» (Mana oreāda) 3, 493

«Cik tu pie manis mīti» (Līdzās brūces) 3, 485

«Cik viegli dzīvot ir, kad apzinos» (Vieglums un akmens) 3, 492

«Cik vien ap tevi redzu, visas skaistas» (Bailīga saruna) 3, 422

«Cik vien spēji, tu zagi un rāvi» (Birokrāts un ordens) 1, 367

«Cik vientuļš es ar savu noslēpumu» (Naktī) (D. Frišmans) 8, 470

Cilvēces robežas («Kad senu senais») (J. V. Gēte) 8, 350

Cilvēcības gods («Tu meklē cilvēcības godu») 5, 217

«Cilvēka dvēsele» (Garu dziesma pār ūdeņiem) (J. V. Gēte) 8, 252

«Cilvēka dvēsele, nabaga dvēsele» (Cilvēks un sāpes) 1, 25

Cilvēka mūža garums («Jauns ar vecu saķildojās») 5, 429

Cilvēks («Es esmu pār mežiem») (K. Heineke) 8, 399

Cilvēks un sāpes («Cilvēka dvēsele, nabaga dvēsele») 1, 25

Cilvēku jūtas («Ak, jūs dievi, lielie dievi») (J. V. Gēte) 8, 251

«Cīniņš ir cīniņa vērts» (Par lielumu) 1, 383

Cīņa («Ihr nennt es āngstlichfeiges Zaudern») 6, 355

Cīņā («Pūš vēji neizprotamā niknumā») (Alkajs) 8, 233

Cīņā kritušam dzejniekam par piemiņu («Laika lielumu tu samaksāji»)

6, 130

Cīņā par rakstnieku fondu («Ak, «Māmuliņ», guli tik, guli!») 7, 142

Cīņa pret «Fausta» latvisko tulkojumu 18, 140

Cīņas dienā («Proletāre, latvju strādniecība») 5, 494

«Ciprese stāv saulei priekšā» (Zem cipreses) 2, 293

«Cīrulis pavasarā» (Cīruļa dziesma) 4, 139

Cīrulīts («Kam vēl tā bija?») 4, 8
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Cīruls («Un, kamēr es sēdu un gaužos») 3, 227

Cīruļa dziesma («Cīrulis pavasarā») 4, 139

Cita cilts («Citai ciltij vajga nākt») 1, 434

«Citai ciltij vajga nākt» (Cita cilts) t, 434

Citu laiks («Jo savu laiku nedzīvot ir briesmas») 3, 527

Čakstītes dziesma («Ganu Pēter, ganu Pēter») 4, 138

«Četrdesmit avis, divpadesmit» (Par Bālu Bābelē) (O. E. Hartlēbens)

8, 311

«Četri lielie, četri mazie vēji» 6, 33

«Čigān, kā tu skaiti?» (Čigāna skaitīšana) 4, 43

Čigāna skaitīšana («Čigān, kā tu skaiti?») 4, 43

Čigānu dziesma («Ugas dzen mūs šur un tur») 4, 289

Čir («Jau lapas dzeltējumā iet») 2, 318

Čūska («Kad dieviņš sauli bij radījis») 1, 264

Čūskas acis («Vai pēkšņi dzirkst kas trūdos? Nav jau sprikstis») 3, 104

Čūskas ogas («Nu asras rit, kas retas un tik rūgtas») 2, 327

Čūsku vārdi 3, 89—166

«Da ich gelitten habe» (Dv schonst mich Sonnenduftchen») 6, 358

«Daba nezin, cik tā liela» (Daba un dvēsle) 2, 387

Daba un dvēsle («Daba nezin, cik tā liela») 2, 387

Dabas vienaldzīgā daile («Lūkot vien tik dabas vienaldzīgo daili») 3,

513

Dabisks izskaidrojums («Tā lieta tiešām ir traka») 7, 146

«Daiļa meita spītējās ar sauli» (Meita un saule) 4, 162

«Daiļā vīta, Daiļā nīka» (Baltā saules roze) 4, 250

«Daiļiem rakstiem grieztu, pilnu kausu» (Kauss) (J. V. Gēte) 8, 345

«Daiļš lilju ziediņš, pašu ziemas vidu» 3, 314

Dancītis («Mīlīti, Ancīti») 4, 10

«Dancoja velnēns» (Vācu velns) (Lietuviešu tautas dziesma) 8, 429

«Darba sūrā vara» (Karoga uzraksts Rīgas komunāldarbinieku arod-

biedrībai) 5, 105

Darba tautai («Ne katris ir tavs draugs») 5, 313

«Darbam vara, darbam slava» (Darbs un dziesma) 5, 102

Darbnieku dziesma («Rokam, vedam un veļam») 1, 249

Darbs («Kas ir tas darbs») 5, 257

«Darbs greizsirdīgs» 6, 175

Darbs un dziesma («Darbam vara, darbam slava») 5, 102

Darbs un prieks («Esi uzvarējis — priecājies») 2, 283

Darbu darbs («. .. Mēs vienu posmu esam zaudējuši») 1, 422

Dārgā brīvība («Reizi, šo reizi mēs tomēr») 1, 295

Dārgai Doriņai («Šīs vēja nestās lapiņas») 5, 84

Dārgais viesis («Aug dienas svīdums») 2, 362

Dārgajiem garā tuviem no Lejasciema («Kur, draugi, tauta klus', — tur

dzeja bālē») — 5, 26
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Dārgakmeņi («Ametisti, opāli un hrizoprazi») 3, 500

Dārgiem draugiem, sveicinātājiem uz Pirmo Maiju, kā atbilde («Daudz

mīļas balsis man sauc») 5, 39

Dārgumu trauks («Kad diena ceļas — iet pasauli zeltīt») 2, 223

«Dari ko darīdams» (Apdomā galu) — 5, 204

Dārtulas kapa dziesma («Kolas meita, tu guli») (Ķeltu. Osiāna) 8, 245

Dārzi («Nē, vārtos negribu es tikai vērties») 3, 108

Dārzs («Tepat taču ārā ir mīlīgais dārzs!») 3, 197

«Das Auge wird scharf und heiter» (Norauts pantiņš) 6, 357

«Das ganze Leben m Nebel verbracht» (Nebel und Nacht) 6, 348

Das VVeltgericht («Im Leben haben sie ihn gezwackt») 6, 362

«Daudz karstas sirdis» (Pastara diena) 1, 150

«Daudz mīļas balsis man sauc» (Dārgiem draugiem, sveicinātājiem

uz Pirmo Maiju, kā atbilde) 5, 39

«Daudz par mēnesi ir stāstu» (Mēness un skroders) 4, 240

«Daudz prātīgāka maza priekšrocība» (Reformisti) 7, 203

Daudz redzējušas acis («Bet ja šīs acis vienmēr redzējušas») 3, 397

«Daudz simtu jūdžu tāļumā» (Dzimtenei) 2, 143

«Daudz zvaigžņu debesīm mirdz» (Zvaigznes, puķes un sirds) 3, 520

«Daudzas daļas granātauglim» (Malaju dzeja) 8, 217

«Daudzas dienas, naktis stāv mans kuģis piekrauts» (Jūras brauciens)

(J. V. Gēte) 8, 354

Daugava 12, 175—242

Daugava («Daugavā satek viss zemes ūdens») 5, 398

«Daugavā satek viss zemes ūdens» (Daugava) 5, 398

Daugavas krasti («Skalo savus krastus, Daugava») 1, 427

Dāvāts vārds («Tu jaunu vārdu dāvāji man») 5, 208

Dažādas ziņas 7, 246

Dažiem veciem darba biedriem un draugiem («Pilns pūrs ar veciem

dzīpariem») 5, 109

Dažu labu brītiņu sēdu gan («Dažu labu brītiņu sēdu gan») 5, 133

«Dažu labu brītiņu sēdu gan» (Dažu labu brītiņu sēdu gan) 5, 133

D. B. («Laiks rauj mūs, plūst viss, zūd un tek, un sik») 5, 82

Dc profundis («Ir rugāju lauks, kurā melns lietus krīt») (G. Trakls) 8,

453

«Debess asaras ir lietus lāsas» (Asaras) 3, 547

«Debess grīda apkaisīta» (Svētdienas nakts) 5, 255

«Debess sadugusi» 3, 79

«Debess sadugusi« (Draugam A. M., kas žēlojās par sevi un laiku) 5,

81

«Debess un saule» (Nāk jauna cilts) 1, 244

«Debesu ābeli vēji krata» 6, 116

Debesu dzejnieks («Bāls un pelēks mēness staigā») 2, 370

Debesu nelga («Silts mākonīts kāpj no dienvidiem») 2, 185
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«Dēd vārga diena» 3, 245

«Dein lieber Leib vom Schmerz verzehrt» (Sāpju labdarība) 6, 350

Dejas spoks («Brauc viesi kopā lūgtās viesībās») 1, 356

«Dēļ ikdienas tu žēlojies?» (Akteons) 2, 276

Dēmons (M. Ļermontovs) 8, 5

Deputāts-redaktiers («Priekš runāšanas deputāts») 5, 509

«Der alte Streit ist geschlichtet» (Vecs strīdus) 6, 353

«Der Ekel schūttelt mein Gebein» (Riebās) 6, 353; 20, 59

«Der Kopf ist schwer, das Auge stier» (Domas) 6, 355

Der letzte Schluss («Nur welken, fallen, dann verfaulen») 6, 347

«Der Sand, das ist der Philister» (Smilts) 6, 353

«Der Schmerz verzehrt die Schlacken» (Sāpes) 6, 346

«Der Tritt so schleppend schwer» (Humors) 6
(

345

«Der Zukunftsmensch soli sterben» 6, 361

«Des Schmerzes Adler tāglich fliegt» 6, 345

«Desmit zemnieki reiz laukā gāja» (Taisna tiesa) 4, 160

Devējam («Lai katris stāv uz sevis») 2, 273

«Deviņi balti narcisi» 3, 38

Dibinātas bailes 7, 175

«Die Goldschimmerwortchens, die Dimvogchens aile» (Tava mīla) 6,

360

Die Hoffnung (««Die Hoffnung ist sūss, die Hoffnung ist schon»») 6,

364

«Die Hoffnung hat mich wieder genarrt» (Cerība) 6, 350

««Die Hoffnung ist sūss, die Hoffnung ist schon»» (Die Hoffnung) 6,

364

«Die Liebe dein' ist so grundlos tief» (Bez gala) 6, 360

«Die Liebe konnte ohn' Ende nur werden» (VVerdende Liebe) 6, 335

«Die riesenhaft grausige Ironie» (Ironija) 6, 352

«Die Seele bewegt sich langsam und matt» 6, 341

«Die Seele fault m meinem Leib» (Dvēsle) 6, 353

«Die Tage, Tage gehen hin» (Mūsu laiks) 19, 467

«Die Unruh' wird ewig wāhren» ("VVerden und Gāhren) 6, 363

«Die VVangen hohl, die Lippen fahl» (Verlassen vom Glanze) 6, 363

«Diena atver ļaužu acis» (Ļaužu acis un zvaigžņu acis) 3, 511

«Diena bez saules» (Slieksnis) 2, 365

«Diena jauku jaukā» (Sniega diena) 4, 209

«Diena pēc dienas mirst» (A. Erenšteins) 8, 442

Dienai austot, kara nometnē («Kara nometnē diena aust, pelēka,

drūma») (V. Vitmens) 8, 269

«Dienai ceļā stājas nakts» 6, 146

«Dienām garām iet man ļaudis» 3, 359

Dienas («Ak, grēka solījums! ..») (E. Stadlers) 8, 391

Dienas allažība («Pār tevi dienas allažlba») 2, 292
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Dienas ausma («Nau taisnība tām senām sērām») !, 414

Dienas lakstīgala («Tu dienā nāci, lakstīgala») 3, 452

Dienas Lapai («Ik dieniņas lapas bira») 7, 54

«Dienas, nedēļas, mēnešus» (P...) 5, 42

«Dienvidus debesu» (Salve!) 2, 218

Dievišķais («Augstsirdīgs cilvēks lai ir») (J. V. Gēte) 8, 253

«Dievs, ak, dievs, cik man grūta sirds» 5, 181

«Dievs dusmojas, baras, noputojies dusmās» (Fortissimo) (M. Babičs)

8, 274

«Dievs labi dar' ko darīdams» (Pieticīgs vīrs) 6, 247

«Dievs un cilvēks, pasaule, liktens» 5, 134

«Dievs un N..... ceļ caru» (No dieva kārais) 5, 218

Dievs un Velns 15, 59—64

Dīgsts («Pret pašu laiku — nebaidies cīņā iet») 2, 366

«Dimanti pār ūdeni staigā!» (Zieds) (A. Štramms) 8, 445

Dimants («Cik skaisti dimants pirkstā mirdz!») 2, 288

«Div' balti gulbji» (T. X.) 5, 82

Div' dūjiņas gaisā skrēja 15, 229—231

Div' jauni zēni («Div' jauni zēni iet un dzied») 3, 35

«Div' jauni zēni iet un dziet» (Div' jauni zēni) 3, 35

Divas saules («Visi šaubu mezgliņi») 3, 490

«Divas zvaigznes» 3, 287

Divējādi svārki 7, 174

Divi gāju balodīši («Vakar viegla migla») 2, 188

Divi mīlulīši («Wir wollten frei sein, gānzlich frei») 6, 351

Divi smiekli («Viens mirklis smieklu, kad tu uzveicis») 2, 328

Divi spīgulīši («Mein Liebling
F

und bist dv nimmer da») 6, 349

Divi vēji («let divi vēji») 1, 425

«Divi vērši sētas galmā» (Dueļi) (H. Heine) 8, 427

Divkāršs pienākums («Ar vienu nepietiek») 1, 400

Divpadsmit mēneši («Nu nākat, bērniņi, izstāstāt») 4, 29

XII galdiņš («Gilgameš, kad tu apakšzemes garus gribi redzēt») (Sen-

asīru dzeja) 8, 283

Divsirdis («Tu savu sirdi manim devi balvā») 3, 373

Divu invalīdu saruna par tiem, «kas neaizmirst», bet aizmirsti tiek

(«Kungs, pērkat kādu nieciņu») 5, 421

Divu pēperkoku saruna («Pēperkoku zirdziņš») 5, 425

Dižtēva zēnam («Tā tev būs darīt») 1, 372

D. M.( kad vēlējās raksturojumu («Tūkstots spīguļos spīdi») 5, IM>

Dod ēst («Jāsarauj reiz tā ēšana») 4, 54

«Dod manim kokli, Vanemuine» (Kalevdēls) (Iz igauņu epa) 8, 292

«Dod vēl jautru, kaislu prātu» (Mirēja vēlējums) 5, 193

Dodiet dusēt! («Dodiet dusēt sniega segā») 5, 142

«Dodiet dusēt sniega segā» (Dodiet dusēt!) 5, 142
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«Doma iet un atkal» (Sausā priede) 2, 294

«Domā uz dzīvi» (Vitām, non mortem recogita) 1, 402

Domas («Der Kopf ist schwer, das Auge stier») 6, 355

«Domas smadzenēs zibeņiem šaudās» (Dzejnieks aiz letes) 7, 148

«Domas un baigi» 5, 197

«Domātājam iepriekš nolikts» 5, 170

«Domāts princips, dienas gaita» 5, 171

Domes domas («Arvien jūs gaidāt, lai dome ko dara») 7, 204

«Domīgs apsēžos» (A. Kojcovs) 8, 425

«Domu viļņos līgojas» 3, 33

Drāmu temati 15, 327—336

Draudzene un draugs («Aiz logiem gari lieti līst») 2, 257

Drauga dziesma («Tu toreiz dziesmu teici man») 2, 121

Draugam A. M., kas žēlojās par sevi un laiku («Debess sadugusi») 5,

81

Draugam par mierinājumu, kad viņš bij zaudējis savu mīļāko ilūziju

(«Mans draugs, nāc, kopā vērsimies») 5, 85

Draugam skumjā brīdī E. L. («Nāca vēji, gāja vēji») 5, 114

Draugiem, kas skuma par savu vājumu («Viss noslēpums ir šis») 5,

76

Draugu piemiņa («Es viņu mīlēju») 2, 123

Drebošā sirds («Kā slapji palagi») 1, 196

Droša cīņa («Drošāko cīņu mēs vedam») 5, 244

«Droša ir cīņa, jā gan!» (Pašdarbība) 1, 389

«Drošāko cīņu mēs vedam» (Droša cīņa) 5, 244

«Droši meties ļaužu drūzmā» (Dzīvā dzīve) 2, 284

Drošprātis («Viens, divi, trīs») 4, 23

Drošsirdīgā meldermeita («Kauc vējš, un tumsa zemi sedz») (V. Bušs)

8, 377

Drošums («Pāri blāknumam rūpju brīvs») (J. V. Gēte) 8, 331

Drudža sapnis («Nemierīgs un mocošs bija») 2, 332

«Drūmi stāv debešu» (Bronzas statua) 1, 326

«Drupana griba, izkurtis spēks» 6, 151

Drusku atmiņu 18, 480

«Drusku pasalst, un atkal līst» (Savvaļnieks un ziema) 4, 205

«Dv hast sie ja m dieser Hand» (Sangvojana) 6, 363

«Dv Liebling mein, dv liebest mich» (Mazs spīgulīts) 6, 351

Dv schonst mich Sonnenduftchen («Da ich gelitten habe») 6, 358

Dubļi Ķemeros («Tu pats mums sniedzi «Tautas naidnieku»») 7, 193

Dubultu grāmatu vešanas derīgums («Vienkārši saskaitot, paši sev kai-

tam») 6, 248

«Dūca sistavas, kas gaismu auda» 6, 44

Dueļi («Divi vērši sētas galmā») (H. Heine) 8, 427

"Dūjiņa mājās sēd» (Pārītim, kas bija sabāries un atkal salabis) 5, 47
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Dūmi («Dzelzceļa dūmi ceļas un kupli briest») 3, 219

Dūmi («Kā loga priekšā dūmi») 6, 244

«Dūmi laiski stiepjas» (Pēc ilgas guļas) 1, 171

Dunduru pasta taša 7, 54

«Durstīt to pašu, ko mīl» 6, 140

«Dus, lēni elpodama, jūra» 6, 137

Dusas vieta («Mani nogurušie kauli») 2, 135

Dusil («Caur tevi jauna diena aust») 1, 262

Dvēsele dziļā («Dvēsele dziļā») i, 212

«Dvēsele dziļā» (Dvēsele dziļā) 1, 212

Dvēselītes nesējiņas («Tumšā naktī vēji drošāk dauzās») 3, 445

Dvēsle («Die Seele fault m meinem Leib») 6, 353

Dvēsle bez ziedu («Neprasi man») 3, 437

«Dvēsle, dvēsle» 3, 354

«Dvēsle sēd pie spoguļa» 6, 91

Dvēsles akas zelta vāki («Es pirmās redzu acis: smagi plaksti!») 3,

320

«Dvēsles plūdi, sāpes, bezgala stari, atnākat!» (Revolūcijas uzsaukums)

(F. Verfels) 8, 457

Dzeguze («Bez tēvu zemes, bez savas mājas») 2, 192

Dzejas («Kad nāve») (V. Hāzenklēvers) 8, 443

Dzejas tēlu pārmetumi («Tu aizej prom no mums, tu atstāj mūs») 5,

428

Dzejnieka jautājums («Es nezinu, kā labāki gan bija?») 6, 222

Dzejniekam Rieteklim («Tev, līdzcensonim latvju gara gaitā») 5, 107

Dzejnieks («Atdariet maciņus») 7, 26

Dzejnieks aiz letes («Domas smadzenēs zibeņiem šaudās») 7, 148

Dzejnieks un karš («Es dziedāju atriebes dziesmas, sarkanšķērdējas»)

(A. Erenšteins) 8, 404

Dzēlīga dvaša («Aizšalcis, nobālis») 3, 223

Dzelons sirdī («Kā smagums krūtīs velk, kā sirds man svaidās!») 3,

343

Dzeloņu krekls mugurā («Nātru kreklu mugurā tev vilka») 6, 59

«Dzeltējuši bērzu zari» 6, 262

«Dzeltena kā liela ola» (Ainava) (A. Žiro) 8, 433

Dzeltena mute («Ko čakarē») 4, 127

«Dzeltenais putnis, dzeltenais putnis» (Ilgas pēc dzimtenes) (Ķīniešu

nezināms dzejnieks) 8, 219

«Dzeltens, izkaltis» (Purva vaivariņš) 1, 194

«Dzelzceļa dūmi ceļas un kupli briest» (Dūmi) 3, 219

«Dzelzceļa vilciens» 3, 182

«Dzelzceļa vilciens atkal steigdamies traucas» 3, 235

«Dzelzceļa vilciens rauj mani prom» (Garām) 3, 217

«Dzelzs, tu vēl zobenos» (Almogavaru dziesma) 5, 234
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«Dzer drusku ūdens, cik ar roku smeju» (Ceja biedre) 2, 263

«Dzer, manu brālīt» (Leišu tautas dziesma) 7, 48

Dzērājs 15, 242—276

Dzērājs āzis («Gribat vecu stāstu klausīties») 4, 154

«Dzersim un ēdīsim» (Baskājiešu dziesma) 6, 249

Dzērvei («Dziedi, mīļā dzērve, dziedi») (Armēņu tautas dziesma) 8,

418

Dzērves gaita («Zem tavām kājām lapas mīksti sedzas») 3, 509

«Dzevam līdzīgs šķiet man tas laimes dēliņš» (Sapfo, Nr. 2) (Sapfo) 7,

15

Dzied jauns mīlētājs, kurš mirst tāli no savas dzimtenes («Vedat mani

turp, kur mana mīļā») (Armēņu tautas dziesma) 8, 418

Dzied jauns vīrs, kas aiziet svešumā («Saldā mīļā, sveicu tevi raudot»)

(Armēņu tautas dziesma) 8, 420

«Dziedāju, dziedāju» (Putniņa dziesmiņa) 5, 248

«Dziedi, mīļā dzērve, dziedi» (Dzērvei) (Armēņu tautas dziesma) 8,

418

«Dziedot mala pērkoņtēvs» 6, 159

Dziesma par ērgli 18, 260

Dziesma par ērgli («Augstaugsti kalnos rāpj odze gulties») (M. Gor-

kijs) 8, 314

Dziesma par naudu («Vairs naudas nav») 5, 242

«Dziesmiņ' mana kā dziedāta» (Apdziedāšanās) 7, 67

Dziesmiņas gaitas («Ko tu pūti, meža dūja») 2, 194

Dziestoša uguns («Bet kad nu tomēr viss tik ilūzija?») 3, 340

«Dziļā mierā ūdens rimis» (Jūras klusībā) (J. V. Gēte) 8, 330

«Dziļā sniegā lapsa lēni brida» 6, 28

«Dziļākajam pētniekam» («Ideja esot tev idejas galā») 7, 132

Dziļākās domas («Dziļākās domas») 1, 27

«Dziļākās domas» (Dziļākās domas) 1, 27

«Dziļas bezcerību sēras» (Heraklim E. M., kurš domāja, ka ir pienā-

kums būt drūmam) 5, 117

Dziļās slāpēs («Saki manim, zemes māte») (S. Petēfi) 8, 260

Dziļās telpās («Ar ašu roku pavasars») 2, 85

D7Ui grimuši! 7, 175

Dziļumā («Vai rudenī cīruļi») 2, 177

!( Dzimst cilvēks viens, un mirst viņš atkal viens» (Viens) 3, 110

«Dzimtenē putniņi skaļāki dzied» 6, 183

Dzimtenei («Daudz simtu jūdžu tāļumā») 2, 143

Dzimtenes kāpās («Zeltā vizo saules stari») 3, 206

Dzimumdiena («Še es esmu, Ritiņa») 4, 44

"Dzirdi, es šīs cietās istabas» (Izbraukums) (A. Lihtenšteins) 8, 394

«Dzirdu, ka tautieši» 6, 127

«Dzirkstošu sirdīs dzērienu lejat» (Tik tālāk) (V. Kamenskis) 8, 277
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«Dzisa saule debesis» (Krišjāņa Barona piemiņai) 5, 64

«Dzistin dziest mans lampas guntiņš» 5, 169

Dzīvā dzīve («Droši meties ļaužu drūzmā») 2, 284

Dzīvā kvēle («Saules dzīvā kvēle kaist») 2, 158

Dzīvā sapņa zeme («Un ēnas tur ceļas pie sliekšņa») (L. Perecs) 8

471

Dzīvais («Sniegam līdz uz zemi») 2, 368

«Dzīve sapnis, sapnis klīst» 3, 8

Dzīve saulē, dzīve mēnesī («Redzējis es tevi tiku agrāk dienā») 3,

496

Dzīves acis («Aus deinen Augchen Leben schlāgt») 6, 357

Dzīves advokāts («— Nu, ko tu saki? —») 3, 479

Dzīves dziesma («lenaids ir nepietiekošs») (F. Verfels) 8, 454

Dzīves pūra sēkliņas («Kā milzu kapu kopās nakti skatos») 3, 321

Dzīves riņķošana («Kaļu, kaļu, ko es kaļu») 7, 25

Dzīves sargs («Tev visas dienas, labas tā kā ļaunas») 3, 131

Dzīves sējējs («Apstulbis tu domās stāvi») 1, 336

Dzīves taka («Grib dzīves taka vest no kalna lejā») 3, 144

Dzīves vērtība («Pats niecīgākais zemes tārps ir svēts») 6, 259

«Dzīvi tik dzīvot ir maz» (Laužams liktens) 3, 525

«Dzīvības mūžīgam spēkam» 6, 88

Dzīvības trauks («Jau sīkie putniņi mosties sāk») i, 426

«Dzīvību dzīvot nav vērts» 6, 88

Dzīvokļu trūkums («Teic māmiņa: «Cik grūt', cik grūt'»») 4, 49

«Dzīvot — ir karot pret tumsas spoku» (H. Ibsens) 8, 268

«Dzīvot, Lesbija mīļā, vajg un mīlēt» (Katulla. Lesbijai) (Katulls) 7, 14

«Dzīvot neredzamu dzīvi» 6, 81

«E, jūs plikadīdas, pelēcīgie ļautiņi» (Volgas viļņi) (V. Kamenskis) 8,

277

«E, lielais laiks mūs licis kaunā!» (Es ar!) 1, 365

Ebērs 15, 114—116

Edera («Pilns melnu ogu pavasaragrumā») 3, 34

Eduards Veidenbaums 15, 189—192

Edvards («Tavs zobens ko tā asiņo») (Skotu tautas balāde) 8, 302

«Efeja vija» 3, 39

Eglīte — princese («Ziemsvētku eglīte») 4, 86

«Ei, krievzemnieki» (Pārvērtība) (S. Jesenins) 8, 278

«Ein guter Trost, der bleibt ja nach» (Padoms) 6, 354

«Ein Sausen steigt, es tagt, es tagt!» 6, 342

«Ein schmaler Streifen Abendlicht» 6, 361

«Ein seichtes Meer ist noch zuviel» (Jūra) 6, 353

«Ein Zukunftsmensch kann nicht vergehen» (Nākotnes cilvēks) 6, 348

Eiropas kara momentā 18, 444

«Eita jūs, pantiņi, sveicināt cita!» (Mīļai Līziņai vārda dienā) 6, 66
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«Ej, cīņas liesmu kopt!» (Sarkanais simts) 5, 258

«Ej, sadedz un spīdi» (Zem pelniem) 2, 154

«Ej uz galu, laiks!» 1, 413

Ej vien! («Mēs vienu kauju zaudējām») 5, 309

«Ej vien un bēdz, pa kuru ceļu gribi» (Stāvi, bēgli!) 3, 130

«Ekur metējs Miķelis» (Akmeņmetējs Miķelis) 4, 294

«Ekur muižnieks, tas tik muižnieks!» (G. Lesings) 8, 426

Elēģija («Es ilgāk vairs to nepanesu, tēvs») 1, 140

Elementāras varas («Kas to gan zina, vai šīs varas dzīvas») 6, 251

Emigranta drāma 15, 318

Emigranta sakāms vārds (««Übi patria, ibi bene»») 5, 261

Emilio Despres 15, 320

Ēnas puķe («Tu vienmēr priecājies, arvienu vairāk») 3, 482

Ēnas vīrs un es («Kas tas ir, kas man runā pretī?») 3, 403

Epigramma («Goda trūkumu nest daudz grūtāki ļaudīm par badu!»)

7, 43

Epigramma («Kas to teica, tas meloja») 7, 47

Epigramma («Tie «deutscher Gott» un «mūsu» dievs tik saukā») 6, 103

Epigrammas («Ir pamatšķira proletariāts») 5, 291

Epitāfija («Pusmūža vien tu dzīvē baudīji») 5, 252

Epizode («Es tavā dzīvē tikai epizode») 3, 478

Epus 1905 6, 5—60

«Ērglis noskrēja garām» 6, 191

Ērglis un dūja («Jauns ērglēns cēla savus spārnus») (J. V. Gēte) 8
f

352

Ērgļi pavasara jūtās («... Bet atpakaļ») 5, 260

Erksītis («Kalnus un aizas») 1, 418

Ērkšķrozīte un princis («Cik skaisti baltā zīda gultiņā») 4, 283

Es ar! («E, lielais laiks mūs licis kaunā!») 1, 365

«Es atkal aiziešu» (Pie sevis aizeju) 3, 530

Es atkal veru vāku ... («Es atkal veru vāku — lai nu dzeltu») 3, 156

«Es atkal veru vāku — lai nu dzeltu» (Es atkal veru vāku ...) 3, 156

«Es bāra meitiņa» (Bārenīte) 4, 81

«Es bārenīte» (Lietuviešu tautas dziesma) 8, 238

«Es daru to ar ziņu» (Ar ziņu) 2, 246

«Es dēls tai zemei, kur ir mežs un mežs» (Latgale) (J. Vorkuls) 8,

412

«Es, draugs, šos smaidus pazīstu» (Ezers nakti) 2, 233

«Es dziedāju atriebes dziesmas, sarkanšķērdējas» (Dzejnieks un karš)

(A. Erenšteins) 8, 404

«Es dzirdu, dzirdu: — tagad jau gan» (Prātīga rīcība) 1, 45

«Es dzirdu, Jāzepam aizvien vēl raudas» (Jāzepa atjūtas) 5, 467

«Es esmu atkal tur, kur bijis» (Vecā vietā) 2, 161

«Es esmu nagla —
aša durt» (Vienības gars) 5, 290
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«Es esmu pār mežiem» (Cilvēks) (K. Heineke) 8, 399

«Es esmu resnais moceklis» (Resnais moceklis) 6, 284

«Es esmu sevi radījis pats» 5, 219

«Es esmu tā stīga» (Vijolnieks un miņa) 2, 320

«Es esmu zobens, es esmu liesma» (Himna) (H. Heine) 8, 263

«Es gaidu, ceru» (Ilgas gaidas) 5, 408

«Es gribu apsēsties» (Kuģenieks) 4, 73

«Es gribu laipu pāri likt» (īsā laipa) 2, 334

«Es gribu prieku vien» (Prieka ceļš) 3, 414

««Es gribu redzēt, kur tavs prieks?» — Nav tuvu. —» (Mans prieks)

2, 382

«Es grūtā brīdī noma]' nosēdos» 3, 64

«Es ilgāk vairs to nepanesu, tēvs» (Elēģija) 1, 140

«Es ist dahingefahren» (Samsara) 6, 336

«Es izbaudīju sāpes līdz pat galam» 6, 144

Es izbijies esmu («Es izbijies esmu un trīsu tā») (J. Neruda) 8, 471

«Es izbijies esmu un trīsu tā» (Es izbijies esmu) (J. Neruda) 8, 471

«Es jau neesmu tā noskumis» 6, 214

«Es jau sen to rakstam' runge» (Cienījame Zobgal kunge!) 7, 135

«Es jūs mīlu, tvaikoņsvilpieni!» (Es mīlu) (A. Gastjevs) 8, 281

«Es, kas izgāju no sava tēva jaunās sējas» (Sēras) (F. Šnaks) 8, 271

«Es klausījos koka zaros; — un skanēja lapās» (Mēs nē) (F. Verfels)

8, 457

«Es klusā rezignācijā jau likos rimis» (Uz mājām!) 3, 404

Es labu darbu darījis («Līksmojies, sirds!») (F. Verfels) 8, 455

«Es laidos grimt un nogrimu» (Qui si sana) 2, 219

«Es lasu laikrakstos, kad manim nāk» 6, 119

«Es lieldzejnieks un arķidakteris» (Sludinājumi) 7, 143

«Es mājās pārnācis pirms sava laika» 3, 251

«Es mīlēju jūs visus līdzi silti» 3, 348

Es mīlu («Es jūs mīlu, tvaikoņsvilpieni!») (A. Gastjevs) 8, 281

«Es mīlu tevi» 3, 273

«Es nāku, es nāku! es pazīstu jūs» 3, 201

«Es nedomāju to» (Veidotājs) 2, 367

«Es negribu mirt» 6, 184

«Es nesaderu ar šo pasauli» 6, 187

«Es nesaku, ka mūžam jaunam būt» (P. GJebka) 8, 466

Es nesapņoju («Es nesapņoju») (B. Šēnlanks) 8, 401

«Es nesapņoju» (Es nesapņoju) (B. Šēnlanks) 8, 401

«Es nezinu, kā labāki gan bija?» (Dzejnieka jautājums) 6, 222

«Es nezinu, kā tām klusēt likt» (Balsis) 5, 240

«Es noskatos, kā man sirmo» (Nabaga miesas) (K. Einšteins) 8, 406

«Es pārsteigts klausos: lūk, tas vārds bij mans» (Pa rudzu lauku) 2,

371
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Es pasauls aukstumu..; («Es pasauls aukstumu jau agri jutu») 3, 123

«Es pasauls aukstumu jau agri jutu» (Es pasauls aukstumu;..) 3, 123

«Es pastāstīšu to reizīti» (Mazais brālītis un maizīte) 4
f

277

«Es pati sevi vēroju un brīnos» (Mīla brīves raisītāja) 3, 497

«Es pats sev vietu izvēlos un nāku šurp» 6, 192

«Es pavēru to vāku vecam šķirstam» (Vecais šķirsts) 3, 103

«Es pazudis, es nespēju vairs nīst» (Pazudis) 3, 161

«Es piegriežos klāt» (Aizgājējas meitenes dziesma) 2, 114

«Es pilns esmu domu un jausmu» (Pārpilnība) 6, 245

«Es pirmās redzu acis: smagi plaksti!» (Dvēsles akas zelta vāki) 3,

320

«Es putnis — dzeguze, vai manas dienas» (Es ticu) (V. Eple-Palubejka)

8, 413

«Es raudājis esmu» (Apaļš cilvēks) 2, 269

«Es redzēj' mēnesi un Egeiskās» (Pilsēta) (J. Hodiss) 8, 439

«Es redzu — laukā arājs vagas dzen» (Balti balodīši) 3, 449

«Es redzu — lēni nāk jau vientulība» (Vientulība) 6, 234

«Es ritu» 2, 357

«Es roku dobji zemē» (Kalnracis) (P. Bezručs) 8, 416

«Es saku sev: tu nezini» (Fiammetta) 2, 250

«Es sapņoju par varavīkšņu» (Ziemas karš) (Li Tai-pē) 8, 221

«Es savām sāpēm sedzu puķes pāri» (Pieta) 2, 319

«Es savas kailās rokas gribu salikt kopā» (Zēns dārzā) (B. Sikele) 8,

450

«Es sēdu naktī vēlvēli» (Zvaigznes) 6, 243

«Es sev par kaunu neieskatu to» 6, 136

«Es siltā saulītē tev guļu taisu» (Raisītas sprādzes) 3, 322

«Es sitzt m mir ein Angstgefūhl» 19, 294

«Es skaidri zinu — kurp es tagad eju» 6, 186

«Es skaistu sapņu tā kā laivas līgots» 3, 293

«Es skatos laukā» 3, 215

«Es skatos tavā ģīmetnē, un jausma» (Laimes jausma) 3, 375

«Es skatos tavā skaistumā: kāds brīnums!» (Neskatāmais brīnums) 3,

329

«Es staigāju mežā» (Atrasta) (J. V. Gēte) 8, 324

«Es staru bārkstis šūšu tev ap drēbēm» 6, 50

«Es streit't fūr uns der rechte Mann» — «Priekš mums cīnās īstais

vīrs» (Iz vācu dziesmu grāmatas) 7, 221

«Es šķitos vientuļš esam» (Likums) 2, 344

«Es šo nakti negulēju» (Sena aukles dziesma) 2, 335

«Es tagad eju, mana tēvu sēta» 3, 381

«Es tāli gājis, manim slāpst» (Slāpju dzēsēja) 3, 521

«Es tavā dzīvē tikai epizode» (Epizode) 3, 478

«Es tava nakts un mēnessmeitiņa» (Mēness laiva) 3, 465
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«Es tēti itin mīlu gan» (Nerātnis) 5, 496

«Es tevi atlaižu, tad ej nu ar!» (Ardievas) 3, 548

«Es tevi mīlu — slims, ak, ir šis vārds» (Rudens dziesma) 5, 412

«Es tevi, mīļā, redzu» (Tāļš viesis) 6, 245

«Es tevi turēju» 5, 198

«Es tevim roku uzliku» 6, 270

«Es tevim skūpsta nedošu» (Uz koncertballi) 3, 411

Es ticu («Es putnis — dzeguze, vai manas dienas») (V. Eple-Palubejka)

8, 413

«Es ticu visspēcīgam zelta teļam» (Ticības apliecība) (Dž. Džusti) 8,

260

Es tik tāpat («Lūpiņas atšiebtas») 4, 79

«Es tiku draugam jautājis» 6, 87

«Es to mīklu minu» (Atminējums) 4, 34

«Es to savu sirdi» 6, 153

«Es to vienmēr teicu» 6, 68

«Es tomēr laimi baudījis» (Manam draugam — skeptiķim par atbildi)

5, 77

«Es topu saukts, — man atsaukties nav spēka» 6, 158

«Es toreiz rāvos kļūt no visa vaļā» (Tūkstots stīgas) 3, 96

«Es trijās trimdas esmu izcietis» 6, 180

«Es turu pirmo tavu vēstuli» (Pirmā vēstule) 3, 416

«Es vairs nezinu, vai es jel maz esmu dzīvs?» (Brīvības gars) 6, 13

«Es vakar biju uz tevi ļauns» 3, 56

«Es vakar novēroju podnieku» (O. Haijams) 8, 228

«Es valstīm sacerēšu dziesmu» (Valstīm) (V. Vitmens) 8, 270

«Es war ein schoner, lieber Traum» (Kein Traum) 6, 336

«Es war nur ein nichtig alltāglicher Grund» (Tik divas dienas vien)

6, 346

«Es veco mīlu iz krūtīm» 6, 72

«Es vēl ko labu zinu» (Atspulgs) 2, 245

«Es vēlreiz senos sapņus sapņoju» 3, 284

«Es vienmēr esmu dzīvojis» 6, 282

«Es vienos ziedos vadu visu gadu» 3, 315

«Es viens ar savu taisnību» 6, 134

«Es viņu mīlēju» (Draugu piemiņa) 2, 123

«Es viņu mīlu» (Koļcova) (A. Koļcovs) 7, 21

«Es visas jūsu jūtas tagad zinu» (Starojoša roka) 3, 367

«Es viss še esmu» (Arī viņai) 5, 85

«Es visu dzīvi bēdājies» (Ko es gribu?) 6, 214

«Es visu laiku kavējies ar bērniem» 6, 206

«Es zinu gan» 3, 55

«Es zinu jūs, pusvientulīgie garā» 6, 72

«Es zinu, ka nekā es nepanāku» 6, 94



«Es zinu, kas bads; es zinu, kas sals» (Ko es zinu) 2, 163

«Es zinu: slēpu sen tu kājas āvi» (Slepens kāju āvējs) 2, 343

«Es zinu tavu spriedumu» (Negrozāms spriedums) 1, 373

«Es zinu tik vien teikt: cik ziedi skaisti!» 3, 328

«Es zinu, zinu» 6, 196

«Es zvērot atsakos» (Atzvērests) (R. Šikele) 8, 400

«Esat miji sveicināti» (Prologs Nacionālā teātra 5 g. darbības piemiņai)

5, 97

«Esi uzvarējis — priecājies» (Darbs un prieks) 2, 283

««Ēstgriba,» teic, «nāk ar ēšanu»» (Novecojusies paruņa) 7, 218

E. Voltera priekšlasījums par leišu literatūru 18, 22

Ēzeja gudrība («Vecs bij ticis ēzelis») 4, 278

Ezera noslēpums («Ļaudis saka: dzelmē grimušas lielās laivas») 3, 191

Ezers («Kā klusa, melna acs») 3, 190

Ezers nakti («Es, draugs, šos smaidus pazīstu») 2, 233

Ezis («Izkalts bija debess zilais katlis») 4, 93

Fabrikas meitenes dziesma («Ak, lakstīgala, nedziedi») 1, 57

Faihilla («Nu es uz neveidibu eju, zinot») 3, 361

«Fantāzija! iantāzija!» (Pārdrošā doma) 5, 320

Fatamorgāna («Man karstas dienas bij un tuksnešceļi») 5, 347

Fatums («Pusaizmiegtām acīm») 5, 210

Fausts (J. V. Gēte) 16, 5—478

Felkerzāma kalniņš («Pa otrai rokai zaļš apaudzis kalniņš») 3, 192

«Feuchtkalter Nebel ūberfliegt» 19, 313

Fiammetta («Es saku sev: tu nezini») 2, 250

Fiat justitia! («Tik viena vienīga ir taisnība») 1, 144

Filistris («Brīnums, cik drīzi») 1, 42

Filistris aprīlī («Te snieg un salst bargāk») 1, 233

Filmas «Iz nāves bedrēm» scenārijs 15, 349—358

«Fior di mirti» 3, 60

«Fiore di lenta» (Itāļu meitenes dzied) 3, 32

Fiore di maggio («Kad viņa cēli dejo lēno valsi») 3, 21

Fortissimo («Dievs dusmojas, baras, noputojies dusmās») (M. Babičs) 8,

274

Francijas jaunākā literatūra 18, 211

Francijas republika 18, 38

Franču pirmais novelists 18, 238

«Freundlich wie der» (Zum Geburtstage) 6, 335

"Fricim cietsirdīga daba» (Cietsirdīgais Fricis) 4, 226

Fūrmanis Henšelis 18, 225

«Gabaliem no manis nokrīt vecā dzīve» (Vasaras rudens) 6, 238

«Gada tirgus galā» 5, 153

«Gadi pārgriežas» (Rudens) (V. Klemms) 8, 452

«Gaidas, ak, kā nospiež gaidas!» (Putniņš krātā) 3, 435

643
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«Gaidīt jūs gaidījāt ilgi» (Memorandum) 1, 225

Gaidītā vēstule («Tik ilgi gaidīju to vēstuli») 2, 248

Gaidošs brīnums («Vai neviļ gars, kas izmisuma raida?») 3, 145

Gailītis, kurš nepadevās («Būdā dzīvo vecs, vecs vīriņš») 4, 303

Gailīts ar savu gaspažu («Gailīts ar savu gaspažu») 6, 236

«Gailīts ar savu gaspažu» (Gailīts ar savu gaspažu) 6, 236

«Gaismas piezīdušies spigulīši» (Saule) 6, 46

Gaismas pils («Iz tumsas baismas») i, 170

Gaisos («Gar kalna pakāji») 6, 133

«Gaiss elpo lēni, atlaidies no versmes» (Aspazijai) 5, 18

«Gaiss guļ tik nekustams lejā» (Viena galotne) 2, 210

«Gaiss top vēss, un vēji ceļas» (Uz mājām braucējiem) 2, 119

Gaiša istaba («Bez saules greznākā istaba») 7, 245

Gaitas gājējs («Kad man gadās manā gaitā») 2, 373

«Galā izvedēja diena klātu» 6, 52

Gala panākums («Ko lielies un sodies?») 2, 131

Galda dziesmas («Atverat vara vārtus») 7, 84

«Galds un krēslis gaidot stāv» (Salmu rokās) 5, 307

Gals un sākums 2, 197—408

Gals un sākums («Cik šaura telpa») 2, 401

Galvas darbs («Ko jūs brēcat, ka liktens jums skarbs?») 1, 34

«Gan augs, gan izaugs» 6, 261

«Gan gana gulēts» 5, 143

«Gan ir garas rokas tevim, mūžība» 5, 386

«Gan labas visas gadskārtas» (Praktiskais zēns un rudens) 5, 251

«Gan saule spīd» (Aizmākta saule) 1, 285

«Gan saule stariem nokauj slimības» (Sāpju ceļš) 6, 285

Gana bēres («Viens gans nomira») 4,. 89

«Gana bieza kalna krūts» 6, 154

«Gana mana laime aug» 6, 154

Gana sēru dziesma («Tur augšā viņā kalnā») (J. V. Gēte) 8, 337

Ganam Jurģis, ganei Māre («Ganiņš ganei smiedams teica») 4, 143

«Ganāms pulks bez gana» 6, 163

Ganimēds («Kā rīta vizmā») (J. V. Gēte) 8, 351

Ganiņš («Spoža saule, kupla lazda») 2, 100

«Ganiņš ēda sausu maizi» (Skudra un zirneklis) 4, 142

«Ganiņš ganei smiedams teica» (Ganam Jurģis, ganei Māre) 4, 143

Ganiņš un pelēkais Strazdiņš («Saimniece ganiņu izdzina ganos») 4,

137

Gans («Reiz bija gans, tāds tūļa») (J. V. Gēte) 8, 328

«Ganu Pēter, ganu Pēter» (Čakstītes dziesma) 4, 138

Gar jūras naktīm («Ne izskaidrot, ne atvainot») 2, 281

Gar jūras smiltīm («Neviena nav tev vajdzīga») 2, 279

Gar jūras šalkām («Kur palicis viss? — Es nezinu») 2, 280
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«Gar kalna pakāji» (Gaisos) 6, 133

«Gar kalnu ēna garām slīd» (Klaidonis un kalns) 2, 183

«Gar krastu netīrs sniegs, — tās atliekas» 6, 256

«Gar sauli ēna slīd, un saule bālst» (Latvijas skolotājam Pēterim Ozo-

liņam par piemiņu) 5, 67

«Gar vaigu galiem» (Mati gar vaigu galiem) 3, 458

«Gar visu vakarpusi putens ceļas» (Pavasara vētra) 1, 182

«Gar zemi zemu vilkās vējš» 6, 74

«Gar zvaigznēm aši mākons iet» (Nakts, mēness un divas zvaigznes) 3,

392

Gara gaita («— Bet vis vēl augstāk, augstāk gaita sniedz») 1, 155

Garā migla («Uz lapām migla smalki līst») 3, 520

Garām («Dzelzceļa vilciens rauj mani prom») 3, 217

Garām! («Garām, garām!») 1, 242

«Garām, garām!» (Garām!) 1, 242

Garīga izpārdošana 7, 180

«Garām aiziet viss un paliek neredzēts» 6, 191

Gars lauzējs («Gars, vielā dzimis, netaps vairs par vielu») 3, 136

«Gars nu dusējis, lai dus nu miesas» (Stiegu puķes) 5, 460

«Gars, vielā dzimis, netaps vairs par vielu» (Gars lauzējs) 3, 136

Garu dziesma pār ūdeņiem («Cilvēku dvēsele») (J. V. Gēte) 8, 252

Garzirola («Ar manu sirdi gribat jūs mani vilt») 3, 46

Garzoba pasta taša 17, 143

Gatavība («Nezin to neviens, kad atnāks laiks») 1, 441

Gatavojies («Bija gaisma, bija krāsas, bija ļaudis») 6, 285

Gausais asums («Šīs klusās sāpes manas pēdējās») 2, 309

«Gaustin gaužos, reti ģaubjos» 5, 172

«Gaviles» 2, 69

«Gaviles, gaviles» 5, 186

«Gebt mir mein Lieb zurūck!» 6, 341

Gedanken aus deinen Briefen («Und wie ich las und wieder 1as») 6,

339

«Gedanken traumen — ausschweifend stille Lust» (Trāumen und Den-

ken) 6, 364

Genoveva («Ak, tādai vajadzētu būt») 2, 298

««Geteilter Schmerz nur halber Schmerz»» 6, 350

Gētes «Fausts» un «Baltijas Vēstnesis» 18, 109

Gētes «Romas elēģijas» («lededz man, puisīti, guni, — Vēl gaišs, un

jūs tagadiņ sveci») (J. V. Gēte) 7, 17

«Gilgameš, kad tu apakšzemes garus gribi redzēt» (XII galdiņš) (Sen-

asīru dzeja) 8, 283

Gilgamešs 15, 210—226

Giljotīna («Savu sarkano grozu») (A. Ziro) 8, 270

Glābiņš («Neganti zvēri visapkārt») 5, 311
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Glābšana («Mans skuķīts mani atstāja») (J. V. Gēte) 8, 324

«Gleich hinzugeh'n, es ist nur Lug» (Par agri) 6, 355

Gleznas («Ich male mir nicht die Zukunft aus») 6, 354

Glomeņa precības («Trejus gadus miežus sēju») 4, 21

Glūck und Arbeit («Lust und Spiel») 6, 364

«GJēvības spailēs» (J. V. Gēte) 8, 330

«Goda trūkumu nest daudz grūtāki Jaudīm par badu!» (Epigramma)

7, 43

«Godīgs darbs — ar svešām rokām» (Godīgs pilsonis) 1, 37

«Godīgs, labsirdīgs, no visiem cienīts» (Laba zīme) 5, 433

Godīgs liberāls («Viņš ar reiz līdzi bij', bet atpakaļ») 1, 211

Godīgs pilsonis («Godīgs darbs — ar svešām rokām») 1, 37

«Goldfreude, antwort'» 19, 295

Grāber («Noch will die Brust sich froh dich heben») 6, 366

Grāfs Montē Kristo 18, 282

Grāmata («Kas visu izteic bez mēles?») 4, 67

«Grāmata ar melnām lapām» 1, 305

Grāmatas lasītāji («Brālītis un māsiņa») 4, 129

Graudi akmeņstarpā («ledomu jaukie ideāli») 1, 26

Grauži («Tad tas nu būtu gals. — Nav negaidīts —») 3, 116

Gravas vārdi («No kalniem lejā kāpjot, grava skan») 2, 220

«Grib dzīves taka vest no kalna lejā» (Dzīves taka) 3, 144

«Gribat vecu stāstu klausīties» (Dzērājs āzis) 4, 154

«Gribi, Hektor, atstāt mani vienu» (Hektora atvade) (F. Šillers) 8,

255

Gripa un deguntiņš («Māmiņ, ak, kā es gribētu») 5, 507

Grīziņā («Spiegs, vai dzi', kur kliedz!») 6, 78

«Grosvalds, mūsu tautas aizstāvis» (Tautas aizstāvis Grosvalds) 7, 160

«Grūngoldiges, sonniges Lieb!» (Viens matiņš) 6, 341

Grūti krūtīm elpot («Grūti krūtīm elpot») 5, 137

«Grūti krūtīm elpot» (Grūti krūtīm elpot) 5, 137

«Grūti krūtīm elpot» 5, 138

«Grūti pūlas dārznieki» (Alga pēc nopelna) 4, 227

Grūts ticības jautājums 7, 176

Grūtsirdība («lešana, cenšanās») (A. Štramms) 8, 445

Gudrais tēvs («Trīs dakteri, trīs juristi») 7, 125

Gudrais un divi zēni («Vecais gudrais gāja austrumzemē») 5, 432

Gudram gudra nelaime («Andris un sunītis») 4, 113

Gudrības pircējs («Senāk gribēj' tirgoties viens vīrs) 4, 159

«Gul', bērns, tie viņpusē tāli, kas šauj» 6, 199

Gulbja dziesma 15, 18—45

Gulēta nakts («Šo nakt' vairs neaizdaru savu logu») 3, 165

«Guli, balta meitenīte» (Pēc sapņos dzirdēta motīva) 6, 207

«Guli, guli, guli» (Zvaigžņu kaisītājs) 3, 446
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«Guļ jūra, līdzi lielai līdakai» 6, 258

«Guļ jūra, tērpta tumši zilos svārkos» 6, 258

Ģeogrāfiskās biedrības pētījumi par leišiem un latviešiem 18, 14

Ģeogrāfiski nosaukumi 7, 169

Ģetzemane («Visi cilvēki pestītājs ir») (K. Heineke) 8, 451

Ģīmetne sāncense («Tev patīk mana ģīmetne tik vien») 3, 418

Ģirts Vilks 9, 315—354

«Ha, es esmu pasauls kungs! mīl mani» (Karaliska lūgšanās) (J. V.- Gēte)

8, 368

«Ha, tas tik stiprinieks kā mazais ūpīts» (Smiekli) 6, 247

«— «Hallo!» — «Hallo!» — Kas runā? — Es, es pati» (Oskulogrāfs)

6, 201

Harca ceļojums ziemā («Līdzīgi ērglim») (J. V. Gēte) 8, 358

Mektora atvade («Gribi, Hektor, atstāt mani vienu») (F. Sillers) 8,

255

Helles Lieb («Ich will um dich nicht leiden») 6, 343

Henriks Senkjevičs 18, 244

Heraklim E. M., kurš domāja, ka ir pienākums būt drūmam («Dziļas

bezcerību sēras») 5, 117

«Heraklis bij uzņemts dievu starpā» (Heraklis un bagātības dievs) 4,

306

Heraklis un bagātības dievs («Heraklis bij uzņemts dievu starpā») 4,

306

«Herkuļa garam» («Tiešām, tu istenais Herkuls, kā garā, tā arīdzan

miesās») 7, 48

«Hilf, Liebling, es naht schon vrieder» (Schmerzgespenst) 6, 338

Himmelsarme («Wie mūde VVolkenstreifen») 6, 347

Himna («Es esmu zobens, es esmu liesma») (H. Heine) 8, 263

Himna Nilam («Kad Nīla dieva pirksti no darba dus») (Senēģiptiešu

himna) 8, 393

Himna saulei («Skaista ir saule rītā un vakarā») (Senēģiptiešu himna)

8, 393

Hiperiona liktens dziesma («Jūs augšā staigājat gaismā») (J. Helder-

līns) 8, 429

Humorchen («Ich kann nicht mehr ohne dich sein») 6, 355

Humors («Der Tritt so schleppend schwer») 6, 345

Humors («Wohl hundert Fettaugen im seltsamen Chor») 6, 345

«Ich bringe dir Hilfe und festen Halt» (Mazais māģetiņš) 6, 351

«Ich habe nie eine Mutter gekannt» 6, 338

«Ich hātte nie so tief im Schmerz gewūhlt» (Volles Leben) 6, 340

«Ich kann dir nimmer danken» (Unbezrvvungen) 6, 365

«Ich kann nicht mehr ohne dich sein» (Humorchen) 6, 355

«Ich kann nur spotten und lachen» (Zobgalis) 6, 352

«Ich kūsse dein Zeichen im Linnentuch» (Vakara lūgšana) 6, 354
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«Ich lese die lieben Briefe» (Schwingender Nerv) 6, 340

«Ich liebe dich, Liebling, ganz masslos tief» (Mīlulīts) 6, 356

«Ich male mir nicht die Zukunft aus» (Gleznas) 6, 354

«Ich nehme mein VVeltchen m diese Hand» (Pasaulīte) 6, 356

«Ich sitze tief m der Nacht hinein» 6, 341

«Ich will nicht lānger dulden» (Ne ilgāk) 6, 356

«Ich will um dich nicht leiden» (Helles Lieb) 6, 343

Ideāla disciplīna, un kas no tās iznāca 17, 169

Ideāls («Teic, liberāls») 1, 368

«Ideja esot tev idejas galā» («Dzijākajam pētniekam») 7, 132

Idejas un galvas («Ak, varmākas nopļaut sataisās») 7, 157

«lebraucamās vietas vārtu priekšā» (Saruna bez lieciniekiem) 6, 10

lecavnieku izloksnē 7, 54

lecerēto lugu nosaukumi 15, 341—347

«leceroties nelaipni klausa prāts» (Zibens spēriens) 6, 279

«lededz man, puisīti, guni. —
Vēl gaišs, un jūs tagadiņ sveci» (Gētes

«Romas elēģijas») (J. V. Gēte) 7, 17

«ledomu jaukie ideāli» (Graudi akmeņstarpā) 1, 26

«ledzeltenā, nespīdīgā gaismā» (Ziemas novakars) 1, 223

«ledziedas gailis» (Rīta dziesma karā) (Skaldu dziesma) 8, 246

lelas švīko («lelas švīko») (B. Šēnlanks) 8, 405

«lelas švīko» (lelas švīko) (B. Šēnlanks) 8, 405

lelauzīšana latviešu valodas jaunajā ābecē 17, 143

«lenāc manā sētiņā» (Meža vīriņš) 2, 97

lenācies ābols («Pilns ābols piebriedis — jau rīt») 2, 317

lenaidnieki («Kara laiki, kara likstas») 4, 238

«lenaids ir nepietiekošs» (Dzīves dziesma) (F. Verfels) 8, 454

«lesim jūrā peldēties!» (Jūras peldētājs un tārpiņš) 5, 461

«lesim nu, Lolīti» (Lolīte baro putniņus) 4, 177

«leslēdzat dvēselē dziļi» (Par klusumu) 1, 380

lespaidi un atmiņas no Berlīnes 18, 83

lesvētīšanas stundā 7, 220

«lešana, cenšanās» (Grūtsirdība) (A. Štramms) 8, 445

«let bargais vakars» (Trīs nāves un dzīve) 2, 323

«let diena, nakts, un seko rīts» (Viņpus) 2, 331

«let dienas tukšas, vilkdamās» (Mūsu dienas) 1, 97

«let divi vēji» (Divi vēji) 1, 425

«let skolā mudīgi bērniņi» (Skolas bērni) 4, 130

«let spilgts un sildošs saules stars» (Saules stars) 1, 424

levadam 18, 240

levainotie («Mēs vījamies augšup gar logiem kā nabadzīgos podos

stīgas») (V. Ferls) 8, 458

levēro! («Ko būs vēlēties, kam ļauties?») (J. V. Gēte) 8, 329

levērojamu vīru domas 7, 196
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«levērojat to vārdu» (Uzvarā miers) 1, 388

Ifiģenija Tauridā 18, 258

«Ihr habt gar sonderbare Art» (Starke Gūte) 6, 343

«Ihr habt ihm die Schwingen gebrochen» 19, 294

«Ihr nennt es āngstlichfeiges Zaudern» (Ciņa) 6, 355

«Ij kad es tevis neredzu» (Maigais mirdzums) 3, 439

<<Ij man reiz lūpas bij atvērtas» (Atvērtas lūpas) 3, 415

«Ij mana dvēsle gaisīs» (Trešā dzīve) 3, 425

«Ij tavā dvēslē» (N.- N.) 5, 81

Ik dien' tu skaistāka palieci! («Ik dien' tu skaistāka palieci!») 3, 421

«Ik dien' tu skaistāka palieci!» (Ik dien' tu skaistāka palieci!) 3, 421

«Ik dienas mīlas vairāk top» (Saule augumā) 3, 423

«Ik dieniņas lapas bira» (Dienas Lapai) 7, 54

«Ik dienu saule spīd» (Mazai Merītei) 5, 83

«Ik mirkli sevī pašā būs jums augt» (Jaunajiem draugiem, vairākiem,

kas man sūdzējās) 5, 86

«Ik nakti bālais mēness dilst un dilst» (Bālais mēness) 3, 471

«Dc rīt', ik rītu» (Zīlīte) 4, 17

«Ik skaistais ideāls top bāls un bālāks» (Mījajam Pēterim Kūlām) 5,

108

«Ik vakaru klausījos» (Lakstīgala) 4, 18

«Ik vakaru mēnestiņš» 5, 297

«Ik vakaru zvaigzne nāca» 3, 285

Ikdienas cilvēki («Jums dūšas nav, ne lepna naida») (Aspazija) 8, 386

«Ikkatra puķīte, kas smaržo vien» 3, 31

«Ikkatrs vērsis zāli cien' un zin» (Vērsis un rozes) 5, 370

«Ikviena roka savu sirdi» (Saspiesta sirds) 3, 477

«Ikviens, i pats rāmākais nemierā» (Pats rāmākais) 1, 175

Ugās («Tikai sērās ilgās klaidīt») 6, 243

«Ugas dzen mūs šur un tur» (Čigānu dziesma) 4, 289

Ugas gaidas («Es gaidu, ceru») 5, 408

Ugas gaisos («Tas dārgs, varbūt pats dārgākais tas ir?») 3, 397

Ugas pēc dzimtenes («Dzeltenais putnis, dzeltenais putnis») (Ķīniešu

nezināms dzejnieks) 8, 219

Ilgi gadi («Kam tev, krauklim, jādzīvo ilgi gadi») 5, 275

«Hgi, ilgi ciešas sirds» (Tautas pārdevējam) 5, 312

«Ilgi jūs gulējāt, kungi, vai gadu simtens jau garām» (Baltiešiem) ?,

149

Ugu karavāna («Mūsu ilgu garā karavāna») (I. Golls) 8, 410

«Ugu pilnas» (Varoņu laiks) 1, 224

Hja Muromietis 12, 243—452

Hka («Vēl ilgi tautas piemiņā») (K. Kramsu) 8, 291

Ilūkstes pamatskola, 2. klase («Jūs mani sveicat, mīļie bērniņi») 6,

184
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1m Knusperhāuschen («Im Knusperhāuschen m tiefstiller Nacht») 20,

506

«Im Knusperhāuschen m tiefstiller Nacht» (Im Knusperhāuschen) 20,

506

«Im Leben haben sie ihn gezwackt» (Das VVeltgericht) 6, 362

Imants 14, 7—148

Improvizācija («Sīkos krūmiņos») 5, 112

In dir («In Grosse sei dein Eigen») 6, 343

«In Grosse sei dein Eigen» (In dir) 6, 343

Incis ar kranci («Incis ar krancīti saplēsās») 4, 184

«Incis ar krancīti saplēsās» (Incis ar kranci) 4, 184

Inča ģīmetne («Bērni incīti runcīti pušķoja») 4, 192

lndu. Vēdas («Zeme kustējās, viņš darīja to cietu») (Indiešu dzeja) 8,

468

Indulis un Ārija 10, 5—306

Ineša dc Kastro 15, 70—73

Infragibilis («Jūs varat izmērdēt šīs kuslās miesas») 1, 139

Intrese par domi (««Nāk dome trešoreiz uz sēdi!»») 7, 242

Invalidiem lāčplēšiem («Jūs invalīdi — lāčplēši») 5, 105

Iri («Turēt tevi atkal rokās!») 3, 442

«Ir alga viena tagad, varu teikt» (Alga viena) 3, 118

«Ir cīņai jābūt taisnai, skaidrai, skaistai!» (Kad mani lūdza izšķirt,

kurai pusei taisnība) 5, 38

«Ir čūska — nāve: dzelons mokām biedē» (Kas čūska ir?) 3, 151

Ir divi viens... («Ir divi viens: te visi noslēpumi!») 3, 158

«Ir divi viens: te visi noslēpumi'» (Ir divi viens...) 3, 158

Ir dzīve kustība..-. (««Ir dzīve kustība.» —Un nāve? — «Arī»») 3, 137

««Ir dzīve kustība.» — Un nāve? — «Arī»» (Ir dzīve kustība...) 3, 137

«Ir, ir, ir!» 3, 441

«Ir kritis pirmais sniedziņš» (Pirmais sniegs un tā mācība) 4, 304

«Ir maitāta šī paaudze» (Maitāta paaudze) (Ķiniešu nezināms dzejnieks)

8, 218

«Ir mīla brīnum brīnišķa» (Mīlas svētība) 3, 369

««Ir mīla mūžīga.» — To pazīstam» (Mūžīga mīla) 3, 412

«Ir naža asmens nolikts augšupēdu» (Naža asmens) 3, 336

«Ir pamatšķira proletariāts» (Epigrammas) 5, 291

«Ir rugāju lauks, kurā melns lietus krīt» (Dc profundis) (G. Trakls) 8,

453

«Ir sekli dzīvot, dziļums vien ir mirt» (Riebjā nasta) 3, 152

«Ir sila putnam jālaižas uz tāli» (Sila putns) 3, 113

«Ir simti krituši» (Nekad!) 5, 227

«Ir tomēr dzīva tautā brīves jūta!» (Priecīgu Jaunu gadu!) 5, 336

«Ir tomēr patiesība, ko mēs teicām» (Patiesība) 1, 417

«Ir tūkstots veidu dzīvei, nāvei — viens» 5, 335
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«Ir vārds —
saukts «Tomēr»» (Tomēr) 1, 267

«Ir vasara, vasara ir!» (Vasara) 5, 362

«Ir vecu lauku laužu stāsti» (Vecu laužu stāsti) 1, 178

«Ir viņa spēks un valdība pār zvaigznēm» (Labais cilvēks) (F. Verfels)

8, 401

Īrija un Gladstons 18, 29

Ironija («Die riesenhaft grausige Ironie») 6, 352

īsā laipa («Es gribu laipu pāri likt») 2, 334

īsās dienas («Kā raucas balta dieniņa») 4, 83

īsas ilgas («Sīkā ikdienība, cik tu mīļa biji») 5, 465

īsie pantiņi («Ko esat, pantiņi, tik īsas elpas») 1, 91

«Ist ja Zeit, so sehr viel Zeit» (Laika diezgan) 6, 350

īstais mīlas vārds («Lūk, mīļi tavi skaistie vārdi skan») 3, 483

īstākā zelta valūta («Ne velti mums runas aizliegums celts») 6, 269

īstie brāļi («Senāk bija divi brāļi») 4, 233

«It kā es nebūtu zinājis to» (Sena ziņa) 5, 267

It kā vēsmas vāļots («It kā vēsmas vāļots») 6, 272

«It kā vēsmas vāļots» (It kā vēsmas vāļots) 6, 272

«It viss ir tev uz laiku dota daļa» 6, 128

Itālija («Ak, Itālija, Itālija») (V. Filikajs) 8, 249

Itāļu meitenes dzied («Fiore di lenta») 3, 32

Itāļu rekrūtu dziesma («Ardievu, daiļā mana») 3, 40

Iz Anakreonta. Oda LVII («Ko! mans kauss ir atkal tukšs?») (Anakre-

onts) 7, 16

Iz aprindām 7, 256

«Iz briesmām darbi mani sveic» 6, 132

«Iz cilvēka miesām» (Neminamā) 1, 318

lz Gētes jaunām dienām 18, 267

I? kapitālistu ģimenes dzīves 7, 222

Iz kapitālistu ģimenes dzīves 7, 272

Iz kapitālistu laimīgas laulības dzīves 7, 279

Iz kapitālistu mīlestības dzīves 7, 277

Iz lielo cilvēku māju dzīves 18, 397

Iz mūrnieku praktikas 7, 185

Iz slavenu vīru dzīves 7, 233

«Iz tālām, senām dienām» (Jūras vaidi) 1, 81

«Iz tumsas baismas» (Gaismas pils) 1, 170

Iz vācu dziesmu grāmatas («Es streit't fūr uns der rechte Mann» —

«Priekš mums cīnās īstais vīrs») 7, 221

Iz visas pasaules 7, 228

Iz visas pasaules 7, 253

Iz Zālamana Augstās dziesmas («Man asinīs iegribas ugunis deg»)

(A. Puškins) 7, 22

«Iz zemes dīdzis» (Līdzīgs ar līdzīgu) (J. V. Gēte) 8, 325
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Izbeigts un dzēsts («Izbeigts un dzēsts») 3, 220

«Izbeigts un dzēsts» (Izbeigts un dzēsts) 3, 220

Izbraukums («Dzirdi, es šīs cietās istabas») (A. Lihtenšteins) 8, 394

«Izdzeltušās sausās lapās» (Rudeni) (A. Žiro) 8, 432

«Izkalts bija debess zilais katlis» (Ezis) 4, 93

«Izkliedzoši skaļā balsī» (Lieldienas) 6, 7

Izlīdzinošā taisnība jeb: Lācis un govs («Tu, lāci, greizi darīji») 7,

204

Izmisis («Augšā dārd skaļš akmens») (A. Stramms) 8, 446

«Izmisums bēg manas dziesmas» (Spēka avoti) 1, 391

«Iznāc dārzā, mēness meita» (Mēness princese) 3, 472

«Izraut iz dvēseles visu, ko mīlu, ko turu, kas esmu» 6, 95

Izšķirošās balsis («Top liegts mums brīvi nodot savas balsis») 6, 171

«Izšķiru cīņa drīz sāksies starp pasauli veco un jauno» (Uz izšķiru ciņu)

6, 176

«Izvairās starošu akordu dzejnieks» (Sagatavojums) (J, R. Behers)

8, 395

Izzūdoša mēnessmeita («Kad es ilgi tevi uzlūkoju») 3, 512

«Jā, es zinu: kad mirstu, tad man ir gals» (Vielu klauši) 5, 287

«Ja esi apnicis šo dzīvi» (Patet janua, cxi) 1, 401

«Ja galvā doma tev dzimst» (Vēl ziema) 1, 94

«Ja ij pati saule» (S. Jeseņins) 8, 469

«Ja jūs nespējat līdzi tikt» (No ceļa nost!) 1, 290

«Jā, kaista dzīvība» (Holandiešu dzeja) 8, 248

«Jā, māmiņ, zin', — tur katrs sēd solā» (Bērnu lasāmais stūrītis) 5,

503

«Ja manas dusmas ir kapus lauzušas..» (Jo es tevi mīlu, tu mūžība!)

(F. Nīče) 8, 265

«Jā, mūsu tauta mirs, — mēs zinām gan» (Tautas nāve) 2, 164

Ja nenāc tu («Ja nenāc tu, tad paliek manim pāri») 3, 342

«Ja nenāc tu, tad paliek manim pāri» (Ja nenāc tu) 3, 342

«Jā, paties', no manis daudz kas» (Ķeza) 7, 24

«Ja pats par kalpu sevi padari» (Nevienu no visiem) (J. V. Gēte) 8,

347

Jā, riet... («Jā, saule riet, ak, ātri riet») 1, 142

«Jā, saule riet, ak, ātri riet» (Jā, riet...) 1, 142

«Ja tev, lasītāj mīļo, kaut kas šinīs lapiņās netik» (Marciāla) (M. V. Mal-

ciāls) 7, 13

«Ja tevi kāds pa vaigu sit» (Kristītais un vīrs) 1, 289

««Jā, tomēr ļaudis mīli,» lēnie smaida» (Pārmalums) 3, 139

«Ja tu, «tēvij», arī sētu» (Trīs puķītes) 7, 144

««Jā, vajga!» visi kliedz, «ka še ko darām!»» (Taurētājs) 1, 135

«Jā, viens es esmu palicis» (Tīrelī atstātais) 2, 275

«Ja viņš tik prasītu» (R. Bērnss) 7, 19
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«Ja visiem laipnis būsi» 6, 77

«Jādzer līdz dibenam kauss» 6, 271

«Jānis Almals aizgāja pie radiem» (Šķindošā izkapts) 4, 246

Jānis Vīrs 15, 12—13

«Jānlts nāca par gadskārtu» (Jāņa dziesma) 7, 129

Jānits zaķu medībās («Kā mēs skrējām!») 4, 60

Jāņa dziesma («Jānīts nāca par gadskārtu») 7, 129

Jāņa dziesmas («Rīgas puika, Rīgas puika») 7, 81

Jāņa Poruka piemiņai («Mirdz balti zili zvaigžņu miglāji») 5, 61

Jāpalīdz biedrim («Ko rēķini?») 4, 68

«Jāsarauj reiz tā ēšana» (Dod ēst) 4, 54

«Jau agri vakaroja» (Krēslas laiciņš) 2, 311

Jau grumbās debesis pieri rauc («Jau grumbās debesis pieri rauc»)

1, 232

«Jau grumbās debesis pieri rauc» (Jau grumbās debesis pieri rauc)

1, 232

«Jau ilgus gadus vadu pie tās tautas» 3, 85

«Jau krēsla sāka nolaisties» (Pērkoņa ceļojums) 7, 153

«Jau lapas dzeltējumā iet» (Cir) 2, 318

«Jau miglas gaisa» (Laimīgs brauciens) (J. V. Gēte) 8, 330

«Jau pārgājis gaismas» 6, 71

«Jau rudzu lauki kūļos sieti stāv» (Rudens dzeja) 6, 286

«Jau saule sarkana riet» (Rudens vakars) 2, 76

«Jau sīkie putniņi mosties sāk» (Dzīvības trauks) 1, 426

«Jau vakars — pulkslens sit — un drīz jau nakts —» (No mīļās die-

nasgrāmatas) 3, 540

«Jau viegla dvesma tevi aizskar» 6, 131

«Jauks sapnis bij man: ka pie jums es būtu» (Sveiciens sveicinātā-

jiem) 5, 29

Jauna cēlējs («Uz gudriem vīriem neatsaucies») 1, 398

Jaunā diena («Līdz varonībai») 1, 437

«Jauna gada naktī bijis...» (Jaungada pasaka) 4, 261

«Jaunā gadā vēlēt jaunu laimi!» (Lāčplēša Jaungada vēlējums) 5, 376

Jauna gadusimteņa nakts domas («Man apkārt trimdas aukstais tuk-

snesis») 1, 60

Jaunā mēnesī (««Kas stādīts jaunā mēnesī, tas augs»») 3, 429

Jaunā pilsoņa karjera («Tā bij tā laime? Tas viss? Tik vien?») 5, 340

«Jaunai dzīvei vajga jaunu raksturu» 6, 213

Jaunais («Tu nesaki vairs ne vārda man») 3, 242

Jaunais Amadiss («Kad vēl biju mazspuisīts») (J. V. Gēte) 8, 323

Jaunais bērziņš («Jauns balts bērziņš») 4, 24

Jaunais laiks («Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs») 1, 240

Jaunais nams («Mēs vienu mācījāmies šinīs briesmās») 1, 416

Jaunais pastnieks («Tēvs ir vēstulīti rakstījis») 5, 495
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Jaunais spēks 1, 269—298

Jaunais zaķis un vecais ezis («Ar jaunu kažociņu, tiešām glitu») 5, 39?

Jaunajam draugam («Kam no dzīves prasi?») 5, 86

Jaunajam draugam («No saviem darbiem necer' sev nenieka») 2, 287

Jaunajam pārītim («Ak, tu, mīļi radiņi») 5, 45

Jaunajiem draugiem, vairākiem, kas man sūdzējās («Ik mirkli sevi

pašā būs jums augt») 5, 86

Jaunākās ziņas no virtuves (««Klau, Edīti!»») 4, 286

Jaunās mākslas nesapratējs («Še, paskat, ko es uzgleznoju!») 4, 293

Jaunās māsas («Man sirdī atkal viešas senās sāpes») 2, 297

Jaunas sēklas graudiņi («No tevis gaisma spīdēt sāks») 6, 255

Jaunatnei («Augšā, brālīt! Lai mums sokas») (V. Eple-Palubejka) 8,

412

«Jauneklim jābūt» (Jaunekļiem) 1, 128

Jauneklis trimdā («Uz klintīm uzaudzis») (Armēņu tautas dziesma) 8,

419

Jaunekļiem («Jauneklim jābūt») 1, 128

Jaungada pasaka («Jauna gada naktī bijis...») 4, 261

«Jauni mēs, mums plašums veras» (Mēs esam jauni) (J. Brands) 8, 403

«Jauniem, kas nezin» (Atgādiņa vārds) 5, 213

«Jauno dzimumdienas bērnu» (Barona tēvam uz 85. dzimumdienu) 5,

63

Jaunproleti 15, 142—143

«Jauns ar vecu saķildojās» (Cilvēka mūža garums) 5, 429

«Jauns balts bērziņš» (Jaunais bērziņš) 4, 24

Jauns darbs («Vai guļat, strādnieki: kāds tagad darbs?») 6, 253

«Jauns ērglēns cēla savus spārnus» (Ērglis un dūja) (J. V. Gēte) 8, 352

«Jauns ērglis agri savus spārnus pleš» 3, 61

Jauns projekts 7, 213

«Jauns spēks man riet un sparība» (Uz ezera) (J. V. Gēte) 8, 333

«Jauns tu kāpi lielus kalnus» (Vecajam draugam — kalnu kāpējam) 5,

86

Jaunsaimnieki («Mums iedalīts savs zemes stūrīts») 4, 50

Jaunu gadu, jaunu laimi! («Jaunu gadu, jaunu laimi!») 5, 392

«Jaunu gadu, jaunu laimi!» (Jaunu gadu, jaunu laimi!) 5, 392

«Jaunu gadu, jaunu laimi!» (Ko nesīs jaunais gads) 4, 263

Jautājumi (««Un dzīve, kas izšķīdusi kā dūmi?»») 3, 228

Jautājums («Vairāk par cilvēkiem pašiem») 2, 290

Jautājums par rakstnieku fonda dibināšanu («Kā saskan kopā dzejas

vārds un nauda?») 7, 142

Jautātāja meitene («Teic, mīļais, mans mīļais») 2, 262

«Jautrā garā uzvarā tu gāji» 6, 42

«Jautrā laime ātri tevi bēgs» (Zinātāji) 2, 155

Jāzepa atjūtas («Es dzirdu, Jāzepam aizvien vēl raudas») 5, 467
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Jāzeps un viņa brāļi 11, 5—268

Jel dodat milzeņa domu man («Jel dodat milzeņa domu man») (Aspa-

zija) 8, 386

«Jel dodat milzeņa domu man» (Jel dodat milzeņa domu man) (Aspa-

zija) 8, 386

«Jel reizi nosviežat no pleciem nost» 6, 79

«Jo beigas ir tik skumjas vien» (Udensdaļa) 2, 329

«Jo bērnu gadus kopā nodzīvoju» (Bērna draugi) 3, 97

Jo es tevi mīlu, tu mūžībai («Ja manas dusmas ir kapus lauzušas..»)

(F. Nīče) 8, 265

«Jo laiks visgudrākais, jo atklāj visu» (Tālis) 5, 303

«Jo savu laiku nedzīvot ir briesmas» (Citu laiks) 3, 527

«Jo vairāk mugura cieš» (Zirgs un ēzelis) 5, 263

Joks un spoks («Teic veca paruņa») 7, 157

Joku luga 15, 324—325

«Joņos pāri aizvēlies» (Zārka nesēji) 2, 149

J. Poruka kgs un «Zaudētas tiesības» 18, 359

Jubilejas dienā («Kad desmit gadu slavu svini») 5, 293

Jubilejas luga 15, 74—77

«Jums bedīt manas atliekas» (Šanfers) 8, 225

«Jums dūšas nav, ne lepna naida» (Ikdienas cilvēki) (Aspazija) 8, 386

«Jums mūžam neizprast gaviles» (Priecīgiem ļaudīm) 1, 133

«Jums pašiem savas dzīves nava» (Bez savas dzīves) 1, 210

«Jums pirmais vārds ir protests, cēls un griezīgs!» (Mākslinieku vārdi)

5, 470

Jums, sievietēm! («Jūs dzimtenei un dzīvei simbols esat») 5, 51

«Jums sudrabkāzas, zelta sirds» (A. C. uz sudrabkāzām) 5, 44

«Jums tagad pār nāvi un dzīvību vara» (Vācu baronu visvarenībai) 5,

229

Jūra («Ein seichtes Meer ist noch zuviel») 6, 353

Jūras brauciens («Daudzas dienas, naktis stāv mans kuģis piekrauts»)

(J. V. Gēte) 8, 354

Jūras celta pasaule («Par sirdi, ko vēl sāpes tura slēgtu») 3, 376

Jūras klusībā («Dziļā mierā ūdens rimis») (J. V. Gēte) 8, 330

Jūras peldētājs un tārpiņš («lesim jūrā peldēties!») 5, 461

Jūras sagša («Plaši jūra izklājusi») 5, 446

Jūras skaistums («Kā jūra saulē mirdz!») 3, 434

Jūras vaidi («Iz tālām, senām dienām») 1, 81

Jūrmalā («Pie jūras plaša smilts») 4, 132

Jūrmalā viens («Pret vēja virzienu ar gariem kakliem») 3, 536

«Jūs, augstprātīgās domas» (Augstprātīgas domas) (B. Šēnlanks) 8, 410

«Jūs augšā staigājat gaismā» (Hiperiona liktens dziesma) (J. Helder-

līns) 8, 429

«Jūs, bezvārda vīri» (Bezvārda varoņi) (B. Šēnlanks) 8, 409
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«Jūs, dienderu dvēsles» 6, 246

«Jūs, draugi, esat ceļā apstājušies» 6, 149

«Jūs, dzelzceļnieki, mūžam ceļotāji» («Latvijas Dzelzceļnieku Vēstneša»

sveiciens uz jaunu gaitu) 5, 390

«Jūs dzimtenei un dzīvei simbols esat» 3, 255

«Jūs dzimtenei un dzīvei simbols esat» (Jums, sievietēm!) 5, 51

«Jūs esat izgājuši lielā darbā» (Uz jaunu gaitu) 5, 32

«Jūs esat tā kā lapas» (Moderna inteliģence) 1, 357

«Jūs gribat spēku aizņemties» (Aizņēmēji) 2, 286

«Jūs gribat tik vairāk un vairāk naudas» (Vairākgriba) («Korāns») 8,

227

«Jūs gribējāt, lai par piemiņu» (Z. .;; uz ziemassvētkiem) 5, 43

«Jūs invalīdi — lāčplēši» (Invalīdiem lāčplēšiem) 5, 105

«Jūs, kas esat raudājuši» (Rīta vēji) 1, 131

«Jūs ķircinājāt lielo dzejnieku» 6, 255

«Jūs lielos nepazīstat, kas iet starp jums» (Austrumu paruna) (R, Bin-

dings) 8, 464

«Jūs ļaužu plecos sēdat tik ērti» (Svērti) 7, 202

«Jūs mani sapratīsit gan reiz» (Sapratēji) 5, 262

«Jūs mani sveicat, mīļie bērniņi» (Ilūkstes pamatskola, 2. klase) 6,

184

«Jūs mošķus laukā dzināt» 5, 321

«Jūs mūsu dārgie brāļi latgalieši!» (Maniem mīļiem latgaļiem, kad tika

apvienota mūsu zeme) 5, 58

«Jūs nezūdaties savas dzīvības» (Lauka lilijas) 1, 54

«Jūs paši nezināt, cik liels ir vārgs» (Rāmajiem ļaudīm) 1, 292

«Jūs prasāt, kāds es esmu — Manu sirdi» 5, 119

«Jūs prasāt man, kur spēku gūst?» (Sasistais trauks) 2, 285

«Jūs rupjas dziesmas vairs negribat» 6, 126

«Jūs, sīkās zīlītes» (Laukā!) 1, 190

«Jūs ticat ļaunu vien, pat dievs jums bargs» 6, 189

«Jūs, tumšās acis, un tu, gaišais zieds» (Tumšās acis un gaišais zieds)

3, 516

«Jūs uzvarā ejat un gūsat to!» (Uz Kultūras svētkiem strādniecība)

3. jūnijā 1921.) 5, 334

«Jūs varat izmērdēt šīs kuslās miesas» (Infragibilis) 1, 139

«Jūs vēl to ziņu nezināt» 6, 129

«Jūs visi dzīvojat tik savu laiku» (Kā saprasties?) 5, 375

Jūsu ilgas un mūsu ceras («Kad cerat jūs») 5, 268

«Jyus muni dorgi broli latgalīši (Sveicīns latgalīšim) 5, 331

«Kā agrāk tu starp ļaudīm staigā» 6, 197

«Kā aizmirst to, kas skaists? viss miņā spalgo» (L. L. D.) 5, 84

«Kā aizturētas elsas kaklu žņaudz» (Pirmie upuri) 1, 261
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«Kā baltais tornis, kā pār pazudušām» (Māre kalpone) (H. Lutts) 8,

409

«Kā bij? Kā bij? — Nu atzīsti?» 3, 260

«Ka cēlās ļaužu kustība» (Tinte un asins) 5, 225

«Kā cīruls dziesmas» 6, 251

«Kā darbs ieti Kāds spēku pieplūdums!» 3, 475

«Kā dienas austie darbi irst» (Nakts nesaka nekā) 3, 542

«Kā es esmu iejūgts» (Ciešanas) (A. Erenšteins) 8, 394

«Kā grezni spulgo» (Maija dziesma) (J. V. Gēte) 8, 332

««Kā iet Jums?»
— Pateicos, tā, tā.» (Satikšanās sabiedrībā) 4, 191

«Kā īsa nopūta mazs dzejolīts» (Mazs dzejolīts) 5, 454

«Kā jaunu bišu spietu» (Bišu spiets) 2, 376

«Kā jūra saulē mirdz!» (Jūras skaistums) 3, 434

«Kā jūrā vērsimies uz trīssimts gadiem» 3, 283

«Kā karstas bailes mani grābj» 6, 69

«Kā kausēts tērauds» (Mājnieks un trimdnieks) 5, 353

«Kā klusa, melna acs» (Ezers) 3, 190

«Kā kristīts gaisā spīd zvaigznīte» (Krislīts un laiks) 1, 330

«Kā lai nu nedzer» (Leišu daiņas) 7, 23

«Kā liela gaisma nāk no viņām dienām» (Ziemeļblāzma) 1, 442

«Kā loga priekšā dūmi» (Dūmi) 6, 244

«Kā mēs skrējām!» (Jānīts zaķu medībās) 4, 60

«Kā milzu kapu kopās nakti skatos» (Dzīves pūra sēkliņas) 3, 321

Kā Muļķa Jānis gandrīz tika par skolmeistaru («Senos laikos Muļķa

Jānis») 5, 400

Kā nama īpašnieks to saprot 7, 185

Kā nāves nebīties.. («Viss dom' un jūtu audums gadiem austs») 3,

160

Kā nēģeri iedomājas kristīgo dievu 7, 209

«Kā nemazgājies» 5, 246

«Kā pirmo reizi» (Ledus un sirds) 5, 399

«Kā pļava tevi sauc!» 3, 73

«Kā pļavas dzirkst» (Vasarā) (J. V. Gēte) 8, 334

«Kā? Prologs prologiem? Nu, kā tas skan?» (Prologs prologiem) 5, 7

«Kā raucas balta dieniņa» (īsās dienas) 4, 83

«Kā rīta vizmā» (Ganimēds) (J. V. Gēte) 8, 351

Kā saprasties? («Jūs visi dzīvojat tik savu laiku») 5, 375

«Kā saskan kopā dzejas vārds un nauda?» (Jautājums par rakstnieku

fonda dibināšanu) 7, 142

"Kā sauc šīs zemes ķēniņu?» (Ķēniņš) (Madagasu dzeja) 8, 230

«Kā sauksim tavu lellīti?» (Lallīte) 4, 187

«Kā saule spīd» (Mans ezers) 2, 225

«Kā sīciņais tītiņa ziediņš» (Smaršainais sapnis) 2, 240

«Kā sīkas vilnīšu šalkas» (Pie vakara upes) 2, 306
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«Kā slapji palagi» (Drebošā sirds) 1, 196

«Kā smagums krūtīs velk, kā sirds man svaidās!» (Dzelons sirdi) 3,

343

Kā stārks («Tas kara stāvoklis») 1, 363

«Kā sudraba mirdzums uz lapām» (Sudraba mirdzums) 3, 505

«Kā tad nu lellītei» (Lellīte slima) 4, 171

«Kā tai niknā teikā stāsta» (Vienā traukā) 3, 532

Kā taisīts debess («Senis laikis pasauls visums») 5, 483

«Kā tevi nemīlēt» (Asins pilīte) 6, 262

««Kā tevi vārdā sauc?» — Vai es to zinu?» (Sapņa vārds) 3, 392

«Kā tevim šķiet?» (R. T., kad viņš savu vērtību neapzinājās) 5, 115

«Kā tūkstotu gadu ilgā klusā darba» (Mūžu ilgas, ciešanas) 6, 273

«Kā vasardiena, visu apsološa!» 3, 83

«Kā viens otru dzērām mēs kā izslāpuši» (Viena stunda) 3, 504

«Kā virknē domas veras» (Skanoša liesma) 1, 122

«Kā ziedonis tu ziemā pārnāci» (Tev, kad pārnāci pēc vesejošanās) 5,

41

Kad («Kad mana dzīve būtu») 2, 330

«Kad acis tapušas Tev redzīgas» (Manam gudrajam pesimistam Z. P)

5, 111

«Kad agrāk uguns bij kam mājās dzisis» (Ogles) 5, 346

«Kad atnāk laiks, tad nepārvarams spēks» 6, 175

«Kad atnāk nakts» 6, 117

«Kad atskan rītu svilpieni strādnieku nomalē — tie nebūt» (Svilpieni)

(A. Gastjevs) 8, 282

«Kad ausa rīts» (Mīlas vārds) 3, 447

«Kad cerat jūs» (Jūsu ilgas un mūsu ceras) 5, 268

«Kad cilvēks ir galvu zaudējis» (Par galvas zaudēšanu) 7, 192

«Kad cīņa viskarstāk kūso» (Lielais miers) 1, 331

«Kad citi mīlēja, tad jūs jau arī» 6, 257

«Kad citiem vakarā tos cieti slēdz» (Vārti) 3, 107

«Kad citur spīd saule — pie mums sprakst sals» (Biķera zemē) (J. Ne-

ruda) 8, 417

«Kad debess saule atgriežas uz zemi» (Sveiciens tautas audzētājiem uz

saeimu 27.—30. dcc. 1920.) 5, 54

«Kad desmit gadu slavu svini» (Jubilejas dienā) 5, 293

«Kad diena cejas — iet pasauli zeltīt» (Dārgumu trauks) 2, 223

«Kad dieviņš sauli bij radījis» (Čūska) 1, 264

«Kad domniekus martā atkal uz sēdi sauks» (Priekšlikums par dāvanu

mūsu tautas aizstāvjiem) 7, 161

Kad dvēsle mēma top («Kas slēpjas tā, vai tas var laimīgs būt?») 3>

399

«Kad es biju jauna» (Vecmāmiņa) 4, 82

«Kad es ceļu gaisa pilis» 6, 135
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«Kad es iekš sirds tās sāpes» (Neklustošs vaids) 3, 524

«Kad es ilgi tevi uzlūkoju» (Izzūdoša mēnessmeita) 3, 512

«Kad es, Liii, tevi nemīlētu» (No kalna) (J. V. Gēte) 8, 334

«Kad es pārnācu» (Acu degums) 3, 350

«Kad esi lielā, — tu uzvarā pasauli gūsi» (Tautai) 6, 150

«Kad gaisma svīda» (Rīta rasa) 1, 338

Kad gāju putni pārnāk («Mēs nākam līdz ar pavasari») 5, 316

«Kad galv' un sirds tev švirkst bez valda» (Vislabākais) (J. V. Gēte)

8, 346

«Kad gausa nakts un zvaigznes garām iet» 3, 288

«Kad izklaidām burtnīcas šķirstīju» (Pagātnes parāds) 2, 213

«Kad iznāk posts iz liktens vārtiem» 6, 93

Kad iznāks saule? («Ak, cik auksta šogad ziemai») 4, 283

«Kad jums liekas: atkal viss» (Viens paliek) 1, 436

«Kad kādu acumirkli sapņoju» (Armēņu tautas dziesma) 8, 421

Kad labi būs («Nu, labie jūs un prātīgie») 1, 349

«Kad lauki tukši palikās» (Bezdelīgas dziesma) 4, 140

«Kad lēni stājas dienas drūzma» 6, 70

«Kad locekļi ļengani taps» 6, 145

Kad man aizrādīja uz manām sūdzībām («Nekas nav aizmirsts un nav

aizmainīts») 5, 78

«Kad man gadās manā gaitā» (Gaitas gājējs) 2, 373

Kad man žēlojās par savstarpēju naidu («Nau mūsu karš dēļ kara»)

5, 38

«Kad mana dzīve būtu» (Kad) 2, 330

Kad mani lūdza izšķirt, kurai pusei taisnība («Ir cīņai jābūt taisnai,

skaidrai, skaistai!») 5, 38

Kad mani vairāki jautāja, vai darba tautai vajgpt mākslas («Tik darba

tautai vajga skaistuma») 5, 37

Kad nakts («Visskaistāk lakstīgala dzied») 2, 354

«Kad nāve» (Dzejas) (V. Hāzenklēvers) 8, 443

«Kad
nepacietīgs es palieku» (Paraugs) (J. V. Gēte) 8, 346

"Kad Nīla dieva pirksti no darba dus» (Himna Nīlam) (Senēģiptiešu

himna) 8, 393

«Kad nu tev kādreiz manis nepietiek?!» (Pasakas zirnīts) 3, 425

«Kad oktobra dienās dzelzceļa vilciens» (Pases revīzija) 7, 185

«Kad pirmo reizi ļaudīs izgāju» (Bēgums) 3, 100

«Kad prieka cerēs — atkal sāk visas zust» 3, 258

«Kad projām gāju» (Nakts tēli) 2, 140

«Kad puķe nakti dus, —
ko viņa sapņo?» 6, 194

Kad rudens nāk («Kad rudens nāk») 3, 508

"Kad rudens nāk» (Kad rudens nāk) 3, 508

«Kad saite pušu iet» 3, 378

«Kad savus mīļos — sen esi apracis» (Pēc aizmirsta motīva) 3, 50
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«Kad senu senais» (Cilvēces robežas) (J. V. Gēte) 8, 350

«Kad sirds tik smaga kā ezers guj» (Atmini sauli!) 3, 247

«Kad smejies tu» 3, 272

«Kad šķēpi stipri ir, tad šķēpi drūp» (Senatnes mācība) 5, 439

«Kad tava vara pasauli sev guva» (Persiešu dzeja. Anvari Soheili) 8,

228

«Kad tev ir jāaiziet» (Nakts rasa) 2, 325

«Kad tevim uzbrukušas bēdas» (Saules bērns) 1, 121

«Kad tevis nav, es tevis ilgojos» (Meitiņas harakiri) 3, 440

«Kad tevis nav, es zvaigznēs lūkojos» (Melnā apsega) 3, 437

«Kad tikai saule spīd» (Mūsu «literāriskiem darbiniekiem») 7, 132

«Kad tu liecies pie debesu malas» (Uz vienas sievas nāvi) (V. Hāzen-

klēvers) 8, 443

«Kad tu pie galda sēdi» 6, 223

«Kad vakars un tumšus ceļus mēs ejam» (Vakardziesma) (G. Trakls)

8, 452

«Kad valstij neziedo tu savus spēkus» (Ķīniešu nezināms dzejnieks) 8,

218

«Kad vēl biju mazpuislts» (Jaunais Amadiss) (J. V. Gēte) 8, 323

«Kad viņa cēli dejo valsi» (Fiore di maggio) 3, 21

«Kad, zostiņ, mīļi palūgsi» (Zostiņa un maizīte) 4, 116

«Kāda aša, brūna vāverīte pa dārzu lēkā!» 6, 194

«Kāda ir tur dvēslei daļa» 6, 198

Kāda valstsvīra un atklātības darbinieka 70-gadējas darbības jubileja

7, 207

«Kādas agras salnas kosts» 6, 152

«Kādēļ mani bāleliņi» (Tautas balsis) 7, 207

Kādēļ Pēteris zvejojis naktī 7, 178

«Kādi augsti kalni» (Brāļiem lietaviešiem) 5, 56

Kādi jauni priekšlikumi apdrošināšanas jautājumā 18, 166

Kādi raksti ir praktiski? 7, 134

«Kādi tev ir gari ragi» (Labi domāts brīdinājums vabulītei) 4, 126

««Kāds būs šis deviņsimtsastotais gads?»» (1908.) 7, 200

««Kāds būs šis deviņsimts trīspadsmitais gads?»» (1913) 5, 277

««Kāds tavs amats?»» (Par traku) 7, 147

«Kādu meitiņu gribu un kādu negribu, prasi?» (Marciāla, L 58)

(M. V. Marciāls) 7, 13

Kajs Grakhs 14, 329—434

Kaķenīte («Kaķenītei bērni bija») 4, 9

«Kaķenītei bērni bija» (Kaķenīte) 4, 9

Kaķīte («Ko kaķīte sniegā skraida?») 4, 214

Kalēji malēji («Mēs kalām, malām») 2, 148

Kalendāru jautājums («Nāc, Aļģirdi») 6, 225

Kalevdēls («Dod manim kokli, Vanemuine») (Iz igauņu epa) 8, 292



661

Kalna doma («Apkārt milža kalnagalvai») 2, 184

«Kalna galā nesat mani guldīt» 1, 447

Kalnā kāpējs («.;. Tad kļūsi vientulīgāks gads pēc gada») 1, 95

Kalna pils («Tur veca pils stāv augšā») (J. V. Gēte) 8, 338

«Kalnā un lejā» (Pēdējais glābiņš) 6, 248

«Kalnam plecos ugunssarkans mētels» 6, 119

«Kalni klusās domās» (Kalni un dvēsle) 2, 182

Kalni un dvēsle («Kalni klusās domās») 2, 182

«Kalnus un aizas» (Ērksītis) 1, 418

Kalnracis («Es roku dobji zemē») (P. Bezručs) 8, 416

Kalpone pēc kunga prāta 7, 193

Kalpu manta («Kas mans ir iekš manas dzimtenes?») 5, 228

Kaltušais osis («Saimniekam bij laukā kaltis osis») 5, 434

«Kaļu, kaļu, ko es kaļu» (Dzīves riņķošana) 7, 25

Kam dusmoties? («Ko, kungi, triekt pret epigrammām») 6, 248

«Kam gan nelaime negadās?» (Vilkatis) 4, 158

«Kam no dzīves prasi?» (Jaunajam draugam) 5, 86

««Kam pakaļ skrēji? tik sapnim»» (Sapnis) 3, 243

«Kam tev, krauklim, jādzīvo ilgi gadi» (Ilgi gadi) 5, 275

«Kam vēl tā bija?» (Cīrulīts) 4, 8

Kambars («Laukā! gaisā!») 3, 196

Kapa uzraksts («Smilts lai liegi uz mani līst») (R. Bindings) 8, 464

Kapitālista ideālie centieni 7, 282

Kaps mežmalā («Noklustat, runas!») 5, 222

Kāpurs par vanagu («Tur vanags laižas augstos lokos») 7, 204

Kara kungs («Zila zīda svārki») 4, 16

«Kara laiki, kara likstas» (lenaidnieki) 4, 238

Kara lāsts («Tjen-Sana sniegos ganās liesains zirgs») (Li Tai-pē) 8.

220

«Kara nometnē diena aust, pelēka, drūma» (Dienai austot, kara no

metnē) (V. Vitmens) 8, 269

Kara pieteikšana («Kaut manim tik skaistai») (J. V. Gēte) 8, 325

Kara sākums («Sudraba cimbalas iesoļo rītā») (I. Golls) 8, 460

Karaliska lūgšanās («Ha, es esmu pasauls kungs! mīl mani») (J. V. Gēte)

8, 368

«Karaļi vainīgi nava, — tie brīvību mīlē pārlieku» (Nelaimīga mīlēs

tība) (G. Hervēgs) 7, 210

Karaļmeita («Tanī niknā dienā») 1, 52

«Karašiņas pliku plaku» (Maiznieks un Kārlītis) 4, 121

«Kārli, ak tu, nebēdni» (Kārlis ratu kārslis) 4, 222

Kārlis ratu kārslis («Kārli, ak tu, nebēdni») 4, 222

«Kārlīti, Kārlīti» (Kārlītis) 4, 11

Kārlītis («Kārlīti, Kārlīti») 4, 11

«Kārlītis ir ābolu dabūjis» (Kas jāsaka par balvu?) 4, 287
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Karoga uzraksts Rīgas komunāldarbinieku arodbiedrībai («Darba sūia

vara») 5, 105

Karš («Un ienaidnieka šķēpiem pretī mest») 6, 252

Kārtības partijas («Mums miera tagad vajga») 1, 348

Kas aiz durvu klaudzina 15, 197

«Kas ar visu dvēsli spriežas, — tas mērķi gūs» 6, 150

«Kas asrās maizi neēdis» (J. V. Gēte) 8, 253

«Kas barons, tas barons un paliek par tādu» (Pelēkais un melnais ba-

rons) 7, 232

«Kas bodī pretī kaimiņos» (Zeltkaļa zellis) (J. V. Gēte) 8, 326

«Kas cīniņā kā kareivis» (Māksliniekam fotogrāfam V. Mednim-Kiioļ

5, 107

Kas čūska ir? («Ir čūska — nāve: dzelons mokām biedē») 3, 151

«Kas domas spēj siet» 6, 202

Kas gaišums? («Bet tu, tu esi gaišums, prieks un smiekli») 3, 543

Kas ir satversme? 18, 379

«Kas ir šis «atjaunoties»? Atkal vārds» (Vārdi) 3, 154

«Kas ir tas darbs» (Darbs) 5, 257

«Kas ir tas rūcējs, tas šņācējs?» (Nemiera sācējs) 2, 211

Kas jāsaka par balvu? («Kārlītis ir ābolu dabūjis») 4, 287

«Kas jums nāk prātā» 6, 175

«Kas labo spēku dvēslē neaudzē» 6, 196

«Kas lai klausās mūsu vaidus» (Neparadušais) 2, 136

«Kas man reizi rokās tiekas» 6, 261

«Kas man zelts un zīds, un dārgakmeņi» (Sirds un meitēns) 3, 501

«Kas manim kaitēja» (Putniņš uz zara) 4, 201

«Kas mans ir iekš manas dzimtenes?» (Kalpu manta) 5, 228

«Kas mīlē tēviju, tiem ir savs kakts» (Tēvijas mīlētāji) 1, 44; 19, 242

««Kas, mīļā, ir? vai sāp tev kas?»» (Patība sāpēs) 3, 481

Kas mīļus nežēlos? («Nu, kad tie ašāk paietu garām!») 3, 455

«Kas mūslaiku dzīvi ir krietni sapratis» (E. Bauernfelds) 8, 264

Kas nakts? («Vai jel nakts tā ir, ko mēs tā saucam?») 3, 543

«Kas paliek mums no visiem svētkiem pāri?» 3, 349

«Kas pozitīvs darbs? jūs šā tā minat» (Pozitīvs darbs) 7, 205

«Kas reiz uzliesmo, tas viļņo» 3, 238

«Kas sacīs man?» (Mājās atstātās meitenes dziesma) 2, 117

«Kas sāpēs gāja» (B. Šēnlanks) 8, 469

«Kas slēpjas tā, vai tas var laimīgs būt?» (Kad dvēsle mēma top) 3,

399

«Kas spētu abus spēkus savienot» 6, 271

««Kas stādīts jaunā mēnesī, tas augs»» (Jaunā mēnesī) 3, 429

Kas tāda esmu? («Pasaki aši») 4, 274

«Kas tagad tālāk būs ar mani, nezinu» 6, 190

Kas tālāk notika? («Tā bija Lolītes dzīve un gals») 4, 196
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«Kas tas ir, kas man runā pretī?» (Ēnas virs un es) 3, 403

««Kas tev par daļu? Ko gribu, to daru!»» (Spītnieks āzis) 4, 156

«Kas tev te daļas?» 3, 402

«Kas tev tur ir?» (Putniņš uz rokas) 4, 221

«Kas to gan zin» (Neizbēgams) (A. Erenšteins) 8, 404

«Kas to gan zina, vai šīs varas dzīvas» (Elementāras varas) 6, 251

«Kas to teica, tas meloja» (Epigramma) 7, 47

«Kas trimdnieks ir, tas dzīvo briesmās vien» (Trešā trimda) 6, 161

«Kas tur dimd, kas tur stinkš» (Rīmu smēde) 7, 27

«Kas tur klaudz?» (Lieldiena) 4, 22

«Kas visu izteic bez mēles?» (Grāmata) 4, 67

«Kas visu redzēja — līdz zemes robežām —» (No Gilgameša epa sā-

kuma) (Senasīru dzeja) 8, 217

Kas zin, kur atrodas Turaidas Maijas kaps? 18, 482

Kastaņola 17, 5

«Katra būtne tik tvīkst — sākumam galu jaust» (Būtnes bailes) 2, 393

«Katra doma» (Sēkliņas) 5, 491

«Katra mūsu diena — jauna nodaļa svētos rakstos» (A. Marienhofs)

8, 279

Katra sāpe («Nejaukņa ir katra sāpe») 2, 304

«Katrai zosij par sevi prieks» (Zoss un dzērve) 4, 234

«Katram bērnam uzdots darbs» (Katram savs darbs) 4, 295

«Katram liela patikšana» (V. Bušs) 7, 9

Katram savs darbs («Katram bērnam uzdots darbs») 4, 295

Katram savs darbs («Se, sunīti») 4, 131

Katram savs ideāls («Pie naudas vien tik nauda plūst») 5, 209

«Katrs savas laimes kalējs» 5, 418

Katulla. Lesbijai («Dzīvot, Lesbija mīļā, vajg un mīlēt») (Katulls Gajs

Valērijs) 7, 14

Katulla. Oda XXVII («Pildi, puisīt, manā kausā») (Katulls Gajs Valē-

rijs) 7, 14

«Kauc vējš, un tumsa zemi sedz» (Drošsirdīgā meldermeita) (V. Bušs)

8, 377

«Kaulos vēl dzīvais» 5, 144

Kauss («Daiļiem rakstiem grieztu, pilnu kausu») (J. V. Gēte) 8, 345

«Kaut bij bez gala jācieš man» 6, 166

Kaut es kā saule («Vēl drusku lūpas trīs no viegla smīna») 5, 374

«Kaut manim tik skaistai» (Kara pieteikšana) (J. V. Gēte) 8, 325

Kāvi («Lūk, sarkani kāvi») 1, 231

Kein Traum («Es war ein schoner, lieber Traum») 6, 336

Klaidonis un kalns («Gar kalnu ēna garām slīd») 2, 183

«Klāj savu debesi, Ceis» (Prometejs) (J. V. Gēte) 8, 250

«Klāt liellaukumu spožumam tās pieēdas un rokas» (Londonas žīdu

kvartāls) (E. Stadlers) 8, 391
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Klātbūtne («Viss tevi sludina man!») (J. V. Gēte) 8, 329

«Klau, Ansīti» (Mazais aģitators) 5, 466

«Klau! durvīs dūrēm cīņas klaudz» 3, 379

««Klau, Edīti?»» (Jaunākās ziņas no virtuves) 4, 286

««Klausāt kungam,» māca gans» (Tic' dievam, kļaus' kungam) 5, 232

«Klausāt manu sēru stāstu» (Pēdējā mīlas nakts) 6, 263

«Klintīs ce]š gar jūru lauž sev taku» (Ceļš) 5, 452

Klusā grāmata 1, 299—450

«Klusa, mēma nakts» (Nāves pulks) 1, 265

«Klusā naktī ieskanēja balsis» 5, 441

Klusās biedres («Bez miega naktis, nu man klusas biedres») 3, 101

Klusās dienas brīnums («Zils debess dienas vidū klājas tāļi») 2, 230

Klusēšana — grūtākā māksla («Tie prasa vienmēr runas brīvību») 7,

159

Klusi klausos («Klusi klausos tavus vārdus») 3, 494

«Klusi klausos tavus vārdus» (Klusi klausos) 3, 494

«Klusi, lellīt, neraudi!» (Bažas par Loliņu) 4, 194

Klusības kalns («Tu saprati pēkšņi») 3, 80

Klusie kapi («Pie klusiem kapiem ejam») 1, 317

«Kluss ir mūsu taisnais kungs» (Senēģiptiešu dzeja) 8, 21?

«Kluss un kluss» (Ziemsvētku nakts) 5, 338

«Ko aizvien tu tālāk klīsti?» (Atgādinājums) (J. V. Gēte) 8, 331

«Ko būs vēlēties, kam ļauties?» (levēro!) (J. V. Gēte) 8, 329

«Ko čakarē» (Dzeltena mute) 4, 127

«Ko dari, to dari pats» (Pats) 2, 277

«Ko daudz no viņiem cerēt laba?» (Lēna daba) 7, 203

«Ko daudzināt mums taisnību un vaļu?» 6, 251

Ko dzied itāļu zēni («Lai māte tavā svētīta») 3, 22

«Ko dzirdu jūs mūžam» 6, 129

Ko es gribu? («Es visu dzīvi bēdājies») 6, 214

«Ko es meklēju» 5, 253

«Ko es tev, mīļais, esmu sacījusi» (Kur esi pats?) 3, 539

«Ko es tev teikšu, ko neteikšu» (Saul' un mēness gulta) 3, 448

«Ko es tur darīšu bez saviem biedriem» 6, 167

Ko es zinu («Es zinu, kas bads; es zinu, kas sals») 2, 163

«Ko esat, pantiņi, tik īsas elpas» (īsie pantiņi) 1, 91

«Ko ilgi, tik ilgi nedzirdu» (Baltajam putniņam) 5, 44

«Ko jūs, Ans' un Jancīti» (Abi miguži) 4, 215

«Ko jūs brēcat, ka liktens jums skarbs?» (Galvas darbs) 1, 34

«Ko jūs brīnāties daudz?» (Savādā valoda) 1, 332

«Ko jūs ieguvāt ar ciešanām» (Uz 26. (13.) janvāri) 5, 328

«Ko jūs, ļaudis, rājaties» 7, 53

« Ko jūs ļāvāt ikdienībai» (Vecās ligas) 1, 134

«Ko kaķīte sniegā skraida?» (Kaķīte) 4, 214
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«Ko klīsti, prāts» (Aiz blāvā plīvura) 1, 113

«Ko, kungi, triekt pret epigrammām» (Kam dusmoties?) 6, 248

«Ko kvēlojošā daba līdz» (Mākslas mīļotāja monologs) (J. V. Gēte) 8,
368

Ko lai sūta? («Ko lai sūta daiļaviņai») 6, 254

«Ko lai sūta daiļaviņai» (Ko lai sūta?) 6, 254

«Ko līdz tev krāt pa gadu gadiem» (Vecas gudrības) 1, 374

«Ko lielies un ko sodies?» (Gala panākums) 2, 131

«Ko mani, bārenīti, izredzēji?» (Lietuviešu tautas dziesma) 8, «237

«Ko maniem lokiem» (Bez soļu deja) 2, 255

«Kol mans kauss ir atkal tukšs?» (Iz Anakreonta. Oda LVH) (Ana-

kreonts) 7, 16

«Ko, mazā meitiņa» (Meitiņa pie loga) 4, 80

«Ko mēs ar asnīm izkarojām» (Skaidras lietas) 6, 170

«Ko mēs te sēdam» (Pie dzīvības katliem) 2, 171

«Ko mūžam nebiju vēl darījis» (Atskatne) 3, 114
,

Ko nesīs jaunais gads («Jaunu gadu, jaunu laimi!») 4, 263

Ko nevar, to nevar! 7, 177

«Ko palīdz tev asmina gals» (Paruņas un pieruņas) 7, 189

Ko pauda cīrulītis («Tomēr, tomēr») 4, 280

«Ko rēķini?» (Jāpalīdz biedrim) 4, 68

«Ko runājam, ko darām» (Sarkans pavediens) 1, 319

Ko sējējs bēdā? («Vēl diendienas cauri») 1, 220

«Ko, senais sapnis» (Miglas lokā) 1, 79

«— Ko skūpsti mani» (Nāves skūpsti) 6, 172

«Ko, spēks, ar sāpēm lauzties sāc?» (Spēks un sāpes) 6, 131

Ko šis gan iedomājas! 7, 176

«Ko šodien saule spīd? Es negribu» (Velts pavasars) 3, 436

«Ko šorīt Arita man dzied» (Mīlas dziesma) 3, 447

«Ko tās meitas lielījās» (Vasaras darbinieks) 4, 203

«Ko tās redzējušas acis?» 5, 438

«Ko tie brēķi brēkas ceļ» 6, 254

«Ko tik agri šogad sniegi kusa» 6, 43

«Ko tirpdams stāvi» (Mīlas dvēsele) 1, 116; 19, 235

«Ko tu centies? Ko tu gribi?» (Censonis) 5, 508

«Ko tu meklē jaunu dzīvi, jaunu cīņu?» (Meklētājam) 5, 403

«Ko iv, nemīļotais» (Nemīļotais) 2, 274

«Ko tu palīdzi, spārnotais vārds» 6, 82

«Ko tu plosies, mana mīļā dvēsle» 5, 324

«Ko tu plosies, rocies? Ko tu gribi?» 5, 450

«Ko tu pūti, meža dūja» (Dziesmiņas gaitas) 2, 194

«Ko tu sēro, mīļo, svešo puisīt?» (Svešā meitiņa) 2, 86

«Ko tu slēpi savu seno vāti» 6, 39

Ko tu vakar iedomāji («Ko tu vakar iedomāji») 5, 440
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«Ko tu vakar iedomāji» (Ko tu vakar iedomāji) 5, 440

«Ko uzlūkosi tu, tas priecāsies: —» (Prieka skats) 3, 451

«Ko vari zaudēt, vai tā laime ir?» (Vēja laime) 2, 345

«Ko vēlu, lai nes mums jaunais gads?» 5, 505

«Ko veļas drausma, ko baisma» (Zilganas dzirksteles) 1, 109; 19, 240

Ko viņš nožēloja uz nāves gultas 7, 220

«Ko visi putni šodien laižas zemu?» (Rudens) 3, 119

«Ko zaļai jaunibai lai saka sirmais?» (Mīļai, mazai Olgiņai par pie-

miņu) 6, 238

«Kokios kalniļ sienos» (Broliams lietuviams) 5, 57

Koks («Saule to cepināja») (G. Heims) 8, 441

Koks vēja laukā («Nu reizi sevi par cilvēku justi») 2, 350

«Kolas meita, tu guli» (Dārtulas kapa dziesma) (Ķeltu. Osiāna) 8, 245

Kolombīne («Mēness bālie ziedi») (A. Ziro) 8, 430

Koļcova («Es viņu mīlu») (A. Koļcovs) 7, 21

«Kopiņa piemiņu» 5, 185

«Kopš bērnu dienām astras manim mīl» (Astras) 3, 476

Kopš garas mūžības («Bet nekustošais ķermenis») 1, 103

«Kopš trim dienām pazudis» (Sludinājums avīzē) 4, 64

Kordē 15, 108—114

«Košā saule paliek atpakaļ aiz kalniem» (Mēness smaidi) 3, 514

Krauklītis 12, 5—173

Kraukļu gaidas («Vecais Kraukļa tēvs ir sadzīvojis») 6, 41

Kraukļu ķērciens («Aiz pilsētas, kas vasarīgi sildās») (Li Tai-pē) 8,

219

Kreisā pusē («Sirds, kas vārgam līdzi jūt») 1, 404

Krēsla («Vakarup gulkst brūns strauts») (H. Novāks) 8, 450

Krēslas bērniņi («Caur priežu mežiem cauri») 1, 192

Krēslas laiciņš («Jau agri vakaroja») 2, 311

Krislīts un laiks («Kā krislīts gaisā spīd zvaigznīte») 1, 330

Kristītais un vīrs («Ja tevi kāds pa vaigu sit») 1, 289

Krišjāņa Barona piemiņai («Dzisa saule debesīs») 5, 64

«Krīt bez skaita un bez gala vīri» 6, 44

«Krīt saulaina migla» (Zilmēļa vizma) 3, 224

Krītošas zvaigznes («Mazs puķudārziņš ap māju») 2, 321

Kritušās lapas («Sarkanās tekās») 2, 77

Kritušiem slava («Kritušiem slava!») 5, 273

«Kritušiem slava!» (Kritušiem slava) 5, 273

Kroplītis («Upmalā sēdēja») 4, 122

Krusas negaiss («Ziemeļos dzirdu») (Skaldu dziesma) 8, 246

Krusts («Pieminat: krusts ir moku stabs») 5, 231

«Krūtīs laužas, aizžņaudz kaklu» 5, 180

Kucēniņi («Vai jūs zināt, kas man ir?») 4, 59

Kuģenieks («Es gribu apsēsties») 4, 73
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«Kultūra, māksla un dzeja» (Uz strādnieku Kultūras svētkiem) 5, 396

Kultūrvēsturiski skati iz zemju dzīves 18, 172

Kumeliņa nākotne («Lai ir grūti, kam ir grūti») 4, 247

«Kungs direktors pie vīna sēd» (Tabakas šņauciens) (V. Bušs) 8, 380

Kungs labs, ja tik ļaudis būtu labi 7, 42

«Kungs, pērkat kādu nieciņu» (Divu invalīdu saruna par tiem, «kas

neaizmirst», bet aizmirsti tiek) 5, 421

«Kungs, stāvi klāt!» (Nīderlandiešu tautas dziesma) 8, 434

«Kungs, tevi lūdzam» 5, 167

Kungs un divi übagi («Vecu pasaku es lasu») 5, 514

Kung-tse 15, 232—237

Kung-tse («Tu taču neesi vēl aizgājis») 3, 402

«Kūp balta migla» (Skumjais bērzs) 1, 195

«Kūp kupli mākoņi iz kalnu spraugas» 6, 117

«Kuplu ziedu sprogu galvu» 3, 306

Kur čūska dzēlusi... («Kur čūska dzēlusi, vairs nevar dzīt») 3, 142

«Kur čūska dzēlusi, vairs nevar dzīt» (Kur čūska dzēlusi;:.) 3, 142

«Kur, draugi, tauta klus', — tur dzeja bālē» (Dārgajiem garā tuviem

no Lejasciema) 5, 26

«Kur es klajā jāšu» (Lietuviešu tautas dziesma) 8, 238

Kur esi pats? («Ko es tev, mīļais, esmu sacījusi») 3, 539

««Kur grūt'l Kur grūt'!» vienmēr tu saukā» (Meža dūja) 2, 193

«Kur ir ceļš uz tālo laimes zemi?» (Ceļš uz laimes zemi) 3, 469

Kur ir tā vieta? («Kur kāda birze manā dzimtenē») 5, 223

«Kur ir tāda vara» (Par spīti) 1, 241

«Kur ir tas darbs» 6, 94

«Kur ir tev tava dziļā mīla?» (Balss un atbalss) 2, 282

«Kur kāda birze manā dzimtenē» (Kur ir tā vieta?) 5, 223

«Kur liepu lapu ēna?» (Saujiņa ziedu) 2, 299

«Kur liks tās soda naudas» (Soda naudas) 7, 205

«Kur manas mājas?» (Par nerimi) 3, 239

Kur manas mājas? («Rauj savā ritumā») 3, 236

«Kur, meitiņ, ņēmi» 3, 313

«Kur miers?» (Miers ritumā) 3, 240

«Kur miers?» (Tavs miers) 3, 241

Kur miers? («Tu nevari pateikt, kur manas mājas») 3, 237

«Kur palicis viss? — Es nezinu» (Gar jūras šalkām) 2, 280

«Kur priecīgi pļāvēji» (Ruda rāva) t, 311

«Kur rīt?» (Pusvārdiņi) 3, 455

«Kur tu biji, lapsasmāte» (Lapsasmāte) 4, 151

«Kur vien es lieku roku klātu» 6, 260

Kura zinātne visvecākā? 7, 183

«Kurai nemirstīgai lai tiek» (Mana dieve) (J. V. Gēte) 8, 366

Kurbads 14, 149—328
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«Klupu aiziet mīlas liesmas» 6, 269

Kurš ašāk skaita līdz simtam («Velns ar dievu saderēja») 4, 144

Kurš brangs filozofs? («Nāca pie Sokrāta ļaudis») 4, 236

Kurš māk labāk melot? 7, 33

Kurš priekš otra radīts («Valdnieks deva lielas dzīres viesiem») 6,

218

Kurts Eizners 15, 322—323

«Kuru tu neatstāj, ģēnij» (Ceļinieka vētras dziesma) (J, V. Gēte)

8, 355

Kustoņu luga 15, 326

Kūtrais māceklis («Tik patīkami sildīties saulē») 2, 333

Ķēniņš («Kā sauc šīs zemes ķēniņu?») (Madagasu dzeja) 8, 230

«Ķēniņš ir pastaigāties gājis» (Vientieša dziesma) 5, 289

Ķeza («Jā, paties', no manis daudz kas») 7, 24

Ķīniešu paradīze («Lielais Jī bij lielā darbā») 6, 226

Ķīniešu priestri («Pie zilām, skaidrām debesīm») 1, 234

Ķīniski («Pa mūža vārtiem aiziešu uz tālēm») 6, 150

Ķirsis un pļava («Pilns ar sarkanbrūnām ogām») 2, 235

L' orologio kā Jaungada dāvana 17, 190

Laba mācība vairāk vērts nekā zelts («Labsirdīgs kungs iet nabagan

garām») 1, 370

Laba meitiņa («Meitiņai māmiņa») 4, 118

Labā ziema («Nāk ziema saltajā gadskārtā») 4, 204

Laba zīme («Godīgs, labsirdīgs, no visiem cienīts») 5, 433

Labais brālītis («Vilītim brālītis nomiris») 4, 291

Labais cilvēks («Ir viņa spēks un valdība pār zvaigznēm») (F. Verfels)

8, 401

«Labāk ir negaidīt daudz» 1, 226

Labākā politika («Cik biji patiess») 6, 247.

Labākā skola («Vislabāk mācot dzīves skola») 2, 272

Labam draugam («Par man' tu sliktu stāsti katru dien'») (J. H. Foss)

7, 48

Labas mācības («Lolīte rotājās ar inci») 4, 185

Labdaris («Bagāts viņš, bet mīkstu sirdi») 1, 33

Labi domāts brīdinājums vabulītei («Kādi tev ir gari ragi») 4, 126

«Labsirdīgs kungs iet nabagam garām» (Laba mācība vairāk vērts neka"

zelts) 1, 370

Labu ceļa vēju! («Treji simti dūjenīšu») 6, 178

Labu nakti! («Nu, Lolīt, labu nakti!») 4, 175

«Lāci kaitina Tālvaris» (Tālvaris un lācis) 4, 115

Lācis («Lācīti, lācīti») 4, 61

«Lācīti, lācīti» (Lācis) 4, 61

Lāčplēša Jaungada vēlējums («Jaunā gadā vēlēt jaunu laimi!») 5,

Lāga māga («— Ak, māmiņ, nu vairs nava lāga!») 4, 287
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«Lai ar ausis nedzirdētu» 6, 268

«Lai domē kādi jautājumi ir» (Tautas aizstāvis Čakste) 7, 160

«Lai draud nu gari, balti ziemas biedi» (Tev) 5, 48

«Lai dzīvo übags! Ak, neraudat vairs» (Holandiešu dzeja) 8, 248

«Lai ir grūti, kam ir grūti» (Kumeliņa nākotne) 4, 247

«Lai ir visas tavas dienas» (N. M. .;; uz lieldienām) 5, 44

«Lai jauna laime» 6, 246

«Lai katris stāv uz sevis» (Devējam) 2, 273

«Lai krātiņš putniņam» (Putniņš un krātiņš) 4, 58

«Lai māte tava svētīta» (Ko dzied itāļu zēni) 3, 22

«Lai miljons mutes jums būtu» (Balsstiesība) 1, 355

Lai nāk kas nākdams («Šīs lielās dienas tev liecina») 1, 239

«Lai pērkoņi un sniegi jaucas» (Maija dziesma) 5, 235

«Lai prieks ir bērniem» (Bērnu sveiciens) (K. Folkerts) 8, 402

«Lai pušķis plūkto ziedu» (Puķu sveiciens) (J. V. Gēte) 8, 334

«Lai sveikti esat! dārgie draugi, biedri» (Uz «Dailes
r
teātra» atklāšanu

ar «Induli un Āriju» jaunā skatuves ietērpā) 5, 52

Laika biedrim N. («Mēs jūtam tuvumā») 5, 111

Laika diezgan («Ist ja Zeit, so sehr viel Zeit») 6, 350

«Laika lielumu tu samaksāji» (Cīņā kritušam dzejniekam par piemiņu)

6, 130

Laiks («Atkal ir atnācis laiks») 5, 272

Laiks ir nauda («Bagātais teic: «Laiks ir nauda!»») 5, 241

«Laiks ir sēklis tā kā dīķis» (Vēlīns dzimums) 1, 358

Laiks neiet («Laiks neiet, stāv — bet ejam mēs») (G. Kellers) 8, 413

«Laiks neiet, stāv —
bet ejam mēs» (Laiks neiet) (G. Kellers) 8, 413

«Laiks rauj mūs, plūst viss, zūd un tek, un sik» (D. B.) 5, 82

«Laiks un cilvēki ir aizgājuši» (Pārejas zīmes) 1, 362

«Laime» (Ar kara troksni) 6, 252

«Laime kā zīlīte līgo» (Laimīgā dvēsele) 2, 191

«Laime man labu grib» 3, 307

Laimes jausma («Es skatos tavā ģīmetnē, un jausma») 3, 375

Laimes miegs («Tu zelta galviņu man liec uz pleca») 3, 444

«Laimes un līksmes» (Agrīns pavasars) (J. V. Gēte) 8, 335

Laimīgā dvēsle («Laime kā zīlīte līgo») 2, 191

Laimīgais («Laimīgs kā muļķis») 7, 206

Laimīgais un nelaimīgais («Bija divi zemes rūķi») 4, 242

«Laimīgas liesmas» 6, 124

«Laimīgi esat jūs, aizgājušie» (Laimīgie jaunekļi) 1, 438

Laimīgie jaunekļi («Laimīgi esat jūs, aizgājušie») 1, 438

Laimīgs brauciens («Jau miglas gaisa») (J. V. Gēte) 8, 330

«Laimīgs kā muļķis» (Laimīgais) 7, 206

«Laimiņa ciemā pie Mirdziņas» (Ciemā) 4, 182

«Laimiņa mazā var laimīga būt» (Laimiņas ilgas) 4, 165
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Laimiņas ilgas («Laimiņa mazā var laimīga būt») 4, 165

Laipnā liesma («Pa mēness naktīm domāju uz tevi») 2, 261

Laipna vārda teicējai («Tu pate vēlējies šīs rīmes») 5, 45

Laivā («Agrums sārti glezno») (Li Tai-pē) 8, 223

Lakstīgala («Ik vakaru klausījos») 4, 18

Lakstīgalas Siguldā («Siguldā lakstīgalas») 5, 73

Lallīte («Kā sauksim tavu lellīti?») 4, 187

Lampa un krāsns («Māte bērnus pamāca») 4, 273

«Lapiņas, māsiņas, koši jūs pušķotas guliet uz galda» 6, 239

«Lapsa bērnus izaudzēja» (Lapsas mierinājums) 4, 152

«Lapsa nāca sērst pie gai]a» (Miera skūpsts) 4, 153

«Lapsa reiz no savas migas» (Lapsa un tīģeris) 6, 224

Lapsa un kurmis (««Sveiks, draugs Kurmīti!»») 4, 150

Lapsa un mērkaķis («Bij zvēri sanākuši lielā sapulcē») 4, 285

Lapsa un tīģeris («Lapsa reiz no savas migas») 6, 224

Lapsas mierinājums («Lapsa bērnus izaudzēja») 4, 152

Lapsasmāte («Kur tu biji, lapsasmāte») 4, 151

Latgale («Es dēls tai zemei, kur ir mežs un mežs») (J. Vorkuls) 8,

412

Latviešu inteliģences darbinieku prasība pēc pilsoniskām tiesībām

Latvijā 18, 370

Latvieši 18, 403

«Latviešu valoda zaļokšņā augā» («Cien. latviešu valodniekam»)

133

«Latvijas Dzelzceļnieku Vēstneša» sveiciens uz jaunu gaitu («Jūs, dzelz-

ceļnieki, mūžam ceļotāji») 5, 390

Latvijas skolotājam Pēterim Ozoliņam par piemiņu («Gar sauli ēna

slīd, un saule bālst») 5, 67

Latvis — Aristofans 15, 46—47

Latvis — Menandrs 15, 78—81

«Latvju tauta liek tev mīklas minēt» 6, 34

Laukāl («Jūs, sīkās zīlītes») 1, 190

Lauka akmens («No druvas izmests») 1, 198

«Laukā! gaisā!» (Kambars) 3, 196

Lauka lilijas («Jūs nezūdaties savas dzīvības») 1, 54

«Lauks ar acīm, mežs ar ausīm» 6, 89

Lauku tukšums 15, 279—280

Laulības drāma 15, 238—241

Laulības pamats 7, 176

Laupītāju dziesma («Zogam, laupām, rijam, kaujam») (F. Sillers) 8,

257

Lauva un zaķis («Sandarkalnā dzīvoja vecs lauva») 4, 281

Lauztās priedes («Vējš augstākās priedes nolauza») 1, 137

Laužams liktens («Dzīvi tik dzīvot ir maz») 3, 525
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Lazarillo di Tormes 15, 200—201

Lebid-ben-Rebiats («Pie manis nāca dvēsle žēloties») (Lebids ibn Rabia)

8, 226

Ledus un sirds («Kā pirmo reizi») 5, 399

Leģenda («Atnest ūdeni iet skaidrā») (J. V. Gēte) 8, 341

Leiputrija 15, 326

Leišu daiņas («Kā lai nu nedzer») (Lietuviešu tautas dziesma) 7, 23

Leišu dziesma («Mazā Lietava») 2, 107

Leišu tautas dziesma («Dzer, manu brālīt») (Lietuviešu tautas dziesma)

7, 48

Leitis un kafija 7, 42

«Leknajā pļavā» (Mazākais brālis) 4, 225

Lelde («Vai Leldi atradu?») 3, 430

Lellīte Lolīte 4, 163—196

«Lellīte Lolīte dodas uz pusdienas dusu» (Nemierīgas mājas) 4, 1?3

Lellīte slima («Kā tad nu lellītei») 4, 171

Leļļu ķēķī («Nāc, pamācies nu, Lolīti») 4, 174

Leļļu tirdziņš («Nāc, māmiņ, pa ielām paklejosim») 4, 166

Leļļu veļas diena («Cik darbu daudz! manu dieniņu!») 4, 190

Lēna daba («Ko daudz no viņiem cerēt laba?») 7, 203

Lēnas gaidas («Ap četriem agri pirmais putniņš čirkst») 3, 164

«Lēni lapas virinājot» 6, 74

«Lēni lejā kāpa rudens saule» 6, 31

«Lēns, parets sniedziņš kaunīgs snieg» 3, 295

«Lepni, kā sarkana gaiļa spalva» 6, 74

Lepnības sods («Pauls un Līzbete, ko esat») 4, 223

'Lepnis dzīvojis» (Nekas nav vajdzīgs) 3, 529

L. F., kura domāja, ka grūti par dzejnieci tapt («Še tas, ko teici tu

par rudeni») 5, 116

Lidai («To vienīgo, Lida, kuru tu mīlēt spēj») (J. V. Gēte) 8, 345

Lidmašīna («Vai tu redzi, Andīti») 4, 107

«Lido mana mūža diena» (Lidotājs) 3, 207

Lidotājs («Lido mana mūža diena») 3, 207

Līdz ar ģīmetni («Cik tavas rokas ņems šo ģīmetni») 3, 534

«Līdz pat vēlai priekšpusdienai» (Rauduves balss) 2, 208

«Līdz varonībai» (Jaunā diena) 1, 437

«Līdz viņai ezerpusei līmens mirdz» (Pēcpusdiena laivā) 2, 229

Līdzās brūces («Cik tu pie manis mīti») 3, 485

Līdzcietīgs tēvs 7, 180

Līdzēji ar ienaidnieku («Tie mūsu glābēji») 5, 314

«Līdzi ar lielākiem mērķiem» (Lielāki par Romu) 1, 387

«Līdzi miltiem izput tava dzīve» 6, 26

Līdzi puķu smaršai («Tavai mīlas dziesmiņai») 2, 118

Līdzi soļi («Tu ūdens šūpolītī augi») 2, 243
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Līdzīgas sāpes («Vienai māmiņai meitiņa mira») 4, 120

«Līdzīgi debešķām» (Mākoņi) (A. Ziro) 8, 431

«Līdzīgi ērglim» (Harca ceļojums ziemā) (J. V. Gēte) 8, 358

Līdzīgs ar līdzīgu («Iz zemes dīdzis») (J. V. Gēte) 8, 325

Līdzskaņa («Ak, labi, ka vēl viss nav mūsu daļā») 3, 140

Liebheiliges Muttiņ («Tief einsam sitzt an weiter See») 20, 498

«Liegu smaršu lēni staro» (Sena piemiņa) 6, 339

Lielā piektdiena («Mēma un smaga nakts») 6, 147

«Liela zvaigzne manā klēpī kritīs...» (Salīgums) (E. Laskere-Sīlere)

8, 436

Lielai aktrisei Mirdzai Smithenei («Zvaigžņu mirdza debesīs») 5, 106

«Lielais Jī bij lielā darbā» (Ķīniešu paradīze) 6, 226

Lielais laupītājs («Viņš piesien savu bruņu cepuri ar resnu auklu»)

(Li Tai-pē) 8, 220

Lielais maijs («Stāv melnais fabrikskurstens nikni, drūmi») 5, 269

Lielais miers («Kad cīņa viskarstāk kūso») 1, 331

Lielais slinkums («Aš-aši, ašāki») 4, 26

Lielais zaglis Tutanhs 14, 469—562

Lielākā dzimtene («No visa mīļa mēs aizgājām prom») 2, 168

Lielāki par Romu («Līdzi ar lielākiem mērķiem») 1, 387

Lielās acis («Pāri mēram lielās acis») 1, 202

Lielās vēja plēšas («Mēs vilkām lielās vēja plēšas») 1, 169

Lieldiena («Kas tur klaudz?») 4, 22

Lieldienas («Izkliedzoši skaļā balsī») 6, 7

Lielie loki («Tu viļņos plūstot laidies lielos lokos») 3, 135

Lielpils pagasta vecākie 18, 42

«Liels koku pudurs ap baznīcu stāv» (Baznīca un kapi) 3, 194

«Liels un pārvarīgs aiz mana krēsla» (Pārvarīgais) 2, 395

Lielskungs un zemnieks («To tu, bauri, nesaproti») (G. A. Birgers)

7, 210

Liepu gatva («Pie torņa stāvēja liepu gatva jau gaidot») 3, 195

Liesma un varons («Var nodzēst liesmu — un kvēle gaist») 1, 277

«Lieti lija spēji» (Rudens un kalps) 4, 298

Lietu sākums («Nedz bija būtība, nedz nebūtība») (Rigvēda) 8, 215

Lietus — dzinējs («Skaista bija bērniem rotaļa») 4, 109

«Lietus laikā šis kalendris taisīts» (A. C. ;..) 5, 43

Lietus līst («Lietus līst») 4, 41

«Lietus līst» (Lietus līst) 4, 41

Lietus sievas («No kalna lejā pērkons kāpj») 4, 98

Lietuvas dziesmas 8, 234

«Lija lielas lietus lāses» (Tautas asaras) 5, 129

Līksmes magonīte («Spilgti dzeltens magonīšu pudurs») 3, 451

«Līksmojies sirds!» (Es labu darbu darījis) (F. Verfels) 8, 455

Liktens luteklītim R. P. («Tu esi ilgi lutināts») 5, 114
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Liktens vārdā («Tu saki manim: nemirt! — Bet vai tu») 3, 531

«Liktens visvarenību» (Visvarenība) 5, 414

«Līku muguru» (Übagu dziesma) 1, 39

Likuma projekts par strādnieku apdrošināšanu Vācijā 18, 32

Likums («Es šķitos vientuļš esam») 2, 344

«Līst lieti, vēji pūš, un vakars vēls» (Pazudušais dēls) 1, 30

«Līst lieti vienā laidā» 6, 70

L.L.D. («Kā aizmirst to, kas skaists? viss miņā spalgo») 5, 84

Logam garām («Manam logam mākoņi iet garam») 5, 401

«Logu priekšā telefona drātis» 5, 442

«Logu rūtīs salas austas» (Skaistums un mī]ums) 4, 271

Lokā («Lokā es atgriežos atkal») 2, 340

«Lokā es atgriežos atkal» (Lokā) 2, 340

Loliua.s nelaime («Ak, manu mīļo Loliņn») 4, 193

Loliņas šūpoles («Šūpo žū, žū!») 4, 188

Lolīte («Manu lellīti») 4, 170

Lolīte baro putniņus («lesim nu, Lolīti») 4, 177

«Lolīte rotājas ar inci» (Labas mācības) 4, 185

«Lolīte sirga, sirga» (Sirga un neatspirga) 4, 195

Lolītei jāiet skolā («Lūk, tev zīda kleitiņa») 4, 179

Londonas žīdu kvartāls («Klāt liellaukumu spožumam tās pieēdas un

rokas») (E. Štadlers) 8, 391

«Lopi baiļu pilni dobji māva» 6, 45

Lūgšana («Tu gaismu dāvāji, tu daili laidi») (L. Perecs) 8, 472

Lūgums («Celies zelta spārnos, Līga») 5, 125

«Lūki Ābeles, bumbieres, ķiršiņas» (Vasaras idilles) 5, 382

«Lūk, kalnu strauts» (Mahometa dziesma) (J. V. Gēte) 8, 160

«Lūk, lielais skrējējs kā līdzi skrej!» (Skrējējs) 3, 248

«Lūk, mīļi tavi skaistie vārdi skan» (īstais mīlas vārds) 3, 483

«Lūk, padre, saule gluži miglā grima» 3, 24

«Lūk, sarkani kāvi» (Kāvi) 1, 231

«Lūk, saule sildītāja riet!» 3, 181

«Lūk, saulei tad tik spējam skatīt acīs» 3, 32?

«Lūk, spoguļi, kas paši redz!» (Zaļie spoguļi) 3, 392

«Lūk, tev zīda kleitiņa» (Lolītei jāiet skolā) 4, 179

«Lūk, tur kāds skaistums!» 3, 173

Lukiāna miroņu sarunas Nr. 22. 7, 40

«Lūkot vien tik dabas vienaldzīgo daili» (Dabas vienaldzīgā daile) 3,

513

"Lūpiņas atšiebtas» (Es tik tāpat) 4, 79

«Lust und Spiel» (Glūck un Arbeit) 6, 364

L. Z. («No rīta jau sirds sapinās») 5, 82

«ļaudis saka: dzelmē grimušas lielās laivas» (Ezera noslēpums) 3, 191

«Ļaudis tērzē vēl uz ielas» 5, 300
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«Ļauj krist tam, kas krīt» (Vienība) (V. Klemms) 8, 451

Ļaunā zvaigzne («Nu manī dzīvo raudot mana sirds») 3, 102

Ļauns sapnis («Mākoņu kalni») 1, 252

«Ļaunu vien runāja viņš par visiem, izņemot dievu» (Pietra Aretina

kapa uzraksts) (E. Mērike) 7, 210

Ļaužu acis un zvaigžņu acis («Diena atver ļaužu acis») 3, 511

Maģistra Voltera ziņojums Ķeizariskās Ģeogrāfijas biedrības Etnogrāfi-

jas nodajas sēdē, 30. okt. m. d. 18, 18

Mahometa dziesma («Lūk, kalnu strauts») (J. V. Gēte) 8, 360

«Maigā smaršā kūst» (Aiz skadriņu logiem) 1, 255

Maigais mirdzums («Ij kad es tevis neredzu») 3, 439

Maigi skūpsti («Tad skūpsti mani!») 3, 485

«Maigu mīlas vārdu» (Sabirzis ziediņš) 1, 107

Maija balss («Nu atkal atnācis sen gaidītais») 5, 378

Maija dziesma («Kā grezni spulgo») (J. V. Gēte) 8, 332

Maija dziesma («Lai pērkoņi un sniegi jaucas») 5, 235

Maija dziesma («Pa kviešiem, pa labību») (J. V. Gēte) 8, 335

Maija manifests visiem darba ļaudīm («Mēs cilvēces un pasauls pa-

matšķira») 5, 282

Maija piemērs («Sarkanas domas») 5, 380

Maija svētki («Maijs un pavasars») 5, 394

Maija Ziedīte («Slaiks, maģis augumiņš») 1, 193

«Maijs un pavasars» (Maija svētki) 5, 394

Maijs un sarkanais karogs («Spīd, priecīgi sprakstēdams, sarkanais ka-

rogs un sauc») 5, 348

Maijziedītei («Uz jauno gadu») 5, 46

Maitāta paaudze («Ir maitāta šī paaudze») (Ķīniešu nezināms dzej-

nieks) 8, 218

Maiznieks un Kārlītis («Karašiņas pliku plaku») 4, 121

Mājās atstātās meitenes dziesma («Kas sacīs man?») 2, 117

Mājās palikušās sievas dziesma («Man teica vīrs: «Ir jāiet man!»»)

(Armēņu tautas dziesma) 8, 421

Mājnieks un trimdnieks («Kā kausēts tērauds») 5, 353

Mājoklis («Auf dich hab' ich mein Heim gebaut») 6, 352

«Mākonītei balti svārki» (Mākonits un mākonīte) 4, 27

«Mākonīts bālgans» 3, 170

Mākonīts un mākonīte («Mākonītei balti svārki») 4, 27

Mākoņi («Līdzīgi debešķām») (A. Ziro) 8, 431

«Mākoņi melni nu veļas» 5, 365

«Mākoņi saulītei priekšā mācās» (Tumsoņi) 5, 130

«Mākoņos karājas» 5, 435

«Mākoņsvārku skaras» 6, 116

«Mākoņu ēnas pāriet tiem pār viņu pieri kā domas» 6, 95

«Mākoņu kalni» (Ļauns sapnis) 1, 252
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Mākslas mīļotāja monologs («Ko kvēlojoša daba līdz») (J. V,- Gēte)

8, 368

Māksliniekam fotogrāfam V. Mednim-Klio («Kas cīniņā kā kareivis»)

5, 107

Mākslinieku vārdi («Jums pirmais vārds ir protests, cēls un griezīgsl»)

5, 470

«Makšķere mugurā» (Makšķernieki un zivtiņas) 5, 501

Makšķernieki un zivtiņas («Makšķere mugurā») 5, 501

Malēnieši 15, 52—56

Mālu pika un kas no tā tika («Nupat kā rudens lietus lijis») 5, 462

«Māmiņ, ak, kā es gribētu» (Gripa un deguntiņš) 5, 50?

«Māmiņ, vai te mēs varam jel iet?» (Pirmais solis atklātībā) 4, 307

«Man acis smagas, — redzējušas daudz» (Par smagmi) 5, 352

«Man apkārt trimdas aukstais tuksnesis» (Jauna gadusimteņa nakts

domas) 1, 60

«Man apnikusi viņu vienaldzība» (Simti gadi) 2, 342

«Man apsegs ir naktstumsība» (Taabats Šarrans) 8, 225

«Man asinīs iegribas ugunis deg» (Iz Zālamana Augstās dziesmas)

(A. Puškins) 7, 22

«— Man bij zināma vēsts, pirms viņš nāca to paust» (Eshila Prometejs)

8, 319

«Man dziļi dvēslē dzejās» (Prieca laimīga) 6, 243

«Man ir zeme un lopi, un rīki» (Saimnieks kā tēvs) 7, 181

«Man jāšķir bij šie pantiņi» 6, 130

«Man karstas dienas bij un tuksnešceļi» (Fatamorgāna) 5, 347

«Man krūtis deg to ilgu, sūrst to gaidu» (Mīļi smaidi) 3, 109

«Man laimes sapnis ir, — tas neizgaistošs» (Negaistošais laimes sapnis)

3, 368

Man līdzi tiesība uz lielo laimi! («Tev nav tās tiesības uz lielo laimi»)

3, 122

«Man liekas, ka es būtu» (Sena paziņa) 2, 239

«Man liekas, šie sīkie pirkstiņi» (Sīkie pirkstiņi) 1, 112

«Man liktens atgūtēm ir devis» (Atvērta roka) 2, 236

«Man lūpas kvēloja tā savādi» 6, 185

«Man miers un laime sirdī lija» 6, 279

«Man mīļāks godīgs pesimists» (Pesimists) 1, 41

«Man nakts ir nemīlama dusā doties» (Bez miega zirgi) 2, 361

«Man nav vairs mīļa dzīvojamā dzīve» 6, 119

«Man nava cita balsta, cita drauga» 3, 92

«Man nava vairs nekā, ko vēlēties» 6, 220

«Man netaisnība darīta» (Netaisnība) 2, 296

«Man pasaules mantas un pasaules gods» (Vientuļa dziesma) 5, 132

«Man plaši vērtā logā» (Niekabīle) t, 108

«Man posts ar tevi, lellīti» (Skolā) 4, 178
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«Man pretī kalns ar tumšu mežu» (Cauri mežam) 2, 190

«Man pretī melni mākoņi vejas» 3, 210

«Man pretī zili mākoņi veļas» 3, 205

«Man rozes skaistu skaistas» (Rozīte) 2, 249

«Man sirdī atkal viešas senās sāpes» (Jaunās māsas) 2, 297

«Man sirdi jaunu tura tikai sāpes» 3, 324

«Man sirds ir mirusi kopš viņas nakts» 6, 183

«Man sirds ir pilna mīlas» (Zelta tvaiks) 1, 114; 19, 241; 20, 297

«Man skaista mīla bija» (Pavasaras rītā) 2, 238

«Man sveša pasaule šie ļaudis šķiet» (Melnais ūdens) 2, 341

«Man šaubu tuksnešsmiltis saceļas» 3, 43

«Man teica vīrs: «Ir jāiet man!»» (Mājās palikušās sievas dziesma)

(Armēņu tautas dziesma) 8, 421

«Man vajga tavu glāstu» 6, 203

Mana dieve («Kurai nemirstīgai lai tiek») (J. V. Gēte) 8, 366

Mana dūda («Mana dūda») 5, 155

«Mana dūda» (Mana dūda) 5, 155

«Manā istabiņā» 5, 165

Mana māmiņa (Mein Mūtterlein, mein Mūtterlein traut») 6, 359

Mana māte («Vai viņa lielais eņģels bij») (E. Laskere-Šīlere) 8, 435

Mana mīlas dziesma («Uz taviem vaigiem guļ») (E. Laskere-Šīlere) 8,

436

«Mana mīļā Ritiņa» (Ritiņa un cits gads) 4, 282

Mana oreāda («Cik tu man roku sniedz, ikreiz es brīnos») 3, 493

«Mana roka asa» (Rokas) 1, 430

«M'-na roka, kāds labs instruments tu man esi!» 6, 212

«Mana sirds tik atmodās» (Sirds atmoda) 3, 331

Mana spēja («Und konnte ich dich erringen») 6, 357

Mana tauta («Tā klints sāk drupt») (E. Laskere-Šīlere) 8, 438

Manam draugam — skeptiķim par atbildi («Es tomēr laimi baudījis»)

5, 77

Manam gudrajam pesimistam Z. P. («Kad acis tapušas Tev redzīgas»)

5, 111

«Manam logam mākoņi iet garām» (Logam garām) 5, 401

«Manas ausis gaist» (Tālas ilgas) (Rigvēda) 8, 214

Manas dzejas («Wie ich die VVorte wāge») 6, 361

Manas ilgas («Sen manā sirdī ilgas sēd») 1, 117

«Manas ilgas sen jau piekusa raudot;..» (Priekšpavasars) (B. Šēn-

lanks) 8, 397

Mani draugi 18, 516

Mani draugi («Mani vistuvākie draugi») 2, 271

«Mani draugi šaudās kā niedras» (Ceļa gājējs) (A. Erenšteins) 8, 405

«Mani grāmatplaukti stāvot apput» 6, 216

Mani ienaidnieki («Mani ienaidnieki nava») 2, 270
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«Mani ienaidnieki nava» (Mani ienaidnieki) 2, 270

«Mani maza meitiņa» 5, 196

«Mani nogurušie kauli» (Dusas vieta) 2, 135

«Mani vistuvākie draugi» (Mani draugi) 2, 271

Maniem dārgiem biedriem un draugiem Cīrihes kolonijā («Tēvu zeme

asiņo») 5, 34

Maniem mīļiem latga|iem, kad tika apvienota mūsu zeme («Jūs mūsu

dārgie brāļi latgalieši!») 5, 58

«Manim bailes ir no manas dzīves» 5, 456

«Manim pretī mākoņi smagi sveras» 6, 234

«Mans Bogordži!» (Savam jaunības draugam) (Čingishans) 8, 232

Mans brālis («Pārkāries pāri pār kalna pleciem») 2, 186

«Mans ceļš ar asrām un ar rūgti laistīts» (Pļautais siens) 3, 115

«Mans draugs, nāc, kopā vērsimies» (Draugam par mierinājumu, kad

viņš bij zaudējis savu mīļāko ilūziju) 5, 85

Mans ezers («Kā saule spīd») 2, 225

«Mans gads bij prieks, — ir pagājis mans gads» 3, 257

Mans gals («Pusrokas manu likteni tura») (A. Lihtenšteins) 8, 274

«Mans kuģis drūmi slīd» (Uz jūras) (L. Steketi) 8, 261

«Mans luteklīts» (Sirds puteklīts) 4, 78

«Mans mīļais draugs, no Tevis jāatvadās» (Andrejam Priedkalnam pē-

dējā gaitā) 5, 69

«Mans mīļais incītis» (Nepaklausīgais incītis) 4, 224

Mans nabaga brālis («Bet tavu lielo izplesto acu bailes..») (E. Ke-

pens) 8, 449

«Mans pēdējs skats lai tevi aptver, draugs» (Pilns mēnesis) 3, 120

Mans prieks (««Es gribu redzēt, kur tavs prieks?» — Nav tuvu. —»)

2, 382

«Mans rīts bij skaidri balts» (Neslēgtais gredzens) 2, 363

«Mans saldais slogs» 3, 317

«Mans sirdsprieks smejas» 3, 270

«Mans skuķīts mani atstāja» (Glābšana) (J. V. Gēte) 8, 324

«Mans vārds ir viens, viņš liksies skarbs» (Pirmais un pēdējais vārds)

2, 153

«Mans vārds, nudien» (Robežas) 6, 132

«Mans zelta saules stariņš!» (Pļāvēja diendusa) 2, 256

«Mans zelta zieds no dzīves rauts» 6, 269

Manu jaunu dienu zeme («Manu jaunu dienu zeme») 2, 105

«Manu jaunu dienu zeme» (Manu jaunu dienu zeme) 2, 105

«Manu lellīti» (Lolīte) 4, 170

«Manu nabaga taurenīt» (Nabaga taurenīts) 2, 242

«Manu sāpju, manu domu» 5, 151

Marats 15, 116—119
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Marciāla («Ja tev, lasītāj, mīļ», kaut kas šinīs lapiņās netīk»)

(M. V. Marciāls) 7, 13

Marciāla, I, 58 («Kādu meitiņu gribu un kādu negribu, prasi?»)

(M. V. Marciāls) 7, 13

Māre kalpone («Ko baltais tornis, kā par pazudušām») (H. Lufts) 8,

409

«Marģeris ar Rasmiņu» («Tētiņš un māmiņa») 4, 111

Marija Spiridonova 15, 7—ll

Marioara («Tālup prom mans mīļais gāja») (D. Bolintinjanu) 8, 303

Mārtiņš Gīze 15, 48

Marts («Vēl laukā sniga sniegi») (J. V. Gēte) 8, 327

Marts un Mirta 15, 82—98

Māsas («Māsiņa Austriņa») 4, 99

«Māsiņa Austriņa» (Māsas) 4, 99

Māsiņas dziesma («Aizbrida saulīte») 1, 309

Mašīnas dūmi («Tie kūpošie mašīnas dūmi») 2, 139

«Māte bērnus pamāca» (Lampa un krāsns) 4, 273

«Māte savu vienīgo meitu stiepa» (Necilvēcīga māte) (Madagasu dzeja)

8, 230

Māte un meita («Sāpju māte, smieklu meita») 3, 363

Māte un meita («Steidzies, meitiņ, rotājies!») (Igauņu tautas dziesma)

8, 241

Mati gar vaigu galiem («Gar vaigu galiem») 3, 458

«Maza dziesmiņa» (Vientuļā dziesmiņa) 1, 197

Mazā lellīte («Tu esi viena pati, Lolīte») 4, 186

«Mazā Lietava» (Leišu dziesma) 2, 107

Mazai Emīlijai («Tavs saules tēvs tev paraugs ir») 5, 83

Mazai Merītei («Ik dienu saule spīd») 5, 83

Mazais aģitators («Klau, Ansīti») 5, 466

«Mazais Ansīts nezin godu» (Mazais spītnieks) 4, 305

Mazais brālītis un maizīte («Es pastāstīšu to reizīti») 4, 277

Mazais ceļotājs («Skat, Ansītis kā saģērbies!») 4, 216

Mazais gādnieks («Puisēns ogas salasīja») 4, 119

Mazais māģetiņš («Ich bringe dir Hilfe und festen Halt») 6, 351

Mazais spītnieks («Mazais Ansīts nezin godu») 4, 305

Mazajiem Jānīšiem («Ak, saulīte, ak, saulīte») 5, 76

Mazākais brālis («Leknajā pļavā») 4, 225

Mazākās kājiņas («Zib balti zirnīši») 1, 111

«Mazas bērza meitenītes» 3, 200

Mazie darbi («Nenogrimt mazajos darbos») 1, 382

Mazie Dunduri 7, 5—60

Mazie Dunduri 18, 41

Maziņai zīlītei («Tu esi zīlīte») 5, 117

«Mazmaza tava roka» 3, 69
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«Mazmazu priecinu» (No paša rīta) 2, 24?

«Mazo brālīti» (Brālītis un nazītis) 4, 40

«Mazo tītenīti» (Ceja gājējs tītenīts) 2, 136

Mazs dzejolīts («Kā īsa nopūta mazs dzejolīts») 5, 454

Mazs, mazs vīriņš, maza, maza nelaimīte («Neraudi, neraudi!») 4, 301

«Mazs puķudārziņš ap māju» (Krītošas zvaigznes) 2, 321

«Mazs saules stariņš atspīd jau» (Sveika, dzimtene!) 5, 310

Mazs spīgulīts («Du Liebling mein, dv liebest mich») 6, 351

M. D. D. L. («Tik grūti bij, — ik brīva doma dzisa») 5, 111

Medicīniska nodaļa 7, 43

Mednieka vakara dziesma («Pa laukiem eju kluss un baigs»)

(J. V. Gēte) 8, 340

«Mein Leben sei zerronnen??» (Variācija) 6, 357

«Mein Liebling steht m meiner Hand» (Unphilosophiscb.es über Weltsyi-

teme) 6, 340

«Mein Liebling, und bist dv nimmer da» (Divi spīgulīši) 6, 349

«Mein Mūtterlein, mein Mūtterlein traut» (Mana māmiņa) 6, 359

Meita un saule («Daiļa meita spītējās ar sauli») 4, 162

Meitene un mēness («Mēness maigām, klusām acīm raugās») 3, 462

Meitenes («Nāk istabu vakars, tās neiztur») (A. Lihteniteins) 8, 442

Meitenes dziesmas («Vakarā mīla acis man slēdz») 3, 503

«Meitenes lūpiņas» 5, 205

«Meitenīte — princesīte» (Neraudat!) (V. Kamenskis) 8, 278

Meitenīte rudenī («Nemaz, nemaz jau ārā nav salti!») 4, 297

«Meitiņ, tu tik cēla, augsta» 5, 191

Meitiņa pie loga («Ko, mazā meitiņa») 4, 80

«Meitiņai māmiņa» (Laba meitiņa) 4, 118

Meitiņas domas par kaziņu («Tu, kaziņa, labiņa») 4, 117

Meitiņas harakiri («Kad tevis nav, es tevis ilgojos») 3, 440

Meitiņas mēnessniegs («No baigiem nakti atmodos») 3, 440

«Meitiņu ar naudiņu» (Bērnss R.) 7, 20

«Meklēju sev tautieti» (Precības uzaicinājums) 7, 194

Meklētājam («Ko tu meklē jaunu dzīvi, jaunu cīņu?») 5, 403

Meklētāji («Mēs mūža dienu staigājām») 2, 167

Melnā
apsega («Kad tevis nav, es zvaigznēs lūkojos») 3, 437

«Melnā naktī spraucas skaļa sposma» (Nakts un rubīns) 3, 499

«Melna veļu laiva nakti brauc» (Veļu laiva) 1, 320

Melnais ūdens («Man sveša pasaule šie ļaudis šķiet») 2, 341

«Melns krauklis, balta kaiva» 3, 282

«Melnu egļu ainas» (Zila nirvāna) 3, 533

Mēmā jūra («Pa dziļiem sniegiem brienu, lai — man jāredz jūra») 6,

229

«Mēma un smaga nakts» (Lielā piektdiena) 6, 147

Mēmais nams («Nams ir mēms no paša rita») 2, 348
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Memorandum («Gaidīt jūs gaidījāt ilgi») 1, 225

«Mēnesi septembri» (Rudens) (J. Hora) 8, 467

«Mēness bālie ziedi» (Kolombīne) (A. Ziro) 8, 430

Mēness dzēriens («Vīnu, kuru dzer ar acīm») (A. Ziro) 8, 430

Mēness gaismas zieds («Neredzot saules») 3, 480

Mēness gaita («Cik ātri mēness iet!») 3, 463

Mēness ķilda («Mēness reiz uz sauli teic: «Ko lielies?»») 3, 467

Mēness laiva («Es tava nakts un mēnessmeitiņa») 3, 465

«Mēness maigām, klusām acīm raugās» (Meitene un mēness) 3, 452

Mēness meitiņa 3, 387 —551

Mēness meitiņa («Tuvāk ceļam, kur garām braucu») 3, 193

Mēness pie loga («Tumšas mūsu loga rūtis») 3, 462

Mēness princese («Iznāc dārzā, mēness meita») 3, 472

«Mēness reiz uz sauli teic: «Ko lielies?»» (Mēness ķilda) 3, 467

«Mēness sauli veda» (Lietuviešu tautas dziesma) 8, 234

Mēness sildītājs («Nu siltāk iekur krāsni, saules māte») 3, 468

Mēness slēptas acis («Abi galvas saliekam») 3, 447

Mēness smaidi («Košā saule paliek atpakaļ aiz kalniem») 3, 514

Mēness sudraba zvani («Nakti, mēness nakti») 3, 474

Mēness sūtnis («Visgudrākais no zvēriem — zilonis») 5, 410

Mēness svētītājs («Zelta svārkos ģērbies mēness») 3, 464

Mēness un skroders («Daudz par mēnesi ir stāstu») 4, 240

Mēnessmeitiņas brauciens («Tā gudri ļaudis teic, un kā lai netic») X

432

Mēnesstrauks («Skaļā saule paliek») 5, 371

Mēness un zeme («Brīnum bāls un kluss, un kaunīgs») 5, 199

«Mēnestiņi, lēnacīti, ko tu esi padalījis?» 6, 156

«Mēnestiņš sen jau» (Sapfo, Nr, 52) (Sapto) 7, 15

Mērens vējiņš («Pār upi mērens vējiņš pūš») I, 237

Mēs atslēdzām («Vai mēs tev kiūtis vaļā neslēdzām?») («Korāns») <>,

227

«Mēs baudām visjaukāko izredzi» (Mūsu izredzes) 2, 134

«Mēs bijām kalpi» (Pļaujas dziesma) (B. Šēnlanks) 8, 410

«Mēs cilvēces un pasauls pamatšķira» (Maija manifests visiem dart>a

ļaudīm) 5, 282

Mēs esam jauni («Jauni mēs, mums plašums veras») (J. Brands) 8, w3

«Mēs esam tekošs ūdens» (Tekošs ūdens) 2, 133

«Mēs esam vientuļi» (Zemes vientulība) (H. Konrādijs) 8, 266

«Mēs esam visu darbu darītāji» 6, 201

«Mēs jūtam tuvumā» (Laika biedrim N.) 5, 111

«Mēs kalām, kalām» (Kalēji malēji) 2, 148

«Mēs labi zinām, kas jūs tādi jaunie!» (Atskaņa jau pati saka) 7, l 4'
«Mēs metam biežāk un biežāki» (Zvejnieki) 2, 166

«Mēs mūža dienu staigājām» (Meklētāji) 2, 167



681

«Mēs nākam līdz ar pavasari» (Kad gāju putni pārnāk) 5, 316

Mēs nē («Es klausījos koka zaros; — un skanēja (l\ Veilels)

8, 457

Mēs neaizmirsīsim («Mēs neaizmirsīsim neviena paša») 5, 233

«Mēs neaizmirsīsim neviena paša» (Mēs neaizmirsīsim) 5, 233

«Mēs pievāksim tās dārgās asinis» 6, 281

«Mēs strādājām kā namdari» (Pirmie namdari) 2, 147

«Mēs vienu kauju zaudējām» (Ej vien!) 5, 309

«Mēs vienu mācījāmies šinīs briesmās» (Jaunais nams) 1, 416

«.; .Mēs vienu posmu esam zaudējuši» (Darbu darbs) 1, 422

«Mēs vījamies augšup gar logiem kā nabadzīgos podos stīgas» (levai-

notie) (V. Ferls) 8, 458

«Mēs vilkām lielās vēja plēšas» (Lielās vēja plēšas) 1, 169

«Met zelta gredzenu» 6, 171

«Mētrainupes augstā krastā» (Vanemuines dziesmas) 5, 476

Meža dūja (««Kur grūt'l Kur grūt'!» vienmēr tu saukā») 2, 193

Meža vīriņš («lenāc manā sētiņā») 2, 97

«Mežos Angets staigā, Angets Vojevods» (Bajāru dziesma) (Bulgāru

dzeja) 8, 426

Mielasts un viesi («Plaku, plaku karašiņu») 4, 45

Miera līdzēji («Vilks iznāca klajās ganībās») 1, 351

Miera ļaudis («Viņš savu dvēseli jums pretim nesa») 1, 47

Miera skūpsts («Lapsa nāca sēist pie gaiļa») 4, 153

Mierīgs pilsonis 7, 194

Mierinājums («Un kad tavs darbs ar paliek nedarīts») 2, 326

Mierinājums draugam («Nekas nav labā pārvēršams») 2, 128

Miers («Reiz stiprā darba tveici atkal justi») (B. Šēnlanks) 8, 398

Miers ritumā («Kur miers?») 3, 240

Miesa un gars («Vai tava miesa salkumu var. dzēst») 5, 245

Miesas ar garu («Miesas ar garu») 5, 147

«Miesas ar garu» (Miesas ar garu) 5, 147

«Migla lēni ceļas un mainās» 6, 89

«Migla, migla krīt, zilo jūru sedz» (Krievu tautas dziesma) 8, 243

Miglas lokā («Ko, senais sapnis») 1, 79

Mīkla («Mini, mini mīkliņu») 4, 33

Mīla brīves raisītāja («Es pati sevi vēroju un brīnos») 3, 497

«Mīla, mīla, nikna mīla» 5, 192

Mīla stiprāka par nāvi 13, 161—309

«Mīla, tā ii smarša» (Mīlas ilgums) 3, 334

«Mīla top trula» 5, 488

Mīla un augste («Tu velti mīlēts tiki») 5, 35?

Mīlas devēja 15, 310—311

Mīlas dvēsele («Ko tirpdams slāvi») 1, 116; 19, 235

Mīlas dziesma («Ko šorīt Arita man dzied») 3, 447
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Mīlas ilgums («Mīla, tā ir smaiša») 3, 334

Mīlas līgums («Tu nenosvied šīs rindiņas») 3, 417

Mīlas nepratējs («Ak, ej jau, tu mīlēt neproti») 3, 486

Mīlas svētība («Ir mīla brīnum brīnišķa») 3, 369

Mīlas vārds («Kad ausa rīts») 3, 447

«Mīlat mani un saprotatl» (Vairākiem par atbildi uz kolektīviem svei-

cieniem) 5, 77

Mildas dārzs 15, 322

«Mīlestības gunīs» (Neizsamist!) 5, 145

«Mīlīti, Ancīti» (Dancītis) 4, 10

Miljoni sauju («Miljoni sauju») (A. Holcs) 8, 264

«Miljoni sauju» (Miljoni sauļu) (A. Holcs) 8, 264

Mīlulīts («Ich liebe dich, Liebling, ganz masslos tief») 6, 356

«Mīļā raksta» 3, 371

«Mīļā saka» 3, 372

«Mīļā saulīte, dieva meitiņa» (Lietuviešu tautas dziesma) 8, 402

«Mīļā tālumā» 3, 374

Mīļai Līziņai vārda dienā («Eita jūs, pantiņi, sveicināt cita!») 6, 66

Mīļai māmiņai («Tu mīļā, mīļā māmiņa») 5, 502

Mīļai, mazai Olģiņai par piemiņu («Ko zaļai jaunībai lai saka sir-

mais?») 6, 238

Mīļai, mazai meitiņai («Vienmēr stāv Laima un gaida») 5, 113

Mīļais maijs («Nāc, mīļais maijs») 5, 317

Mīļajam Pēterim Kūlām («Ik skaistais ideāls top bāls un bālāks») 5.

108

Mīļi smaidi («Man krūtis deg to ilgu, sūrst to gaidu») 3, 109

Mīļi vārdi («Vai mies' un dvēsli dotu») 2, 307

«Mīļie bērni, metat grēkus» (Pamācība ar mīlestību) 7, 164

«Mīļo Rūtiņ, kas «sev pats top tālu»» (Rūtiņai) 5, 46

«Mīļš pušķīts zaļganu nagliņu» (Nepieticīgai) 5, 80

«Mini, mini mīkliņu» (Mīkla) 4, 33

«Mirdz balti zili zvaigžņu miglāji» (Jāņa Poruka piemiņai) 5, 61

«Mirdz lielas sarkanas un baltas lasās» (Rasa un ogas) 2, 209

«Mirdz plašas, saulainas tāles man priekšā» 6, 270

Mirēja vēlējums («Dod vēl jautru, kaislu prātu») 5, 193

Mirkļa aina («— 1— Spilgtākas ainas bur Fatamorgāna») 7, 109

«Mirs mūsu mūza, bet mūžīga būs» 6, 282

Mirstama meitiņa («Tu saki: mīla mūžīga!») 3, 426

Mirt klajā laukā («Mirt klajā laukā vientuļās mokās») 1, 276

«Mirt klajā laukā vientuļās mokās» (Mirt klajā laukā) 1, 276

Mirušais Lībknehts («Viņa mirons guļ pa visu pilsētu») (R. Leonhards)

8, 448

Moderna inteliģence («Jūs esat tā kā lapas») 1, 357

Moderna tiesa 7, 174
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Moderne Ballade («Sie hatten sich nie verstanden») 6, 337

Moderns ārsts («Nāc, (aužu glābējs, dziedinātājs!») 1, 353

Moderns uzņēmējs («Tas dara tā») 7, 243

Modernu ģēniju līgojums («Būt moderns ģēnijs, — ak, kāda laimei»)

7, 150

Moksa («Zuletzt erlahmte der Verstand») 6, 363

«Montē Generoso» (Ap zilo debess jumu balta josta) 3, 52

Morgen («Selbst gehen zu dūrfen») 6, 347

Morozovas pilī pie zemstu un pilsētu darbiniekiem 18, 376

Muižnieki 15, 206—209

«Mums iedalīts savs zemes stūrīts» (Jaunsaimnieki) 4, 50

«Mums laupa Kurzemi, tā jāatkaro!» 6, 166

«Mums miera tagad vajga» (Kārtības partijas) 1, 348

Mums pāri darīts («Raujošā ritumā riteņi rit») 3, 218

«Mums plinšu nav, kas šauj» 6, 250

«Mums šķita, mēs tik tuvu tikāmies» (Ak vai, ka mēs tik tuvu tikā-

mies!) 3, 517

«Mums visiem vienas sāpes» (Sāpes un cerības) 2, 165

Munu jaunu dīnu zeme («Munu jaunu dīnu zeme») 2, 103

«Munu jaunu dīnu zeme» (Munu jaunu dīnu zeme) 2, 103

«Mūs gaišā namā vieno gaiši svētki» (Prologs 1000. izrādei Nacionālajā

teātrī) 5, 93

Mūslaiku kāzas 7, 184

Mūsu brāļi («Visi mani bērniņi») 4, 71

Mūsu dienas («let dienas tukšas, vilkdamās») 1, 97

Mūsu dienas («Tagadne tukša») 1, 346

«Mūsu ilgu garā karavāna» (Ilgu karavāna) (I. Golls) 8, 410

Mūsu izredzes («Mēs baudām visjaukāko izredzi») 2, 134

Mūsu jautājums («Vai rīt būs sniegta tā vieta») 2, 132

Mūsu Kārlim Dēķenam («Tikko cēlās gaismas jaunā strāva») 5, 108

Mūsu kultūra («Bagātas drēbes un ēsma») 5, 453

Mūsu labie kaimiņi («Paskat un raugi») 4, 72

Mūsu laikraksti 18, 54

Mūsu laiks («Die Tage, Tage gehen hin») 19, 467

Mūsu laiku sakāmi vārdi 7, 202

Mūsu «literāriskiem darbiniekiem» («Kad tikai saule spīd») 7, 132

Mūsu lugas 18, 49

Mūsu mīla («No rītus bij mūsu mīla pārlieta smiekliem») (F. Vāgners)

8, 408

Mūsu šāgada literatūras apskats 7, 34

Mūsu varoņu kapi («Visi mūži mums viņu vārdus slēps») 1, 263

Mūsu zelta valūta («Runāt ir sudrabs, klusēt ir zelts») 7, 157

Mūsu zeme («Visa zeme») 5, 239

«Mušas apsēdīs tev sārtās lūpas» 6, 53
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Mušu ķēniņš 13, 5—160

Mūza mājās 5, 5—120

«Mūžam dziņa un mūžam šaubas» 5, 162

«Mūžam meklēju es steigdams» 3, 312

Mūžam verdējs («Aizklīstošas domu skaras») 5, 405

Mūžība 15, 49—51

Mūžība («Zil-augstu kalnāju») 1, 78

Mūžības ķīla («Pēdējo devu es tevim») 2, 267

Mūžības priekšvakarā («Nu vajaga mirt!») 1, 100

Mūžīgā aina («No siltām asnīm smiltis kūp») 5, 230

Mūžīga mīla (««Ir mīla mūžīga.» — To pazīstam») 3, 412

«Mūžīgā mirdzumā» 6, 255

Mūžīgā saskaņā («Nekas man nevar kaitēt») 1, 246

Mūžīgā traukumā («Mūžīgi dumpi») (J. R. Behers) 8, 446

Mūžīgais miers 7, 209

«Mūžīgi dumpi» (Mūžīgā traukumā) (J. R. Behers) 8, 446

Mūžu ilgas, ciešanas («Kā tūkstotu gadu ilgā klusā darbā») 6, 273

Nabaga brālis («Tēvs, māte, bērniņi, līdzbiedri») 1, 314

Nabaga miesas («Es noskatos, kā man sirmo») (K. Einšteins) 8, 406

Nabaga taurenīts («Manu nabaga taurenīt») 2, 242

«Nāc, Aļģirdi» (Kalendāru jautājums) 6, 225

Nāc, iesim laukā! («Nāc, iesim laukā, ašāk, papu!») 5, 475

«Nāc, iesim laukā, ašāk, papu!» (Nāc, iesim laukā!) 5, 475

«Nāc, Jaužu glābējs, dziedinātājs!» (Moderns ārsts) 1, 353

«Nāc, māmiņ, pa ielām paklejosim» (LeJJu tirdziņš) 4, 166

«Nāc! man tev ir kas jājautā!» (Ziemsvētku izziņa ar gudrību) 5, 423

«Nāc, mīļais maijs» (Mīļais maijs) 5, 317

«Nāc, pamācies nu, Lolīti» (Leļļu ķēķī) 4, 174

«Nāc saulītē sildīties!» 3, 180

«Nāc še, man saulesgaiša zaļa gulta!» 3, 308

«Nāc šodien līdz uz manu pasauli» 6, 133

«Nāc šurpu, sunīt, uzmanies» (Sunītis mācībā) 4, 176

«Nāc vien, nāc tuvāk, nebaidies!» (Veterāns) 2, 150

«Nāc, zaļās varas maij!» (Sveiciens biedriem) 6, 138

«Nāca» (Augšā!) 5, 128

«Nāca pie Sokrāta ļaudis» (Kurš brangs filozofs?) 4, 236

«Nāca vēji, gāja vēji» (Draugam skumjā brīdī E. L.) 5, 114

Nacionālsvētki («No tosnām stundām karsta reiba kāpj») (B. Šēnlanks)

8, 396

Načiketa un Jama 15, 99—101

««Nāk dome trešoreiz uz sēdi!»» (Intrese par domi) 7, 242

«Nāk istabu vakars, tās neiztur» (Meitenes) (A. Lihtenšteins) 8, 442

Nāk jauna cilts («Debess un saule») 1, 244

«Nāk maijs un pavasars, — es zinu gan» (Slimai meitenei) 5, 80
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«Nāk, nāk pērkons» (Pērkons) 2, 98

«Nāk nevairāmas atminas» (Atmiņas) 2, 145

«Nāk pavasars, zeme jau sausa» (Pavasara darbi) 4, 189

«Nāk vakars ar mēnessgaismu un zīžamu tumsību» (Pastaiga) (A. Lih-

tenšteins) 8, 441

«Nāk vārgs, — tas nesaudz ne bagātos» (Atmestā cilvēka dziesma) 2.

124

«Nāk ziema saltajā gadskārtā» (Labā ziema) 4, 204

Nākamais amats («Tante saka: «Ansīti»») 4, 305

«Nākat, lai nākotnes grāmatu veram» 6, 168

«Nākotne uzvar arvien» (Par nākotni) 1, 381

Nākotnes cilvēks («Ein Zukunftsmensch kann nicht vergehen») 6, 348

Nakti («Cik vientuļš es ar savu noslēpumu») (D. Frišmans) 8, 470

«Nakti, mēness nakti!» (Mēness sudraba zvani) 3, 474

«Nakti nāca auksti vēji» 6, 171

«Nakti pērkons iet — manam logam garām» 3, 48

Nakts domas («2ēl man jūsu, nelaimīgās zvaigznes») (J. V. Gēte) 8,

346

«Nakts. Dziļa nakts. Dziļa melna straume» (Augšā) (A. Momberts) 8,
268

Nakts kalnā («Tūkstots zvaigžņu actiņām») 2, 355

Nakts, mēness un divas zvaigznes («Gar zvaigznēm aši mākons iet»)

3, 392

Nakts nesaka nekā («Ka dienas austie darbi irst») 3, 542

«Nakts ņem mākoņus pilnām saujām» (Ala Nordseebilder) 6, 76

Nakts rasa («Kad tev ir jāaiziet») 2, 325

Nakts tēli («Kad projām gāju») 2, 140

Nakts un rubīns («Melnā naktī spraucas skaļa sposma) 3, 499

«Nakts vidū dzeguze man balsī sauca» (Veļu bitē) 3, 344

«Namdari, namdari, ko cel tu, ko dari?» (Namdaris) (V. Brjusovs) 8,

276

Namdaris («Namdari, namdari, ko cel tu, ko dari?») (V. Brjusovs) 8,

276

Nams («Tas viņš! tas viņš!») 3, 195

«Nams ir mēms no paša rīta» (Mēmais nams) 2, 348

Nāras smiekli («Pāri upei smiekli skan») 3, 326

«Nātru kreklu mugurā tev vilka» (Dzeloņu krekls mugurā) 6, 59

«Nav ļaužu sirdīs telpas žēlumam» 6, 74

«Nav mūsu karš dēļ kara» (Kad man žēlojās par savstarpēju naidu) 5,

38

«Nav tāda bērna vairs neviena» (Vecu ļaužu nicinātāji) 4, 299

«Nav taisnība tām senām sērām» (Dienas ausma) 1, 414

«Nava nekā vairs, viss ir galā» 5, 184
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«Nāvei nav varas to paņemt, kas mūžam ir nemirstīgs tevī» 6, 260

Nāves kairums («Uz sevi vien es visu dzīvi cēlu») 3, 155

Nāves lepnums («Tu dzīvi apmelo. Vai neatradi») 3, 153

Nāves pulks («Klusa, mēma nakts») 1, 265

Nāves skūpsti («— Ko skūpsti mani») 6, 172

Nāves vārti («Aiziet kā saule») l, 279

Nāves zīmētie («Visapkārt naidā sastingušas sejas») 1, 209

«Nāvesvārgo mēnesi» (Sirgstošais mēness) (A. Ziro) 8, 385

Naža asmens («Ir naža asmens nolikts augšupēdu») 3, 336

Neapmierināta lasītāja vajadzīgi tērzējumi 7, 56

«Nē! augstās tāles ne! ak, es tur salstu!» (Augstās tāles) 3, 506

Ne baznīcu zvani zvana («Ne baznīcu zvani zvana) (B. Šēnlanks) 8,

459

«Ne baznīcu zvani zvana» (Ne baznīcu zvani zvana) (B. Šēnlanks) 8,

459

Ne dzīvi dzīvot vien..-. («Ne dzīvi dzīvot vien, ne tēlot vien») 3,

157

«Ne dzīvi dzīvot vien, ne tēlot vien» (Ne dzīvi dzīvot vien...) 3,

157

Ne ilgāk («Ich will nicht lānger dulden») 6, 356

«Nē, ir kas augstāks nekā dzīve — sapnis» 6, 176

«Ne izskaidrot, ne atvainot» (Gar jūras naktīm) 2, 281

«Ne katris ir tavs draugs» (Darba tautai) 5, 313

«Ne liecas, lokās klajā laukā zālīte» (Krievu tautas dziesma) 8, 242

«Ne meklēšu, ne jaudāšu» (Aiz vārtiem) 2, 377

«Ne naidnieks, ne draugs man vairs uzbruktu» 6, 137

«Nē, nav tās vairs dzejas sald-sāpīgas jausmas» (Patiesa dzīve) 1, 99

«Nē, neaizstāvies tu! tev aizstāvs būs» (Aizstāvs) 3, 127

«Ne rīta rasa — pusdienā nevar zust» (Nenīcība) 2, 369

«Ne sava dzīve cilvēkam ir svarā» 6, 139

«Ne sevim dzimstam mēs, ne sevim augam» (Novēlējumi valsts darbi-

niekam) 5, 500

«Ne stāvu zvaigznes nestāv ciet» (Sietais laiks) 3, 516

«Ne vai! tiem nesodītiem, es jums saku» (J. Harts) 8, 265

«Nē, vārtos negribu es tikai vērties» (Dārzi) 3, 108

«Ne velti mums runas aizliegums celts» (īstākā zelta valūta) 6, 269

«Ne žēloties, ne gaust, ne gaust« (Pavasara dienas) 1, 143

Neaizmirstelītei («Teic, neaizmirstelīti») 5, 83

«Neatgriezies savā mājā» 6, 77

Nebēdā («Nebēdā, ļaudis lai saka») 4, 237

«Nebēdā, ļaudis lai saka» (Nebēdā) 4, 237

Nebel und Nacht («Das ganze Leben m Nebel verbracht») 6, 348

«Necel tos, kas snauž» 6, 250
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iNecel tos, kas snauž» (Atgaiņāšanās epigrammas) 7, 126

Necilvēcīga māte («Māte savu vienīgo meitu stiepa») (Madagasu dzeja)

8, 230

«Nedar' pāri, meitenīte» 3, 68

«Nedodat maizītes» (Übagu dziesma) (Lietuviešu tautas dziesma) 8, 241

«Nedz bija būtība, nedz nebūtība» (Lietu sākums) (Rigvēda) 8, 215

Nedzimušo dusa («Saki manim, to tu vēlies?») 3, 456

«Neesi tārpiņš, kas lokās» (Tārpiņš) 1, 366

Negaistošais laimes sapnis («Man laimes sapnis ir, — tas neizgaistoša»*

3, 368

«Neganti zvēri visapkārt» (Glābiņš) 5, 311

«Negribošam saule silst» 3, 27

Negrozāms spriedums («Es zinu tavu spriedumu») 1, 373

«Nei uz augšu, nei uz priekšu» 5, 154

Neieved mūs kārdināšanā 7, 173

«Nein, nicht mehr vorwārts leben» (Zurūckleben) 6, 348

Neizbēgams («Kas to gan zin») (A. Erenšteins) 8, 404

Neizdevusies zveja («Agri, tikko kā gaismiņa svīst») 4, 229

Neiznākošs rēķins («Skolotājs māca Kārlīti») 4, 300

«Neizprotamā spēka pārmērā» 6, 280

Neizsamistl («Mīlestības gunīs») 5, 145

«Nejaukņa ir katra sāpe» (Katra sāpe) 2, 304

«Nejauks kailums, grēcīgs kailums» (Nosodāms kailums) 7, 246

Nejaušs brītiņš («Pie saules karājos ar tūkstots saitēm») 2, 308

Nekad! («Ir simti krituši») 5, 227

Nekad («Nekad vairs tevis neredzēt») 2, 196

«Nekad es nebiju to iedomājis» 6, 128

«Nekad es nesacīšu» (Noslēpums) 2, 383

«Nekad man nava apnicis» (Nemirstama miņa) 3, 429

«Nekad vairs tevis neredzēt» (Nekad) 2, 196

«Nekas man nevar kaitēt» (Mūžīgā saskaņā) 1, 246

«Nekas nav aizmirsts un nav aizmainīts» (Kad man aizrādīja uz ma-

nām sūdzībām) 5, 78

«Nekas nav labā pārvēršams» (Mierinājums draugam) 2, 128

«Nekas nav sapņains» 3, 311

Nekas nav vajdzīgs («Lepnis dzīvojis») 3, 529

«Nekas, nekur, nekad» 3, 353

«Nekas par grūtu agrāk nebija» (Rīta atmoda) 6, 217

Nekas vairs nav drošs 7, 188

Neklustošs vaids («Kad es iekš sirds tās sāpes») 3, 524

Neko
par velti! («Tu gribi šai pasaulē ierasties») 7, 187

Nekronētais kārais 7, 182

«Nelaiks, negaiss, asi vēji» (Pilsētā) (H. Heine) 7, 22

•Nelaime vieno, un laime šķir» 6, 208
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Nelaimes putns 7, 177

Nelaimīga mīlestība («Karaļi vainīgi nava, — tie brīvību mīlē pār-

lieku») (G. Hervēgs) 7, 210

«Nelgas dēvēja to par laimi» (Pieticīga laime) (L. Jakobijs) 8, 268

Nelidza cīņa («Pieci zili mākoņnaži») 5, 490

«Nemaz, nemaz jau ārā nav salti!» (Meitenīte rudenī) 4, 297

Nemiera sācējs («Kas ir tas rūcējs, tas šņācējs?») 2, 211

Nemierīgas mājas («Lellīte Lolīte dodas uz pusdienas dusu») 4, 173

«Nemierīgs un mocošs bija» (Diudža sapnis) 2, 332

Nemiernieks («Ar vējiem es biedris») (A. Bartuls) 8, 411

«Nemīli mani» (Saules bērniņam) 2, 226

Nemīļotais («Ko tu, nemīļotais») 2, 274

Neminamā («Iz cilvēka miesām») 1, 318

«Nemiņa aiz manis» (Varoņu gaita) 2, 156

Nemirstama miņa («Nekad man nava apnicis») 3, 429

Nenīcība («Ne rīta rasa — pusdienā nevar zust») 2, 369

«Nenogrimt mazajos darbos» (Mazie darbi) 1, 382

«Neņem neko par ķīlu» 3, 305

Nepabeigta Telia teika («Tēvs stāsta jauko nostāstu») 4, 289

Nepaklausīgais incītis («Mans mīļais incītis») 4, 224

«Nepalikt rūgtumā stāvot» (Par rūgtumu) 1, 379

Neparadušais («Kas lai klausās mūsu vaidus») 2, 130

Nepārciesta («Vēl tevī pagātne ir nepārciesta») 3, 141

Nepārtraukta cīņa («Vēl šī cīņa nav pēdējā») 1, 297

Nepiedodams parāds («Tūkstoš bērnu brēc: kur mūsu tēvi? —») 6<

106

Nepiemirsti sevi? («Tu esi pamatšķira») 5, 315

Nepieticīgai («Mīļš pušķīts zaļganu nagliņu») 5, 80

Nepieticīgais («Rīts un pusdiena, un vēlais vakars») 5, 455

«Neprasi man» (Dvēsle bez ziedu) 3, 437

Neprātīgs vēlējums («Pašā salumā») 4, 276

Nerātnis («Es tēti itin mīlu gan») 5, 496

Neraudat! («Meitenīte — princesīte») (V. Kamenskis) 8, 278

«Neraudi, neiaudi!» (Mazs, mazs viriņš, maza, maza nelaimīte) 4, 301

«Neredz vēl gluži jauno un prātu?» 6, 283

«Neredzēt vairs cilvēku sejas» (Cietuma sienas) 1, 251

«Neredzētai meitenītei» 3, 297

«Neredzot saules» (Mēness gaismas zieds) 3, 480

Nerimu ilgas («No gultas augšā ilgas tevi rauj») 1, 200

Nerons 15, 136—138

«Nerunājat man par melniem» (Zelta putekļi uz pelniem) 3, 51

«Nes mūžam kalnus plecos kalnu gars» 6, 187

Nesaki nekad melusl 7, 219

Nesena ziņa («Bet dziļi, dziļi aug cita ziņa») 5, 274
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Neskatāmais brīnums («Es skatos tavā skaistumā: kāds brīnums!») 3,

329

Neslēgtais gredzens («Mans rīts bij skaidri balts») 2, 363

Nesmaršīgs ceriņš («Tad, kad es pie tevis») 3, 442

«Nest sveicienus starp mākslu un starp tautu» (Prologs «Skatuvei un

Dzīvei») 5, 15

«Nesūdzies par nemieru» 6, 259

Netaisna manta (««Netaisna manta svētības nenes!»») 1, 371

««Netaisna manta svētības nenes!»» (Netaisna manta) 1, 371

Netaisnība («Man netaisnība darīta») 2, 296

Neticat baltiem («Neticat baltiem jūs, krastmalas ļaudis!») (Madagasu

dzeja) 8, 229

«Neticat baltiem jūs, krastmalas ļaudis!» (Neticat baltiem) (Madagasu

dzeja) 8, 229

Neticētāja («Vai, dvēsle, sarksti pati no sevis») 5, 366

«Netīra, veca sieviņa atkal un atkal apkampj» 6, 85

«Netverams, bez robežām» (Tālais gars) (Lie-Jī Kou) 8, 414

Nevar tā blakus līdzi just («Nevar tā blakus līdzi just») 5, 212

«Nevar tā blakus līdzi just» (Nevar tā blakus līdzi just) 5, 212

«Neviena mīkla nava minēta» 3, 259

«Neviena nav tev vajdzīga» (Gar jūras smiltīm) 2, 279

«Neviena sāpe neizzūd» (Sirds kapi) 2, 303

«Neviens to nezin, ko tas nozīmē» (Ziedu valoda) 3, 454

Nevienu no visiem («Ja pats par kalpu sevi padari») (J. V. Gēte) 8,

347

«Nezin kustoņi par savu nāvi» 6, 208

«Nezin to neviens, kad atnāks laiks» (Gatavība) 1, 441

Nezināma likumība («Nezināmā likumībā») 5, 427

«Nezināmā likumībā» (Nezināma likumība) 5, 427

«Nežūstat, nežūstat» (Sēru laime) (J. V. Gēte) 8, 340

Nīcīgā dzīve («Sī dzīve ir tik nīcīga») 1, 203

Nīderlandiešu tautas dziesma («Kungs, stāvi klāt!») (Holandiešu dzeja)

8, 434

Niekabīle («Man plaši vērtā logā») 1, 108

N. M.
... uz lieldienām («Lai ir visas tavas dienas») 5, 44

N. N. («Ij tavā dvēslē») 5, 81

«No asiem ziemeļiem» (Sasaukšanās) 2, 173

«No baigiem nakti atmodos» (Meitiņas mēnessniegs) 3, 440

No balkona («Vai tur kā gaiša švītriņa») 2, 83

«No barona tik cilvēks sākas» (Sirds ir kurzemnieka gods) 7, 246

No ceļa nost! («Ja jūs nespējat līdzi tikt») 1, 290

«No debesu kalniem sniegs vēl nekusa nost» (Pie robežas) (Li Tai-pē)

8, 222

No dieva kārais («Dievs un N;.;.; ceļ caru») 5, 218
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«No druvas izmests» (Lauka akmens) 1, 198

«No ezera kāpj ērglis lielos lokos» 3, 53

No galējās Malienas 7, 49

No Garzoba oriģināltautas dziesmu kamola («Pērkonam pieci dēli») 7,

144

No Gētes «Romas elēģijām» («Priecīgi cilātu garu es jūtos šeit, kla-

siskā zemē») (J. V. Gēte) 7, 17

No Gilgameša epa sākuma («Kas visu redzēja — līdz zemes robežām»)

(Senasīru dzeja) 8, 217

«No gultas augšā ilgas tevi rauj» (Nerimu ilgas) 1, 200

No igauņu dziesmām («Airē, burtniek, rūnuzini») 2, 108

«No ilgām slāpēm — atkal un atkal dzer» (No ilgu slāpēm) 2, 231

No ilgu slāpēm («No ilgām slēpēm — atkal un atkal dzer») 2, 231

«No jauna maijs, no jauna darba pulki» (Strādniekmaija pulki) 5, 360

No kalna («Kad es, Liii, tevi nemīlētu») (J. V. Gēte) 8, 334

«Nā kalna klints lai krīt, lai miesas šķeļ» (Bhartrihari) 8, 216

«No kalna lejā pērkons kāpj» (Lietus sievas) 4, 98

«No kalniem lejā kāpjot, grava skan» (Gravas vārdi) 2, 220

«No kalnu sāniem notek sajaukts ūdens» (Trimdenieka sievas dziesma)

(Armēņu tautas dziesma) 8, 419

No kurienes nāk dziesmas? («Patiesību tie gan neteic») (Somu tautas

dziesma) 8, 213

««No krienes tu nāc?»» 6, 203

No latviešu sociāldemokrātiskās preses bērnības 18, 461

«No miglām un brūniem mežiem» (Tāla dziesma) (H. Novāks) 8, 449

No mīļās dienasgrāmatas («Cik grūti, grūti! kā man sirdi spiež!») 3,

537

No mīļās dienasgrāmatas («Jau vakars — pulkstens sit un drīz jau

nakts») 3, 540

«No mūžības» (Šūpols) 2, 400

No paša rīta («Mazmazu prieciņu») 2, 247

No pašu mājām 7, 262

«No pilsētas uz pilsētu» 3, 185

No rīta («No rīta, tikko acis ver») 4, 169

«No rīta jau sirds sapinās» (L. Z.) 5, 82

«No rīta, tikko acis ver» (No rīta) 4, 169

«No rītus agri putniņš dziedāja» (Agra gaita) 1, 323

«No rītus bij mūsu mīla pārlieta smiekliem» (Mūsu mīla) (F. Vāgners)

8, 408

«No rītus klāts ar rasas lāsām» 6, 120

«No sava kakla es lēni noņemu nost» 6, 49

«No saviem darbiem necer' sev nenieka» (Jaunajam draugam) 2, 28?

«No siltām asnīm smiltis kūp» (Mūžīgā aina) 5, 230

«No tāles dzirdu: aizšalc lieli vēji» 2, 203
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«No tāles dzirdu: aizšalc lieli vēji» (Augstumā) 2, 178

«No tālienas un klusienas es nāku» (Sveiciens uz «Uguns un nakts»

simto izrādi) 5, 27

«No tāļās nākotnes mēs prasām droši» (G. Hervēgs) 8, 387

«No tevis gaisma spīdēt sāks» (Jaunas sēklas graudiņi) 6, 255

«No tevis staro zelta prieks» 3, 302

«No tosnām stundām karsta reiba kāpj» (Nacionālsvētki) (B. Šēnlanks)

8, 396

«No tumsas uz tumsu» 3, 214

No vagona loga («Apaļi kalniņi») 2, 75

«No važām rokas ir vēl stīvas» (Uz nākotni) 1, 433

«No viļņu šļakstiem dreb klinšu sienas» 6, 261

No viņpus ... («No viņpus nāca vēja stipra pūsma») 3, 138

«No viņpus nāca vēja stipra pūsma» (No viņpus . ..) 3, 138

«No visa mīļa mēs aizgājām prom» (Lielākā dzimtene) 2, 168

«No visa sevi atbrīvē un topi» 6, 281

«No zelta matiem» 6, 96

«Noch will die Brust sich froh dir heben» (Grāber) 6, 366

«Noguris patveries dabā» (Vienīgais draugs) 2, 237

Nogurums («Bin heute so mūde, da denke ich gar») 6, 355

«Noģērbties, uzģērbties» (Vācu zemnieku paruņa) 7, 197

«Noklustat, runas!» (Kaps mežmalā) 5, 222

Nopietna mācība («Sasēstat glīti man apkārt rindā!») 4, 180

Norauts pantiņš («Das Auge wird scharf und heiter») 6, 357

Norimis zars («Sirds lēni noklanās kā zars») 2, 316

Nosalis ziedons («Cik lēni no sapņa») 3, 244

«Nosarkdama aizgriežas saule» 6, 233

«Noslēgt ar pasauli mieru» (Vēja kokle) 2, 212

Noslēpums («Nekad es nesacīšu») 2, 383

Noslēpums («Pagriez, Lolīti, austiņu!») 4, 172

Nosodāms kailums («Nejauks kailums, grēcīgs kailums») 7, 246

«Nost mani slāpē riebums» 6, 140

Novecojusies paruna (««Ēstgriba,» teic, «nāk ar ēšanu»») 7, 218

Novēlējumi valsts darbiniekam («Ne sevim dzimstam mēs, ne sevim

augam») 5, 500

Novēlojusies vasara («Nu saki, mīļā māmiņa») 5, 512

«Nu asras rit, kas retas un tik rūgtas» (Čūskas ogas) 2, 327

«Nu aši vajag uzposties!» (Ciemā jāiet) 4, 181

«Nu aši vien un naski» (Palīgs laikā) 5, 424

«Nu atkal atnācis sen gaidītais» (Maija balss) 5, 378

«Nu būs, būs, būs!» 6, 160

«Nu būs pagājuši gadi» («Taisnais» kaķis un «netaisnais» gailis) 4,

292

«Nu dzirdu latvju mēlē latvjus rīdām» 6, 162
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«Nu es uz neveidibu eju, zinot» (Faihilla) 3, 361

«Nu grāb tad ari, nu rausti ari!» (Atbilde) 3, 489

«Nu izplet spārnus! lesim jaunā laidā!» 3, 275

«Nu, kad jūs esat atkal jautri» 6, 133

«Nu, kad tie ašāk paietu garām!» (Kas mīļus nežēlos?) 3, 455

«Nu, kas tev ir šī zeme un šie ļaudis?» 6, 204

«Nu, ko tu nesaki nekā?» (Tēls acīs) 3, 518

«— Nu, ko tu saki? —» (Dzīves advokāts) 3, 479

«Nu, labie jūs un prātīgie» (Kad labi būs) 1, 349

«Nu laiks, kad Ancīts» (Ancīša brokastis) 4, 213

«Nu lauzta ilūzija» (Viens vārdiņš) 3, 488

«Nu, Lolīt, labu nakti!» (Labu nakti!) 4, 175

«Nu manā mutē smaidi ir» (Smaidi mutē) 3, 415

«Nu manā sirdī kluss un gaišs» 6, 282

«Nu manī dzīvo raudot mana sirds» (Ļaunā zvaigzne) 3, 102

Nu miers virs zemes, cilvēkiem labs prāts («Uz ziemassvētkiem ļaudis

līksmi staigā») 6, 205

«Nu nāk tas agrāk vēl» (Agrīns nācējs) 2, 313

«Nu nākat, bērniņi, izstāstāt» (Divpadsmit mēneši) 4, 29

«Nu nav man vairs nekā, kas mani tura» (Atrisuši laiva) 2, 337

«Nu pielūkojat» (Pļāvējs) 6, 104

«Nu reizi sevi par cilvēku just!» (Koks vēja laukā) 2, 350

«Nu sakāt, ko pret jums es grēkojis?» 6, 166

«Nu saki, mīļā māmiņa» (Novēlojusies vasara) 5, 512

«Nu siltāk iekur krāsni, saules māte» (Mēness sildītājs) 3, 468

«Nu spīd saules spožumiņš» (Puķu lasītāji) 4, 47■

«Nu tev vaļa būtu īsu brīdi» 5, 436

«Nu vai tad šauboties es nemīlu?» (Sāpju mīla) 3, 489

«Nu vajaga mirt!» (Mūžības priekšvakarā) 1, 100

«Nu visi līdz, tik visi līdz» (Šķirti ceļi kopā) 1, 204

«Nu viss, nu viss vēl vērtīsies mums labā» 3, 268

«Nu, ziemeli, ziemeli, pūt!» (Ziemeli, pūt!) 4, 206

«Nun hast dv morgen meinen Brief» 6, 351

«Nun soli ich Liebling vriedersehen» (Pirms redzēšanās) 6, 344

«Nupat iz olas izšķīlušies cāļi» 6, 120

«Nupat kā rudens lietus lijis» (Mālu pika un kas no tā tika) 5, 4G2

Nur ein Hauch («Auf meinem Kleide lebt ein Hauch») 6, 3CO

«Nur welken, fallen, dann verfaulen» (Der letzte Schluss) 6, 347

«Nirb saulē jūra bez gala» (Silts dvašas vilnis) 1, 106

«O, ist das Leid doch grauenhaft!» (Piepeši) 6, 354

«O Liebling, mein Sonnchen, o sinke nicht hin!» (Tu sirgsti?) 6, 349

«O Ruhe, Ruhe! Doch hoffe ich kaum» 6, 356

Odi un blusas («Velns ar dievu reizi ķildojušies») 4, 147

Odiseja maldu ceļi («Odiseja maldu ceļi») 5, 387
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«Odiseja maldu ceļi» (Odiseja maldu ceļi) 5, 387

Odu spēja («Reiz odi, kniši, mušas, blaktis») 7, 148

Ogles («Kad agrāk uguns bij kam mājās dzisis») 5, 346

Olivia («Olivia! Olivial») 3, 431

Olivia («Tev nevajga manim to teikt tik skaļi») 3, 30

«Olivia! Olivia!» (Olivia) 3, 431

Oskulogrāfs («— «Hallo!» — «Hallo!» — Kas runā? — Es, es pati») 6,

201

Otra jaunība («Tad gribi otru jaunību sev radīt») 3, 159

«Otra tāda spītniece» (Trinīte — spītniece) 4, 212

Ovīdija mīlestības dziesmas («Vienmēr man vainīgam jābūt visjaunos

negantos darbos!» (Ovīdijs Publijs Nasons) 7, 11

Ozols («Viņš sūc no zemes pirmiem ūdeņiem») 6, 272

«Ozolzaros Strazdiņi» (Bērni putnu ķērāji) 5, 249

P ... («Dienas, nedēļas, mēnešus») 5, 42

«Pa ābolu triju lapu» (Vērsīts ābolā) 4, 12

«Pa apēnoto papuvi» (Puisīts ar spīduli) 2, 252

«Pa dārzu gaisā ziedu pūkas staigā» (Ziedu pūkas) 3, 450

«Pa dziļiem sniegiem brienu, lai — man jāredz jūra» (Mēmā jūra) 6,

229

«Pa gaisu augsti dzenas bezdelīgas» (Uz sapņu malu) 3, 128

«Pa ielām šurp un turp» (Skrejošas ugunis) 1, 229

«Pa kviešiem, pa labību» (Maija dziesma) (J. V. Gēte) 8, 335

«Pa laukiem eju kluss un baigs» (Mednieka vakara dziesma)

(J. V. Gēte) 8, 340

«Pa lielceļu trokšņodams» (Piedzērusi tauta) 1, 359

«Pa maniem melniem matiem vijas valgi» 6, 273

«Pa mēness naktīm domāju uz tevi» (Laipnā liesma) 2, 261

«Pa mūža vārtiem aiziešu uz tālēm» (Ķīniski) 6, 150

«Pa nakti pēkšņi sniega padebešos» 3, 370

Pa nerimi («Kur manas mājas?») 3, 239

«Pa otrai rokai zaļš apaudzis kalniņš» (Felkerzāma kalniņš) 3, 192

«Pa pļavu skraida baltas puķītes» 3, 62

Pa rudzu lauku («Es pārsteigts klausos: lūk, tas vārds bij mans») 2,

371

«Pa sētu puisēns dziedot skrien» (Puisēns un gailis) 4, 114

«Pa šo īso vasariņu» (Vasaras darbiniece) 4, 202

«Pa tukšu lauku krauklīts saukdams skrēja» (Prologs «Krauklītim») 5,

59

«Pa vientulības klusām kalnu pļavām» (Bijušai skolniecītei) 5, 48

«Pa visām istabām» 6, 73

Padoms («Ein guterTrost, der bleibt ja nach») 6, 354

«Pagāja rudens» (Saules grieži) 1, 415

Pagastvecākā Tārpinga raports 7, 178
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Pagātnes parāds («Kad izklaidām burtnīcas šķirstīju») 2, 213

«Pagriez, Lolīti, austiņu!» (Noslēpums) 4, 172

Pakaļdarītāji («Tu vakar ar mokām tam iekali») 5, 264

«Paliekat jauni līdz sirmiem matiem» 6, 72

Palīgs laikā («Ansītis») 4, 108

Palīgs laikā («Nu aši vien un naski») 5, 424

Palīgs māmiņai («Aldziņa vecākā») 4, 279

Palmas un ilgu miers («Varbūt manim palīdzētu palmas?») 5, 445

Paltis («Pārskrēja varenā straume») l, 384

Pamācība ar mīlestību («Mīļie bērni, metat grēkus») 7, 164

Pamācība par mēnesi un zvaigznēm («Tu esi mans mīļu mīļais brālī-

tis») 4, 85

Pamatakmenim Skolotāju mājas celtnē 14. maijā 1926. g. («Celies, ak-

mens! gulsties, akmens, vietā!») 5, 404

«Pamazām aiziet visi, kurus mīlu» 3,84

Pamazītēm («Pamazītēm un pa vienai») 1, 90

«Pamazītēm un pa vienai» (Pamazītēm) 1, 90

Par agri («Gleich hinzugeh'n, es ist nur Lug») 6, 355

Par atjaunotāju («Straumē viss pacēlās līdzi») 1, 390

Par Bālu Bābelē («Četrdesmit avis, divpadesmit») (O. E. Hartlēbens) 8,

311

Par daudz ātra karjera 7, 211

Par dejas brīvību 7, 190

Par draugu, kas vēlējās mājās būt («— Tu vēlies atkal mājās būt —?»)

2, 88

Par dzērājiem 7, 266

Pār dzimtenes laukiem («Celies, vakarvējš, un iesim laukā!») 6, 15

Par E. Voltera etnogrāfiskiem rakstiem 18, 254

Par galvas zaudēšanu («Kad cilvēks ir galvu zaudējis») 7, 192

Par kapitālistu dzejniekiem un māksliniekiem 7, 284

Par klusumu («leslēdzat dvēselē dziļi») 1, 380

Par ko man iet («Par ko man iet? Kad dzīve mani vajā») 3, 124

«Par ko man iet? Kad dzīve mani vajā» (Par ko man iet?) 3, 124

Par krietniem saimniekiem 7, 226

Par kultūras nesējiem 7, 268

Par lielumu («Cīniņš ir cīniņa vērts») 1, 383

«Par man' tu sliktu stāsti katru dien'» (Labam draugam) (J. H. Foss)

7, 48

«Pār mani āra pasaulei nav varas» (Āra pasaule) 3, 112

«Pār mani nolīst jaunu zvaigžņu lieti» 3, 291

«Par mazu mana istaba ir» (Veļu viesi) 5, 276

Par melnā cirkulāra izpildīšanu 7, 210

«Par mīļiem sveicieniem liels paldies, draugi» (Vairākiem manis svei-

cinātājiem) 5, 76
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Par muižniekiem 7, 227

Par mūžiem reiz («Tu neatkārtojies, tu zemē nāci») 3, 134

Par nākotni («Nākotne uzvar arvien») 1, 381

«Par Ozoliņu ne čiku, ne grabu» (Tautas aizstāvis Ozoliņš) 7, 160

Par piemiņu Ādolfam Hertelim («Tas tēls, ko dzelžos saslēdzāt») 1, 325

Par poļu jaunlaiku romānistiem 18, 246

Par rūgtumu («Nepalikt rūgtumā stāvot») 1, 379

«Par sirdi, ko vēl sāpes tura slēgtu» (Jūras celta pasaule) 3, 376

Par smagmi («Man acis smagas, — redzējušas daudz») 5, 352

Par spirgto garu un pārejas laikmetu 18, 78

Par spīti («Kur ir tāda vara») 1, 241

Par strādnieku aizsardzības likumu došanu Krievijā 18, 156

«Par strauju mana mīla ir» (Bārā klints) 2, 266

Par taisnības kopšanu 7, 267

«Pār tālām lejām rudens klusums valda» (Viens mākons) 3, 133

«Par tāļi nost no ļaudīm aizgāji» (Svira) 3, 111

«Pār tevi dienas allažība» (Dienas allažiba) 2, 292

Par traku (««Kāds tavs amats?»») 7, 147

«Pār upi mērens vējiņš pūš» (Mērens vējiņš) 1, 237

«Par vienu nakti tie nozuda» (Viena nakts) 2, 73

«Pār visu zemi asins smaka staigā» (Sodi bez gala) 6, 103

«Pār zemi pārlaidās pāri» (Alkanā zeme) 1, 105

«Pār zemi spēji dvesma iet» (Pavasara dziesma) 1, 136

«Pārāk spilgtā saulē» 2, 92

Pārākais («Trīs zēni sanāk un lielās») 5, 493

Paraugs («Kad nepacietīgs es palieku») (J. V. Gēte) 8, 346

Pārdrošā doma («Fantāzija! fantāzija!») 5, 320

Pārejas zīmes («Laiks un cilvēki ir aizgājuši») 1, 362

Pārgalvība («Sīvi nāca rudenītis») 5, 139

«Pāri bezgalībām» (Roza Luksemburga) (B. Šēnlanks) 8, 459

«Pāri blāknumam rūpju brīvs» (Drošums) (J. V. Gēte) 8, 331

«Pāri mēram lielās acis» (Lielās acis) 1, 202

«Pāri upei smiekli skan» (Nāras smiekli) 3, 326

Pārītim, kas bija sabāries un atkal salabis («Dūjiņa mājās sēd») 5, 47

«Pārkāries pāri pār kalna pleciem» (Mans brālis) 2, 186

Pārmalums (««Jā, tomēr ļaudis mīli,» lēnie smaida») 3, 139

Pārpilnā mērā («Vai visas šīs jūtas») 1, 243

Pārpilnība («Es pilns esmu domu un jausmu») 6, 245

Pārpilns vadzis lūst («Ak tu, Ansi, ļaundari») 4, 290

Pārskatījies 7, 184

«Pārskrēja varenā straume» (Paltis) 1, 384

Parunas par nedarīšanu 7, 49

Paruņas un pieruņas («Ko palīdz tev asmina gals») 7, 189

Pārvarīgais («Liels un pārvarīgs aiz mana krēsla») 2, 395
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Pārvērtība («Ei, krievzemnieki») (S. Jeseņins) 8, 278

Pasaka par jūras braucienu («Visi ļaudis uz krastu trauca») 4, 133

Pasakas zirnīts («Kad nu tev kādreiz manis nepietiek?!») 3, 425

«Pasaki aši» (Kas tāda esmu?) 4, 274

Pasaule («Ar savu zvēro saules aci skatās») 6, 254

«Pasaule grib, lai to malda» (Pasaules griba) 1, 396

Pasaulē pazudis («Ak, kur es esmu?») 2, 84

Pasaules gals («Vējš pilsoņus aiz gardibenēm grābj») (J. Hodiss) 8,

438

Pasaules griba («Pasaule grib, lai to malda») 1, 396

Pasaulīte («Ich nehme mein VVeltchen m diese Hand») 6, 356

Pasauls kauns («Sakāt manim, vai gan spētu») (Š. Petēfi) 8, 260

Pasauls vientulība («Vienmēr viens un pats») 2, 389

Pases revīzija («Kad oktobra dienās dzelzceļa vilciens») 7, 185

Paskaidrojums medību draugiem 7, 172

Paskaidrojums no Stokholmas izgājušās intrigas lietā 18, 450

«Paskat un raugi» (Mūsu labie kaimiņi) 4, 72

Pastaiga («Nāk vakars ar mēnessgaismu un zīžamu tumsību») (A. Lih-

tenšteins) 8, 441

Pastara diena («Daudz karstas sirdis») 1, 150

Pastāvīgie («Visi mākoņi gāja») (Li Tai-pē) 8, 219

«Pasttelegrāfniek, saki mums» (Sveiciens pasttelegrāfniekiem uz jaunu

darbu) 5, 368

Pašā pusdienā («Spoži saule spīd») 2, 224

«Pašā salumā» (Neprātīgs vēlējums) 4, 276

Pašdarbība («Droša ir cīņa, jā gan!») 1, 389

Pašnāvība Parīzē 15, 320

Pašnāvības drāma 15, 321

Pašnāvnieks («Balts guļu es») (A. Lihtenšteins) 8, 273

Pašslepkavība («Pjerots mēnessbaltos svārkos») (A. Ziro) 8, 432

«Pat visvecie, līkie bērzi» (Pavasaras zaļā vara) 1, 177

Patet janua, cxi («Ja esi apnicis šo dzīvi») 1, 401

Patība sāpēs (««Kas, mīļā, ir? vai sāp tev kas?»») 3, 481

Patiesa dzīve («Nē, nav tās vairs dzejas sald-sāpīgas jausmas») 1, 99

Patiesība («Ir tomēr patiesība, ko mēs teicām») 1, 417

«Patiesību tie gan neteic» (No kurienes nāk dziesmas?) (Somu tautas

dziesma) 8, 213

Patriots («Brencīts, cik ar draugiem plītē») 7, 52

[Patrum institūta non temere deserenda] 18, 470

Pats («Ko dari, to dari pats») 2, 277

Pats («Priekš citiem darbodamies, attīsti») 1, 28

«Pats niecīgākais zemes tārps ir svēts» (Dzīves vērtība) 6, 259

«Pats pārveidojies tu! pats veido lietu!» (Zvaigžņu siets) 3, 148

Pats rāmākais («Ikviens, i pats rāmākais nemierā») 1, 175
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Pats savas naudas kalējs («Brāja naudu apdzēris») 7, 143

Paugurīts saulē («Paugurīts sēdināts») 3, 316

«Paugurīts sēdināts» (Paugurīts saulē) 3, 316

«Pauls un Līzbete, ko esat» (Lepnības sods) 4, 223

Pavasara darbi («Nāk pavasars, zeme jau sausa») 4, IC9

Pavasara dienas («Ne žēloties, ne gaust, ne gaust») 1, 143

Pavasara dziesma («Pār zemi spēji dvesma iet») 1, 136

Pavasara ganības («Aitiņas») 4, 53

«Pavasara lietus, vēji» (Vējš un sirds) 5, 474

«Pavasara, pavasara» (Pavasara un dzenis) 4, 57

Pavasara un dzenis («Pavasara, pavasara») 4, 57

Pavasara zaļā vara («Pat visvecie, līkie bērzi») 1, 177

Pavasaras rītā («Man skaista mīla bija») 2, 233

Pavasaras vētra («Gar visu vakarpusi putens ceļas») 1, 182

Pazudis («Es pazudis, es nespēju vairs nīst») 3, 161

Pazudušais dēls («Līst lieti, vēji pūš, un vakars vēls») 1, 30

Pēc aizmirsta motīva («Kad savus mīļos — sen esi apracis») 3, 50

Pēc desmit gadiem («Pirms desmit gadiem tas gan bija») 5, 498

Pēc 2 zaķiem dzenas, nevienu nenoķer 7, 46

Pēc ilgas guļas («Dūmi laiski stiepjas») 1, 171

«Pēc kā tik ilgi saucu» 6, 267

«rēc lietus kluss bij vakars. Savāds mākons» (Roka ar gredzenu) 3,

549

Pēc sapņos dzirdēta motīva («Guli, balta meitenīte») 6, 20?

«Pēc vecās dzejas tie sēro» (Veco cienītāji) 7, 142

Pēcītis stāsta («— Ta ta mēs pļavā bijām, bijām») 5, 417

Pēcpusdiena laivā («Līdz viņai ezerpusei līmens mirdz») 2, 229

«Pēdējā kapeika» (Baskājieša kapeikas dziesma) 1, 283

Pēdējā laime («Tu manu sirdi esi paņēmis») 3, 541

Pēdējā mīlas nakts («Klausāt manu sēru stāstu») 6, 263

Pēdējais glābiņš («Kalnā un lejā») 6, 248

«Pēdējo devu es tevim» (Mūžības ķīla) 2, 267

Pele
un vērsis («Še tas nebij, tas bij Ķīnā») 5, 506

Pelēkais un melnais barons («Kas barons, tas barons un paliek par

tādu») 7, 232

«Pelēks aiz pelēka kārtām un kārtām» 2, 93

Pelīte («Pelīte, Pelīte») 4, 63

«Pelīte, pelīte» (Pelīte) 4, 63

Peļņas dēļ 7, 219

«Pēperkoku zirdziņš» (Divu pēperkoku saruna) 5, 425

Pērkonim («Slava tev, augstuma varai, tev, dārdonim zibeņu gaismai»)

(Grieķu. Orfiska himna) 8, 233

Pērkons («Nāk, nāk pērkons») 2, 98

Pērkoņa ceļojums («Jau krēsla sāka nolaisties») 7, 153
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«Pērkoņam pieci dēli» (No Garzoba oriģināltautas dziesmu kamola)
7, 144

Pērļu zobiņi («Vai tik vien kā mani auklēji?») 3, 459

Pesimists («Man mīļāks godīgs pesimists») 1, 41

«Pēterburga» (Ģeogrāfiski nosaukumi) 7, 169

Pie ābeles («Tur žogā ābelīte») 2, 116

«Pie Bābeles ūdens straumēm, tur sēdējām mēs» (Jūdu. Raudu dziesma

gūstā. 137. psalms) 8, 224

«Pie biedra nāves gultas stāvam» (Pie nāves gultas) 5, 306

«Pie debess malas» (Vakara miers) 1, 77

Pie dzīvības katliem («Ko mēs te sēdam») 2, 171

«Pie jūras plaša smilts» (Jūrmalā) 4, 132

«Pie klusiem kapiem ejam» (Klusie kapi) 1, 317

Pie lodziņa («Tu vājā, vājā sirds») 2, 81

Pie loga («Skat, ceļu, rudens izbrauktu») 2, 264

«Pie manis nāca dvēsle žēloties» (Lebid-ben-Rebiats) (Lebids ibn Rabia)

8, 226

«Pie naudas vien tik nauda plūst» (Katram savs ideāls) 5, 209

Pie nāves gultas («Pie biedra nāves gultas stāvam») 5, 306

Pie robežas («No debesu kalniem sniegs vēl nekusa. nost») (Li Tai-pē)

8, 222

«Pie saules karājos ar tūkstots saitēm» (Nejaušs brītiņš) 2, 308

Pie sevis aizeju («Es atkal aiziešu») 3, 530

«Pie šūpļa dziedāja man liktens māte» (Tu sāpēs iesi) 6, 286

«Pie tavām kājām zemes pīšļi līp» 6, 81

«Pie tenislaukuma» (Tenisa laukumā) 5, 419

«Pie torņa stāvēja liepu gatva jau gaidot» (Liepu gatva) 3, 195

Pie vakara upes («Kā sīkas vilnīšu šalkas») 2, 306

«Pie visuma tev jāpiesienas klāt» 6, 281

«Pie zilām, skaidrām debesīm» (Ķīniešu priestri) 1, 234

«Pie žoga bērni izskrej laukā» (Vilciens iet garām) 4, 106

«Pieci zili mākoņnaži» (Nelīdza cīņa) 5, 490

Piedzērusi tauta («Pa lielceļu trokšņodams») 1, 359

Piemērs saimnieciskai attīstības gaitai 18, 149

«Pieminat: krusts ir moku stabs» (Krusts) 5, 231

Piemiņas diena («Augstus kalnus es pieminu») (R. Bindings) 8, 462

Piemiņas iz vecās dziesmu grāmatas («Ciekkārt mēs kopā nākam») 7>
159

Piemiņas vārdi («Šaubās prāts») 4, 308

Piepeša vasara («Slaidas priedes») 3, 492

Piepeši («O, ist das Leid doch grauenhaft!») 6, 354

«Piepeši atdarās acs» 3, 213

«Piepeši saraujas sirds» 3, 189

«Piesargies labi no asarām, piesargies!» (Lami) 8, 232
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Pieta («Es savām sāpēm sedzu puķes pāri») 2, 319

Pieticīga laime («Nelgas dēvēja to par laimi») (L. Jakobijs) 8, 268

Pieticīgs vīrs («Dievs labi dar' ko darīdams») 6, 247

Pietra Aretina kapa uzraksts («Ļaunu vien runāja viņš par visiem, iz-

ņemot dievu») (E. Mērike) 7, 210

Pieviltais velns («Arābi bija aruši lauku») 7, 243

«Pildi, puisīt, manā kausā» (Katulla. Oda XXVII) (G. V. Katulls) 7, 14

«Pilna mūsu sētiņa» (Zēniņa dziesma) 1, 312

«Pilna vēju ir lielā kalnu sprauga» (Cento valli — vai Maggia) 3, 49

«Pilnāk zaļojat vien» (Rudens jūtas) (J. V. Gēte) 8, 336

Pilnība un tukšums («Visa pasaule še manā klēpī») 3, 544

«Pilns ābols piebriedis —jau rīt» (lenācies ābols) 2, 317

«Pilns ar sarkanbrūnām ogām» (Ķirsis un pļava) 2, 235

«Pilns melnu ogu pavasaragrumā» (Edera) 3, 34

Pilns mēnesis («Mans pēdējs skats lai tevi aptver, draugs») 3, 120

«Pilns pūrs ar veciem dzīpariem» (Dažiem veciem darba biedriem un

draugiem) 5, 109

«Pilns saskaņu putnu lidojums. Zaļie meži» (Aizgājēja dziesma)

(G. Trakls) 8, 454

«Pilns ziediem piebērts liecas lejas klēpis» (Vai orba) 2, 228

Pilošs zelts («Bet atpakaļ») 3, 226

Pilsēta («Es redzēj' mēnesi un Egeiskās») (J. Hodiss) 8, 439

Pilsētā («Nelaiks, negaiss, asi vēji») (H. Heine) 7, 22

Pinku Mikus («Pinku Mikus mati») 4, 219

«Pinku Mikus mati» (Pinku Mikus) 4, 219

Pirmā vēstule («Es turu pirmo tavu vēstuli») 3, 416

Pirmais ierosinājums par 1905. g. revolūcijas vēstures rakstīšanu 10,

440

Pirmais sniegs un tā mācība («Ir kritis pirmais sniedziņš») 4, 304

Pirmais solis atklātībā («Māmiņ, vai te mēs varam jel iet?») 4, 307

Pirmais stars («Tikko pašķiras un veras») (A. Gastjevs) 8, 279

Pirmais un pēdējais vārds («Mans vārds ir viens, viņš liksies skarbs»)

2, 153

Pirmais zaudējums («Ak, kas atdotu tās dienas») (J. V. Gēte) 8, 328

«Pirmdien meistars paģiras snauda» (Veclaiku meistara nedēļa) 4, 74

Pirmie namdari («Mēs strādājām kā namdari») 2, 147

Pirmie upuri («Kā aizturētas elsas kaklu žņaudz») 1, 261

Pirmie vēstnieki («Pirms vēl sniegs bij sācis kust») 1, 48

«Pirms desmit gadiem tas gan bija» (Pēc desmit gadiem) 5, 498

«Pirms desmitu gadiem vārds» (Atgādiņa vārds darba tautai Jaunā

gadā) 5, 497

Pirms redzēšanās («Nun soli ich Liebling wiedersehen») 6, 344

«Pirms vēl sniegs bij sācis kust» (Pirmie vēstnieki) 1, 48

Pirts («Celies nu, tauta, un durvis ver») 1, 435



700

«Pjerots mēnessbaltos svārkos» (Pašslepkavība) (A. Ziro) 8, 432

«Plaku, plaku karašiņu» (Mielasts un viesi) 4, 45

«Plaši jūra izklājusi» (Jūras sagša) 5, 446

«Platā lapa, vēsētāja» 6, 106

«Plaukstošas rozītes sārtais vaigs» 5, 189

Plūkti ziedi («Puķīti rauj») 2, 157

«Pļauja ievākta, nu kalps var iet» (Trūkstošais matiņš) 3, 405

Pļaujas dziesma («Mēs bijām kalpi») (B. Šēnlanks) 8, 410

Pļautais siens («Mans ceļš ar asrām un ar rūgti laistīts») 3, 115

«Pļava beidzas pie silmalas smilts» 6, 163

Pļāvēja diendusa («Mans zelta saules stariņš!») 2, 256

Pļāvējs («Nu pielūkojat») 6, 104

«Pods sāpju pie diedziņa cerības» (Zem koka) 2, 360

«Poesie Praktikant» 6, 362

Politiskās strāvas un lielvalstu bruņošanās 18, 35

Pozitīvs darbs («Kas pozitīvs darbs? jūs šā tā minat») 7, 205

Praktiskais zēns un rudens («Gan labas visas gadskārtas») 5, 251

«Prasa skolotājs: «Cik būtu»» (Ansīša paredzēšana) 4, 279

«Prasīju vakar, prasīju šodien» 5, 178

Prātīga rīcība («Es dzirdu, dzirdu: — tagad jau gan») 1, 45

Prātmans («Prātmans teic, kas man tur daļa») 5, 127

«Prātmans teic, kas man tur daļa» (Prātmans) 5, 127

«Prāts, mans ārsts, ap mani staigā» 6, 92

«Prāts, mans pētnieks, pēta mani» 5, 150

Precības uzaicinājums («Meklēju sev tautieti») 7, 194

Pret nāvi karš! («Vai dzīve pretniece? Tā tevi baida?») 3, 126

«Pret pašu laiku — nebaidies cīņā iet» (Dīgsts) 2, 366

Pret sauli («Aizvien rēja suņi pret mēnesi») 7, 158

«Pret sniegu, pret vēju» (Bezmiera mīla) (J. V. Gēte) 8, 337

«Pret stāvām klinšu kraujām viļņi rēcot šķeļas» (Varjagu dziesma)

(N. Rimskis-Korsakovs) 8, 244

«Pret vēja virzienu ar gariem kakliem» (Jūrmalā viens) 3, 536

«Pretim sniedzas jums nu gari pirksti» 6, 48

Prieca laimīga («Man dziļi dvēslē dzejās») 6, 243

«Priecīgi cilātu garu es jūtos šeit, klasiskā zemē» (No Gētes «Romas

elēģijām») (J. V. Gēte) 7, 17

Priecīgiem ļaudīm («Jums mūžam neizprast gaviles») l, 133

Priecīgu Jaunu gadu! («Ir tomēr dzīva tautā brīves jūta!») 5, 336

«Priecīgus svētkus Jums, visi mīļie rūķi» (Sveiciens «Rūķiem») 5, 89

Priecīgus ziemassvētkus! («Ziemassvētku sveicienus sūtām») 4, 314

«Priedē kāru savu sirdi» 6, 160

«Priede melnos zarus» 6, 189

Prieka ce|š («Es gribu prieku vien») 3, 414

Prieka skats («Ko uzlūkosi tu, tas priecāsies: —») 3, 451



701

«Priekš citiem darbodamies, attīsti» (Pats) 1, 28

«Priekš dzīves esmu tik pasaka» 3, 303

Priekš kā tu dziedi? («Priekš kā tu dziedi?») 1, 218

«Priekš kā tu dziedi?» (Priekš kā tu dziedi?) 1, 218

«Priekš kam tas viss?» (Svētvakars) 1, 256

Priekš negaisa («Pus-pelēks un pus-tumši zils») 1, 82

«Priekš runāšanas deputāts» (Deputāts-redaktiers) 5, 509

«Priekšā tāla nākamība» 5, 431

Priekšlikums par dāvanu mūsu tautas aizstāvjiem («Kad domniekus

martā atkal uz sēdi sauks») 7, 161

«Priekšmeti tikai un vielas ir viss, ko tu redzi sev apkārt» 6, 267

Piiekšpavasars («Manas ilgas sen jau piekusa raudot...») (B. Šēnlanks)

8, 397

Priekšpavasars («Šo marta nakti es vēlu no nama izgāju») (E. Štadlers)

8, 390

Priekšvārds. Apdziedāšanas dziesmas 18, 552

Priekšvārds. Aspazijas «Vaidelote» un «Saules meita» 18, 649

Priekšvārds. Ave sol! 18, 531

Priekšvārds. Dagdas piecas skiču burtnīcas 18, 536

Priekšvārds. Daugava 18, 593

Priekšvārds. Daugavpils apriņķa Višķu pagasta kāzu ierašas 18, 645

Priekšvārds. Fragmenti 18, 611

Priekšvārds. Gals un sākums 18, 534

Priekšvārds. Ģirts Vilks 18, 570

Priekšvārds. Humors 18, 545

Priekšvārds. Humors laikrakstos 18, 556

Priekšvārds. lija Muromietis 18, 597

Priekšvārds. Indulis un Ārija 18, 575

Priekšvārds. Jaunā atstrāva 18, 627

Priekšvārds. Jaunā strāva 18, 625

Priekšvārds. Jaunais spēks 18, 526

Priekšvārds. Jāzeps un viņa brāļi 18, 583

Priekšvārds. Klusā grāmata 18, 527

Priekšvārds. Krauklītis 18, 591

Priekšvārds. Lellīte Lolīte 18, 540

Priekšvārds. Maiņu gadi 18, 638

Priekšvārds. Mani vācu dzejoļi 18, 543

Priekšvārds. Mazie Dunduri 18, 549

Priekšvārds. Mīla stiprāka par nāvi 18, 603

Priekšvārds. Mušu ķēniņš 18, 600

Priekšvārds. Mūza mājās 18, 543

Priekšvārds. Nemierīga sirds 18, 562

Priekšvārds. Noveles 18, 614

Priekšvārds. Puķu lodziņš 18, 539
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Priekšvārds. Pusideālists 18, 564

Piiekšvārds. Pūt, vējiņi! 18, 579

Priekšvārds. Putniņš Uz zara 18, 540

Priekšvārds. Sabiedriska rakstura darbi 18, 617

Priekšvārds. Saules gadi 18, 541

Priekšvārds. Senču aizvējā 18, 622

Priekšvārds. Septiņi malēnieši 18, 554

Priekšvārds. Spēlēju, dancoju 18, 587

Priekšvārds. Sveika, brīvā Latvija! 18, 563

Priekšvārds. Svešās valodās 18, 647

Priekšvārds. Tālas noskaņas 18, 523

Priekšvārds. Tie, kas neaizmirst 18, 533

Priekšvārds. Uguns un nakts 18, 567

Priekšvārds. Uz Spīdolas valsti 18, 640

Priekšvārds. Vasaras princīši un princītes 18, 539

Priekšvārds. Vecās strāvas pēdējs gads 18, 635

Priekšvārds. Vētras sēja 18, 525

Priekšvārds. Virpuļi 18, 559

Priekšvārds. Zelta sietiņš 18, 538

Priekšvārds. Zelta zirgs 18, 572

Pro domo sua 18, 80

Programmas drāma 15, 315

«Projām! — Ej tu nu aizturi?» (Viens matiņš) 3, 393

«Proletāre, latvju Strādniecība» (Cīņas dienā) 5, 494

Prolets — atlants («Tik vien tu vēl man esi atstājusi») 2, 289

Prologs «Kaina» izrādei («Straujš vētras grūdiens drāzās zemei pāri»)

5, 95

Prologs «Krauklītim» («Pa tukšu lauku krauklīts saukdams skrēja») 5,

59

Prologs Nacionālā teātra 5 g. darbības piemiņai («Esat mīļi sveicināti»)

5, 97

Prologs prologiem («Kā? Prologs prologiem? Nu, kā tas skan?») 5, '

Prologs «Skatuvei un Dzīvei» («Nest sveicienu starp mākslu un starp

tautu») 5, 15

Prologs 1000. izrādei Nacionālā teātrī («Mūs gaišā namā vieno gaia

svētki») 5, 93

Prologs un epilogs. Daugava 12, 453—465

«Prom mani rauji, tu, dzelzceļa vilciens» 3, 198

Prometejs («Klāj savu debesi, Ceis») (J. V. Gēte) 8, 250

Prometejs («— Man bij zināma vēsts, pirms viņš nāca to paust») (Es-

hils) 8, 319

Protesta rezolūcija pret nodomāto Latvijas pievienošanu Vācijai 18,

448

Prozas luga 15, 323—324
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«Puisēns ogas salasīja» (Mazais gādnieks) 4, 119

Puisēns un gailis («Pa sētu puisēns dziedot skrien») 4, 114

«Puisītim trīs baloži» (Puisītis un baloži) 4, 128

Puisītis ar spīduli («Pa apēnoto papuvi») 2, 252

Puisītis un baloži («Puisītim trīs baloži») 4, 128

Puķīte nagliņa («Slaika zaļa nagliņa») 2, 99

«Puķīti rauj» (Plūkti ziedi) 2, 157

Puķu lasītāji («Nu spīd saules spožumiņš») 4, 47

Puķu lodziņš 4, 35—100

Puķu sveiciens («Lai pušķis plūkto ziedu») (J. V. Gēte) 8, 334

«Pūlēm, mokām cauri velkos» 5, 163

Purpura tērps («Sarkana varoņu asins») 5, 221

Purva vaivariņš («Dzeltens, izkaltis») 1, 194

«Pusactiņām smejies tu» (Pusactiņas) 3, 409

Pusactiņas («Pusactiņām smejies tu») 3, 409

«Pusaizmiegtām acīm» (Fatums) 5, 210

«Pusdzīvs tik kustas ūdens retām mirgām» 3, 20

«Pusē vērto acu priekšā» (Spožas zvaigznītes) 3, 337

Pusideālistam («Vai tava jaunība vēl tevī dzīva?») 5, 30

Pusideālists 9, 5—164

«Pusmiegā naktis cauri klausījos» (Uz zemes durvīm) 3, 129

«Pusmūža vien tu dzīvē baudīji» (Epitāfija) 5, 252

«Pus-pelēks un pus-tumši zils» (Priekš negaisa) 1, 82

«Pusrokas manu likteni tura» (Mans gals) (A. Lihtenšteins) 8, 274

Pusvārdiņi («Kur rīt?») 3, 455

«Pūš vēji neizprotamā niknumā» (Cīņā) (Alkajs) 8, 233

Puškina epigramma (««Vai tu slims? tāds vājš un saskābs?»») (A. Puš-

kins) 7, 46

Pūt, vējiņi! 10, 307—471

«Pūt, vējiņi, dzen laiviņu» («Pūt, vējiņi!» prologs) 5, 22

«Pūt, vējiņi!» prologs («Pūt, vējiņi, dzen laiviņu») 5, 22

«Pūt, vējiņu, ziemelīti» 6, 241

«Putekļains svētdienas» (Ceļinieks vakarā) (A. Lihtenšteins) 8, 403

Putniņa dziesmiņa («Dziedāju, dziedāju») 5, 248

Putniņš krātā («Gaidas, ak, kā nospiež gaidas!») 3, 435

Putniņš, lapas un lietus («Putniņš ne putniņš») 2, 74

«Putniņš ne putniņš» (Putniņš, lapas un lietus) 2, 74

Putniņš un krātiņš («Lai krātiņš putniņam») 4, 58

Putniņš uz rokas («Kas tev tur ir?») 4, 221

Putniņš uz zara 4, 197—264

Putniņš uz zara («Kas manim kaitēja») 4, 201

Putnu kāzas 15, 196

Putu galiņš («Tais acīs reizēm redzēju kā naidu») 3, 398

Qui si sana («Es laidos grimt un nogrimu») 2, 219
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«Radītājs liktens, visžēlīgais saucams» 5, 161

Reinis par savu aiziešanu no Nacionālā teātra 18, 466

«Raisi nu rāmi» (Augsupskats) (R. Bindings) 8, 463

Raisītas sprādzes («Es siltā saulītē tev guļu taisu») 3, 322

Rāmajiem ļaudīm («Jūs paši nezināt, cik liels ir vārgs») 1, 292

R-osa klāja zemes vaigu («Tālos mežos saule slīka») l, 75

Rasa un ogas («Mirdz lielas sarkanas un baltas lāsas») 2, 209

Rasas pilītes («Aiz tām niedrēm ezers spīd») 2, 101

Rasas pilītes («Rudens nāk ar garu lietu») 2, 102

«Ratiņš vairs nerit» (Sapfo, Nr. 90) (Sapfo) 7, 16

«Raudošas sievas krampjos» (Zoresa augšāmcelšanās) (V. Hāzenklēvers)

8, 389

Raudu māceklis («Un maz es raudāju tais bērnu dienās») 3, 98

Rauduves balss («Līdz pat vēlai priekšpusdienai») 2, 208

«Raudzīsim, kā to lai darām» (Visi desmit) 4, 25

«Rauj savā ritumā» (Kur manas mājas?) 3, 236

«Raujošā ritumā riteņi rit» (Mums pāri darīts) 3, 218

«Redzējis es tevi tiku agrāk dienā» (Dzīve saulē, dzīve mēnesī) 3, 496

Reforma («Viens jautājums aizvien man licies grūts») 7, 161

Reformisti («Daudz prātīgāka maza priekšrocība») 7, 203

Reibinošais mēness dzēriens («Apreibušas tavas acis») 3, 473

«Reisse die Schvvāche mit rechter Hand» (Schvvāchliche Phantasien)

6, 346

«Reiz augsti cēlās sajūsmības viļņi» (Veltas tumsoņu cerības) 5, 473

«Reiz bij niknu niknais ķēniņš» (Zelta matiņš) 4, 309

«Reiz bija gans, tāds tūļa» (Gans) (J. V. Gēte) 8, 328

«Reiz bija treji jātnieki» (Treji jātnieki) 4, 112

«Reiz dzīvoja vecs, vecs rupucis» (Vecais rupucis) 1, 235

«Reiz gribu visu» 6, 164

«Reiz krita zvirbulis» (Zvirbulis un kaķis) 4, 134

«Reiz odi, kniši, mušas, blaktis» (Odu spēja) 7, 148

«Reiz pagasta kalpi — vaļnieki» (Bezkaunīgais zaķis) 4, 148

«Reiz stiprā darba tveici atkal just!» (Miers) (B. Šēnlanks) 8, 398

«Reiz suns dēļ kaula ar kaķeni» (Suns un kaķis jeb: miermīlīgais Jan-

cīts) 5, 323

«Reiz ziema klāt un ņiprs sals» (Aidā!) 4, 210

«Reizi izbijās» (Satiksme) (R. Bindings) 8, 465

«Reizi nakts kā diena bija» (Teika par mēnesi, nakti un zvaigznēm)

3, 466

«Reizi, šo reizi mēs tomēr» (Dārgā brīvība) 1, 295

«Reizi vecā, labā vecmāmiņa» (Bērns, kas nepalīdzēja vecmātei) 4, 124

Reklāma uz kapa akmeņiem 7, 209

Rēķinu uzdevums 7, 174

Resnais moceklis («Es esmu resnais moceklis») 6, 284
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Revolūcijas drāmu cikls 15, 102—119

Revolūcijas ielu gājiens («Sniegs, lietus un krusa») 1, 260

Revolūcijas uzsaukums («Dvēsles plūdi, sāpes, bezgala stari, atnākatl»)

(F. Verfels) 8, 457

Riebās («Der Ekel schūttelt mein Gebein») 6, 353; 20, 59

Riebjā nasta («Ir sekli dzīvot, dzijums vien ir mirt») 3, 152

«Rieksts saka: kod man ,tu to drīsti» (Tu drīsti) 3, 410

«Rīgas puika, Rīgas puika» (Jāņa dziesmas) 7, 81

Rīgas ragana 13, 311—474

Rīmu smēde («Kas tur dimd, kas tur stinkš») 7, 27

Ripulis («Rociņas sadotas») 4, 39

«Rit, rit riteņi» 3, 199

Rīta agrumā («Tavu miesu siluets..») (E. Štadlers) 8, 392

Rīta atmoda («Nekas par grūtu agrāk nebija») 6, 217

Rīta dziesma karā («ledziedas gailis») (Skaldu dziesma) 8, 246

Rīta dziesmas 5, 121—200

«Rīta miglas, Lila» (Svētcejotāja rīta dziesma) (J. V. Gēte) 8, 368

Rīta rasa («Kad gaisma svīda») 1, 338

Rīta sūdzības («Ak tu, ļauni labā nebēdniece») (J. V. Gēte) 8, 348

Rīta vēji («Jūs, kas esat raudājuši») 1, 131

Ritiņa un cits gads («Mana mīļā Ritiņa») 4, 282

«Rīts» 3, 280

Rīts («Bālin-sārta, sīka migla») (A. Ziro) 8, 433

Rīts pie cietuma loga («Tur viņpus klājas zaļais lauks») 5, 206

«Rīts un pusdiena, un vēlais vakars» (Nepieticīgais) 5, 455

Robespjērs 15, 104—107

Robežas («Mans vārds, nudien») 6, 132

«Rociņas sadotas» (Ripulis) 4, 39

Roka ar gredzenu («Pēc lietus kluss bij vakars. Savāds raākons») 3,

549

«Rokam, vedam un veļam» (Darbnieku dziesma) 1, 249

Rokas («Mana roka asa») 1, 430

Romance («Viņa vaigs ir ciets kā tērauds») 1, 324

Romiskās elēģijas («Runājat, akmeņi, man!») (J. V. Gēte) 8, 362

Rotaļa («Viena nāca, otra gāja») 2, 314

Roza Luksemburga («Pāri bezgalībām») (B. Šēnlanks) 8, 459

Rozīte («Man rozes skaistu skaistas») 2, 249

Rožaina atlieka («Bija debess bāli zila») 5, 489

Rožaini smaidi («Rožaini smaidi») 3, 450

«Rožaini smaidi» (Rožaini smaidi) 3, 450

Rožu ziediņš («Rožu ziediņš») 3, 41

«Rožu ziediņš» (Rožu ziediņš) 3, 41

R- S., kam mēness par sūtni.tt («Tas mīļais zariņš, ko tu sūtīji!») 5,

47
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R. T., kad viņš savu vērtību neapzinājās («Kā tevim šķiet?») 5, 115

Ruda rāva («Kur priecīgi pļāvēji») f, 311

Rudais, baltais un zaļais («Bija tādi seni laiki») 4, 252

«Ruden' vientuļš lido» (Rudens) (Li Tai-pē) 8, 223

Rudenī («Izdzeltušās sausās lapās») (A. Ziro) 8, 432

Rudens («Gadi pārgriežas») (V. Klemms) 8, 452

Rudens («Ko visi putni šodien laižas zemu?») 3, 119

Rudens («Mēnesi septembri») (J. Hora) 8, 467

Rudens («Ruden' vientuļš lido») (Li Tai-pē) 8, 223

Rudens aina («Zemei svārki lietus piemirkuši») 6, 50

Rudens dzeja («Jau rudzu lauki kūļos sieti stāv») 6, 286

Rudens dziesma («Es tevi mīlu — slims, ak, ir šis vārds») 5, 412

Rudens jūtas («Pilnāk zaļojat vien») (J. V. Gēte) 8, 336

«Rudens nāk ar garu lietu» (Rasas pilītes) 2, 102

Rudens — rūķis («Rudu, rudu rudenīti») 4, 97

Rudens un kalps («Lieti lija spēji») 4, 298

Rudens vakars («Jau saule sarkana riet») 2, 78

«Rudens vēji gaudoši vēsi vaid» 5, 152

Rudens vētra («Aiz meža malas lēni paceļas») 6, 287

«Rudu, rudu rudenīti» (Rudens — rūķis) 4, 97

«Runājat, akmeņi, man!» (Romiskās elēģijas) (J. V. Gēte) 8, 362

«Runas ir garas» (Runas un darbs) i, 399

Runas un darbs («Runas ir garas») 1, 399

«Runāt ir sudrabs, klusēt ir zelts» (Mūsu zelta valūta) 7, 157

«Runcis pa logu putniņus vēro» (Runcis—prātnieks) 4, 302

Runcis—prātnieks («Runcis pa logu putniņus vēro») 4, 302

Rūtiņai («Mīļo Rūtiņ, kas «sev pats top tālu»») 5, 46

«Rutkis reizi lielījās» (Rutkis un medus) 4, 136

Rutkis un medus («Rutkis reizi lielījās») 4, 136

Sabirzis ziediņš («Maigu mīlas vārdu») 1, 107

Sagatavojums («Izvairās starošu akordu dzejnieks») (J. R. Behers) 8.

395

Saglābts skandāls 15, 283—285

«Saimniece ganiņu izdzina ganos» (Ganiņš un pelēkais Strazdiņš) 4,

137

Saimnieciskas pamatmācības («Taupi katru kapeiciņu») t, 35

«Saimniekam bij laukā kaltis osis» (Kaltušais osis) 5, 434

Saimnieks kā tēvs («Man ir zeme un lopi, un rīki») 7, 181

«Saite mūžam tevi tura sietu» (Saites) 5, 459

Saites («Saite mūžam tevi tura sietu») 5, 459

«Sajēgt — tas nava zināt» 6, 88

«Sāk lēni slēgties sirdī vāts» (Zaļā pavēnī) 1, 104

Sakāms vārds un laika gars 7, 188

«Sakāt manim, vai gan spētu» (Pasauls kauns) (Š. Petēfi) 8, 260



707

«Saki manim, ko tu vēlies?» (Nedzimušo dusa) 3, 456

«Saki manim, zemes māte» (Dzi]ās slāpēs) (Š. Petēfi) 8, 260

«Sākums bij brēkas un raudas» 6, 174

Sākums no gala 7, 177

«Saldā, jel atdari» 5, 146

«Saldā mīļā, sveicu tevi raudot» (Dzied jauns vīrs, kas aiziet svešumā)

(Armēņu tautas dziesma) 8, 420

«Saldu mieru gaidu» (Lietuviešu tautas dziesma) 8, 236

Salīgums («Liela zvaigzne manā klēpī kritīs...») (E. Laskere-Šīlere) 8,

436

Salmu rokās («Galds un krēslis gaidot stāv») 5, 307

«Saltums pa visiem kauliem» 6, 82

Salve! («Dienvidus debesu») 2, 218

Samsara («Es ist dahingefahren») 6r 336

«Sandarkalnā dzīvoja vecs lauva» (Lauva un zaķis) 4, 281

Sangvojana («Du hast sie ja m dieser Hand») 6, 363

«Sāpe ir mūsu māte un vārgs ir tēvs» (Aukle) 6, 85

Sāpes («Der Schmerz verzehrt die Schlacken») 6, 346

«Sāpēs svēļo dvēsle Zemes mātei» 6, 56

Sāpes un cerības («Mums visiem vienas sāpes») 2, 165

Sāpes vienotājas («Vai maitātājs es tārps? vai ziņkāris?») 3, 481

Sapfo, Nr. 2 («Dzevam līdzīgs šķiet man tas laimes dēliņš») (Sapfo) 7,

15

Sapfo, Nr. 52 («Mēnestiņš sen jau») (Sapfo) 7, 15

Sapfo, Nr. 90 («Ratiņš vairs nerit») (Sapfo) 7, 16

Sāpju ceļš («Gan saule stariem nokauj slimības») 6, 285

Sāpju jūra («Ar saviem sīkiem sirdsēstiem») 2, 305

Sāpju labdarība («Dein lieber Leib vom Schmerz verzehrt») 6, 350

«Sāpju māte, smieklu meita» (Māte un meita) 3, 363

Sāpju mīla («Nu vai tad šauboties es nemīlu?») 3, 489

Saplēsti gabali («Saplēstos gabalos») 3, 221

«Saplēstos gabalos» (Saplēsti gabali) 3, 221

Saplosīts vaids («Uz saplēstām papīra strēmelēm») 3, 523

Sapnis («Caur miglu vien kā sapnis tu man redzies») 5, 504

Sapnis (««Kam pakaļ skrēji? tik sapnim»») 3, 243

Sapņa vārds (««Kā tevi vārdā sauc?»
— Vai es to zinu?») 3, 392

Sapņa ziedi («Cik tevi mīlu, tikai sapnis zin») 3, 457

Sapratēji («Jūs mani sapratīsit gan reiz») 5, 262

Sarga priede («Senam kalnā priede stāv») 4, 244

«Sargāties maldīgi cerēt» (Ceļš uz jaunu) 1, 378

Sargies neticēt («Tiesa, tiesa: uzticami») 3, 412

«Sarkana varoņu asins» (Purpura tērps) 5, 221

Sarkanā krāsa 7, 175

Sarkanais simts («Ej, cīņas liesmu kop!») 5, 258
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«Sarkanas domas» (Maija piemērs) 5, 380

Saules gadi 4, 315—374

Saules grieži («Pagāja rudens») 1, 415

Saules ieleja («Še visu ziemu cauri») 2, 227

«Saules karstumā» 6, 125

Saules kauja 15, 57—58

Saules krēslis («Trīs stari no rietošas saules nāk») 2, 315

Saules ķērējs («Bij pulkstens četri rītā, agrā ziemā») 3, 341

Saules laiks («Vēl drusku lūpas trīs no viegla smīna») 3, 528

Saules loks 15, 202—203

«Saules māte pirti kūra» 6, 158

Saules nāve («Vārgā saule laista savas asins») (A. Ziro) 8, 431

«Saules soļi smagāk vilkās kāpjot» 1, 341

Saules stars («let spilgts un sildošs saules stars») 1, 424

«Saulīte bradā» (Zelta lāsas) 3, 420

«Saulīte līgo» (Saule, tauriņi un puķes) 4, 105

«Saulīte — māmiņa» (Saulītes uzdevums vasarai) 5, 513

Saulīte slimnīcā 4, 265—314

Saulītes uzdevums vasarai («Saulīte — māmiņa») 5, 513

«Saulīti mīļo» 6, 174

Sauļojoša mīla («Cik daiļām sievām neizteiktas mīlas!») 3, 366

Sausā priede («Domas iet un atkal») 2, 294

«Sausa putekļu migla» 2, 91

Savā gultā («Cik savādi man izliekas») 6, 177

«Savā namā gliemezis ir slēpies» 5, 458

«Savādā meitene» 3, 298

Savādā valoda («Ko jūs brīnāties daudz?») 1, 332

Savam jaunības draugam («Mans Bogordži!») (Cingishans) 8, 232

«Savītušu rožu smaržu» 3, 42

«Savu sarkano grozu» (Giljotīna) (A. Ziro) 8, 270

«Savus dvēsles sārņus — kur lai viņus liek?» 6, 134

Savvaļnieks un ziema («Drusku pasalst, un atkal līst») 4, 205

Schmerzgespenst («Hilf, Liebling, es naht schon vvieder») 6, 338

Schvvāchliche Phantasien («Reisse die Schvvāche mit rechter Hand») 6,

346

Schwingender Nerv («Ich lese die lieben Briefe») 6, 340

«Sēd kajītē superkargs, minhers fan Kūks» (Vergu kuģis) (H. Heine)

8, 307

«Sēdu jau ilgi pie vaļēja loga» 5, 176

«Sēdu upmalē, raudu» 5, 136

Sēkliņas («Katra doma») 5, 491

Sekmes («Celies, ko gaud?») 1, 394

«Selbst gehen zu dūrfen» (Morgen) 6, 347

«Sen jau tas bija: es domāju toreiz» 5, 173
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«Sen manā sirdī ilgas sēd» (Manas ilgas) 1, 11?

«Sarkanās liesmās» (Aizvērtas durvis) 2, 78

«Sarkanās tekās» (Kritušās lapas) 2, 77

Sarkani ziedi («Bērziņu, bērziņu») 4, 30

Sarkans pavediens («Ko runājam, ko darām») 1, 319

«Sārti pirkstiņi» (Balti ziediņi) 5, 207

«Sārti vakardebeši» 3, 279

Saruna («Tev jāiet ir no manis? Kādēļ jāiet?») 3, 545

Saruna bez lieciniekiem («lebraucamās vietas vārtu priekšā») 6, 10

Sarunas starp māju īpašnieku Lielberģi un īrnieku Mazcinīti 7, 161

Sasaukšanās («No asiem ziemeļiem») 2, 173

«Sasēstat glīti man apkārt rindā!» (Nopietna mācība) 4, 180

Sasistā krūze («Ak tu, krūzīt! Kā nu tā?») 4, 46

Sasistā svilpīte («Tēvs bij Jānītim») 4, 228

Sasistais trauks («Jūs prasāt man, kur spēku gūst?») 2, 285

«Saskaldi sevi pa gabalam» (Saskaldīts) 1, 395

Saskaldīts («Saskaldi sevi pa gabalam») 1, 395

Saspiesta sirds («Ikviena roka savu sirdi») 3, 477

Satiksme («Reizi izbijās») (R. Bindings) 8, 465

Satikšanās sabiedrībā (««Kā iet Jums?» — Pateicos, tā tā.») 4, 191

«Sauc Ansīts: «Šurp, mazie bērniņi!»» (Ziepju burbuļi) 4, 110

Saucēju balsis 7, 235

Saujiņa ziedu («Kur liepu lapu ēna?») 2, 299

Saul' un mēness gulta («Ko es tev teikšu, ko neteikšu») 3, 448

«Saul' un mēness velti iet» (Tā diena) 2, 336

«Saulainas jaunības jausmas visilgāki miņā mums dzīvo» 5, 469

Saule («Gaismas piezīdušies spigulīši») 6, 46

Saule («Tik tiešām, kā saule spožumā staigā») («Korāns») 8, 227

Saule augumā («Ik dienas mīlas vairāk top») 3, 423

«Saule dzisa, saule mira» 6, 152

«Saule karsta, dūmains lauks» 1, 271

«Saule lec» (Zemnieks un ķeizars) (Ķīniešu tautas dziesma) 8, 468

«Saule svin atmodas svētkus» (Uz ziemas saulgriežu svētkiem) 5, 356

Saule, tauriņi un puķes («Saulīte līgo») 4, 105

«Saule to cepināja» (Koks) (G. Heims) 8, 441

«Saule uguns pūgas zemē pūš» (Bada gadi) 5, 164

Saule
un mēness («Vecais liktens tētis») 4, 95

Saule uz rokām («Uz tavām rokām atkal saule silst») 2, 265

«Saule zemi ara» 1, 161

Saules atspaidiņš («Tev ziedu vainadziņš») 3, 450

Saules bērnam A. R. («Tu liec, lai es Tev saku dzeju!») 5, 113

Saules bērniņam («Nemīli mani») 2, 226

Saules bērns («Kad tevim uzbrukušas bēdas») 1, 121

Saules dūriens («Sirds, tev nebūs raizēties») 3, 438
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«Saules dzīvā kvēle kaist» (Dzīvā kvēle) 2, 158

«Sen sirdis ciešot» (Augons) 1, 238

«Sen tas bija» («Skriešanās) 4, 92

Sena aukles dziesma («Es šo nakti negulēju») 2, 335

Sena paziņa («Man liekas, ka es būtu») 2, 239

Sena piemiņa («Liegu smaršu lēni staro») 6, 339

Sena ziņa («It kā es nebūtu zinājis to») 5, 267

«Senāk bija divi brāļi» (īstie brāļi) 4, 233

«Senāk gribēj' tirgoties viens vīrs» (Gudrības pircējs) 4, 159

«Senam kalnā priede stāv» (Sarga priede) 4, 244

Senatne (« ... Tur burvīgā gaismā viss zaigo un laistās») 1, 51

Senatnes mācība («Kad šķēpi stipri ir, tad šķēpi drūp») 5, 439

Senie laiki («Senie laiki — nāves laiki») (Igauņu tautas dziesma) 3,

242

«Senie laiki — nāves laiki» (Senie laiki) (Igauņu tautas dziesma) 8,

242

«Senis laikis pasauls visums» (Kā taisīts debess) 5, 483

«Seno, brīvo domu pavedieni» 6, 198

«Senos laikos Muļķa Jānis» (Kā Muļķa Jānis gandrīz tika par skol-

meistaru) 5, 400

Septiņi malēnieši 7, 95—122

Sēras («Es, kas izgāju no sava tēva jaunās sējas») (F. Šnaks) 8, 271

Serde un sirds («Apēd ābolīti») 3, 410

«Sēro priedulājs» 6, 151

Sēru laime («Nežūstat, nežūstat») (J. V. Gēte) 8, 340

«Si, si, si» (Zosu saruna) 4, 55

«Sie hatten sich nie verstanden» (Moderne Ballade) 6, 337

«Sie hatten sich unendlich geliebt» (Anderes Leben) 6, 335

Sienāzītis («Tavu negantu griešanu!») 4, 13

Sietais laiks («Ne stāvu zvaigznes nestāv ciet») 3, 516

Siets un nesiets («Tie visi dzīvo tikai savu laiku») 3, 526

Sieviešu drāma iz strādnieku dzīves 15, 316—317

Sievietes dvēsle («Vai mātes mute») 1, 428

Sievietes par ārstēm ārzemēs 18, 26

«Siguldā lakstīgalas » (Lakstīgalas Siguldā) 5, 73

«Sīkā ikdienība, cik tu mīļa biji» (īsas ilgas) 5, 465

«Sīka zīlīte vēsti nes» (Zīlītes vēsts) t, 189

Sīkais laiks («Šie sīkie ļaudis, šis sīkais laiks») 1, 174

«Sīkās raizēs, iepelēkās trīsās» 6, 51

Sīkie pirkstiņi («Man liekas, šie sīkie pirkstiņi») 1, 112

«Sīkos krūmiņos» (Improvizācija) 5, 112

Sīks lietiņš («Sīks lietutiņš, tu neredzi») 2, 222

«Sīks lietutiņš, tu neredzi» (Sīks lietiņš) 2, 222

Sila putns («Ir sila putnam jālaižas uz tāli») 3, 113
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«Sils stenot smago sniega nastu nes» (Sniegs. Sala) 6, 256

«Siltā laikā zeme nokususi» 6, 32

Silts dvašas vilnis («Ņirb saulē jūra bez gala») 1, 106

«Silts mākonīts kāpj no dienvidiem» (Debesu nelga) 2, 185

«Simbolu tu pildījusi, kaut pret gribu» 6, 198

Simti gadi («Man apnikusi viņu vienaldzība») 2, 342

«Simts gadu ir» 5, 350

Simts vēlējumi («Simts vēlējumi katru dien'») 2, 258

«Simts vēlējumi katru dien'» (Simts vēlējumi) 2, 258

Sirds atmoda («Mana sirds tik atmodās») 3, 331

Sirds devējs («Visu savu sirdi es esmu devis») 5, 215

Sirds ir kurzemnieka gods («No barona tik cilvēks sākas») 7, 246

Sirds kapi («Neviena sāpe neizzūd») 2, 303

«Sirds, kas vārgam līdzi jūt» (Kreisā pusē) 1, 404

«Sirds lēni noklanās kā zars» (Norimis zars) 2, 316

«Sirds man tik līksma» 5, 190

«Sirds manim saēsta» 5, 179

«Sirds nepilst vairs, grib visas pasauls mīlas» (Visgribe) 3, 106

«Sirds piemīlībā klusa tā kā avots» 3, 65

Sirds pukstieni («Sirds pukstieni») 2, 214

«Sirds pukstieni» (Sirds pukstieni) 2, 214

Sirds puteklīts («Mans luteklīts») 4, 78

«Sirds, saki manim, vai šis ir jau prieks?» 3, 269

Sirds solījums 17, 173

«Sirds strauji sitās: zirgā mesties!» (Tikšanās un šķiršanās) (J. V. Gēte)

8, 331

«Sirds, tev nebūs raizēties» (Saules dūriens) 3, 438

Sirds tik grūta («Smagi, sēri») 1, 80

Sirds un meitēns («Kas man zelts un zīds, uņ dārgakmeņi») 3, 501

Sirds uzcelšana tronī («Uzšķir savu sirdi, brāli») (K. Otens) 8, 396

Sirdsasinis («Tu devi savas sirdsasinis») 1, 217

Sirga un neatspirga («Lolīte sirga, sirga») 4, 195

Sirgstošais mēness («Nāvesvārgo mēnesi») (A. Ziro) 8, 385

«Sīvas sīpas gaidot» 5, 158

«Sīvi nāca rudenītis» (Pārgalvība) 5, 139

Skaidra dzīvība («Visu dzīvē vienaldzīgu reiz tu rodi») 5, 485

Skaidras lietas («Ko mēs ar asnīm izkarojām») 6, 170

«Skaidri dzidra saules gaisma» 3, 323

«Skaista bij bērniem rotaļa» (Lietus — dzinējs) 4, 109

«Skaista ir saule rītā un vakarā» (Himna saulei) (Senēģiptiešu himna)

8, 393

Skaistākā josta («Tu man esi skaistu jostu») 3, 449

«Skaistākos no gada svētkiem» (Skaistie strādniekmaija svētki) 5, 472

Skaistas lūpas un stāsti («Tie stāsti, kas skaisti un žēlīgi») 3, 413



Skaistie strādniekmaija svētki («Skaistākos no gada svētkiem») 5, 472

Skaistpuisītis («Skaistpuisītis — pūpēdītis») 4, 77

«Skaistpuisītis — pūpēdītis» (Skaistpuisītis) 4, 77

Skaistules bēdīgais gals 17, 184

Skaistuma skats («Tu puķes esi skatījis») 3, 528

Skaistums mierinātājs («Cik skaista esi tu, un cik tu laba!») 3, 538

«Skaistums tavs pienākums» 6, 207

Skaistums un mīļums («Logu rūtīs salas austas») 4, 271

«Skaistums un tālums, tālums, tālums!» 3, 175

«Skalo savus krastus, Daugava» (Daugavas krasti) l, 427

«Skaļā saule paliek» (Mēnesstrauks) 5, 371

Skanoša liesma («Kā virknē domas veras») 1, 122

«Skat, Ansīts kā saģērbies» (Mazais ceļotājs) 4, 216

«Skat, ceļu, rudens izbrauktu» (Pie loga) 2, 264

«Skat' Volgu!» 3, 174

«Skatāt, bāliņi, skatāt, māsas» (Aizgātņu dziesma) 1, 250

Skati iz čigānu dzīves 18, 264

Skolā («Mans posts ar tevi, lellīti») 4, 178

Skolas bērni («let skolā mudīgi bērniņi») 4, 130

Skolēns spailēs 7, 220

«Skolotājs māca Kārlīti» (Neiznākošs rēķins) 4, 300

«Skrēja melnais krauklis» (Lietuviešu tautas dziesma) 8, 236

Skrējējs («Lūk, lielais skrējējs kā līdzi skrej!») 3, 248

Skrejošas ugunis («Pa ielām šurp un turp») 1, 229

«Skrejot atdalās no manis» (Aizskrējējs) 3, 249

Skriešanās («Sen tas bija») 4, 92

Skudra un zirneklis («Ganiņš ēda sausu maizi») 4, 142

Skuķītis un sivēniņš («Cik glīts ir baltais sivēniņš!») 4, 296

Skumjais bērzs («Kūp balta migla») 1, 195

Skunduriņa smiekli 15, 286—287

Skūpsta ticība («Vai mani mīli tu?») 3, 411

«Slaidas priedes» (Piepeša vasara) 3, 492

«Slaika zaļa nagliņa» (Puķīte nagliņa) 2, 99

«Slaiks, maģis augumiņš» (Maija ziedīte) 1, 193

Slāpju dzēsēja («Es tāli gājis, manim slāpst») 3, 521

«Slava tev, augstuma varai, tev, dārdonim zibeņu gaismā!» (Pērkonim)

(Grieķu. Orfiska himna) 8, 233

«Slavē, mīlē un dzied manas dziesmiņas, kur tik ir latvji» (Marciāls

Marks Valērijs) 7, 7

Slepens kāju āvējs («Es zinu: slēpu sen tu kājas āvi») 2, 343

«Slēpies zem lapas» (Taurenis un bite) 4, 135

«Slīd garām sils» (Augsts dūmu stabs) 3, 222

Slieksnis («Diena bez saules») 2, 365

«Slīkt: palīga necerēt» 6, 268
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Slimai meitenei («Nāk maijs un pavasars, — es zinu gan») 5, 80

«Slinkiem soļiem zirdziņš tek pa sniegiem» 6, 60

Sludinājumi («Es lieldzejnieks un arķidakteris») 7, 143

Sludinājums avīzē («Kopš trim dienām pazudis») 4, 64

Sludinājumu lapa 7, 194

Sludiņkāzas 15, 281

«Smagi, sēri» (Sirds tik grūta) 1, 80

«Smegi zemnieka lēnie soļi nodun» (Zemnieks) 1, 55

«Smagi zemnieka lēnie soļi nodun» (Zemnieks) 5, 322

Smagums («Visdziļāk tumšās krūtīs») 2, 215

Smaidi mutē («Nu manā mutē smaidi ir») 3, 415

Smalkuma drāma 15, 317—318

Smaršainais sapnis («Kā sīciņais tītiņa ziediņš») 2, 240

Smiekli («Ha, tas tik stiprinieks kā mazais ūpīts») 6, 247

«Smiekli bez gala» 5, 175

Smieklu dadži («Aizķērās aiz maniem smiekliem») 2, 254

Smieklu nakts («Vienu nakti cauri smieties») 3, 487

Smilts («Der Sand, das ist der Philister») 6, 353

«Smilts lai liegi uz mani līst» (Kapa uzraksts) (R. Bindings) 8, 464

Sniega diena («Diena jauku jaukā») 4, 209

Sniega meitene («Sniega meitene ar ledus acīm») 3, 400

«Sniega meitene ar ledus acīm» (Sniega meitene) 3, 400

«Sniegam līdz uz zemi» (Dzīvais) 2, 368

«Sniegs, lietus un krusa» (Revolūcijas ielu gājiens) 1, 260

Sniegs. Sala («Sils stenot smago sniega nastu nes») 6, 256

«Sniegamātes maisam vīle ira» (Vīle vaļā) 4, 208

Soda mīkstinājums 7, 219

Soda naudas («Kur liks tās soda naudas») 7, 205

Sodi bez gala («Pār visu zemi asins smaka staigā») 6, 103

««Sokrāti,» Ksantipe teica» (Sokrāts un ciemiņi) 4, 235

Sokrāts 15, 282

Sokrāts un ciemiņi (««Sokrāti,» Ksantipe teica») 4, 235

Solidaritāte («Vai cīniņā») 1, 403

«Spalviņu sīko» 6, 65

Spartaks 15, 14—17

Spēka avoti («Izmisums bēg manas dziesmas») 1, 391

Spēks un sāpes («Ko, spēks, ar sāpēm lauzties sāc?») 6, 131

sPēlēju, dancoju 11, 269—478

«Spīd, priecīgi sprakstēdams, sarkanais karogs un sauc» (Maijs un sar-

kanais karogs) 5, 348

«Spiegs, vai dzi', kur kliedz!» (Grīziņā) 6, 78

"Spīgo mēness, mirgo zvaigznes» (Veļi un dvēsles) 2, 386

— Spilgtākas ainas bur Fatamorgāna» (Mirkļa aina) 2, 109

"Spilgti dzeltens magonīšu pudurs» (Līksmes magonīte) 3, 451
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Spītnieks 17, 144

Spītnieks āzis (««Kas tev par daju? Ko gribu, to daru!»») 4, 155

«Spoža saule, kupla lazda» (Ganiņš) 2, 100

Spožas zvaigznītes («Pusē vērto acu priekšā») 3, 337

«Spoži melnā debess bālst» 6, 157

«Spoži saule spīd» (Pašā pusdienā) 2, 224

Spulgs («Tu tagad mīli mani») 2, 244

Starke Giite («Ihr habt gar sonderbare Art») 6, 343

Starojoša roka («Es visas jūsu jūtas tagad zinu») 3, 367

Stāsts iz veciem laikiem («Ai manu dieniņ, sūru, grūtu dieniņ») 7, 47

Stāsts par L. pagasta veci, kas dieva priekšā pazemojās 7, 32

«Stāv durvis vaļā» 6, 75

«Stāv koki klusi un kaili» (Aizkavējies ziedons) 3, 436

«Stāv lejas ziedošas un kalni drūmi» 3, 25

«Stāv melnais fabrikskurstens nikni, drūmi» (Lielais maijs) 5, 269

«Stāv saules gozī» 3, 267

Stāvi, bēgli! («Ej vien un bēdz, pa kuru ceļu gribi») 3, 130

Stefana Lielā māte («Augsti melnā klintī») (D. Bolintinjanu) 8, 304

«Steidzies, meitiņ, rotājies!» (Māte un meita) (Igauņu tautas dziesma)

8, 241

Stenka Razins 14, 435—468

Stiegu puķes («Gars nu dusējis, lai dus nu miesas») 5, 460

Stīgotāja («Vēl dabas labās, maigās rokas») 2, 221

«Stikla šķembele tu» 6, 140

Stingra pavēle 7, 182

Stiprā paaudze («Teic, teic, kā toreiz bij?») 2, 146

«Stiprs, nemierīgs vējš» (Vējš) 3, 216

«Strādniekam» («Sveiks!») 5, 294

Strādniekmaija pulki («No jauna maijs, no jauna darba pulki») 5, 360

Stratona («Tevi ja raudināj's esmu vai kaitināj's, mutītes dodams»)

(Stratons) 7, 13

«Straujš vētras grūdiens drāzās zemei pāri» (Prologs «Kaina» izrādei) 5,

95

«Straumē viss pacēlās līdzi» (Par atjaunotāju) 1, 390

«Strazdiņ, strazdu» (Strazdiņš un rieksts) 4, 230

Strazdiņš un rieksts («Strazdiņ, strazdu») 4, 230

«Stuļģim ir galva, pogas un mētelis» (Stuļģitis) 4, 183

Stuļģītis («Stuļģim ir galva, pogas un mētelis») 4, 183

Stunda («Vientuļa zāle pāraug mani») (V. Klemms) 8, 272

Stundas («Stundas viena nāk pēc otras») 5, 381

«Stundas viena nāk pēc otras» (Stundas) 5, 381

«Sudraba cimbalas iesoļo rītā» (Kara sākums) (I. Golls) 8, 460

Sudraba mirdzums («Kā sudraba mirdzums uz lapām») 3, 505

Sudraba pārslas («Vienmuļīgā laidā sniegi krīt un krīt») 5, 341
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Sudrabota gaisma 3, 253—386

«Sunis gūlies kaņepājos» (Suņa mājas) 4, 145

Sunītis mācībā («Nāc šurpu, sunīt, uzmanies») 4, 176

Suns — maizes devējs («Tā mūs māca veci Jaudis») 4, 146

Suns un kaķe 13, 475—629

Suns un kaķis jeb: miermīlīgais Jancīts («Reiz suns dēļ kaula ar ka-

ķeni») 5, 323

Suņa mājas («Suns gūlies kaņepājos») 4, 145

Susutis 17, 161

Sveiciens biedriem («Nāc, zaļās vaļas maiji») 6, 138

Sveiciens darbā gājējiem («Topat vairāki — ne vien barā!») 5, 292

Sveiciens gaismas bērniem («Aiz mūžiem un bez galiem valda nakts»)

5, 71

Sveiciens Jaunā gadā («Ar jaunu gadu») 5, 326

Sveiciens pasttelegrāfniekiem uz jaunu darbu («Pasttelegrāfniek, saki

mums») 5, 368

Sveiciens «Rūķiem» («Priecīgus svētkus Jums, visi mīļie rūķi») 5, 89

Sveiciens Strādnieku Kultūras svētkiem («Allaž mēs meklējam, allaž»)

5, 407

Sveiciens sveicinātājiem («Jauks sapnis bij man: ka pie jums es būtu»)

5, 29

Sveiciens tautas audzētājiem uz saeimu 27.—30. dcc. 1920. («Kad debess

saule atgriežas uz zemi») 5, 54

Sveiciens Tautas augstskolas gada svētkos 23. I. 21. («Sveiciens tev, nā-

kotnes kultūras pils!») 5, 330

«Sveiciens tev, nākotnes kultūras pils!» (Sveiciens Tautas augstskolas

gada svētkos 23. I 21.) 5, 330

Sveiciens un pateicība Latvijas atvaļināto karavīru biedrībai, kad

tā iecēla mani par savu goda biedri («Sveiks tu, latvju atvaļi-

nāts karavīrs») 5, 105

Sveiciens uz «Uguns un nakts» simto izrādi («No tālienas un klusienas

es nāku») 5, 27

Sveiciens «Valsts darbiniekam» («Valsts darbinieks, lai tevi sveici») 5,

415

Sveicīns latgalīšim («Jyus muni dorgi broli, latgalīši») 5, 331

Sveika, dzimtene! («Mazs saules stariņš atspīd jau») 5, 310

«Sveiks!» («Strādniekam») 5, 294

Sveika, «Studentu Dzīve»! 18, 465

««Sveiks, draugs Kurmīti!»» (Lapsa un kurmis) 4, 150

«Sveiks, mūžam jaunais! lai birst tev lauri!» (Aleksim Mierlaukam)

5, 106

«Sveiks tu, klusais lauks, pie tevis nāca» (Bruts un Cēzars) (F. Sillers)

8, 255



«Sveiks tu, latvju atvaļināts karavīrs» (Sveiciens un pateicība Latvija3

atvaļināto karavīru biedrībai, kad tā iecēla mani par savu goda

biedri) 5, 105

Svērti («Jūs ļaužu plecos sēdat tik ērti») 7, 202

Svešā meitiņa («Ko tu sēro, mīļo, svešo puisīt?») 2, 86

Svētceļotāja rītadziesma («Rīta miglas, Lila») (J. V. Gēte) 8, 368

Svētdienas nakts («Debess grīda apkaisīta») 5, 255

Svētvakars («Priekš kam tas viss?») 1, 256

Svilpieni («Kad atskan rītu svilpieni strādnieku nomalē —
tie nebūt»)

(A. Gastjevs) 8, 282

Svilpojošs vējš («Svilpojošs vējš») 1, 165

«Svilpojošs vējš» (Svilpojošs vējš) 1, 165

«Svinat Maiju, svinat!» (Uz strādnieku Maija svētkiem) 5, 332

Svira («Par tāļi nost no ļaudīm aizgāji») 3, 111

«Šalc atkal jūra pie manām kājām» (Una barca) 2, 82

«Šalc vējš un zaļos zarus kuļ» (Balsis iz miglas) 1, 221

«Šaubās prāts» (A. M.) 5, 112

«Šaubās prāts» (Piemiņas vārdi) 4, 308

«Šaubās un neziņas bailēs» (Bet un tomēr) 1, 386

«Še atkal staigāju kā nomaldījies» 3, 346

«Še es esmu, Ritiņa» (Dzimumdiena) 4, 44

«Še Franc's ar Frici redzami» (Vanna sestdienas vakarā) (V. Bušs) 8,

378

«Še, Līna, apkop Vilīti» (Brēķis) (V. Bušs) 8, 378

«Še, paskat, ko es uzgleznoju!» (Jaunās mākslas nesapratējs) 4, 293

«Še puķu kurpītes!» (Tavas kājiņas) 3, 70

«Še redzams Fricis, jautrais zēns» (Anss Ķebelkājs, nelaimes putnis)

(V. Bušs) 8, 373

«Še, sunīti» (Katram savs darbs) 4, 131

«Še tas, ko teici tu par rudeni» (L. F., kura domāja, ka grūti par dzej-

nieci tapt) 5, 116

«Še tas nebij, tas bij Ķīnā» (Pele un vērsis) 5, 506

«Še tev iekšā iekāpjams!» (Trams) 4, 70

«Še, turi rokas un saņem!» (Zvaigznes, puķes un dvēsles) 3, 522

«Še visu ziemu cauri» (Saules ieleja) 2, 227

Šī dzīve bij tukša («Šī dzīve bij tukša») 1, 115

«Šī dzīve bij tukša» (Šī dzīve bij tukša) 1, 115

«Šī dzīve ir tik nīcīga» (Nīcīgā dzīve) 1, 203

«Šie sīkie ļaudis, šis sīkais laiks» (Sīkais laiks) 1, 174

«Šinī aukstajā, lepnajā dvēselē» (Aukstā dvēsele, lepnā dvēsele) 5, 203

«Šīs brīnišķīgās acis: vieni stari!» (Brīnišķīgās acis) 3, 318

«Šīs gurdās acis negrib vairāk raudāt» (Vairs ne) 5, 487

«Šīs klusās sāpes manas pēdējās» (Gausais asums) 2, 309

«Šīs lielās dienas tev liecina» (Lai nāk kas nākdams) 1, 239
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«Šīs manas dziesmas pēdējās priekš jums» 6, 87

«Šīs vēja nestās lapiņas» (Dārgai Doriņai) 5, 84

Šķindošā izkapts («Jānis Almals aizgāja pie radiem») 4, 246

Šķirstot vēstures lapas 7, 247

Šķirti ceļi kopā («Nu visi līdz, tik visi līdz») 1, 204

«Šo marta nakti es vēlu no nama izgāju» (Priekšpavasars) (E. Štad-

lers) 8, 390

«Šo mīlas dzīli jūtas baidās sniegt» (Tava mīla) 6, 250; 19, 264

«Šo nakt' vairs neaizdaru savu logu» (Gulēta nakts) 3, 165

Šodien («Šodien saulīte rotā un līgo») 6, 243

«Šodien mīļo gribēju es pārsteigt» (Apciemojums) (J. V. Gēte) 8, 347

«Šodien saulīte rotā un līgo» (Šodien) 6, 243

«Šonakt sapni izsapņoju» 6, 173

«Šūpo žū, žū!» (Loiiņas šūpoles) 4, 188

Šūpoles («Šurpu, turpu dēlis līkst») 4, 48

Šūpols («No mūžības») 2, 400

Šur un tur, it nekur 7, 28

«Šurp, vingrotāji, sanākat!» (Brīvo vingrotāju vētras dziesma) (P. Mihae-

lis) 8, 415

«Šurpu, tuipu dēlis līkst» (Šūpoles) 4, 48

«Šuipu un tuipu griežas vējš» 6, 132

«Šurpu un turpu mūs liktens svaida» 6, 84

«T. Kur jūsu dzimtene?» (Tiesnesis un noziedznieks) 5, 369

«Tā bij tā laime? Tas viss? Tik vien?» (Jaunā pilsoņa karjera) 5, 340

«Tā bija Lolītes dzīve un gals» (Kas tālāk notika?) 4, 196

«Tā cepure bij kā veca sēne» (Übags) (V. Klemms) 8, 388

Tā diena («SauT un mēness velti iet») 2, 336

«Tā esmu atnācis» (Atnācējs — aizgājējs) 2, 352

«Tā gudri ļaudis teic, un kā lai netic» (Mēnessmeiliņas brauciens) 3,
432

«Tā ir zelta Kazaņa .. .» 3, 176

«Tā klints sāk drupt» (Mana tauta) (E. Laskere-Šīlere) 8, 438

Tā laime («Tai laimei vārdu nav») 2, 259

«Ta lieta tiešām traka» (Dabisks izskaidrojums) 7, 146

«Tā mūs māca veci ļaudis» (Suns — maizes devējs) 4, 146

Tā nepaliks («Tā nevar palikt — un nepaliks») 1, 176

«Tā nevar palikt — un nepaliks» (Tā nepaliks) 1, 176

«Tā pirmā cīņas kvēle izbeigta» (Uguns dzēsums) 5, 226

"Tā pūš kā bieza putra vārīdamās» 6, 247

*— Ta ta mēs pļavā bijām, bijām» (Pēcītis stāsta) 5, 417

«Tā tava ģīmetne, ko rokā turu?» 6, 230

"Tā tev būs darīt» (Dižtēva zēnam) 1, 372

«Tā vasara, mīļā vasariņa» (Ziedošā daba un jaunība) 4, 284

«Tā vēla, gausa gudrība» (Vēla gudrība) 6, 217
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«Tā žēlā, žēlā dvēsle peld uz krastu» 3, 345

Tabakas šņauciens («Kungs direktors pie vīna sēd») (V. Bušs) 8, 380

«Tad atzied nakts» 3, 265

«Tad gribi otru jaunību sev radīt» (Otra jaunība) 3, 159

«Tad, kad es pie tevis» (Nesmaršīgs ceriņš) 3, 442

«. ;;Tad kļūsi vientulīgāks gads pēc gada» (Kalnā kāpējs) 1, 95

«Tad labāk nedzīvot!» 6, 75

«Tad mežabrāļi visbiežāk bēdza» (Bēgot nošauti) 7, 205

«Tad palikt lēnam, vecam, beigās mirt» (Trijsimt gadi) 3, 352

«Tad skūpsti mani!» (Maigi skūpsti) 3, 485

«Tad tas nu būtu gals. — Nav negaidīts —» (Grauži) 3, 116

«Tad teic vēl to» (Auksta nakts) 2, 349

«Tad tik vari sākt tu jaunu dzīvi» 6, 213

«Tad visas puķes» 3, 263

Tādiem nekad nav diezgan! 7, 173

«Tagadne tukša» (Ar jaunu gadu! Ar jaunu laimi!) 7, 241

«Tagadne tukša» (Mūsu dienas) 1, 346

«Tai dienā, kad Dendids radīja visas lietas, — viņš radīja sauli»

(Dinku dzeja) 8, 231

«Tai laimei vārdu nav» (Tā laime) 2, 259

«Tais acīs reizēm redzēju kā naidu» (Putu galiņš) 3, 398

Taisna tiesa («Desmit zemnieki reiz gāja laukā») 4, 160

«Taisnais» kaķis un «netaisnais» gailis («Nu būs pagājuši gadi») i

292

Taisnam sodam neizbēgsi 7, 208

Tāla dziesma («No miglām un brūniem mežiem») (H. Novāks) 8, 449

Tālais gars («Netverams, bez robežām») (Lie-Jī Kou) 8, 414

Tālas balsis sauc ... («Tālas balsis sauc») 3, 209

«Tālas balsis sauc» (Tālas balsis sauc...) 3, 209

Tālas ilgas («Manas ausis gaist») (Rigvēda) 8, 214

Tālas noskaņas («Tālas noskaņas») 1, 215

«Tālas noskaņas» (Tālas noskaņas) 1, 215

Tālas noskaņas zilā vakarā 1, 15—155

«Tāli nost no pasaules» (Aizlaices dvēseles) 3, 510

«Tāli pērkoņi dūc» 6, 167

Tālie logi («Tālumā logu rinda») 2, 87

Tālis («Jo laiks visgudrākais, jo atklāj visu») 5, 303

«Tālos mežos saule slīka» (Rasa klāja zemes vaigu) 1, 75

Talsu tiesa («Veļu vēji vēlu vaimanāja») 6, 18

«Tālu prom mans mīļais gāja» (Marioara) (D. Bolintinjanu) 8, 303

«Tālumā logu rinda» (Tālie logi) 2, 87

Tālvaris un lācis («Lāci kaitina Tālvaris») 4, 115

Tāļš viesis («Es tevi, mīļā, redzu») 6, 245

«Tanī niknā dienā» (Karaļmeita) 1, 52
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«Tante saka: «Anslti»» (Nākamais amats) 4, 305

Tārpiņš («Neesi tārpiņš, kas lokās») 1, 366

Tas bij tik sen («Tas bij tik sen, — gandrīz vairs neatceros») 3, 94

«Tas bij tik sen,
— gandrīz vairs neatceros« (Tas bij tik sen) 3, 94

«Tas bij tik sen, — kā es to iecerējos?» (Atmatas smarša) 3, 95

«Tas dara tā» (Moderns uzņēmējs) 7, 243

«Tas dārgs, varbūt pats dārgākais tas ir?» (Ilgas gaisos) 3, 397

«Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs» (Jaunais laiks) 1, 240

Tas kara stāvoklis» (Kā stārks) 1, 363

«Tas mīļais zariņš, ko tu sūtīji!» (R. S., kam mēness par sūtni...) 5,

47

«Tas nav tik grūti pravietot» 1, 56

«Tas ne šinī laikā bij, ne šinī zemē» (Atradības) 4, 161

«Tas saldais mīlas dzēriens» (Tukšā dvēsele) 1, 201

«Tas sārtais smaids vēl vakar! — Nu tu bāla» 3, 81

«Tās tagad ira beigas» (Uz beigām iet) 6, 244

«Tas tēls, ko dzelžos saslēdzāt» (Par piemiņu Ādolfam Hertelim) 1, 325

«Tas viņš! tas viņš!» (Nams) 3, 195

«Taupi katru kapeiciņu» (Saimnieciskas pamatmācības) 1, 35

Taupīt nepratējs («Tik taupīt liek! Kā to lai daru») 7, 203

Taurenis un bite («Slēpies zem lapas») 4, 135

«Taurenīt, manu zelta taurenīt» 3, 300

Taurētājs (««Jā, vajga!» visi kliedz, «ka še ko darām!»») 1, 135

Tautai («Kad esi lielā, — tu uzvarā pasauli gūsi») 6, 150

Tautas («Tuksnešos guļ») (R. Bindings) 8, 460

Tautas aizstāvis Čakste («Lai domē kādi jautājumi ir») 7, 160

Tautas aizstāvis Grosvalds («Grosvalds, mūsu tautas aizstāvis») 7, 160

Tautas aizstāvis Ozoliņš («Par Ozoliņu ne čiku, ne grabu») 7, 160

Tautas aplaimotājs («Tu gribi tautu aplaimot») 1, 369

Tautas asaras («Lija lielas lietus lāses») 5, 129

Tautas balsis («Kādēļ mani bāleliņi») 7, 207

Tautas dziesmas («Visi saka, visi saka») 7, 186

Tautas labotāji 7, 216

Tautas nāve («Jā, mūsu tauta mirs, —
mēs zinām gan») 2, 164

Tautas pārdevējam («Ilgi, ilgi ciešas sirds») 5, 312

Tava diena («Tava diena asinis») (B. Šēnlanks) 8, 460

«Tava diena asinis» (Tava diena) (B. Šēnlanks) 8, 460

«Tava gulta lai ir smilts» (Atsveice biedrim, kuru apbedīja svešumā)

2, 125

Tava laime («Tu savu sajūsmu devi») 1, 245

Tava mīla («Die Goldschimmervvortchens, die Dimvogchens aile») 6,

360

Tava mīla («Šo mīlas dzīli jūtas baidās sniegt») 6, 250

«Tava mīla ir balta stirna» (Vidū naktij) (K. Heineke) 8, 450
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«Tavai mīlas dziesmiņai» (Līdzi puķu smaršai) 2, 118

Tavas acis («Tavas acis ir tik dzirkstis») 2, 260

«Tavas acis ir tik dzirkstis» (Tavas acis) 2, 260

Tavas kājiņas («Še puķu kurpītes!») 3, 70

Tavi plakstieni garie... («Tavi plakstieni garie») (G. Heims) 8, 439

«Tavi plakstieni garie» (Tavi plakstieni garie...) (G. Heims) 8, 439

«Tavi vaigi vizo vakarkrēslā» 6, 233

Tavs miers («Kur miers?») 3, 241

«Tavs saules tēvs tev paraugs ir» (Mazai Emīlijai) 5, 83

Tavs vaigs («Und habe ich dich wieder») 6, 344

«Tavs zobens ko tā asiņo» (Edvards) (Skotu tautas balāde) 8, 302

«Tavu miesu siluets..» (Rīta agrumā) (E. Štadlers) 8, 392

«Tavu negantu griešanu!» (Sienāzītis) 4, 13

«Te snieg un salst bargāk» (Filistris aprīlī) 1, 233

«Teci, teci, kumeliņu» 6, 240

«Teci, teci, vabulīt!» (Vabulīte) 4, 56

«Teic, kas es tevim esmu?» (Zvaigzne un rītenis) 3, 495

«Teic, liberāls» (Ideāls) 1, 368

«Teic māmiņa: «Cik grūt', cik grūt'»» (Dzīvokļu trūkums) 4, 49

«Teic, mīļais, mans mīļais» (Jautātāja meitene) 2, 262

«Teic, neaizmirstelīti» (Neaizmirstelītei) 5, 83

««Teic, teic, kā toreiz bij?»» (Stiprā paaudze) 2, 146

«Teic veca paruņa» (Joks un spoks) 7, 157

«Teicams gans tu tiešām būtu» (J. F. Haugs) 8, 385

Teika par mēnesi, nakti un zvaigznēm («Reizi nakts kā diena bija») 3,

466

Teiku ļaudis («Tik reizi vien priekā») 1, 334

Tekošs ūdens («Mēs esam tekošs ūdens») 2, 133

Tekošs ūdens.;. («Tu reizē tekošs ūdens kalnos augsti») 3, 132

«Telpas dvēslē vērz, — savas stīgas izstiep» (Būtnes mērķi) 2, 391

Telpas nav («Telpas nav izstaipīt») 1, 92

«Telpas nav izstaipīt» (Telpas nav) 1, 92

Tēls acīs («Nu, ko tu nesaki nekā?») 3, 518

Tenisa laukumā («Pie tenislaukuma») 5, 419

«Tepat taču ārā ir mīlīgais dārzs!» (Dārzs) 3, 197

«Tērauda asmens» (Tērauds) 1, 419

Tērauds («Tērauda asmens») 1, 419

«Tētiņš un māmiņa» («Marģeris ar Rasmiņu») 4, 111

«Tētiņu mīļo» (Lietuviešu tautas dziesma) 8, 428

Tev («Lai draud nu gari, balti ziemas biedi») 5, 48

Tev («Tu brīdināji: «Nejūsmo! še nīst!»») 5, 74

«Tev acis, pilnas aizrautības liesmu» 3, 304

«Tev ir jābūt nākamības tautai» 6, 29

«Tev ir tiesa, viņš ir nelabs» (Advokāts) (J. F. Haugs) 7, 46
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«Tev jāiet ir no manis? Kādēļ jāiet?» (Saruna) 3, 545

Tev, kad pārnāci pēc veseļošanās («Kā ziedonis tu ziemā pārnāci») 5,

41

«Tev, līdzcensonim latvju gara gaitā» (Dzejniekam Rieteklim) 5, 107

«Tev liekas par strauju» (Bezpartejisks politiķis) 1, 354

«Tev nav tās tiesības uz lielo laimi» (Man līdzi tiesība uz lielo taimi!)

3, 122

«Tev nevajga manim to teikt tik skaļi» (Olivia) 3, 30

«Tev, pamatšķira» 2, 2CO

«Tev patīk mana ģīmetne tik vien» (Ģīmetne sāncense) 3, 418

«Tev rudens savus vēlos ziedus kaisīs» (Zelta goda vārti) 3, 330

«Tev sirds ir pilna rūgtām asarām» (Cieta sirds) 1, 29

«Tev smejas acis» 3, 271

Tev un sev («Vai visiem sveiks un atsveiks dots nu būtu?») 5, 120

««Tev visas dienas, labas tā kā ļaunas»» (Dzīves sargs) 3, 131

«Tev ziedu vainadziņš» (Saules atspaidiņš) 3, 450

«Tevi ja raudināj's esmu vai kaitināj's, mutītes dodams» (Straton-i)

(Stratons) 7, 13

Tēvi un dēli 15, 319—320

Tēvijas mīlētāji («Kas mīlē tēviju, tiem ir savs kakts») 1, 44; 19, 242

«Tēvs bij Jānītim» (Sasistā svilpīte) 4, 228

«Tēvs gribēja pacelt mūs garīgi» (Tēvs un dēls Bīlenšteini) 7, 245

«Tēvs ir vēstulīti rakstījis» (Jaunais pastnieks) 5, 495

«Tēvs, māte, bērniņi, līdzbiedri» (Nabaga brālis) 1, 314

«Tēvs stāsta jauko nostāstu» (Nepabeigta Telia teika) 4, 289

Tēvs un dēls Bīlenšteini («Tēvs gribēja pacelt mūs garīgi») 7, 245

«Tēvu zeme asiņo» (Maniem dārgiem biedriem un draugiem Cīrihes

kolonijā) 5, 34

Tic' dievam, kļaus' kungam (««Klausāt kungam,» māca gans») 5, 232

«Ticība uz tāļo mērķi» (Trīs zīmes) 2, 372

Ticības apliecība («Es ticu visspēcīgam zelta teļam») (Dž. Džusti) 8,

260

«Tie «deutscher Gott» un «mūsu» dievs tik saukā» (Epigramma) 6,

103

«Tie jauno dienu spožumu, man ņēma» 3, 292

Tie, kas neaizmirst 2, 61—196

«Tie kūpošie mašīnas dūmi» (Mašīnas dūmi) 2, 139

«Tie, kuri sēdēja pie manām kājām» 6, 136

«Tie mēk tik daiļi izsamist» (Ar vīna vītnēm matos) 1, 291

«Tie mazie domā savā nodabā» 6, 185

«Tie mūsu glābēji» (Līdzēji ar ienaidnieku) 5, 314

«Tie prasa vienmēr runas brīvību» (Klusēšana — grūtākā māksla) 7,

159

«Tie simts un atkal simti manu darbu» 6, 216
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«Tie stāsti, kas skaisti un žēlīgi» (Skaistas lūpas un stāsti) 3, 413

«Tie visi dzīvo tikai savu laiku» (Siets un nesiets) 3, 526

«Tief einsam sitzt an vveiter See» (Liebheiliges Muttiņ) 20, 498

«Tiek lauki tukši» 6, 83

«Tiem skaļi smiekli rit» 6, 71

«Tiem viegli atkal cerēt» (Viegli cerētāji) 2, 129

«Tiesa, tiesa: uzticami» (Sargies neticēt) 3, 412

Tiesa un taisnība 7, 215

Tiesnesis un noziedznieks («T. Kur jūsu dzimtene?») 5, 369

«Tiešām, tu īstenais Herkuls, kā garā, tā arīdzan miesās» («Herkuļa ga-

ram») 7, 48

«Tik balti skalotus akmeņus» 3, 299

«Tik darba tautai vajga skaistuma» (Kad mani vairāki jautāja, vai

darba tautai vajgot mākslas) 5, 37

«Tik daudz es redzu — skaistums man garām iet» 3, 28

Tik divas dienas vien («Es war nun ein nichtig alltāglicher Grund») 6,

346

«Tik gara, gara, gara miršana» 6, 220

«Tik gari, lēni līņā rudens lieti» 3, 82

«Tik grūti bij, — ik brīva doma dzisa» (M.D.D.L.) 5, 111

«Tik ilgi gaidīju to vēstuli» (Gaidītā vēstule) 2, 248

«Tik klusa tava laipnā mīlība» 3, 365

«Tik liela ir mana sirds» (Tik liela ir mana sirds) (R. Bindings) 8, 465

Tik liela mana sirds («Tik liela ir mana sirds») (R. Bindings) 8, 465

«Tik maza patmīlība aizskarta» 6, 221

«Tik patīkami sildīties saulē» (Kūtrais māceklis) 2, 333

«Tik rāms visapkārt, pilns ar dzīves dvesmu» 6, 271

«Tik reizi vien priekā» (Teiku ļaudis) 1, 334

Tik tālāk («Dzirkstošu sirdīs dzērienu lejat») (V. Kamenskis) 8, 271

«Tik taupīt lieki Kā to lai daru» (Taupīt nepratējs) 7, 203

«Tik tiešām, kā saule spožumā staigā» (Saule) («Korāns») 8, 227

«Tik vien tā prieka ir jau gan» (Bērzu bārbaliņas) 2, 353

«Tik vien tu vēl man esi atstājusi» (Prolets — atlants) 2, 289

«Tik vien vēl stiprās gribas spaids» 6, 54

«Tik viena saule debesīs» 3, 63

«Tik viena vienīga ir taisnība» (Fiat justitia!) 1, 144

«Tik vienas bija man ir bērnā bēdas» (Bērna bēdas) 3, 99

«Tik vienu, otru, trešo savu draugu» 6, 123

«Tikai sērās ilgās klaidīt» (Ilgās) 6, 243

«Tikai vēsā vienaldzība» (Vienaldzība) 2, 347

«Tikko apzinies tu savas būtnes» (Topošā dvēsle) 2, 364

«Tikko cēlās gaismas jaunā strāva» (Mūsu Kārlim Dēķenam) 5, 108

«Tikko pašķiras un veras» (Pirmais stars) (A. Gastjevs) 8, 279

Tikla («Ak, tikla gūstama grūti») (Aristotelis) 8, 234
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«Tiklība tev neatmaksās» 6, 125

Tikliskā pasauls iekārta (««Tikliskā pasauls iekārta,» tā dzirdu sakām»)

(H. Leitholds) 8, 264

««Tikliskā pasauls iekārta,» tā dzirdu sakām» (Tikliskā pasauls iekārta)

(H. Leitholds) 8, 264

Tikšanās un šķiršanās («Sirds strauji sitās: zirgā mesties!») (J. V.- Gēte)

8, 331

Tinte un asins («Kā cēlās ļaužu kustība») 5, 225

Tīrelī atstātais («Jā, viens es esmu palicis») 2, 275

«Tjen-Šana sniegos ganās liesains zirgs» (Kara lāsts) (Li Tai-pē) 8, 220

T. K. («Div' balti gulbji») 5, 82

«To dienu es gan pieminēšu ilgi» 6, 274

«To dziesmu atkal uzņemu es» (Bāru dziesma) 5, 280

«To jums visiem vēlē Cartušts» (Cartušta vēlējums) 5, 402

«To sūro gaitu izejat ikviens» (Vairākiem sveicinātājiem un jautātā-

jiem) 5, 37

«To tu, bauri, nesaproti» (Lielskungs un zemnieks) (G. A. Birgers) 7,

210

«To vien mēs dziedam: auksts un sājš; —» (Veca dziesma) 1, 132

«To vienīgo, Lida, kuru tu mīlēt spēj» (Lidai) (J. V. Gēte) 8, 345

Tomēr («Ir vārds — saukts «Tomēr»») 1, 267

«Tomēr, tomēr» (Ko pauda cīrulītis) 4, 280

«Tomēr un tomēr es tevi mīlu» 6, 246

«Top liegts mums brīvi nodot savas balsis» (Izšķirošās balsis) 6, 171

«Topat vairāki — ne vien barā!» (Sveiciens darbā gājējiem} 5, 292

Topi cieta, doma! («Topi cieta, doma!») 1, 259

«Topi cieta, doma!» (Topi cieta, doma!) 1, 259

Topošā dvēsle («Tikko apzinies tu savas būtnes») 2, 364

«Toreiz cerējām» 5, 174

Trams («Se tev iekšā iekāpjams!») 4, 70

Trāumen und Denken («Gedanken traumen — ausschv/eifend stille

Lūst») 6, 364

Treji jātnieki («Reizi bija treji jātnieki») 4, 112

Treji loki 3, 9—250

«Treji simti dūjenīšu» (Labu ceļa vēju!) 6, 178

«Treji zelta saules loki» 3, 10

«Trejos veidos tik vien būtība manī plūst» 6, 141

«Trejus gadus miežus sēju» (Glomeņa precības) 4, 21

Trešā dzīve («Ij mana dvēsle gaisīs») 3, 425

Trešā nakts («Cik skaista ir šī pasaule!») 3, 406

Trešā trimda («Kas trimdnieks ir, tas dzīvo briesmās vien») 6, 161

Trijotne un četratnes kope 15, 337—340

Trijsimt gadi («Tad palikt lēnam, vecam, beigās mirt») 3, 352

«Triju kārtu miglas jostas» 3, 290
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Trimdenieka dziesma («Trimdeniekam, kas mīt svešā zemē») (Armēņu

tautas dziesma) 8, 422

Trimdenieka sievas dziesma («No kalnu sāniem notek sajaukts ūdens»)

(Armēņu tautas dziesma) 8, 419

«Trimdeniekam, kas mīt svešā zemē» (Trimdenieka dziesma) (Armēņu

tautas dziesma) 8, 422

Trimdenieks 15, 182—188

Trimdnieka dēls 15, 186—187

Trīnīle — spītniece («Otra tāda spītniece») 4, 212

«Trīs dakteri, trīs juristi» (Gudrais tēvs) 7, 125

Trīs dienas («Vai, senā doma, nāci») 2, 126

«Trīs ir sīkas asins lāses» 6, 151

Trīs nāves un dzīve («let bargais vakars») 2, 323

Trīs precnieki 15, 307—308

Trīs puķītes («Ja tu, «tēvij», arī sētu») 7, 144

«Trīs stari no rietošas saules nāk» (Saules krēslis) 2, 315

«Trīs vīri godalgas sprieda» 6, 136

«Trīs zēni sanāk un lielās» (Pārākais) 5, 493

Trīs zīmes («Ticība uz tāļo mērķi») 2, 372

Trūkstošais matiņš («Pļauja ievākta, nu kalps var iet») 3, 405

«Tu aizej prom no mums, tu atstāj mūs» (Dzejas tēlu pārmetumi) 5,

428

«Tu atkal nāc, mans mīļais vasarlaiks» (Vasarlaiks) 2, 217

«Tu atpakaļ atkal» 6, 209

«Tu bēgi darbā. Ko nu tu redzēji darbā?» 6, 223

«Tu brīdināji: «Nejūsmo! še nīst!»» (Tev) 5, 74

«Tu brīvību cieni, bet kartavas arī» (Vidusvīrs) 1, 364

«Tu cilvēkus nevari panest» (Carabbia) 3, 45

;<Tu devi savas sirdsasinis» (Sirdsasinis) 1, 217

«Tu dienā nāci, lakstīgala» (Dienas lakstīgala) 3, 452

Tu drīksti («Rieksts saka: kod man, tu to drīksti») 3, 410

«Tu dzimta karaliene visam daiļam» 6, 154

«Tu dzīvi apmelo. Vai neatradi» (Nāves lepnums) 3, 153

«Tu dzīvosi pasaulē un būsi pie sevis» 6, 282

«Tu dzīvosi svešumā un būsi mājās» 6, 194

«Tu esi ilgi lutināts» (Liktens luteklītim R. P.) 5, 114

«Tu esi mans mīļu mīļais brālītis» (Pamācība par mēnesi un zvaigznēm)

4, 85

«Tu esi nolauzis aiz sevis tiltu» (Uz priekšu!) 1, 138

«Tu esi pamatšķira» (Nepiemirsti sevi!) 5, 315

«Tu esi viena pati, Lolīte» (Mazā lellīte) 4, 186

«Tu esi viens no mūžības» (Viens) l, 96

«Tu esi viens no mūžības» (Viens atoms) 2, 379

«Tu esi zīlīte» (Maziņai zīlītei) 5, 117
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«Tu gaismu dāvāji, tu daili laidi» (Lūgšana) (L; Perecs) 8, 472

Tu gars, kas mani atstājis, ko guvu («Tu gars, kas mani atstājis, ko

guvu») (V. Hāzenklēvers) 8, 444

«Tu gars, kas mani atstājis, ko guvu» (Tu gars, kas mani atstājis, ko

guvu) (V. Hāzenklēvers) 8, 444

«Tu gribi šai pasaulē ierasties» (Neko par velti!) 7, 187

«Tu gribi tautu aplaimot» (Tautas aplaimotājs) 1, 369

«Tu iesi caur ērkšķiem un smaidīsi» 5, 391

«Tu jaunu vārdu dāvāji man» (Dāvāts vārds) 5, 208

«Tu, kaziņa, labiņa» (Meitiņas domas par kaziņu) 4, 117

«Tu, ķiršu kauliņ, zemē, — dzirdi» 3, 325

«Tu, lāci, greizi darīji» (Izlīdzinošā taisnība jeb: Lācis un govs) 7,

204

«Tu liec, lai es Tev saku dzeju!» (Saules bērnam A. R.) 5, 113

«Tu man esi sirds actiņa» 3, 276

«Tu man esi skaistu jostu» (Skaistākā josta) 3, 449

«Tu manu sirdi esi paņēmis» (Pēdējā laime) 3, 541

«Tu meklē cilvēcības godu» (Cilvēcības gods) 5, 217

«Tu mīļā, mījā māmiņa» (Mīļai māmiņai) 5, 502

«Tu nāc nu atpakaļ uz senām mājām» 6, 212

«Tu ne bez atziedēs, jo tu ne vienis» (Atziedis) 3, 147

«Tu neatkārtojies, tu zemē nāci» (Par mūžiem reiz) 3, 134

«Tu nenosvied šīs rindiņas» (Mīlas līgums) 3, 417

«Tu nesaki vairs ne vārda man» (Jaunais) 3, 242

«Tu nevari pateikt, kur manas mājas» (Kur miers?) 3, 237

«Tu, papu, saki man taisnību» (Ziemsvētku vīriņš) 4, 260

«Tu parādies kā mēness zvaigžņu starpā» 6, 208

«Tu pate vēlējies šīs rīmes» (Laipna vārda teicējai) 5, 45

«Tu pats mums sniedzi «Tautas naidnieku»», (Dubļi Ķemeros) 7, 193

«Tu pirmo dzīvi — cēloņu dzīvi ved» (Būtnes dzīves) 2, 392

«Tu puķes esi skatījis» (Skaistuma skats) 3, 528

«Tu raksti» 6, 189 »

«Tu reizē tekošs ūdens kalnos augsti» (Tekošs ūdens ..-.) 3, 132

«Tu saki manim: nemirt! — Bet vai tu» (Liktens vārdā) 3, 531

«Tu saki: mīla mūžīga!» (Mirstama meitiņa) 3, 426

Tu sāpēs iesi («Pie šūpļa dziedāja man liktens māte») 6, 286

«Tu saprati pēkšņi» (Klusības kalns) 3, 80

«Tu savas lielās acis plakstiem sedzi» (Acis aiz gardīnām) 3, 396

«Tu savu sajūsmu devi» (Tava laime) 1, 245

«Tu savu sirdi manim devi balvā» (Divsirdis) 3, 373

Tu sirgsti? («O Liebling, mein Sonnchen, o sinke nicht hin!») 6, 349

«Tu, skaistā, dziļām brūcēm sirdi skari» 3, 332

«Tu, skaistā mana, — vienu tevis lūgtu» 3, 66

«Tu slaikais liniņš zaļiem svārciņiem» 6, 266
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«Tu spožā zvaigznīte» 6, 228

«Tu stāvēsi saulē, un tevi nepazīs» 6, 282

«Tu stāvi noklusis un grīns» (Zaļais vīns) 2, 359

«Tu tabakas dūmus labprāt od» (Vispirms akcīze) 7, 158

«Tu taču neesi vēl aizgājis» (Kung-tse) 3, 402

«Tu tagad mili mani» (Spulgs) 2, 244

«Tu toreiz dziesmu teici man» (Drauga dziesma) 2, 121

«Tu ūdens šūpolītī augi» (Līdzi soļi) 2, 243

«Tu vājā, vājā sirds» (Pie lodziņa) 2, 81

«Tu vakar ar mokām tam iekali» (Pakaļdarītāji) 5, 264

«— Tu vēlies atkal mājās būt —?» (Par draugu, kas vēlējās mājās būt)

2, 88

«Tu velti mīlēts tiki» (Mīla un augste) 5, 357

«Tu velti reibsti atmiņās un dailē» (Atkal cīņa) 3, 347

«Tu vienmēr priecājies, arvienu vairāk» (Ēnas puķe) 3, 482

«Tu viļņos plūstot laidies lielos lokos» (Lielie loki) 3, 135

«Tu visu mūžu dien kas dien» (Caura muca) 1, 38

«Tu visu pasauli vēl salauzītu» 3, 384

«Tu visus brīdini kā draugs» (Brīdinātājs) 5, 265

«Tu visus spēkus lasi» (B. G—r—) 5, 115

«Tu zelta galviņu man liec uz pleca» (Laimes miegs) 3, 444

«Tu zivtiņa, zeltzvīnīte» (Zivtiņa un meitiņa) 4, 20

«Tu zosi kam gribi par dāvanu dot» 6, 248

«Tuksnešos guļ» (Tautas) (R. Bindings) 8, 460

«Tūkstoš bērnu brēc: kur mūsu tēvi? —» (Nepiedodams parāds) 6, 106

1908. (««Kāds būs šis deviņsimtsastotais gads?»») 7, 200

1913 (««Kāds būs šis deviņsimts trīspadsmits gads?»») 5, 277

«Tūkstots spīguļos spīdi» (D. M., kad vēlējās raksturojumu) 5, 116

Tūkstots stīgas («Es toreiz rāvos kļūt no visa vaļā») 3, 96

«Tūkstots zvaigžņu actiņām» (Nakts kalnā) 2, 355

Tūkstotziedis («Uz visām pusēm koks ir stiepis zarus») 3, 146

Tukšā dvēsele («Tas saldais mīlas dzēriens») 1, 201

«Tukšums krūtīs» 3, 19

«Tumsa guļ vēl silā» 6, 167

«Tumsa, — ne zvaigznes» (Celies!) 1, 126

Tumsoņi («Mākoņi saulītei priekšā mācās») 5, 130

«Tumšā naktī vēji drošāk dauzās» (Dvēselītes nesējiņas) 3, 445

Tumšās acis un gaišais zieds («Jūs, tumšās acis, un tu, gaišais zieds»)

3, 516

«Tumšas mūsu logu rūtis» (Mēness pie loga) 3, 462

«Tumšs un tukšs, un bijis viss, un vairāk nav» 6, 207

«Tur augšā viņā kalnā» (Gana sēru dziesma) (J. V. Gēte) 8, 337

«Tur bij birzīte — nu līdzens klajums» 6, 36

«; v. Tur burvīgā gaismā viss zaigo un laistās» (Senatne) 1, 51
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«Tur, kur saule vasar' gulējusi» 6, 118

«Tur, kur tagad ezergals, tukši tīrelīši bija» 6, 156

«Tur skaidra, tumši zila debess mirgo» 3, 333

«Tur vanags laižas augstos lokos» (Kāpurs par vanagu) 7, 204

«Tur veca pils stāv augšā» (Kalna pils) (J. V. Gēte) 8, 338

«Tur viņā mežā» (Lietuviešu tautas dziesma) 8, 237

«Tur viņpus klājas zaļais lauks» (Rīts pie cietuma loga) 5, 206

«Tur zārkā izcilus, zem palmu ēnas» (Ugunsdvēsles aizeja) 5, 20

«Tur žogā ābelīte» (Pie ābeles) 2, 116

«Turēt tevi atkal rokās!» (Ir!) 3, 442

«Tuvāk ceļam, kur garām braucu» (Mēness meitiņa) 3, 193

Übags («Tā cepure bij kā veca sēne») (V. Klemms) 8, 388

Übagu dziesma («Līku muguru») 1, 39

Übagu dziesma («Nedodat maizītes») (Lietuviešu tautas dziesma) 8,

241

««Übi patria, ibi bene»» (Emigranta sakāms vārds) 5, 261

«Odens klāja zemes virsu» 5, 156

«Odens kopā jaukts ar gaisu» 3, 355

Odensdaļa («Jo beigas tomēr ir tik skumjas vien») 2, 329

«Uguns acīs un spītība lūpās» (Vēls saules stars) 1, 123

Uguns dzēsums («Tā pirmā cīņas kvēle izbeigta») 5, 226

Uguns jaucas un nakts («Uguns jaucas un nakts») 3, 208

«Uguns jaucas un nakts» (Uguns jaucas un nakts) 3, 208

"Uguns kuras, uguns kuras» 6, 182

«Uguns puķe» 3, 67

Uguns un nakts 9, 165—314

Ugunsdvēsles aizeja («Tur zārkā izcilus, zem palmu ēnas») 5, 20

Ugunskura stariņš («Ak, prieks! vai tas ir ugunskura stariņš?») 3, 429

Ulda griba («Uldīts brēc bez apstājas») 4, 307

«Uldīts brēc bez apstājas» (Ulda griba) 4, 307

Un atkal («Un atkal atnāk lielais laiks») 5, 319

«Un atkal atnāk lielais laiks» (Un atkal) 5, 319

«Un beigās tiešām pār mani nāca miers» 5, 183

««Un dzīve, kas izšķīdusi kā dūmi?»» (Jautājumi) 3, 228

«Un ēnas tur ceļas pie sliekšņa» (Dzīvā sapņu zeme) (L. Perecs) 8,

471

«Un ienaidnieka šķēpiem pretī mest» (Karš) 6, 252

«Un jūs, bagātie, raudat..» (Jūdu. Sv. Jēkaba grāmata) 8, 223

«Un jūs nolādēta tauta būsat» 6, 96

«Un kad tavs darbs ar paliek nedarīts» (Mierinājums) 2, 326

«Un, kad tev nav no āras vairs ko gaidīt» 6, 134

«Un kad tomēr vienu reizi» 3, 250

«Un, kad uz laiku rimstas mocītāji» (Viņa dziņa) 3, 150

«Un, kamēr es sēdu un gaužos» (Cīruls) 3, 227
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«Un kaut tu ņemsi citu» (Velna skuķis) 1, 110

«Un, lai tev aizskarts nav ne mats» 6, 128

«Un maz es raudājis tais bērnu dienās» (Raudu māceklis) 3, 98

«Un stundām, lēni vilkās tad mākoņvalksts» 3, 86

« ... Un zini: augstākā ideja» (Vienīgā zvaigzne) 1, 127

Una barca («Šalc atkal jūra pie manām kājām») 2, 82

Unbezvvungen («Ich kann dir nimmer danken») 6, 365

«Und habe ich dich wieder» (Tavs vaigs) 6, 344

«Und konnte ich dich erringen» (Mana spēja) 6, 357

«Und plotzlich m tiefdunkler Nacht» 6, 361

«Und Unsinn vvird zuletzt der Sinn» (Zufall) 6, 34?

«Und wenn zurūck ich schaue» (Atskats) 6, 349

«Und wie ich las und wieder las» (Gedanken aus deinen Briefen) 6,

339

Unphilosophisches über Weltsysteme («Mein Liebling steht m meiner

Hand») 6, 340

«Upē atspīd debess tāle» (Vēlā launagā) 2, 232

«Upmalā sēdēja» (Kroplītis) 4, 122

Uz aizsaules malu («Zinu, ka saules mīla») 3, 362

«Uz akmens celts mūsu nams» (Akmens nams) 1, 405

Uz balto jūru («Zem sevis klusi») 1, 205

Uz beigām iet («Tās tagad ir beigas») 6, 244

Uz «Dailes teātra» atklāšanu ar «Induli un Āriju» jaunā skatuves

ietērpā («Lai sveikti esat! dārgie draugi, biedri») 5, 52

«Uz debess dziji gulies mākonis» (Bula laiks) 1, 84

Uz 26. (13.) janvāri («Ko jūs ieguvāt ar ciešanām») 5, 328

Uz ezera («Jauns spēks man riet un sparība») (J. V. Gēte) 8, 333

Uz ielas dienu pēc sapulču brīvības pasludināšanas 7, 188

Uz izšķiru cīņu («Izšķiru cīņa drīz sāksies starp pasauli veco un

jauno») 6, 176

«Uz jauno gadu» (Maijziedītei) 5, 46

Uz jaunu gaitu («Jūs esat izgājuši lielā darbā») 5, 32

Uz jūras («Mans kuģis drūmi slīd») (L. Steketi) 8, 261

«Uz kalniem vakardzēsma» (Ceļinieka nakts dziesma) (J. V. Gēte) 8,

340

«Uz klintīm uzaudzis» (Jauneklis trimdā) (Armēņu tautas dziesma) 8.

419

«Uz klints, kas jūras viļņus šķeļ» (Auka) (A. Puškins) 8, 426

Uz ko lai es runāju šodien? («Uz ko lai es runāju šodien?») 5, 351

«Uz ko lai es runāju šodien?» (Uz ko lai es runāju šodien?) 5, 351

Uz koncertballi («Es tevim skūpsta nedošu») 3, 411

«Uz krēslainiem kalniem» 6, 118

Uz Kultūras svētkiem strādniecībai 3. jūnijā 1921. («Jūs uzvarā ejat

un gūsat to!») 5, 334
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«Uz laimīgu Jaungadu» 6, 259

«Uz lapām migla smalki līst» (Garā migla) 3, 520

«Uz Maijsvētkieml Uz Maijsvētkiem!» (Uz strādnieku Maija svētkiem)

5, 358

Uz mājām 3, 167—250

«Uz mājām!» 3, 171

Uz mājām! («Es klusā rezignācijā jau likos rimis») 3, 404

Uz mājām braucējiem («Gaiss top vēss, un vēji ceļas») 2, 119

«Uz mājām! Uz mājām!» 3, 169

«Uz mana galda smaržīgs brīnums zied» 3, 315

Uz mīlu atsaucies («Uz mīlu atsaucies») 3, 502

«Uz mīlu atsaucies» (Uz mīlu atsaucies) 3, 502

«Uz mūžu manas rokas tevi slēdz» 3, 408

Uz nākotni («No važām rokas ir vēl stīvas») 1, 433

«Uz platām platānas saknēm» 3, 57

Uz priekšu! («Tu esi nolauzis aiz sevis tiltu») 1, 138

«Uz saplēstām papīra strēmelēm» (Saplosīts vaids) 3, 523

Uz sapņu malu («Pa gaisu augsti dzenas bezdelīgas») 3, 128

«Uz saulesaugsti cēlos spējā dziņā» 3, 91

«Uz sevi vien visu dzīvi cēlu» (Nāves kairums) 3, 155

«Uz skolu Laimiņa sataisījās» (Augšām cēlusies lellīte) 4, 211

Uz strādnieku Kultūras svētkiem («Kultūra, māksla un dzeja») 5, 396

Uz strādnieku Maija svētkiem («Svinat Maiju, svinat!») 5, 332

Uz strādnieku Maija svētkiem («Uz Maijsvētkieml Uz Maijsvētkiem!»)

5, 358

«Uz tavām rokām atkal saule silst» (Saule uz rokām) 2, 265

«Uz taviem vaigiem guļ» (Mana mīlas dziesma) (E. Laskere-Šīlere) 8,

436

Uz varoņa dzimšanu («Brēca debesis un zeme») (Senarmēņu dzeja) 3,

218

Uz vienas sievas nāvi («Kad tu liecies pie debesu malas») (V. Hāzen-

klēvers) 8, 443

«Uz visām pusēm koks ir stiepis zarus» (Tūkstotziedis) 3, 146

Uz zemes durvīm («Pusmiegā naktis cauri klausījos») 3, 129

Uz ziemas saulgriežu svētkiem («Saule svin atmodas svētkus») 5, 356

«Uz ziemassvētkiem ļaudis līksmi staigā» (Nu miers virs zemes, cil-

vēkiem labs prāts) 6, 205

«Uzšķir savu sirdi, brāli» (Sirds uzcelšana tronī) (K. Otens) 8, 396

Uzvarā miers («levērojat to vārdu») 1, 388

«Uzvara, mūsu uzvara!» (Ziemeļtēva ledus pils) 1, 167

Vabulīte («Teci, teci, vabulīt!») 4, 56

«Vāci tagad naski stāsta» 6, 67

Vācu baronu visvarenībai («Jums tagad pār nāvi un dzīvību vara») 5,

229
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«Vācu pienākuma jūtas» (Baronu deutsches Pflichtgefuhi) 5, 305

Vācu velns («Dancoja velnēns») (Lietuviešu tautas dziesma) 8, 429

Vācu zemnieku paruna («Noģērbties, uzģērbties») 7, 197

«Vai cīniņā» (Solidaritāte) 1, 403

«Vai, dvēsele, sarksti» 6, 97

«Vai, dvēsle, sarksti pati no sevis» (Neticētāja) 5, 366

«Vai dzīve pretniece? Tā tevi baida?» (Pret nāvi karš!) 3, 126

«Vai es tevi pazīstu, ko redzu?» 5, 451

«Vai gribat, lai jums pastāsta» (Zaķis un vīrs) 4, 218

«Vai guļat strādnieki: kāds tagad darbs?» (Jauns darbs) 6, 253

«Vai ir vecais dzīves riebums» (Vecās ligas) 2, 394

«Vai jel nakts tā ir, ko mēs tā saucam?» (Kas nakts?) 3, 543

«Vai jūs zināt, kas man ir?» (Kucēniņi) 4, 59

«Vai laiks mums visu piepildīs?» 5, 304

«Vai laime būs?» 6, 141

«Vai laime tomēr?!» (Adrastea) 3, 431

«Vai Leldi atradu?» (Lelde) 3, 430

«Vai lopiem jāzina» (Veca gudrība) 7, 246

«Vai maitātājs es tārps? vai ziņkāris?» (Sāpes vienotājas) 3, 481

«Vai mani mīli tu?» (Skūpsta ticība) 3, 411 '

«Vai manu dieniņu» 5, 195

«Vai mātes mute» (Sievietes dvēsle) 1, 428

«Vai mēs pie darba vāji būtu?» (Arī strādnieki) 7, 147

«Vai mēs tev krūtis vaļā neslēdzām?» (Mēs atslēdzām) («Korāns») 8,

227

«Vai mies' un dvēsli dotu» (Mīļi vārdi) 2, 307

«Vai mīla tā, kas garām iet tik stalta?» 3, 47

Vai mums acis, ko snaust? («Vai mums acis, ko snaust?») 1, 296

«Vai mums acis, ko snaust?» (Vai mums acis, ko snaust?) 1, 296

«Vai nav velti visi meklējumi?» (Velti meklējumi) 5, 409

«Vai neviļ gars, kas izmisumā raida?» (Gaidošs brīnums) 3, 145

«Vai pareizs ir mans ceļš, es nezinātu» (Atbilde) 6, 186

«Vai pēkšņi dzirkst kas trūdos? Nav jau spirkstis» (Čūskas acis) 3, 164

«Vai rit būs sniegta tā vieta» (Mūsu jautājums) 2, 132

«Vai rudenī cīruļi» (Dziļumā) 2, 177

Vai sapnis nes? («Vai sapnis nes? — Tas maig' un stiprais gaiss!») 3,

163

«Vai sapnis nes? ■— Tas maig' un stiprais gaiss!» (Vai sapnis nes?) 3,

163

«Vai, senā doma, nāci» (Trīs dienas) 2, 126

«Vai tādēļ vien jau es būtu viens» (Visi un viens) 2, 175

«Vai tas ir domājams» (R. Bērnss) 7, 18

«Vai tava jaunība vēl tevī dzīva?» (Pusideālistam) 5, 30

«Vai tava miesa salkumu var dzēst» (Miesa un gars) 5, 245
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«Vai tevi mīlu? pirmoreiz tu jautā» (Zilē vainadziņā) 3, 319

«Vai tik vien kā mani auklēji?» (Pērļu zobiņi) 3, 459

«Vai tu arī negribi gaisā celties?» (Atkal ezers) 3, 197

«Vai tu atnāci, lai atkal ietu?» 6, 213

«Vai tu nojauti tās sāpes» 3, 246

«Vai tu pazīsti tās baigās jūtas» (Vecā dzīve) 6, 215

«Vai tu redzi, Andīti» (Lidmašīna) 4, 107

««Vai tu slims? tāds vājš un saskābs?»» (Puškina epigramma) (A. Pus-

kins) 7, 46

«Vai tur kā gaiša svītriņa» (No balkona) 2, 83

«Vai, vai!» 6, 87

«Vai viņa lielais eņģelis bij» (Mana māte) (E. Laskere-Šīlere) 8, 435

«Vai visas šīs jūtas» 6, 261

«Vai visas šīs jūtas» (Pārpilnā mērā) 1, 243

«Vai visiem sveiks un atsveiks dots nu būtu?» (Tev un sev) 5, 120

«Vaigi sarkst, un dvaša kūp» (Ziemas sportnieki) 4, 207

«Vairāk par cilvēkiem pašiem» (Jautājums) 2, 290

Vairākgriba («Jūs gribat tik vairāk un vairāk naudas») («Korāns») 8,

227

Vairākiem manis sveicinātājiem («Par mīļiem sveicieniem liels paldies,

draugi») 5, 76

Vairākiem par atbildi uz kolektīviem sveicieniem («Mīlat mani un

saprotat!») 5, 77

Vairākiem sveicinātājiem un jautātājiem («To sūro gaitu izejat ikviens»)

5, 37

«Vairs miesās neesmu tik gluži sveiks» (Vēstītājs) 2, 162

«Vairs nauda nav» (Dziesma par naudu) 5, 242

Vairs ne («Šīs gurdās acis negrib vairāk raudāt») 5, 487

«Vairs tagad šaubu nekādu nav» 6, 114

«Vakar debesis bij sarkantumšas» 6, 139

Vakar un šodien («Vētra pār jūru kauc») 1, 173

«Vakar viegla migla» (Divi gāju balodīši) 2, 188

Vakara gaita («Caur maigu nakti») (A. Štramms) 8, 444

Vakara lūgšana («Ich kūsse dein Zeichen im Linnentuch») 6, 354

Vakara miers («Pie debess malas») 1, 77

«Vakarā mīla acis man slēdz» (Meitenes dziesmas) 3, 503

«Vakarā no karstām, šaurām ielām» 6, 80

«Vakara vēsumam» 5, 298

Vakardziesma («Kad vakars un tumšus ceļus mēs ejam») (G. Trakls)

8, 452

«Vakars» 3, 177

«Vakars» 3, 281

Vakars («Vakars bij vientuļš un mēms») (E. Krēnere) 8, 448

«Vakars bij vientuļš un mēms» (Vakars) (E. Krēnere) 8, 448
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«Vakars klajumam pavēl» (Virsotnes saruna) (R. Bindings) 8,. 461

«Vakarup gulkst brūns strauts» (Krēsla) (H. Novāks) 8, 450

Vai orba («Pilns ziediem piebērts liecas lejas klēpis») 2, 228

Valdemārs 15, 321—322

«Valdnieks deva lielas dzīres viesiem» (Kurš priekš otra radīts) 6,

218

Vālīte 15, 277—278

«Valmieriešu zeltenītes» 6, 188

Valoda («Celies, tu valoda, un eji turpu») (L. Jakobijs) 8, 387

Valstīm («Es valstīm sacerēšu dziesmu») (V. Vitmens) 8, 270

«Valsts darbinieks, lai tevi sveic!» (Sveiciens «Valsts darbiniekam»)

5, 415

Vanemuines dziesmas («Mētrainupes augstā krastā») 5, 476

Vanna sestdienas vakarā («Še Franc's ar Frici redzami») (V. Bušs) 0,

376

«Var nodzēst liesmu — un kvēle gaist» (Liesma un varons) 1, 277

«Varbūt manim palīdzētu palmas?» (Palmas un ilgu miers) 5, 445

«Varbūt, varbūt, ka palīdz darba troksnis?» 5, 443

Vārdi («Kas ir šis «atjaunoties»? Atkal vārds») 3, 154

Vārdi («Visas dzejiskās sēras un gaviles») 1, 72

«Vārdi metas tev no mutes» 6, 141

«Vārds — mums zvana pulkstenis esi» (Brīvais vārds) 5, 420

«Vārds smiltis kaisa» 6, 260

«Vārdu mīļums ir aizskāris» 6, 143

«Vārgā saule laista savas asins» (Saules nāve) (A. Ziro) 8, 431

Variācija («Mein Leben sei zerronnen??») 6, 357

Varjagu dziesma («Pret stāvām klinšu kraujām viļņi tēcot šķeļas»)

(N. Rimskis-Korsakovs) 8, 244

Varoņu gaita («Nemiņa aiz manis») 2, 156

Varoņu laiks («Ilgu pilnas») 1, 224

Vārti («Kad citiem vakarā tos cieti slēdz») 3, 107

Vasara («Ir vasara, vasara ir!») 5, 362

Vasarā («Kā pļavas dzirkst») (J. V. Gēte) 8, 334

Vasara, pavasars un ziema («Vasariņa vīpsnādama») 4, 288

«Vasara, vasara» 6, 163

Vasaras darbiniece («Pa šo īso vasariņu») 4, 202

Vasaras daibinieks («Ko tās meitas lielījās») 4, 203

Vasaras gaidas («Atnāk vasara») 4, 217

Vasaras idilles («Lūk! Ābeles, bumbieres, ķiršiņas») 5, 382

«Vasaras princīši» (Vasaras princīši — saules brālīši) 4, 104

Vasaras princīši — saules brālīši («Vasaras princīši») 4, 104

Vasaras princīši un princītes 4, 101 —162

Vasaras rudens («Gabaliem no manis nokrīt vecā dzīve») 6, 238

«Vasariņa vīpsnādama» (Vasara, pavasars un ziema) 4, 288
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Vasarlaiks («Tu atkal nāc, mans mīļais vasarlaiks») 2, 217

Vaskis rokā («Vēl vairāk mīlas
— ak, man bail!») 3, 424

Vāverīte («Vāverīte, kuplastīte») 4, 14

«Vāverīte, kuplastīte» (Vāverīte) 4, 14

Veca dziesma («To vien mēs dziedam: auksts un sājš; —») 1, 132

Vecā dzīve («Vai tu pazīsti tās baigās jūtas») 6, 215

Veca gudrība («Vai lopiem jāzina») 7, 246

Vecā vieta («Es esmu atkal tur, kur bijis») 2, 161

«Vecais dzīves riebums atkal» (Vecās ligas) 1, 89

«Vecais gudrais gāja austrumzemē» (Gudrais un divi zēni) 5, 432

«Vecais Kraukļa tēvs ir sadzīvojis» (Kraukļu gaidas) 6, 41

«Vecais liktens tētis» (Saule un mēness) 4, 95

Vecais rupucis («Reiz dzīvoja vecs, vecs rupucis») 1, 235

Vecais šķirsts («Es pavēru to vāku vecam šķirstam») 3, 103

Vecais trimdnieks 15, 187—188

Vecajam draugam —
kalnu kāpējam («Jauns tu kāpi lielus kalnus»)

5, 86

Vecas gudrības («Ko līdz tev krāt pa gadu gadiem») 1, 374

Vecās ligas (« Ko jūs ļāvāt ikdienībai») 1, 134

Vecās ligas («Vai ir vecais dzīves riebums») 2, 394

Vecās ligas («Vecais dzīves riebums atkal») 1, 89

Vecās strāvas pēdējs gads 18, 289

«Vecītis stādīja» (Vecītis un ābelītes) 4, 123

Vecītis un ābelītes («Vecītis stādīja») 4, 123

Veclaiku meistara nedēļa («Pirmdien meistars paģiras snauda») 4, 74

Vecmāmiņa («Kad es biju jauna») 4, 82

Vecmāmiņa skaita («Ābrahams jau ir sen nomiris») 5, 299

Veco cienītāji («Pēc vecās dzejas tie sēro») 7, 142

«Vecs bij ticis ēzelis» (Ēzeļa gudrība) 4, 278

«Vecs mēness nespodri spīd» 6, 182

Vecs strīdus («Der alte Streit ist geschlichtet») 6, 353

Vecu ļaužu nicinātāji («Nau tāda bērna vairs neviena») 4, 299

Vecu ļaužu stāsti («Ir vecu lauku ļaužu stāsti») 1, 178

«Vecu pasaku es lasu» (Kungs un divi übagi) 5, 514

Vecuma traģēdija 15, 319

«Ved vakars gulēt visus bērniņus» 3, 309

«Vedat mani turp, kur mana mīļā» (Dzied jauns mīlētājs, kurš mirst

tāli no savas dzimtenes) (Armēņu tautas dziesma) 8, 418

Veidotājs («Es nedomāju to») 2, 367

Vtinemeinena dzimšana («Bija radītas jau salas») (Somu eposs «Kale-

vala») 8, 289

Vēja kokle («Noslēgt ar pasauli mieru») 2, 212

eja laime («Ko vari zaudēt, vai tā laime ir?») 2, 345

Vējiņš matus plivina («Vējiņš matus plivina») 5, 135
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«Vējiņš matus plivina» (Vējiņš matus plivina) 5, 135

Vējš («Stiprs, nemierīgs vējš») 3, 216

«Vējš augstākās priedes nolauza» (Lauztās priedes) 1, 13?

«Vējš pilsoņus aiz gardibenēm grābj» (Pasaules gals) (J4 Hodiss) 8

438

Vējš un sirds («Pavasara lietus, vēji») 5, 474

Vēl («Vēl vari tu just») (O. Piks) 8, 272

«Vēl dabas labās, maigās rokas» (Stīgotāja) 2, 221

«Vēl diendienas cauri» (Ko sējējs bēdā?) 1, 220

«Vēl drusku lūpas trīs no viegla smīna» (Kaut es kā saule) 5, 374

«Vēl drusku lūpas trīs no viegla smīna» (Saules laiks) 3, 528

Vēl gadā agri bija («Vēl gadā agri bija») 2, 253

«Vēl gadā agri bija» (Vēl gadā agri bija) 2, 253

«Vēl ilgi tautas piemiņā» (lika) (K. Kramsu) 8, 291

«Vēl laukā sniga sniegi» (Marts) (J. V. Gēte) 8, 327

Vēl lielā tice ir («Vēl lielā tice ir: veic dzīve nāvil») 3, 117

«Vēl lielā tice ir: veic dzīve nāvi!» (Vēl lielā tice ir) 3, 11?

«Vēl nebij miega plakstiņos» 6, 73

«Vēl pašā bargā ziemā esam» (A. C. uz ziemsvētkiem) 5, 43

«Vēl priežu mežs ir zaļš un svaigs» 6, 76

Vēl saule dus («Vēl saule dus») 1, 172

«Vēl saule dus» (Vēl saule dus) 1, 172

«Vēl šī cīņa nav pēdējā» (Nepārtraukta cīņa) 1, 297

«Vēl tava ģīmetne man rokā trīso» 6, 230

«Vēl tevī pagātne ir nepārciesta» (Nepārciesta) 3, 141

«Vēl vairāk mīlas — ak, man bail!» (Vaskis rokā) 3, 424

«Vēl vari tu just» (Vēl) (O. Piks) 8, 272

Vēl viens («Vēl viens ir aizgājis, — mēs pazināmies») 1, 278

«Vēl viens ir aizgājis, — mēs pazināmies» (Vēl viens) 1, 278

«Vēl vienu skūpstu dod un ņem vēl vienu» 3, 377

Vēl ziema («Ja galvā doma tev dzimst») 1, 94

Vēla gudrība («Tā vēla, gausa gudriba») 6, 217

Vēlā launagā («Upē atspīd debess tāle») 2, 232

Vēlā vakarā («Ziem' agri vakars nolaižas») 4, 84

Vēlais rudens («Vētra pārgāja, nu kluss un salst») 6, 229

Vēlējums «Arodniekam» uz atjaunotu gaitu («Ar veco karogu uz

priekšu doties!») 5, 345

Vēlīns dzimums («Laiks ir sēklis tā kā dīķis») 1, 358

Velna skuķis («Un kaut tu ņemsi citu») 1, 110

«Velns ar dievu reizi ķildojušies» (Odi un blusas) 4, 147

«Velns ar dievu saderēja» (Kurš ašāk skaita līdz simtam) 4, 144

«Velns nāca goda vīru kārdināt» (Velns un goda vīrs) 5, 256

Velns un goda vīrs («Velns nāca goda vīru kārdināt») 5, 256

Vēls saules stars («Uguns acīs un spītība lūpās») 1, 123
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Vēls vakais («Viz bāli zaļgans zaigums debess tālē») 1, 83

Vēls viesis («Visu nakti vēji pūta») 2, 339

Veltas tumsoņu cerības («Reiz augsti cēlās sajūsmības viļņi») 5, 473

Velti meklējumi («Vai nav velti visi meklējumi?») 5, 409

Velts pavasars («Ko šodien saule spīd? Es negribu») 3, 436

Veļi un dvēsles («Spīgo mēness, mirgo zvaigznes») 2, 386

Veļu bite («Nakts vidū dzeguze man balsī sauca») 3, 344

Veļu laiva («Melna veļu laiva nakti brauc») 1, 320

«Veļu vēji vēlu vaimanāja» 6, 38

«Veļu vēji vēlu vaimanāja» (Talsu tiesa) 6, 18

Veļu viesi («Par mazu mana istaba ir») 5, 276

Verēnai («Viss skaists top, kur tik saule spīd») 5, 113

Vergu kuģis («Sēd kajītē superkaigs, minhers fan Kūks») (H. Heine)

8, 30?

Verlassen vom Glanze («Die VVangen hohl, die Lippen fahl») 6, 363

«Vēros gaidīdams debesīs augšā» 6, 80

Vērsis un rozes («Ikkatrs vērsis zāli cien' un zin») 5, 370

Vērsīts ābolā («Pa ābolu triju lapu») 4, 12

Vērtspapīri 7, 193

«Vēsmiņa skrēja un — aizskrēja» 2, 113

Vēstītājs («Vairs miesās neesmu tik gluži sveiks») 2, 162

Vēstule iz Petrapils 18, 7

Vēstule no Petrapils 18, 9

Vēstule no Viļņas 18, 60

Vēstules no Berlīnes 18, 91

Vēstules no Latvietijas par latviešiem 18, 159

Veterāns («Nāc vien, nāc tuvāk, nebaidies!») 2, 150

«Vētra pārgāja, nu kluss un salst» (Vēlais rudens) 6, 229

«Vētra pār jūru kauc» (Vakar un šodien) 1, 173

Vētras sēja 1, 157—268

«Vētras sēja bij sēta» 5, 308

«Vēzīti, vēzīti» (Vēzītis) 4, 15

Vēzītis («Vēzīti, vēzīti») 4, 15

Vidū naktij («Tava mīla ir balta stirna») (K. Heineke) 8, 450

Vidusvīrs («Tu brīvību cieni,- bet kartavas arī») 1, 364

Vidzemes zemnieku likumi 18, 284

«Viegla roka saulītei» (A. N. X.) 5, 84

«Vieglāk gan dzīvot bez prāta» 5, 149

Viegli cerētāji («Tiem viegli atkal cerēt») 2, 129

«Viegli turu tevi klēpī» 6, 233

«Viegli vējiņš» 5, 254

Vieglums un akmens («Cik viegli dzīvot ir, kad apzinos») 3, 492

Vielu klauši («Jā, es zinu: kad mirstu, tad man ir gals») 5, 287

«Viena dziesma nedziedāta» 6, 155
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Viena galotne («Gaiss gu] tik nekustams lejā») 2, 210

«Viena ir mūsu dvēselīte» 3, 277

«Viena nāca, otra nāca» (Rotāja) 2, 314

Viena nakts («Par vienu nakti tie nozuda») 2, 73

Viena sirds («Cik auksti šautnu stobri mirdz!») 1, 275

Viena stunda («Kā viens otru dzērām mēs kā izslāpuši») 3, 504

Vienā traukā («Kā tai niknā teikā stāsta») 3, 532

«Viena zvaigzne» 3, 286

«Vienai māmiņai meitiņa mira» (Līdzīgas sāpes) 4, 120

Vienaldzība («Tikai vēsā vienaldzība») 2, 347

Vienība («Ļauj krist tam, kas krīt») (V. Klemms) 8, 451

Vienības gars («Es esmu nagla — aša durt») 5, 290

Vienīgā doma («Vienu dzijo domu») 5, 157

Vienīgā zvaigzne (« ... Un zini: augstākā ideja») 1, 127

Vienīgais draugs («Noguris patveries dabā») 2, 237

«Vienkārši saskaitot, paši sev kaitam» (Dubultu grāmatu vešanas de-

rīgums) 6, 248

«Vienmēr man vainīgam jābūt visjaunos negantos darbos!» (Ovldija

mīlestības dziesmas) (Ovīdijs Publijs Nāsons) 7, 11

«Vienmēr stāv Laima un gaida» (Mīļai, mazai meitiņai) 5, 113

«Vienmēr tauta stāvēja aiz manis» 6, 47

«Vienmēr viens un pats» (Pasauls vietulība) 2, 389

«Vienmērīgā laidā elpo jūra» 5, 457

Vienmuļā ritumā («Vienmuļā ritumā vilciens krata») 3, 229

«Vienmuļā ritumā vilciens krata» (Vienmuļā ritumā) 3, 229

«Vienmuļīgā laidā sniegi krīt un krīt» (Sudraba pārslas) 5, 341

«Vienpatim jākrīt» (Vienpatis) 2, 159

Vienpatis («Vienpatim jākrīt») 2, 159

Viens («Dzimst cilvēks viens, un mirst viņš atkal viens») 3, 110

Viens («Tu esi viens no mūžības») 1, 96

Viens acumirklis («Viens acumirklis lielās drošsirdības») 1, 327

«Viens acumirklis lielās drošsirdības» (Viens acumirklis) 1, 32?

«Viens acumirklis vien viss skaistums ira» 3, 358

Viens atoms («Tu esi viens no mūžības») 2, 379

«Viens, divi, trīs» (Drošprātis) 4, 23

Viens, divi, trīs («Viens, divi, trīs») 4, 42

«Viens, divi, trīs» (Viens, divi, trīs) 4, 42

«Viens es tomēr esmu aizvien» 6, 130

«Viens gans nomira» (Gana bēres) 4, 89

«Viens jautājums aizvien man licies grūts» (Reforma) 7, 161

«Viens lielskungs nomiris» (Ziņojums no laukiem) 7, 158

Viens mākons («Pār tālām lejām rudens klusums valda») 3, 133

Viens matiņš («Grūngoldiges, sonniges Lieb!») 6, 341

Viens matiņš («Projām! — Ej tu nu aizturi?») 3, 393
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«Viens mirklis smieklu, kad tu uzveicis» (Divi smiekli) 2, 328

«Viens nebeiguls ap sevi citus vāk» (Brālības dziesmas jeb Klāviņš un

graudeklis roku rokā) 7, 145

Viens paliek («Kad jums liekas: atkal viss») 1, 436

Viens pats («Viens pats trīs gadus aru, aru, aru, aru») 4, 31

«Viens pats trīs gadus aru, aru, aru, aru» (Viens pats) 4, 31

«Viens problēms tagad manim visus veicis» 6, 202

Viens skūpsts («Ar vienu skūpstu tu») 3, 443

Viens vārdiņš («Nu lauzta ilūzija») 3, 488

«Viens vīrs reiz pazaudēja savu cirvi» (Zaglim zagļa izskats) 5, 471

Vientieša dziesma («Ķēniņš ir pastaigāties gājis») 5, 289

Vientulība («Es redzu
—

lēni nāk jau vientulība») 6, 234

«Vientulība pāri ir» (Vientulība — šķīrēja) 2, 351

Vientulība — šķīrēja («Vientulība pāri ir») 2, 351

Vientuļa dziesma («Man pasaules mantas un pasaules gods») 5, 132

Vientuļā dziesmiņa («Maza dziesmiņa») 1, 197

«Vientuļa zāle pāraug mani» (Stunda) (V. Klemms) 8, 272

Vienu dienu («Vienu dienu es nēsāju acīs») 2, 241

«Vienu dienu es nēsāju acīs» (Vienu dienu) 2, 241

«Vienu dziļo domu» (Vienīgā doma) 5, 157

«Vienu nakti cauri smieties» (Smieklu nakts) 3, 487

«Viesi, viesi, viesuli» 3, 310

Viesturs 15, 193—195

«Vieta būs» 6, 187

Vijolnieks un miņa («Es esmu tā stīga») 2, 320

Vilciens iet garām («Pie žoga bērni izskrej laukā») 4, 106

Vīle vaļā («Sniegmātes maisam vīle ira») 4, 208

«Vilītim brālītis nomiris» (Labais brālītis) 4, 291

Vilka ala («Arvien vēl vilks ir atgriezies») 2, 324

Vilkatis («Kam gan nelaime negadās?») 4, 158

«Vilki lieli lielījās» (Vilki un vāverīte) 4, 157

Vilki un vāverīte («Vilki lieli lielījās») 4, 157

«Vilks iznāca klajas ganībās» (Miera līdzēji) 1, 351

Vilks un pagasta ceļš («Aplokā ganījušies teļi») 4, 156

«Viļņi veļes šļakstīdami» 3, 301

«Vinu, kuru dzer ar acīm» (Mēness dzēriens) (A. Ziro) 8, 430

Viņa dziņa («Un, kad uz laiku rimstas mocītāji») 3, 150

«Viņa mircns guļ pa visu pilsētu» (Mirušais Lībknehts) (R. Leonhards)

8, 448

«Viņa vaigs ir ciets kā tērauds» (Romance) 1, 324

Viņpus («let diena, nakts, un seko rīts») 2, 331

«Viņš ar reiz līdzi bij, bet atpakaļ» (Godīgs liberāls) 1, 211

«Viņš atklātībā uzbrūk man» 6, 177

«Viņš brauca jūrā: jaunus ceļus rasti —» (Bijušais draugs) 1, 40



738

«Viņš piesien savu bruņu cepuri ar resnu auklu» (Lielais laupītājs) (Li

Tai-pē) 8, 220

«Viņš savu dvēseli jums pretim nesa» (Miera Jaudis) 1, 47

«Viņš sūc no zemes pirmiem ūdeņiem» (Ozols) 6, 272

Viņš to nedara 7, 219

Viņš to zināja («Viņš to zināja») 1, 58

«Viņš to zināja» (Viņš to zināja) 1, 58

Viņš zin labāk 7, 177

Virpuļa kalendārs. 1907. 7, 155—199

Virpuļa kalendārs. 1908. 7, 200—240

Virpuļa kalendārs. 1909. 7, 241—296

«Vīrs iziet rītā baltās drēbēs» (Vīrs un suns) 5, 486

Vīrs un suns («Vīrs iziet rītā baltās drēbēs») 5, 486

Virsotnes saruna («Vakars klajumam pavēl») (R. Bindings) 8, 461

Visa devēja («Bet, kad es mirtu») 3, 335

«Visa pasaule še manā klēpī» (Pilnība un tukšums) 3, 544

«Visa zeme» (Mūsu zeme) 5, 239

Visam jāiet bojā («Visam jāiet bojā») 5, 141

«Visam jāiet bojā» (Visam jāiet bojā) 5, 141

«Visām valstīm..» (Visām valstīm) (V. Vitmens) 8, 269

Visām valstīm («Visām valstīm..») (V. Vitmens) 8, 269

«Visapkārt bij reiz nakts» (Atkal nakts) 1, 421

«Visapkārt naidā sastingušas sejas» (Nāves zīmētie) I, 209

«Visapkārt sāpes urbj un draud» (Bez rūpēm) 3, 149

«Visapkārt zili ledi bieziem blāķiem» 6, 250

«Visas dzejiskās sēras un gaviles» (Vārdi) 1, 72

«Visās malās vēji pūš» (Visi vēji) 4, 28

«Visdziļāk tumšās krūtīs» (Smagums) 2, 215

Visgribe («Sirds nepilst vairs, grib visas pasauls mīlas») 3, 106

«Visgudrākais no zvēriem — zilonis» (Mēness sūtnis) 5, 410

«Visi cilvēki pestītājs ir» (Ģetzemane) (K. Heineke) 8, 451

Visi desmit («Raudzīsim, kā to lai darām») 4, 25

«Visi ļaudis uz krastu trauca» (Pasaka par jūras braucienu) 4, 133

«Visi ļaudis zina, kas tie ira» 6, 232

«Visi mākoņi gāja» (Pastāvīgie) (Li Tai-pē) 8, 219

«Visi mani bērniņi» (Mūsu brāļi) 4, 71

«Visi meži guni dega» 6, 157

«Visi mūži mums viņu vārdus slēps» (Mūsu varoņu kapi) i, 263

«Visi nevērtīgi tika vecie vārdi» 6, 215

«Visi saka, visi saka» (Tautas dziesmas) 7, 186

«Visi šaubu mezgliņi» (Divas saules) 3, 490

Visi un viens («Vai tādēļ vien jau es būtu viens») 2, 175

Visi vēji («Visās malās vēji pūš») 4, 28

«Visi ziedi treju smaršu» 3, 294
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Visiem kārtības nodibinātājiem 7, 164

«Viskarstāk kauja deg, — iet kareivis prom!» 6, 148

«Vislabāk mācot dzīves skola» (Labākā skola) 2, 272

Vislabākais («Kad galv' un sirds tev švirkst bez valda») (J. V. Gēte)

8, 346

Visnelaimīgākā tauta un zeme 18, 484

Vispirms akcīze («Tu tabakas dūmus labprāt od») 7, 158

«Viss dom' un jūtu audums gadiem austs» (Kā nāves nebīties.;.) 3,

160

«Viss noslēpums ir šis» (Draugiem, kas skuma par savu vājumu) 5, 76

«Viss skaists top, kur tik saule spīd» (Verēnai) 5, 113

«Viss tevi sludina man!» (Klātbūtne) (J. V. Gēte) 8, 329

"Viss vītis, viss kritis un zemē rakts» (Ziedu sapņi) 1, 93

«Viss zaļš un balts» 3, 264

«Visskaistāk lakstīgala dzied» (Kad nakts) 2, 354

«Visu apņemt tevi katru brīdi» 6, 266

«Visu cauru dieniņu» 6, 126

«Visu cauru dienu» 5, 444

«Visu dienu es gulēju siltās smiltīs» 5, 301

«Visu dzīvē vienaldzīgu reiz tu rodi» (Skaidra dzīvība) 5, 485

«Visu gadu bērniņi gaidīja» (Ziemsvētki) 4, 168

Visu mūžu («Visu mūžu gāju maldā») 1, 98; 19, 243

«Visu mūžu gāju maldā» (Visu mūžu) 1, 98; 19, 243

''Visu nakti gaidot zvaigznes staigā» 3, 289

«Visu nakti vēji pūta» (Vēls viesis) 2, 339

«Visu nakti vēji vaimanāja» 6, 55

«Visu nakti zvaigznes raud» 3, 36

«Visu savu sirdi es esmu devis» (Sirds devējs) 5, 215

«Visu varenajam laikam nebūs» 6, 81

«Visur būs tev mantu krāt» (Zelta mācības priekš zelta īpašniekiem)

6, 86

"Visur dzīve tikai ir, bet nāves nava» 6, 195

Visvarenība («Liktens visvarenību») 5, 414

«Viszilāks debess ir virs pašas galvas» 6, 135

Vitām, non mortem recogita («Domā uz dzīvi») 1, 402

Vitauts 15, 300—306

«Viz bāli zaļgans zaigums debess tālē» (Vēls vakars) 1, 83

Volgas viļņi («Ē, jūs plikadīdas, pelēcīgie ļautiņi») (V. Kamenskis) 8,

277

Volles Leben («Ich hātte nie so tief im Schmerz gewūhlt») 6, 340

«Was helfen mir deine Qualen» 6, 358

VVerden und Gāhren («Die Unruh' wird ewig wāhren») 6, 363

VVerdende Liebe («Die Liebe konnte ohn' Ende nur werden») 6, 335

«Wie ich die VVorte wāge» (Manas dzejas) 6, 361
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«Wie mūde VVolkenstreifen» (Himmelsarme) 6, 347

VVir vvollten frei sein, gānzlich frei» (Divi mīlulīši) 6, 351

«VVohl hundert Fettaugen im seltsamen Chor» (Humors) 6, 345

Z.
...

uz ziemsvētkiem («Jūs gribējāt, lai par piemiņu») 5, 43

Zaglim zagļa izskats («Viens vīrs reiz pazaudēja savu cirvi») 5, 471

«Zaķis gāja derēt ar salu» (Zaķis un sals) 5, 377

Zaķis un sals («Zaķis gāja derēt ar salu») 5, 377

Zaķis un vīrs («Vai gribat, lai jums pastāsta») 4, 218

Zalša līgava 15, 227—228

Zaļā pavēnī («Sāk lēni slēgties sirdī vāts») 1, 104; 20, 296

Zaļais vīns («Tu stāvi noklusis un grīns») 2, 359

«Zaļas bija vasar' lapas» (Atzaļotas rudens lapas) 3, 430

«Zaļi kalni, zila debess» (Zūdošs mākonis) 2, 187

«Zaļie priedes zēniņi» 3, 202

Zaļie spoguļi («Lūk, spoguļi, kas paši redz!») 3, 392

«Zāļu stiebri negriboši» (Zāļu stiebri rītā) 2, 295

Zāļu stiebri rītā («Zāļu stiebri negriboši») 2, 295

Zariņiete 7, 48

Zāika nesēji («Joņos pāri aizvēlies») 2, 149

Zars bez putniņa («Aizlaidās putniņš») 4, 264

Zelta goda vārti («Tev rudens savus vēlos ziedus kaisīs») 3, 330

Zelta lāsas («Saulīte bradā») 3, 420

Zelta mācības priekš zelta īpašniekiem («Visur būs tev mantu krāt») 6,

86

Zelta matiņš («Reiz bij niknu niknais ķēniņš») 4, 309

Zelta putekļi uz pelniem («Nerunājat man par melniem») 3, 51

Zelta sietiņš 4, 5—34

Zelta sietiņš («Zelta sietiņš») 4, 7

«Zelta sietiņš» (Zelta sietiņš) 4, 7

«Zelta svārkos ģērbies mēness» (Mēness svētītājs) 3, 464

Zelta tvaiks («Man sirds ir pilna mīlas») 1, 114; 19, 241; 20, 297

«Zeltā vizo saules stari» (Dzimtenes kāpās) 3, 206

«Zelta ziedu zaļā lapā» 6, 235

Zelta zirgs 9, 355—516

Zeltītas lapas («Cik lēni vilkās») 1, 129

Zeltītas vasaras ... («Zeltītas vasaras») 4, 103

«Zeltītas vasaras» (Zeltītas vasaras...) 4, 103

Zeltkaļa zellis («Kas bodi pretī kaimiņos») (J. V. Gēte) 8, 326

Zem cipreses («Ciprese stāv saulei priekšā») 2, 293

«Zem klints pie ceļa» (Atriebe) (Taabats Šarrans) 8, 268

Zem koka («Pods sāpju pie diedziņa cerības») 2, 360

«Zem manām kājām mēness dilst» 6, 116

Zem pelniem («Ej, sadedz un spīdi») 2, 154

«Zem sevis klusi» (Uz balto jūru) 1, 205
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«Zem tavām kājām lapas mīksti sedzas» (Dzērves gaita) 3, 509

«Zeme kustējās, viņš darīja to cietu» (Indu. Vēdas) 8, 468

«Zeme, tu atmestā» (Zemes deja) 2, 385

«Zemei svārki lietus piemirkuši» (Rudens aina) 6, 50

Zemes deja («Zeme, tu atmestā») 2, 385

Zemes kungi («Zemi smagi spieda dzelžu vara») 6, 190

«Zemes māte trūkās dziļā miegā» 1, 409

Zemes vientulība («Mēs esam vientuļi») (H. Konrādijs) 8, 266

«Zemi smagi spieda dzelžu vara» (Zemes kungi) 6, 190

Zemnieka pacietība («Zemnieks sēklu zemē sēja») 5, 214

Zemnieks («Smagi zemnieka soļi nodun») 1, 55

Zemnieks («Smagi zemnieka soļi nodun») 5, 322

«Zemnieks sēklu zemē sēja» (Zemnieka pacietība) 5, 214

Zemnieks un ķeizars («Saule lec») (Ķīniešu tautas dziesma) 8, 468

Zēniņa dziesma («Pilna mūsu sētiņa») 1, 312

Zēns dārzā («Es savas kailās rokas gribu salikt kopā») (R. Šikele) 8.

450

«Zib balti zirnīši» (Mazākās kājiņas) 1, 111

Zibens spēriens («leceroties nelaipni klausa prāts») 6, 279

«Zied pasaule» (Augšā!) (K. Heineke) 8, 388

Ziedi («Cik rokās man sarkanu ziedu») 5, 266

Ziedošā daba un jaunība («Tā vasara, mīļā vasariņa») 4, 284

Zieds («Dimanti pār ūdeni staigā!») (A. Štramms) 8, 445

Ziedu pūkas («Pa dārzu gaisā ziedu pūkas staigā») 3, 450

Ziedu sapņi («Viss vītis, viss kritis un zemē rakts») 1, 93

Ziedu valoda («Neviens to nezin, ko tas nozīmē») 3, 454

Ziedu zaiga 15, 290—299

«Ziem' agri vakars nolaižas» (Vēlā vakarā) 4, 84

«Ziema, ziema, ziemelītis» (Ziemas kauja) 4, 100

Ziemas karš («Es sapņoju par varavīkšņu») (Li Tai-pē) 8, 221

Ziemas kauja («Ziema, ziema, ziemelītis») 4, 100

Ziemas novakars («ledzeltenā, nespīdīgā gaismā») 1, 223

Ziemas sportnieki («Vaigi sarkst, un dvaša kūp») 4, 207

«Ziemassvētku sveicienus sūtām» (Priecīgus ziemassvētkus!) 4, 314

Ziemeli, pūt! («Nu, ziemeli, ziemeli, pūt!») 4, 206

«Ziemels rūc: aiz desmits tūkstots verstīm» 6, 24

Ziemeļblāzma («Kā liela gaisma nāk no viņām dienām») 1, 442

Ziemeļjūra (H. Heine) 8, 151

«Ziemeļos dzirdu» (Krusas negaiss) (Skaldu dziesma) 8, 246

Ziemeļtēva ledus pils («Uzvara, mūsu uzvara!») 1, 167

Ziemsvētki («Visu gadu bērniņi gaidīja») 4, 168

«Ziemsvētku eglīte» (Eglīte — princese) 4, 86

Ziemsvētku izziņa ar gudrību («Nāc! Man tev ir kas jājautā!») 5,

423



742

Ziemsvētku nakts («Kluss un kluss») 5, 338

Ziemsvētku vīriņš («Tu, papu, saki man taisnību») 4, 260

Ziepju burbuļi («Sauc Ansīts: «Šurp, mazie bērniņi!»») 4, 110

«Zil-augstu kalnāju» (Mūžība) 1, 78

«Zila jūras plāksne, tumšas grumbas» 6, 258

Zila nirvāna («Melnu egļu ainas») 3, 533

«Zila zīda svārki» (Kara kungs) 4, 16

Zīle vainadziņā («Vai tevi mīlu? pirmoreiz tu jautā») 3, 319

Zīles vēsts 15, 120—135

Zilganas dzirksteles («Ko veļas drausma, ko baisma») 1, 109; 19, 240

«Zilganpelēks ezers plešas» 2, 94

«Zili melni mākoņi» 3, 357

Zīlīte («Ik rīt', ik rītu») 4, 17

Zīlīte ogās («Aši zīlīte skrien») 4, 125

Zīlītes vēsts («Sīka zīlīte vēsti nes») 1, 189

Zilmēļa vizma («Krīt saulaina migla») 3, 224

«Zils debess dienas vidū klājas tāļi» (Klusās dienas brīnums) 2, 230

«Zināt visu un tomēr dzīvot» (Aiz Izīdas plīvura) 1, 286

Zinātāji («Jautrā laime ātri tevi bēgs») 2, 155

«Zini, ka saules mīla» (Uz aizsaules malu) 3, 362

Ziņojums no laukiem («Viens lielskungs nomiris») 7, 158

Zirgs un ēzelis («Jo vairāk mugura cieš») 5, 263

Zirņa bērni («Zirņa bērni salīduši») 4, 19

«Zirņa bērni salīduši» (Zirņa bērni) 4, 19

Zivtiņa un meitiņa («Tu zivtiņa, zeltzvīnīte») 4, 20

Zobgalis 15, 325

Zobgalis («Ich kann nur spotten und lachen») 6, 352

«Zogam, laupām, rijam, kaujam» (Laupītāju dziesma) (F. Šillers) 8, 257

Zoss un dzērve («Katrai zosij par sevi prieks») 4, 234

Zostiņa un maizīte («Kad, zostiņ, mīļi palūgsi») 4, 116

Zosu saruna («Si, si, si») 4, 55

«Zudis viss, ko mēs ar acīm redzam» 6, 231

Zūdošs mākonis («Zaļi kalni, zila debess») 2, 187

Zufall («Und Unsinn wird zuletzt der Sinn») 6, 347

«Zuletzt erlahmte der Verstand» (Moksa) 6, 363

Zum Geburtstage («Freundlich wie der») 6, 335

Zurūckleben («Nein, nicht mehr vorvvārts leben») 6, 348

Zvaigzne un rītenis («Teic, kas es tevim esmu?») 3, 495

«Zvaigzne vakarā pārlūko dienu» (R. Šikele) 8, 400

Zvaigznes («Es sēdu naktī vēlvēli») 6, 243

Zvaigznes, puķes un dvēsles («Še, turi rokas un saņem!») 3, 522

Zvaigznes, puķes un sirds («Daudz zvaigžņu debesīm mirdz») 3, 520

Zvaigžņu kaisītājs («Guli, guli, guli») 3, 446

Zvaigžņu meita («Ak, kā lai tiktu») 3, 394
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«Zvaigžņu mirdza debesīs» (Lielai aktrisei Mirdzai Šmithenei) 5, 106

Zvaigžņu siets («Pats pāveidojies tul pats veido lietu!») 3, 143

Zvans («Beidzamais sitiens») 1, 214

Zvejnieki («Mēs metam biežāk un biežāki») 2, 166

«Zvērestiem klauvēju» 6, 152

«Zvēri atrāva no manām miesām» 6, 27

Zvirbulis un kaķis («Reiz krita zvirbulis») 4, 134

Zvirbulis un lapsa («Zvirbuls kokā sēd un čirkst») 4, 272

«Zvirbuls kokā sēd un čirkst» (Zvirbulis un lapsa) 4, 272

«2ēl man jūsu, nelaimīgās zvaigznes» (Nakts domas) (J. V. Gēte) 8,

346

2oresa augšāmcelšanās («Raudošas sievas krampjos») (V. Hāzenklēvers)

8, 389

CBaAe6Hbie o6pafi,hi Bliiukobckoh boaocth Anna6yprcKoro ye3,a,a 18,

ielīme starp 288 un 289

KOPOTOS RAKSTOS IEVIETOTO ILUSTRĀCIJU

RĀDĪTĀJS*

1. sēj., 432.-433. lpp.**
J. Rainis Slobodskas trimdas laikā

Slobodska J. Raiņa trimdas gados

Māja, kurā Rainis dzīvoja Slobodskā

Dzejoļu krājuma «Tālas noskaņas zilā vakarā» cenzūras eksemplāra

titullapa

J. Rainis un Aspazija Mellužos 1904. gadā

Dzejoļa «Jauneklim» melnraksts

J. Rainis un Aspazija 1905. gadā

Dzejoļa «Tomēr» melnraksts

J. Rainis 1905. gadā

2. sēj., 400.—401. lpp.

J. Rainis 1907. gadā

Dzejoļa «Leišu dziesma» rokraksts

J. Rainis, Aspazija un Pauls Dauge Šveicē

Dzejoļa «Vēstītājs» rokraksts

Skats no Kastaņolas uz Lugāno ezeru un Sansalvatores kalnu

Dzejoļa «Vijolnieks un piemiņa» rokraksts

Dzejoļa «Pārvarīgais» rokraksts

J. Rainis Daugavpilī 1920. gadā

*
Rādītāju sastādījusi Biruta Kalnača.

**
Attēli atrodas uz ielīmes starp norādītajām lappusēm.
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3. sēj., 208.—209. lpp.

J. Rainis 20. gados

Ceļš uz Kastaņolu

J. Rainis Brē kalnā 1913. gadā

Māja, kurā J. Rainis dzīvojis Kastaņolā emigrācijas laikā

336.-337. lpp.

Sansalvatores kalna virsotne. J. Raiņa zīmējums

Skats uz Melidi. J. Raiņa zīmējums

Dzejoja «Es pasauls aukstumu ...» rokraksts

Dzejoļa «Citu laiks» rokraksts

J. Raiņa sagaidīšana pēc atgriešanās dzimtenē 1920. gadā

4. sēj., 208.—209. lpp.
Rainis 20. gados

Bilžu grāmatas «Priekš kura?» pirmizdevuma vāks un tīrraksta frag

ments

Bilžu grāmatas «Priekš maziem ļautiņiem» tīrraksta fragments

E. Plātesa apgāda izdoto bilžu grāmatu vāki

Dzejoļu «Kaķīte», «Jaunākās ziņas no virtuves», «Mazs, mazs vīriņš,

maza nelaimīte» un «Lolīte» sākotnējās redakcijas tīrraksti (domāti

publicēšanai bilžu grāmatā «Bērnības joki»)

Dzejoļa «Leļļu tirdziņš» sākotnējās redakcijas tīrraksts Aspazijas
rokrakstā ar Raiņa labojumiem un A. Birkerta piezīmi

Dzejoļa «Pinku Mikus» pirmpublicējums bilžu grāmatā «Nedarbji

un palaidņi allažiņ sodā krituši 1»

5. sēj., 272.-273. lpp.
Rainis 20. gados

«Rīta dziesmu» dzejoļi «Celties, brāļi, spirgti, jautri» un «Prātmans»

Raiņa jaunības gadu rokrakstā

Rainis Kastaņolā

«Rīta dziesmu» dzejolis «Tautas asaras» Aspazijas rokrakstā

Rainis un Aspazija 1921. gadā

Rainis Daugavpilī 1920. gadā

Rainis savā vasarnīcā Majoros divas dienas pirms nāves

Pēc Raiņa nāves sakārtoto dzejoļu grāmatu vāki

6. sēj., 272.-273. lpp.

Rainis 20. gados

Viens no pirmajiem Raiņa dzejoļiem ģimnāzijas gadu rokrakstā

J. Rainis un Aspazija gadsimta sākumā

J. Raiņa rakstītie dzejoļi vācu valodā

Kastaņolā

J. Rainis pie sava rakstāmgalda 20. gados

J. Rainis, strādājot no rīta, iemīļotā darba pozā

J. Raiņa pēdējā dzejoļa rokraksts
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7. sēj., 240.—241. lpp.

J. Rainis ap 1905. gadu

Vasiļova (lotografēts ap 1910. gadu)
Jasmuiža

J. Rainis (pa kreisi) un P. Stučka studiju gados Pēterburgā
Bijusī Pēterburgas publiskā bibliotēka (tagad. Saltikova-Ščedrina bib-

liotēka) 19. gs. beigās

«Ģeogrāfisku nosaukumu» tīrraksta fragments

«Par dejas brīvību» tīrraksta fragments

Rainis un Aspazija 1921. gadā

Dzejoļa «Saimnieks kā tēvs» tīrraksts

J. Raiņa tulkotā F. Engelsa izteiciena tīrraksts

«Cik daudz domes būs līdz īstai?» tīrraksta fragments

8. sēj., 240.—241. lpp.
J. Rainis ap 1904. gadu

Raiņa kādreizējā dzīves vieta Slobodskā

Kastaņolas skats

Raiņa pirmā oriģināldzejoļa un A. Puškina dzejoļa «Auka» atdzejo-

juma tīrraksts

Rainis Oslo pie H. Ibsena kapa norvēģu dramaturga 100. dzimšanas

dienas atceres brīdī 1928. gadā

«Kalevalas» atdzejojuma tīrraksta fragments

H. Heines dzejoļa «Bēdu leja» atdzejojuma tīrraksts

V. Vitmena dzejoļa «Valstīm» atdzejojuma tīrraksts

J. Rainis un Aspazija Majoros 1929. gada septembrī

9. sēj., 240.—241. lpp.
Rainis — «Dienas Lapas» redaktors

«Pusideālists» Drāmas teātrī 1947. gadā

«Pusideālists» Drāmas teātrī 1947. gadā. Andēls — J. Osis, Mā-

riņa — O. Krūmiņa, Jānis Upmals — V. Gruziņš, Brunovics — A. Pet-

rovskis

«Pusideālists» Drāmas teātrī 1947. gadā. Andēls — J. Osis

«Uguns un nakts» Jaunajā Rīgas teātrī 1911. gadā. Spīdola —

L. Ērika

«Uguns un nakts» Jaunajā Rīgas teātrī 1911. gadā. Lāčplēsis —

A. Kaktiņš

«Uguns un nakts» Jaunajā Rīgas teātrī 1911. gadā. Laimdota —

B. Skujeniece, Lāčplēsis — Ā. Kaktiņš

«Uguns un nakts» Dailes teātrī 1947. gadā. Spīdola — L. Bērziņa

«Zelta zirgs» Drāmas teātrī 1948. gadā. Princese
— V. Vārna, An-

tiņš — R. Zandersons

«Zelta zirgs» Jaunatnes teātrī 1956. gadā. Bagātais princis — E. Lie-

piņš, Karalis — V. Bārda, Princese — E. Baldiņa
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10. sēj., 320.—321. lpp.

J. Rainis 1912. gadā

Vizbulīte — M. Šmithene, Indulis — A. Amtmanis-Briedītis, Jaunajā

Rīgas teātri 1912. gadā

Programma 1920. g. [«Induļa un Ārijas» izrādei Dailes teātri]

Vizbulīte — B. Skujeniece, Jaunajā Rīgas teātrī 1912. gadā

Programma, 1920. g. [«Pūt, vējiņi!» izrādei Latvijas Nacionālajā

teātrī]

Gatiņš — K. Hamsters, Jaunajā Rīgas teātrī 1914. gadā

Baiba — M. Šmithene, Jaunajā Rigas teātrī 1914. gadā
Baiba — E. Ermale, Uldis — Ģ. Jakovļevs, Rīgas kinostudijas

filmā «Pūt, vējiņi!»

11. sēj., 272.-273. lpp.

Rainis 20. gados

Traģēdijas «Jāzeps un viņa brāļi» rokraksta fragments

M. Šmithene Dinas lomā «Jāzeps un viņa brāļi» pirmuzvedumā

Latvijas Nacionālajā teātrī 1920. g.

A. Amtmanis-Briedītis Jāzepa lomā «Jāzeps un viņa brāļi» pirmuz-

vedumā Latvijas Nacionālajā teātrī 1920. g.

E. Smiļģis Jāzepa, L. Bērziņa Asnates lomā «Jāzeps un vica brāļi»

uzvedumā Dailes teātrī 1933. g.

2. Katlaps Jāzepa lomā «Jāzeps un viņa brāļi» uzvedumā Akadč

miskajā Drāmas teātrī 1955. g.

E. Mačs Aklā lomā «Spēlēju, dancoju» uzvedumā Dailes teātrī

1926. g.

Radāmo domu lapiņa lugai «Spēlēju, dancoju»

H. Liepiņš Tota lomā «Spēlēju, dancoju» uzvedumā Raiņa Dailes

teātrī 1956. g.

M. Šneidere Leldes, L. Bērziņa Leldes mātes lomā «Spēlēju, dancoju»

Uzvedumā Raiņa Dailes teātrī 1955. g.

12. sēj., 176.—177. lpp.

J. Rainis 20. gados

Magone — M. Šmithene, Latvijas Nacionālajā teātrī 1921. gadā

G. Kroļļa ilustrācija «Krauklīša» izdevumam 1971. gadā

Skats no «Krauklīša» iestudējuma Dailes teātri 1938. gadā

L. Liberta dekorācija traģēdijas «lija Muromietis» iestudējumam

Latvijas Nacionālajā teātri 1928. gadā

Vladimirs — V. Švarcs [lugā «lija Muromietis»], Latvijas Nacionā-

lajā teātrī 1928. gadā

Dobrina — R. Kreicums, lija Muromietis — U. Lieldidžs, Dailes

teātrī 1962. gadā
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Vanadznieks — H. Liepiņš, lija Muromietis — U. Lieldidžs, Dailes

teātrī 1962. gadā

Raiņa izmantotās «Biļinu grāmatas» vāks

13. sēj., 240.—241. lpp.
Rainis 20. gados

Skats no lugas «Mušu ķēniņš» pirmuzveduma Latvijas Nacionālajā

teātrī 1923. gadā

«Mušu ķēniņš» L. Paegles Valsts Valmieras teātrī 1972. gadā. Li-

dis
— A. Māsēns, Ķēniņmeita — I. leviņa

Lugas «Mušu ķēniņš» rokraksta lappuse

Lugas «Mīla stiprāka par nāvi» pirmuzvedums Dailes teātri

1927. gadā. Jakubovskis — T. Lācis, Grieta — L. Bērziņa

«Mīla stiprāka par nāvi» L. Paegles Valsts Valmieras teātrī

1954. gadā. Jakubovskis
— A. Martinsons, Grieta

— M. Adamova

«Mīla stiprāka par nāvi» L. Paegles Valsts Valmieras teātrī

1954. gadā. Maija — E. Radziņa

«Rīgas ragana» Nacionālajā teātrī 1928. gadā. Dedze — M. Šmit-

hene, cars Pēteris — J. Osis

Lugas «Suns un kaķe» rokraksta lappuse

14. sēj., 240.—241. lpp.

J. Rainis 20. gadu sākumā

A. Lerha-Puškaiša sakārtoto «Latviešu tautas teiku un pasaku»

5. daļa. Rainis uz vairākiem šī izdevuma sējumiem atsaucas «Imantā»

un «Kurbadā»

Aronu Matīsa sastādītā krājuma «Mūsu tautas dziesmas» vāks. Rai-

nis šo krājumu izmantojis, sacerot lugu «Kurbads»

«Kaja Grakha» fragmentu iestudējums Drāmas teātra uzvedumā

«Viņš trīsreiz sauca mani» 1965. gadā

«Kaja Grakha» fragmentu iestudējums Drāmas teātrī. J. Lejaskalns—

Kajs Grakhs, J. Bebrišs — Licīnijs

Skats no «Kaja Grakha» fragmentu iestudējuma Drāmas teātra uz-

vedumā «Viņš trīsreiz sauca mani» 1965. gadā. I. Adermanis — Kajs

Grakhs, L. Freimane — Kornēlija

Skats no lugas «Imants» fragmenta Drāmas teātra iestudējumā «Viņš

trīsreiz sauca mani» 1965. gadā. Pirmais pa labi I. Burāns — Imants

N. Kostomarova «Krievijas vēsture». Rainis to izmantojis, sacerot

lugu «Stenka Razins»

Lappuse no N. Kostomarova darba «Krievijas vēsture»

15. sēj., 192.—193. lpp.

Rainis 20. gados

Gilgamešs. Nezināma autora skulptūra. 8. gadsimts pirms mūsu ēras
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Aleksandrs Lielais. Pēc Filoksena gleznas «Aleksandra kauja ai

Dāriju» veidota mozaīka. 3. gadu tūkstotis pirms mūsu ēras

Nērons. Nezināma autora skulptūra. 60.—68. gads

Aleksandrs Lielais. Antīka skulptūra

Sokrāts. Antīka skulptūra

Konfūcijs. Sena gravīra

«Lazariilo dc Tormes» vāks

Rainis un Aspazija 20. gados

16. sēj., 320.—321. lpp.

Rainis Liepājas cietumā 1897. gadā

Raiņa dzīvoklis Jelgavā, toreizējā Katrīnas ielā 10 (augšstāvā), kui

viņš 1895., 1896. gadā sāka tulkot «Faustu»

Nams Paņevežā (attēlā pa labi), kur Rainis dzīvoja 1897. gadā un

tulkoja «Faustu»

Cietums Rīgā, kādreizējā Jaunavu ielā, kur 1897. gadā Rainis beidza

tulkot «Faustu» (30. gadu uzņēmums)

Mefistofelis — P. Rudzītis. Rīgas Latviešu teātrī 1904. gadā
Mefistofelis — T. Lācis. Nacionālajā teātrī 1924. gadā

Mefistofelis — K. Linde. Nacionālajā teātrī 1924. gadā

Fausts — J. Kļava. Jelgavas teātrī 1923. gadā

Fausts — V. Švarcs. Nacionālajā teātrī 1924. gadā

Grietiņa — L. Ērika. Jaunajā Rīgas teātrī 1909. gadā

Grietiņa — L. Bērziņa un Fausts — E. Smiļģis. Dailes teātrī

1940. gadā

17. sēj., 128.—129. lpp.

Rainis 20. gadu sākumā. V. Rīdzenieka foto

Kastaņolas baznīca — Chiesa di Castagnola

Raiņa un Aspazijas mājoklis Kastaņolā — Casa Stella d'oro

Rainis pie darba Kastaņolā; uz Casa Cattaneo mājas verandas

Skats no Parco civico uz Sansalvatora kalnu

Zemnieka mājiņa Fulmiņano

Kastaņolā, Riva pils pagalmā

Brē kalna nogāze
Olīva pie Roncaccio

leeja Aldesago ciematā, Brē kalnā

18. sēj., 512.—513. lpp.

Rainis 1924. gadā. V. Rīdzenieka foto

Nams Kirova (agrākajā Elizabetes) ielā 18. Jaunās strāvas laikā

šeit 2. stāvā dārza pusē atradās «Dienas Lapas» redakcija

«Dienas Lapa», 1891. gada 17. decembris. Pirmais Raiņa kā redak-

tora parakstītais laikraksta numurs
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«Mājas Viesa Mēnešraksts», 1898, 3. nr., 161. lpp.

«Mājas Viesa Mēnešraksts», 1901, 9. nr., 673. lpp.

Rokraksts «Francijas jaunākā literatūra»

Rokraksts «Atskats uz kādu neizdevušos sabiedrisku mēģinājumu»

Rainis pie Mežmuižas ezera 1925. gadā
Skats uz Randeni

Birzs pie Randenes

Tots. N. Strunkes linogriezums. levietots izdevumā «Dzīve un

darbi» — «Spēlēju, dancoju» priekšvārdā

Lelde. N. Strunkes linogriezums. levietots izdevumā «Dzīve un

darbi» — «Spēlēju, dancoju» priekšvārdā

19. sēj., 224.-225. lpp.

Rainis Liepājas cietumā 1897. gadā

Dārta Pliekšāne

Krišjānis Pliekšāns

Grīvas vācu skola, kur mācījies Rainis

Raiņa vēstule mājiniekiem 1880. gada 14. oktobrī

Rainis — ģimnāzists 1880. gadā. R. Borharda foto

Līze Pliekšāne

Dora Pliekšāne

Raiņa vēstule Aspazijai 1894. gada 22. martā

20. sēj., 384.-385. lpp.

Rainis 1905. gadā

Aspazija 1903. gadā

Dzejoja «Šī dzīve bij tukša» rokraksts

Aspazijai adresēta atklātne

Raiņa istabas zīmējums

Atklātne Raiņa rokrakstā, vācu valodā

Vēstules fragments ar istabas shematisku zīmējumu

Viena no Raiņa dzīvesvietām Slobodskā

Slobodska Raiņa trimdas gados

Vecais pasts

Raiņa trimdas laikā tulkotie darbi

21. sēj., 192.—193. lpp.

Rainis 1911. gadā

Rainis un Aspazija 1906. gadā

E. Birznieks-Upītis

Rainis KO6. gadā

A. Deglavs

B. Skujeniece

B. Skujenieces atklātne Rainim 1907. g. 20. jūlijā (2. augustā)
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Kastaņolā un Lugāno ezers

Kastaņolas skats. Zem baznīcas centrā Raiņa un Aspazijas mājokli?

Casa stella d'Oro, kreisajā pusē daļēji Casa Carlo Cattaneo

22. sēj., 256.-257. lpp.

Rainis 1912. gadā Cīrihē

Aspazija 1912. gadā Cīrihē

Dora un Pēteris Stučkas

J. Jansons (Brauns)

K. Ķirpēns

A. Gulbis

Cīrihes skats Raiņa emigrācijas laikā

Bertoljo ģimene, pie kuras Rainis un Aspazija dzīvoja Kastaņolā

Nams Cīrihē, Otikera ielā. Otrajā stāvā savas istabas logā Rainis un

Aspazija, 1913. gads

23. sēj., 352.-353. lpp.

Rainis 1919. gadā

A. Kirhenšteins Šveicē pirms 1918. gada

Aspazija 1914. gadā

A. Krauze-Ozoliņa

G. Brošē

B. Priedītis

N. Robiņa

D. Stučka 1922. gadā

P. Dauge Berlīnē 1922. gadā

J. Bērziņš (Ziemelis) Vīnē 1925.—1927. gadā

R. Pelše

Lugāno. Sansalvatores kalns

Lugāno stacija. Uz šādām atklātnēm Rainis rakstīja savu korespon-

denci

24. sēj., 384.-385. lpp.

Rainis 1903. gadā

Krievu zinātnieks K. Timirjazevs

Marija Baškirceva

Raiņa dienasgrāmatas vāciņš

1907. gada «Dienas hronikas» lapiņa

Lugāno apkārtnes karte

Filozofisko piezīmju rokraksta lapiņa

Raiņa piezīmes uz grāmatu malām

Raiņa piezīmēs minētās grāmatas: L. Bīhnera «Spēks un viela»;

H. Ibsena «Jūns Gabriels Borkmanis»; A. Negri «Vētras»; «Marijas

Baškircevas dienasgrāmata»; K. Timirjazeva «Augu dzīve»

Skats uz Kastaņolu no Lugāno parka



25. sēj.

Rainis 1929. gadā

Rainis savā darba istabā 1927. gadā

Rainis kopā ar V. Rīdzenieka ģimeni Mežmuižā 1925. gadā

Durbes pils

Rainis savā istabā Durbē

Rainis un Aspazija Majoros 1929. gada septembrī
Rainis savā vasarnīcā Majoros divas dienas pirms nāves

J. Tilberga glezna

A. Bijās darināts Raiņa krūšutēls (atrodas Briseles municipalitātes

ēkā)

1. variantu sēj., 144.—145. lpp.

Rainis 1912. gadā

Dzejoļu «Vēls vakars», «Kopš garas mūžības», «Gara gaita» v. c.

cietumā rakstītie rokraksti

Dzejoļa «Zelta tvaiks» melnraksts

Radāmo domu lapiņa krājumam «Gals un sākums»

2. variantu sēj., 144.—145. lpp.

Rainis 20. gados

Dzejoļa «Mēness meitiņa» rokraksts un radāmās domas krājumam

«Mēness meitiņa»

Dzejoļu «Divas zvaigznes» un «Līdzās brūces» rokraksts

Bērnības epa «Saules gadi» otrās dziesmas «Daugavas klēpis» frag-

menta rokraksts

3. variantu sēj., 176.—177. lpp.

Rainis 20. gados

Dzejoļa «Darbs un dziesma» melnraksts

Raiņa rakstīti teksti bilžu grāmatai «Priekš zēniem un meitenēm»,

arī dzejoļa «Mīļai māmiņai» melnraksts

Dzejoļa «Brīvības gars» melnraksts

4. variantu sēj., 96.—97. lpp.

Rainis 1921. gadā. V. Rīdzenieka foto

«Pusideālista» rokraksta lapiņa

«Uguns un nakts» rokraksta lapiņa

«Zelta zirga» rokraksta lappuse

5. variantu sēj., 320.-321. lpp.

Rainis 20. gados

«Spēlēju, dancoju» rokraksta lapiņa

Traģēdijas «Mīla stiprāka par nāvi» radāmo domu lapiņa

Lugas «Rīgas ragana» sākuma rokraksta lapiņa

Lugas «Rīgas ragana» rokraksta lapiņa
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