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1.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 3. augustā

Sirdsmīļo draudziņ, atbraucu labi, tikai bij vagoni pilni
līdz pašai Lugānai. Tikai 5 stundas, bet nogurdināja. Ceļā
stāstīja par Poincarē, franču prezidenta nonāvēšanu.1 Te

Asunta vēl vairāk uztraukta nekā Cīrihas sievas. Tutte

crescente 2, bet ne tik briesmīgi: maize 5 santfīmi] kilā,

cukurs 10 sant. kilā. Zaldātos aizgājis Nino un arī Nino

tēvs; arī Bertas segretario
3

ar papirosu. — Nīna dikti sa-

baidījusies un gribēja jau veļu mazgāt, — te no avīzes iz-

griezums: lai pieteicas pie Bund. Schweiz[er] Frauenverein4

uz biroja darbiem, tur maksās arī labi. Ja nē, lai tad pa-

mēģina tulkot «Jāzepu»; vāciski viņa tiešām prot labi.

Tu jau tūliņ redzēsi, ko viņa spēj. — Še pielieku arī aiz-

mirstās nama atslēgas, ja Tev gadās no kina vēlāk pār-

nākt. — Te esot bankas slēgtas, par daudz metušies virsū

ar naudas izņemšanu. Trami arī ierobežošoties vai slēgšot;
ari [1 nesalasāms vārds] fabriku slēgšot. — Aiziešu šodien

uz pilsētu, tad varēšu vēl ko pastāstīt. — Citādi te vismie-

rīgāk un drošāk, jo Itālija jau paliek neitrāla. Kirhenšteins

raksta, ka franču partija tiekot (Hervē) 5 uzaicināta aiz-

stāvēt tēviju, jo vācu sociālisti laikam neizsludināšot ģe-
nerālstreiku. To pat vajdzētu arī mums. — Es skatīšu

cauri «Jāzepu», tulkošu arī un pārdomāšu, ko mūsiem

darīt, mani te netraucē Nīna un Brencis. — Atraksti tūliņ,
vai Tev mādziņa laba. Ej pie dakteriem kūrā.

Vēstules malā pierakstīts:
Nu gan mēs dabūsim savu, jo ceru nu ātrāk nākt pie

spēka. Li, li, li, manu dziļo dvēselīt.



8

2.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 3. augustā

Manu mīļo, dārgo dvēselīt, rakstu Tev šodien otrureiz.

No rītus aizsūtīju arī atslēgas. Biju pilsētā: tur tādu

briesmu ziņu nav. Bankas strādā, tikai īsāku laiku; naudu

no tekošā rēķina izdod, tikai pa 100 frļankiem] ik piecas
dienas. Tā kā man ir divās bankās, tad jau pietiek. Cenas

arī nebūt nav daudz cēlušās: maize uz mārciņu 3 santīmi,
cukurs 8. Itālija aizliedz ievest Šveicē labību; augļus
var. — Vēstules un avīzes nepienāk no Krievijas, arī no

Vācijas neesot. Šodien pastā atnākušas pavisam tik 3 kār-

tis. — Poļu partija gribot sacelties. Vāci un austrieši iet

brīvprātīgi karā pret Krieviju. Franči iet pret Vāciju.
Visur seko tautībām. Par krieviem nekā nedzird. Izprasi

Mārtiņu, tas varbūt zinās vismaz, ko grib Cīrihas par-

tija. — Apprasies arī pēc kāda Apsīša adreses Genfē1.
— Mobilizācija būs trīs dienas. Varbūt pa tām arī Šveices

vēstules ies ilgāk vai nemaz neies. Bet esi mierīga, mīļā

sirsniņ. Es šodien guļu vien, bet rīt lūkošu ko strādāt.

Li, li, li un lido.

3.

A. KIRHENŠTEINAM

Kastaņolā 1914. gada 3. augustā

Sirsnīgi sveiki! Saņēmu abas Jūsu kartiņas, bet, kā

redzat, atbildu ar ļoti nepietiekošu adresi, jo īsto adresi

esmu pazaudējis. — No mājām nav nekādu ziņu, ne avīžu,
laižot cauri Vācijai laikam tikai vāciski rakstītas atklātnes.

Tā vismaz darot Austrija. Par vācu partiju zinu tikai tik

vien, ka viņi piekrītot savam «miera ķeizaram» 1; austrieši

turpret taisni izteikušies, ka ņemšot dalību karā pret Krie-

viju. Franči, kas gaidīja un nesagaidīja vācu ģenerāl-
streiku vai citu protestu pret karu, protams, arī ies aiz-

stāvēt savu tēviju. No koprīcības nekas neiznāk, un mums

jāskatās, vai tiešām mums labāk zem vācu junkuriem vai

krievu činavniekiem.
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Augšmalā ačgārni pierakstīts:
Pēc Apsīša adreses rakstīšu.

Daudz mīļu sveicienu. Rainis.

4.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 4. augustā

Mīļo sirdsdārgumiņ, šorīt atkal nav vēl Tavas kartiņas.
Šveices pasts ejot kārtīgi; no Itālijas arī pienāk. Tikai no

Vācijas nākot retas avīzes. Nesaprotami, kādēļ Tavas kār-

tis no Cīrihas nepienāca. Vakar aizrakstīju Tev karti un

vēstuli, kurā iekšā arī atslēgas. — Itāliešu avīzes dod

daudz ziņu. Izrunā vēl vairāk, ka esot jau vakar Vācija
uzbrukusi Šveicei. Es vēl drusku atpūšos un sevišķi nepie-
spiežos, bet drusku parakstīju. Šodien eju atkal uz Lu-

gānu. — Šorīt pat Metusala1, gleznotājs, saņēma sūtījumu
no Cīrihas; jo savādāk, ka es nedabūju. Ja nedabūšu va-

karā, tad rakstīšu atklātu karti un vāciski. Dari Tu arī tā.

Lido.

Vēstules kreisajā malā virs pirmās rindas pierakstīts:

Lai Brencis raksta atklātu vācu karti Sašam; tas var

aizbraukt un piekopt papīrus Sosnovicā
2

. Mīļo sirdsdrau-

dziņ, lido.

5.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 5. augustā

5. augusta 10 no rīta.

Nav vēl nekādu ziņu no Tevis, lai gan šeit pienākušas
paciņas no Cīrihes. Tomēr dzird, ka paku sūtīšana tiks

ierobežota, turpretī vēstuļu sūtīšana ne. Raksti pastkarti,
varbūt ka saņemšu to ātrāk. Nosūtīju Tev mājas atslēgas.
— Avīzes nedabūju, nācās samierināties ar itāliešu avī-

zēm. Šeit ir klusi un mierīgi, var strādāt. Pārtikas cenas

maz cēlušās. Manu lido.
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6.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 6. augustā

Saņēmu telegrammu 5. augusta vakarā, vēstuli 6. au-

gusta rītā, — tātad abas pilnīgi normālā laikā, bez mazā-

kās nokavēšanās. Arī Tu esi manas pastkartes saņēmusi
laikā. Tu neraksti, ka esi saņēmusi manu vēstuli ar atslē-

gām; apstiprini to. Raksti regulāri kā agrāk, katru dienu.

— Krievu avīzes nepienāk, bet vaļējās kartītes un tele-

grammas krievu un vācu valodās gan. Mēs šeit dzīvojam

pilnīgi mierīgi; arī cenas daudz neceļas. Esmu sācis strā-

dāt. Šodien laiks nav labs, tas traucēs. Citādi esmu vesels

un jūtos labi. Lido.

7.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 7. augustā

Mīļo sirdsiniņ, es rakstu Tev vēl pa vecam paradumam
ik dien. Bet Tu laikam vairs ne, kaut gan vakarējā vēstulē

nemini par to; labāk tomēr būtu teikt, ka nu vajga citādi;

labāk nekā telegrammas var apmierināt. Pasts Šveicē nu

iet gluži netraucēts; tāpat uz Itāliju. — Jauna man nav

ko rakstīt, — viss jaunais avīzēs, ko Tu arī zini. — Ar

veselību iet, kaut gan pasāp roka un galva. Lasu Burk-

charda «Renaissance»1, lai varētu to atdot Kelleram. Vie-

las no tā laikmeta būtu daudz, tikai viss par īsu. Jo ir arī

pārejas laikmets un meklētājs pēc vienības, līdzi mūsējam.

Atraksti, kā Tev ar veselību, vai ej pie dakterienes, vai

pārgāja apakš sāpes. Mīļo zelta draudziņ, lido.

8.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 8. augustā

Mana mīļa sirds, no Tavam 6 vēstulēm tikai 2 saņemu

un, tā kā 2. nebija nekas minēts, ka Tu ik dienas raksti,
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tad es domāju, ka Tu neesi rakstījusi. Nu esmu mierīgs,

jo Tu ik dienas ārstējies. Turpini savas valodu studijas
1
.

Būtu jau labi iemācīties medicīniskās māsas amatu
2
,

tikai

nezin, vai Tu to izturēsi. Tiklīdz Līvs vajadzīgo būs sagā-

dājis, es atbraukšu. Lai viņš nesūta uz šejieni. Tu jau arī

varētu atbraukt, jo te mūs mazāk traucētu. Bet Tu nevari

izturēt braucienu un man tik un tā jābūt atpakaļ Cīrihē.

—Es mēģinu gan strādāt, bet visu laiku jūtu vajadzību

atpūsties. Neskatoties uz visu diētu, arī kuņģis nav labs.

Bet gan jau būs labi. Iniņ, manu mīļo, lido.

9.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 9. augustā

Manu mīļo, šodien man nav kartītes no Tevis. Atpūšos
un veidoju plānus. Tava pamatīgā vēstule mani ļoti ieprie-

cināja; mēs izmantosim visu, arī Daci. Labākais tas, ka

Tev tagad ir cieša apņemšanās kļūt veselai. Parunā ar

ārstes jaunkundzi
1, kas tie ir par rādija stariem. Es arī

drīz atbraukšu, lai pastiprināti ārstētos. Nodarbojos ar

vingrošanu. Lido, lido.

10.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 10. augustā

Manu sirdsdraudziņ
1, nav jau viss tik regulāri, bet tomēr

šad un tad saņemu Tavas kartītes, un ar to pietiek. Neuz-

traucies, viss būs atkal labi. Esmu pilnīgi mierīgs un ve-

sels. Priedīši telegrafēja, ka viņi otrdien atbraukšot. Es

viņus šeit iekārtošu un tad braukšu pie Tevis, mums

daudz kas pārrunājams. Priedīši laikam no konsula nav

dabūjuši nekāda padoma; lai tad viņi paliek šeit. Līdz 4.

augustam konsuls ir ņēmis pretī krievu naudu. Ar savu

Bernes ceļojumu Priedīši laikam ir nokavējuši. — Asunta

žēlojas: daper tutto le bandiere rosse, tanto mir dispiance
2

r

bet par patate3 viņa ņem 40 ginejas un tā nomierinās.

Mes arī nomierināsimies. Lido, lido!
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11.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 11. augustā

Manu mīļo sirdsuguntiņ, visa mana dvēsele pie Tevis

vienā labumā; mums vajga iet labi vien. Es redzu, Tu esi

nospiesta un uztraukta tā laika dēļ; es atkal tādēļ, ka nekā

nestrādāju, — bet es domāju, nav liela vaina, un, būsim

kopā, būs viss kārtībā. Šodien saņemšu Priedīšus, ierīkošu

te un tad tūliņ braukšu pie Tevis. Ar veselību man iet

labi. Tavas kartiņas šodien nedabūju, bet ar to jāapra-
dinās. Lido.

12.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 12. augustā

Mīļumiņ, man jau no Tevis ir diezgan daudz kartīšu:

no 4., 5., 7., 8. un tagad arī no 10. Ka tik Tu esi mierīga,
tad viss ir labi. Priedīši vakar atbrauca. Es viņus iekārtošu

un pats braukšu pie Tevis. Nogaidu vēl vajadzīgo no Līva.

Tātad braucu1 svētdien vai pirmdien.
2 Sestdien3

vajadzēja
atbraukt Šahtām. — Mācies sportu, arī valodas, arī angļu-

Arī medicīniskās māsas darbs ir labs.4 Es ļoti priecājos

par laimes sapņiem un laimes puķi.
5 Palma aug sevišķi

labi. Lido.

13.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 13. augustā

Manu sirsniņ, atkal saņēmu no Tevis kartīti, turklāt

ļoti ātri. Tavi sapņi un kombinācijas saistās ļoti tuvu un

arī pareizi tie ir. Es drīz atbraukšu, un tad mēs visu pār-
runāsim. — Nīna šeit drīz iedzīvosies; ir gan uztraukta,

bet tas nokārtosies, jo Brencis ir ļoti mierīgs. Viņi iztiek

ar vienu istabu. Tagad es vedīšu viņus uz pilsētu. — Es

sapņeju maz, bet palma kļūst ļoti skaista. Lido.
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14.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 14. augustā

Mīļo dvēselīt, vakar saņēmu Tavu kartīti un telegrammu
no Bertolio. Neuztraucies, manu Iniņ. Es laikam divdomīgi

uzrakstīju: gribētu braukt svētdien1
uz Cīrihi. Šodien Prie-

dīši ir Milānā, un sestdien2 Dr. Šahts gribēja atbraukt

šurp. Es no viņa uzzinātu daudz ko svarīgu. Priedīšiem

daudz rūpju dokumentu dēļ, bet cerams, ka Milānas kon-

suls būs gudrāks. — Asunta biedēja ar augstajām tirgus
cenām kartupeļiem. Es maksāju tikai 20 sant. par kilo.

Gluži ļauna jau viņa nav. Esi mierīga, mīļā, mīļā sirds, esi

vesela, viss būs labi. Lido.

15.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 15. augustā

Manu dvēselīt, atkal esmu Tev devis iemeslu pārpratu-
mam: es braukšu uz Cīrihi, nevis iešu kājām

1
.

11. augustā

es vēl nevarēju izbraukt, jo Priedīši vēl nebija iekārtoju-
šies, tāpēc ka viņi brauca uz Milānu un zēns palika viens.

Turklāt es vēl gaidu Šahtu, no kura es šo to ceru sagaidīt.
Priedīši Milānā nav nekā panākuši. Laikam jau viņiem
būs jāpaliek šeit. — Mani sāpina tas, ka esmu Tevi uz-

traucis, bet Tu vari būt pavisam mierīga, manu dziļo sir-

sniņ. Varbūt es atbraukšu tikai pirmdien2
, bet arī tas nav

pamats uztraukumam. Es telegrafēšu, kad izbraukšu. Esi

mierīga, mīļo, mīļo Iniņ, viss iet labi. Lido.

16.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1914. gada 16. augustā

Manu mīļo dvēselīt, nosūtīju telegrammu, ka pirmdien
1

vakarā pīkst. 9 būšu Cīrihē. Šahts atbraucis, un es nevaru
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"braukt projām tūliņ. Priedītis esot uzrakstījis dažādas ofi-

ciālas vēstules, lai saņemtu savus dokumentus. Viņam jā-
sēž tagad šeit un jānogaida. — Šorīt agri saņēmu no Doras

kartīti un nosūtu to Tev. Kartīte bijusi ceļā gandrīz 3 ne-

dēļas. Arī divi avīžu numuri no Krievijas pienākuši visiem

par lielu brīnumu. Varbūt arī vēstules no šejienes nokļūs
līdz Krievijai. Nu gaidi mani, pēc 36 stundām būšu Cīrihē

pie Tevis. Lido.

17.

A. un B. PRIEDĪŠIEM

Cīrihē 1914. gada 21. augustā

Mīļie draudziņi, telegrammu nosūtīju, maksāja tikai

8 franki; iešot caur Franciju un kādas trīs dienas. Vai esat

rakstījuši uz Berlīni savai fabrikas valdei? Pie mums Elza

piepeši saslima, jau kādas trīs dienas, tagad ir labāk, iziet

jau. Jaunās ziņas te tās pašas, kas Lugānā, tikai ar vācu

nokrāsu. Atrakstāt, kā Jums labi iet. Daudz mīļu labdienu

visiem no Jūsu [paraksts].

Cīrihā 21.8. 14.

18.

A. un B. PRIEDĪŠIEM

Cīrihē 1914. gada 22. augustā

Mīļie draugi, es Jums aizrakstīju, bet aiz pārskatīša-
nās — latviešu valodā. lespējams, ka šo pastkarti Jūs ne-

saņēmāt. No jums vēl līdz šim nav pienākušas nekādas

ziņas. Es nosūtīju telegrammu, tā maksāja 8 frankus. Vai

Jūs uz Berlīni aizrakstījāt? Elza vairākas dienas bija slima.

Tagad viņa ir jau uz kājām, bet jūtas vēl vāja. Rakstiet,

kā Jums klājas.

Nagliņš.
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19.

A. un B. PRIEDĪŠIEM

Cīrihē 1914. gada 24. augustā

Mīļie draugi, tikko saņēmu Jūsu 22. 8. izsūtīto pastkarti
un priecājos par labajām ziņām. — Vajag pievienot Ro-

mas konsula atbildi, lai motivētu to, kādēļ prasīta Bernes

konsula iejaukšanās. 1 Pirms brauc uz Bērni, Bernes konsu-

lam vēlreiz apjautājies par tulkojumu. — Telegrafējiet
Sašam par naudu; nauda var pienākt, viņa vēstule diezin

vai pienāks. — Kad Tu brauksi uz Bērni, tad tur pie kon-

sula vari iemainīt arī nedaudz naudas; līdz tam laikam

Jūs vēl iztiksiet. Ja ne, tad sūtiet šurp krievu papīrnaudu,
es to iemainīšu šeit, kaut arī ar nelieliem zaudējumiem.
Neuztraucieties; strādājiet, tad Jūs arī varēsiet turēties.

Labākie, sirsnīgākie sveicieni no mums.

20.

A. KIRHENŠTEINAM

Cīrihē 1914. gada 25. augustā

Mīļais draugs, Jūsu draudzīgo vēstuli esmu saņēmis un

tūdaļ mēģināju likt lietā Jūsu padomus. Uz manu tele-

grammu vēl nav atbildes; arī nauda nav pienākusi ne caur

Lionas kredītu, ne caur Anglijas banku. Vai Jums bija
labāki panākumi? — Es, kā Jūs redzat, joprojām vēl esmu

Cīrihē, taču domāju drīz atkal atgriezties, jo šeit ir visai

dārga dzīve. Vai pie Jums dzīvo lēti? Tad varbūt es pār-
celšos uz Jūsu apkaimi. — Par pārējiem jautājumiem, ku-

rus Jūs ierosināt, atklātnē grūti rakstīt, šajā laikā par
tiem vispār grūti rakstīt, — tādēļ labāk esat sirsnīgi svei-

cināti.

Rainis.

Exp.: A. Naglin. Zūrich, Ottikerstr. 24. IV.
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21.

P. DAUGEM

Cīrihē 1914. gada 27. augustā

Mans mīļais draugs! es ļoti priecājos, saņemot vakar

Tavu kartīti. Redzēju no tās, ka Tev veicies samērā labi.

Bet nu Tev gribu tūliņ paziņot, ka ir radusies izdevība

braukt uz dzimteni; Valsts domes priekšsēdētājs Rodz-

janko organizē braucienu uz Odesu caur Zenēvu, I klasē —

430 fr[anki], II — 300 fr., 111 — 180 fr., jāiemaksā 20%.
Cīrihē krievu Palīdzības komiteja iekārtojusi izziņu bi-

roju. Tātad, ja esi nodomājis doties mājup, tad tūliņ raksti

man uz šejieni vai arī Palīdzības komitejai — Cīrihē, Kul-

mana ielā 28. Kuģis iešot tuvākajā laikā. — No Dermaņa
man nav ziņu, bet, cik es zinu, viņš braukšot uz Ameriku;

varbūt ir jau aizbraucis. Mēs abi jūtamies vidēji un paš-
laik dzīvojam Cīrihē, Otikera ielā 24 IV. Ļoti sirsnīgs
sveiciens no "mums abiem. Tavs [paraksts].

27. 8. 14.

Uz atklātnes malām pierakstīts:

Tikko dabūju zināt, ka pastāv vēl viena braukšanas

iespēja: 22. septembrī no Venēcijas uz Konstantinopoli
II klasē, 200 fr.; no turienes līdz Odesai — apmēram 100

fr. Pieteikties pie Kuoni1 Cīrihē. Labākie sveicieni — [pa-
raksts].

Atklātnes apakšā pierakstīts:

Pasteidzies ar abām iespējām; raksti tūliņ saņemšanas
dienā. [Paraksts.]

22.

A. un B. PRIEDĪŠIEM

Cīrihē 1914. gada 27. augustā

Mīļie draugi, kāda krievu tūristu komiteja Lucernā or-

ganizē braucienu no Zenēvas uz Odesu; II kl[asē] —

300 fr[anki], 111 kl. — 180 fr. Priekšsēdētājs ir Rodzjanko,
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Valsts domes prezidents. Šodien pat uzzināšu viņa adresi

un rakstīšu viņam par Tavu pasi. Var būt, ka beidzot lai-

mējas, jo viņš ir iespaidīga persona. — Šodien es vēl uz-

zināju par kādu citu braukšanas iespēju; Venēcija—
Konstantinopole, II kl. — 200 fr. No turienes līdz Odesai —

apm. 100 fr. Izbraukšana no Venēcijas 22. septembrī, bet

jāpieteicas drīz, jo lielākā daļa vietu ir jau aizņemtas.
Brauciena ilgums — 5 dienas. Jums jāinteresējas arī

par savām personīgajām lietām un vismaz biežāk man

jāpaziņo, ko esat darījuši vai kādas ziņas saņēmuši. Sir-

snīgākie sveicieni no mums.

23.

P. DAUGEM

Cīrihē 1914. gada 29. augustā

Mīļais draugs, Tu gribēji zināt V. Dermaņa adresi. Viņš

nupat kā man atrakstīja. Viņš vēl dzīvo Berlīnē — Halen-

see, t. i.: Hektora ielā 11, priekšpusē 1, 1. kāpnes. Viņš jūtas

labi, bet naudas trūkuma dēļ nespēj atstāt Berlīni. Varbūt

Tu varētu izpalīdzēt viņam un viņa ģimenei.
Vislabākie sveicieni Jums abiem no mums.

Tavs [paraksts].

Cīrihē, 29. 8. 14.

24.

A. un B. PRIEDĪŠIEM

Cīrihē 1914. gada 29. augustā

Mīļie draugi, nu jau drīz jūs saņemsiet braukšanai ne-

pieciešamās pases, un jūsu garlaikošanās Kastaņolā iz-

beigsies. Tā kā jūs tur nespējat izturēt un, kā es skatos,

jūsu rīcībā ir plaši līdzekļi, tad brauciet vien tūlīt uz Cī-

rihi, un es atkal ievākšos brīvajā Kastaņolas dzīvoklī, kuru

es atstāju tikai tādēļ, lai jums iznāktu lētāk. Šeit Cīrihē

jūs tad arī varēsiet vieglāk nodibināt sakarus ar Dr.

G. Volfera kungu. Pamatojoties uz krievu tiesībām, privā-
tas personas apliecinājums nederētu; varbūt to pieļauj
šveiciešu tiesības, bet tās es nezinu; tātad diemžēl nevaru
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dot nekādu padomu. Tā kā konsuls beidzot ir izrādījis

pretimnākšanu, tad viņš uz savu atbildību, uz privātas

personas liecības pamata, varētu ierakstīt braukšanas pasē
arī sievu un bērnu. Mutiskas pārrunas iedarbotos visla-

bāk. — Rodzjanko esot aizceļojis jau tanī pašā dienā.

— Brauciens uz Odesu tiek organizēts ar valdības palī-
dzību. — Šveices kredītsabiedrība maksāšot 220 frļankus]

par 100 rubļiem, konsuls — 250 fr. — Rakstiet tikai tūlīt,

kad jūs esat nodomājuši atgriezties. Laiks ir uzlabojies;
sezona drīz sāksies; koncertzāles jau iesākušas savus kār-

tējos koncertus, un teātri sāks savas izrādes 1. septembrī.
Paliekat mīļi sveicināti.

A. Nagliņš.

25.

R. PELŠEM

Cīrihē 1914. gada 4. septembrī

4. 9. 14. Robertam.

Dļargais] dr[augs], es varu droši Jūs tā saukt, jo Jūsu

draudzība parādās tādā laikā, kad visi 72 draugi tura par

gudrāku saukties par ienaidniekiem. Arī par gudrāku man

Jūs jāieskata, jo, kaut gan esmu nevesels un no darba no-

spiests (oktobrī man termiņš, un ne puse no darba nav

gatava), tomēr kājās vēl stāvu. Nesakāt tik nevienam par
manu neveselību, to izlietotu pret mani. Priekš manis

gudrs cilvēks bijis vienmēr tas, kas sirdskrietns, — ļaun-

prātība ir muļķība (cf noziedznieku tipus, deģenerātus).
— Un nu lielo paldies par ziņu un dokumentu atsūtīšanu:

arvien labāk zināt nekā nezināt. — Es neesmu par mutes

aizbāšanu. Aļrzemju] kļomiteja] man aizliedz runāt pret

Jansonu, publicēt manu vēstuli; — bet es gribu skaidrību,
lai ļauj runāt maniem pretniekiem un man. Es negribu
birokrātisku kancelejas noslēpumu (konspirāciju mūsu va-

dītāji pārtaisījuši par kancelejas noslēpumu, tā darījuši
visi birokrāti), kas visur ir nokāvis patiesību. Mēs taču

esam demokrāti. Es atbildēšu uz dokumentu jo labprātīgāk,
ka viņš ir biedru pulka raksts, vismaz pēc formas, un nav

birokrātijas oficiāls papīrs.
Tātad publicējat vien, mļans] drļaugs], to dokumentu; es

ceru vēl tos 72 nedraugus padarīt par draugiem. —1Cik
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šīm grupām ir visu locekļu? Vai visi parakstījuši? Vļai]

v[isi] parakstījušie ir lielinieki? Tas man būtu jo nepatī-

kamāk, jo es pats skaitījos pēc tradīcijas un temperamenta

par lielinieku. Gaidu Jūsu rezolūcijas norakstu.

26.

A. KIRHENŠTEINAM

Cīrihē 1914. gada 13. septembrī

Sirsnīgi sveiki, saņēmu abas Jūsu kārtis. Nebrīnāties

par manu vācu rakstīšanu: no sākuma visas nevācu vēstu-

les un kārtis tika aizturētas kara cenzūrā, kāda bij arī

šveiciešiem. Tagad vairs nemanāma aizturēšana. — Neru-

nājat par galvas zaudēšanu 1: Jūs esat gudrs cilvēks un

latviets, tikai krievs iesāk katru lietu ar galvas zaudēšanu

un reizēm atrod viņu atkal. Tagad lieta nopietna, daudz

kas izšķirsies, galvai jābūt īstā vietā. Jāstāv par demo-

krātiju, kura ir Francijā un kura grib attīstīties Krievijā,
bet ko grib nomākt vācu Strammheits2, t. i., disciplīna,
autoritātes dievināšana, junkurisms un militārisms.

— Tiešu ziņu no mājām man nav; avīžu atnāca tikai 3 Nr.

Bet no citiem dzird, ka revolūcijas neesot3, tā būtu arī

vācu junkuru pabalstīšana. Mums vajga no valdības kon-

cesijas dabūt.4 Amnestija gaidāma katru dienu.5 Burcevs

esot aizbraucis uz Krieviju. —• Franču avīzes N. par lat-

viešiem neesmu redzējis; pie Jums būs vieglāk to dabūt;

tad atsūtāt Jūs to man. Tāpat ar latviešu proklamāciju
franču valodā. — Mēs nosūtījām vēstules uz mājām
7. sept. ar krieviem. — Nauda nepienāk arī caur Ārlietu

ministriju, konsuls neizmaksā. — Man liekas, ka arī Jūs

varētu laisties uz mājām; varbūt jau ar kuģi 15. sept. no

Genuas6; arī mēs domājam uz mājā braukšanu.

Paliekat mīļi sveicināti. Rainis.

27.

A. KALNIŅAM

Cīrihē 1914. gada 30. septembrī

Mans ļoti laipnais draugs! Es ļoti nožēloju Jusu smago

zaudējumu.
1 (Jūsu darbs bija) ļoti apbrīnojams. Es tūliņ
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aizrakstīju (Berlīnes) glabātuvei un pašlaik gaidu atbildi.

Es mēģināšu atrast libreta uzmetumu. Saņemiet abi ar

Jūsu mīļo kundzi mūsu vissirsnīgākos sveicienus. Mēs

bieži domājam par Jums.

28.

K. FREINBERGAM

Cīrihē 1914. gada septembrī

Kā mūsu starpnieks publicējiet, ka mēs apbrīnojam
krievu-latviešu aizsardzības karu par mūsu attīstību 1

.
Ru-

denī gaidām mūsu strādnieku brīvprātīgu līdzdalību pie
ievainotajiem. 5% no katra mūsu honorāra. Nosūtīsim

jaunu lugu. Sirsnīgi sveicieni. Imanta dzīvos. 2
— Rainis.

Aspazija.

29.

A. un B. PRIEDĪŠIEM

Cīrihē 1914. gada septembrī

Priedītim Kastaņolā.

15. septembrī 3 tvaikoņi uz Arhangeļsku caur Ženēvu.

Cena 88 rubļi. Naudu varat saņemt pa telegrāfu Cīrihes

Nacionālajā bankā. Pieteikties iespējams pie Bernes kon-

sula šodien. Atbildiet tūlīt. Izbraukšana no Marseļas un

Venēcijas, divreiz nedēļā braucieni uz Odesu.

Nagliņš.

30.

H. ASARAM

Kastaņolā 1914. gada 11. oktobrī

Mans dārgais draugs, ar lielu prieku šodien, 24 dienas

pēc izsūtīšanas, saņēmu Jūsu pastkarti. Rakstu franciski,
lai Jūs ātrāk saņemtu. Mēs Jums nosūtīsim nelielus ma-

nuskriptus latviešu valodā, bet pilnīgi droši Jūs varēsiet
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ievietot «Auseklī» Aspazijas biogrāfijas fragmentu, kuru

es 16. maijā nosūtīju «Tagadnei» (V. Knoriņa k-gam), un

paņemt fragmentu no «Jāzepa un viņa brāļiem», kas at-

rodas Jaunajā teātrī (Romanova ielā 25).
Vai Jūs esat saņēmis manu vēstuli no 8./21. septembra

ar latvisko manuskriptu laikrakstam «[Jaunā] Dienas

Lapa»? Esiet tik laipni un atbildiet man nekavējoties, kad

Jūs saņēmāt manu pirmo vēstuli un kad šo. Jūs man iz-

darītu lielu pakalpojumu, atsūtīdams uz Kastaņolu Jūsu

laikrakstu «[Jaunā] Dienas Lapa», jo mums nav ziņu no

dzimtenes; samaksās A. D[eglava] kungs. — Mēs jūtamies
labi, tikai veselība nav īsti laba.

Saņemiet, dārgais draugs, mūsu ļoti sirsnīgos sveicienus.

Vienmēr Jūsu rīcībā —

A. Nagliņš.

Kastaņolā, 11. 10. 14.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Suisse.

31.

K. FREINBERGAM

Kastaņolā 1914. gada 11. oktobrī

Daudz sirsnīgu sveicienu, ar lielu prieku saņēmu atkal

ziņas no Jums; bij ceļā 24 dienas. Rakstu Jums bez šīs

kartes vēl otru franciski; varbūt nonāk pie Jums ašāk.

Priecājos, ka teātrim1
jet tomēr labi. «P., vēj.» nav laiks,

bet gan laiks «Ind. v. Ar.», arī «Ug. v. n.». Man nav nekas

pretī, ka laižat Plūdoņa lugu
2

agrāk; bet tad arī Jums lai

nav nekas pretī, ka es došu atļauju Latv[iešu] operai izrā-

dīt «Ug. v. n.»; es tiem to tagad rakstīšu.

32.

A. KALNIŅAM

Kastaņolā 1914. gada 11. oktobrī

Mans dārgais draugs, šodien saņēmu ziņu no glabātu-

ves, ka Jūsu koferis ir neskarts atradies Berlīnē un ka to

tūlīt nosūtīšot man uz Kastaņolu. Šīs ziņas ir no 3. oktobra.

Kad koferis pienāks šeit, nosūtīšu Jums Jūsu manuskriptu.
1
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Saņemiet, mans dārgais, musu vissirsnīgākos sveicie-

nus.

Viss Jūsu Rainis.

Kastaņolā, 11. 10. 14.

Adr.: Castagnola, Suisse. A. Naglin.

33.

NEZINĀMAI PERSONAI

Kastaņolā 1914. gada 11. oktobrī

11. 10. 14.

Mūsu ļoti dārgie draugi! Ar lielu prieku mēs šodien

saņēmām Jūsu pastkarti no 28.8. 14., rakstītu franciski.

Jūsu kara sākumā rakstītā pastkarte nav pienākusi. Mēs

priecājamies uzzinot, ka jūs, mīļotie bērni, esat sveiki un

veseli. Mēs esam veseli, 4. oktobrī atgriezāmies Kastaņolā

no Cīrihes, kur vāciešu «urrā» patriotisms bija nepane-

sams. Mēs atkal priecājamies par civilizāciju, par atbrī-

vošanos no vācu militārisma jūga un Eiropas atdzimšanu.

34.

A. Kirhenšteinam

Kastaņolā 1914. gada 26. oktobrī

Castagnola 26. 10. 14.

Mīļais draugs, nu jau būs vairāk nekā divas nedēļas,,

kopš es Jums aizrakstīju un uz Jūsu lūgumu aizsūtīju

«Annales d'Union d[es] Nationalitēs»1, kuras prasīju man

atsūtīt atpakaļ pēc izlietošanas. Nu es nezinu, vai Jūs esat

grāmatu jel maz saņēmuši? Pāris rindiņas no Jums at-

ņemtu man vismaz šīs šaubas, kad Jūs arī par sevi nekā

negribat rakstīt, cik tāļi esat tikuši ar saviem aizceļoša-

nas projektiem.
Paliekat pa vecam sirsnīgi sveicināti no Jūsu

Raiņa.
Vai Jums ir kāds «Jaunās Dienas Lapas» N? Es Jums

to aizsūtītu tūliņ atpakaļ. Sveiki!
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35.

M. VALTERAM

Kastaņolā 1914. gada 1. decembrī

1. 12. 14. Valteram.

Tūkstoš paldies, mans dārgais draugs, par Taviem dze-

joļiem
1, tik maigiem un tik delikātiem, tos lasot, gribot

negribot acumirklī aizmirstas kara briesmas. Tā kā nav

vēstules no Tevis, tad Tava grāmata ir vispatīkamākā
vēsts par Tavu labklājību. Mēs jūtamies labi.

Ar sirsnīgiem sveicieniem.

Nagliņš.

36.

A. KALNIŅAM

Kastaņolā 1914. gada 3. decembrī

Mans dārgais draugs, manuskripti, kurus es nosūtīju
kādai Rīgas redakcijai, nav pienākuši. Arī latviešu avīzes

atzīmē ārzemju manuskripta pazušanu. l Bet nogaidīsim vēl

mazliet. Mans itāļu saimnieks saka: «Tātad cerēsim! Katrā

ziņā cerēsim!»

Mani sirsnīgākie sveicieni,

Rainis.

Kastaņolā,

3. 12. 14.

37.

E. URBANAM

Kastaņolā 1914. gada 18. decembrī

18. 12. 14. Urbānam.

Par Martova referāta1 domām es brīnos mazāk nekā par
cīriķiešiem, kuri viņās atrod ko jaunu. — M. tādā pat ga-

rīgā vācu verdzībā kā visi citi un atrod priekš krievu paš-
izpēršanās to pašu atvainošanu, tikai drusku citiem vār-
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diem. Patiesībā Vācijas «nacionālais» kapitālisms uzvarot

taps tikai <vēl> spēcīgāks un vēl nacionālāks un apspiedīs
citās zemēs nacionāla kapitālisma attīstību ar savu mili-

tārismu un despotisma palīdzību. Kad jau tagad bez uzva-

ras ir Deutschland ūber Ailes2, tad pēc uzvaras taču nebūs.

Deutschl. unter Allem3. Ir ērmoti domāt, ka uzvarētājs aiz:

cilvēkmīlestības vai internacionalitātes atsacīsies no savas

varas. — Cietīs vispirms Krievijas attīstība, kura jau spēji
sākās ar 1905. g. Nē, progress ir vienīgi gaidāms ne ne-

uzvarošā vācu militārisma, bet no krievu revolūcijas, kura

tiks gan galā ari ar uzvarošo krievu militārismu, vāju urr

iegraustu jau no 1905. gada, bet ne ar vācu militārismu,

kurš jau pirms uzvaras ir sagrāvis savu vācu sociāldemo-

krātiju, tā ka tā seko viņam un nemaz nedomā uz revo-

lūciju.

38.

K. B. VANSAM

Kastaņolā 1914. gada 23. decembrī

Klujam Bertonam Vansam Parīzē, Pale Rojai.

Profesora kungs! Ļoti priecāšos, ja Jūs atbildēsiet, uz

kādu adresi varu nosūtīt honorāru par manu pilnīgu ho-

roskopu.
1 Ir vēl viena persona, kas arī vēlas saņemt savu

horoskopu. Piezīmēju, ka neesmu vācietis, bet gan Krie-

vijas pilsonis.
Gatavs pakalpot.
Esmu saņēmis Jūsu vēstuli 22. Jul. 14. Dikt. F. R. — 9.2

Lūdzu Jūs izstrādāt manu pilnīgu horoskopu un atbildēt

drīz, uz kurieni sūtīt honorāru.

39.

A. KIRHENŠTEINAM

Kastaņolā 1914. gada 24. decembrī

Mīļie, dārgie draugi, mēs ļoti nopriecājāmies, saņemot

Jūsu kartīti. Mēs arī nospriedām, ka Jūs esat labi darījis
1
:

serbi ir apbrīnojama tauta, pati lieliskākā no visām paš-
reiz karojošām tautām; es jau sen sajūsminājos par serbu
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tautas dzeju un eposu; šie darbi ir vēl augstāki par apdzie-

dātajiem. Interesanti būtu bijis paskatīties uz viņiem. At-

sūtiet man kādu viņu avīzi. Visvairāk es priecājos, ka Jūs

tik enerģiski izrāvāties no emigrantu sīkumainības2. At-

rakstiet, kad atradīsiet brīvu bridi. Apsveicu ar Jauno

gadu. Cieši spiežu Jūsu roku.

Rainis.

Kastaņolā, 24. 12. 14.

40.

NEZINĀMAI PERSONAI

Kastaņolā 1914. gada 24. decembrī

24. 12. 14.

Saņemiet mūsu sirsnīgākos laimes novēlējumus savā

kāzu dienā cerībā uz priecīgu nākotni.

Vienmēr Jūsu.

41.

B. SKUJENIECEI

Kastaņolā 1914. gada 24. decembrī

24.12. 14.

Liels paldies par laimes vēlējumiem Ziemsvētkos, ku-

rus esam jau sagaidījuši. Saņem arī manus vissirsnīgākos
novēlējumus. Vai mana atbilde uz Tavu pastkarti ir pienā-
kusi? No sirds sveicinu Jancīti, kas tagad aizstāv taisnību,

•un manu mīļo krustdēlu! Kā viņš jūtas?
Vienmēr Tavs.

42.

A. CIELĒNAI

Kastaņolā 1915. gada 3. janvārī

3. 1. 15. A. Cielēn[ai].

Laime jau nāks pēc šīs nelaimes, šī kara; pareizāki, pēc
šo karu virknes, kas sākusies. Tikai vai nāk. gads visu
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beigs? Viena viņš nebeigs: žāvēt pāri palikušo asaras.

Bet noskaidrot viņš gan noskaidros visas lietas. Arī par

savu mīļo Latviju mēs tad zināsim, tad nebūs viņai ienaid-

nieku no savas pašas dēliem.

43.

F. CIELĒNAM

Kastaņolā 1915. gada 3. janvārī

3. 1. 15. F. Cielļenam].

Mani visstiprāk ķēra vācu biedru nodevība1, kaut gan,

to varēja paredzēt; bet dzejniekam jau pēc amata vajag
cerēt un ticēt, un es, to zinādams, tomēr biju cerējis, ka

genoši
2 kaut cik pretosies karam; viņiem būtu krievi un

franči sekojuši ar klaju revolūciju. Vāci tapa par nacio-

nālistiem, un nu mums arī par tādiem jābūt šo laiku. Par

dzimteni es nebaidos, vāci tomēr nav tik stipri to noņemt.
Bet mums, latvjiem, jālūko pa šo laiku tikt pie patstāvī-

bas, garīgas un politiskas. Citādi vēl viens vai otrs mūs

apēdīs. Un mums ir sava kultūra un savs uzdevums to

glābt. S[ociāl]d[emokrātiskāļ internacionāle būs atkal, bet

uz citiem pamatiem; 3
un internacionālē mums jābūt kā

nācijai, ne kā baram. Jaunu republikānisku, federatīv-

nacionālu Krieviju varēs aizstāvēt pret Vāciju, jo būs

raisīti jauni spēki.

44.

J. BUŠEVICAM

Kastaņolā 1915. gada 3. janvārī

Mans dārgais draugs! Novēlu Jums priecīgu Jauno gadu,
patīkamāku nekā pagājušo. Visi draugi Tevi sirsnīgi svei-

cina un priecājas, ka Tu jūties labi. Es saņēmu Tavu vēs-

tuli, kuru esi rakstījis pirms kara sākšanās, un šodien pie-

nāca Tava pastkarte (20. 11.14.). Manu pastkarti Tu neesi

saņēmis, tādēļ patlaban rakstu franciski. Mūsu izdevējs ir

pārtraucis Universālās bibliotēkas iespiešanu. Bet viņš
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man nekā nav rakstījis. Kā jūtas un kur atrodas mūsu

mīļā Guste?

VienmērTavs

Rainis.

3.1.15.

45.

R. PELŠEM

Kastaņolā 1915. gada 12. janvārī

12. 1. 15. Robertam.

Dārgais draugs! Visas Jūsu laipnās vēstules es saņēmu,
bet bija sāpīgi Jums atbildēt. Jūs taču pats rakstāt, ka mēs

pirmo reizi nesaprotamies svarīgā jautājumā. 1
Jautājums

man ir patiesi svarīgs, un es dotu priekšroku, ja mēs šķir-
tos bez kādām noskaidrošanām. Taču Jūs acīmredzot ne-

pareizi iztulkojāt manu klusēšanu, un es ne par ko pasaulē
nevēlētos Jūs apvainot. Pārāk stipri esmu Jūs iemīlējis
mūsu neklātienes pazīšanās laikā; es uzskatīju un uz-

skatu Jūs par vienu no labākajiem un godīgākajiem cil-

vēkiem, par vienu no tiem nedaudzajiem, kas ir spējīgi
uz augstākām jūtām un skaidrām, patstāvīgām domām. Ne

velti es Jums sakarā ar Jansļona] afēru rakstīju
2, ka nepie-

ciešama mūsu partijas atdzimšana uz jauniem pamatiem,
ka viņa ir disciplīnas, autoritātes, birokrātijas pārmākta;
līdz aklai melu un nodevības atbalstīšanai novesta

3, lai

izpatiktu priekšniecībai. Šī atteikšanās no patstāvīgas do-

māšanas kļuvusi vispārēja, kļuvusi par dogmu pēc karei-

viski organizētās vācu partijas pavēles. Tas tika atzīts

par nepieciešamu, un mēs līdz šai dienai esam garīgā ne-

brīvībā. Bet īstenībā partijai jābūt demokrātiskai un brī-

vai. Vācu partija kara sākumā neizvēlējās revolūciju, bet

gan brīvprātīgi kļuva nacionālistiska, 4 kļuva par prūšu
militārisma orgānu ar mērķi izcīnīt vācu strādniekiem

labākus ekonomiskos apstākļus uz kaimiņu nāciju pakļau-
šanas rēķina. Taču šīs nācijas ir patstāvīgas dzīves cienī-

gas, demokrātiskas un nemilitāristiskākas dzīves nekā

dzīve Prūsijā. Tas arī ir s[ociāl]d[emokrātijas] mērķis. Mēs,

krievi, tiksim galā ar savu militārismu, taču netiksim tik

viegli galā ar vācu un savējo militārismu, kopā ņemtiem.
Bet mums, latviešiem, tiklīdz nonāksim pilnīgā vācu ba-

ronu jūgā, kā nācijai tūlīt nāksies iet bojā. — Lūk, man
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arī sāpīgi redzēt, ka latviešu partija pieņem 1905. gadā
latviešu asinīm traipīto baronu roku un tagad gatavojas
mūs pavisam nožņaugt.

5 Aklā vācu disciplīna, mūsu parti-
jas dzīves šablonizēšana, morāles un patstāvīgas domāša-

nas noliegšana noveduši mūs līdz politiskai pašnāvībai.
Lūk, to man ir sāpīgi redzēt. Sāpīgi redzēt, ka arī labs

un gudrs cilvēks nepretojas šai pašnāvībai. Lūk, es Jums

izteicu visu pilnīgi vaļsirdīgi, riskējot, ka Jūs pēc tam

vairs nebūsiet mans draugs. Jūs redzat, cik augstu es vēr-

tēju Jūs, labāk vēlos Jūs pazaudēt nekā pielaist starp

mums nepatiesību. — Vienu manu vēlēšanos Jūs varat

vēl izpildīt: atsūtīt man to vēstuli, kurā es Jums rakstīju

plašāk par jaunā žurnāla programmu un partijas jauna-

jiem pamatiem. Cieši spiežu Jūsu roku. Esiet laimīgi.

46.

P. KALNIŅAM

Kastaņolā 1915. gada 17. janvārī

P. Kalniņam 17. 1. 15.

Mans dārgais draugs, ļoti priecājos, saņemdams šo-

dien Tavu pastkarti, un tūlīt rakstu atbildi. Rakstu fran-

ciski, tādēļ ka latviski rakstīta vēstule varbūt neaizietu

uz valsti, kur šī valoda ir nezināma. Tavs kara ārsta stā-

voklis nekarojošā valstī ir vēl samērā pieņemams, kaut

arī Tev jāpamet dzimtene un Tava skaistā māja. Raksti,

kā jūtas Tava ģimene un kurp Tevi nosūtīs. Mēs savā

Kastaņolā jūtamies labi.

47.

NEZINĀMAI PERSONAI

Kastaņolā 1915. gada 17. janvārī

Liels paldies, mans dārgais draugs, par Jūsu laimes vē-

lējumiem Jaunajā gadā. Saņemiet arī manus vissirsnīgā-
kos sveicienus. Visi cer, ka mūsu varoņi nesīs atbrīvoša-

nos, kas dos mums laimīgus gadus uz laiku laikiem.

17. 1. 15.

Tikai pirms dažām nedēļām mēs saņēmām Jūsu past-
karti.
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48.

M. VALTERAM

Kastaņolā 1915. gada 17. janvārī

M. Valteram 17.1.15.

Mans dārgais draugs, esmu saņēmis Tavu latviešu va-

lodā rakstīto pastkarti, bet neriskēju rakstīt latviski, jo

šī valoda visā Somijā
1 ir nepazīstama. Tu šaubies, vai mēs,

vecie, vairs būsim derīgi tēvzemes brīvības cīņām. Man

liekas, ka derīgi ir visi, kas nešaubās būt derīgi, ja ne

mūsdienu, tad vismaz nākotnes cilvēkiem, tagadējā laik-

meta pēctečiem.

49.

E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM

Kastaņolā 1915. gada 8. februārī

8. 2. 15.

Dārgais draugs, rakstu Jums otrreiz, jo neesmu saņēmis

Jūsu atbildi: kā ir ar manu Kopotu rakstu izdošanu? Pirms

kara sākuma es nosūtīju uz Rīgu pēdējo korektūras lok-

sni, tā ka II dļaļa] 1 būtu varējusi iznākt rudenī vai ziemā.

Ir iznākusi tā paša apjoma Jaunsudrļabiņa] «Bfaltā] gr[ā-

mata]», bet II d. neparādījās. 2 Nupat saņēmu ziņu, ka I d.

jau izpārdota, par ko Infiņberga] kļungs] man neko nav

ziņojis. Golts ar labiem noteikumiem piedāvā man izlaist

otru metienu. Priekšlikumu nevaru pieņemt, kamēr ne-

zinu Jūsu atbildi; pieņemšu tikai tai gadījumā, ka Jūs ga-

līgi atteiksieties no otrā laidiena izdošanas. No otras pu-
ses es dzirdu, ka Jūs esat aizņemts ar avīzes izdošanu un

vēlaties samazināt grāmatu izdošanu.

Atrakstiet man tūlīt, mīļais draugs, kaut nedaudzas rin-

das. In. es lūdzu atbildēt man telegrāfiski. — Rakstiet vis-

labāk krieviski. Naudu tagad nesūtiet, jo šeit 38 vietā,

maksā 48. Vēlu Jums visu labu.

Sveicieni no Aļspazijas] un no Jūsu

Raiņa.

A. Naglin. Castagnola, Suisse.
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50.

J. INIŅBERGAM

Kastaņolā 1915. gada 8. februārī

8. 2. 15.

Ļoti cienīts kungs, kopš piecām nedēļām es rakstīju
Jums karti, pieprasīdams par manu koprakstu izdošanu.

Pa to laiku ir no Jums izdota arī diezgan liela grāmata —

Jaunsudrabiņa «B[altā] grļamata]», tātad apgādiena darbība

nav apstājusies. Nupat saņemu ziņu, ka kop. rakstu I

daļa esot jau galīgi izpārdota, un man pieprasa pēc atļau-
jas izdot to otrā izdevumā. Es nekā nevaru uz šo diezgan
izdevīgo piedāvājumu atbildēt un tā varu tikt spiests viņu

zaudēt, kad man nav ziņu no Jums; jo vecam izdevējam,
kā Jums, es neatraušu otro druku, kad Jūs pats no tās

neatteiksities. Tātad lūdzu atbildēt man tūliņ telegrāfiski:

(Adr.: Naglin, Castagnola) oui vai non
1.

Atklātnes adreses daļā pierakstīts:

Pa visu šo laiku neesmu saņēmis ari nekādas ziņas no

B[irznieka] kga, kaut gan tiku viņam rakstījis. Rakstu vi-

ņam arī līdz ar šo. «Jfaunaisļ Vārds» sludina viņu kā līdz-

izdevēju, — varbūt viņš būs aizņemts ar laikraksta izdo-

šanu un ierobežos grāmatu izdošanu. Reizē ar telegrammu
lūdzu man atrakstīt ari plašāku karti vai vēstuli.

Paliekat sirsnīgi sveicināts no Raiņa.

51.

A. KIRHENŠTEINAM

Kastaņolā 1915. gada 11. februārī

Dārgais draugs, saņēmu Jūsu vēstuli un dažas dienas

pēc tam pastkarti. Jūsu norādītās grāmatas Lugāno neat-

radu, veikalā man apsolīja pasūtīt, taču brīdināja, ka lieta

var ievilkties. Izsūtu Jums šodien kartes, kādas man bija

mājās, Cīrihē pirktas. Te ir tikai itāliešu izdevumi. Grīn-

bergam aizrakstīt var, taču, pēc manām domām, nav ne-
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kādu cerību, ka viņš kaut ko atsūtīs. — Jūsu grāmata
1,

man liekas, tiešām iznāca rudenī. Baltijas avīzes nepauž
nekādas cerības: jau tagad, pašā kara karstumā, latviešu

pagastu un sētu nosaukumi tiek pārsaukti krieviski, bieži

reizē ar vācu valodu tiek aizliegta arī latviešu valoda,

bieži tiek aizliegtas latviešu ģimn[āzijas].

Pirms Jūsu pastkartes saņemšanas es biju muitā, bet

man paskaidroja, ka sūtīšanai uz Serbiju netiek pieņemtas
nekādas preces; to pašu, ko teica Jums. Tāpēc nesūtu

Jums bromural2.

Mēs Jums ieteiktu palikt Serbijā. Brīvdienās Jūs varētu

apciemot arī dzimteni. Bez tam: no serbu dienesta daudz

vieglāk nokļūt mājās: laba reputācija.

Aspļazija] domā braukt mājās, es pagaidām palikšu.
Franču avīzi 3

mēģināšu nosūtīt. Cieši spiežu Jūsu roku.

Sūtām abi Jums sirsnīgus sveicienus.

Rainis.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Suisse.

52.

K. B. VANSAM

Kastaņolā 1915. gada 10. martā

10.3. 15.

Ļoti godātais kungs! Šodien es saņēmu Jūsu vērtīgo at-

bildi uz manu 19. 12. 14. pieprasījumu. Nekavējoties nosūtu

Jums kopā ar šo vēstuli 15 frankus — kopējo summu, un

lūdzu Jūs izstrādāt man pilnīgu horoskopu visai dzīvei

un piesūtīt iespējami īsākā laikā kā atbildi uz manu pie-
prasījumu. Izmēģinājuma skaidrojumu, kas mani ļoti ap-

mierināja, es no Jums saņēmu ar 1914. gada 22. jūlija
vēstuli.

Dikt. F. R. — 9. 1

Ar visdziļāko cieņu.
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53.

A. KIRHENŠTEINAM

Kastaņolā 1915. gada 15. martā

Dārgais draugs, saņēmu Jūsu kartīti no Skoples, taču

redzu, ka mans sūtījums Jūs Nišē nav sasniedzis. Es sūtīju
Jums 8. februārī uz Niši trīs kartes: Francijas, Polijas un

visas Eiropas. Kamēr nebūšu saņēmis no Jums atbildi par

sūtījuma saņemšanu, nevaru sūtīt Jums neko citu. Grīn-

bergs neatbild. Kāds tagad ir Jūsu stāvoklis? Darba lai-

kam kļuvis mazāk. Varonīgā Serbija izcīnījusi sev mieru.

— Mēs strādājam un slimojam. Sūtām Jums sirsnīgus
sveicienus.

Rainis.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Suisse.

54.

A. un L. KALNIŅIEM

Kastaņolā 1915. gada 17. martā

Liels paldies, mani dārgie draugi, par Jūsu apsveiku-
miem Jaunajā gadā! Saņemiet arī mūsu vissirsnīgākos
sveicienus. — Jūsu pastkarti mēs saņēmām tikai pirms
dažām dienām. — Mēs jūtamies labi.

Vienmēr Jūsu rīcībā — Rainis.

Kastaņolā 17.3.15.

55.

R. PELŠEM

Kastaņolā 1915. gada 4. aprīlī

P. Robert[am].

D[ārgais] d[raugs]. Jūsu vēstule bij ceļojusi 2 mēnešus,

kamēr atnāca pie manis. Pa to laiku es aiz riebuma par

laiku biju sācis strādāt, un nu, kad esmu nevesels, varu

Jums atbildēt. īsti tā jau nav atbilde, jo kur nesaprotas,
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tur tādas nevar būt1
.

Bet man gribas tikai Jums vēlreiz

teikt, ka Jūs paliekat man dārgs draugs ari vēl tagad, kad

mums nav vairs domu kopības. Jūsu vēstules forma nevar

mani aizskart aiz tiem pašiem iemesliem, ka esmu Jūsu

dr. un esmu citādā domu pasaulē. Jūs esat aizgājuši tur-

pat atpakaļ, kur bijāt pirms mūsu tuvākās satiksmes, ar

saviem biedriem pilnīgā saskaņā un zem viņu frakcijas

pilnīga iespaida. lespaids vēl jo lielāks, tādēļ ka visa vācu

partija un visa vācietība spiež tanī pat virzienā. Es no

šiem iespaidiem varu atturēties tādēļ vien, ka aizvien

esmu no viņiem bēdzis. Nu es varu Jūs saprast, Jūs mani

ne, — un arī sevi ne. Jūs, kas vēl gadu atpakaļ (pie žur-

nāla2 dibināšanas) bijāt pret šablonu, pret birokrātiju,
dogmatismu, disciplīnu un nodevību, Jūs nu pats mācat

man ābeces gudrību. Mēs jau gribējām paši ābeci pār-
taisīt! Jūs pat nesaprotat, ka es tagad tāpat esmu pret
šablonu kā toreiz. Jūs pat nesaprotat, ka vācu partija no-

deva internac[ionālo] sļpciāljdemokrātiju, iestādamās par

karu un ķeizaru 3
(ko atzīst pat daži vācu biedri, kā Līb-

knehts). Jūs cerat, ka vācu ķeizars atsvabinās no krievu

ķeizara un ka tas būs solis uz miera valsti. 4 Zem vācu

garīgā spiediena Jūs saprotat visu s. d-ju kā kosmopolī-
tiski vācisku, ne vairs kā internacionālu, kura dibinājās
uz atsevišķas tautiskas soc. dem. kopības. Tā Jūs nonākat

pie mazo tautu, sevišķi latv. tautas, eksistences noliegša-

nas, it kā jau pastāvētu kāds beztautības stāvoklis. Iznā-

kums ir tikai tāda moderna «kārklu vācietība». — Mēs gri-

bējām saprast vēstures reālos spēkus un esam nonākuši

pie vācu diktētā šablona. Vācu s. d. disciplīna mūs aiz-

vedusi pie kalpošanas vācu imperiālismam. Toreiz Jūs

bijāt mierā, ka proletariāta pamatlikumam nevajaga būt

disciplīnai, bet solidaritātei, t. i., brālībai, jo disciplīna ir

birģeļu varas mācība, ar kuru satura kopā pulkus; mēs

gribējām saturēt ne ar varu, bet ar garu. — Es to pašu
toreizējo ceļu iešu tālāk arī bez Jums: — uz domu brī-

vību un patstāvību, un esmu pārliecināts, ka proletariāts
pēc kara arī ies šo ceļu uz jaunu internacionāli.

Ja uzvarētu vācu imperiālisms ar savu ķeizarisko, im-

periālistisko soc. dem-ju, tad nebūs internacionāles, bet

gan vācu kosmopolītisms, un tad nebūs arī proletariāta

progresa uz ilgu laiku. — Vēl ko, jo mēs draugi: ja vēl

rakstāt, tad, lai nepārprastu, sakāt ar jā vai nē: vai atzīs-

tat nodevību par politisku cīņas līdzekli? un vai atzīstat,
ka latv. tauta ir iznīcināma?5
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56.

F. CIELĒNAM

Kastaņolā 1915. gada 5. aprīlī

5.4. 15. F. Čielēn[am].

Priecīgus lieldienu svētkus! Arī miera svētkus varēs

drīz novēlēt, jo, kad arī sociāldemokrātijas biedri nesa-

līgs, tad salīgs ķeizari. Krievu ķeizars un viņa vācu sieva

un valdošā vācu galma partija
1 nedarīs nepatikšanas vācu

ķeizaram, bet nodos Krieviju, kura jau tik pietiekoši sa-

gatavota vāciem kalpot garīgi un miesīgi.

57.

F. GULBIM

Kastaņolā 1915. gada 23. aprīlī

23.4.15. Fr. Gulbim Liepājā.

Dārgo b[iedri], man mīļi tik sirsnīgi sveicieni no dzim-

tenes un rūpes par mani no biedriem, kuri man pat perso-
niski sveši. Es aizrakstu uz Rīgu, lai neizdod atļaujas tā-

dos apstākļos,
1 kādus Jūs tos tēlojat. Vai būs kādi panā-

kumi, nezinu: pasta satiksme man ar Rīgu gandrīz pilnīgi
pārrauta. Ja ari šinī gadījumā ir panākumi, tad daudzos

citos, pareizāki sakot, visos citos, tādu nebūs, jo kas lai

no publikas puses rūpējas tā, kā Jūs to darāt? Man, ne-

redzot nekad savu darbu izrādes, jāklausās uz H. Kleista

padomu: pielūkojat, ka rakstāt labas lugas; par labām izrā-

dēm lai pielūko citi. Ari paša Šekspīra lugas bij izķēmo-
tas no diletanta, bet viņš nesūdzas. •— Ko tad lai es sū-

dzos? — Es Jums daudzreiz pateicos par Jūsu sirsnīgo
līdzjūtību.

58.

N. ROBIŅAI

Kastaņolā 1915. gada 13. maijā

Ļoti cienītā jaunkundze!

Še būs īsas atbildes un aizrādījumi uz Jūsu jautāju-
miem: Landera vēsture man ir, 3 lielas grāmatas, bet datus
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tikpat labi var dabūt no mazākas grāmatiņas «Baltische

Būrgerkunde», kura izdota tieši no vācu partijas, puslīdz

tanī pat garā. Jums tad pašai jāizprot no ienaidnieku rak-

sta, cik tur patiesības. Ja vēlaties, tās grāmatas varu Jums

nosūtīt, ar lūgumu pēc izlietošanas atsūtīt. — Tad viens

mans biedris 1 rakstījis garāku rakstu par Latvijas zemes

apstākļiem un par baronu laupīšanas sistēmu kopš gad-

simteņiem krieviski; ja viņam tas raksts vēl būs mājās un

ja Jūs to vēlaties, varu viņam aizrakstīt, viņš Jums piesū-
tīs; tur būs ne vien dati, bet lietas apgaismojums Jums pa-

tīkamā garā. Tātad lūdzu drīzumā atbildēt. — Jā, man ir

še arī vēl Indriķa kronika latīniski un vāciski, arī to varu

Jums nosūtīt. — Te nu īsās atbildes:

1) Līdz bīskapa Alberta atnākšanai latviešu ciltis dzī-

voja novados, kas tika pārvaldīti patstāvīgi no tautas sa-

pulcēm un virsaišiem, kurus kronikas sauc par seniores,

reges, Konūnge. Katrā ciltī valdnieku (patstāvīgu) ir lie-

lāks skaits: liekas, ka tikai zemgaļiem bij virsvaldnieks,

kurš apvienoja sevī visu cilti. Kā redzat, valdības veids

gluži tāds kā tanī laikā Krievijā ari. Arī pārējā Eiropā,

Vācijā, pat viskulturālākā Itālijā nebija toreiz vēl nodi-

binājušās nacionālas valstis, kas apvienotu kādu tautu

visu. Bet Eiropas tautas šinī procesā bija labi tālāk tiku-

šas nekā baltu tautas, ari latvji un leiši. Tur Eiropai palī-

dzēja romiešu kultūras atliekas un rodošās renesanse; arī

viņu tautu lielāki skaiti. Tas pats sakāms par leišiem, ku-

riem, neskatoties uz vācu virsū spiešanos, izdevās nodibi-

nāt lielāku nacionālu tautu, apvienojot leišu dažādās cil-

tis. Latviešiem tas neizdevās (tālu no romiešu kultūras,

mazs tautas locekļu skaits, pārvarīgs spiediens no vācu

un krievu puses).

2) Tātad politiskā dzīve vēl maz attīstīta, laikam pir-
matnējais komunisms; pastāvīga karaspēka nav, bet ir

jau elementi, no kuriem tādu var sastādīt; kronikas min

kara gājienu ikkatru gadu, tātad vajdzēja būt kareivjiem,

kuri vienmēr gatavi iet un netiek atturēti no zemes dar-

biem. Bet lielākos karos zemkopji atmet zemes darbus un

iet karā. Kara vadoņi laikam jau speciālisti; pa lielākai

daļai tie paši reges, karaļi. Viņi tiek vēlēti, bet nav gadī-
jumi, kur tie tiktu atcelti; tātad laikam vēlēti uz mūžu.

Laikam lielāki zemes īpašnieki, kam savas pilis. Bet ir

arī no citurienes atsaukti soģi tin valdnieki un kara va-

doņi pāris gadījumos minēti krievi — tā ir tā pati sis-
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tēma kā Krievijā, kur Be*ie atsauca sev ari no citurienes

KHH3b. (Piem., Aobmoht, leitis, tiek aicināts no Pleskavas

Bēne un ir ilgus gadus ļoti iecienīts valdnieks, vēlāk pat

atzīts par kristīgu svēto.) Rex2
pa lielai daļai gan bij reizē:

administrācija, kara vadons un tiesa.

2a) Bīskaps Alberts iekaroja lībiešu un latviešu zemes

ar vācu bruņeniekiem un vācu pilsoņiem un zemniekiem

kā vieglāk apbruņotiem kareivjiem. Tie nāca uz Latviju
kā svētceļotāji, lai izpirktu baznīcas uzliktos sodus. Tātad

lielums šīs armijas bij noziedznieki, kuri atpirkās no

soda; vēlāku gadu, kad lieta vedās, nāca ari citi peļņas

dēļ: lieli laupījumi un zemes dāvinājumi, t. i., izdevumi

uz lēņiem, vasalību, klaušiem. Katrugad Alberts brauca

uz Vāciju un vervēja šos kareivjus.

2b) Pirms tika iekarots liels gabals Vidzemes: lībiešu

zemes, tad gabali no Latvijas (Tālavas novads) un Vidze-

mes Igaunijas; Kurzemē vāciem bija panākumi vēlāk, jo

pretestība no kuriem, bet sevišķi no zemgaļiem, bij lie-

lāka. — Nav jāaizmirst, ka iekarošana izdevās beigās tā-

dēļ, ka latvju ciltis bija reizēm karā savā starpā, bet se-

višķi mūžīgās ķildās, laupīšanas karos ar igauņiem un

arī ar leišiem. Lieli leišu iebrukumi zemgaļu un latviešu

zemēs velkas pa visu laiku. Tikai pret beigām leišu

iebrukumiem ir noteikts politisks mērķis: pievienot jaun-
dibināmai leišu nacionālai valstij arī nacionāli radniecī-

gās latviešu ciltis: zemgaļus, kūrus un sēļus. Viesturs, lie-

lais zemgaļu virsaitis, kurš valdīja 30 gadus, bieži ar vācu

palīdzību atkaujas no leišu uzbrukumiem, bet arī leišus

sauc palīgā pret vāciem. — Beigās, kad zemgaļu pretes-
tība pret vāciem galīgi salausta, zemgaļi kā tauta izceļo

uz radniecīgiem leišiem.

2c) Latvju lielākas pilsētas netiek minētas, bet gan cie-

mi un sievišķi stipras pilis, tikai ne no akmeņiem Celtas.

2d) Verdzība tapa tūdaļ ieviesta no vāciem: saucās viņa

par klausību, bij daļa no vasaļu-lēņu sistēmas, kāda to-

reiz bij visā Eiropā. Tikai zemniekiem bij brīva aiziešana

no vietas. Bij jāmaksā mesli un jāapstrādā zināms zemes

gabals par labu kungam, kurus vāci iecēla par vasaļiem,
dodami viņiem šo zemi lietošanā. Mesli un darbi bij ne-

samērojami lielāki par tiem, kuri bij doti [no] virsaišiem

un soģiem, jo tie bij pašu ievēlēti, kamēr vācu kungi no

iekarotājiem ar ieročiem ielikti. Pašu valdnieki šos mes-

lus ar ieročiem nepiedzina, kamēr vāci to gan darīja.
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3) Pa vācu ordeņa laiku zemnieku stāvoklis bij tāds

pats vergu stāvoklis, kāds bij arī Vācijā, kur zemnieki

sacēla beigās zemnieku karu (1525). Zināms, iekarotā zemē

Latvijā šis stāvoklis bij vēl grūtāks. Paši vācu kronisti

apraksta šo stāvokli par nepanesamu. Zemnieks bij līdzīgs

māju lopam.
Te jāpiezīmē, ka formāli to nesauca par verdzību, arī

ne par pierakstīšanu pie zemes, kaut gan stāvoklis bij
ļaunāks par tādu. Formālā pierakstīšana pie zemes, kuru

mēdz publikā saukt par verdzību, bij atvieglinājums. Tas

nāca tik Katrīnas II laikā. Un mūsu vēsturnieki no vācu

žēlastības, kā Roziņš («Latviešu zemnieks»), iztēlo, ka

vācu iekarotāji nenesa mums verdzību, bet ka tāda nāk

no Katrīnas II. 3

3a) Zviedru valdība lūkoja dot zemniekiem zināmas

tiesības un brīvības, bet nepaspēja atcelt verdzību. Jāie-

vēro, ka zviedru valdības pašas spēks dibinājās uz zviedru

zemniecību, kur nebija nemaz tādas verdzības kā pie

mums un Vācijā. Tāpat zviedri gribēja ievest brīvu zem-

niecību arī Latvijā. Pat poļi (Stefans Batorijs) lūkoja reiz

dot tiesības zemniekiem vai tos vismaz uzklausīt, bet vāci

sarīkoja «zemnieku deputāciju», kas lūdza atpestīt viņus

no tiesībām, jo vācu kungi esot labi.

4) Krievi, iekarodami Latviju, pa lielai daļai mēdza līgt
ar vāciem, zemes politiskajiem valdītājiem, ne ar lat-

vjiem, un tādēļ mēdza atstāt vāciem visas viņu priekš-
rocības; jā, pat deva tiem lielākas tiesības pret zemnieku,

nekā agrāk bijušas. Katrīna II mēģināja atcelt verdzību

Krievijā un arī Latvijā, mēģināja ievest konstitūciju Krie-

vijā, bet arī tas viņai neizdevās.

4a) Merķeļa «Latviešus» varu aizsūtīt, bet raksts diez-

gan speciāls. Varbūt labāk gribat O. Rūtenberga vēsturi;
tā rakstīta baroniem pretīgā garā. Laba grāmata, sīkumos

novecojusi.

4b) Baroniem bij visu laiku ļoti neatkarīgs landtāgs,
kur sēd tikai vācu muižnieki un daži priekšstāvji no pil-
sētām. Aleksandra 111 laikā atņemta viņiem vācu policija,
administrācija un tiesa. Bet vēl tagad landtāgā, kuram

piekrīt visas ekonomiskās dzīves vadība, nav zemnieku un

latvju priekšstāvju. Landtāgam tikai nav tiesības sazinā-

ties ar ārzemēm.

5) Baltijas civillikumi ir dibināti uz veco feodālo kār-
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tlbu ar dažu ierobežojumu. Zemniekiem ir savi likumi;

tie ir zemāki radījumi nekā muižnieki un pilsētnieki,
priekš kuriem vien der civillikumi.

Klausība (feodālisms) atcelts 1860. gadā, t. i., zemnieki

maksā naudas renti jeb nomu muižai, bet nav spiesti per-

soniskl izdarīt muižas darbus. — Bet zemnieku zeme tika

atzīta par muižnieku zemi, kad pašus zemniekus atlaida

brīvus no verdzības (1817. —18. g.); toreiz zemnieki bija

prece un personisks piederums muižniekiem: pierakstīti

pie zemes.

Bet arī «pierakstīšana pie zemes» bij atvieglojums pret

agrāko verdzību, jo nu bij kaut kādi likuma noteikumi,
kamēr agrāk, vācu ordeņa laikos, bij par zemniekiem •—

latvjiem — pilnīga vācu muižnieku patvaļa.
6) Sādžas mums bij ne visur un ne lielas; pat senlai-

kos kronikas nemin sevišķi, ka mēs būtu dzīvojuši cie-

mos. Pēc verdzības atcelšanas ciemus pa lielākai daļai

izdalīja: baroniem bij interese vairāk naudas iegūt ar

zemes pārdošanu un mazāk ražīgā kopīpašuma iznīcinā-

šanu.

7) Māju pirkšana sākās, bet ļoti mazos apmēros, jau
kopš 1817. g.| nebija vēl zemniekiem kapitāla, — vairāk

pēc klaušu darba atcelšanas 1861. g. Bet arī tagad vēl

liela daļa nomas zemes nav izpirkta (laikam tepat puse),

tādēļ ka zemes cenas cēlušās.

8) Pārkrievināšanas politika sākās Aleksandra 111 laikā:

1887.—89. atcēla vācu administrāciju], policiju, tiesas,

skolas, — ieveda Baltijā vispārējo krievu tiesāšanas kār-

tību jeb procesu (Tiesu ustavus).

9) Mūsu literatūra, rakstītā, sākas ar bībeles tulkojumu
1585. g., bet pats pirmais sākums ir jau 1530. g. Par latv.

literatūru Jums jālasa Līgotņa «Latv[iešu] litjeratūras] vēs-

ture». Ir arī sīciņš krievu rakstiņš. Man ir abi, ja vēlaties.

10) Par mitoloģiju nav kopgrāmatas, tā jālasa pašam

kopā: Bielenstein4
,

Becenber[ger] 5
,

Mannhard6, Guberna-

tis7
,

OopTVHaTOB
8
, Auniņš9

, Lerha krājumi.

Izlasiet franču valodā «Annales des Nationalitēs», tur se-

višķa burtnīca par latviešiem un leišiem. 10

Par visiem jautājumiem ir diezgan daudz materiāla, kurš

Jums būtu jāizstrādā cauri, kad gribat garāk rakstīt, —•
tās ir veselas studijas. Bet laikam Jūs gribat tikai dot
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īsākus avīžu apcerējumus, kuriem arī laba vērtība; tad

varbūt Jums noder arī šīs piezīmes. Gaidīšu uz Jūsu at-

bildi: kādas grāmatas vēlaties. Tikai visas grāmatas es

pēc lūdzu atsūtīt atpakaļ. Tāpat šīs piezīmes nenomest.

Man vēl no 1906. gada mazs apcerējums krievu valodā

par latvjiem.
11 Varbūt arī tas varētu Jums derēt.

Rakstīju Jums tik plaši — varbūt plašāk nekā Jums bij
vajadzīgs —, jo man bij liels prieks par jūsu interesi: at-

modusies latviete man simbols par atmodušos Latviju. Un

varbūt Jūs man reiz būsat pat līdzstrādniece, jo darba

daudz.

Paliekat sirsnīgi sveicināta

no Jūsu Raiņa.

Castagnola 13. 5.[1]5.

Lūdzu, atrakstāt, kur Witte ir izteicis savas domas par

latviešiem?

Jūsu rakstā ļoti intresēts. Rainis.

59.

N. ROBIŅAI

Kastaņolā 1915. gada 24. un 30. maijā

Castagnola

24.5.[1]5.

Mīļā cienītā jaunkundze, atbildu pirms uz Jūsu jautā-
jumiem:

1) Kettlera1 laikā bija jau tulkots Lutera katķisms
(1586. g.), tad gribēja sākt rūpēties par baznīcām un sko-

lām, kas būtu pretspēks jaunai luterticībai pret katoļticību.
Bet skolas ieved īsti tik zviedru laikā (Vidzemē kopš
1621. g.). Tad Mancelius2

un 1685. g. Glūcka bībeles tul-

kojums. Šinī laikā arī pirmais latvietis mācītājs un rakst-

nieks: Viļums Steineks Tukumā. (Kurzeme toreiz zem

hercogiem un Polijas.) Zviedri Vidzemē tikai 100_gadus.
Tērbatas universitāte celta no zviedriem, Gustava Ādolfa.

2) Vidzeme pieder Krievijai kopš 1721., Kurzeme kopš
1795. Kurzemes liktens caur to netiks labāks, ka viņa vē-

lāk piekrita Krievijai, jo Kurzemes patstāvīgie lielkungi
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(hercogi) bij zem poļu protektorāta un bez tam īstie vald-

nieki zemē bij Stānde — kārtas, t. i., vācu muižnieki, pret
kuriem lielkungi nespēja turēties. Kāds labums nu var

būt zemei, kuru patvaļīgi pārvalda vācu muižnieki?

Krievu valdība Vidzemei jau arī tādēļ vien bij tik grūta,

ka arī Vidzemē īsti valdīja un valda vēl tagad baroni, ar

saviem landtāgiem un privilēģijām. Pat visā Krievijā val-

dība tik grūta, ka faktiski valda vācu birokrātija un vācu

pilsgalms.
3) Vācu ordens un bīskapi nodeva visus, arī poļus un

zviedrus (Patkuls). Nodevība pret zviedriem bij jo neģēlī-

gāka, ka tie jau arī bij Luteri, un ar to palīdzību nodibi-

nāja luterticību, uz kuru skatās baroni kā uz svētumu.

Baroni visur pārdeva savu pašu valdību par jaunām saim-

nieciskām priekšrocībām. Krauzes rakstā plašāk par ba-

ronu nodevību.

4) No seniem latviešiem nav uzglabāti nekādi elku at-

tēli (tos Jūs laikam domājat, runādama par «idoliem»?).

Senprūšiem tādi bijuši, bet laikam tikai galvenā svēt-

nīcā. Latv. mitoloģija visskaidrāk redzama vēl tagad mūsu

tautasdziesmās, un tur — ir skaidrs dabas kults, tik daiļā

un humānā, vispārcilvēciskā veidā, kāda nav visā pa-

saulē. Šīm t. dziesmu dievībām nav itin nekādu reliģisku

un visādi izraibinātu piedēkļu, kādi ir pat tādiem skais-

tuma un vienkāršības cienītājiem, kādi bij senie grieķi,
par ģermāņiem, babiloniešiem, ēģiptiešiem nemaz nerunā-

jot. Visa latv. mitoloģija ir gandrīz tikai poēzija ar ētisku,
tiklisku raksturu un dabas dzīvi kā pamatu.

5) Tā kā krustakarotāji uzņēmās kara gājienus uz Bal-

tiju pa lielākai daļai aiz vēlējuma zvēresta (Gelūbde) 3
un

viņiem par to tika dota grēku atlaišana, tad no viņiem
nodibinātās Baltijas valstiņas var saukt par brīvprātīgām
noziedznieku kolonijām.

Indriķa kronika ir ļoti speciāla, aptver īsti tikai laiku

no 1191. līdz 1227. g., bīskapa Alberta valdīšanu.

Rūtenberga vēsture aptver visu laiku līdz 1561. g., līdz

Baltijas patstāvības zaudēšanai un Polijas kundzībai. Bet

abas Rūtenberga daļas kopā ir tāpat 1000 Ipp. Labi gan
citādi Jums noderētu.

«Baltfische] Būrgerkunde» ir propagandas raksts no vācu

puses, tātad spilgti vāciem draudzīgs, bet daudz ziņu un

datu tur varēsat smelties. Galvenais, grāmata īsa, Krie-
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visks rokraksts ir no J. Krauzes Kga Cīrihā (Hohlstr. 18).
Aizrakstāt viņam pati, ja vēlaties, citu i vēl īsāku rakstu

no viņa par «igauņu dzimtbūšanas] jubileju»4
. Un nu, at-

ļaujat izteikt Jums manu galveno vēlējumu: rakstāt tūdaļ

citu rakstu, kas ir daudz steidzamāks; rakstāt Lausannas3

avīzē, pēc Parīzes; vāci jau iegājuši Kurzemē un ieņēmuši

kopš 2 nedēļām Liepāju; briesmas vislielākās, un visai

zemei vajadzētu aizstāvēties un palīdzēt krievu karaspē-
kam, jo mēs visi zinām, ka pret nesistemātisko pārkrievo-
šanu mēs atturēsimies, bet pret sistemātisko pārvācošanu,

kāda piekopta Beļģijā, pret visas zemes izdedzināšanu,

pret iedzīvotāju apkaušanu un izdzīšanu, mēs, maza tauta,

neatturēsimies. Nu, un šinī briesmu brīdī krievi ne vien

atstāj niecīgus spēkus Baltijā, bet uzbudina pret sevi vēl

iedzīvotājus, taisni tagad pārkrustīdami latv. pilsētas krie-

viski (Jēkabmiests — Hrobacbo, Saldus — BorosBAeHCK),
aizliegdami latv. valodu Rīgas apgabala tiesā, aizliegdami
latv. himnu6

, pielīdzinādami latv. valodu vācu valodas

aizliegumam. Vācu virsnieki izlieto kara viltību: runā

latviski, — krievi aizliedz latviski. Franču, draudzīgai,

publikai un sabiedrībai jādara tas zināms, lai viņa dara

iespaidu uz krievu valdību: tagad ir pēdējs laiks dot lat-

viešiem tiesības, lai mums būtu kas ko aizstāvēt pret vācu

uzbrukumu. Krievi pat atņēmuši ieročus latviešiem, kamēr

vāci un baroni drīst tos nēsāt. Jāsauc no tāliem kara lau-

kiem latviešu zaldāti atpakaļ uz Baltiju; gan tad vācus

drīz izdzīsim. Tas no svara arī frančiem. Tādēļ rakstāt tū-

daļ par šo; rakstāt spilgti un uztraukti, kā Jūsu pirmā
rakstā, un iznāks spīdoši un darīs iespaidu uz frančiem.

Redzams, ka Jums tiešām kultūra nāk no frančiem un

vēl no W. Hugo, kuru es tā dievinu. Tāļākie raksti par
latviešiem ir nepieciešami, bet šiem dienas jautājumiem
ir priekšroka. Rakstāt tūliņ.

Manā krieviskā rakstā ir ļoti daudz nostrīpots, kas Jums

būtu derējis; iesākums man bij vēl rokrakstā, to pielieku
arī klāt.

_30. 5.15. Augšējā vēstule nebij vēl nosūtīta, kad sa-

ņēmu šodien Jūsu vēstuli līdz ar pielikumu. Še dažas at-

bildes uz Jūsu atsevišķiem jautājumiem. Atbildēt visādā

ziņā vajga uz vācu pretrakstu, — <tas rāda, cik plaši vā-

cieši tura savus aģentus, kas «die ūberall Stimmung fūr
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Deutschland machen sollen», citiem vārdiem, «kas publiku
lai piemāna par labu vācu militārismam»)7.

1) Kurzemē un Vidzemē, tāpat Igaunijā, visa vietējā
pašvaldība ir sakopota landtāgos, kuros valda neaprobe-
žoti vācu baroni, jo pilsētu reprezentantu ir niecīgs skait-

lis un zemnieku nav nemaz. Latvieša nav neviena land-

tāgā, jo arī pilsētas tur reprezentētas tikai no vāciem.

Landtāgi līdzinās apmēram Šveices kantonu parlamentiem

(no visiem iedzīvotājiem ievēlētām reprezentācijas sapul-
cēm), un lai nu šveicieši iedomājas, ka kantonā, kurā ir

6% vāciešu un 94% franču, šiem 94% franču nebūtu ne-

viena paša priekšstāvja, bet visi būtu tikai vāci!

Latviešu priekšstāvji ir tikai pagastvaldēs, un tad arī

tikai tādēļ, ka pie pagasta pieder tikai zemnieki; bet arī

te pagastos šogad vēl mēģināja pierakstīties vācu baroni,
lai arī pagastos dabūtu noteikšanu.

Zināms skaits latviešu priekšstāvju ir draudzēs, t. i.,

baznīcas pārvaldēs. Bet gandrīz viscaur mācītājus ceļ ne

pati latviešu draudze, bet tos ieliek vietējais barons, —

t. s. patronāta tiesības. Vislielākā daļa mācītāju ir vā-

cieši — latviešu draudzēm!

2) Rīgā un lielā daļā citu pilsētu — domes (sapulces)
un valdes (izpildu orgāni) ir vācu rokās tādēļ, ka pilsētu
vēlēšanās pēc likuma var piedalīties tikai niecīga daļa

iedzīvotāju — tikai bagātie, un tie ir vāci. Rīgā ar pus-

miljonu iedzīvotājiem — vēlētāji ir laikam kādi 20 000—

50 000, tātad desmitā daļa!

3) Latviešiem līdz ar karu nav dotas it nekādas tiesī-

bas. Visas tiesības (valodas), kuras atņemtas vāciem, tiek

dotas krieviem. Skolās, pat pagastskolās, kur mācās tikai

latv. bērni, mācības valodai jābūt krievu; un latv. valoda

top pielaista tikai uz pāris gadiem! Kad nupat pārdēvēja

vācu vārdus pilsētām, tad neatstāja vis iedzimtos latv.

vārdus, bet deva krievu vārdus: «Frauenburg» nepalika

vis «Saldus», bet «BoroHßAencK», «Jakobstadt» — «Hkob-

AeBo»; Jelgava paliek «MnTaßa» — «Mitau», nevis «Ea-

raßa».

4) 1905.—7. gados latviešu mājas dedzināja vācu ba-

roni, kuri vadīja un rīkoja krievu zaldātus un visur sa-

stādīja listes par nodedzināmām mājām un nošaujamiem
latviešiem. Tātad ne krievi to darīja, bet vāci, jo inte-
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rese taču tikai vāciem aizstāvēt savas baronu tiesības un

atriebt latviešu zemniekiem par agrārnemieriem 1905. g.;
krieviem tādas intereses nebij, un bieži krievu zaldāti

un virsnieki liedzās izdarīt sevišķi necilvēcīgus baronu

atriebības darbus.

Piezīmes par «Les Lettons»8. Lūdzu nopērkat sev to N

un atzīmējat gar malu rindiņu skaitu (81), ik pa piecām
rindiņām (5, 10, 15, 20). Piezīmes rakstīdams, uzrādīšu

rindiņas skaitli.

5) Abas provinces tiešām latviešu, bet saucas viņas
Deutsche Ostseeprovinzen

9 visus gadsimteņus; vāci par
viņām runā kā par dzimtu vācu zemi, tā arī šinī karā vācu

karaspēks runā par «vācu provinču atsvabināšanu no

krieviem».

9) Vāci — infime minoritē10
, jo — 7%.

13) Arī šī atzīšanās ir interesanta, ka krist, ticība bij
tikai praetextus H iekarošanai. To liedz<as> vēl tagad visi

vāci.

26) Vāci nav cinquieme
l2

,
tas būtu 20 %no iedzīvotā-

jiem; nē, viņi tikai 7% un, ja atskaitītu pārvācinātos lat-

viešus vai tos, kuri aiz ekonomiskas atkarības no vāciem,
bankām utt. pie tautas skaitīšanas uzdodas par vāciem,

tad varbūt nebūtu i 5%.

27) Verdzība atcelta no krieviem, jā. Vāci vienmēr ap-
galvo arī vēl tagad, ka baroni paši būtu brīvībā laiduši

zemniekus.

29) Krievu, pat absolūtā valdība, vairāk ieciesta nekā

vācu. Tādēļ mēs negribam, ka mūs iekaro tagad Vācija.
Krievi apspiež, bet ne tik sistemātiski kā vāci. Un patie-
sībā jau Baltijā valda vēl tagad vāci, un krievu absolūtā

valdība ir dažā ziņā aizstāvētāja pret vāciem, tiem Kul-

turtrāgeriem13
.

30) Latviešiem tendence pēc demokrātiskas nacionālas

autonomijas Krievijas valsts piederībā. Republikāniskas
tendences tikai nedaudziem, un arī republika domāta kā

sastāvdaļa no Krievijas republikas, par kādu domā krievi.

Par patstāvīgu latv. republiku kopsakarā ar citām mazām

Baltijas jūras tautām ir runa bijusi tikai literatūrā, bet

bez jebkāda mazāka iespaida publikā.

35) Jā, latvji visizglītotākā tauta Krievijā. <Arī te atzī-

šanās.) Manā krievu brošūrā Jūs atradīsat, ka latvji iz-

glītotāki nekā Balt. vāci!
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35—40) Arī tāļākais par universitāti taisnība. — Vāci
citkārt noliedz pašu Bildungsf āhigkeit 14 latvjiem.

40—45) Arī taisnība! Ne vien gramatiskās formās, bet

arī vārdu celmos latv. valoda no visām dzīvām valodām

pasaulē ir vistuvākā sanskritam, izņemot, protams, dažas

indiešu valodas. Mēs esam tātad visvecākā, visaristokrā-

tiskākā cilts Eiropā, ar visvecākām ciltsgrāmatām. Arī

dzīvojuši Baltijā mēs esam no visiem visilgāk: 6000 ga-
dus, ko pierāda vācietis Becenbergers

15

,
slavenais valod-

nieks Karaļaučos.

45—52) Arī tie glaimi par ātri augošo literatūru ir pa-

reizi, tautas dziesmu mums ap 40 000, ar variantiem kopā
200 000. Bet tur nav ieskaitītas teikas; teiku ir ap 6000.

Es nebiju rakstu iepriekš izlasījis, bet rakstīju piezīmes
reizē ar lasīšanu. Nu redzu, ka raksts «Les Lettons» nav

nebūt no vācieša, bet varbūt no krieva, visādā ziņā no

drauga. Tātad manas rindiņas vēstules sākumā par «vācu

aģentu» šinī reizē nevietā.

Raksta otra daļa turpret ir laikam no šveicieša, laikam

vācu šveicieša, kurš dzīvojis tikai vācu aprindās un nemaz

nav pazinis ne latviešus, ne Latvijas apstākļus.

1) Vācu baroni saucās par uzticamākiem krievu cara

pavalstniekiem un ar to turas un valda Baltijā. Ar to viņi
arī izlietoja krievu valdības varu, lai apspiestu 1905. ag-

rārdumpi. Krievu valdība stiprā atkarībā no pilsgalmnie-
kiem un vācu baroniem, kuri gadsimtiem turējušies krievu

administrāci jā un karaspēkā. Arī ķeizariene ir vāciete. Arī

pate valdošā ģimene nav Romanovi, bet Hoilstein-Got-

torp; 16 Romanovi ir izmiruši. Šis ķeizars vēl sevišķi vācu

atkarībā, un vēl sevišķi 1906. g. revolūcijā pavadīja, glā-
biņu meklēdams Vācijā, Hessenā un Potsdamā. Kā lai vācu

baroni nebūtu dabūjuši 1906. g. krievu zaldātus priekš
latv. zemnieku apspiešanas? Un turklāt Nikolajs II tik

ļoti baidās no revolūcijas sava paša zemē. Viņš vēl salīgs
mieru ar Vācijas ķeizaru tagad.

2) <Bet> vācu baronu uzticība caram nebūt nerunā pretī

tam, ka Baltija jāatdod Vācijai, ka Krievija tātad jāno-
dod. Cars pats varbūt Krieviju nodos, kā Louis XVI17

no-

deva Franciju, arī baidīdamies no revolūcijas. — Ir vācu

ģenerāļi, kas kaujas krievu karaspēkā, bet ir daudzi ba-
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roni, kas kaujas vācu karaspēka; un ir daudzi, kas jau

nodevuši krievu karaspēku: Rennenkampfs, Siewers18 jau

sodīti, arī Miasojedovs
19

,
kurš patiesībā esot bijis vācietis,

vārdā Stolz, no Volgas kolonistiem. Lielie krievu zaudē-

jumi Prūsijā, pie Mazūru ezeriem, tad Galīcijā, arī pie

Lodzas izskaidrojas ar vācu virsnieku nodevību!20

66) Netaisnības vāci necieš nekādas, jo tagad aizliedz

viņu valodu un dažus pat izraida, tāpat kā žīdus no Kurze-

mes, tādēļ ka viņi nodod krievus un pakalpo ar spionāžu
iebrūkošam vācu karaspēkam. Tā nav netaisnība vai at-

riebšanās, bet kara nepieciešamība: novērst spionāžu un

pakalpojumus ienaidniekam.

70) Sarkanam Krustam vāci un vācu landtāgi devuši

smieklīgi niecīgas summas samērā ar nabago latviešu dā-

vanām.

73) Deutscher Verein21 aizliegts, tādēļ ka propagandēja

priekš Vācijas.

71) Vāci paši neliedz, ka viņi apspieduši 1905. .g.

dumpi, — skat. viņu grāmatu «Lettfische] Revolution».

60.

K. EGLEM

Kastaņolā 1915. gada 30. maijā

Mīļais, tāļais draugs, . saņēmu nupat Jūsu kartiņu no

Persijas un rakstu tūliņ, lai izteiktu, cik ļoti es priecājos

par dzīvības zīmi no Jums. Es biju Jums jau reiz rakstījis
uz Harkovu, jo avīzēs bij ziņa, ka Jūs tur guļot slimnīcā,

bet tagad jau daudz nejaušību. Lasīju arī, ka Jūs Persijā,
Tagad nu zinām, kur jūs domās meklēt. Novēlam Jums

stipru veselību, Asp[azija] Jums arī sūta labākos vēlēju-

mus, — mums, latviešiem, jau ir izturība, cenšanās un

apzināta griba, vajga tikai drusku laimes, tad mēs sa-

sniegsim lielas lietas, vispirms savu mīļo Latviju brīvu.

Kā iet brālim Rūdolfam? Ja mīļie mājenieki lasa šo kar-

tiņu, tad lūdzu arī viņus paziņot man par to un par Vid-

zemes dzīvi. Visu labu, daudz spēka un ticības uz labā

uzvaru un daudz laimes. Sirsnīgi mīļi sveicina Jūs Asp.
un Jūsu Rainis.

Ar plankumiņu apzīmēta lejā mana dzīves vieta Cas-

tagnolā.

Exp,: A. Naglin. Castagnola, Suisse.
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61.

A. KIRHENŠTEINAM

Kastaņolā 1915. gada 30. maijā

Mīļais draugs, rakstu Jums tik vēlu tādēļ, ka ar to kop-

komiteju
1

bij grūti sadzīt galus kopā. Nu jau mēs skaitā-

mies kā sastādījušies, bet riteņi vēl nerit diez cik labi.

Viss nokavēts un grūti salabot. Arī aplabināt grūti, īsti

tas tas grūtākais, — sarūgtināto ir tik daudz; šodien pat

eizrakstīju A. Ķēniņ kdzei: viņa tiešām bij jau pirms
daudz strādājusi, bet nekā nevarēja saskaņot nesaskaņas,
kad viņa būtu nākusi kopkomitejā; viņa beigās uzupurē-

jās, un tad iznāca. Bet viņai rūgtums paliek pāri. Atrak-

stāt kādu vārdu, kā Jums iet? Kā kundzei? Ko darāt un ko

nodomājat darīt? Vai pie mums arī piedalītos? Bet par

visām lietām daudz sirsnīgu sveicienu.

Rainis.

62.

SIVRJĒ

Kastaņolā 1915. gada 8. jūnijā

Jūsu rakstu «dans les provinces baltigus» 1
(Le Matin,

le 17 mai 1915) mēs, latvieši ārzemēs, lasījām ar prieku
un pateicamies Jums, jo tā ir reta parādība franču presē,
kur gandrīz [vienīgi] «Annales des Nationalitēs» sniegusi
ziņas par mūsu zemi un tautu.

Vajadzēja pienākt mūsu nāves stundai itin tuvu, lai

Eiropa ieprasītos, kas tie tādi latvieši ir, kas tur klusībā

mirst no vācu zobena? Eiropai agrāk neatlika laika pain-
teresēties par tautu, kura visilgāk dzīvo Eiropā, kopš
6000 gadiem, un kura ir visaristokrātiskākā, jo visāris-

kākā tauta Eiropā, vistuvākā vēl dzīvā radiniece mirušai

sanskrita tautai.

Jūs, mans kungs, minatto pareizo, bet maz zināmo faktu,

ka šī latviešu tauta ir devusi tagadējā karā Krievijas ak-

tīvai armijai 400000 zaldātu, un labāko zaldātu, pa lielā-

kai daļai gvardu, — tāda tauta nevar būt des serfs 2

,
kā
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dzird vācu avīzēs; nē, latvieši ir viena no augstākām kul-

tūrtautām Krievijā, varbūt Eiropā.

Un atļaujat nu jautājumu, vai šie 400000 augsti kultu-

rālie zaldāti, — kas ir skaita ziņā tikpat daudz, cik varo-

nīgo serbu, kultūras ziņā daudz vairāk, —• vai tie nebūtu

varējuši atspiest atpakaļ visus uzbrucējus — vāciešus, tā-

pat kā serbi austriešus, ja viņiem būtu ticis ļauts aizstā-

vēt pašiem savu zemi kā serbiem? ja šie latvieši nebūtu

tikuši izkaisīti pa visiem plašiem un svešiem Krievijas
kaujas laukiem, kur tie varēja tikai varonīgi mirt, bet ne

uzvarēt.

Faktiski pat zemnieki — nezaldāti būtu spējuši turēties

pret vācu priekšpulkiem, ja vien nebūtu šiem zemniekiem

no krievu valdības atņemti ieroči, kādi tika gan atstāti

vācu baroniem, iebrucēju — vācu ciltsbrāļiem.

Un ja Jūs, mans kungs, un varbūt arī plašāka franču

publika atzīstat, ka tiešām šis pusmiljons Krievijai uzti-

cīga karaspēka būtu labāk noderējis, kaudamies Baltijā, —

vai tad frančiem nebūtu laiks kliegt, lai Krievija dara to

vēl tagad? jo Krievijas lieta ir arī Francijas un visas ci-

vilizētās Eiropas lieta, un tā prasa, lai Baltija netop at-

dota vāciem.

Mums, latviešiem, kā tautai ir pārestība nodarīta: jāat-
zīst kaut pēdējā brīdī mūsu tiesība pastāvēt kā atseviš-

ķai tautai un autonomai valstij, neatdalāmai jaunās Krie-

vijas daļai! Pārestība, kas nodarīta mums, ir nākusi par
ļaunu Krievijai un Eiropai, taisnība pret mums darīs labu

Krievijai un Eiropai. Ir Krievijā lielākas un stiprākas tau-

tas par mums, bet mūsu ģeogrāfiskais stāvoklis ir vienīgs:
mēs, latvieši — leiši, kā patstāvīga tauta un valsts, esam

pēdējais un stiprākais cietoksnis, kas aizstāv Petrogradu
un līdz ar to Krieviju; kad krīt Rīga un Latvija, tad krīt

arī Petrograda un Krievija. Bet tām nebūs krist, to nevar

pieļaut civilizētā Eiropa. Bet mēs, latvieši, varam atturē-

ties pret uzbrucējiem — vāciem tikai kā patstāvīga

tauta un valsts vienība. Ja mums arī tad jāmirst, tad mēs

mirsim ar apziņu par labu civilizācijai, kuras vecākā un

reizē jaunākā atvase mēs esam.

Un letton3
.
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63.

J. KRAUZEM

Kastaņolā 1915. gada 22. jūnijā

22. 6. 15. Krauzem.

Lai Latvijā karš sveras arī par labu vāciem, visādā ziņā

galvenā lieta paliek: izsaukt latviešos apziņu, ka viņi ir

patstāvīga tauta, kurai nepieciešama arī patstāvīga dzīve,

garīgi un politiski, jo, kad nav politiskas patstāvības, taps

apspiesta arī garīgā dzīve. Mums jātiek vaļā no uzskata,

ka spējam dzīvot tikai no vācu vai krievu žēlastības. Ari

proletariātam un s[ociāl]d[emokrāti]jai vajadzīga tauta, un

brīva tauta, proletariāts cieš visvairāk no tautas apspie-
šanas. Prolet. un s. d-ja var tikt pie sava mērķa tikai caur

internacionāli, bet tā pamatojas uz tautību, nācijas pa-

stāvēšanu. (Nokaut pāris miljonu tautļas] ir nokaut pāris

miljonu proletariāta.) Kosmopolītisms ir utopija un vec-

modība, beznācijas ļaužu nav, beznācijas stāvoklis ir tikai

tāļš mērķis, bet ne līdzeklis uz mērķi. Kosmopolīti ir pū-
lis, ne organizēta masa, kura saslēgta nācijās; kosmopo-
līti ir skaidas un pelavas, ne lietaskoks un graudi.

64.

J. GABRIM

Kastaņolā 1915. gada 27. jūlijā

Augsti godājamais, dārgais gara brāli!

Nosūtīju Jums telegrammu, ka mana sieva saslimusi

un ka es nevaru ierasties uz konferenci. Es rakstiski sa-

gatavoju tai savus priekšlikumus rezolūcijas projekta
veidā, ko nosūtīšu Jums. Ļoti nožēloju, ka neizdevās sa-

tikties un iepazīties ar Jums. Bet varbūt tomēr to vēl

iespējams realizēt? Ja nu Jums būtu iespēja pavizināties
aiz Gotharda1? Brauciens ir brīnišķīgs, bez tam Jums ir

tiesības uz atpūtu, neskatoties uz visiem neatliekamajiem
darbiem! Varbūt Jūs finansiālā ziņā neesat gatavs tādam

braucienam? Atļaujiet man tādā gadījumā būt par Jūsu

baņķieri.
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Gadījumā ja mums tomēr neizdosies šoreiz sastapties,

atļaujiet griezties pie Jums ar dažiem man ārkārtīgi sva-

rīgiem lūgumiem! Norādiet man: lietuviešu gramatiku un

vārdnīcu (Kuršats2 varbūt ir labāka un praktiskāka?); gra-

matikas es labāk pārzinu vecās, zinātniskās (Schleicheru
3,

Neselmann4), — bet vēlētos praktiskas pašmācībai. Es

jaunībā runāju lietuviski, kā students mācījos lietuviešu

valodu, bet tas bija pirms 25 gadiem. Tāpat man gribētos
lasīt lietuviešu vēsturi un Jūsu rakstnieku galvenos dar-

bus; es pārtulkotu šedevrus latviešu valodā (esmu diezgan
daudz tulkojis). īpaši mani interesē drāmas; tā kā man ir

sakari ar latviešu teātri, es varētu sekmēt lietuviešu dra-

matisko darbu ievešanu latviešu teātrī. Esmu gatavs darīt

visu, lai tuvinātu abas literatūras, un ceru uz Jūsu līdz-

dalību. Jūs man arī norādītu galvenos lietuviešu žurnālus

un pa vienai galveno partiju avīzei. Lasot avīzes, visvieg-
lāk iemācīties valodas, tā es, piemēram, iemācījos itāliešu

valodu. Jums tikai vajadzētu man norādīt adreses, kur

pasūtīt jūsu avīzes.

Zēl, ka neizdevās sastapties, taču vēl redzēsimies. Cieši

spiežu Jūsu roku.

Jūsu

Rainis.

27. 7.15.

65.

J. GABRIM

Kastaņolā 1915. gada 28. jūlijā

Dārgais, nepaguvis aizsūtīt savu vēstuli, saņēmu Jūsu

telegrammu. Man liekas, vēstule un priekšlikumi satur

visu, ko es varētu pateikt mutiski, iznāktu varbūt vienīgi
plašāk. Ja tiks pieņemtas kaut kādas rezolūcijas, es tās

parakstīšu tūlīt pēc saņemšanas. No maniem priekšliku-
miem Jūs redzat, ka es piekrītu pilnīgai abu tautu sa-

plūšanai. Deklarācijas ārzemniekiem būtu vēlamas, taču

ar tām būs grūtības; jo franču cenzūra ir pārāk stingra;
tas pats droši vien būs Anglijā. Šveicei nav sevišķa svara.

Taču es piekristu arī tam. Ja žurnāla dibināšanai vai ci-

tiem izdevumiem būs vajadzīga kolekte, es nosūtīšu arī

no savas puses.
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Ceru, ka Jūs reizē ar telegrammu nosūtījāt ari vēstuli.

Visādā ziņā pēc mana priekšlikuma saņemšanas atrakstiet

vai telegrafējiet, ja tomēr mana klātbūtne izrādīsies ne-

pieciešama. Taču es domāju, ka tā nebūs, it īpaši tādēļ,
ka tik kompetentā Ķeniņas kundze pateiks visu, ko vēl

būtu vēlams dzirdēt no latviešu puses. Bet es pašlaik esmu

nepieciešams šeit.

Dziļi nožēloju, ka iznācis tā, ka es nesastapos un neap-

runājos ar novadniekiem un brāļiem, kuri jau sen mani

ļoti interesē, taču apsolu vēlreiz, ka sastapsimies.

Sirsnīgs sveiciens visiem no Aspazijas un no Jūsu Raiņa.

Sirsnīgs sveiciens A. Ķeniņas kundzei.

28.7.15.

66.

J. GABRIM

Kastaņolā 1915. gada 24. vai 29. jūlijā

Ar lielu gandarījumu saņēmu Jūsu vēstuli. Jūsu neno-

gurstošā darbošanās mūsu zemes labā izraisa manī ap-

brīnu. Latviešu-lietuviešu konference šobrīd būtu ļoti vē-

lama. Atrakstiet man, kad Jūs braucat uz Zenēvu, es do-

šos turp.
Parīzē Jūs pēc pāris dienām saņemsiet atbildi uz Sivrjē

kunga rakstu, un lūdzu Jūs mēģināt ievietot šo atbildi

laikrakstā «Le Matin».

Ar sirsnīgiem un brālīgiem sveicieniem

Rainis.

67.

E. MELNGAILIM

Kastaņolā 1915. gada 11. augustā

Cienījamais, mīļais draugs, saņēmu abas Jūsu vēsules,

bet nevarēju savlaicīgi atbildēt, jo man bija steidzami

jāpabeidz kāds darbs. Baidos, ka kara dēļ šī pastkarte Jūs

vairs neaizsniegs, tomēr rakstu, jo tas, ko Jūs ierosināt,

ir svarīgi. Esmu Jūs vienmēr uzskatījis par nopietnu, un
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Jūsu jaunās muzikālās ieceres manas domas apstiprina.
To, ko Jūs gribat mūzikai, es gribu dzejai. Esiet mierīgs,

Jums ir mākslinieciskais spēks un draugi, kas saprot Jūsu

mērķus. Neatstājiet novārtā savu komponēšanu, lai ari

cik nelabvēlīgi būtu ārējie apstākļi. Arī komponēšanā
vienmēr jāvingrinās, citādi mākslinieciskais spēks nespēj

augt. Un, starp citu, neuztraucieties: strādāsim un gaidī-
sim, kamēr paiet karš, tad sāksim īstenot savus plānus.
Mākslai jākļūst plašākai.

Ar vislabākajiem novēlējumiem —

Nagliņš.

Esmu nodomājis doties uz Londonu, tiklīdz vien būs iespē-
jams.

Abs.: A. Naglin. Castagnola, Suisse. 1

68.

LAIKRAKSTA «JAUNAIS VĀRDS» REDAKCIJAI

Kastaņolā 1915. gada 12. augustā

12.8.18.

Cienījamā redakcija!

Jūs man laipni piesūtāt «Dz[imtenesj Vļestnesiļ» Nr. 151,

kur laikrakstu apskatā ar virsrakstu «Vācu parastais pa-

ņēmiens» pārdrukāts (rakstiņš) izgriezums no «Novļpje]

Vļremjaj», un tur ir runa par (Turciju) visas pasaules

musulmaņiem, ko <barona Oppenheima vadībā) kāda vācu

komisija musinājot uz panislamismu un visas pasaules
musulmaņu atdzimšanu un politisku neatkaramību, kuri pie-
ņemot vācu priekšlikumus, tiem dodot pulka naudas un

apsolot zelta kalnus.1 Pašā galā aiz visas pasaules mu-

sulm. aizslēptas pāris rindiņas par mani un sociāldemokrā-

tijas ievešanu latviešos, — tiešām tās nebiju pamanījis,

tādēļ pateicos par piesūtījumu. Kad 1892. g. vasarā torei-

zējais «D[ie]n[as] Lapļas]» redaktors taisīja savu ceļojumu
uz Berlīni, pat Bēbels ņēmies viņam iestāstīt visus sociāl-

demokrātijas labumus, solīdams pat redaktora vietu avīzē

«Vorwārts», gadījumā ja sociāldemokrātiskā virziena dēļ
tam sava vieta «D. Lapā» būtu jāatstāj.
Viss teksts vertikāli svītrots.
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Šīs denunc. rindiņas, kuras grib mani nostādīt par
ciešu nopirktu cilvēku no pašas manas atklātības] darbī-

bas sākuma, top noslēgtas ar otru denunciāc. «V,» virsvaldī-

bas pieņemšana tad izrādās vienīgais glābējs tā vien[iemļ
(t. i., musulmaņiem), tā otriem (t. i., nopirktiem latviešiem).
Ja jau pirmā denunc. ir bailīgi apslēpta (mans vārds arī

nav minēts), tadotra ir gluži tumša, laikam «Dz. V.» gribējis
neuzkrītošā kārtā norādīt, ka es esot pieņēmis vācu pa-
valstniecību, jo viņa ne sev[išķi] asprātīgi lasītāji varētu

tā viegli iztulkot «virsvaldību».

Nu — pirmkārt: es neesmu pieņēmis ne vācu pavalst-
niecību, ne virsvaldību, nedz arī to vēlu latviešiem, es

esmu, kā jau dzimis, joprojām Krievijas pavalstnieks,
kaut ari varbūt otrās šķiras, bez dažām tiesībām, jo kopš
gandrīz 20 gadiem esmu trimdenieks, t. i., pirmais ceļ-
malā, kuru katrs var paplūkāt, ari pats pēdējais.

Otrkārt: es nekad neesmu bijis «V.» redaktors, ne pirms,
ne pēc «D. L-as» atstāšanas; man nav arī nekad pasolīta
ne «V.», ne citas vācu soc. dem. avīzes redaktora vieta.

Bet varbūt man vismaz Bēbels «iestāstījis visus soc.

dem-as labumus»? Laikam ar «labumiem» «Dz. V.» savā

valodā apzīmē: sociāldemokrātijas programmu un taktiku.

Arī to Bēbels nav darījis; nebija vajadzīgs, jo es to mā-

cību jeb tos «labumus» pazinu jau agrāk un «jaunā
strāva» no manis piekopta «Dienas L.».

Te nu es esmu atsaucis «Dz. V.» visas denunciācijas
pret mani, bet nu man jāprasa, vai atsaukums jel maz ir

vajadzīgs? Vai katram lasītājam, ari «Dz. V.», nebija tā-

pat redzama denunc. bezpamatība un smieklība? — Ka es

būtu slepeni ticis par Vācijas pavalstnieku, kur «Dz. V-im»

tik smalki speciālisti pat nebijušu lietu izzināšanā? Kā es

būtu bijis par visas vācu soc. dem-as mācītāju un notei-

cēju, kāds bij «V.» redaktors? Un kur tad būtu likuši

veco Liebknechtu? Vai pārcēluši uz māmuļas laikrakstu

kā Rode-Ebelingu uz māmuļas teātri? Bet māmuļas laik-

rakstā «Bļaltijas] Vļestnesis]» toreiz bij jau priekšā cits

vāciets — A. Vēbers?

Tad — šīs denunc, vismaz netieši, nāk no «Dz. V.»

speciālista tādās lietās, no J. Jfankava], kurš top turēts,

lai nomelnotu visu, kas nav galīgi reakcionārs un melns.

Uz viņu latv. sabiedrība neskatās vairs nopietni un viņam
neatbild; arī man nav bijis vajadzīgs to darīt, kaut gan

viņš mani uz visu, kas ar mani sakarā, apkaro ar speciā-
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lista līdzekļiem, un nu jau vairāk gadus no vietas. Kā-

dēļ man būtu jāatbild šoreiz?

Taisnība — šoreiz denunc. ir bez paraksta un J. J. ta-

gad nebūtu baidījies parakstīt, jo nu viņš ir uz visu spē-

jīgs. Bet varbūt lieta arī viņam likās par daudz nelāga?
Arī no tā viņš vairs nebaidās. Denunc. nāk no pašas
«Dz. V.» redakcijas, — bet vai tagad uz «Dz. V.» pašu

jāskatās nopietnāk nekā uz J., viņa runu? Vai «Dz. V.»

jāatbild? Es nebūtu rakstījis, bet ir viens apstāklis. Kad

es biju_ «D. L.» redaktors, man padotais apakšredaktors

bij M. Arona k[ungs], tagadējais «Dz. V.» redaktors. A. k.

toreiz mēdza izgriezt gabaliņus no avīzēm un piespraust

savas piezīmes, taisni kā šoreiz; varbūt tas vēl tagad ir

viņa darbs. Toreiz gan viņš izgrieza tikai no vācu avīzēm,

jo neprata krieviski, bet tagad, ticis par «īstu slāvu», būs

iemācījies arī krievu valodu, — kas tur ko neiemācīties

valodas, kad ir spējīgs iemācīties nevalodas? Jaunajam
«slāvam» tikai vēl palicis «ģermāņu» stils («taisīja ceļo-
jumu», kur latvietis teiktu «ceļoja»), no tā viņu var pazīt.

Tātad es domāju, ka A._k. pats rakstījis šo denunc, tādēļ
tā tik bailīgi apslēpta. A. k. gan ir vēl bailes un zināms

kauns. Šis ir apstāklis, par kuru runāju, kura dēļ es šo-

reiz tomēr rakstu. Par spīti visam, visai «Dz. V.» politikai
(kuru «taisa» ne viņš), es tomēr Aronu Matīsu biju turējis

par goda vīru, kaut ari pretnieku, savus bijušos apakš-
niekus un draugus es vismazāk varu aizmirst; kā tādu

biju ari viņu apsveicis viņa jubilejā, zinādams, ka tādēļ
man uzbrūk sociāldemokrātu partija, kura nepazīst jūtas.
Tāpat A. k., kurš 1893. un turpmākajos gados bij pats
«jaunās strāvas» līdzstrādnieks, ļauj savā laikrakstā

apgānīt šo «J. str.», sava paša pagātni; tagad viņš drukā

denunc. manā personā pret «j. strāvu», jo es tiešām —

jāatzīstas — biju viņas iesācējs un vadītājs. Ka tā no

vāciem nopirkta un sarīkota, ka vāci līdzi kā musulmaņi

samusinājuši mūs uz «latv. atdzimšanu un politisku neat-

karību», t. i., autonomiju, ko (tagad) jaun. slāvs vairs

negrib; tagad A. k. pats pārliecina mani, ka bijusi mal-

dīga mana ticība un viņa godprātība. Es veco ticību ne-

nožēloju, kad tik A. kgam nebūtu jānožēlo sava jaunā
ticība, ko tam iedevuši viņa laicīgās un garīgās maizes

devēji — «Dz. V.» jaunie īpašnieki un jankav[ieši].
Vai nu šī apstākļa dēļ bij vērts man rakstīt? Atspēko-

juma dēļ visādā ziņā nē. Kopš atstājos no avīžniecības

darba, man nebij laika vairs un es nemēdzu atklāti atsaukt,
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lai no kuras puses nāca neslava un denunc. Par šo dienišķo
ģifti, kura man tika pasniegta bagātīgāk nekā dien. maize,

tagad man — un varbūt arī latv. sabiedrībai — pāri tikai

neskaidras atmiņas: vācieši savās vācu un latv. avīzēs

(Pūriņu Klāvs) atzinuši, ka es liels laupītājs un man va-

jadzējis īsti nodarboties ne ar dzejošanu, bet ar banku lau-

pīšanu, — man tādu atzinību jāatraida, jo es nekad ne-

esmu bijis pat ne banku direktors; «Rīg[as] Avfīze]», kā

dzird, pat izpaudusi, ka es noņēmis Rīgas Pēterbaznīcas

torņa gailim zelta piešus, — arī tas man jāatraida, kaut

gan tiešām mani daudzi redzējuši pašā Pēt. bazn. tuvumā,

Plļatesa] drukātavā; kaut kur bijusi pat ziņa, ka es jau
miris, — vai ari tā man jāatsauc? Es jūtos dzīvāks nekā

jebkad, neskatoties uz visām manām slimībām, un ceru

pārdzīvot visus savus neslavniekus un denunciātus. To

atvairīšanai un ceļa līdzināšanai manam darbam es cerēju
uz darba darīšanu, meklēju drauga rokas, publicistus, kuru

darbs ir noskaidrot demļokrātijas] jautājumu. Par godu
latv. demokrātiskai presei un ar lielu pateicību man jā-
saka: bieži es tādus atradu, kaut gan reizēm arī rūgti
maldījos. Arī tagad es varu droši palaisties uz latv. sa-

biedrības lielāko un dzīvāko daļu — uz demokrātiju. Tā

man ļaus likt manus spēkus manā darbā, un ne atspēkoju-
mos. Un aiz manis stāv mūsu lielais palīgs laiks, kas ir

spēcīgāks par visiem tumšiem spēkiem.

Beigdams es gribu vēlreiz teikt, ko jau teicu citā vēs-

tulē: latv. demokrātijai, tautas lielākai daļai, jāņem savās

rokās visas tautas lieta, latvietība!

«Dz. V.» un reakcionāri visiem spēkiem un visiem de-

nunciācijas līdzekļiem grib tautu padarīt par savu privāt-
īpašumu. Pat šinī briesmu brīdī, kad svārstās svari par
mūsu tautu pašu eksistenci, «Dz. V.» pūlas pazudināt visu

mūsu demokrātiju, lai sagrābtu savās rokās noteicēju
varu un taisītu labu veikalu. Katras autoritātes zemīgs
pielūdzējs, viņš veikala dēļ nebaidās blakus augstākas
varas uzaicinājumam: uz visu partiju vienprātību, — likt

savu uzaicinājumu uz demokrātijas iznīcināšanu. Izlikda-

mies par latvietības sargu, viņš veikala dēļ sludina, ka

mēs neesam latvieši un ka mums jātop par īstiem slāviem.

Neviens demokrāts nav teicis, ka mēs neesam latvieši

un ka mums jātop par vāciem. «Dz. V.» bij vācu kalps,
kad veikals to prasīja.
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Demokrātijai jāizglābj latvietība no šīm netīrām ro-

kām. To dēļ daudziem (demokrātiem) bij apriebusies visa

latvietība. Bet vainīga nav latvietība; tā mūsu augstākā
manta; to lai sargā pate tauta, viņas lielākā daļa — de-

mokrātija.

69.

O. FORELAM

Kastaņolā 1915. gada 27. augustā

27.8.15. Leitnantam Oskaram Forelam. Apvienotais kāj-
nieku bataljons — 19/1.

Gaidīsim ar prieku sestdien pēc pusdienas.

Nagliņā.

70.

LAIKRAKSTA «JAUNAIS VĀRDS» REDAKCIJAI

Kastaņolā 1915. gada 6. septembrī

Tēvija briesmās. Aizmirstiet manu jubileju, pieminiet
Imantu! 1

Rainis.

71.

J. ŠUSTERAM

Kastaņolā 1915. gada 8. septembrī

8. 9.15. Šustferam].

Visa vaina tā, ka cīribļieši] tikai pēc gada atminējušies,
ka ir dzimuši latvieši, — tik maz mūsu biedriem ir paš-
apziņas un pašlepnuma; un par to man dusmas. Esi nu

latviešu rakstnieks gadiem cauri!
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72.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1915. gada 9. septembrī

Mīļo, dārgo, kas par prieku bija saņemt Tavu vēstuli

pēc tik ilga laika! un vēl kādu? tik sirsnīgu un mīļu un

ar tik pārsteidzošu un skaistu sveicienu! Tu taču un taču

esi dzejnieks, lai Tu kā liedzies! Vai tad Tava jūtīgā un

mīlējošā, un reizē straujā un maigā dvēsele nav īsta dzej-
nieka dvēsele? Un vai tad nedzejnieks var otru tā sa-

prast un otram līdzi just kā Tu? Tu esi dzejnieks, lai arī

savā veidā. Un taču skaisti ir tie trīs parauga dzejoļi, se-

višķi «Der verlorene Sohn» 1
, jo tas ļoti grūti tulkojams.

Tāpat «Meine Freunde»
2
, «Zur Beruhigung» 3

—es tekstā

neesmu diezgan skaidri izteicies, tādēļ ir radies mazs pār-

pratums. — Gaidīšu tagad Tava raksta atnākšanu. Bet vēs-

tuli Kautskim4 raksti pats visādā ziņā; man neklājas, un

tad es viņu nemaz nepazīstu, kamēr Tu gan. Vēstuli Kaut-

skim atsūti šurp, bez adreses, lai neceltos šķēršļi, es tad

visu kopā nosūtīšu viņam. Un nu, paliec sirsnīgi, mīli

sveicināts un skūpstīts un paldies par visu Tavu lielo mī-

lestību. Lai Tu nu drīz nāktu galīgi laukā no darba spai-
diem un varētu nodoties savam iemīļotam garīgam dar-

bam. Es būšu tas, kas visvairāk priecājas. Sveiks, dārgais

draugs! Sveicini savus mīļos no mums abiem. Tavs Rainis.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Suisse.

73.

D. STUČKAI

Kastaņolā 1915. gada 9. septembrī

9.9.15. Dor[ai].

Manu mīļo dārgumiņ, Tavu sirsnīgo mīļo telegrammu
saņēmu topat dien. Kāds man prieks! Ir tātad arī vēl man

personiskas un asinssaites ar dzimteni, ne tik vien garīgas
saites. Lai cik dzīvo nepersonisku dzīvi vien, ir tomēr it

kā drošāk, kā aeroplānam, kurš var nolaisties reizēm arī
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zemē un nav jāpaliek mūžam, gaisā karājoties. Un, kad Tu

atminies manis, tad taču ari dzimteni, jo es kā jēdziens
no tās neesmu šķirams. Es jau tūliņ domāju, ka mūsu

suga nav sausa koka, bet ar dzīvu sulu. Tu šinī briesmu

brīdī savā vietā ari vari iziet no sevis laukā uz lielo kus-

tību. Arī mūsu tautai tagad jāizšķiras, vai grib dzīvot

vai mirt: inteliģence grib bēgt un tātad mirt, bet tauta

izrāda stiprāko gribu dzīvot. Es esmu sev priekš dzīves,

izšķiries arī Tu. Labāk dzīvosim!

74.

J. OZOLAM

Kastaņolā 1915. gada 16. septembrī

16. 9. 15. J. Ozols, Balahanv.

M[ans] dļargais] draugs, mani aizgrāba Tava apsveikuma

telegramma: lielie tālumi un lielie laika sprīži nav spējuši
neko padarīt Tavai senai draudzībai uz Tavu biedri. Neko

viņi neiespēs padarīt tai lielai lietai, kas mūs vieno, un

tai mīļai, tālai dzimtenei, kas mūs audzējusi. Laikam un

tālumam būs jākalpo mums un būs jāsaved mūs atkal

kopā dzimtenē, kura būs brīva. Līdz tam paliec sveiks.

75.

A. BERTRĀNEI

Kastaņolā 1915. gada 20. septembrī

20.9.15.

Dziļi cienītā kundze, Jūsu sveiciens divkārt dārgs man,

jo Jūs mani apsveicat kā latvju darbinieku; ka tas, tagad,
šinī brīdī, sevišķi vajadzīgs latvju lietai, tās ari manas

domas, tas šai lietai arī pats nāks par labu. To es zinu arī

no Jūsu draudzenes. Jūsu sveiciens ir sajūsmas pilns iz-

teikums. Tā var dzīvot Latvija un dzīvos.
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78.

L. FORELAI-UPENIECEI

Kastaņolā 1915. gada 20. septembrī

20.9.15. Lokitfai].

Veselu rožu dārziņu Jūs man atsūtījāt sveicienā, Jūs

esat vai pati saulesmeita, kas kroņus pina sarkanrožu dār-

ziņā. Jūs pielīkāt arī kušķīti gailenīšu, kas atgādina man

bērnību, kura nu tik tāli, kā to citādi grūti atcerēties. Jūs

jau agrāk atsūtījāt mums «Les Etats-Unis dc la Terre»1
—

labāko grāmatu šim laikmetam un labākā cilvēka šinī

zemē (Šveicē) (es gribētu Jums vēlāk par to rakstīt); Jūs

atsūtījāt vēl agrāk savu mīļo, sirsnīgo kungu ciemā, kā

Jums par visu pateikties? Tas ir tik daudz, ka pateicības
vietā varam tikai lūgt pēc vēl vairāka •— pēc Jūsu pates

apciemojuma.

77.

J. KRAUZEM

Kastaņolā 1915. gada 20. septembrī

20.9.15. J. Krauze.

Dārgo tautiet un biedri, sūtam Jums visi trīs še palicēji
sirsnīgākos sveicienus. Mēs dzīvojam piemiņā par tām

skaistajām dienām, ko kopā pavadījām ar Jums. Dzīve no

piemiņām un cerībām, tā jau ir dzejnieka daļa, un kuru

tagad sāpes par dzimteni nepadara par dzejnieku? Tagad-
nes mums visiem ir maz, bet daudz pagātnes un vēl vai-

rāk nākotnes.

78.

P. SĒJAM

Kastaņolā 1915. gada 22. septembrī

22.9.15. Mārtiņam.

M[īļais] dļjaugsļ. Te nu būs mana tik vēlā atbilde un

paldies m[īļajiem] clrikiešiem. Tik vēlu iznāca nezinu kā;
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kad jel es būtu godīgi slims kā Tu, — bet tikai tāds ne-

pārvarams nogurums un slinkums! Palīdzi Tu, mīļais, iz-

skaidrot maniem draugiem, lai neņem man ļaunā. Varbūt

mani c-ši vēl neteiks nekā, bet kas būs ar citiem, tālākiem?

— Es tiklab kā nekam vēl neesmu atbildējis un pateicies,
un visi taču bij nākuši ar pilnu sirdi. Šodien atsūtītais svei-

ciens ir atkal tik aizgrābjošs kā tas bez paraksta, kas par
dēlu saucas. Nekad es viņa neredzēšu un nevarēšu pa-
teikties, — viņš atsakās no visa, viņš tik mīl un izteic

savu mīlu. Te ir īsts cilvēks, kā es to saprotu, no liela-

jiem, un taču nāk laikam no vismazākajiem. Tas ir mans

dēls, kādu es gribētu. — Divas strādn. biedrības, kas man

sevišķs prieks, atkal jaunatne, — ir tieši izaugusi paaudze,
kādu mēs tikai cerējām, mēs, vecie, un ar tādu jaun. pa-
audzi var Latvija dzīvot un dzīvos! Un mēs, vecie! Labi,

ka mēs arī spējam vēl rokas kustināt, kaut arī pamazām,
darīsim arī savu darbu. Un Tu nu varēsi vēl daudz izdarīt,

kad nāksi savā īstā vietā un darbā. Tev jūtīga sirds, to

es vienmēr piedzīvojis un tagad sevišķi, bet tāda ir va-

jadzīga arī priekš katra liela darba. Tavs vecais.

79.

J. VECOZOLAM

Kastaņolā 1915. gada 22. septembrī

22.9.15. Vecozolam.

D[ārgais] b[iedri]. Jūs esat dzejnieks ne velti, tik skaisti

ir Jūsu apsveik. vārdi un tik sirsnīgi izteikti, ka es, viņos
lasot lielo slavu, tīri drusku nosarkstu. Un tiešām visi mēs

tagad esam «krustā sistie», kāda tur starpība, ka viens

drusku agrāk? Labie vārdi, ko es tagad dzirdu no Jums

un no tik daudziem, ir teikti ne personai, bet principam.
Un princips ir: izturēt, lai uzvarētu! Un tas cilvēks, kuru

es gribu kā šī pr. nesēju, ir varons. Princips un nesējs bij
zīmēti uz lielo sabiedr. pārvērtības lietu, uz cilvēces

lietu, bet viņi tāpat zīmējās jau no sākta gala uz tautu, bez

kuras nav ne cilvēces, ne lielās lietas. To mūsu biedri ne-

saprata, un lielais daudzums vēl tagad nesaprot — no tu-

rienes mani uztraukumi un dusmas arī kartē Jums. Bet,

kad nu biedri grib ari latvietību un viņu autonomiju, tad
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mēs esam līdzi un gan atradīsim ceļus kā saprasties un

kopā strādāt. Ka Jūs un biedri atminas, ka mēs esam

tauta, tas man liek cerēt, kad tauta grib dzīvot, tad viņa
dzīvo.

80.

LATVIEŠU BIEDRĪBAI BAKU

Kastaņolā 1915. gada 24. septembrī

24. 9.15. Latviešu biedrībai Bakū.

Dārgie, cienītie biedri un draugi, Jūs man tie esat bi-

juši jau kopš ilgiem gadiem negrozāmās laipnās jūtās, un

daudz mīlas esmu piedzīvojis no Jums darbos un vārdos,

par visu esmu Jums <no sirds) pateicīgs. lekš Jums vien-

mēr izpaudusies sirsnība, latviešu dvēseles galvenā īpat-
nība. Bet latv. dvēsele ir tā, kas mūs turējusi kopā arī

lielākos tālumos un saistījusi vienībā arī klaidā. Šinīs mūsu

tautas visgrūtākās dienās, aiz kurām draud varbūt vēl

grūtākas, kad mums nav glābiņa ne no vienas, ne otras

puses, apzināsimies galīgi, ka mūsu vienīgais glābiņš iekš

mums pašiem, <iekš tās pašas latviešu dvēseles.) Kad arī

draud izraut mums no mutes latviešu mēli, nekad mums

neizraus no krūtīm latviešu dvēseli. Tā mūsu sāpju māti

Latviju darīs brīvu un ziedošu, kā Jūs cerat, — un pie-
pildīsies Jūsu un visu latvju cerība.

81.

N. BOKUMAM

Kastaņolā 1915. gada 25. septembrī

25. 9.15.

Dārgais draugs. Priecājos, šodien saņemdams Jūsu

ierakstīto pastkarti itāliešu valodā, pirmās divas nav pie-

nākušas. Varbūt neesat saņēmuši arī pastkarti latviešu

valodā, kuru Jums aizrakstīju? Tādēļ neesmu sūtījis ari

drāmu1. Nosūtu to tagad; pieliku vienu jaunu lapu par

personām. Liekas, ka Jums vajadzēs visu pārrakstīt.
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-Taču par uzvešanu, .tieši otrādi, cerības šobrīd ir ļoti

vijas, mēģināsim un cerēsim. Latviešu-lietuviešu sapulce
ir .laba lieta, bet nezinu, vai apvienošana izdosies, pro-

jekts gan ir nodots apspriešanai.
Kā Jums klājas? Ko strādājat?

Sirsnīgi Jūs sveicinu.

82.

H. ŠĀKAM-STEFENHĀGENAM

Kastaņolā 1915. gada 25. septembrī

25.9.15.
,;- ;..

.

Ļoti cienītais Stefenhāgena kungs. No laikrakstu ziņo-

jumiem es uzzināju, ka Jūs Tilzītē izdodat laikrakstu lat-

viešu valodā1
. Ja ziņas ir autentiskas, es lūdzu Jūs sūtīt

man laikrakstu abonementa veidā uz 1 gadu un 3 mēne-

šiem. Ja arī laikraksts neiznāktu latviešu, bet gan lietu-

viešu valodā, mans lūgums paliek tas pats. Abonementa

maksa tiks nokārtota tūlīt.

Augstcienībā A. Nagliņš. -

83.

V. VIDUNAM

Kastaņolā 1915. gada 25. septembrī

25. 9.15.

Ļoti cienītais kungs. Sakarā ar J. Gabra kunga ietei-

kumu es griežos pie Jums ar laipnu lūgumu piesūtīt man

Jūsu lietuviešu valodas mācību grāmatu. Es vēlētos mācī-

ties/lietuviešu valodu no tās vislabākajiem literārajiem
darbiem un tādēļ lūdzu arī pēc Jūsu drāmām, par kurām

pirms gadiem lasīju «Annales djes] Nļationalitēs]». Kā,vis-

labākā no vārdnīcām man pazīstama Kuršaiša vārdnīca,

bet Šveices bibliotēkās to pasūtīt nevar. Tādēļ lūdzu Jūs
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mani informēt, kādā veidā es varētu to iegādāties. Visus

izdevumus segšu tūlīt pēc Jūsu laipni piesūtītās informā-

cijas saņemšanas.

84.

F. CIELĒNAM

Kastaņolā 1915. gada 28. septembrī

28. 9.15. F. Cielēn[am].

Bārg[ais] draugs un biedri, Jūsu sirsnīgie sveicieni ir

tik laipni, tik pilni draudzības un mīlestības, ka Jūs — es

varu cerēt — mani atvainosat arī par vēlo pateikšanos.
Jūs jau diemžēl esat piedzīvojuši no manis vēlumu vēs-

tuļu rakstīšanā; vienmēr tā pati vaina, ka mani nervi ne-

strādā daudz; tagad pēc šo svētku dienu uztraukuma jūtos
atkal nelabāk. Mana veselība liek man samaksāt arī prie-
kus. Un prieks man bij šinīs svētku dienās liels par Jūsu

skaisto vēlējumu un lielisko dāvanu jo lielāks, kā negai-
dīts. Dante jau arī viens no maniem mīluļiem, kurš ar

laiku top arvien tuvāks. Jūsu iniciatīva jau arī manāma

berniešu sveicienā un lieliskajā dāvanā, kuri kā negaidīti

aizgrāba mani jo vairāk. Izsakāt visiem manu dziļu pa-

teicību un atvainojiet mani par novēlošanos. Latvju lietā,
kura mūs savedusi kopā, mūs arī tālumā un laikā saturēs

kopā atmodusies Jūsu mīla uz Latviju, un tā ir mana la-

bākā dāvana. Lūkosim nu visi visu darīt, lai Latvija dzī-

votu.

Es gribētu Jums un berniešiem vēl daudz ko tuvāku

rakstīt par Jūsu lēmumu, bet, lai nenokavētu šo, tagad
beigšu. Lai dzīvo brīvā Latvija! (Verte!)

Vienu piezīmi par latv. valodu: tajā Dantes pantiņā taču

visi vārdi ir latv. saknes — pilnīgi tie paši: segnrsekot,
tuo=tavu, corso*correre-skriet (vecāka forma), lascia-laid,
dire=tērzēt (cf A. Bielenstein), genti'gentis'ciltis, ļaudis.

Vēl v[iena] iedoma man bij: saucat to par nepiederīgu,
bet Jums kā draugam gribu to teikt: vai nebūtu iespējams,
ka es redzētu berniešu vārdus sev par dārgu piemiņu
ierakstītus kopējās lapās ar cīrikiešiem? Tur ir jau ierak-

stījušies davosieši.
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85.

I. KIVINERAM

Kastaņolā 1915. gada 28. septembrī

28.9.15.

Mans <dārgais) jaunais draugs, sirsnīgais sveiciens no

Jums mani sevišķi aizkustina: jā, Jūs esat mans jaunais

draugs, kā sakāt telegrammā. Jūs tā jaunā paaudze, kura

var būt man visdraudzīgākā, jo Jūs, nepazīdami mani per-
soniski, pazīstat un saprotat mani varbūt visdziļāk: mūsu

jaunība ir līdzīga, un tā ir sakne visai tālākai dzīvei. Strā-

dājat savu īpatnējo darbu, izkopjat savu īpatnējo dvē-

seli — saprotams, Jums priekšā liels darbs, — arī tas

priekš latvju tautas nākotnes, bet tagad domāsimuz latvju

briesmīgo tagadni, kā tur līdzēt ar saviem spēkiem.

86.

F. CIELĒNAM

Kastaņolā 1915. gada 8. oktobrī

Cielēn[am] 8.10.15.

T.1
tagad latv. lietai Šveicē ir ļoti kaitējis un vienīgi aiz-

raudamies no savām ne uz ko nepamatotām iedomām, it

kā pilsoņi būtu iniciatori latv.-leišu konferencē2
. Viņam

<un katram) taču jāzina, ka pilsoņiem nav vairs iniciatī-

vas latv. lietās; ka latv. tauta ir demokr. tauta; ka tautī-

bas lieta ir tautas, tātad — sociāldemokrātijas lieta. Ja

mēs gribam — jeb pareizāki; ja es gribu (jo līdz šim es

esmu vēl vienīgais) savienoties ar leišiem uz kopīgu dar-

bību kopīgas nacionālas autonomijas iegūšanai, tad es

gribu to kā sociāldemokrāts, kurš stāv uz demokrātijas,
t. i., tautas, pamata; kurš nav kosmopolīts, fantasts, bet in-

ternacionālists, reālists. — T. un Jūs negribat vēl, ka latv.

sajauc ar tumšiem leišiem un dod kopēju izglītības normu

52% lasītāji, es arī ne. Bet abas tautas ir taču viena pēc

asinīm, arī nabags un muļķis brālis ir tomēr brālis. Un

kopota latv.-leišu tauta būs taču nesamērīgi stiprāka nekā

mēs vieni paši. Vai neizglītības dēļ Jūs gribat atgrūst arī
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latgaļus, kuri ir [V2] milj.? Ja skaitāt izglītotos vien, cik

tad būs? Pāris 1000. Mēs leišus izglītosim. Es gribu taču

lielu politiku, veselu tautu, ne saujiņu inteliģentu, kuru

darbība izgaro runās. Man jāsaka kompliments Jūsu mī-

ļai kundzei3: viņas instinkts par labu leišiem ir pareizāki

spriedis nekā Jūsu prāts, kuru es turu tik augstu. Mūsu

biedri sociāldemokrāti aizmirsuši domāt ar sirdi, bet kur

sirds nepalīdz domāt, tur prāts pats top sīciņš un visas

domas un slēdzieni arī sīciņi. Tā mūsu oficiālā partija
ir nonākusi līdz birokrātijai un nodevībai, bet mēs gribam
lielu politiku: latvju tautu darīt lielāku, pievilkt brāļus;

gribam atsvabināt abas tautas nozares un tad iet palīgā
labā cīņā par visu tautu brīvību.

87.

A. CIELĒNAI

Kastaņolā 1915. gada 9. oktobrī

A. Cielēnļai] 9.10. 15.

Labs vārds visiem vajadzīgs, ari tiem, kas necieš, bet

no tāles noskatās, kā es. Kā lai palīdz tagad dzimtenei

briesmīgās bēdās? Tikai turoties jo stiprāki kopā darbā

un jūtās. Jums tagad gan briesmīgi ko ciest, tā izsvaidī-

tiem uz visām pusēm! Un nu vēl kurzemnieki, kuri visu

pazaudējuši: i mantu, i dzimteni, i savus dārgos. Jādzīvo

tomēr, jāturas pie savas zemes, jāturas tuvumā, jāturas

kopā svešumā, — un mēs tomēr dzīvosim kā cilvēki un

kā tauta.

88.

M. LIEPIŅAI

Kastaņolā 1915. gada 9. oktobrī

M. Liepiņ[ai] 9.10.15.

Mīļus sveic[ienus] sūtu uz mājām — vai vēl ir mājas?
vai vēl ir mājās tās skaistās sirsnīgās zeltenītes? Pēdējo

sadzirdēju no Jūsu puses Jāņu līgošanu. Nu kara troksnis
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aizdzinis līgotājus; un vīri līgo kauja, un zeltenītes kopj

nelaimīgos mājās un svešumā. — Man vēl dzīva piemiņa

no Jums — skaista palma. Tā aug un zaļo visam par spīti.
Tā augs un zaļos latvju zeltenītes un latvju tauta.

89.

L. VAGULIM

Kastaņolā 1915. gada 9. oktobrī

9.10.15. L. Vagul[imļ

Atgriezties dzimtenē! Jā, kā to izdarīt? Atverat durvis

uz plašumu, ne uz šaurumu; mēs nāksim palīdzēt pret
kopējo ienaidnieku, mēs neieskaitām to par atsvabinātāju.
Bet vai mums ir vēl dzimtene? Kas to lai zina? Tik vienu

es zinu, ka viņa mums atkal būs.

90.

A. ĶĒNIŅAI

Kastaņolā 1915. gada 12. oktobrī

12.10.15. A. Ķeniņ[ai].

Jūs, ļ[oti] c[ienītā] k[undze], nu atdodat ar atberuatbērām

par V2labu vārdiņu, ko esmu Jums teicis mierinādams,
kad Jūs bēdājaties par Latvijas likteni. Bij man tik pāris
abstraktu sausu domu, ka neaiziesim postā, bij tik sausi

žagariņi, un Jūs, proti, mani apberat ar svaigu lapu un

ziedu saujām, — tāda ir sieviete un latviete, pilnu sirdi,

dāsnu roku. Un vajadzīgi jau būtu no manis šinī briesmu

laikā tie labie vārdi: vēl vakar rakstīju Jums karti, kur

bij rūgtums par mūsu biedriem, kas liek atkal cerības uz

vācu kungiem, kaut gan uz kungiem cerēt viss ir velti.

Vēl vairāk man sāpēja, ka Austra Krauze arī taču tanī

pulkā un pēc sirds un straujām jūtām ir taču latviete,

nav sausa un sentimentāla vāciete, ko esmu diezgan manī-

jis visā labumā. Un ir tik cienīj. latvju darbiniece. Jā,

laikā nāk Jūsu sirsnīgais sveiciens.
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91.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1915. gada 13. oktobrī

13.10.15. Lilijai.

M[īļo] Lfilij], es viņu nakt sapņoju par Jums, un nu stei-

dzos Jums rakstīt. Kad diena ar savām bēdām un dusmām

aizplešas priekšā, tad sapnis atgādina, ka viena mīļa dvē-

sele tālumā bēdājas varbūt vēl vairāk, ka ir arī izrauta

un aizmesta bez ziņas svešā malā un nav pieradusi. Jūs

taču bijāt ko labi skaistu uzrakstījusi, un es klusi priecā-

jos un glaudīju Jums galvu. Pēc parastās sapņuloģijas

prieks nebūtu labs, bet man ir savi sapņi, kas runā tieši, —

un labi. Pieņemiet to sapni kā pateicību; jo patiesībā es

jau neiedrošinātos tā darīt, bet kā lai es citādi mierinātu

Jūsu bēdas par tēviju? Un kā lai Jums pateiktos par mī-

ļiem sveiciena vārdiem? Mūsu tautas bēdas ir lielākas

par vārdiem, un arī katra latvja bēdas, jo arī kārklu vāci

un spaļu slāvi kā nicinātu savu latvietību, sirdī arī viņi

bēdājas, ka nespēj būt latvji. — Bet nebēdāsim ilgi; no-

raudāt un ceļaties atkal kājās: Jūs esat dūšīga sieviete,

kā jau latviete; pirmā uztraukumā Jūs sarausaties, bet tad

darīsat, kas jādara. Mums, inteliģencei, taču vēl vieglāk;
nebaraties tagad uz pamatšķiru, tā vienīgā var mūs glābt:
saknes un stumbri, un zari der vairāk vētrā nekā ziedi.

— Palīdzat tagad bēgļiem ar darbu; zemniekiem tagad

visgrūtāk, tā ir vecā pamatšķira. Sakāt, lai nebēg bez zi-

ņas. Lūk, jau mēneši, kopš Rīgai vajadzēja krist pēc vācu

un bailīgo latvju aprēķiniem, bet vēl stāv. Un arī krisdama

dzīvos Latvija, kad tik gribēs dzīvot, kad nesabīsies no

pārdrošības eksistēt kā tauta; gars taču ir reāls spēks.
13.X 15.

92.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1915. gada 14. oktobrī

Kas Jūs esat par brīnišķu cilvēku! Jūs mani gluži apkau-

nojat. Tas jau es neesmu, par ko Jūs mani iztaisāt; tam es

gribētu pakaļcensties, tādam vajadzētu būt, — un Jūs
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savas degošās sirds liesmās tādu jau redzat. Jūs uzliekat

man briesmīgu pienākumu; kurš mirstīgais to varētu iz-

pildīt, kaut arī sadegdams, bet Jūsu sirds degs arvien vēl

tālāk. Jā, sieviete un latviete, kas jūt priekš lielas lietas!

Man šinī laikā, lielajās briesmās tautai un mazajā priekā

man, nācies bieži un biežāk domāt par tiem vārdiem: sie-

viete un latviete. Kāda dažādība un bagātība raksturos,

un tomēr visas aizraujas no latvības lietas! Un aizraujas
ne sausi un ne sentimentāli, un ne sistemātiski kā vāci.

Mums, latviešiem, taču ir bagātāka dvēsele; varbūt tādēļ,
ka jaunāka, varbūt tādēļ, ka izaug no divkāršas kultūras:

no vispārējās eiropeiskās vīrietīgās un no latviskās, tau-

tas dziesmu, sievietīgās. Mēs esam visvecākā un visjau-
nākā, vismodernākā tauta, jo šī divkāršā kultūra ir nā-

kotnes kultūra. — Es gribēju rakstīt rāmā vīrietīgā garā,
bet domāt par sievietību — ir aizrauties. Bet taisnība to-

mēr ir: reiz jau sievietes latvju tautai deva savu dvēseli

maigumā, dziesmās, — vai nu nevaram cerēt, ka sieviete

dos to otrreiz straujumā, briesmās! Ir iekustināta latvju
sieviete latvju lietā, un, kad sāk plūst paši zemzemes

dziļākie ūdeņi, tad plūdums neizsiks un dzīvos Latvija.
Pate proza top par dzeju, mūsu mazie darbiņi top lieli un

mūsu mazā ticība top liela. Man jāsūdz Jums arī savi

grēki; arī pret Jums: kopš mūsu pirmās sarunas Cīrihā es

biju. Jūs turējis par niknu vācu draudzeni, kas priekš ma-

nis nozīmē gandrīz to pašu kā latvietības pretnieci. Man

grūti savienot tos abus jēdzienus, bet es sāku saprast, ka

citāds gars to var. Es biju pārsteigts no Jūsu sajūsmotiem
vārdiem manā dzimumdienā, es tik tagad sāku tos saprast,
Kad man ziņoja par Cīrihas 6.10.15. sapulci, ka atmests

punkts par uzstāšanos pret vāciem, es redzēju tur atkal

uzstāšanos pret latvietību. Es tagad redzu, ka Jūs ar visu
to esat tomēr ne vien pārliecināta, bet sajūsmināta lat-

viete, un tad man pietiek, un tik jākaunas, ka esmu par
Jums sūdzējies kā vācu draudzeni. Tagad, lai arī kādi

Jūsu ieskati par līdzekļiem un ceļiem, latviešu lieta ir
labas un īstās rokās, kad Jūs esat kopkomitejas sekretāre.

Jūsu organizatoriskās spējas top vienā balsī cildinātas,
Jūs esat Cīrihā homonovus

1, bez ķildu pagātnes, Jums visi

uztic, — darāt tad to darbu, Jums tas izdosies. Kur vajga,
pamājat man ar pirkstu, es būšu līdz. Viens mans pa-
doms tūliņ, ko jau izteicu pirmā vēstulē: nevajga iesākt
ar kompromisu, bet vajga tūliņ sākumā noteikti izteik-
ties vai par Krieviju, vai Vāciju, — manas domas: par
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jauno Krieviju. — Par kopkomitejas oficiālo adresi bij
domāta Lozana tādēļ, ka tur latvjiem draudzīga avīze

«Gazļetteļ d[e] Lausanne», ka franču Šveicē intreses uz

krievu, tātad ari latvju pusi, ka no turienes labāka garīga
satiksme ar Franciju un Angliju, ar kurām (sevišķi An-

gliju) mums būs jārēķinājas tāļākā politikā kā ar draugiem
un patstāvīgas Latvijas pabalstītājiem, jo Anglijai ir ari

materiāla intrese uz mūsu patstāvību.

Tomēr vācu Šveice nav atstājama novārtā, jo pole-
mika taps vesta pa lielākai daļai vācu Šveicē, un labi., ka

tur tad arī ir sekretārs. Naudas vācamai centrālei atkal

labāk vieta fr. Šveicē. Kā to ierīkot, Jūs labāk zināsat.

Arī Robiņ j-kdze par to Jums rakstīs. Vācamas vietas būs

laikam katrā kolonijā Šveicē, varbūt vēlāk arī tālāk. Pat

Lugānā varbūt var vienu ierīkot, jo tres faciunt colle-

gium
2.— Vēl to: oficiālā amatā es nekādā negribu būt; es

gribētu drusku savu darbu strādāt, uztraucies es nu esmu

diezgan, nu varu mierā palikt, jo lieta ir īstās rokās. Bet

es visur būšu, kur varu palīdzēt ar savu padomu vai

vārdu.

Esat sirsnīgi sveicināta no Aspazijas

un Jūsu Raiņa.

Castagnolā

14.10. 15.

93.

A. ROŽKALNAI

Kastaņolā 1915. gada 15. oktobrī

Cienījamo jaunkundzi

Rakstu Jums, lai saņemtu kādas ziņas par Jūsu veselī-

bas stāvokli. Pēdējo dzīvības zīmi no Jums es saņēmu
jūlija sākumā. Atsūtiet man pāris rindiņu.

Dziļā cieņā —■

A. Nagliņš.

Kastaņolā, Tičīnā, Šveicē. 15.10.15.
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94.

V. RIKVEILIM

Kastaņolā 1915. gada 16. oktobrī

16.10.15. V. Rikveil[im].

Dļargais] b[iedriļ. Jūs es vienmēr esmu sevišķi cienījis,
kaut gan mēs personiski nekad neesam redzējušies, Jūs

man liekaties gluži pazīstams: tādu es sev tēlojos atklā-

tības darbinieku, kādam vajadzētu būt; man sen domas

tādu tēlot rakstos. Jūs esat apbrīnojams raksturs, jo visi,

kas par Jums runājuši atklāti vai personiski, zinājuši
tikai labu stāstīt. — Man ir vēl sevišķis iemeslis Jūs cie-

nīt kā teātra draugu, kurš domās atzinis un darbos atdzī-

vinājis teātra sociālo un audzin. misiju, kurai nav līdzīgas.
Priekš manis drāma ir skaidrākais un spēcīgākais ierocis

mūsu lielajā cīņā, kura taču galu galos ir garīga cīņa.
Kāds prieks man bij par atzinīgiem vārdiem no tāda gara
cilvēka kā Jūs. Tā man ir labākā atmaksa. Paliek, sirsn.

un mīļi sveicināts, tagad varēšu vēl drošāk cerēt uz uz-

varu.

95.

A. PRIEDĪTEI

Kastaņolā 1915. gada 17. oktobrī

Mīļie draugi, kā nu Jums labi iet, ka nemaz vairs nav

ziņu no Jums. Pēdējā Jūsu kartiņa ir rakstīta 14. majā;
tur solījāties drīz rakstīt plašāki, bet nekas pēc nav at-

nācis. Laikam nabaga Brencim tagad daudz darba, bet

vai nu maimiņa, vai Schon-Pauli varētu kādu rindiņu at-

Mēs dzīvojam pa vecam, drusku slimojam, tādēļ
ka dārgi maksā braukt uz Cīrihu pie ārsta. — [Garāks ne-

salasāms svītrojums.] Paliekat visi trīs, un ja ir vēl kāds

paziņa, mīļi, sirsnīgi sveicināti un skūpstīti.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Suisse.
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96.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1915. gada 25. oktobrī

25.10.15. R. Ivanpvfam].

Mums jāturas kopā vairāk nekā jebkad. Un tad mēs

pārvarēsim krīzi ne vien kā atsevišķi cilvēki, bet arī kā

tauta. To mēs nekad nedrīkstam aizmirst, arī kā biedri ne,

jo proletariātam tautiskums ir svarīgāks nekā buržuā-

zijai; tai ir diezgan naudas, lai iztiktu bez dzimtenes un

tautas, bet proletariātam dzimtene un tās valoda ir tas

dārgākais. Nevienam nav tiesības to anektēt. Mums va-

jag autonomiju; tā ir mūsu griba, jo tā vajadzīga mūsu

nākotnei. Bet arī tā mēs nepazudīsim. Mūsu gars ir pārāk
spēcīgs; mēs arī zem pelniem kvēlosim. Neskumsti, mums

ir nākotne.

97.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1915. gada 25. oktobrī

Lai Spīdola spīd,
Pret dimantu zobens lai slīd.

Kad Jūs nākat palīgā, tad

Daiļums nāk mums līdz.

Castagnola 25. X 15.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Lugano.

98.

A. ĶENIŅAI

Kastaņolā 1915. gada 26. oktobrī

26.10.15. A. Ķeniņ[ai].

Leišu izturēšanās tiešām drusku varmācīga; pats pro-

tests arī bij nevajdzīgs, jo tad jau bij atcelta piespiesta
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evakuācija, pateicoties protestiem domē un citur mājās.
— Mēs nevaram apmierināties ar kompromisu; mums no-

teikti jāzin un jāizsaka, vai gribam, ka mūs anektē Vācija,

jeb vai gribam autonomiju Krievu valsts sastāvā; es esmu

par pēdējo un par skaidrību, kura vienīgā der ari politikā.

99.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1915. gada 31. oktobrī

Mans dārgais draugs, mans labais Pauli, saņēmu visus

Tavas īstās draudzības un mīlestības pierādījumus, Tavu

vēstuli un Tavu lielo rakstu uz manu jubileju: tas raksts

ir viena vienīga draudzības augstā dziesma. Slavas vārdus

esmu dzirdējis diezgan, arī paļas, bet patiesību Tu man

saki ar pilnu vaļsirdību, ar drauga un sapratēja tiesībām;

un tas vien der i citiem, i man. Es vienmēr to esmu tei-

cis: visdziļāk spēj saprast draudzība un mīla; naids ne-

redz tāli un paliek pie ārībām, kuras asi uztver. Bet priekš
lielas un dziļas saprašanas, ne vien kritikā, bet visās dzī-

ves parādībās, vajadzīga mīla uz aplūkojamo priekšmetu.
To es saku gluži bez sentimentalitātes. Tas ir ekonomisks

likums dabā: mīla ir stiprāks spēks jeb kustība, jo netop
novilkta uz personiskiem blakus mērķiem, kā, piem., naida

spēks, kurš darbojas vairāk subjekta nekā objekta dēļ.
Mīla nav vairāk nekas kā subjekta dzīvības spēka izsta-

rošana uz citiem: personām vai lietām. Kā tāda viņa ir

dzinējs spēks arī vēsturē; viņa tuva rada intelektam, ga-

ram, varonībai. Vēsturiskais] materiālisms pareizs savās

domās, bet neprata novērtēt, šo garīgo spēku. Izskaidro-

jums dialektisks: v. materiālisms dzima kā pretstats ve-

cam ideālismam; bet sintēzi viņš nespēja dot, tā var nākt

tik tagad, kad redzam garīgo spēku. Šīs sintēzes attīstī-

bas gaitā esmu es: es izcietu agrāk nekā citi un briesmī-

gāk nekā citi šķelšanās un jaunsavienošanās procesu, tā-

dēļ ka man no sākta gala bij vājāki un vārīgāki nervi un

es biju viens kopš bērnības. Runā par manu talantu; es

nezinu, kas tas ir, es redzu tikai to, ko citi negrib redzēt:
aiz pārākas ticības sev, aiz liela spēka, lielas paļaujas uz

savu vai citu agrāko spriedumu, aiz paraduma, ari kūtrī-
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bas, aiz negribas sāpināt savus draugus un tuviniekus vai

citiem iemesliem; es neesmu tik personisks jeb vai citādi

personisks. Izsaku es to visvienkāršākā veidā, apmēram

kā runāju ikdienas runā; tik skaisti kā citi es neprotu iz-

teikt. Kad es tā teiktu, tas izklausītos neīsti. Gandrīz tā

Tu arī esi mani sapratis; galvenās lietās vairāk nekā kurš

cits. — Viens varbūt Tev izliksies nesaprotami, jo Tu turi

mani par ļoti personisku, pat agresīvu. Taisnība, bet tas

nerunā pirmām pretī. Es priekš sevis arī esmu tikai ob-

jekts, kas nodots manās rokās: es kopš bērnu dienu vien-

tulības esmu vienmēr par sevi spriedis un vēlāk sevi

audzējis un rīkojis kā kumeļu. Bet arī vienmēr spārdījies,
kamēr domājis, ka lieta tāda, kā es viņu redzu, un ka

tas der, ko daru vai lieku darīt. Piemēram, tas, ko nupat

runājām par partiju. Es no sākta gala domāju, ka p.., tu-

rēdamās pie v. materiālisma vien, atstāj neizmantotu lielu

spēku: garīgo un ētisko. Partijai pēc mana uzskata vaja-
dzēja būt ne vien saimnieciskai un politiskai, bet arī ētis-

kai un garīgai, un filozofiskai. Te mūsu nesaskaņu sākums

jau kopš 95. gada. Jansona nodevība 97. gadā mani tik

pastiprināja manā uzskatā, sevišķi pēc, kad redzēju, ka

pret to nav iespējams karot. 1 1903. pārnākot man mājās,
J. lūdza, lai aizmirstot bijušo; es to darīju, cerēdams, ka

nu tiks atzīta un piekopta ētika arī partijā. Es maldījos,
nekas negrozījās; protesti nelīdzēja. Man teica, es kaitē-

šot partijai. Tad es gāju citu ceļu: pozitīvi, savos darbos

vienmēr uzsvēru ētiku, garu, varonību, tā gribēdams to

ievest partijā. Masas to saprata un to pieņēma, ofic[iālā]

partija pretojās un palika pie tikai ekonomikas un tikai

politikas. 1905. gadā parādījās sekas abās pusēs: masas

izdarīja sajūsmas darbus, of. partijā Jansons atkal nedeva,

un of. partija atkal par to klusēja. Draudēja briesmas

p-ai, ētiskā izvirtība. Ko bij darīt? Mēģinājumi celt

gaismā veco lietu (no savienības2
v. c. puses) tika aizkavēti,

viss, kas bij nelabi darīts agrāk un vēlāk, tika nevis atklāts

un nosodīts, bet apslēpts pēc pilsoniskās politikas. P-a ne-

saprata, ka viņai vajadzēja darboties pēc jaunas ētikas,
t. i., proletāriskās politikas, bez viltības un varas, jo pret
to, pret pilsonību jau gāja cīņa. Vajdzēja propagandēt
šādu uzskatu un uzstāties pret ļaunumu p-ā. Es gribēju
pats to darīt, bet es biju slims un man bij cits darbs: pozi-

tīvi, ar literatūru tēlot jauno ētisko proletārisko politiku.
Uzņēmās to darīt toreizējais savienībnieks, kreisais sociāl-

demokrāts Jankavs, un darīja to sākumā arī kreisākās
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pārliecības vārdā.3 Kreisākie elementi viņu sākumā pa-

balstīja, bet tad atkrita, un, viens palicis, viņš meklēja
atbalstu labajos. Viņš arī bij laikam aizrāvies no cīņas un

sācis uzstāties ne kā sociāldemokrāts reformētājs, bet kā

pretnieks ne vien bezētiskam virzienam,, bet visai parti-

jai. Tur es nevarēju piekrist. Kad tika celta gaismā Jan-

sona lieta, Jankavs jau bij vairāk pretnieks p-ai un man

nekā J-am. Es domāju, nu partija sapratīs bezētiskā vir-

ziena kļūdu, un, izmeklēdama Jansona lietu, ievērodama

manu iesūtījumu, atzīs principā, ka Jfansons] darīja ne-

pareizi, 2 reizes nododams, bet p. kongress sankcionēja
nodevību, nemaz neizmeklēdams lietu. Tā bij pilnīga at-

sacīšanās no ētikas politikā; to darīja ne kāda frakcija, bet

visa oficiālā partija. No tā laika man nav vairs nekā ko-

pīga ar of. partiju. Bet jo tuvāka man tapa proletariāta
lieta, kura nu bija atstāta novārtā un kuru nu vajdzēja

glābt. Cik briesmīgas sekas ir gara un ētikas neievēroša-

nai, rāda arī vācu partijas izturēšanās šinī karā, kur ofic.

p-a izdarīja arī nodevību pret internacionalitātes principu,
nekavēdama karu.4 Nu būs jānāk jaunai internacionālei

un jādibinās uz garu, ētiku, domu brīvību. Te arī mans

sintēzes darbs: pārvarīgs uzdevums, jo nu jau esmu vecs,

bet jādara ir, jo tā ir mana dzīve. Sociālisms pats jāuz-
skata kā evolūcijas etaps: jārada jauns gars, jauna doma,

jauni veidi, jauna sajūsma; tam jāizaug no vecām sulām,

tām, kuras dzīves spējīgas. Te mans universālisms, vai

kā to sauc. Bet lai kāds nosaukums: saturs priekš manis

būs lielākas ciešanas nekā visas līdzšinējās — un Tu re-

dzēji, ka tās nebij mazas —: augt ir — pārlausties un sā-

pēt, — bet, lai velns rauj, es taču iešu. — Un varbūt nāks

dažs līdzi, Kas būs ar mieru uzņemties sāpes, atteikties no

draugiem un vispārējām domām —? Varbūt mana iešana

šoreiz būs tikai citāda, ne cīņa: es esmu redzējis, cik ne-

vērtīga katra cīņa, ja tā ir tikai negatīva. Varbūt es va-

rēšu palikt pie pozitīvas darbības; daudz kas ir pretī: pate
cīņa, pēc tagadējās pasaules domām jeb dogmām (jo tās

top uzspiestas), ir nepieciešama, pret pašu cīņu jācīnās;
mēs paši audzinātāji uz cīnīšanos. Bet bez pozitīvas dar-

bības, bez darīšanas nevar būt, jo nevar būt bez darba

un bez atpūtas. Bet radīšana ir atpūta. To jau Tu ari jūti;
i°_ tā ir brīva uzelpošana, patstāvīga nepiespiesta kustība,
kā rotaļāšana. Man sevišķi daudz vajga vājo nervu dēļ.
Sis briesmīgais laiks mani gluži nogurdinājis: mūsu tautu

un tēviju nāvē nost -— un viņā tik maza griba dzīvot kā
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tautai, tapt patstāvīgai. Tur arī partijas vaina, kas mācīja
dzīties tikai pēc šķiras un indivīda labklājības, ne pēc

dzīva organisma — tautas — patstāvības. Šķirām vajdzēja
būt tautā jeb nācijā un tautām internacionālismā jeb cil-

vēcē, bet nu partijas ļaudis pie mums domā šķiras ārpus

tautām kosmopolītismā, kuru nepareizi sauc par interna-

cionālismu. Bet cilvēce nepastāv no indivīdiem, bet no

tautām. Pārlēkt šo attīstības posmu nevar, kā nepareizi
s[ociālisti] Revolucionāri] savā laikā gribēja pārlēkt kapi-
tālismam. Ja mēs, latvieši, to darām, tad mēs iznīkstam kā

tauta, un nokaut latviešu tautu ir liels zaudējums cilvēcei,

jo mēs tikko sākam dot pasaulei tās dvēseles bagātības,
kas mums ir, — es tik zinu vienu: tautas dziesmās ir

veca ticība, kas būs jaunā. Sāpīgi par to rakstīt, gribētos
labāk pozitīvi rādīt. —• Es redzu, ka esmu reižu reizēm

aizklīdis par daudz tāli, bet, domājot uz Tevi un Tavu

darbu, negribot nāk domas; tikai dziļš un īsts cilvēks jeb,
kas tas pats — dzejnieks, ierosina. Tādā ziņā es arī Tevi

saucu par dzejnieku. Un izteiksmes spēja Tev arī ir. Ne-

vajdzētu Tev vis ļaut ierūsēt talantam, vajdzētu izrau-

ties šad un tad uz atpūtu, uz radošu darbu. Šinī brīdī tas

grūti, jo jāpalīdz cietējai mūsu tautai, bet vēlāk lūko vai-

rāk izrauties maizes darbam, kā Tu jau esi darījis: Tu

esi dzejnieks. Arī tas to pierāda, ka Tu par spīti visām

partijas dogmām un apkārtnei ej uzupurēties dzīvā darbā:

glābt cietēju tautu. — Partija atsakās konsekventi no

ļaužu glābšanas, jo neatzīst jūtu un garu, bet tikai mate-

riālās šķiras intereses. Bet še atkal piemērs, ka ar tādu

īsredzību kaitē pats sev. Tautas labā jāstrādā kopā visām

šķirām, arī māmuļnieks ir latvietis un cilvēks. Negrib
strādāt kopā tikai vēl galējie melnie, un arī aiz materiā-

lām interesēm. Tava pozīcija ir pilnīgi pareiza principiāli,
un Tava darbība ir uzupurēšanās ētiski. — Gribēju Tev

rakstīt daudz par literāriskiem un biogrāfiskiem jautāju-
miem sakarā ar Tavu rakstu, bet neiznāk šoreiz. Nosūtīju,
redzēs, kāds būs iznākums. — Sveicini Lepsku un saki

paldies par norakstīšanu.

Vēl ko, mīļais. Kad Tu tik skaisti vāciski tulko, vai Tu

negribētu uzņemties vāciski tulkot kādu no manām drā-

mām? Kura Tev ērtāki. To var izdarīt palēnām. Pēc tad

varētu no vācu tulkojuma tulkot krieviski, — un varētu

uzvest. Še es netīši iepazinos ar veco Eooopmkhhv (84 ga-

dus vecs); tas solās rekomendēt mani llļenKHHa-KvnepHHK
un JlßopcKan Maskavā — abas labi tulkojot, un JlßopcKa'i
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vēl savs teātrs. Ari HeMHpoßH^i-AaimeiiKO viņam labs

draugs. Tulkojumu izdarīt tā, ka lai es vārdu pa vārdam

prozā pārtulkojot krieviski, un viņas tad tulkotu pantos

krieviski. Bet nu viena nelaime, ka man nav laika, es gri-
bētu ko jaunu rakstīt (daudz gabalu jau iesāktu), un tas

būtu jāatmet, kad man jātulko krieviski. Griežos pie Tevis

pēc palīdzības: vai Tev nebūtu kāds latvietis, kas prot

labi krieviski un varētu uzņemties šādu prozas tulko-

juma darbu. Tas arī varētu HBopcKa'i mutiski piepalīdzēt,
kur viņa kādā nezināšanā. Tulkojumā jāatzīmē katras rin-

diņas gals, lai pantu skaits5 būtu līdzīgs oriģinālam. Varbūt

Tu zinātu tādu tulkotāju arī Pēterburgā? Atraksti, dārgo,
ko Tu par to domā. Esi mīļi sveicināts. [Paraksts.]

Vēl pāris piezīmes: kas tā tāda kultūrbiedrība Maskavā,

kuras priekšnieks esot A. Ķēniņš? Kādas tai biedrībai

naudas? Kādiem mērķiem? A. Ķēniņ kdze grib no tām dot

summas latv. lietas propagandai ārzemēs. — Lūdzams sa-

lasi un atsūti krievu laikrakstu NN, kuros minēta mana

jubileja («Pent», «Vrpo», «Poccrra»). — Šodien pienāk
Tava sirsnīgā telegramma, — izsaku siltu mīļu paldies vi-

siem sveicinātājiem, ari tiem darbiniekiem un rakstnie-

kiem, kuri mani pirmoreizi sveicināja: bēguļu apgādības
biedrībai, komercskolu audzēkņiem, brālim Sašam, Aku-

rateram, Annai Brigader, Ķēniņam, Dālem, Bērziņļam?], ari

Līgotnim un Birkertam, un visiem, visiem. Sāku jau pateik-
ties atsevišķi, bet apguru, neiztur veselība, lai man ļaunā
neņem. Daudz, daudz labu dienu, mans mīļais.

Rakstu nosūtīju, bet atbildes vēl nav; pacietīšos drusku

un tad rakstīšu vēl. Tulkojumi ir ļoti skaisti. Aspazija arī

to saka.

Vesels, sveiks. Tavs Rainis.

Kāda Minna Veinberg kdze atrakstījusi Aspazijai vēs-

tuli un gauži lūdz viņai tūliņ telegrāfiski sūtīt kādu palī-
dzību. Bet nu Šveices pasts nepieņem naudas sūtījumus

uz Krieviju, tādēļ mīļi griežos pie Tevis ar telegrammu,
lai Tu viņai palīdzi. Tunu redzēsi pats, kas darāms. Daudz

paldies Tev jau tagad no Aspazijas, un es zinu, ka Tu to

ļaunā neņemsi, lai Tev cik daudz darba un uzupurēša-
nās. — Tu esi īsts cilvēks. Paliec sveiks un sveicinu visus

savējos.

Vēstules kreisajā malā pierakstīts:
Man ļoti patīk, ka Tu savam dēlam clodi brīvību. Sveiks.
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Vēstules sākumā ar zīmuli pierakstīts:
Šo vēstuli, lūdzu, uzglabā, par tiem jautājumiem vaja-

dzēs rakstīt atklāti avīzēs. Sveiks.

100.

R. A. BERŽJĒ

Kastaņolā 1915. gada 3. novembrī

3,11.15.

Ļoti godātais Beržjē kungs!

Saņemiet manu sirsnīgāko paldies par tiem laipnajiem
vārdiem, kurus Jūs man nosūtījāt ar Robiņas jaunkun-
dzes starpniecību. Cik ļoti es ienīstu vācu dzelžaino dūri,

tik ļoti es mīlu Gētes dūri — «Faustu», kas parādījās vācu

gara ziedu laikā un pēc kura iesākās šī vācu gara noriets.

Mēs esam izmācījušies «Faustu» un gribam iet tālāk. Jums

ir vesela kolekcija no visiem «Fausta» tulkojumiem, at-

ļaujiet man tai pievienot arī savējo.
Par grāmatu «Buda» es būtu ļoti pateicīgs.

Patiesā cieņā.

101.

G. BROŠĒ

Kastaņolā 1915. gada 3. novembrī

3.11.15.

Augsti godātais Brošē kungs!

Jūs pilnībā pārvaldāt krievu valodu, tādēļ es nesākšu

Jūs apgrūtināt ar vācu valodu, kura ne Jums, ne man šo-

brīd nav patīkama. Vēl jo vairāk tādēļ, ka man Jums

jāizteic mana neliekuļotā, sirsnīgā pateicība, bet vissir-

snīgāk var pateikties krieviski. Mēs ar Aspaziju esam

sajūsmā par Jūsu rakstu: «D. p. letton» 1
un par tik glai-

mojošu uzmanību pret mūsu, Eiropā ne ar ko neievēro-

jamu tautu. Mēs, latvieši, uzskatām sevi par laimīgiem, ka
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Jūsu personā mums radies drošsirdīgs aizstāvis un popu-

larizētājs. Ar nepacietību gaidām parādāmies Jūsu lat-

viešu literatūras vēsturi2 un tāpēc mēģināsim sekmēt Jūsu

spožo un auglīgo darbību mazo tautu labā, bet jo sevišķi
latviešu tautas labā.

Vēlamās fotogrāfijas un dažus datus par latviešu lite-

ratūru Jums nosūtīs Robiņa.

Esiet tik laipns un paziņojiet man, vai Jūs nebūtu ar

mieru pārtulkot franču valodā latviešu lugu jambos 3

(3000 rindiņu). Ir tulkojumi rokrakstā krievu un vācu

valodās.

Par honorāru mēs vienotos vēlāk".

102.

A. ĶENIŅAM

Kastaņolā 1915. gada 4. novembrī

4.11.15. A. Keniņ[am]

Mēs esam aizraduši priecāties par tiem Ilgiem gadiem:

jau [30?] gadus es redzu, ka nemierīgi valstās no sāna uz

sānu Imanta1
un grib mosties un celties, bet, cik paceļas,

tik atkrīt. Diezgan viņš durstīts sānos, un, ja no šī pēdējā
vācu cirtiena neceļas, tad varbūt no tā arī paliks uz vietas,

un mums būs jāierīkojas uz citas sugas dzīvi. Tagad prieks
jau ir vairāk nekā biju cerējis, bet vēl nepietiek. Dzīves

gribu atspiež atpakaļ «Dz[imtenes] Vļēstnešaļ» melnie2
,

kuri paceļ Imantu tikai, lai ērtāk nomauktu viņam ādu, ko

pārdot. y2 milj. rubļu spiegu kompānijai Veinb[ergs] un

Zanders izmangojuši no «aprindām» sev; denuncē pat
Goldmļani] un Zālīti, kad tie nepalīdz pie «Dz. V.» privāt-
veikaliem. Tagad zagt ir taču drusku par daudz. — Jūs

redzat: aizradis esmu priecāties, bet ieradis daudz re-

dzēt, — ari tam ir savs labums. Un es domāju, par vēlu

nekad nebūs priecāties. Bet toties man ir citādi prieki,
un tādu es daudz esmu piedzīvojis šinī pēdējā laikā, es

priecājos, piem., par Jūsu prieku un Jūsu un daudzu

sajūsmu.
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103.

J. VECOZOLAM

Kastaņolā 1915, gada 7. novembrī

Mīļo biedri, saņēmu nupat Jūsu privāto vēstuli un varu

dot Jums no pieprasītiem datiem sekošos: «Uguns un

Nakts» izrādīta 11.0 reizes pa 4 gadiem, «Induls un Ārija»
60 reizes pa 3 gadiem, «Pūt, vējiņi» — 80 reizes pa 2 ga-

diem, «Zelta zirgs» izrādīts 50 reizes pa 5 gadiem. Vēl

šur tur nomales izrādes, tā ka visu izrāžu kopsumma —

pāri par 300. Dzeju krājumi visi kopā, līdz ar pārdrukā ju-
miem, neskaitot pakaļdarinājumus: izdoti apaļā skaitā

40 000 eksemplāros. — Fausta tulkojums piedzīvojis 3 iz-

devumus. — Vācu laikrakstos atsaukmes nedz par lugām,
nedz dzejām gandrīz nav bijušas, protams, atskaitot de-

nunciāciju rakstus; kuros krievu valdībai aizrādīts, lai

jele reiz aizliedzot izrādīt sociālistiskas lugas. Bet ir gan

bijušas atsauksmes Lettische literarische Gesellschaft1 ik-

gadus referātos par latv. literatūru; tur arī aizrādīts uz

kaitīgo tendenci, bet arī literārisko vērtību.2 Ja sadzīšu

kādu, nosūtīšu. — Saņēmu arī Jūsu oficiālo uzsaukumu un

redzu, ka Cīrihas biedri Jūs nepiedodamā kārtā mānījuši,

noslēpdami Jums, ka jau veselu gadu atpakaļ uz manu

iniciatīvu tika noturētas 2 konferences, kurās es izstrādāju

rezolūciju ar latvju autonomijas prasību 3
; tikai gadu at-

pakaļ Cīrihas biedri nebija vēl tik tāl aizdomājušies un

baidījās no tādām lietām kā latvju autonomija. Kad nu

man tagad pēc gada to pašu stāsta kā savu darbu, tad tas

ir tiešs apvainojums priekš manis, jo vairāk tādēļ, ka saka,

it kā nekas nebūtu darīts: paši cīriķieši nav gribējuši
nekā darīt un domājuši veselu gadu par lietu, ko es viņiem
teicu jau pašā kara sākumā. Bez tam: vai tad Cīrihā nekā

nezin, ka Bernā no leišiem un latvjiem izstrādāta rezolū-

cija ar autonomijas prasību un publicēta jau sen franču

un angļu avīzēs? Vai nezin, ka no Gabra un manis pie-

prasīta autonomija domei jau 1. augustā? Tāda noklusē-

šana ir arī apvainošana un nav pierādījums par politisku
apķērību no viņu puses. Līdz ar to Jūs nostādīti neveiklā

stāvoklī. —

No Jūsu vēstules varu spriest, ka Jums ar veselību iet

labāk. Atrakstāt par sevi un esat mīļi sveicināti.

Rainis.
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104.

F. CIELĒNAM

Kastaņolā 1915. gada 14. novembrī

14.11.15. F. Cielēn[am].

Vāc[iešu] uzvara tik liela nemaz nav: ne fr[anči], ne

krievi nemaz nav sakauti, tie gaida tik pilnā spēkā savu

laiku, <un angļiem) atņemt (Suecu) — kad? Līdz šim

angļi vāc. atņēmuši visu zemūdens floti. (Četri velni 1 cī-

nās) tik pasīvi, vāc. aktīvo; tā v. izdodas, un, kad nāks

aktivitāte no mums, tad v. jāzaudē. Ja mums nāktu revo-

lūcija, tad v. satriektu ātrāk, bet es par revolūciju šaubos;

tā būtu tik tad, kad vāci galīgi satriektu Krieviju, tad cel-

tos jauns Mhhhh un v. s[ociāl]d[emokrātija] bez šaubām

ietu pret Kr. revolūciju); v. s. d. ir veikala partija, kas

40 gadus audzināta uz veikalu un baidīta no revol. To pie

(mums) it maz kas saprot. Vērojat arī tādas laika zīmes

kā vācu (lielo pūliņu) pēc (miera). Miers vajadzīgs tikai

vāciešiem, ja nav miera, tad pēc gada vācieši ir (weiss-

geblutet
2). Bet arī tagad (nodevīgi) slēgts miers vācus

vairs neglābs, ir jau viņi par daudz novājināti, lai drīz

varētu no jauna uzbrukt. Kad v. pirmais tik ilgi, 40 ga-
dus, gatavotais uzbrukums nepalīdzēja nodibināt vācu pa-

saulvalsti, tad tagad (jauns) īsi sagatavots jau ne tik

nepalīdzēs pie mērķa: jo nu taču citi arī bruņosies. Man

šķiet, mēs krīzei esam jau pāri.

105.

F. CIELĒNAM

Kastaņolā 1915. gada 14. novembrī

14.11,15. F. Cielēn[am].

Neesat tik bēdīgs, mans draugs, mūsu Latv. lieta ir pārāk
laba un liela, ir pārāk vajadzīga visai cilvēcei, lai varētu
bojā iet. Bez mūsu [tautas] dzejas cilvēce netiks pie
miera — iedomājaties vien pats: pēc patstāvības un brī-

vības zaudēšanas dziļā verdzībā tik mierpilnas idilliskas,
skaidras dziesmas, ar itin vieglu sērīgu nokrāsu, — vai
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citiem paradīzē ir mierīgākas dziesmas? Tai nevajga būt

vergu bezjūtībai; to var pacelt par augstāku mierību,

augstāku nekā nirvāna budistiem, jo tiem ir nāves mie-

rība, un še dzīves mierība. levērojat vēl to, ka budistiem

ir augstākā reliģija. Mēs, latvieši, esam pasaulei vajdzīgi,

un tādēļ nezudīsim.

106.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1915. gada 16. novembrī

Ļoti cienītā kundze! Ir jau mēnesis, kopš sāka dibinā-

ties kopkomiteja, bet ziņu par viņu vairāk nav. Tātad nav

nodibinājusies, un cīrikieši vēl līdz šim nezina, ko viņi
grib domāt. Bet Jūs zināt, ko domājat, un es lūgtu Jūs

man to paziņot, — galvenais: vai Jūs cerat Latvijas at-

svabināšanu ar vācu junkurības vai krievu proletariāta
palīdzību? Par šo jautājumu vajga tikt skaidrībā reizi arī

kopkomitejas dibinātājiem, tad panāks arī kopkomiteju.
Tik* ilga spriešana kā līdz šim nedara godu tam sabied-

riskās attīstības stāvoklim, kāds būtu jāpieņem cīriķiešiem
pēc viņu tradīcijām.

Paliekat sirsnīgi sveicināti no Jūsu

Raiņa.

Castagnola

16.11.15.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, pro Lugano.

107.

F. CIELĒNAM

Kastaņolā 1915. gada 21. novembrī

F. Cielēn[am] 21.11.15.

Bern[iešu] uzsauk[ums] ļoti labs. I daļā ne vien viss

pareizi, bet arī skaidri domāts un izteikts. Beigās pole-
mika nevajdzīga un apjukusi, latv. bataljonu nozīme ne-
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pareizi uzķerta. Bet galv., kopā ņemot, ļoti labs, jo uz-

svērta platformas vajadzība kopkomitejai. Emigranti uz-

sver šķirošo un domā neskaidri, bet tas pats arī mājās.

Tur tas atvainojams ar steigu, te nē. — Neskaidri domāts

arī kredīta liegums. Tur pat vācu oficļtālie] s[ociāl]d[emo-

krāti] domā skaidrāk. Jācīnās uz divi frontēm, bet pret

ārēju ienaidnieku šim brīžam vada — kaut arī nespē-

jīgā — vecā valdība: jaunās vēl diemžēl nav. Tātad cīņas

līdzekļi jādod tai valdībai, kura ir t. s. vecā, citādi nav

cīņas pret ārējo ienaidn. un visa cīņa tik vārdu spēle.

Cīņu pret iekš. ienaidnieku var gaidīt, pret ārējo nevar

gaidīt,

108.

ŅEUSIHINIEM

Kastaņolā 1915. gada 23. novembrī

23.11.15.

Ļoti cienītie dārgie biedri! Ļoti nožēloju, ka neredzējā-
mies ar Jums vēlreiz pirms Jūsu aizbraukšanas uz Lo-

zannu. Mēs steidzāmies pabeigt lugas tulkojumu, kuru gri-

bēja lasīt b. Ščetiņins, 1 bet nokavējām. Cerams, ka bīs-

tamā operācija beidzās labvēlīgi un ar teicamām sekmēm,
tā ka pie pirmās tikšanās Jūs ieraudzīsim laimīgus un dzī-

vespriecīgus,
Esiet tik laipni, piedodiet mums un uzrakstiet dažus

vārdus par savu veselību.

109.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1915. gada 24. novembrī

24.11.15. A. Krauze.

Djargā?] cfienījamāļ k[undze]. Bet tā jau ir skaidrā un

pilnīgā «Induļa» politika 1, ko lasu Jūsu vēstulē, gaišos
un siltos vārdos! Ne tik vien mērķis tas pats: Latv. pat-
stāvīga un pastāvīga, bet arī līdzekļi: tautas masa pate
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augstākais garīgais progress, entuziasms jeb revolūcija.
Un vācu junkurs nav mūsu atsvabinātājs, bet paši. Tas

nu ir prieks, daudz gadus runāju un gaidīju, bet nu ir.

Un nav jau uzliesmojums vien: Jūs ļoti dziļi un tāli

saprotat īsto latvisko politiku un viegli ironizējāt par vī-

riem, kas nespēj saprast vispār politiku. Jūs ari varat

praktiski lēnā garā izvest politiku. Un sirds tomēr valda

iekš Jums. Tā labi. Es nu gaidīšu mierīgi, kā attīstās kolo-

nijas lietas.

110.

G. BROŠĒ

Kastaņolā 1915. gada 6. decembrī

6.12.15. Brošē.

Kāds negaidīts prieks: tik godātā, progresīvā orgānā,

visbrīvākajā franču domā atradis vietu tās latviešu tau-

tas dzejnieks, kurai nedod vietu zemes virsū, kurai gata-

vojas pat zemi no kāju apakšas izraut. Slavenā franču

augstsirdība paliek sev uzticīga pat mūsu dienās, kad uz-

varas nesēji vācieši pasludina zvēriskumu par augstāko

spēku un kultūras gudrību. ■— No franču civilizācijas cil-

vēka vācieši mūs šķīruši gadsimtiem ilgi, bet mūsu tauta

pat mirstot sniegsies pretī gaismai —L. P. I. balss 1
,

Jūsu

balss lai uzsauc Eiropai, ka tepat tās acu priekšā, un nevis

kādā Austrālijā, zvēri saplosa veselu tautu, vienu no vis-

progresīvākajām pašas Eiropas tautām.

Mēs esam kļuvuši sveši latīņiem, mūs nesapratīs.

111.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1915. gada 8. decembrī

Mīļo, dārgo, uz Tavu vēstuli par lugu honorāru aizsū-

tīju Tev tūliņ telegrammu «Oui», jā.
1 To Tu laikam būsi

saņēmis un sapratis, ka esmu pilnīgi mierā ar aktieru

priekšlikumu, par pirmo izrādi lai dod man tik' 5%, tā

mana speciāla pateicība. — No K. Kļautskaj 2 bij atbilde,
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bet: esot gluži neiespējama lieta tagad to rakstu drukāt.

Tad es rakstīju, lai atsūta man rakstu atpakaļ. Bet, kaut

gan rakstīju to vēl otrreiz, tomēr nav vairs ne atbildes, ne

teksta atpakaļ. — M. Veinberg kdze nupat atraksta otru

vēstuli, adrese tā pate: MaAaa HiiKHTCKas N 20, kb. 30.

Bet ne manu telegrammu, ne manu vēstuli viņa nav sa-

ņēmusi. Tagad rakstu, lai viņa iet pie Tevis. — Tev arī

es rakstīju vairākkārt, sevišķi vienu garu vēstuli (8. lapp.),
bet, kā liekas, tad Tu nekā neesi saņēmis. Tā nu iet ar

pastu. No manis vispār reti pienāk kāda vēstule Krievijā,

un daudzi sūrojas. Kaut nu šī aizietu. -

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Suisse.

112.

A. LŪKINAI

Kastaņolā 1915. gada 8. decembrī

8.12.15. Lilija.

Mļana] djargāj drfaudzene], lasu Jūsu vēstuli un nemaz

vairs nav bail un neticas, ka mums kā tautai būtu jāmirst.
Vai tad tā tauta var mirt, kurai ir vēl sievietes, kas tik

karsti mīl tautu? Lai zvēri nokož dēlus, būs jauni. Lai iz-

rauj zemi zem kājām, tāda mīla ceļ spārnos gaisā visu

tautu. Nesaturēs zeme mūs kopā, saturēs latv. tautas gars.
Tas ir vissvarīgākais, kas jākopj visvairāk. Man bail gan
no kārklu vāciem un spaļu slāviem, no veikalniekiem un

kosmopolītiem, man bail par tautas gribu dzīvot, bet man

nav bail par ārējām briesmām. — Nelabi jau ir, ka ne-

spējam arī mēs neko tagad strādāt, bet varbūt saņemsi-
mies.

113.

R. PELŠEM

Kastaņolā 1915. gada 8. decembrī

8.12.15. Robertam P.

Es esmu vēl vienmēr tāds pats kāds bijis. Ko kādreiz

esmu mīlējis, to neaizmirstu. Ja arī mūsu uzskati nesa-
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krīt, mūsu sirdīm tomēr vajadzētu saprasties. Mani dziļi

sāpināja, ka labs cilvēks nemīl manī pašu labāko: dzim-

teni un manu tautu. Bet es nerēķinājos ar mīlestību. At-

rakstiet man, man tas sagādās prieku.

114.

J. KARPAM

Kastaņolā 1915. gada 9. decembrī

Karpām.

Dārgais draugs, Jūsu pastkarte <no frontes), kura pa-

vēsta to, ka Jūs esat iestājies itāliešu armijā kā brīvprā-

tīgais, bija priecīgs pārsteigums, tā izraisīja manī apbrīnu

un lepnumu par Jūsu lielisko drosmi. Jūs darāt godu
mūsu latviešu tautai, upurēdams savu nākotni —• spožo
mākslinieka karjeru — un savu dzīvi šai taisnajai, lai gan

svešajai, itāliešu tautai. Taisna un svēta ir jebkuras tau-

tas cīņa par neatkarību, un mums visiem vajag palīdzēt
cits citam. Cerēsim arī mēs, latvieši, ka vienīgi garīgās
konkurences ceļā mēs izveidosim Latvijas autonomiju
zem krievu ērgļa.

9.12.15. Uzvarām vainagoti un drosmīgi latviešu batal-

joni aizstāv mūsu dzimteni, un, pateicoties vienīgi viņiem,

Rīga līdz šim ir mūsu. Ir kritis Aspazijas brālēns 1
,

lat-

viešu bataljonu virsnieks. Sirsnīgus laimes novēlējumus
Jums sūta Aspazija un Jums uzticīgais

Rainis.

Nosūtu Jums latviešu laikrakstus, ja cenzūra pieļaus,
vēlāk aizsūtīšu ari latviešu grāmatas. Kad būsiet atvaļi-

nājumā, dariet mums to prieku apmeklējot mūs Kastaņolā.

115.

A. ĶENIŅAI

Kastaņolā 1915. gada 9. decembrī

Ļoti cienītā kundze, kopkomiteja nu nodibinājusies, ko

oficiāli Jums paziņoju. Bet atļaujat man vēl neoficiāli

Jums pateikties par lielo uzupurēj, pašaizliedzību un prāta
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taktu, ar kādu Jūs no Komitejas ievēlētā amata atteicāties.

Jūsu stteiksme tanī brīdī vienīgā darīja iespējamu Komi-

tejas nodibināš. un darbu iesākšanos, kuri bij aizturēti

veselu pus gadu. Jūs lietai bijāt jau pirms darījusi lielus

pakalpojumus, šis bij vēl lielāks. Bet lieta prasa no Jums

vēl un vēl vairāk: tagad neatteikties no līdzdarbības un

apspiest rūgtuma jūtas. Liekat visu vainu ne uz lietu, bet

uz mani kā vienīgo vainīgo, būs vieglāk lietai un varbūt

arī Jums. Visu augstcienību Jums apliecinu.
Rainis.

116.

J. TONTEGODEM

Kastaņolā 1915. gada 9. decembrī

9.12.15.

Cienītais, dārgais biedri Tontegode.

Uz Jūsu laipno vēstuli tūdaļ atbildēt mani aizkavēja
mana neveselība, kā bieži vien. Šoreiz man pat tā se-

višķi žēl, jo es ļoti priecājos, ka visi pārpratumi mūsu

starpā nu ir izklaidēti un es varu Jums garā roku spiest,
kā latvietības un Latvijas siltam aizstāvim. Viens lūgums:
Jūs gan atvēlējāt Jūsu parakstu pievienot cit[iem] adresē,

bet es ļoti vēlētos, ka Jūs ierakstītu tur ar savu roku —

tas būtu kā paliekošs rokas spiediens.

117.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1915. gada 11. decembrī

Ekspreša vēstule atnāca gandrīz tikpat aši kā parastās,
stundu agrāk. Pastā man izskaidroja, ka nodota esot Cl-

rihā 10 rītā, bet laikam Hottingā un ne dzelzceļa stacijā:
tātad aizgājusi nevis ar 10.28 vilcienu, bet ar kādu vēlāku.

Vispār esot tagad tik 3 vilcieni. Visādā ziņā Lugānas
pasta stempele ir 9 vakarā. Tātad Castagnolā nevarējusi
but agrāk par šorītu. -— Tātad ekspresās jānosūta taisni
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no dzelzceļstacijas. — Lietā pašā Jūs jau būsat kādus iz-

šķirošus soļus spērusi. Bet laikam šinī sēdē tik informēju-
sies, nesūtīdama oficiālu latv, delegātu. Tas arī tas parei-
zākais. Es nebaidos, ka Jums trūktu mugurkaula un prin-

cipiālas skaidrības. Principā nekas nav pret tādu Vereini-

gung
1, bet viss praktiski: laikam ir tie paši vēži, jo vāci

tagad visiem spēkiem propagandē mieru, lai prūšu novā-

jinātais militārisms dabūtu atpūsties. Kurā lietā reiz bi-

juši Auerbahi2
,

tai nevar vairs ticēt, kad pārmainās per-
sonas. Naivi ideālisti, kas grib mieru par katru cenu, aiz

principa lineālu mieru, tie mēs arī neesam. Tātad ne teo-

rija, bet praktiķa liedz mums ielaisties ar to Vereinigung.
Visādā ziņā, vismazākais, jānogaida, kādi elementi viņā

koposies un kādu virzienu uzņems. Mēs, latvieši, nogaidī-
dami nekā nezaudējam, bet, nezināmā un stipri šaubāmā

biedrībā ielaižoties, daudz varam zaudēt. Ja Vereini-

gung — pretī manai pieredzei — būtu tiešām godīgu vīru

biedrība, ar virzienu, kuru arī turpmāk spēs noteikt šie

godīgie elementi, tad jau tie nevarēs mūs ignorēt arī vē-

lāk. Bet tagad un vienmēr pirmā lieta: mums, latvjiem,

pašiem jāvienojas ap savu latv. lietu: visiem virzieniem

jāpārliecinājas, ka kopējā latv. lieta mums visaugstākā.
Mums jāved latv. politika. Esat sirsnīgi, mīļi sveicināta

un sveicināt biedrus. Rainis.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Suisse.

Nupat pienāk arī Jūsu kārts. Sveika.

118.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1915. gada 14. decembrī

M-me A. Krause. Zūrich. 14. XII 15,

Sirsnīgs sveiciens! Lūk, nu es nesteidzos, jo saņēmu
Jūsu vēstuli jau aizvakar. Man loti pa prātam ašas un

īsas ziņas un pieprasījumi, kā nāk no Jums. Jūs ļoti skaidri

domājat un labi izsakāt savas domas. «Bund fūr Mfensch-

heits] Interessen»1 ir gan labi vārdi: piem., A. Forel, Pev

(Silva), bet arī baroni: Vrangels, kas gribēja Krieviju
reprezentēt. Monistenbund2

gan izslēdz vienu biedri, bet
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pats prezidents Ostvalds ir lielākais vācu šovinists3
,

Bal-

tijas ēdējs, un 93 profesoru starpā tas nav izslēgts 4
.

Pat

Bernhardi5 top aizstāvēti, netiekot lasīts!? Viņš viens no

Vijuma II tuviniekiem. Tātad Foreļi un tļam] lļīdzīgiļ var

arī būt tik dekorācija. Svarīgākais ir tādas ziņas kā Berlī-

nes un Leipcigas (pēdējā) demonstrācijas. — Bet man cits

prātā: Jums jānokārto emigrantu biedrība, un tad Jums

lielāks darbs mājā, turienes koloniju tāpat apvienot. Daudz

sekmes! Latvijai par labu!

Liels paldievs cīriķiešiem par stingro un tautisko uz-

stāšanos pret Auerbahu6
.

119.

G. BROŠĒ

Kastaņolā 1915. gada 21. decembrī

21.12.15.

Ļoti dārgais biedri! Esmu ļoti priecīgs, ka varu Jūs tā

dēvēt, mūsu attiecības tas padara vēl tuvākas un patīka-
mākas, īsti biedriskas. Bez kautrēšanās es varu runāt arī

par naudas lietām. Mūsu uzskati sakrīt, papildinot pat šo

labo vārdu «biedrs».

120.

S. BOBORIKINAI

Kastaņolā 1916. gada 13. janvārī

13.1.18.

Ļoti cienītā Sfofija] A[leksandrovna]! Tikko kā saņēmu
Jūsu laipno vēstuli ar tai pievienotajiem 30 fr. Honorārs

ir pārāk augsts. Tā man ir pirmā un pēdējā reize, kad pa-

sniedzu stundas 1
.

Saņemiet manu vissirsnīgāko pateicību,
kas būtu vēl sirsnīgāka, ja tā varētu attiekties vienīgi uz

Jūsu laipno vēstuli. Manu latviešu valodas stundu mērķis
īstenībā bija daudz augstāks (nekā valodas mācīšana).
Es domāju, ka spēšu ieinteresēt Pjotru Dmitrijeviču par

pašu dzīvo latviešu tautu un tās likteni nākotnē, ne tikai

par valodu, par vienu no divpadsmit valodām, (ko P. D.
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pārvalda), — viņam gan nenāktu par ļaunu kaut daļēji

prast latviešu valodu: viņš raksta tik skaistus memuārus

par vācu buršiem2. Vai viņš neatcerētos ari mūs? Vai ari

mēs neesam tik interesanti kā burši? Tie uzbrūk Krievijai,
mēs aizstāvam to, tieši to, kurā cīnās latviešu bataljoni.

Un tagad es novēlu P. D-am labu veselību un vislabāko

veiksmi viņa darba sekmīgai pabeigšanai. Diemžēl mans

novēlējums nav nesavtīgs, jo tad man atkal radīsies

iespēja cerēt... Par manu veselību runāt nav interesanti:

viens foro3 būs sadzijis pēc nedēļām divām, bet otrs jau
gatavojas, taču šāda gatavība man nepavisam nav parasta.

Mans sirsnīgākais sveiciens Jums un dārgajam Pjot-
ram Dmitrijevičam.

121.

P. BOBORIKINAM

Kastaņolā 1916. gada 13. janvārī

13.1.16.

Dārgais un ļoti godātais Pjotr Dinitrijevič. No sirds

Jūs apsveicu ar jaunu un labāku gadu, ar civilizācijas
uzvaras gadu. Jūs esat krievu literatūras Nestors1 div-

kāršā nozīmē: mūžsenās krievu literatūras pārstāvis un

tās labāko, progresīvo tradīciju un gudrību sargātājs, bet

reizē ar to Jūs esat Nestors — krievu civilizācijas divu

gadsimtu hronists. Jums var novēlēt vienīgi to, lai Jūs

vēl pieredzētu civilizācijas uzvaru pār tās pēdējo, lielo

ienaidnieku un atzīmētu šo uzvaru savā smalkajā hro-

nikā2
.

122.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1916. gada 14. janvārī

Laimīgu jaunu gadu, laimīgu jaunu Latviju, laimīgu

jaunu dzīvi! novēl Tev no visas sirds Aspazija, Tavs Rai-

nis. Vēstuli rakstīju garāku.
1

Sūtījumu
2

saņēmu ar lielu

paldies. Sveicini sirsnīgi visus sūtītājus. [Paraksts.]

Exp.: A. Naglin, Castagnola, Suisse..



89

123.

N. KIMMELAM

Kastaņolā 1916. gada 14. janvārī

14.1.16. Kimrnel[am].

Naudas sūtījumus uz Krieviju Šveicē nepieņem. Pie tam

14 kapeikas nav tik ievērojama summa, lai tās dēļ spertu
kaut kādus sevišķus soļus vai justos kā parādnieks. Es

nožēloju vienīgi to, ka nevaru pasūtīt pie Jums vēl dažas

grāmatas.

124.

E. BINJAMI

Kastaņolā 1916. gada 17. janvārī

17.1.16.

Cienītais Binjami kungs!

Jūs esat tik stiprs vācietis, es —• tik vājš itālietis, ka,
lai izteiktu Jums savu sirsnīgāko paldies, labāk rakstīšu

vāciski: grāmatas, kuras, pateicoties Jūsu laipnībai, tika

nosūtītas uz Itāliju, ir jau saņemtas. Vēl lielāku pateicību
esmu Jums parādā par man tik glaimojošās piezīmes ievie-

tošanu «Corriere dcl Ticino» un par bloku pārsūtīšanu,
kas mani tik patīkami pārsteidza. Mums, latviešiem, ir

visdziļākās simpātijas un atzinības jūtas pret apbrīnas
cienīgo šveiciešu tautu, kura tik augstsirdīgi viesmīlīga,
īpaši sirsnīgas jūtas man ir pret tičīniešiem un progresīvo
civilizāciju, kas man radījuši otru tēvzemi.

Patiesā cieņā.

125.

J. KARPAM

Kastaņolā 1916. gada 17. janvārī

Dārgais draugs, esmu saņēmis no Jums jau trīs kartī-

tes, divas no tām šais dienās. Viena, 8. janvārī rakstītā,
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ir atnākusi ļoti ātri, rādīdama, ka pasts Itālijā darbojas

ļoti labi. Visas trīs kartītes rakstītas itāliski; latviski un

krieviski rakstīto neesmu vēl saņēmis. Esmu ļoti priecīgs,
ka Jums klājas labi, ir lieliska veselība un Jūs briesmās

jūtaties labi.

Mēs, latvieši, esam cietuši 700 gadus, iz juzdami bries-

mas nepārtraukti, mēs tagad esam pieraduši, sagatavoti
pret vēl lielākām briesmām, ja aicinās tēvzeme, kultūra,

taisnība. Esiet Jūs īsts latvietis, kas nozīmē to pašu ko

varonis. Ja Jūsu pulka priekšniecība neatļaus Jums pāriet

uz latviešu bataljonu, es nezinunekāda padoma; zinu tikai,

ka franču karaspēks pārcēlis krievu brīvprātīgo nodaļas
uz Krieviju. Jums vajadzētu griezties itāliešu ģenerāl-
štābā. Astotajā datumā, kad Jūs brauksiet pēc atļaujas,
varbūt varēsiet mani atrast: šeit ir ļoti tuvu Lugānai, un

Jūs man sagādātu lielu prieku. Astotajā datumā aizsūtīju
Edoardo Bertoljo kungam uz viņa mājas adresi Milānā

(Eustanija ielā 31) Jums domātu mazu sainīti ar adīju-
miem. Vai esat saņēmis? Ja Jums vēl vajadzība pēc kā-

das mantas vai ari pēc naudas, es varu aizrakstīt E. 8., un

Jūs tūlīt saņemsiet.

Novēlu Jums vislielāko laimi Jaunajā gadā, gadā, kam

jānes uzvara un miers, Itālijas atbrīvošana un atjaunošana,
visu tautu, ari mūsu tēvzemes Latvijas tiesību un autono-

mijas izcīnīšana.

126.

D. STUČKAI

Kastaņolā 1916. gada 17. janvārī

17.1.16.

Doriņ, mīļā sirdsmāsiņ, Tu nebiji atbildējusi uz manu

pēdējo kartiņu, varbūt tā Tevi nebij sasniegusi; varbūt ari

domstarpības starp mums bij pārāk lielas1
, jo es esmu

latvietis un tāds palieku, kas tagad skaitās par noziegumu.

— Kā es biju pārsteigts un dziļi aizkustināts, kad piepeši

dabūju no Paula ziņu, ka Tu pati tulkojot «Zelta zirgu»
un dzeju 2. Varbūt esmu pārpratis Tevi vai viņu, varbūt tā

nemaz nav, bet tā doma vien jau mani aizkustināja.
— Mēs esam divi vien palikuši pasaulē no tās pašas cilts;

lai cik tāli būtu šķirti, taču vienība nav saraujama, ari
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gribošam nē. Taču Tu esi vienīgā ārpus manis, kas ir

reizā iekš manis. Var arī sevim pašam tapt tāļš uz laiku,

taču ir pie sevis. Mūsu vienība ari garīgi varēja būt bi-

jusi tuva, var tapt tuva, tapt jauna parādība pasaulē. Bet

es aizklīstu domās. Bet lai kā: tomēr man liels prieks

par Tevi un sevi. Varbūt tā caur mani Tu atradīsi ceļu
arī uz sevi pašu. Es ar ilgām vienmēr esmu uz to domā-

jis un raudzījis Tevi mudināt, cerējis, ka Tev palīdzēs
kursi, arī cita darbība. Varbūt tomēr, tomēr, mīļo.

Skūpstu —

Tavs Ženiņš.

127.

S. BOBORIKINAI

Kastaņolā 1916. gada 24. janvārī

24.1.16.

Ļoti cienītā un dārgā Sofija Aleksandrovna. Liels, kaut

ari novēlots, paldies Jums par laikrakstiem. Mēs ar Elzu

neesam īsti veseli — slimi nervi, un tas mums nozīmē:

pazeminātas darbaspējas, kas atsaucas pat uz vēstuļu
rakstīšanu. Novēlam Jums un Pjotram Dmitrijevičam

stipru veselību un visu labāko, bet ar šo vēlējumu es ne-

saistu nekādas slepenas cerības: Pjotra Dmitrijeviča be-

letristiskā darbība ir svarīgāka par jebkuru publicistiku.

128.

J. KRAUZEM

Kastaņolā 1916. gada 24. janvārī

Dārgo biedri, visu labu jaunā gadā, bet it sevišķi dūšu

un paļauju uz mūsu labo latviešu lietu. Bez dūšas un pa-
ļaujas iekš mums pašiem viss labs nepalīdzēs nekā arī

jaunā gadā. Es Jūs esmu pazinis un cienījis kā vecās pa-
audzes demokrātijas priekšstāvi. Kad bij runa pret baro-

niem un citiem apspiedējiem un par latviešu lietu, tad par
Jūsu līdzdalību varēja būt drošs. Šo ideju galvenais pra-

sījums ir autonomija — un ko nu lasu jau 2 Jūsu vēstu-
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lēs? Jūs kritizējat par sīkumiem berniešu autonomijas
projektu, un smejaties par to, ka vini ieceļot jau ģenerā-
ļus autonomijā. Vai tad Jūs nemanāt, ka tā Jūs smejaties
paši par savu galveno ideju

1 ! Izteikt skaidrās program-
mas prasībās, ko latvji grib, tas ir mūsu pienākums; citādi

nezina, kurp ejam un ko gribam. Priekš tādas izteikšanas

vajaga dūšas, vai Jūs, vecais vilks, nobijāties pat no sava

plāna? Jūs sakāt: 1905. gads jau runāja. Jā, bet ne to; tad

nebūt neprasīja nacionālu Latvijas autonomiju, bet tikai

teritoriālu, t. i., krievisku vai vācisku Baltiju, kur kungi
būtu atkal citi, bet latvieši tie padevīgie pavalstnieki, bez

savas kultūras, bet valdošas latvju valodas. Kad tagad Cī-

rihā kādi muļķa puikas vai partijas ļaudis smejas par lat-

viešu kultūru un autonomiju, tad nesmejaties taču tūdaļ
līdzi par savu pārliecību. Agri vai vēlu mēs gūsim savu

latv. kultūru, un automija ir līdzeklis uz to. Nesen avīzēs

bij poļu autonomijas projekts, tur bij vēl daudz vairāk

sīkumu nekā berniešu projektā. Un to ņēma ļoti nopietni.
Nu diezgan bārties, vecais draugs, neņemat man Jaunā

straujumu, bet paliekat pie savas latvieša pārliecības, tas

ir arī skaidrais sociālisms.

Pramļsans] ■— pra amžus — mūžs. 2

129.

M. ROBIŅAI

Kastaņolā 1916. gada 24. janvārī

24.1.16. Milda Robiņ.

Sirsnīgākos sveicienus dzimumdienā, mīļā, cienījamā

jaunkundze! Es varu Jūs tā uzrunāt, Jūs jau mums esat kā

savs cilvēks, kā Tāliņas māsa1
. Un vēl tuvāka tapāt ar

savu kartiņu, kuru Tāliņa man deva lasīt. Jums liels sa-

jūsmas spēks, kas grib strādāt, skaidrs un ass prāts, kā

ierocis, un Jūs zināt ceļu: tikai mīlējot ļaudis var strādāt.

Pamats darbam ir iekšējs cilvēks, tas jāizkopj; bet labā-

kais līdzeklis uz to ir — darbs priekš citiem, — caur to

pats aug visvairāk. Katrs darbs, ko dara aiz mīlas, ir labs;
nebaidīties no maza darba, bet arī ne no liela. Vistuvā-

kais darbs priekš savas tautas, tas nāk visvairāk labā cil-

vēcei. Un vēl ideāla izvešana aktīvi, tieši jāveicina; ne-

pietiek ar pretī nestrādāšanu. Bet darbu tautā ir ļoti daudz
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un dažādi, vairāk nekā šķirā demokrātam jābūt, lai vi-

siemnāk darba augļi. — Šinī mūsu tautasbriesmu brīdī pir •
mie darbi: bēgļu kopšana un skola, tas prasa stipru veselību.

Bet arī Jums ir tūdaļ darbs: mūsu tautas dzīve būs jāuz-

būvē gluži no jauna; mums būs vidusļskolas] un augstsko-
las; tur būs jāsagatavo mācību grāmatas, jārada latviska

zinātne, arī Jūsu matemātikā, astronomijā un cfitāsļ ek-

saktās zinātnēs. Tur vajga lielas sajūsmas, bet — saturē-

tas, lai neizgaro, bet ir kā tvaiks mašīnā. — Es nezinu,
vai es Jums atbildu uz to, ko vēlaties. Rakstāt man tieši

kā ■ matemātiķis jautājumus. Jūs esat dārgs cilvēks, es

būtu laimīgs, kad varētu palīdzēt Jums atraisīt Jūsu spē-
kus tautas labā.

130.

J. BUŠEVICAM

Kastaņolā 1916. gada 25. janvārī

25.1.16. Skabargām

Internacionāles atdzimšana būs iespējama tikai uz jau-
niem pamatiem: ne uz šablona, autoritātes un nodevības,

bet uz dzīva, cilvēciska gara.
1 Uz pilnīgi jauniem pama-

tiem mums būs jāuzceļ ari sava dzimtene Latvija. Laba

pazīme, ka manā jubilejā nepiedalījās abas no mūsu tau-

tas atmetamās daļiņas, abas pārvācojušās «Dz[imtenesļ
Vļestnešaj» puses, kreisā un labā.2 Proletariāts pats sev

izlauzīs ceļu ar tīru teoriju, bet aptraipīšanās ar šablonu

izbeigsies jaunajā dzimtenē.

131.

G. BROŠĒ

Kastaņolā 1916. gada 26. janvārī

26.1.16.

Ļoti cienītais un dārgais biedril

Cik priecīgs es esmu, saskatot Jūsos domubiedru kā so-

ciālisma, tā arī brīvdomāšanas un nacionālajā jautājumā,.
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Nacionāli, kulturāli un politiski patstāvīga tauta kā bāze,
sociālisms un brīvdomāšana kā ekonomiskais un garīgais
attīstības līdzeklis — lūk, programma. Priecājos vēl arī

par ko citu: Jūs un Jūsu cienītā laulātā draudzene esat

Jūsu augsto ideālu veterāni, Jums šie ideāli nav ar aukstu

prātu pieņemts viedoklis, bet gan pati Jūsu dzīve. Mūs

patiesi aizkustināja Jūsu laulātās draudzenes, skaidrās

pašaizliedzīgās varones, kura visus savus spēkus veltījusi
cilvēces atbrīvošanai, mums dāvinātās atmiņas. 1 Ja vār-

dam «svēts» vēl mūsu dienās būtu bijusi nozīme, tad šeit,

lūk, «svētā». Taču neapšaubāms ir viens: visos laikos bi-

jusi kāda izredzēto ļaužu kopība, kura savu dzīvi veltī

nevis personīgajām interesēm, bet gan visas cilvēces aug-

stākajām — intelektuālajām un ētiskajām interesēm, ļau-
dis, kuriem dzīve ir gaismas izstarošana no sevis, līdzīga
mīlai. Grāmata «Souvenirs d'une morte vivante» nāk no

šādas izredzēto sabiedrības, mēs ļoti pateicamies par šo

grāmatu un lepojamies ar to un ar garīgo skaistumu, kas

apmirdz tās brīnišķīgo autoru.

Sirsnīgi sveicinām Jūsu laulāto draudzeni un Jūs.

132.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1916. gada 26. janvārī

26.1.16. Austra Krauze.

Sirsnīgi sveicieni jaunā gadā, cienījamā dārgā kundze!

Un daudz mīļu paldies par skaisto gleznu, turklāt vēl

Hodlers 1
, īsts mākslenieks un īsti demokrātisks, vienkāršs

šveiciets. To gleznu Jūs man kā lapu aizlikuse mutei

priekšā, varbūt nezināt. Jo es gribēju kein Blatt vor dem

Munde nehmen2 dēļ Jūsu bēgšanas no Cīrihas un kopko-

mitejas vadības3. Tagad vara tik to teikt, ka velti Jūs sa-

baidījāties vai sariebaties no politiskiem sīkmaņiem un

intrigantiem, vai pat izsamisāt par savu pārliecību: lat-

viešu lieta netop izšķirta tādos vācu kaktos kā Cīriha,

latviešu autonomiju mēs iegūsim, .un latviešu tauta pa-

stāvēs arī pret visiem viņas atkritējiem un atkritumiem.

Un vienīgā politika uz to ir: autonoma tauta ar demokrā-

tiju un sociālismu. — Induļa politika.
4

Nealoj aties, kad tik
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viss cits darbs nepaliktu neauglīgs. — Ja Jums riebjas
sīkumi un intrigas, braucat mājās, tur darba lauks plašs.
Še vajadzētu radīt lauku teorētiskai apsvēršanai. Bet tas

jau būtu padoms, un to Jūs zināt pate. Tik vēl: kādēļ Jūs

man nekā neziņojāt par savu bēgšanu, toreiz varbūt va-

rēju padomu dot. Vēlreiz sirsnīgs sveiciens un esat, kas

esat: gudra un sparīga organizētāja.

133.

J. MASTERAM

Kastaņolā 1916. gada 26. janvārī

26.1,16.

Dārgais draugs, sūtu Jums vissirsnīgākos laimīga Jaunā

gada un miera vēlējumus. Jūsu ierakstīto pastkarti saņēmu

diezgan ātri. Ļoti pateicos b. Stārkam 1
par laipnajiem

sveicieniem sakarā ar manas piecdesmitās dzimšanas die-

nas svinībām. Savu drāmu tagad nosūtīšu tieši b. Stārkam,

tādēļ ka, sūtot no šejienes uz Kapri, paietu vismaz 8 die-

nas, bet no Kapri uz Petrogradu — vēl 35, kopā pusotra
mēneša. Pirmo cēlienu gribu nosūtīt arī Jums.

Mani vissirsnīgākie sveicieni.

134.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1916. gada 28. janvāri

28.1. 16.

Mīļā Austriņ. Jums sirds tik pilna mīlas kā kausēta

zelta, tādēļ mūs arī tā iepriecinājāt ar dāvanām uz svēt-

kiem. Daudz, daudz paldies! Uz Cīriķes koloniju es gan
neskatos optimistiski! Viņa savu spožuma laikmetu pār-

dzīvojušo un pēc dabiska procesa pāriet sastingumā. Var-

būt tāda jauna sirds kā jūsējā būtu vēl spējīga šos vecos

brakus kausēt savā ugunī un iztaisīt jaunu vērtslietu.

Es savā laikā neatkāpos, kaut gan man bij ar visiem

velniem jākaujas. Prieks jau ir cīņa vien, uzvara ir tikai
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piedeva. Laimīgu jaunu gadu novēlu arī Jūsu brāļam
1
: lai

ieviļņotos pie viņa tās dvēseles stīgas, kas atskan visdai-

ļāk.

Jūs abus sirsnīgi sveicina Aspazija. Rainis.

135.

A. KIRHENŠTEINAM

Kastaņolā 1916. gada 1. februārī

Dārgie draugi, ļoti nopriecājāmies, ka esat nu atkal

sveiki un veseli atpakaļ. Pirmo karti dabūjām no Zenē-

vas. No Darazzo 1 vēl nav nekas atnācis. Efads sakot, gan

jau tas Kirhenšteins pats aizbraukšot, ko šis iešot viņam

karti sūtīt; došot labāk saviem bērniem ko paspēlēties.
Tik vienkārši un sirsnīgi apstākļi nav vairs še Šveicē;
kad grib, lai Jūs dabū Ženēvā, tad jāraksta jau adrese,

kādu Jūs neuzdevāt, paraduši Serbijas kārtību, kur lai-

kam pietiek adresesvietā: moaoaomvBeTepiiiiapvH3 Pocchh,

tomv — c TiepHeHLKOK> GopoAKoio, hto pvraeTCH c cep6-
ckhmh AOXTypaMH. Atrakstāt par sevi un saviem laikam

diezgan raibiem piedzīvojumiem, un tad liekaties atkal uz

avīžu studēšanu, moderna cilvēka augstāko pienākumu.
Daudz mīļu labdienuabiem no abiem.

Mēs gaidām. Rainis.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Lugano.

136.

R. ROKSROJAM

Kastaņolā 1916. gada 1.—3. februārī

1.2.16. 3.2.16.

Ļoti godātais profesora kungs!

Mana dzīves prognoze Jums brīnišķi izdevusies, galve-

najās līnijās uztverta pilnīgi pareizi, kas nebija viegli pie
maniem daudzkārt pretrunīgajiem rakstura vilcieniem, šī

prognoze sniedz sīkumus ar apbrīnojamu asumu un dzi-

ļumu, kā, piem., to, ka es jo sevišķi mīlu visu topošo. Tas
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varbūt ir manas būtnes visdziļākais rakstura vilciens. Var-

būt tādēļ, ka cerības uz īpašiem sasniegumiem apgrūtina

tas, ka man ir Iniņa, vai arī tādēļ, ka dzīve man ielikta

savās paša rokās, sākumā Jūs man piedēvējāt spriešanas
spēju, daudz svētu dotību un piemērošanās spēju, arī

temperamentu, kurš valda pār sevi, bet viena man trūkst,
lai visas šīs spējas padarītu derīgas lieliem sabiedriskiem

mērķiem: pastāvīga gribasspēka. Visu savu mūžu, kopš
pat jaunības gadiem, es pūlos sev to radīt, tomēr man-

totais nervu vājums izjauc panākumus. Aiz piesardzības
Jūs man par to nekā nesacījāt, taču man Jūs jālūdz sniegt
man padomu arī šeit: vai varu cerēt uz panākumiem, kad

un pie kādiem nosacījumiem man būtu dota panākumu
iespēja?

Tā kā man vēl priekšā daudz darba, tad man vajadzīgs

garš mūžs, pāri par 100 gadiem. Vai man ir iespējams to

sasniegt?
Es uzskatu, ka astroloģija zīmju tulkošanā ir atmesta

un kļuvusi par zinātni, bet astrologs būtu jāieved par

publikas padomdevēju pašaudzināšanā. Tā es biežāk Jūs

traucētu, griežoties pēc Jūsu padoma.
īpaši gribu Jums jautāt, vai man šogad vajadzētu at-

stāt Šveici un mainīt nodarbošanos? Tomēr tas gan vis-

labāk būtu nosakāms Jūsu vadībā, kad Jūs sniegtu ziņas

par gada laikā iegūtiem rezultātiem. Paziņojiet man no-

teikumus. Atsūtiet man arī katras dienas maksas likmi

1916. gadam.

Teksta beigās latviski pierakstīts:

(Griba) <200 gadi) Ceļojumi ne. Nepieciešamība atpūs-

ties.

Kā saņemt enerģiju rokās, temperaments — jā.

137.

K. BARONAM

Kastaņolā 1916. gada 4. februārī

Godātais un mīļotais Barona tēvs!

Diezgan vēlu mēs dabūjām vēsti, ka Jūs pabeiguši savu

mūža darbu — mūsu tautas nemirstīgo dziesmu krājumu

un sasnieguši augstu Jūsu pašu mūža posmu.
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Bet nekad nevar būt par vēlu tiem, kas Jūs mīl un

cienī, līdzi visai tautai izsacīt Jums savas jūtas. Jūs esat

piedzīvojuši to reto laimi, ka varat rokas likt klēpī mūža

svētvakarā un teikt: «Es esmu sasniedzis mērķi un savu

piepildīšanos.» Mūsu tautas daiļuma trejkrāsainā saulīte

ir līdz tam Jums virs galvas spīdējusi un atturējusi nost

bargos negaisus, kuri tikai tagad visā niknumā izgāžas pār
mūsu tautu.

Jūs, mīļais tēvs, kas esat nākošās paaudzes priekštecis,
tāpat kā pagājušās pēctecis un apvienojat viņas nemirstī-

bas loku, — Jūs zināt, ka šī tauta, kas pārcietusi 700 gadu
negantākos verdzības un necilvēcības spaidus, tagad vairs

nevar iet bojā. Mūsu mēli var likt klusēt un locīt to sve-

šās valodās, bet mūsu ausīs skanēs Jūsu krātās dziesmas,
un mūsu sirdīs viņas atbalsosies. Mums var visu atņemt,
tikai ne mūsu mīlu. Tā glabāsies no paaudzes uz paaudzi,
i tālās svešās malās, kā svētā uguns.

Un nāks tā diena, kuru mēs Jums vēlam vēl piedzīvot,
kura savā saulē izsautēs visas asaru un asiņu paltis. Tā

diena steidzas jau nākt, — mūsu augšāmcelšanās diena.

Mūžīgi jauna lai zaļo mūsu tauta!

Mūžīgi jaunas dzīvos mūsu atmiņā mūsu sirmās tautas

dziesmas!

Castagnola 4. 2.16.

J. Rainis. 1

138.

N. BOKUMAM

Kastaņolā 1916. gada 4. februārī

4.2.16. Bokums.

Mīļais draugs, es tātad Jums norakstu nesūtīšu; iznāk

it labi i tā: man jau nav vēl pārrakstīts 111 cēl. 1; to es pa-

darīšu pats un «P. J. Avīzei» 2 būs tad diezgan manuskriptu
drukai līdz tam, kad Jūs pēc 3 nedēļām varēsat pārrak-
stīt i V cēlienu. —Te būs vēlēšanu liste3

.
Kaut es neat-

sakos no ievēlēs, tomēr pats sev balsi nevaru dot. — Kur

Kolonijas komitejai tik pietiekoši līdzekļi, ka var sūtīt

frankētus kuvērus? Vai kas aizdeva vai sameta? Va-
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rēja jau katrs pats savu vēstuli frankēt. •— Vakar dabūju
vēstuli no kāda nepazīstama, lai palīdzot 40 latviešu ka-

ragūstekņiem
4. Te būs komitejai tūliņ darbs. Citām tautām

jau ir palīdzības komitejas, mums laiks jātērē ar šaubām

un plēšanos. Vēlēšanas arī ļoti garumā vilktas, varēja

jau pietikt ar uzstādīto kandidātu listi, no kuras būtu par

ievēlētiem paturēti tie, kam visvairāk balsu. Nu, bet taču

reiz iet uz beigām gatavošanās un nu jānāk ievēlētas ko-

mitejas darbībai. Berniešiem5 vismaz tas labums, ka viņi
atzīst latviešu lietu un grib tai palīdzēt, un ne vāciem.

Cerēsim, cerēsim, cerēsim. To vajadzētu pieskaitīt viņiem

par labu, un tos neapkarot, kad tie arī kļūdās. Jo mums

darba diezgan apkarot latviešu lietas pretniekus. Tie var

uzvarēt, kamēr mēs savā starpā ķildojamies.

Cerēsim, cerēsim, cerēsim. Rainis.

Castagnola 4. 2.16.

139.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1916. gada 8. februārī

Castagnola 8.2.16.

Mīļo, dārgo, esmu Tev parādā uz vairākām vēstulēm:

es gluži nespēju strādāt, pat uz vēstulēm nevaru saņem-

ties, un, kad ko uzrakstu ar lielu piespiestai, tad pēc ilgi
jāgavē. Še nu atbildes uz jautājumu: Kfautskis] atsūtīja

atpakaļ Tavu rokrakstu: šinī laikā gluži neiespējami 1
.

—

Tavai darbībai sekoju ar lielu interesi un līdzdalību, jā,
mūsu pozīcijas vienādas. Tikai es atzīstu Latvijai un lat-

vietībai ne vien eksistences tiesības, kā Tu, bet taisni

gribu, lai mēs dzīvotu kā tauta, kā latvji. Mani sāpināja,
ka Tu vienā priekšlasījumā (referāts bij pērn «Jfaunajās]
Pētļerpils] Avīzēs») teici, ka nevajagot cerēt uz mūsu pa-
stāvēšanu, nevajgot pārspīlēt, t. i., uzsvērt latvietību

2.
Mēs tik maz esam pārliecināti par savu pastāvēšanu, ne-

sen bijām kārkluvāci un spaļukrievi, nu esam vēl kosmo-

polīti, ka taisni tagad stipri jāuzsver ne vien sociāldemo-

krātija, bet arī latvība. Kad to nedara, tad arī sīkā politiskā
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un sabiedriskā darbība tūdaļ nāk ar sevi konfliktā. Tad

ir pret palīdzību bēgļiem, pret pārnākšanu dzimtenē, pret
Latves jaunuzbūvi. Un Latves jaunuzbūve ir nepiecie-
šama; to nedarīt ir — nokaušana; ir vecā pretētiskā poli-
tika. Es taisni šo Latves jaunuzcelšanu gribētu veicināt vi-

siem līdzekļiem. Tādēļ Tevi, dārgo, lūdzu pēc padoma:
vai būtu derīgi, ka tos 1000 fr[ankus], ko saņēmu kā

balvu no Maskavas, 3
es dotu par pamatu Latv. uzcels,

fondam? Summa ļoti maza, bet demonstratīva, un varbūt

sekotu citi. Atraksti man to. Ja neietu, tad es dibinātu

Citu fondu priekš Latves kultūras mērķiem. — Tavs pro-

jektētais laikraksts 4 Maskavā būtu ļoti, ļoti vajdzīgs. Tā-

pat es dzīvi apsveicu «Darbu»; piesūti man to. —Tu saki,
ka netrūks mums cīņas biedru. Vajadzētu palūkoties ap-

kārt pēc viņiem; ir laiks, ka dara tagad skaidrību. Tu

šaki — pēc kara. Bet pareizāk ir tūliņ: jāstrādā ar zo-

benu un kaltu, jāatgaina un reizē jāuzbūvē. Tu arī gribi
Senu strīdus rakstu laist klajā.

5 Pareizi. Viens tik runā

pretī: vai būs diezgan spēka reizē atgainīt un celt jaunu?
Bet jāspēj ir abi. Karalaiks dara taisni asus visus jautāju-
mus; visi ir tūliņ jāizšķir. Pēc kara būs citādi neatliekami.

Un, kad neizšķirsim tūliņ kara laika jautājumus, paliksim

neskaidrībā par sevi un citiem, un lietu. Latvietība ir tū-

liņ jāizšķir; to nevar atlikt. Atlikt, būtu nokaut latvietību.

Palūkojies apkārt pēc cīņas biedriem. — Arī Saša stāvēs

garīgi mūsu pusē.
6 Sveicini viņu mīļi, mīļi. Es ļoti priecā-

jos par viņu; viņa man sen trūka manos draugos. — Vaj-

dzīgs biedrus pulcināt, vajdzīga vienojoša programma, pēc

vienojošs laikraksts. Dibināsim tūliņ tādu. Sauksies «Gā-

jējs». Vai plašāk: «Daugava». — Atraksti man par iespē-

jībām. — Man bij liels un priecīgs pārsteigums, ka gribot
tulkot manus rakstus krieviski. Es nekā nezināju. Es Tev

rakstīju par citu nodomu: man ir «Jāzepa» krievisks tul-

kojums (no kāda biedra)
7

un vāciski no Aspazijas. Tos

gribēju laist klajā un uzvest. Rekomendētājs būtu vecais

rakstnieks EočopfeiKHHt. — Ko Tu raksti par Olgu Blura-

berg,
8 mani dziļi aizkustina, sveicini viņu no manis jo sir-

snīgi un mīļi. — Par vācu dzejnieku, kas būtu tulkojis
«Uguni un Nakti», nekā nezinu, dzirdu no Tevis pirmo-
reiz. — Tautību sapulce 9 ļoti laba: vienoties varētu uz fe-

deratīva dibināšanas pamata. Ļoti mīļi, ka gribi tur propa-

gandēt latvju kultūru. Paliec nu, mīļo, dārgo, skūpstīts
un sveicināts. Mīļi sveicini Birutiņu. Sveiks. [Paraksts.]
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140.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1916. gada 11. februārī

Vēl ko praktisku: vai Tu, mīļo, nevarētu uzņemties tiktāl

mana pilnvarotā un kasiera amatu, ka Tu saņemtu to

naudu, kas man top nodomāta. Piemēram, man atsūtīja no

Maskavas 75 fr[ankus] (laikam Duburs?). Kursa zaudējums
ļoti liels, tādēļ nebūtu labi tagad šurp sūtīt, bet varētu pie
Tevis gaidīt līdz miera slēgumam un pareizam kursam.

Ja Tu tā ar mieru, tad kaut kādā veidā par to pasludini.
Es varu tagad vēl iztikt, jo mēs abi ar Aspaziju sēdam nu

jau 2 gadus Castagnolā, kur īsti lēti. Elektriskās kūras

Cīrihā vajdzētu gan atkārtot atkal, bet tad mēs neiztiktu.

Varbūt Tev kāds pagādā V. Eglīša rakstu «Dzimtenes

Atbalsī» par Falliju 1
,

tad atsūti to. Bija vēl kas sakāms,

bet aizmirsu.

Mīļus sirsnīgus sveicienus —

Tavs Rainis.

Castagnola 11.2.16.

141.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1916. gada 16. februārī

Ļoti cienīta kundze!

Saņēmu nupat Jūsu telegrammu: teksts ir sabojāts, tā-

dēļ atbildu, ka rakstu un gaidu ari no Jums vēstuli, Runa

laikam ap Ķēniņ kundzes ievēlēšanu Komitejā un ap pro-

testu pret to kā «pārāk patriotisku» (no Vecozola un «in-

ternacionālistu»1
puses). Vecozola kandidatūras noņem-

šana bij tiešām oficiālā paziņojumā, un par Stelpa grupas
atteikšanos no līdzdalības man tika minēts. Jūs jautājāt
laikam, kāds mans uzskats?

Kopā strādāšanu ar visām progresīvām partijām, arī

pilsoniskām, mūsu atsvabināšanas cīņā es aizstāvu, kā

vienmēr. Tas nenozīmē priekš mums atteikšanos no pro-
letāriskas pārliecības, nedz vadības nodošanu pilsoniskās
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rokās. Kur kopā strādāšana iet līdz kopēju organizāciju
dibināšanai, tur priekšstāvībai jābūt proporcionālai spēku
attiecībām. Demokrātisma princips nepieciešams, aristo-

krātisms neciešams.

Nu mums Šveicē ir vecas kolonijas, kuru sastāvs gan-

drīz pilnīgi proletisks, pa vismazākai daļai pilsonisks. Pil-

soņi pie koloniju dzīves ļoti reti piedalījušies; pret viņiem

bijusi neuzticība; tikai pilsoņu ievērojamākās izcilu per-
sonas ar izteiktu demokrātisku garu, ar progresīvu kultu-

rālu darbību jau dzimtenē (darbības raksturs dzimtenē ir

noteicošais arī še) — tās iekarojušas uzticību. Es runāju
par Jums. Bet tad tādas personas nav lūkojušas pates sa-

ņemt lietas vadību savās rokās, viņas ir aicinātas un lūg-
tas.

Piemērojat šo visu pie Ķēniņ kundzes diezgan negaidī-
tās ievēlēšanas vadošā komitejā, un Jūs redzēsat, kā var

celties pretestība. Pilsoņiem tūliņ pašā sākumā vairāk

vietu, divas, mums tik viena. Kad arī vēl 2 iztrūkstošās

vietas kritīs mums, ij tad nebūtu pareizs samērs (2:3) ar

pilsoņu skaitu. — No trim lielākām kolonijām 2 būs re-

prezentētas no pilsoņiem (Cīriha un Zenēva), vai atlikusē

trešā (Berne) jelmaz dabūs savu priekšstāvi, ir vēl jau-
tājums. — Savu priekšstāvi vajdzēja dabūt arī Stelpa gru-

pai.
Tad: Ķēniņa kundzes un kunga darbība dzimtenē litera-

tūras, izglītības, sabiedrības laukos ir ļoti ievērojama un

tāli redzama, to neviens i nedomā noliegt, es vismazāk.

Bet tai darbībai ir arvien dota no viņiem pašiem un —

vēl vairāk no viņu grupas — spilgta aristokrātiska no-

krāsa: dekadence, saloni, bajārisms. — Pašlaik dzimtenē

vai gadu jau iet cīņa no visu demokrātisko partiju, grupu,

jaunības puses pret aristokrātiskām tendencēm Maskavā,

kuras reprezentē A. Ķēniņa kungs. — Arī tur visvairāk

protestē, ka A. Ķēniņa kungs ar savu grupu grib saņemt
visas kultūrdarbības vadību savās rokās. 2 Kādu iespaidu
lai tas dara uz Šveices kolonijām? Te taču baidīsies, vai

tik Ķēniņ kungs negrib arī mūs saņemt savās rokās? Veci

biedri sāk varbūt atturēties, kad redz, ka viesi ar naigām
rokām ņem pirmie lielās karotes.

Ķēniņa kundzes smalkais sievietes takts viņai varbūt

būtu teicis, ka viņas ievēlēšanu šādos apstākļos varētu

pārprast un ka pārpratumu novēršana atkarājas no vi-

ņas; — būtu atgādinājis, kāds protests pret viņu bij jau
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leišu lietā. — Ar Ķēniņa kundzes iestāšanos komitejā tur

iestāsies gan labs darba spēks, bet ne laba saskaņa. —- Un

viņas labais darba spēks ārpus vadošās komitejas nebūt

nepazustu, bet taisni nestu vēl krietnākus augļus. Priekš

visa priekšā stāvošā darba darīšanas vadošā komiteja būtu

tā kā tā par mazu; vajadzētu pievilkt pēc iespējas visus

darbiniekus; īsti vajdzētu strādāt visiem kolonijas lo-

cekļiem.
Tāds ir mans uzskats.

Ļoti lūdzu Jūs šo vēstuli nosūtīt izlasīšanai arī Ķēniņa
kundzei. Gribu tagad nogaidīt Jūsu un Ķēniņa kundzes

atbildi un vēlēšanu gala iznākumu, un, ja tad pēc tam iz-

rādīsies, ka kolonijas saskaņa nav panākama, tad arī ma-

nai kandidatūrai nebūtu nozīmes un es to noņemtu. Bet es

zinu, ka ar labu gribu un taktu ir iepējams arī še panākt
visu.

Manus sirsnīgākos sveicienus —

Rainis.

Castagnola 16.2.16.

142.

F. BURKMANAM.

Kastaņolā 1916. gada 19. februārī

Ļoti godātais F. Burkmana kungs!

Stefenhāgena izdevniecībā Jūs izdodat latviešu laikrak-

stu «Dzimtenes Ziņas». Tā kā Jūsu laikraksts iznāk divreiz

nedēļā, tāpat kā lietuviešu «Dabartis», tad acīmredzot arī

abonementa maksa būs tāda pati; tādēļ aizsūtu Jums

maksu par 3 mēnešiem 1 marku 50 feniņus. «Dabartis»

no Kauņas es saņemu samērā regulāri, tādēļ ceru, ka arī

attiecībā uz «Dzimtenes Ziņām» nebūs nekādu traucē-

jumu.

Augstcienībā
A. Nagliņš.

Kastaņolā, 19.2.16.

Adr.: A. Naglin. Castagnola, Schweiz.
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143.

A. KALNIŅAM

Kastaņolā 1916. gada 24. februārī

24.2.16. A. Kalniņ[am], kompļpnistam].

M[īļais] dr[augs], tagad pasta dēļ nevajga vairs franciski

rakstīt, tādēļ rakstu atkal latviski. — Man bij liels prieks
par dzīvības zīmi no Jums pēc vairāk nekā gada laika.

Bet laikam gan kādas vēstules būs arī zudušas; vismaz

tā, kurā Jūs būsiet sūtījuši man sveicienus uz jubileju (kā
no avīzēm redzu, Jūs tādas dienas mēdzat ievērot, tā,

piem., M[alvīnes] Vīgnļeres] kfundzes] gadījumā). Citādi jau
arī nebūtu izskaidrojama šī Jūsu nupat saņemtā karte, kurā

Jūs man lūdzat 111 cļelienu] no operas teksta 1
.

Tam jau
neizrāda necienību, no kā ko lūdz. Man ļoti intresē lasīt

Jūsu zudušos sveicienus un pievienot tos manu draugu
rakstiem; tādēļ lūdzu laipni to man atsūtīt. — Operas
teksts II c. man vairs nav, un 111 c. nav vēl rakstīts, abi

būtu jāraksta no jauna. Vai Jūs to vēlētos? un kad? Jūsu

ceļa soma ir vēl še. Dļaudz] sirsļņīgu] labdienu Jūsu cie-

nītai kundzei un Jums.

144.

M. ROBIŅAI

Kastaņolā 1916. gada 25. februārī

25.2. 16. Milda Robiņ.

Jums ir viss skaistais, kas dibinājās uz skaidrību, tāds

Jūsu rokraksts, te prāts, te jūta, te dzejas izpratne. Jums

tik daudz dota, tikai Jūs vēl neiedrošinājāties to lietot,

un tādēļ vēl vingrinājāties un nerādāt sevi darbam. Bet

jau Jūs pate meklējat sistēmu, un tas ir vienīgais, uz ko

es varēju Jums aizrādīt. Tieši aizrādīt uz grāmatu es ne-

spēju; pedagoģiju nemaz nepārvaldu. Bet, kad Jūs nejū-
taties kā pedagogs, kādēļ uz to piespiesties? Pētniecisks

darbs Jums labāk derētu. — Jūs gribat atrast, ko lielie vīri

nav atraduši: vai tas ir obligatoriski? vai vajga tos lielos

pārspēt? Un man liekas, ka katrs meklētājs ir atradis; jo
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ir neskaitāmi atrodamie priekšmeti, ne viens vien. Viens

tikai ir atrašanas un meklēšanas virziens. Tas ir visiem

lieliem tiešām viens (bet arī maziem pieejams) — tas ir

cilvēces labums. Meklējat Jūs ari to pēc savas dabas un

savām spējām. Tā doma, ka Jūs nekam nederat, ir gluži

neauglīga. (Aut Caesar, aut nihil1 —■ tas ir latvju censoņu
nelabais teikums, ir lielība reizē ar gļēvību: patiesība
tā, ka katrs lai dara savu darbu, darbu ir daudz, un vaj-

dzīgi visi labi darbi. Bet mūsu censons grib tūdaļ būt pā-
rāks par visiem, atrast to, ko neviens nav atrast spējis.)
lesākat tik darbu atklātībai, tas ir viss. Tad zudīs visas

šaubas un ies.

145.

N. ŠČETIŅINAM

Kastaņolā 1916. gada 2. martā

Dārgais Biedri, liels paldies par sūtījumiem! Nevaru

pateikties Jums personīgi, saaukstējos, jau vairākas die-

nas guļu uz gultas, liekas, ka influence, un tai vajadzētu
drīz pāriet, jāstrādā. Esiet tik laipns,- paskatieties, vai nav

izlaists Schillera 26. un 27. numurs, pēdējais ir 23.

(Nr. 278)? Tāpat varbūt pie Jums atrodas II d. «Zur Frage
der Ostseeprovinzen». Jūs bijāt tik laipns un piesūtījāt

man I un 111 d. Ceru sestdien vai svētdien Jūs atkal apcie-
mot. Laiks šodien ir jau labāks. Vēlu Jums visu to labāko,

mīļais biedri.

Vienmēr Jūsu

Nagliņš.

146.

N. ŠČETIŅINAM

Kastaņolā 1916. gada 4. martā

Saņēmu Jūsu pastkarti. Nevaru vēl šodien aiziet pie
Jums; sliktā laika dēļ aizkavējas atveseļošanās. Ja ir

iespējams, atsūtiet Mahabharatu, būšu ļoti pateicīgs.
Vienmēr Jūsu

Nagliņš.
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Šajās dienās tomēr aiziešu paskatīties, kā Jums klājas,
Jūs taču arī ciešat no sliktā laika.

Nagliņš.

Castagnola 4.3.16.

147.

E. BINJAMI

Kastaņolā 1916. gada 10. martā

10,3.16.

Ļoti godātais Binjami kungs!

Sirsnīgākais paldies, ka bijāt tik laipns un atsūtījāt past-
karti no Florences un «Ligne des pays rentres»1 prospektu.
No pastkartes piemēra es redzu, cik ļoti mēs, latvieši,

esam pateicību parādā, jo žurnālā «Coenobium» pirmo
reizi ir ievietots viens raksts itāļu valodā (un otrs —

franču) par latviešiem, un ir jau manāma zināma interese

par mums Itālijā. Varbūt tā būtu vēl lielāka, ja arī otrs

raksts būtu parādījies itāliski, jo franču raksti jau agrāk
vairākkārt skāruši šo jautājumu. Lai propagandētu «Coeno-

bium», mēs dažiem latviešu laikrakstiem nosūtījām pa-

raugeksemplārus.
Reizē ar šo es ar pasta čeku pasūtīju «Coenobium» ek-

semplāru 1916. gadam. v

Visā augstcienībā
A. Nagliņš.

148.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1916. gada 10. martā

Lasu pašlaik Jūsu atteiksmes rakstu: skaisti rakstīts,

skaisti motivēts, gudri sastādīts, •— bet skaistāk un gud-
rāk būtu taču nebēgt. Jūs esat kopkomitejas stiprākā vie-

nības saite. Jūs visu garo grūto nevienības laiku izcietāt

cauri tik dūšīgi un pašaizliedzīgi, ka nu Jums nav tiesības

to visu no [bojāts teksts] ar bēgšanu. Es rakstu beraie-
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šiēm, Cielēnam, tie ir p [bojāts teksts] tramīgi, citādi ne-

var nemaz saprast. Es ceru, ka viņi grozīs savu atteiksmes

spriedumu. Nu ir panākta viena platforma, sta [bojāts
teksts] kopkomiteja, tagad katra atteiksme ir neloģiska.
Bet kad bi [bojāts teksts] atzīst notikušās vēlēšanas un

piedalās latv. koporganizā [bojāts teksts] tad arī Jūsu at-

teiksme jāatņem. Viņa ir pāragra. Vajadzēja maz [bojāts
teksts] nogaidīt, kamēr citā komitejā izsaka savas do-

mas un komiteja sāk darboties.' Juridiski arī Jūsu atteik-

sme nepareiza, jo juridiski pastāv jau kopkomiteja, tai

bij jāiesniedz atteiks [bojāts teksts] ne vis [bojāts teksts]
komitejā. Ņemat atpakaļ kā tādu. Un uz [bojāts teksts] sa-

prasties ar berniešiem. Es biju visu. laiku slims ar influ-

enci, par agri cēlos. Arī tagad vēl slimoju [bojāts teksts]
rakstāt man labākas ziņas, un būšu vesels. Sirsnīgi sveic

[bojāts teksts]. Arī A. Ķēniņa kundze rakstīs Jums.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Lugano.

149.

F. CIELĒNAM

Kastaņolā 1916. gada 18. martā

18.3.16.

Dārgo biedri! es nogulēju ar influenci divas nedēļas;
cēlos par agri un nu atkal rakstu gultā. Saņēmu Jūsu

kartiņu no 14.3., vēstule no Jums nav pienākusi. — Jūsu

kartiņa uz mani atstāj gluži savādu iespaidu: kopš kara

mēs sarakstāmies, un pamazām Jūs sākat piegriesties tam

uzskatam, ka vāci ir iekarotāji un ka ne krievu, ne latvju
intresē nav vāciem par labu atteikties no savas valsts un

tautas; ka tāda attieksme ne vien nedarītu mūsu proletī-
bas stāvokli labāku, bet pat daudz ļaunāku. Šo domu tā-

lāk izvedot, bij jāprasa, lai latvju tautai dod labākus attīs-

tības apstākļus, t. i., bij jāprasa Latvijas autonomija. Vi-

sam tam Jūs sekojat, un tā bernieši beigās bij tie, kuri

izstrādāja Latv. autonomijas projektu. 1 Bet Latv. autono-

mijas prasība un protestība pret Latvijas aneksiju no vā-

ciem bij jau agrāk izteikta tanī platformā, uz kuras pa-

mata visas Šveices latv. kolonijas pūlējās panākt kopko-
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mitējas dibināšanu. — Nu pēc pusgada pūlēm visu kolo-

nistu (55 no 65) vienība ir panākta un kopkomiteja ievē-

lēta uz tāda pamata, kādu prasa arī Berne, un nu: — Berne

un Jūs atsakās! Jā, vēl ļaunāk: meklē izrunas un meklē

novilcināt ar jauniem priekšlikumiem. Izrunas tādas: 1) it

kā Bernes platforma izgāzta. — Atbilde: nav taisnība, visi

vēlētāji un visi ievēlētās kopkomitejas locekļi atzīst taisni

Latv. autonomijas un neaneksijas prasības. Kritizēts ir ticis

tikai Bernes izstrādātais Latv. autonomijas projekts, bet

ne pati prasība. 2) Bernieši un tāpat es atradām par nepa-
reizu, neproporcionālu ar pilsoņu vēlētāju skaitu to, ka

pilsoņiem kopkomitejā būtu divi priekšstāvji: A. Ķēniņ
un A. Krauzes kdzes. Atbilde: es rakstīju par to A. Ķē-
niņ kdzei, un tagad tiklab viņa, kā A. Krauzes kdze ir at-

teikušās. Tātad šim brīžam komitejā ir tikai: Aspazija un

Rainis, un — vajadzētu būt Cinim, bet — Cinis atsakās.

Kādēļ? Pret ko nu protestē? pret Aspaziju un Raini? Ja

tā, tad zināt, ka Aspazija un es no visiem kandidātiem

visvairāk upurējam, uzņemdamies Kopkomitejas amatus,

jo mums ir literāriski darbi jādara, kuri priekš mums ir

nesamērojami svarīgāki nekā visi Komitejas godi. Mēs

tātad visvieglāk atteiksimies, kad bernieši vai cits kāds to

prasīs. 3) Bernieši vēl min kā iemesli apvainojumu no cī-

rikiešu puses; ņirgāšanos. Bet vai bernieši nebūs kritizē-

juši ari cīrikiešus? Kritikas tiesību nevar atņemt nevienā

demokrātiskā kopībā. Un maza personiska ienaida dēļ

neiet kopā lielā politiskā visas tautas lietā —- ir politiski
attīstītu cilvēku necienīgi, ir liela politiska kļūda.

Bernieši liek priekšā jaunas vēlēšanas pēc jauna mo-

duša. — Tā varēja darīt pirms vēlēšanām; nu komiteja

galīgi ievēlēta. Nu tāds priekšlikums ir — novilcinums.

Vispār tas ir lielākais pārmetums no cīrikiešiem pret ber-

niešiem, ka bernieši rauga novilcināt. Un tiešām bij ne-

pareizi, ka, piem., bernieši pieprasīja vēlēšanu galīgā
termiņa atlikšanu un, kad pienāca viņu prasītais termiņš,

tad (tikai) atteicās no vēlēšanām. To vajadzēja darīt

daudz agrāk, jo tas iemeslis, ka berniešu platforma iz-

gāzta, bij jau daudz agrāk zināms.

Bernieši liek beigās priekšā laikam pilnīgi atteikties no

jelkādas kopā iešanas ar pilsoņiem Latv. autonomijas
lietā. Bet, kad to dara tad, kad pusgadu ir jau gājuši kopā,
tad viss šis pusgads ir bijis — tikai — novilcinums. Tāda
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taktika nav ne politiska, ne ētiska un nepieder pamatšķi-
rai, kurai jāved nākotnes politika un taktika.

Bet berniešu atteiksmei no kopdarbības ar pilsoņiem
Latv. autonomijas lietā ir vēl nopietnāka puse. Kaut gan

pamatšķira katrā valstī, sevišķi cerētajā Latv. autonomijā,
ir iedzīvotāju lielākā daļa, tomēr valstī dzīvo arī pil-
soņi, — tos nevar no valsts izraidīt, nedz ņemt viņiem
tiesību līdzi spriest par autonomijas iekārtu. Uzskats, kas

to prasītu, būtu pilnīgi aplams un nesaprotams sevišķi no

proletu puses, kuru visa cīņa iet pēc tām pašām tiesībām

līdzi spriest par valsti. Ka tādas domas vispār var ras-

ties, rāda, cik aplama bijusi politiskā audzināšana sociāl-

demokrātijā, ka noliedz pati savas pamatprasības. Tāda

atteiksme no līdzdarbības var rādīt arī ko citu, — ka ber-

nieši visu Latv. autonomijas lietu vispār nav ņēmuši no-

pietni, bet uzskatījuši visu kā smalku manevri to izmuļ-

ķošanai, kuri grib Latv. autonomiju. Tāds anarķistisks
uzskats esot dažiem arī Šveicē. Es tomēr esmu pārliecināts,
ka lielākā daļa arī berniešu nepiekrīt anarķistiskiem uz-

skatiem un negrib arī būt kārkluvācieši pēc jaunas modes,
bet grib būt latvju pamatšķiras priekšstāvji un latvieši;

grib Latv. autonomiju un negrib vācu aneksiju. — Visa

vaina ir tikai tā, ka tāds uzskats par latvju pamatšķiru ir

ticis aptumšots, un, kad nu Latvijas autonomija no kara

tika pierādīta par nepieciešamu, tad lielākā daļa nespēja
diezgan aši aprast ar jauno faktu, jo parastie un pieradi-
nātie uzskati bij aizgājuši garām šim jautājumam.

Latvju pamatšķira pati ir vēl ļoti jauna, viņai grūti ap-
rast ar savu nākotnes lomu. Bet šī nākotnes loma ir tāda:

latvju pamatšķira ir tautas lielākā daļa un reizē progresī-
vākā; kā tādai viņai piekrīt visu latvju tautu vadīt un

reprezentēt. Visi lielie jautājumi, kuri zīmējas uz visu

tautu, ne vien šķiru vien, ir jāizšķir taisni pamatšķirai,
nav jāatdod pilsonībai. Tā līdz šim, viss, kas latvisks, tika

atstāts pilsonības rīcībā, un no malas tikai žēlojas: cik ne-

pareizi rīkojas pilsoņi!
Šveices latvju kolonijas savā vienībā, kuru reprezentē

kopkomiteja, būtu maza, bet parauga organizācija priekš
latvju tautas lietas pārzināšanas no pamatšķiras puses. Es

uzsveru šo domu, te jūsu, arī berniešu darbs.

Nospriežiet tagad, ka, ievērojot pārmaiņu apstākļus, jā-
piedalās kopkomitejā, kura šimbrīžam pastāv tikai no pro-
letiskiem elementiem; deleģējot kopkomitejā Cini, kā savu
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agrāko kandidātu, kurā arī no citiem ievēlēts. Tad komi-

teja tūliņ sāks darboties pamatšķiras garā. No pilsoņu pu-
ses būs jāpielaiž priekšstāvis (varbūt A. Krauze ņem at-

pakaļ savu atteiksmi). Tad varēs kooptēt locekļus. Kopko-

mitejai varēs iesniegt aizrādījumus un protestus. Tad va-

rēs mūsu koloniju kopkomiteja dot paraugu un mēģinā-
jumu pamatšķiras politikai un taktikai lielās tautas lietās.

To pašu berniešu Latv. autonomijas projektu varēs pla-
šāk pārspriest. Varēs lemt par latvju tautas jaun uzbūvi,

par vēlamo saimniecisku un sabiedrisku jauniekārtu, par
kultūru un tautas audzināšanu — proletiskā garā. Princi-

piāla visas dzīves jauniekārta būs tagadējā lielākā tautu

krīzē tāpat pārspriežama un jaunradāma kā 1905. gadā.
Nu nestāvat nomaļus, citādi visu to nolems pilsoņi vieni

un pamatšķira būs palaidusi garām lielo izdevību. Tāda

izdevība nenāks vairs otrreiz. Saprotat laiku un esat laika

lieluma cienīgi. Sveiki, dārgais biedri un draugs! Rainis.

150.

V. VERDARO

Kastaņolā 1916. gada 20. martā

Godātais Verdaro kungs!

Pateicos par pastkarti, ko «Coenobium» redakcija N. Ro-

biņas jaunkundzes aizbraukšanas dēļ atsūtījusi man. Būšu

laimīgs, ja varēšu sagādāt Jums nepieciešamās ziņas.
Pirmā latviešu sociālistu tiesāšana notika 1897. gadā. Ap-
sūdzēti bija gandrīz 50 cilvēki, 1 lielākoties inteliģenti: žur-

nālisti, advokāti, mediķi, skolotāji, studenti, daži strād-

nieki no lielajām pilsētām — Rīgas, Liepājas (Libau), Jel-

gavas (Mitau) ■— un zemnieki. Galvenie apsūdzētie, kas

tika notiesāti ar izsūtīšanu no dzimtenes Latvijas, bija
advokāts P. Stučka (5 gadi), J. Jansons, students (2 gadi),
K. Šulcs, ierēdnis-telegrāfists (4 gadi), Driega, Pūce, Ozols,

strādnieki (4 gadi); aizbēga: Fr. Roziņš, M. Valters, stu-

dents E. Rolavs — uz Šveici, Bundža, Kļava, strādnieki,

un citi — uz Ameriku, kur nodibināja sociālistisku žurnālu

«Sociāldemokrāts». Bundža nomira Itālijā, kur viņš dibi-

nāja žurnālu «Auseklis» 2 (pirmais latviešu sociālistiskais

žurnāls ārzemēs); Kasparsons, Kalniņš, Hertels, Duncis,
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sociālistiska laikraksta «Dienas Lapa» (toreizējais vienī-

gais sociālistu orgāns) vadītājs biju apvainots kā inicia-

tors un notiesāts uz 5 gadiem trimdā. 1905. g. kustības

priekšgalā bija Domes deputāts J. Ozols, dažādu soci-

ālistu komiteju priekšnieks (pašlaik Amerikā, aizbēdzis

pēc sociālistu deputātu notiesāšanas). Jānis Asars, labā-

kais orators, propagandists un literatūras kritiķis, nomira

Arigonā, vājprātīgo iestādē 1906. g.
3 Vilis Dermanis, sko-

lotājs, ļoti pazīstams orators, kritiķis. Brāļi Buševici —

žurnālisti, notiesāti uz nometināšanu Sibīrijā, no kurie-

nes aizbēga uz Ameriku. Pašlaik kustības priekšgalā ir

Dr. mcd. Priedkalns, bijušais Domes loceklis, bet pašrei-
zējie vadoņi ir tautai maz pazīstamas personas, tāpēc ka

sociālistiskā kustība Latvijā, tāpat kā Krievijā, vēl nav

legalizēta. Rietumeiropā latviešu sociālistu Ārzemju ko-

mitejas sekretārs bija J. Jansons, lielinieku frakcijas laik-

raksta «Cīņa» redaktors, ļoti pazīstams žurnālists, P. Ro-

berts, Ziemelis v. c. no lielinieku frakcijas; mazinieku frak-

cija — Cinis, Skabarga, Ciņus v. c. Amerikā (Ziemeļu)
strādā J. Ozols — bijušais latviešu sociālistu partijas laik-

raksta «Strādnieks» vadītājs, Fr. Roziņš; sociālistu skolu

darbinieks profesors V. Dermanis. Vairākām citām soci-

ālistu frakcijām bija savi laikraksti, piem., «Proletāriets»,

«Darba Rīts»4
un citi. Latvijā pašlaik ir aizliegti visi soci-

ālistiskie laikraksti, dažreiz tiek izmantoti demokrātiskie

laikraksti un proklamācijas. Ja Jums ar šiem datiem

nepietiks, es meklēšu un sūtīšu Jums vēl.

Lūdzu man paziņot, kā Jūs uzzinājāt par Krumberga
lietu un kā sākāt interesēties par latviešu sociālistu kus-

tību.

Nobeigumā atvainojos par manu slikto itāļu valodu.

Sirsnīgi sveicinu.

151.

F. CIELĒNAM

Kastaņolā 1916. gada 22. martā

22.3.16.

Dārgo biedri, man liels prieks par Jūsu vēstuli; nu būs

viss labi. Aiztelegrafēju tūliņ," lai pirms sapulces vēl iz-

111
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klaidētu visas šaubas. Sie, Aspasie, ist genūgt fūr Komitee.

Kooptieren Andere. Erwarte Ihre Zusage. 1 Tas ir tikdaudz,
ka nu Kopkomitejā var sākt darboties, tiklīdz ir balsu

vairums kopā: 3 no 5. Tādēļ mums vajga tūdaļ Jūsu pie-
krišanas un berniešu atļaujas, ka Jūs iestājaties Kopkomi-
tejā, kura nu sastāvēs no Jums, Aspazijas un manis. Ķē-
niņ kdze atkrīt nost. Ne viņa, ne Ģenfes

2
kolonija nevar

protestēt, jo atteiksme bija labprātīga. Ģenfieši varēs tikai

vēlāk likt priekšā izdarīt papildvēlēšanas pie jau pastā-
vošas mūsu kopkomitejas. Varēs vēlāk ieteikt citu vēlē-

šļanu] modušu, bet visu to jau pie pastāvošās mūsu Kop-

komitejas. Tas vairs negrozīs kopkomiteju, kāda viņa ta-

gad, proti, pamatšķiras. Kad Austra Krauze neņem atpa-

kaļ atteiksmi, grib palikt ar Ķēniņ kdzi solidāri ārpus

Kopkomitejas, lai paliek. Kopkomitejas pastāvēšana caur

to negrozās. Bet es lūkošu A. Krauzi pierunāt, lai atteiksmi

ņem atpakaļ, lai paliek kopkomitejā; bet, ja solījusies ci-

tādi, tad lai ļaujas kopkomitejā iekooptēties. Viņa būtu

laba reprezentantene pilsoņiem, kurus mēs nevaram gluži
atstumt no līdzdarba. A. Krauze savā atteiksmes rakstā

taisni uzsver, ka stāv par demokrātiju un autonomiju.

Viņas brālis3 ir soci[āl]dļemokrāts] katordznieks. — Re-

dzat nu, tā mums labākā izeja: pamatšķira vada šo lietu

un būs brīva no nevēlama elementa Ķēniņ k., kura izrā-

dījusi antidemokrāt. tendences. — Rakstāt nu tūliņ savu

un Bernes piekrišanu, un tūliņ sāksim darboties. Bernei

piekritīs loma nodarboties ar Latv. autonomijas jautāj.,
kuru viņa kā pirmā kolonijā cilāja. Vedīsim lietu lielā

stilā, kā pienākas pamatšķiras locekļiem. Man vēl sevišķs

prieks, ka Jūs saprotat lielās konsekvences; es baidījos
Jums jau tagad par to rakstīt, bet Jūs pats to izdomājāt.
Skaisti. Jā, būs 2 partijas: viena anarķistiska, otra strād-

nieku, t. i., pamatšķiras partija. Tie esam mēs. Še nedau-

dzi, tur mājās būs daudzi; to mana jau tagad no avīzēm,

kaut gan rakstīts netiek par to. Tie būs visi tie, kas negrib
labu veikalu, bet latvju tautu, kas grib dzīvot ne kā pār-
tikuši parazīti un anarķisti svešā tautā, bet kā tauta pati

par sevi. Un daudz, varbūt lielākā daļa pat no štempeles-

turētāju ļaudīm atnāks pie mums, jo strādnieki nav vēl

tik samaitāti no naudaskāres, kā to iedomājas štempelvīri.
Protams, pamatšķira cīnīsies par sava materiālā stāvokļa

uzlabošanu, bet neies to iegūt, pārdodot savu tautu, savu
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valodu, savu kultūru. Jo vairāk tādēļ, ka latvju kultūra jau

tagad ir gandrīz vienīgi pamatšķiras kultūra, ne pilsoņu
kultūra. — Mēs tagad būsim izstumti, labi. No kurienes?

no s. d. kancelejas, no biroja, to var paciest. No tautas

izstumti būs štempelvīri,
4

un to nevar paciest neviena par-

tija; tā top tad par grupu; tā gāja anarķistiem. — Jūs sa-

kāt pareizi: Jūsu stāvoklis grūtāks nekā mums. Jā, bet es

negribu nebūt uz Jums nokraut grūtības. Taisni otrādi, es

visu grūtāko ņemu uz sevi. Man kauli stipri. Un tagad vie-

nīgais arguments pret mums būtu: kopība ar A. Ķeniņas
kdzi. Bet no tā nu mēs brīvi. les cīņa uz vairākām fron-

tēm. les. Vienmēr iet tad, kad lieta ir taisna, skaidra un

liela. Un te tā ir. — Vajga popularizēt Latv. autonomijas
jautājumu. Jā, labi! Biedrība lai iesūta prasījumu pēc

autonomijas. Ļoti labi. Tā darīsim. Tas būs mūsu pirmais
darbs. Tas iet lielumā. Tas tātad iet labumā. — Kad

nodibināsies kopkomiteja, tad izlaidīsim naudas vākša-

nas uzsaukumu, apgādāsim gūstekņus, vēstules uz Kur-

zemi v. t. 1. citus mazus darbus, un tad tūliņ pie pirmā
darba: Latv. autonomijas. Ailo! Sirsnīgi, mīļi sveicieni.

Dažādās vēstules vietās pa rindiņai pierakstīts:
Šo vēstuli vai norakstu arī atpakaļ.
Kādu stāvokli Jansons ieņem?
«Jaunās Pēterburgas Avīzes» aizsūtīju. Ir drusku vai-

rāk. Pīpiņš ir liels Jansona draugs.
Simts mīļu sveicienu Bernes biedriem.

152.

N. BOKUMAM

Kastaņolā 1916. gada 31. martā

Mīļais draugs, saņēmu dzejoļu pārrakstus ar lielu pal-
dies. Būtu sūtījis vācu «Jāzepu», bet nav caurskatīts: ne-

veselība, influence, kreņķi ar bernieši cm (nupat saņēmu
Jūsu hektografēto ziņojumu; rakstīšu vēlāk). Un nepārla-
b( tu pārrakstīt nav vērts. Uztraukumi arī vēl tādi, ka

Aspazija taisās braukt uz Lozanu, varbūt piebrauc ari Cī-

rihē; saimnieks mainās. — Nu. Bet man citi lūgumi: ta-

gad šinī namā ievelk elektricitāti, un es gribētu ierīkot

sev elektr. sviedrētavu «Elektrische Lichtbade» 1
,

Elektriska
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bādes aparāta te Lugānā nav; Cīrihā pie dakt. Ostersetze-

res es tiku tādus lietojis gadiem. Dārgs nav aparāts: sta-

laža no 4 koka stīpām, lokiem un 12 elektr. lampiņas. Mak-

sājot ap 50—100 frfanku]. Apmēram tikpat daudz es izdodu

par vienu mēnesi kūras. Vai nu Jūs nevarētu man tādu

«Korb fūr elektrische Lichtbāder»2 uzmeklēt un nopirkt;
naudu aizsūtīšu. Man tāda svīšana vienmēr darījusi ļoti
labi. Pašlaik jūtos atkal nelabi un gribētu uzlaboties. Vi-

sādā ziņā ļoti lūdzu, atrakstāt man, vai būs iespējams Cī-

rihā tādu aparātu sadabūt. Tad arī to piezīmējat, cik spēka
vienību ir tādās 12 lampiņās, laikam 36 sveces? Tas jā-
zina šenes elektriķim. ■— Un nu, mīļais draugs, daudz pal-
dies jau iepriekš par piesolīto un gaidīto ģīmetni, tā man

būs jauka piemiņa no Jums, kura draudzīgās jūtas pret
mani es esmu aizvien turējis tik augstas un mīļas. Jūs pa-
liekat man vienmēr neaizmirstams. Es domāju, vēl redzē-

sim darbā, jo Jūs esat darba cilvēks tāpat kā es. Visu

labu Jūsu gaitā vēlē

Jūsu

z Rainis.

153.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1916. gada 31. martā

Jauka diena šodien Lugānā, mēs varam drošāk gaidīt Jūs

atbraucam. Zenēvieši cerē, ka nu pastāvēs labs laiks, jo
veselu mēnesi lija. Un, kad Jūs atbrauksat, tad nevarēs

citādi, kā būt jauks. Daudz mīļu sveicienu Jums un brā-

ļam 1
no mums abiem.

Rainis.

154.

G. BROŠĒ

Kastaņolā 1916. gada 2. maijā

Ļoti cienījamais, dārgais biedri, saņēmu Jūsu laipno
vēstuli, saņemu arī visus «Libre Pensēe» numurus. Liels

paldies. Nosūtīju uz «L. P.» paju 10 frankuvērtībā. Jo vairāk
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es Jūs iepazīstu, jo interesantāks un simpātiskāks Jūs man

kļūstat. Jums bija tik milzīga bibliotēka un Jūs to gan-

drīz visu atdāvinājāt! Attiecībā uz sevi es to uzskatītu par

varoņdarbu. Arī es pēc nāves atdāvināšu savas grāmatas,
bet man taču to ir tikai saujiņa! Taču to es neatbalstu, ka

Jūs esat izkliedējis savu bibliotēku. Jums vajadzēja to sa-

glabāt kā veselumu, viņai taču ir savs sevišķs raksturs,

īpaši mazo tautu grāmatas vajadzēja apvienot un izvei-

dot vienu kopīgu [mazo] tautu bibliotēku.

Par Jūsu solīto dāvanu esmu Jums ārkārtīgi pateicīgs:
arī es vācu mazo tautu grāmatas, arī revolucionārās. Ar

nepacietību gaidīšu Jūsu sūtījumu.

«Ann[ales] d[es] Nat[ionalitēs]» lūdzu pagaidīt vēl kādu

nedēļu. Cieši un sirsnīgi spiežu Jūsu roku. Jūsu [paraksts].
Mana sieva sūta Jums īpaši sirsnīgus sveicienus. Viņa

ir nevesela.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, pro Lugano.

155.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1916. gada 6. maijā

Manu mīļo sirdsdraudziņ, ies un ies, tā bij mūsu mieri-

nājums, bet grūti taču. To tik tagad dabū manīt. Es visvai-

rāk turos uz to, ka ievēroju sīko kārtību, vingrinu arī pēc

neguliņa. Uz mani bij pārgājušas Tavas bailes. Ak, kur li

bij, ka Tu atsūtīji telegrammu «Angekommen»
1
; to būs

Tev teikušas Tavas labās zīmes. Visi ļoti izbrīnījušies par

Tavu piepešību, bet beigās nosaka, tā taču labāk. Lai nu

iet labumā. les un ies. Tavs Rainis.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Lugano.

156.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1916. gada 6. maijā

Manu mīļo zelta dvēselīt, Tu man labi darīji ar savu

telegrammu; es par otro gluži vientuļo nakti baidījos, bet
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varēju paciest. Es izdarīju arī vēl tā: atstāju visu nakti

degot lampiņu Tavā istabā — taču dzīvības zīme, Tutā prie-

cājies par to gaismiņu. Strādāt vēl nestrādāju, bet man

pārliecība, ka pirmdien 1 varēšu sākt. Runājos ar komite-

jas dāmām2, iet drusku labāk. Rīt grib braukt prom, un šo-

dien laikam vēl kur izbrauksim kopā apkārtnē. Satiku an-

glietes
3
, izbijās, ka Tu aizbraukusi, bet Tev vajagot at-

labt, un drīz jau Tu būšot atpakaļ. Bij ļoti sirsnīgas pret
Tevi. — Naudas Tev netiks sākumam, papīru mainīt nav

vērts, daudz zaudē; es labāk sūtu.

Sarunas ar Cielenēm4
, es domāju, darīs Tev labi. les un

ies. Lido.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Lugano.

157.

A. ĶENIŅAI

Kastaņolā 1916. gada 7. maijā

Tā nu bija lemts šodien notikt, ne tā bij Jūsu, ne arī

mana vaina. Es biju 1/2 3, un man teica Saalfrāulein1
,

ka

esot aizgājusi. Tad biju otrreiz 4, bet atkal nebij Jūsu ne

istabā Nr. 7, ne zālē, tik Saalfrāulein atkal noteica, ka

nepārnākusi. Tad aizgāju ciemā pie slimā krieva2. Daudz

mīļu labdienu.

158.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1916. gada 8. maijā

Nu Tu, manu mīļo sirdsdraudziņ, nu es dabūju Tavu te-

legrammu, ka esi labi nonākusi Lozanā, nu lai iet viss

labumā, tiksi nu drīz vesela un sāksi strādāt. Es arī tad

vairs nebaidīšos; visus kreņķus un sliktu laiku likšu par

novadītājiem no lielā smaguma. Ir taču grūti tā piepeši

pārraut dzīvi pušu. Bet nu piespiedos un sāku šodien pār-

rakstīt «Muromu». Vakar izbraukums neiznāca: es biju
2 reizes villā «Elīza», bet dāmas bij izgājušas. Ķēniņ kdze
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ir, kā liekas, dusmīga, brauc šodien atpakaļ uz Ženēvu

vai vēl uz Cīrihu. Laikam nepiedalīsies Komitejā. — Pie

mums stipri lija, kopš Tu aizbrauci. Runcene divas dienas

meklēja Tevi. — Sūtu šodien naudiņu. Li, manu mīļo
zeltiniņ, lido.

Exp.; A. Naglin. Castagnola, pro Lugano.

159.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1916. gada 9. maijā

Manu mīļo, dārgo dvēselīt, saņēmu Tavu telegrammu
no Lozanas un vēl kartiņu no Bernes, ka Tu bijusi ļoti no-

gurusi, stacijā nevienu nesatikusi, jo Tava ziņa nepienā-

kusi laikā. Cerēšu, cerēšu taču, ka viss beigās izies labi

un ka Tu drīz atlabsi. — Te vakar aizbrauca Ķēniņ kdze,

līgām, līgām, kamēr zināmā mērā salīgām. Rīt brauc

Austra, un tad nu varēs mierīgāk strādāt. Tiku vakar un

šodien norakstījis «Muroma» sākumu. No Tevis vēl nav

kartiņas, bet es izturos mierīgi, manu mīļo sirdsiniņ, šo-

dien taču būs, iniņ, manu draudziņ, manu vienīgo; lai viss

labums ar Tevi, lido.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, pro Lugano.

160.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1916. gada 10. maijā

Mans mīļais sirdsdziļumiņ, nu jau ir pirmā vēstule no

Tevis vakar un šorīt otrā; nu lielākais grūtums galā. Otrā

vēstule ir jau itin mierīga. Pirmā rakstīta nogurumā un uz

maza papīra, divas lappuses nevaru salasīt. Kad būsi iekrā-

mējusies, pamazām apprasies, vai es varētu Lozanā dzī-

vot. — Naudu Tev aizsūtīšu, sapratu tā no vēstules arī,

ka jāsūta. — Krauzes kdze brauc šodien vai rīt, tad es

būšu brīvs, varēšu Tev garāk rakstīt un strādāt. lesāku



118

«Murorna» I cēlienu. — Par tiem noslēpumiem raksti skaid-

rāk, ~es it nekā nesapratu, un rakstīt jau var. — Man

prieks, ka vārsti klavieres un deklamē, bet kā lai es topu

par aktieri, kad nemaz neprotu runāt? Kādas mantiņas lai

Tev sūtu? Vai kurvi ar ziemas lietām? Sūtīšu pirms veļas

gabalus, ko sadzīšu. Dzīvo nu, zelta iniņ, lido.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, pro Lugano.

161.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1916. gada 11. maijā

11.V16.

Manu mīļo sirdsdzīvībiņ, nu es esmu viens, nupat pa-

laidu Krauzes k-clzi uz Cīrihu. Nu varēšu sākt strādāt,
tikai vēl pulks vēstuļu stāv ceļā un Komitejas rakstīšanas.

No Tevis šodien nav kartiņas, bet es domāju, ka vaina

tikai pastā, ka Tu drīz atpūtīsies patīkamā apkārtnē un

labā gaisā. Sāc arī klavieres pavārstīt, tas Tevi apmierinās
un reizē ierosinās. Es šodien vēl gribu aiziet pie Krie-

viņa 1
un aiznest Tavus sveicienus. Anglietes

2 vakar sa-

tiku un sveicināju no Tevis; liek Tevi sirsnīgi sveicināt

un gan jau Tu tur atlabšot. Satiku arī akmeņu vecenīti3,
la signora ha un gran spirito

4
, no sākumā citā klimatā

būšot grūti, bet pēc nedēļas labi. Lido. Lido, sirdspavasar,
lido.

162.

N. ŠČETIŅINAM

Kastaņolā 1916. gada 11. maijā

Castagnola, 11.5.16.

Dārgais Biedri, saņēmu šovakar, 11.5.16., telegrammu no

savas sievas, no Lozannas, ka viņa saslimusi. Braukšu rīt

no rīta. Nosūtu Muhu. Nezinu, vai uz ilgu laiku, ceru, ka
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uz dažām dienām. Zel, ka Jūs vēlreiz nesatiku, žēl arī

darba, kuru vajadzēja sākt.

Bet Jums tagad būs laba strādāšana, laiks būs labs. Es

tieši atbrīvojos no vizītēm, bet, lūk, pašam jāaizbrauc.
Neskumstiet, neslimojiet. Ceru, ka drīz redzēsimies.

Vienmēr Jūsu Rainis.

Adrese būs: Lausanne, 21 chemin des Clochetons.

163.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Lozannā 1916. gada 17. maijā

17.5.16. Lausanne, 21 chemin des Clochetons.

Sirsnīgi sveika, dārgā draudzene, nupat tik saņēmu abas

Jūsu vēstules un rakstu lielā steigā. Aizbraucam otru ritu

no Castagnolas. Par «Hilferuiu»1
dzirdēju braucot, bet ne-

varēju sadzīt rakstu, teica, esot iekš «Frankfļurter] Zei-

timg». Jūsu atbilde ļoti laba. Es tomēr aizsūtu to arī Cie-

lēnam pārlasīt, lai nesūdzas, ka mēs darām patvarīgi. Es

būtu tūdaļ parakstījis. — Ir gan revolucionāri, kas saķē-
ruši vēl asiņainu S. Brēdriha roku, kas viņus pašus, tos

revolucionārus, kāvusi! — Citus rakstus aizsūtu Jums pa-
rakstīties. — Stokholmas biedrības adresi pieprasīju no

Cielēna, bet vēl nav atsūtīta. — Ko cīrihieši saka par

«Hilferufu»? Vai hilferufeji nav stelpieši? —

Ja būtu kāda lielāka grupa, tad varbūt atkal vajadzēs
atbildi laist pārspriest. Labi, ka protests pret kancleri 2

tika nokavēts no berniešiem, -— nu tik viņi sāk pārdomāt,
vai nebūtu jāprotestē pret mūsu protestu. Bernē bijusi
pirmdien sapulce, par kuru drīz dabūšu ziņas. — Mūsu

sarakstīšanās no šenes ies ātrāk nekā uz Castagnolu.

— Kā Jums iet ar veselību? Mums ne visai. Aspazijai
būs jāsāk garāka kūra, kā teica ārsts. — Brālim3 rakstīšu

rīt. Jūs būsit runājusi: vai viņš liekas ar mieru?

Te arī solītā ģīmetne, Vai tā būs labi? Va bene?4

Va benissime?5 Jūsu [paraksts].
Daudz sirsnīgu labdienu.

Jūsu Rainis.



120

164.

R. A. BERŽJĒ

Lozannā 1916. gada 21. maijā

21.5.16.

Ļoti godātais kungs. Saņēmu no Jums vēl [1 nesalasāms

vārds] vēsturi un kā dāvanu A. Levinsona grāmatu1
un

Rosela drāmu2
.

Jūsu labsirdība ir bezgalīga un tādai pa-

šai būtu jābūt manai pateicībai. Lielisku iespaidu atstāj
Rosela drāma; viņš aptver vielu ar tik lielu domu pla-
šumu, ka tiek izsmelts viss iekšējais traģiskais saturs. Vis-

pilnīgākajā veidā uztverts vietējais kolorīts un vēsturiskā

patiesība. Rodēnas kantona varonis Davels ir atradis savu

Rodēnas kantona dramaturgu — Roselu, kā Tells savu Sil-

iem. Pēc tik priekšzīmīgām drāmām mums par šo tēmu

vairs nav ko rakstīt.

Mani vissirsnīgākie sveicieni.

165.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Lozannā 1916. gada 23. maijā

23.5.16. Lausanne.

Sirsnīgi sveika! Še būs paraksti un lūgums pēc atvai-

nojuma, ka nāk tik vēlu. Aspazija ir nopietni slima, ner-

vozi uztraukta, un vēl uzlabojumi mazi, man maz laika. —

Komiteja oficiāli saucas: Latv[iešu] bēgļu apgādāšanas cen-

trālā komiteja. Es pieliku burtus «bēgļ. apg.» klāt, nevis

tādēļ, ka bez tiem būtu pārāk intīmi, bet tādēļ, ka krievu

cenzūra varētu pieķerties un varbūt kaitēt Komitejai, kad

to dēvē par «Latv. centrālkomiteju», it kā politisku ie-

stādi. — «Baltijas latv. bēgļu apg. komiteja» ir cita, sa-

stāv Rīgā un mums laikam nemaz nespēj palīdzēt. — Vis-

labāk būtu atstāt pirmo rakstu un tik pielikt klāt «bēg.

apg.»; jeb vai otrā, šinī, pārgrozīt tā: «Baltijas» izstrīpot

un likt «Centrālā».
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'<
— Ar melnu kopiju papīru labāk, tā arī turpmāk. —

Kļava ir jau izstājies, bet oficiāli man nav ziņojis. Kas

nāk vietā: vai Vecozols, vai Sēja? Un vai piepaturēt tādu

kārtību, jeb vai pagaidām" rīkoties mums bez Kļavas un

rīkot jaunas vēlēšanas, jo bernieši 5 esot atkrituši un pa-
liek 7. — Hilferufa protests

1 būs šodien vai rīt franciski

tulkots, tad aizsūtīšu Jums vācu atpakaļ. Tāpat kancleram

protests,2 kas vēl angliski top tulkots, solīts parīt. Cik

eks[emplāru] vajdzēs vāciski, zināsat Jūs, sastādītā liste

pie Jums vai Cielēna. — Pēc Kļavas aiziešanas kas būs

kasiers? Vai Jūs varētu? Ja nē, jālūdz Cielēns. — Kļava
nebij neko darījis, lai pieprasītu kolonijām mēnešiemaksas.

Vai neprasīt tagad pirms vienreizējas iemaksas, labprātī-
gas? — Tā bij mums runa. — Bij še nupat Ķēniņa kun-

dze —- arī tā projektēja. —

166.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Lozannā 1916. gada 24. maijā

Sirsnīgi sveika! Šoreiz tikai pāris vārdu: tā apmēram
Jūs varbūt saīsināt pretrakstu pret «Hilferufu»1; tiešām

viņš vēl drusku garāks par pretrakstu pret kancleru2
.

Daudz labu dienuno Jūsu

Raiņa.

Lozanā,

24.5.16.

167.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Lozannā 1916. gada 24. maijā

Lozannā, 24.5.16.

Te būs visi paraksti. Šorīt biju aizsūtījis Jūsu rakstu ar

varbūtējiem strīpojumiem; pēc pienāca Jūsu vēstule ar

gataviem vācu norakstiem, — sūtat tad tos kā jau gatavus.
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Pretraksts «Hilferufam»1
var nākt arī pirmais, jo ir avīž-

raksts, kādi mēdz steigties; pretraksts kancleram2 ir cita

rakstura, kas prasa garāku spriešanu no kolonijām, kas vēl

līdz šai dienai nezin, ko grib — cf berniešu atkrišana pēc

garas domāšanas.

Pavadrakstus uzrakstāt Jūs pāris vārdos. Komiteja lūdz

uzņemt pielikto rakstu. Virsrakstu laikam redakcijas liek

pašas. Bet var arī likt tādu apm. kā «Zur Frage des Hilfe-

rufes...».

Par kanclera pretraksta uzņemšanu runāju ar redaktoru;

ir ar mieru, jo viņš neuzņēmis «Hilferufu», kaut gan per-

soniski lūguši. Mūsu abi pretraksti laikam parādīsies
rīt. — Arī Jums būtu personiski jāaiznes pretraksti «Neue

2 [ūricher] Zeitļung]» redaktoram, tad mēs varbūt panāktu
uzņemšanu. Tādēļ tad pielieku klāt ari «Kanclerprotestu».
Pirmrakstu lūdzu atsūtīt man atpakaļ.

Daudz labu dienu no Jūsu Raiņa.

168.

F. CIELĒNAM

Lozannā 1916. gada 26. maijā

26.5.16.

Es latviešu autonomijas lietu iesāku jau pirms 1 */$>

gada. Par 1 gadu ar tām domām tik tāļu aprada kolonija,
ka varēju sākt rīkoties uz kopkomiteju. Man lika priekšā,
lai es rīkojos vien, arī ar mazu pulciņu līdzdomātāju, —

es gribēju labāk vēl gaidīt, kamēr ar latviešu autonomi-

jas ideju aprod lielākā daļa kolonijas. Tad faktiski sākās

apmēram V 2gada periods, kurā kolonija organizējās,
līdz nodibināja kopkomiteju. Tad kopkomiteja sabrauca

kopā, bet izrādījās, ka domsvešības vēl ļoti lielas ap ne-

svarīgu teikumu kanclera protestā, debatējām dienu cauri.

Beigās pieņēmām visi kanclera protestu, bet es redzēju,
ka Kļava vēl palika neapradis ar latviešu autonomijas

ideju. Lai ļautu viņam iedzīvoties un panāktu pilnīgu ko-

pību jaunās domās, es vēl nogaidīju.
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Un nu Kļava v. c. atkrīt no viņiem neparastās domas

par latviešu aut. brīvību un pieslejas Bredricham un Rop-
pam, visasiņainākiem vācu baroniem reakcionāriem.

Verte! '

Nu viņi nākuši pie skaidrības pārliecībā, un mums nav

vairs nekā kopēja ar viņiem. Turklāt atteikušies viņi no

mums un latviešu autonomijas, nevis mēs viņus atstūmuši.

Mēs viņus pieturējām tik ilgi, cik vien varējām, nekaitē-

dami pašai lietai. Nu ilgāk gaidīt uz viņiem kaitētu lietai.

169.

DALL' ARTO

Lozannā 1916. gada 30. maijā

Cienītais Dali' Arto kungs!

Bezgalīgi Jums pateicos par ziņām attiecībā par manu

tautieti, krievu-latviešu brīvprātīgo — Jēkabu Karpu
1
.

Esmu dziļi aizkustināts par to laipnību un cilvēciskajām
jūtām, ar kurām apveltīti itāļu armijas cīnītāji. Novēlu

dižajai itāļu tautai slavas pilnu uzvaru turpmākajās cīņās.

170.

ODESASLATVIEŠU BIEDRĪBAI

Lozannā 1916. gada 30. maijā

30.5.16.

Ļļpti] c[ienītai] Odesas Latv[iešu] sabiedrībai izsaku sil-

tāko paldies par labu piemiņu, ko izrādīja, atsūtīdami

man programmu un uzsaukumu priekš mūsu latv. batal-

jonu izrīkojuma. Es apsveicu 1. bataljonus kā brīvas Latvi-

jas sagatavotājus, kā mūsu tautas gara patstāvības modi-

nātājus, kā mūsu slavas paudējus, — aiz bataljoniem lai

nāk jaunā latvju kultūra visā spēkā un spožumā! Labākos

vēlējumus 1. kultūras kopotājai Od. L. sabiedrībai.
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171.

N. ŠČETIŅINAM

Lozannā 1916. gada 31. maijā

Dārgais Biedri, Jūs sapratīsiet, ka es priecājos, saņem-
dams Jūsu pastkarti, tā taču ir no Ruviglianas

1
.

Skaista

šeit pilsēta, skaisti ļaudis, un pilsēta un ļaudis ir ļoti pie-
klājīgi, neatliek vairāk nekā ko vēlēties, kā vien Castag-
nolu. Es neko nestrādāju. lespējams, ka tagad nodarbi-

nāšu domas ar Jūsu indiešu pasakām, jo budisti, jādomā,
tikai pārstrādāja vecākās pasakas. Vai nav līdzība ar ēģip-
tiešu? vai babiloniešu? Nodarboties ar sanskritu būtu

labi, bet viss jau ir ļoti izpētīts. Tad vajadzētu izvēlēties

maz pazīstamas puses: pasaku valodu salīdzināšanu, aiziet

līdz tam laikam, kad indiešiem nebija vārdos nosauktu

dievu kā latviešiem. — Kas par žurnālu ir «30 Ant.»2?

Kādā valodā? — Man arī liekas, ka latviešu dziesmas ir

vecākas par indiešu vēdām, tā iznāk pēc Jūsu teorijas.
Sveiciens no Aspazijas, Nagliņš.

Exp.: A. Nagliņš. Lozannā, Clochetons 21.

172.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Lozannā 1916. gada 5. jūnijā

Sirsnīgi sveika, steidzos tūliņ rakstīt un sūtīt. Visgrū-
tāk gāja ar stempeļiem, viens pat apgāzās augšpēdu, citi

šā tā nostreipuļoja, citi nezināja, kur nosēsties, kur pie-
spiesties šaurumā. Latv. avīzēm vajga īsa pavada. Kas par

komiteju reprezentē visas Šveices kolonijas, soc. demokrā-

tisks, sociālistisks un demokrātisks elements; kur šie pro-

testi parādījušies. Kā tāda Šveices komiteja reprezentē

noteiktāk un vairāk latv. tautu nekā deputāts Zālīts, kas

ievēlēts no saujiņas kupču un vāciešu. Turpret Šveices

emigranti ievēlēti no idejas, kas vada Latviju.
— Avīzes, kur nodrukāti mūsu protesti

1
, Jums priekš

mūsu arhīva jāsakopo visas, cikās vien parādījies arī

viens un tas pats raksts. Es viņas krāšu vēl privāti.
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173.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1916. gada 18. jūnijā

— No Jums dzirdēt aizstāvam taupību ari mūsu rak-

stu tehnikā man dara lielu prieku: Lugānā Jūs taupību
dažā vietā neaizstāvējāt.

«Baltija» ir laikam līdzīga Berģim: skaists, glīts, korekts

viņš ir, bet tas taču laikam izslēdz spilgtumu. «Baltijas»
lieta laikam arī tāda, un viņi sader labi kopā. — M. Sku-

jenieks top ļoti pamācīts no kāda Frevvalda (korekts vācu

«y»), kurš laikam pats ir jaunākā gadagājuma students.

Olavam it nekā nevar pārmest: viņš visu apdomīgi apdo-
mājis. Tikai patiesība pirms viņas izteikšanas likās vēl

patiesāka. Korespondēt varētu jaunizdodamām «Laika Do-

mām» Maskavā, — iznāks augustā, kultūrbirojnieki, Dauge
laikam redaktors. Nupat mūs uzaicina. Caur Stokholmas

komiteju būtu drošāk sūtīt, bet vai viņa Jums jau atbil-

dējusi? Vai pati nelūko aizturēt, jo komitejas pie latvie-

šiem mēdz konkurēt savā starpā? Kad nav atbildes un

labas, tad sūtiet tieši.

18.6.16.

174.

A. KIRHENŠTEINAM

Lozannā 1916. gada 19. jūnijā

Mīļo biedri, Lozannas nac. konferencē' jāpieteicas līdz

25. jūn. Par maksu nekas nav minēts, tātad brīva. Turp
taisās Ķēniņ kdze un grib turēt priekšlasījumu un repre-
zentēt komiteju, komitejas domas es vēl nezinu. Braucat

vien šurp, būs gadījums parunāties. — Par mājām neko

neesmu dzirdējis; no laikrakstiem maz kas redzams, bet

laikam jau iet uz augšu reakcija. Tomēr es to pašu teiktu,

ko še mūsu saruna: Jums nav ko baidīties, un tur var taču

vairāk darboties tautas labā. — Varbūt gadās Francijā
Jums laba vieta, — lūkojat. —• Jūsu rakstu2 lasu ar lielu

interesi; dodat ar «Līdumam», bet visādā ziņā arī krievu

un franču laikrakstiem, — nav nekā tamlīdzīga tanī presē.
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Jūs varbūt kautrējaties, bet bez pamata. Un darāt to aši,
nāk arvien citi jautājumi. — Piemirsu adresi, kur jāpie-
teicas nac. konferencei: Villa Messidor, Ch. dc TElvsēe,

Lausanne. Secretariat d[e] c[omitē] d[esj njationalitēs].
Daudz mīļu labdienu no mums abiem. Rainis.

175.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Lozannā 1916. gada 19. jūnijā

Sirsnīgi sveika! Kādas Jūsu domas par Congrēs des

Nationalitēs1 27. jūnijā Lozanā? es apprasījos jau kādu

nedēļu atpakaļ. Tagad Ķēniņ kdze raksta par to, solās re-

prezentētKomiteju kā vienīgā, kas prot franciski, un izsaka

nožēlošanu, ka mēs palaiduši «atgadījienu tikt dzirdētiem»

«Hilferufa» lietā. Bet viņa jau būs Jums pati rakstījusi. Ja

nē, es Jums aizsūtīšu Ķēniņ kdzes vēstuli. Ko nu Jūs sa-

kāt: vai mūsu Komitejai klājas oficiāli reprezentēties kon-

gresā, kurš pa daļai strikti neitrāls, pa daļai vācu drau-

dzīgs, jo mēs esam nostājušies Krievijas pusē. Oficiāli

aicināta Komiteja nav, es tik personiski dabūju vēstuli.

Jautājums par reprezentējošām personām, kurš likās jau

izšķirts, būtu jāpaceļ no jauna. — Ar kongresu ir savie-

nota nacionalitātes izstāde; 2 tur piedalīties mēs nevarēsim,

jo no Krievijas nekas nav šurp atsūtāms. Piedalīšoties ar-

mēņi, ķīnieši, žīdi ar 3 komitejām, Triestas itālieši. No

Genfes3 universitātes būšot 4 profesori. Lozanas sindiks

atklāšot v, t. t. Es zinu, visas Jūsu simpātijas būs priekš
tā: izlietot šo gadījumu, jeb vai Jūsu neatbildēšana jāiz-
tulko, ka «nevar vis zināt»? Es stāvu vairāk uz Ciņa stā-

vokļa, par kuru vakar runājām. Vēl ko: vai nevarētu no

Cīrihes vācu redaktoriem dabūt zināt, kas ir rakstījis par

mūsu kanclera protestu Holandes «Allgemeen Handels-

blad» Amsterdamā?

Daudz mīļu labudienu— Rainis.

19.6.16.

Nosūtu «Gazļette] dc Lausļanne]» Nr. par «nāc[iju] kon-

ferenci]».
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176.

P. DAUGEM

Lozannā 1916. gada 22. jūnijā

22.6.16. Lozannā.

Mīļo, dārgo, labs Tavs nodoms1
,

šoreiz tik šos pāris
dzejoļus, bet solīt solām, ko vien spēsim. Vispirms varbūt

«No atzīšanas koka», Aspazijas biogrāfijas kādus gabalus;
no manis varbūt kāds savirknējums no privātvēstulēm,
kam kāda atklātības nozīme. Citu labāku laikam neko ne-

varēsim. Tā iet, ka Asp. gluži apslima; nervu pārkairinā-
jums līdz nelabai pakāpei, tādēļ še esam pie ārsta. Man

liels nogurums, neko nevar strādāt (dzejolis pērnējs). Lai

nu vismaz Tev iet drīz labumā un Tu celies spirgts no sli-

mības gultas. Atvaino, ka šoreiz vairāk nerakstu. Visu

labu un mīļu Tev un Tavam darbam no Tava [paraksts].
Adrese: 21 Clochetons, Lausanne, Suisse.

177.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Lozannā 1916. gada 24. jūnijā

Sirsnīgi sveika un labu veseļošanos! Būs jānokārto zi-

ņojums tautu konferencei tā, ka aizsūtām mūsu abus dru-

kātos rakstus, kur mūsu stāvoklis izteikts, un ziņojumu,
ka. komiteja kā tāda konferencē nepiedalās. — Nupat no

Ķēniņ kundzes saņēmu pārsteidzošu ziņu, ka esot komi-

tejas locekle, kā tāda viņa pieprasa tūlītēju sapulci. Es

esot nekorekti izturējies, nesasaukdams sapulci, kaut gan
mēs lietu apspriedām lētākā veidā ar sarakstīšanos vien.

Bet, kad Ķēniņ kdze tādā veidā ielaužas komitejā, tad

viņa tā darīs arī konferencē un piespiedīs mūs pret to

protestēt. Protests pret mūsu pretaneksijas rakstu ir jau
no Kļavas puses parādījies «Berner Tagewachtā», 19 Juni,

N 141. — Intrigās parādās latviešu spēks. — A. Ķēniņ
kdz.es vēstuli Jums nosūtīs Cielēns; lūdzu vēstuli atpakaļ
man. — Mūsu pretraksts «Hilferufam» parādījies 2 holan-

diešu avīzēs, bet formēts korespondences veidā, ar dažiem
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maziem izlaidumiem (vāciem par labu): «Neuve Co-

urante», 13 Jum un «Allgemeen Handelsblad», 14 Juni. —

Jūsu laikrakstus sūtu atpakaļ. «Dzimtenes Atbalsij» spir-
gti raksti, bet Bankavs tiek no Šillera «Jaunajā Vārdā»

garās polemikās saukts par denunciantu.1 Kas tas ir, es

nezinu. Daudz mīļu labdienu un saudzaties un veseļoja-
ties. [Paraksts.]

Exp.: A. Naglin. 21 Clochetons, Lausanne.

178.

N. ŠČETIŅINAM

Lozannā 1916. gada 24. jūnijā

Dārgais Biedri, es ļoti priecājos par Jūsu vēsti un in-

diešiem, un ēģiptiešiem, ar kuriem šeit nemaz neiznāk sa-

tikties. Saprotams, ka Jūs uzskatītu par laimi ieraudzīt

vali, vienīgi, lūk, kas: Jūs Ruviglianā varat katru dienu

redzēt resnus un piepūtušos vāciešus, īstus vaļus, uz ku-

riem tagad atdusas pasaule. Bet bēdīgi, dārgais biedri, Jūs

kaut kad vēl ieraudzīsiet Krieviju, es — nekad. Un gal-
venais: Jūs arī priekš tā strādājat, bet es to nespēju.
Mana sieva atspirgst lēni. — Paldies par Ņeusihinu ad-

resi, aiziesim. — Vai Jūs lasījāt mūsu protestu pret anek-

siju? — Manhartu1
es zinu. Sproģi

2 būs grūti atrast, var-

būt Petrogradā, akadēmijā
3, vai Maskavā — Daškova mu-

zejā
4.

Sirsnīgs sveiciens no manas sievas un Jūsu Nagliņa.

Exp,: A. Nagliņš. Lozannā, Clochetons 21.

179.

A. KIRHENŠTEINAM

Lozannā 1916. gada 26. jūnijā

Dārgo biedri, nemeklējat vairāk to holandiešu Nr.1
—

man tepat solījās to dabūt viens holandiešu avīžnieks, nu-

pat ir jau rokā! Konference2 notiks, sākies rīt, 27. jū«
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nijā. — Pēc Bokuma ziņām tātad varētu Jūs braukt mā-

jās. — Ķēniņ kundze atteicās nupat no amata. Uz redzi

rit še Lozannā. Daudz labu dienu no mums. Rainis.

180.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Lozannā 1916. gada 26. jūnijā

Sirsnīgi sveika! nupat saņēmu no Ķēniņ kdzes vēstuli,
ar kuru viņa izstājas no komitejas. Viņa neesot zinājusi,
ka esot bez balss tiesības, tad viņa nebūtu nemaz iestāju-
sies; viņai būtu aiztaupīta tā komēdija. Lai gan šķiršanās

mums neiznāk bez rūgtuma, tomēr labāk, ka beidzas stā-

voklis, kuru bij tik grūti uzturēt. Tas pats sakāms par

Kļavu, kurš tikai formāli nav izstājies, būdams mazāk

korekts nekā Ķēniņ kdze. Nogaidīšu Jūsu atbildi un tad

tūliņ rakstīšu Kļavām galīgu pieprasījumu. Kas ir nākošie

kandidāti? Ari Aspazija slima un grib izstāties. Tātad

būtu galīgi jāpārbūvē un vairāk jāsaskaņo komiteja. Daudz

mīļu labdienu!

Kad Jūs jūtaties nevesela, palūdzat brālim kādas rindi-

ņas par sevi, bet neatstājat mani bez ziņas. Rainis.

181.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Lozannā 1916. gada 26. jūnijā

Daudz mīļu paldies un sirsnīgs sveiciens! Tā es Jūs

pazīstu: arī slimam izpildīt vairāk nekā pienākums, arī

pusnaktī noskriet uz Lugānu. Ne velti Austra! Jūsu «Er-

klārung» un «Anfrage» 1 jau top tulkoti. «Anfrage» de-

rēja sevišķi labi, jo «Union cl. Nationalit.», kas rīko

visu konferenci, savā orgānā: «Annales d. National.»2

4., 5. Nr., 1916., ir nodrukājuši «Hilferufu» (kodolā) ar

visiem parakstiem, arī Bredriha un Roppa, bet mūsu

protestu nav minējusi, kaut gan nostrīpots «Letti-
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sche Gruppe m der Schweiz». — Kļava prasa samaksu

45. fr. par Lugānu.
3 Cinis aizsūtīs Jums Kļavas un Liepiņa

vēstis. — Vai Liepiņu neaicināt par kasieri? Viņš uzņemas

oficiālu atbildību par latviešu lietām.4
— Cinis proponē

telegrammu Valsts domei ar prasību pēc autonomijas;
būtu labi. Daudz, daudz labu dienu un daudz veselības.

Rainis.

Exp.: A. Naglin. 21 Clocheton, Lausanne.

182.

A. ĶENIŅAI

Lozannā 1916. gada 26. jūnijā

26.6.16.

Ļoti cienījamā kundze! Saņēmu Jūsu vēstuli, kurā Jūs

atsakāties no Komitejas, atsaukdamās uz pārpratumiem

par Jūsu balsstiesībām; es paziņoju par to Komitejas lo-

cekļiem un piesūtīšu viņai Jūsu vēstuli oriģinālā, kā da-

rīju ar divām pēdējām. Es ceru tā izbēgt vēl tālākiem

pārpratumiem, kuri man ļoti nevēlami. Jūs rakstāt ar

zināmu rūgtumu, kuru es negribētu pavairot tagad ar

veltiem rakstiskiem skaidrojumiem par pamata pārpra-
tumiem, kad man tas jau neizdevās personiskā satiksmē.

Tikai pāris vārdu par pašiem pēdējiem pārpratumiem:

mēs nezinājām, ka Jūs tik lielu svaru pieliekat, sapulces
sarīkošanai; mēs gan par to domājām, bet vienmēr bai-

dījāmies dārguma dēļ, jo komiteja nespēj samaksāt brau-

cienus, un visi uz sava rēķina nebūtu braukuši (Kļava,

piem., par savu braukumu uz Lugānu prasa 45 fr.). Jautā-

jumu par piedalīšanos nacionalitāšu konferencē mēs

tādēļ, un ne aiz manas nekorektības pret Jums, izšķī-

rām ar sarakstīšanos. Izšķīrām: nepiedalīties oficiāli, tā-

dēļ ka konferences sarīkotāja Union des Nationalitēs

savā orgānā «Annales d. Nation.»1 4., 5. N, 1916 uzņem

«Hilferufu»2
un Broederihus un Roppus, kamēr mēs pret

tiem protestējam. Izstādē turpret mēs nevaram oficiāli

piedalīties, tādēļ ka mums nav nekādu materiālu un vē-

luma dēļ tos nevarēja no Krievijas pasūtīt.
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183.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Lozannā 1916. gada 1. jūlijā

Sirsnīgi sveika! Biju Jums adresējis šo vēstuli, bet ap-

domājos, ka Jums tiešām kā sekretāram jāievēro zināma

oficiālība un formālība, un tādēļ pārtaisīju to par vēstuli

Cīrihas kolonijai, lai Jums tā palīdzētu. Lūdzu tad nolasīt

sapulcē. Bet, tā kā man nav spēka to vēl norakstīt vai-

rākos eksemplāros, tad lūdzu tūliņ pēc sapulces nosūtīt

to arī berniešiem, Cinim. Pieliku arī manu projektu par

Castagnolas dienas kārtību1
,

varbūt Jūs kā sekretāre va-

rēsat kā izlietot. Redzat, kur tās grūtības man bez sekre-

tāra, bet kā tad tur lai palīdz? Un Jums, mīļais draugs,
arī tā neveselība! Bet ko Jūs runājat atkal par pārpra-
tumiem?2 Vai ar mani? Jeb vai dēļ konferences? Bet nu

jau pat Ķēniņ kundze redz, ka konference bij Vāciska un

ka nevajadzēja gan mums piedalīties. Jeb vai Jums vēl

kādas citas šaubas? Vai negribat par redaktoru tam Lie-

piņa projektētam «biļetenam» 3? Sakāt vien, būs skaidrāk

un labāk. Arī labs, kad dots dodams atdodas.

Ar Aspazijas veselību neiet labi; es atkal galīgi no-

guris.

Sirsnīgi sveiki. Rainis.

Lozana 1.7.16.

184.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Lozannā 1916. gada 6. jūlijā

6.7.16.

Pateicamies par atbrīvojumu, izstājamies no komitejas.

Rainis, Aspazija.
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185.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Lozannā 1916. gada 9. jūlijā

9.7.16.

Telefonu es neiespēju panest, savā tagadējā nevese-

lības stāvoklī vēl mazāk. Tādēļ, un ne aiz cita iemesla,

atbildēju telegrāfiski.
Atteikšanos paziņoju telegrāfiski, lai kolonijās ātrāk

dabūtu ziņu un lai varētu rīkoties laikā uz komit[ejasj

jaunorganizēšanu.
Pašu manu atteikšanu Cļļrihes] koljpnija] uzskata par

pārsteidzošu, ko es nesaprotu. Jo kolon. pati man piesū-
tītā protokolā izsaka nepārprotamu neuzticību par manu

negatīvo attiecību pret taut. konferenci 1 Loz[annā], un,

kam izsaka neuzticību, tam ir jāatkāpjas pēc veca un

pareiza parlamentāriska likuma.

Neuztic, izteikumu man apstiprinādama, Kolļonija] iz-

saka pateicību Ķēniņa kundzei par pozitīvo piedalīšanos
tanī konferencē un ievēl viņu par komitejas locekli. Bei-

gās Aspļazijai] izrauga vietnieku, kad viņa vēl nebija at-

teikusies oficiāli.

Es visu to citādi nevarēju saprast, kā vien tā, kā esmu

sapratis. — Tāds Kolonijas lēmums mani arī nevarēja
pārsteigt, jo viņš ir viena zināma vairākuma domu iz-

teiksme, nevarēja arī mani sarūgtināt, jo lēmums izteikts

pilnīgi korekti; tikai par Aspazijas vietnieku varēja arī

vēl neminēt.

Tādēļ es arī izteicu telegrammā ne sarūgtinājumu, bet

pateicību, jo man personiski atlaišana no amata ir liels

atvieglojums. Kol. pilnīga taisnība, ka es par maz strā-

dāju komit. darbu; priekš tiem es neesmu pietiekoši ve-

sels, bet savus personiskus darbus es vēl varētu strā-

dāt, un, kad kolonija man noņem kavēkli: komit. darbus,
tad mana pateicība par to nāk no visas sirds. Un ar savu

personisko darbu es jau arī gribu veicināt to pašu lat-

viešu lietu, ko jūs, tikai citā veidā.

Kolonija nu iebilst, ka mana atteikšanās šinī brīdī, kad

uzbrūk komitejai vācu lietas veicinātāji — grupa ber-

niešu2, varētu kaitēt komitejai. To es ieskatu par iespē-

jamu, jo arī visniecīgākie apstākļi tiks no tās puses izlie-

toti pret latviešu lietu. Es ar mieru atlikt savu atteikšanos,
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kamēr jāizdara atgaiņājums. Lai C. kolonija atkal uz to

pašu laiku atliek neuzticības izteikumu man un Ķēniņa
kundzes ievēlei varbūt tādā kārtā, ka šo lēmļumu] tanī

sēdē visumā atliek. Paziņojat man par to tūlīt un atsūtāt

atbildes, kādas esat devuši presē tai berniešu grupai vai

kādas projektējat dot. Man ir «Bļerner] Tagew[acht]»
Nr. 141, 179, — atsūtāt man tālākos uzbrukumus3

(piem.,
«B. T.» no 7. jūl.) un kādus «Frļankfurter] Zfeitung]» un

«B. Tagew.» Nr., kur tie izmantoti, un kas Volfa tele-

grammā4
ziņojis par to. Es tad lūkošu arī no savas puses

uzmest pretrakstu un nosūtīšu to Jums pārlūkot. Visādā

ziņā es oficiāli atteikdams paziņotu, ka palieku pie tās

pašas pārliecības, kura izteikta mūsu 2. pretrakstā. To es

arī teiktu personiskā atbildē uz uzbrukumu.

Un es tāpat no savas puses ceru, ka tagadējais koloni-

jas vairākums un jaunorganizējamais komitejas sastāvs

paliks pie vecās platformas un lūkos viņas mērķus tikai

sasniegt pa citiem ceļiem, uz pilsonības labo pusi. Jau

pašā sākumā nebij šaubu man, un laikam tāpat arī Jums,

ka kopkomļiteja] nevarēs nodibināt kopību uzskatos, bet

ka ceļi šķirsies, jo pat Latv. autonomiju mēs saprotam
dažādi: mani draugi un es kā plašāku demokrātiju ar pa-

matšķiru kā vadošo, kamēr tas nevar būt pilsonības ideāls.

Atgainīt uzbrukumus Latvijai mēs varam kopīgi, un to

mēs darīsim. Un citur šķirties mēs arī drīz varēsim, jo nu

ir nodibinājies zināms kompakts vairākums pilsonībai vis-

maz Cīrihes kolonijā un es tur neesmu vairs vajadzīgs,

jo bez manis kopkomiteja būs iekšēji vēl stiprāka un va-

rēs tāda arī uz āru būt.

Sveika.

186.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Lozannā 1916. gada 10. jūlijā

Nupat lasu «Jļaunajā] Vļardā]», ka pēc zviedru avīžu

ziņām «Hilferufu»1
esot parakstījuši sekosi latvieši:

P. Auziņ, K. Egle, E. Baltkalns, R. Liepa, I. Klūga. — Pēc

latviešu saraksta Šveicē tādu nav. Lūdzu, apprasāties pa

kolonijām, vai tādi būtu tagad Šveicē, vai bijuši «Hilfe-

rufa» rakstīšanas laikā. Domājams, ka tādu latvju Šveicē
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nemaz nav; laikam tie būs Stokholmā. Par to jāpieprasa
oficiāli Stokholmas biedrībai. Bet pēc negatīva apprasī-
šanās rezultāta jāpaziņo vācu — šveic[iešuļ presē, ka pēc
vārdu sludināšanas zviedru presē varam no Komitejas pu-

ses konstatēt, ka tiešām bijusi mistifikācija un tādu latvju
Šveicē nav. Ka viņi varbūt, būdami Zviedrijā, nepareizi
uzdevušies par Šveices grupu, rāda, ka viņiem ir bijis jā-
slēpjas un ka viņi ir atklātību maldinājuši. Bet varbūt tādu

latvju nav arī Zviedrijā un tie brīvi izdomāti. Atrakstāt,

lūdzu, vai Cīr[ihes] kolonija ar mieru spert tādu soli.

Daudz labu dienu —

Rainis.

Lozannā

10.7.16.

Exp.: A. Naglin. 21 Clocheton, Lausanne.

187.

J. KRAUZEM

Lozannā 1916. gada 10. jūlijā

10.7.16. J. Krauze.

Dārgo biedri, saņēmu Jūsu sirsnīgo un labi domāto vēs-

tuli, kurā Jūs mani pamudināt atteikties no personības.
5

Nu es vēl mazāk saprotu cīrihiešus un Jūs. Jūs esat vecs

vilks, sociālists, turklāt vēl vēsturnieks, un. ļaujat aptum-
šot savu skaidro prātu no pilsoniskiem uzskatiem un tak-

tikas. Var būt sociāldemokrāts un neatzīt nacionālo jau-

tājumu, kā, piem., Stelpa grupa, var būt sociāldemokrāts

un atzīt nacionālo jautājumu kā pamatšķiras jautājumu

(tāds mans uzskats); abi uzskati skaidri. Bet nevar būt

reizē sociāldemokrāts un atzīt pilsonisko uzskatu uz na-

cionālo jautājumu kā, piemēram, dara visa Cīrihas kolo-

nija. Tā ir galīga domu neskaidrība. Turklāt vēl šis pilso-
niskais uzskats top reprezentēts no Ķēniņ kundzes, kurai

nav politiski mērķi un uzskati. Viņai vajga reklāmas priekš

dzimtenes, priekš Ķēniņ kunga pozīcijas Maskavā, kur

viņš un melnie grib sagrābt savās rokās visu kultūrbi-

roju2 un atstumt demokrātiskos un strādnieciskos elemen-
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tus; grib garīgu vadību, kura viņam atmaksājas. Tādēļ

Ķēniņ kundze tā laužas tikt komitejā un dabūt ārzemju

latviešu lietas vadību. Sociālisma un pamatšķiras interesē

tas nav. Un es no paša gala esmu apkarojis, ka Ķēniņ
kdze nāk komitejā. Jūs sakāt: aiz personiskas godkārības
iemesla. Tā Jūs saprotat politiku. Jūsu uzskati pilnīgi pil-
soniski, jo tiem visa politika ir intrigas un veikals. Bet

kas tad faktiski man par godkārību var būt? Vadīt kolo-

nijas? Šveicē? Es taču esmu rakstnieks, dramatiķis, dzej-
nieks —* mani mērķi iet daudz augstāk [nekā] Šveices ko-

lonistu 60 vīrus vadīt. Rakstniecībā nekad neesmu konku-

rējis ar Ķēniņ kdzi, jo tas nav viņas arods. Un politikā
atkal man loma gluži citāda: sīko ikdienas politiku vest

es negribu un nevaru, man nepietiek, pat komitejas pre-

zidenta amats mani nevilina. Es negribu nekāda amata,

bet gribu skaidri saprast laiku un viņa virzienu un teikt,

uz kuru pusi jāiet. Jums kā vēsturniekam vajdzētu to sa-

prast; visi amati man par nastu. — Kamēr es biju Komi-

tejā, es gribēju izvest savu skaidro uzskatu: brīvu, t. i.,

demokrātisku, autonomu, Latviju brīvā, t. i., demokrātiskā,
federatīvā Krievijas republikā. Jānostājas vienā pusē. To

es darīju, nepiedalīdamies Lozanā, kur bij vācu demon-

strācija. Ķēniņ kdze übagoja uz abām pusēm, darīja stā-

vokli neskaidru. Cīrihas kolonija to atzīst par pareizu; nu

ejat jaunu pilsonisko ceļu, kad jums nav sava uzskata.

Bet nelūkojat mani turēt komitejā kopā ar tās pelēkiem
elementiem un viņu vadību.

188.

I. FORELAI-UPENIECEI

Lozannā 1916. gada 14. jūlijā

Ļoti cienītā kundze, Jūsu telegramma, ka esat ar mieru

dot savu vārdu Latviešu komitejas galvenai adresei, mūs

ļoti iepriecināja, jo caur to mūsu lieta daudz iegūst. Bija
dažiem zināmas bažas, vai tik uz Jums nedarīs atbaidošu

iespaidu no kādas puses. Tagad mēs liksim izgatavot blan-

ketes ar Jūsu adresi. Atļaujiet man visu vārdā Jums sir-

snīgi pateikties un Jūs mīļi sveicināt kā biedri mūsu lietā.

Jūsu J. Rainis.
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189.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Lozannā 1916. gada 17. jūlijā

Vispirms oficiālas lietas. Viss sāk iet uz labo pusi: Sēja
Izskaidro un noskaidro notikumus tā, ka es varu justies
apmierināts: man piesūtītais protokols nav uzskatāms kā

sapulces lēmums, bet debatu saraksts; tātad arī nav man

no sapulces izsacīta neuzticība, bet tikai kritika, pret ko es,

protams, neprotestēju. Tātad arī sapulce nav ievēlējusi

Ķēniņa kundzi par Kopkomitejas locekli, jo patiesi tāda

tiesība piekrita pašai kopkomitejai. Un tātad man arī nav

iemesla izstāties no kopkomitejas; es viņā palieku tik ilgi,
kamēr augšējie divi punkti paliek spēkā, t. i., kamēr man

nav izsacīta neuzticība un kamēr kopkomitejā nav Ķēniņ
kdze.

Kamēr kopkomitejas papildināšanas kārtība nav pārgro-
zīta, jāpaliek pie vecā veida, t. i., ka kopkomiteja pati
ievēl locekli no kandidātu listes. Tātad Aspazija un es

iztrūkstošā locekļa Kļavas vietā vēlam nākošo kandidātu

P. Sēju. Bet varbūt Cīrihas kolonija, kura jau tagad gri-
bēja ievēlēt locekli pēc citas kārtības, vēlas pārgrozīt pa-
stāvošo vēlēšanu veidu, — tad vajdzētu par to iekustināt

pārrunas. Līdz tam tad Aspazija paliktu kopkomitejā, kaut

gan viņa tiešām vēlas izstāties aiz neveselības. — Aiz tās

pašas veselības es arī lūgtu neņemt man ļaunā, ka es ne-

piedalos daudz pie tehniskiem darbiem, jeb arī dot man

kādu pagaidu atvaļinājumu, kurš visādā ziņā tiktu vaj-
dzīgs, kad man būtu jāiet klīnikā.

Kļavas izstāšanās no komitejas un vienas berniešu gru-

pas klaja uzstāšanās pret komiteju un visu latviešu lietu

dara ari ļoti vēlamu visas lietas jaunu noskaidrošanu Ko-

lonijās un varbūt pārorganizēšanu, lai panāktu lielāku

iekšēju drošību.

Es gribēju neoficiālo daļu iesākt ar man parastu «sir-

snīgi sveika», bet Jūs arī agrāk nekad nebijāt lietojusi to

uzrunu, un jau kopš jūnija beigām es redzēju, ka Jūs pie-
turaties vairāk pie «nevar vis zināt» metodes. Jau uz

manu vēstuli pirms 2. jūlija sēdes, kur sūtīju Jums piepra-
sīto dokumentu priekš referāta par kopkomitejas darbību

v. c. ziņas, Jūs man netikāt atbildējusi, bet par atbildi es

saņēmu protokola kopiju par Ķēniņ kdzes ievēlēšanu v. 1.1.
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Kad es biju atteicies un 9. jūlijā nosūtījis Jums paskaid-

rojuma vēstuli, Jūs uz to arī neatbildējāt, bet rakstījāt
man 4. jūlijā, ka gaidot no manis paziņojumu un paskaid-
rojumu. Arī uz manu karti no 10. jūlija Jūs neatbildējāt.
Šī neatbildēšana un mana saslimšana ir vainīgas, ka es uz

Jūsu vēstuli no 4. jūlija atbildu tik šodien un lūkoju da-

rīt, kas vēl iespējams, lai varbūtējos pārpratumus izgaisi-
nātu. «Nevar vis zināt» metode ir ļoti kaitīga un kaitē-

jusi arī še. Es domāju taisni otrādi, ka vajga visu zināt.

— Jūs 4. jūlijā sūdzaties par Ciņa un Sējas nepareiziem zi-

ņojumiem; es tos nepazīstu, bet zinu tik to, ka abi par
Jums vienmēr runājuši ļoti labi. Šinī incidentā sevišķi

Sēja ar saviem labvēlīgiem paskaidrojumiem visu par
labu vērtis. — Jūs tad 4. jūl. sūdzaties par manu «nesa-

protamo izturēšanos pret Jums» leišu-latviešu satikšanās

lietā. Es tiešām nezinu, kur es tur nepareizi pret Jums iz-

turējies? Es leišiem aizrādīju uz Jums un Ķēniņ kundzi kā

personām, ar kurām lai viņi ved sarunas. Jūs atteicāties

braukt. Tas ir viss; kur te mana kļūda? — Aizrādīdams

leišiem uz Ķēniņ kdzi, es teicu, lai aprunājas ar viņu se-

višķi, jo es sarunās neņemšu dalību, kur Ķēniņ kdze. Tā

arī notika: Ķēniņ kdze ar leišiem satikās, es neaizgāju.
Tad Ķēniņ kundze mūsu pansijā nogaidīja visu vakaru

līdz nākošam rītam, lai vai leiši nenāktu ar mani satikties,

bet tie neatnāca. Tā ir visa tā lieta. Es arī te nezinu īsti

savu kļūdu, un nu vēl pret Jums? — Tad Jūs man pārme-
tāt, ka es atsacījies ar Jums runāt 8. jūlijā pēc manas at-

teikšanās. Pa telefonu es nespēju runāt un gari rakstīt

tādā brīdī, kur es turklāt vēl biju slims, — vai Jūs kā pati
slimniece, Jūs, kas zināt, cik grūti vispār man rakstīt vēs-

tules, vai neatradīsat kādu piedošanu man? Es vainīgs, ka

pirms atteikšanās uz brīdi padevos man svešam «nevar

vis zināt» attiecībā uz Jūsu satiksmi ar Ķēniņ kundzi; Jūs

jau arī vēl 4. jūl. pārmetumu man par leišu-latv. lietu di-

binājāt tikai uz Ķēniņ kdzes ziņām, kuras skaitāt par pil-

nīgi pietiekošām. Es Jūsu draudzībā pret Ķēniņ kdzi no

sava stāvokļa neredzu nekā ļauna, un tā arī skatījos uz

2. jūlija notikumiem; es tiešām priecājos, ka nu būšu

brīvs un varēšu nodoties slimošanai un pēc tam savam

darbam. — Visā šinī konfliktā man pret Jums nekas nav

bijis ļauns; manas labās domas par Jums, kuras esmu iz-

teicis Jums un citiem, paliek tikpat labas arī joprojām.
Man tik agrāk un tagad bijis žēl, ka Jūs stājaties uz «ne-

var vis zināt» stāvokļa, kaut arī ne gluži noteikti, Ja Jūs
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turpret gribat «zināt»* es no savas puses teikšu visu. Es

Jūsu uzticību pilnīgi nekad neesmu varējis iemantot, mūsu

dabas ir laikam par daudz nevienādas, kaut gan mums

daudz kopīga; bet man ļoti žēl būtu zaudēt arī to mazumu.

Bet lai kā mūsu satiksme tālāk attīstās, — vienu es

Jums gribu uzsvērt: Jums ir dziļas dzejiskas dāvanas, ne-

liekat tās novārtā, bet izkopjat; būs Jums lieli panākumi.
Un nu tomēr paliekat sirsnīgi sveika.

Rainis.

190.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Lozannā 1916. gada 18. jūlijā

Sirsnīgi sveiki, dārgie biedri 1! Viss ir atkal labi. Strā-

dāsim no jauna, tikai sparīgāk.
Sirsnīgi sveiki!

Rainis.

Lozannā 18.7.16.

Exp.: A. Naglin. 21 Clochetons, Lausanne.

191.

A. KIRHENŠTEINAM

Lozannā 1916. gada 22. jūlijā

Dārgo biedri, gaidīšu Jūs svētdien pīkst. 9. Braucat vien,

man jo patīkami, jo man pašam izkustēties no savas migas
daudz grūtāk. Un redzēt Jūs vēl gribējās, jo mēs tiešām

taisāmies tūliņ braukt uz Castagnolu. Ja es tagad nebraucu

strādāt, tad es laikam nekad vairs nevarēšu strādāt. Tātad

jāatmet viss. Man gribējās Jums vēl ko labu teikt. Daudz

mīļu sveicienu no mums abiem Jums abiem. Jūsu Rainis.

21 Clocheton, Lausanne.
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192.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Lozannā 1916. gada 22. jūlijā

Sirsnīgi sveika! (Un šoreiz bez jebkāda «tomēra». Es

nopriecājos par Jūsu joku, ka atkārtojat to «tomēru».)

Es braucu no šenes prom un iebraukšu Cīrihā. Gribēju
svētdien, kad cīrikiešiem vaļas, bet jūtos par vāju. Tātad

otrdien, 25.7.16., pēc pusdienas. Kad pārmainīšu dienu,

tad telegrafēšu, ceru arī Cielēnu pierunāt braukt uz to

dienu. Daudz labdienu un veselību no Jūsu Raiņa.

Exp.: A. Naglin. 21 Clochetons, Lausanne.

193.

A KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1916. gada 4. augustā

Sirsnīgi sveika! Tātad Jūs tomēr braucat mājās; 1
es biju

domājis, ka slimība Jums neļaus — nezinu arī tagad, vai

Jūs nepārvērtējat savu veselību, uz kuru vispār griežat

maz vērības. — Es arī Cīrihā, atvadoties, domāju, ka taču

paliksat; tādēļ atstāju tur arī visu, kas ap sekretārību. Ta-

gad nu būs man pašam jāuzņemas tā sekretārība, no ku-

ras tā bēgu, kuru man noņemdama, Jūs mān darījāt tik

daudz laba. Lūdzu nu: atsūtāt man atpakaļ, t. i., liekat no

Cīrihas uz Castagnolu atsūtīt: rakstāmo mašīnu (mācīšos

rakstīt); komitejas vēstuļu un dokumentu mapi; grāmatas

un brošūras, kādas būtu Jums no manis un kādas attiecas

uz latviešu lietu. — Še klāt pielikta A. W. vēstule A. Ķē-

niņa kundzei; daudz paldies kundzei par to, kā arī par

gūstekņu vēstuļu piesūtīšanu. — Vai Stokholmā nesatik-

sat J. Zālīti? pēc avīzēm, solās braukt, vēlāk gan atsauc.

— Un nu, daudz sirsnīgu sveicienu Jums un dzimtenei

un labu ceļa vējul
Jūsu Rainis.

Castagnola,

4.8.16.
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194.

A. FREIMANIM

Kastaņolā 1916. gada 14. augustā

Castagnola, Suisse 14.8.16.

Ļoti cienīts Freimaņa kungs!

Saņēmu Jūsu laipno vēstuli un steidzos Jums tūdaļ at-

bildēt. Lugas «Spēlēju, dancoju» man pašam nav skaidrā

rakstā, aizsūtīju to uz bijļušajām] «Pēterp[ils] Avīzēm»,

bet neesmu kopš tā laika saņēmis nekādas ziņas: nezinu

pat, kur viņa atrodas: vai pie A. Gulbja, vai Pēterp. te-

ātra1
,

vai nozudusi. Man likās, ka tā taisni ļoti viegli izrā-

dāma dekorāciju ziņā: istaba un pagalms (zemnieku) visur

ir. Kapi viegli inscenējami, jo turami pustumsā; pārmai-

ņas izdarāmas ar pakāpenisku dekorāciju noņemšanu no

priekšas uz dibenpusi. Grūtības tikai ar riju, bet arī tā

grib pustumsu. Pārstrādāt es tagad nespēju. Un vēl ne-

nodrukātu lugu nevar pārstrādāt arī režisors, jo tad zūd

lugas oriģinālais raksturs. — Bet es domāju Jums citādi

izpalīdzēt: uz rudeni būs gatava vai nu Aspazijas, vai

mana kāda maza luga, kura neprasa ne sevišķu kostīmu,

ne dekorāciju. Asp. gan ļoti slima, bet viena luga viņai

bij gatava jau pirms gadiem, varbūt varēs paspēt sakār-

tot. — Tā kā Jūsu teātrs tagad nav atkarīgs no vecās

Latv. biedrības, tad labprāt nākam Jums pretim Jūsu pū-
liņos pacelt Rīgas teātru līmeni; personiski man vislabākās

atmiņas par Jums. — Atrakstāt tad nu, vai Jūs varētu arī

maksāt kādu honorāru un cik; man tagad tas jautājums
nav vairs vienaldzīgs, jo apstākļi grūti. Atrakstāt, lūdzu,

arī, vai par jaunizrādītām lugām esat nolikuši honorāru,

un atsūtāt visādā ziņā sarakstu par mūsu lugu izrādēm.

Sirsnīgus, mīļus sveicienus Jums un aktieriem no Asp.
un Jūsu Raiņa.

195.

A. VISKONTAM

Kastaņolā 1916. gada 24. augustā

24.8.16.

Lasu 77. numurā, ka Jūsu īčam apsolīta plaša Lietuvas

patstāvība
1. Par Latviju nav pat pieminēts. Tātad lietuvieši
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nedomā par apvienošanos ar mums un mūsu jūra viņiem
nav vajadzīga. Jūs, liekas, domājat citādi. Taču tagad arī

mūsu ceļam jābūt citam.

196.

D. STUČKAI

Kastaņolā 1916. gada 25. augustā

25.8.16. — sūtīts 7.9.16.

Mīļo, labo, dārgo māsim rakstu Tev šinī ceļā un tikai

nedaudz rindiņas: cerēdams, ka nu viņas Tevi aizsniegs.

Līdzšinējās Tu neesi saņēmusi. Es no Tevis saņēmu ziem-

svētku un lieldienu sveicienu, it labi pēc vasarsvētkiem,

bet tomēr saņēmu; arī Tava mīļā vēstule un «AeTomiCh»

ar tulkojumu pienāca
1
. Bet ne manus sveicienus, ne ma-

nus lielos paldies, kā tagad redzu, Tu neesi saņēmusi.

Paldies, paldies Tev un visiem, kas rūpējās, un it sevišķi

pašam lielmeistaram — tulkotājam
2
. Tie mani vienkāršie

lauku un strādnieku bērni tik glīti nomazgāti un leģērbti
tik greznās drēbēs, ka grūti viņus pazīt.

Par sevi pašiem mēs varam maz labu teikt: mēs dzīvo-

jam līdzi gandrīz tikai dzimtenes grūtībām un piemetinām

pie tām savas klāt, dzimtenes prieki līdz mums nesniedz.

Sevišķi cieš Elza, bij gluži pie gala, bijām pie ārstiem

Lozannā trīs mēnešus, nu atkal Lugānā, iet uz labo pusi.
Es noguris, strādāt nevaru, pa starpām slimoju, ceru arī.

Kad nu Tu arī atrakstītu, kā Jums klājas, kā ar veselību.

No Elzas māsas nav ziņu jau tepat gads. Esi sirsnīgi svei-

cināta un skūpstīta no

Zeniņa.

197.

K. IEVIŅAM

Lozannā 1916. gada 22. jūlijā

un Kastaņolā 1916. gada 26. augustā

22.7.16.

Sirsnīgi sveiki un sirsnīgs paldies par mīļu piemiņu. Jūs

darbojaties labā latviešu darbā, tas arī īsts dzejnieka
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darbs. Bet man zināt dzejnieku draugu, kaut arī aiz jū-
dzēm, ir zināt rītu tuvāku, kaut arī vēl aiz nakts. 26.8.16.

Saņemat daudz mīļu labdienu un atvainojat par vēlo at-

bildi: vainīga pa daļai slimība (būsat varbūt laikrakstos

lasījuši par Aspazijas saslimšanu), pa daļai iekšējas ne-

saskaņas komitejā. Sveicinu no sirds. Jūsu Rainis.

193.

LATVIEŠU BĒGĻU APGĀDĀŠANAS

CENTRĀLKOMITEJAS VALDEI

Kastaņolā 1916. gada 26. un 28. augustā

26.8.16. Godājamai Latv. BAC valdei.

Saņemam ar pateicību LBAC valdes apsveikumu un

sekmju novēlējumu mūsu komitejas darbā un izsakām par
to savu pateicību, kā arī par piesūtītiem manu rakstu iz-

devumiem1
, kuru piesūtīšanu izlūdzamies ari turpmāk, ap-

ņemdamies piesūtīt maiņā arī savus nākamos izdevumus.

Mūsu komiteja bija citu starpā sev spraudusi par mērķi

un uzdevumu kara bēgļu apgādāšanu, domādama uz pri-
vātu līdzekļu savākšanu. Tagad, kad tas izrādījās par ne-

iespējamu un pabalsts varētu nākt tikai no valdības līdzek-

ļiem, mūsu komiteja atsacījās no šā uzdevuma. Līdz ar to

atkrīt mūsu lūgums LBAC valdei pēc pabalsta šim nolū-

kam, sevišķi vēl ņemot vērā valdes paskaidrojumus par

tagadējiem likumu un priekšrakstu apstākļiem šinī jautā-

jumā. Turpat piesolītie privātie līdzekļi (iemaksātājiem
izsakām pateicību), par kuriem valde laipni min, varētu

noderēt bēgļu sazināšanās nokārtošanai. Beigās mūsu ko-

miteja, ievērojot sev spraustos mērķus, tur par savu pie-
nākumu vākt un veicināt ari no savas puses LBAC valdes

grūto un atbildības pilno darbu, izsakot savus vē-

lējumus un priekšlikumus latviešu lietā, kuras reprezen-

tācija tagad šinī laikā guļ uz vienīgajām oficiāl. atklātām

iestādēm, LBAC, viņas kultūras biroja un latviešu Domes

deputāta un uz neoficiālās preses un biedrības. Visredza-

mākā vietā stāv LBAC, kuras rokās nodota gādība par

bēgļu latvju materiālo [stāvokli] un par viņu atvešanu
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dzimtenē. Šī lielā gādība uzlikta no likuma, kurš jāsaprot
un jāpiemēro visā viņa plašumā un stingrībā, neierobe-

žojot viņa spēku un nozīmi ar šauru iztulkošanu.

Vai trešā daļa no visas latvju tautas ir bēgļos un sveš-

niecībā, un pārējās divas daļas ir normālos apstākļos, tā-

tad LBAC ir jābūt aizstāvei visai latvju tautai tagad un

tuvākā nākotnē pēc kara.

Šis likums ne vien atļauj, bet uzliek par pienākumu
LBAC atrast uzrādītu augstākā vietā ne vien, kādi sīkāki

soļi sperami, bet kādas ir lielās prasības, lai ievadītu

latvju tautas dzīvi pareizā ceļā (uzturētu latviešu tautas

dzīvi).

Šinī nolūkā Centrālkomitejai vajdzētu stāties pastāvīgi
un dzīvā sakarā ar pašiem bēgļiem no visām latviešu šķi-
rām un aicināt Komitejā viņu priekšstāvjus un izzināt

varļbūtējos] priekšlikumus.

28.8.16. Vajdzētu valdībai aizrādīt sevišķu vērību pie-

griezt latviešu tautas garīgo interešu apgādībai, pabalstīt
visas latviešu kulturālās iestādes, vispirmā kārtā kultūras

birojam pabalstīt latviešu vidusskolu, vākt kapitālu lat-

viešu augstskolu dibināšanai. Valdei šinī pat nolūkā tūlīt

vajdzētu lūgt valdību likuma kārtā atzīt vidusskolu un

augstskolu dibināšanu ar latviešu mācību valodu, ar valsts

tiesībām un uz valsts rēķina. Pēc materiāla pabalsta snieg-
šanas bēgļiem šī ir pirmā un neatlaidīgā latviešu tautas

prasība, jo latviešu tauta ir kulturālākā tauta Krievijā un

no gara vajdzību apmierināšanas cieš vairāk nekā jeb-
kura cita tauta, neizņemot i poļus; visādā ziņā vairāk nekā

leiši, kuru tautas izglītība stāv nesamērojami zemāk (55%
pret 93%). Latviešu tautas un bēgļu liktens nevar tikt ga-

līgi un pareizi nokārtots, ja nezin pašas tautas vajdzības;
tās var izzināt tikai tautas priekšstāvība plašā Latvijas
autonomijā, un tikai šāda autonomija var atjaunot latviešu

dzīvi — mieru dzimtenē Latvijā netraucējot, par svētību

Krievzemei. Par plašu patstāvību prasīt ir kārtfējais] Lat-

viešu bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas pienākums, ko

prasa no viņas pareizi un stipri ievērots likums.
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199.

LATVIEŠU KOMITEJAI STOKHOLMĀ

Kastaņolā 1916. gada 29. augustā

29.8.16. Latv[iešu] kom[itej]ai Stokholmā.

Ļoti cienītais Trauberga kgs, ļoti cienītie biedri! Jūsu

sirsnīgā, īsti latviskā atsauksme uz (mūsu) Šveices komi-

tejas vēstuli mūs priecīgi aizkustināja un dod mums ce-

rību uz labām sekmēm latviešu lietai, kura mūs kopo, liek

mums priekš sevis strādāt ari svešniecībā un priekš ku-

ras visi darbi un domas. Es no savas puses vēl sevišķi

pateicos par man izteiktiem draudzīgiem, atzinīgiem vār-

diem, kas šinī grūtā laikā sver jo vairāk. Jūsu komitejas
vēsti lasām ar lielu interesi un varam iedomāties Jūsu iz-

baudītās grūtības, arī ar Centrālkomiteju. No mūsu vēs-

tuļu sūtījumiem Jūs noredzēsat ari mūsu attiecības ar C.

k-ju. (Mūsu) Šveices komitejai turpat lielākās grūtības
bija iekšējām nesaskaņām, kuras arī līdz šim nav beigu-
šās, un ar līdzekļu trūkumu (piesolīts man pabalsts no Kul-

tūras biroja). Pēdējais ir par iemesli, ka komitejai bij jā-
atsakās no dažiem saviem mērķiem, tā no karagūstekņu

pabalstīšanas. Arī cittautu iepazīstināšanu ar latviešiem

komiteja nav vēl paspējusi veicināt ar saviem izdevumiem,
bet tas darīts no komitejas locekļiem un citiem privāti
vācu, franču, angļu, itāļu, holandiešu laikrakstos. Arī pe-
riodiskais izdevums «Lļatvieši] Aļrzemēs]» ir privāta rak-

stura, kaut gan krļeiss]. Nodomā turpat ir vairākas brošū-

ras un lielāks krājums monogrāfiju par Latviju un latvie-

šiem, pie kura savā laikā gribam aicināt talkā ari Skandi-

nāvijas komiteju v. c. ārzemju pulciņus un atsevišķus

biedrus, kad izdosies mums iekšēji nostiprināties, mēs lūko-

sim nodibināt pastāvīgus tuvākus sakarus ārzemju lat-

viešu starpā, un labprāt dzirdētu jau tagad Jūsu domas

šinī jautājumā par pašu nolūku, kā arī līdzekļiem priekš
tā sasniegšanas, piem., kopēju periodisku izdevumu.

Vispār mēs gaidīsim ar lielu interesi Jūsu domas un uz-

skatus avīzē par latviešu lietas vajdzībām, par latviešu

bezpolit[iskumu?] un solītos statistiskos datus par Jūsu Ko-

mitejas darbības rezultātiem (šos pēdējos ļoti derētu ievie-

tot «L. Ā.»), arī par to, kā Jūs veicinājuši cittautiešu iepa-
zīstināšanu ar latviešiem. Latviešiem, man domāt, sevišķi
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rūpēs atjaunot kaut šādā veidā kultūras kopību, sakarus

ar zviedriem, kuru laiks mums bij viskulturālākais un

solīja tik daudz.

Saņemat mūsu sirsnīgākos sveicienus. Novēlam Jums,

dārgie biedri, labākās veiksmes kopējā lielā darbā, prie-

cājamies par satiksmes nodibināšanu mūsu starpā. Mūsu

vēstules lūdzam pārsūtīt. Saņemat mūsu sirsnīgākos svei-

cienus. Vai zviedru avīzē bija mūsu protests
1?

Vēl, mīļie biedri, privāts lūgums: vai nebūtu iespējams
Stokholmā dabūt vai uzzināt kādā zviedru vēsturē par to

laiku, kad Vidzeme bij zem Zviedrijas, vislabāk vācu, ne

franču valodā. Tas noderētu man par pamatu kādai no-

domātai drāmai2
.

Jūs liekat priekšā dot pārskatu kolonijām, virzīt autono-

mijas jautājumu, izteikt, ka Latvijas jautājums ir inter-

nacionāls, viss ļoti labi, par to jau bij runa un jābūt vēl.

Bet pašlaik svarīgāk izšķirt jautājumu par pašu kopkomi-

tejas darbības iespēju.
Es jau atteicos no priekšstāvības, nu jāiet vēl tālāk.

200.

SARKANĀ KRUSTA KRIEVU SEKCIJAS LATVIEŠU

NODAĻAI STOKHOLMĀ

Kastaņolā 1916. gada septembra sākumā

Mīļie biedri! Jūsu godinājošo uzaicinājumu, lai es uz-

ņemos līdzredaktora amatu literāriski zinātniska rakstu

krājuma izdošanā par labu partijas Sarkanam krustam, es

pieņemu ar prieku un pateicību, ar jo lielāku prieku tā-

dēļ, ka līdzīga krājuma izdošana mums jau agrāk bija prātā

un es šo jautājumu nesen atkal biju licis priekšā biedru

pulciņam. Plānu izvešana neatradīs pārāk lielus šķēršļus.
Es tikai vēlētos, lai biedri izteiktu vēl noteiktāki savas

domas par krājuma raksturu un mērķi, vai tam jānoder
mūsu propagandai (jo nolemts, lai ir pēc iespējas popu-

lārs), jeb vai jau sapropagandētu biedru zināšanu padziļi-
nāšanai, kādu uzdevumu izpilda mūsu žurnāli, vai varbūt

tekošo jautājumu zinātniskai iztirzāšanai, uz ko norāda

nodoms uzaicināt mūsu labākos teorētiķus. Ja tie tiešām

piedalās, tad visam krājumam būtu jāpaceļas uz vēl aug-

stāku pakāpi nekā parastie mūsu partijas žurnāli, kuri

kalpo pa lielākai daļai tikai biedru zināšanu attīstīšanai,
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un tas mums nenāktos viegli. Es vēl lūgtu pārrunāt šo

priekšlikumu: ja mums ir teorētiķu raksti, tad tie derētu

tāpat krievu un vācu valodās, un viss izdevums varētu —

labākā gadījumā — iznākt šinīs valodās, ja vien latviešu

rakstiem būtu tāds temats, kas interesētu ari šīs tautas.

Tāds temats ir ■— mūsu kustība. Eiropa un pat Krievija par

mums zin pārāk maz un no vācu avotiem vien, tas būtu

mēģinājums runāt pašiem savā lietā. Tas interesēs arī

mūsu publiku, ja raksti iznāk tikai latviski vien. Teorēti-

ķus arī varētu lūgt izteikt savas domas par mūsu parādī-
bām, piemēram, par tautības jautājumu, mūsu cīņas
veidu v. t. t.

201.

A. KIRHENŠTEINAM

Kastaņolā 1916. gada 11. septembrī

Dārgo biedri, nosūtu Jums drusku avīžu, bet tikai

«J[auno] Dfienasļ Lfapuļ», visas citas izsūtītas uz dažādām

pusēm (es gandrīz bibliotekārs latviešiem Šveicē), Tos pa-

šus «J. D. L.» Nr. lūdzu atpakaļ, būs citiem. Par Jūsu pē-
dējo kartiņu sevišķi priecājos, ka Jūs atkal optimistiskāks:
arī uz Serbiju, uz- Solonikiem varētu atkal braukt Arī

uz Franciju labi. 1 Šveicē savus darbus beigt varbūt varētu,

bet ar honorāru tagad būs grūti. Liepiņām nav arī nekādu

sakaru. 2
— Kamēr Jūs še rakstāt tās polemikas

3
,

es ne-

spēju: man sava slimība un citi t. 1. darbi. — Jā, no Dau-

ges Maskavā saņēmu ziņu, ka viņa laikraksts neiznāks.

Te nu bij. Es arī biju aizsūtījis rokrakstus. — Cik dzird,

tad Krievijā reakcija nupat stiprāka. Cars bij mēģinājis

līgt separātmieru.
4 Nedod nekā Polijai.

5
— Sirsnīgi sveiki

abi. Rainis.

202.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1916. gada 15. septembrī

Mīļo, dārgo, aizrakstīju Tev līdz ar šo arī citā ceļā; re-

dzēsi, kura karte pienāks ātrāk; tādā ceļā tad pēc rak-
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stīšu. Man no Doriņas ir pienākušas vēstules pēc 3 1/2
mēneša. No daudziem nav ziņu kopš gada, piem., no El-

zas māsas
1
.

— Mīļo, neatstāj savu darba amatu! Tas ir

materiālais pamats. Bez tā dzīvot avīžniekam vai rakstnie-

kam ir briesmīgi. Žēl, ka atstāji savu namiņu, žēl.2 168 fr.

saņēmu ar lielu paldies. — Mums tāpat uzbrūk no āras

un iekšas.3 No Ķēniņ kundzes nevaram tikt brīvi; varbūt

nu izdosies. Sirsnīgi mīļi sveicieni visiem biedriem un

draugiem, un Sašam un Tev silti skūpsti.

Jānis.

Atklātnes augšmalā ačgārni pierakstīts:
Tava vēstule pienāca piektā nedēļā. [Paraksts.]

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Suisse.

203.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1916. gada 19. septembrī

Sirsnīgi sveika un sirsnīgu paldies par sveicienu! Kas

tas ir, ka no manis baidās? Un nu vēl Jūs, kurai es ne-

baidos pat ne labu teikt! Es uz visiem turu labu prātu, uz

lietu visvairāk, bet vai tas kait personām? Nevienam es

neesmu atteicis draudzību; atteicēji bijuši citi. Sakāt Jūs,

kādēļ baidās? — Bet par svarīgāku! Skaisti ir tas «Un zin

par ko». To varētu vēl plašāk izvest: pretnieki, vācu

dāti nezin, par ko iet iekarot zemes priekš kungiem; mēs

aizstāvam sevi pašus. Es vienmēr esmu teicis: nākat klajā
ar saviem dzejoļiem! Te ir vieta un laiks! Dzejols labs. 1

— Jūs mani tik mīļi pierunājat dot dzejoli, bet es esmu

nevesels, laikam nekas neiznāks. — Lasu Jūsu rakstu,2

labs. Vēl pārlasīšu. — Vai tad tā Ķēniņ kdzes komiteja
3

nav patstāvīga un šķirta no mums? Kā tas ir? Atrakstāt.

Un nedraudat ar braukšanu, vairs neticu. Ticu gan Jūsu

darba spējai. Sirsnīgi sveika.

Rainis.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Lugano.
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204.

LATVIEŠU BĒGĻU APGĀDĀŠANAS

CENTRĀLKOMITEJAS KULTŪRAS BIROJAM

MASKAVĀ

Kastaņolā 1916. gada 19. septembrī

Dārgie darba biedri! , [

Jūsu vēstuli saņēmām kā laimīgu zīmi latviešu lietai —

pamatšķiras un tautas lietai. Nupat pienāca arī solītais sū-

tījums un rāda, ka ceļa satiksme ar Jums ir tomēr iespē-
jama arī šai kara laikā, kaut arī lēna.

Saņemiet siltāko pateicību par Jūsu līdzdalību! Par brī-

vās Latvijas neaizmiršanu, par tik sekmīgo darbību viņas
labā Jūs neaizmirsīs latviešu tauta un pamatšķira nekad,
un latviešu kultūras krāšņa uzplaukšana jaunā attīstības

posmā, — tā būs pateicība arī latviešu Kultūras birojam.
Mēs vēl sevišķi priecājamies, ka atradīsim Jūsos pilnu

saskaņu un ka Latvija un pamatšķira mūs vieno. Jo mēs

še tālā svešniecībā esam gluži vieni — ne vien sveštau-

tiešos, bet arī latviešos, kuri ir latvieši tikai tikdaudz, cik

vajga nonicināt latviešu lietu un Latviju, — Amerikā vēl

vairāk nekā še. Visur valda lielais pārpratums — tiklab

prāta, kā sirds pārpratums, — it kā Latvija un latviešu

lieta nepiederētu pamatšķirai — kurai pieder trīs ceturt-

daļas tautas, — bet pilsoņiem vien, it kā mēs būtu bez

personības, bez individualitātes, bez tautības, bez atsevišķa
rakstura, —• ne cilvēki, bet skaitāmi kustoņi, par labū vie-

nai vai otrai lieltautai. Apkaro pilsonību un atdod vi-

ņai rokās lielākās mūsu pašu mantas: mūsu kultūru, mūsu

valodu, mūsu zemes vēsturisko likteni, mūsu autonomijas
jauniekārtošanu, mūsu nākotni un latvietību. Ir arī kādi

galēji nedomātāji, kas atzīst latviešu lietu, bet negrib

līdzekļus, ar ko to veicināt. Bet pilsonība atkal lūko visur

iespiesties un visu saņemt rokās.

Mēs stāvējām, še vieni, apkaroti no visām pusēm, bet

nu redzam, ka mūsu stāvoklis ir bijis pareizs; to saprot un

ieņem to ari dzimtenē viņas labākie spēki.
Izteiktais jau aizrāda, kādas ir lielākās grūtības mūsu

šejienes darbībai; citas grūtības ari nav mazās. Mums,

latviešiem ārzemēs, nav kā citām tautām atspaids lielā-
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kās emigrantu masās: leišu, piem., ir Amerikā vairāk nekā

pusmiljons, poļu vēl vairāk, latviešu turpretī V[akar?j

Eiropā ir tik daži simti, Amerikā tik daži tūkstoši, no tiem

pašiem visi organizētie (1500} ir noteikti latvietības pret-
nieki. Mūsu komitejai tātad ir tikai teorētiska nozīme:

nav iespējams ar ārzemju latviešu līdzekļiem ne politiska
uzstāšanās, ne palīdzības sniegšana. Un cittautas pret tik

mazām druskām no tautas, kas vēsturiski vienmēr bijusi
nepatstāvīga, pat nepazīstama, izturas vienaldzīgi, nekāda

iepazīstināšana viņas nespēj iesildīt. Aiz šīs vienaldzības

laikraksti neuzņem labprāt apcerējumus par latviešiem

(liels angļu laikraksts atsaucas arī uz to, ka viņam pazīs-
tami tieši latvieši lieguši paši uzņemt kādu garāku apce-

rējumu). Angļu un franču prese gandrīz pilnīgi klusē par

mums; vācu uzņem vislabāk to, kas mums kait (denunci-

ācijas pret mūsu Komiteju, «Hilferufus» v. t. 1.). Dibināt

latviešu laikrakstu svešās valodās — prasa daudz līdzekļu.
Tomēr ir daži laikraksti, kuri izturas pret mums labvēlīgi:
Šveicē kādi 4 vācu, 4 franču, 2 itāliešu; ārpus Šveices šad

tad parādās kādi raksti franču, holandiešu laikrakstos.

Nodomātas un drīz mums iznāks dažas brošūras citvalo-

dās. Traucē arī Eiropas sadalīšanās divās naidīgās daļās:
tā, piem., t. s. tautību konference Lozanā, kā no vāciem

un pat angļiem, krieviem un frančiem sarīkota, nebij labi

izmantojama latviešu tautas interesēs; armēņi, čeki, hor-

vāti, poļi v. t. 1. nepiedalījās, mūsu komiteja iesniedza

savus protestus pret aneksiju, kuri «nozuda» savādā kārtā.

No pilsoņu puses runāja privāti. — Turpret ievēroja mūsu

protestus vecais internacionālais birojs Hāgā 1
; ne tā Forda

miera konference Stokholmā2
.
— Tagad, kad mums līdzekļi

pavairojušies, pateicoties sūtījumiem no dzimtenes, mēs

V. Eiropas iepazīstināšanu ar latviešu lietu varēsim tur-

pināt sekmīgāk. Gribam lūkot arī mūsu V. Eiropas un

Amerikas latviešus iepazīstināt ar latviešu lietu, izdodot

kādus rakstus.

Tamlīdz tad mēs arī ceram, pēc jūsu lūguma un aizrā-

dījumiem, piepalīdzēt pie priekšlasījumu izstrādāšanas

priekš dzimtenes mērķiem.

Ārzemju materiālu vākšanu, kas zīmējas uz latviešu

lietu, mēs esam piekopuši līdz šim privāti; tagad darīsim

to arī vēl no Komitejas puses. Ķēniņ kdze gan saņēmusi
25 rbļ., bet tie nav bijuši komitejas ziņā. Turpmākus pa-

balstus, ja tādi iespējami, lūdzam komitejai pašai.
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Esat nu, dārgie biedri, uz sirsnīgāko sveicināti. Visu

priekš brīvās Latvijas!

Komitejas un savā vārdā

J. Rainis.

Castagnola 19.9.16.

205.

A. LIEPIŅAM

Kastaņolā 1916. gada 19. septembrī

19.9.16. A. Liepiņļam].

Es taču neesmu skaidrībā par «Pro Lettonia»1. Vai tā

būs pilnīga patstāvīga biedrība, arī kādā sakarā ar mums?

Un kādā? Vai tie paši komitejas locekļi? Vai būs šķirti
tik naudas vākšanas rajoni? Jeb vai divas komitejas vie-

nam mērķim? Kam nāks uz listēm ievāktā nauda? Viss tas

būtu pirms skaidri jāzina. — Tāpat man nav ziņu par
«Latv. Preses Korespondences Lapām»

2. Vai tas privāts
izdevums? No kā? Jeb vai «Pro Lettonia» orgāns? Jeb var-

būt mūsu izdevums?

206.

O. GRAIHENAM

Kastaņolā 1916. gada 23. septembrī

23.9.16. Oto Graihenļam].

Mans zelta ent[uzi]ast, man neizsakāmi patīkami saņemt
Jūsu vēstules un zināt, ka ir tik smalka un stipra, jauna
dvēsele un ka Jūs manus mēģinājumus klausāties arī tur,

Vācijā, tā, kā es mēģinu un mīlu. Ar tādu jaunību varam

būt droši, ka mēs nākotni spēsim izcīnīt un veidot pēc šī

ideāla. Spēku samēru maiņa Vācijā notiek strauji. Tas, ko

mēs vēlamies, ir atteikšanās un upurēšanās priekš lietas,

nevis savas dzīves upurēšana svešam. Nāve jau nekad ne-

var būt ideāls. Tik brīnišķs spēks kā Jūsējais nekad nepa-

zudīs. Jūs uzvarēsiet, un Jūsu spēks uzvarēs, tā ir visu

brīvo, lielo garu lieta.
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207.

A. LIEPIŅAM

Kastaņolā 1916. gada 26. septembrī

26.9.16. A. Liepiņ[am].

D[ārgais] b[iedri], Jūsu vēstule ar savu draudzīgo un lie-

tišķo runu man ļoti patīk. Diemžēl es nespēju gari atbil-

dēt. Komitejā nevajga būt s[ociāljd[emokrātijaiļ vien, bet

arī demokrātu un starpšķirām. Bet nļacionāljdemokrāti ir

mūsu reakcionārā partija, un ar to mēs še nevaram iet

kopā. Tās dēļ jau ir atšķēlušies kļavenieki, bet ari citas

grupas izturas pasīvi, un vispār kolonijas, kuras ierosināt

taču gribējām, neņem necik dalības. Bet kad arī ne taga-
dējai s. d. oficiālai vadībai, bet pamatšķirai pašai gan jā-
ņem visa lieta savās rokās. Pamatšķira, bez zemes un bez

kapitāla, proletariāts ir mūsu 3/4 daļas. Tas reprezentē

tautu, tas var runāt visas tautas vārdā. Sevišķi, kad ved

sev līdzi demokrātiju. Bet nav vajdzīgs, ka viņš apvieno
visas šķiras, arī sev naidīgās, kapitālistiskās. Pret kapitā-

lismu iet cīņa. Kur runa par visas tautas likteni, tur jā-
klausās uz tautas lielākās un progresīvākās šķiras, uz pa-

matšķiras balsi. Pamatšķirai ir tiesības reprezentēt tautu,

1/4 kapitālistiem nav tiesības runāt tautas vārdā. Sociāl-

demokrātija nav pati pamatšķira, bet pamatšķiras organi-
zēšanas veids. Kur s. d-ja nesaprot tautas un pamatšķiras
va īdzības un lietas, tur jānostājas pret viņu. Kad viņa
atsakās vadīt proletariātu šinī laikmetā, tad jārunā tiem,

kas atzīst šo jautājumu. Bet nacionāldemokrāti to nevar.

Tā ari es nevēlos, ka lietas vadība nonāk nac. dem. rokās.

Kad jau «Pro Lettļonia]» 1 būs vēl Informācijas birojs, tad

viņa ir politiska komiteja, kura stāv blakus mūsējai un ku-

ras virziens būs nac. demokrātisks. Tadmūsu komitejas lo-

cekļi nevar abās strādāt. Ja nac. dem. grib nošķirties no

mums, lai dara to, bet. tad lai saka to skaidri. Inform. bi-

roju gribējām mēs paši dibināt, bet tad tas nebūtu nac.

demokr-jas, kas dod virzienu korespondencēm, tātad bez

Ķfeniņa] kfundzes]. Ķ. k. var strādāt tiešām nepolitisku

darbu: palīdzību, ja nepietiek un grib rakstīt, (viņa taču

pazīstama rakstniece), lai raksta iepazīstinošas bošūras vai

literāriskus darbus franciski. Bet kad viņa darbojas še po-
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litiski, tad mūsu darbības sadursies, jo mūsu politika ir

citāda. Ar Jums un Krauzes k. kā demokrāti mēs varam

saprasties ātri un esam sapratušies, mēs vēlamies iet kopā,
bet tas nezīmējas uz nac. dem. Tā īsumā, mīļo biedri. At-

rakstāt man itin aši, kā domājat ar «Pro Lettonia». Ja viņa
nāk zem mūsu pārziņas, tad varētu, bet to viņi negribēs.
Kā Jūs liekat priekšā? Kā izbēgt, lai nebūtu divas komi-

tejas?

Sirsnīgi sveiki.

208.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1916. gada 20. un 29. septembrī

20.9.16.

Sirsnīgi sveika un atvainojat par zīmuļa rakstu. Es do-

māju, ka saprašanās vislabāk panākama, pārrunājot lietas

draudzīgi; tādēļ es lietoju tādu uzrunu un tādu runu. Jūs

turpret, kā agrāk, tā šoreiz, pārejat tūdaļ uz publicistisko
veidu. Bet arī tur Jums <pa reizei) izlaužas cauri vien-

kārši, cilvēciski vārdi, un tad man vēl Jūsu vakarējā
laipnā vēstule skan ausīs. Kad Jūs vēlēsaties pieklājības
veidu, tad es pāriešu arī uz to. — Jūs neatrodat pārpra-
tuma un nesaprašanās — tas ir žēl. Tāds ir visu laiku. Es

kopš pašas Komitejas dibināšanas teicu tanī vēstulē, ka

varam iet kopā ar demokrātiem un gribam, bet ne ar na-

cionāldemokrātiem. Cīrikas konfliktā es atteicos dēļ tā

paša. Jūs zināt labi, ka es nestrādāšu kopā ar Ķēniņ kdzi,

un tomēr Jūs domājat, ka tas kaut kādā veidā iespējams.
«Pro Lettļonia]» 1 būtu tāds veids. Bet arī tas man nav iespē-
jams. Jā, pie pirmā partijas iemesla pienākuši vēl citi:

Lozannas konferencē2, kā vācu sarīkotā, mēs negribējām
piedalīties, Ķ. k. veda savu privātu, politiku. Pienāca iemesli

sabiedriski un vēlāk personiski. Ķ. k. vēstulē atteicās no

jebkādas sakarā stāšanās ar mani. Bet Jūs domājat, ka ir

iespējams. Te pārpratums, i politisks, ir personisks.
No tā iztek citi pārpratumi: Ķ., nevarēdama būt mūsu

k[omitej]ā, lūkoja citādi politiski darboties savas partijas
labā: uzstāšanās Lozannā un tagad «Pro Lettonia» dibinā-

šana. Jūs sakāt: «Pro L.» būs tikai naudas vācēja, ne poli-

tiska. Bet ar to taču Ķ. k. nevar apmierināties un top di-
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bināts īnformāc. birojs, kurš ir politisks. «Korespfondenc.es]

Lapa» dos ziņas no dzimtenes avīzēm, bet zināmā virzienā,

tātad politiku Jūs pati paredzat. Virziens nebūs gluži tāds

kā mūsu komitejai, un, jo vairāk līdzi strādās Ķ-a k., jo
mazāk viņš būs gluži tāds. — Jūs redzat, kas strādā līdz

Ķ k., tur mūsu virzieni sadursies un jauks viens otru. «Pro

Lett.» izvērtīsies ar savu orgānu «Kor. Lap.» par komiteju,
kurai būs tie paši mērķi kā mums: iepazīst., palīdzība, sa-

biedriski polit. uzstāšanās v. t. t. Vienam mērķim būs divas

komitejas, katra ar savu politisko virzienu. Tas ir tas, ko

es saucu par jaukšanos mūsu komitejā. Protams, mēs ne-

varam aizliegt otru komiteju un to arī nedarām. Bet gan

es Jūs jautāju: kā varēs mūsu Komitejas locekļi reizē būt

otrā Komitejā, kur otra ir cita virziena?

Te ir nesaprašanās, kuru Jūs līdz šim neatzīstat; vismaz

uz šo jautājumu Jūs neesat atbildējusi; un taisni uz šo es

prasīju arī pēdējā kartē Jūsu draudzīgu atbildi.

Atbilde būtu tam viegla un nepārprotama, ja Jūs ne

vien būtu demokrāte, bet arī sevi par tādu turētu un pat-

stāvīgi kā tāda uzstātos. Bet Jūs man rakstījāt un teicāt,

ka nevarot Jūs šķirt no nacionāldemokrātes.

Te Jūs atkal man varat gluži dibināti pārmest nesapra-

šanu; tā ir tā pati Jūsējā. Mēs abi ceram viens otru pār-
liecināt uz savu pusi. Es vienmēr biju domājis, ka Jūs,

pēc prāta un tradīcijām būdama demokrāte, varat arī pat-

stāvīgi kā tāda darboties, ka tas nekaitēs Jūsu politiskai

karjerai, ka tas dos politisku skaidrību Jums un citiem

par Jums un ka mūsu komitejai tad būtu nesaprašanās

gads bijis daudz īsāks par 12mēnešiem.

Bet, kad Jūs ejat kopā ar Ķ. k., tad uz jautājumu, ko

tagad darīt, ir grūti atbildēt. Gaidīšu nu no Jums savu

atbildi. Priekšlikumi var būt ļoti dažādi: Cielēns domā tā,

ka «Pro Lett.» stāv ar mūsu komiteju tādā sakarā, ka mēs

pārzinām viņa darbību. Ka «Pro L.» netura savu patstā-

vīgu Inform. biroju. Priekšlikums labi domāts, bet es šau-

bos, vai Ķ. k. to pieņems. Ja nē, tad mēs atbildam par

darbību, kuru nepārzinām. Iznāks faktiski divas komitejas.
Jūs redzat: te taču ir konflikts un nesaprašanās. Neno-

liedzat to velti arī sevis priekšā, bet pārliekat un sakāt

draudzīgi, kā to izšķirt. Es teikšu savus priekšlikumus pēc
Jums. — Jūsu jūtas Jums varbūt teiks: pāriet pilnīgi uz

Ķ. k. un nac. dem. pusi. Mums un visai demokrāt. lietai

tas būtu liels zaudējums, kā es to Jums daudzreiz teicis.
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Tā būtu reizē demokrātijas nosvēršanās uz nac. dem., t. i.,

beigās uz reakcijas pusi. Mums tas ir ļoti nevēlami: ne

velti es tik ļoti vēlējos Jūs pie mums noturēt. Bet labāk

taču skaidrība un politiska šķiršanās nekā bezgala nesa-

prašanās un no turienes svārstīšanās un nesastrādāšana.

Bet strādāt vajag. Uz dažiem sīkiem jautājumiem nevaru

vairs atbildēt. Ķ. k. vajga dot darbu, jo viņai ir spēks.
Jā, liels. Bet politiski mēs nevaram iet kopā. Ir daudz kul-

tūras darbu. Lai Ķēniņa kundze raksta kādu brošūru par

latv. lietām. Vai kādu literārisku darbu franciski. Viņa
taču ir spējīga rakstniece un prot valodu. — Ar Lfiepiņaļ
rēķinu par drukāto3

esmu pārpratis. — Ir grūti Jums. Bet

man tā, ka nemaz nevaru strādāt. Jūs vismaz darāt publi-
cistisku darbu.

29.9.16. Mums viss gads un varbūt vairāk aizgāja priekš

komitejas ne vien sīkos uztraukumos, bet arī nebeidzamā

vēstuļu rakstīšanā. Man gribētos nu kaut cik labuma izda-

būt no šīs lielās strādāšanas, salasīt savas vēstules un sa-

stādīt no tām izvilkumus priekš publicēšanas grāmatā. Jā-

runā ir par atklātības] jautāj. Nu tad es lūgtu Jūs tā kā

citus savus korespondentus] atsūtīt nu uz laiku manas

Jums rakstītās vēstules; pēc izdarītā noraksta es sūtītu

Jums visas atpakaļ, ja Jūs prasītu. Sastādītais izvilkums

dotu Jums ieskatu, vai esat ar mieru, ka tās tā publicē.

209.

A. VISKONTAM

Kastaņolā 1916. gada septembra otrajā pusē

Cienījamais novadnieki

Liels paldies, ka Jūs man paziņojāt par markām1. — Zi-

ņas par autonomijas piedāvājumu lietuviešiem ar Kurze-

mes pievienošanu ir autentiskas, 2
un mēs domājam par

iespēju (desideratione
3
). Bet tieši tas man liekas šaubīgi,

jo lietuvieši nevarēja vēlēties Latvijas sadalīšanu arī sev

par labu, diezgan smagi viņi pārcieš prūšu ciltsbrāļu at-

šķelšanu. Mūsu desiderato: Latvijas vienība un autono-

mija un apvienošana vienā nedalāmā. Tas ir vēsturisks

uzdevums, kura piepildīšana reiz bija iespējama. Šī reize

tika palaista garām, tagad nepalaist otru reizi.
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210.

F. CIELĒNAM

Kastaņolā 1916. gada 6. oktobrī

6.10.16.

Dārgo biedri, es beigās arī apslimu; nervi neiztura to

sīkumošanos un vēstuļošanos un galu galā neko nedarī-

šanu. Es ieskatīju pats uz savu galvu, ka ir mans pienā-
kums latviešu lietu iekustināt ar še, dibināt komiteju, Iz-

teikt latvju uzskatus politikā ar protestu pret aneksiju,
prasīt pēc autonomijas, — to es izdarīju. Bet komitejas
darbību vest praktikā nav vairs mans pienākums, to var

tikai kolonijas dzīva līdzdalība.

211.

KRIEVIJAS TAUTĪBU BIROJA BIĻETENA REDAKCIJAI

Kastaņolā 1916. gada 7. oktobrī

7.10.16.

Ļoti godājamā Redakcija!

Ar lielu prieku uzzināju no Jūsu laipnās vēstules par

Krievijas Tautību biroja un Biļetena nodibināšanu. Šo

tautu tuvināšanos un savstarpējo pazīšanos esmu vienmēr

uzskatījis par ļoti vēlamu, tāpat kā šo tautu stāvokļa un

mērķu noskaidrošanu civilizētās pasaules sabiedriskās do-

mas priekšā. Esat droši par manu palīdzību uzdevuma iz-

pildē un paziņojiet man norādījumus par programmu un

taktiku, pie kādas redakcija ir nodomājusi pieturēties. Pa-

ziņojiet arī, vai Birojam ir kaut kāds sakars ar Nacionālo

līgu Stokholmā1
un ar uzsaukumu ASV prezidentam Vil-

sonam
2? Ar nepacietību gaidīšu atbildi, būdams pilnīgā

pārliecībā, ka mūsu ceļi sakritīs.
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212.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1916. gada 26. oktobrī

26.10.16.

Sirsnīgi sveika un daudz paldies par piesūtītām vēstu-

lēm. Un no manas puses par ģīmetni. Zīlējumā
1 teiktos man

svarīgākos gadus raudzīju saskaņot ar notikumiem manā

dzīvē (ar svarīgākiem gadiem), un tieši saskan tiktāļ, ka

svarīgs priekš manis bij man dzimšanas gads; citur nav

tādas saskaņas.

Dzejolis it sevišķi abi vidējie panti, ievietojiet
vien «Lļatviešos] A[rzemēsļ».

Zēl, ka Jūs netikāt atbildējusi uz manu vēstuli par mūsu

komitejas konfliktiem, būtu vieglāk bijis tikt galā. Nu

Sēja liek priekšā plenārsēdi Bernē vienā no tuvākām svēt-

dienām; tur varētu tiešām visu izšķirt. Ciņa autonomijas
projektu vajadzēja ievietot jau pirmā Nr. Tur arī pārrunāt
sīkāk; kā virzīt autonomijas jautājumu v. 1.1. Ciņa autono-

mijas projektu vajdzēja ievietot un galīgi pārrunāt svarī-

gāko — vai pilsoniskās un proletiskās grupas kopdarbība
vēl iepējama. Ciktāl nedalīta komiteja aiz iekšēja kon-

flikta, nevis aiz vasaras atpūtas, kā Jūs sakāt, nav varē-

jusi strādāt Pilsoniskās grupas, dibinādamas savu privāt-
orgānu «L. A.» komitejas orgāna vietā un tomēr runādamas

bieži komitejas vārdā, piem., kasieris2
,

padarīja kopdar-
bību vēl neiespējamāku. Būs jāpaskaidro, ka «L. A.» nav

komitejas orgāns un domu izteicējs nav. Es likšu priekšā,
arī juridiski jāatzīst faktiski komitejā pastāvošas divas

grupas, no kurām tad sastādītos komiteja. No tām, kā

2 patstāvīgām daļām, tad varētu varbūt sastādīties komi-

teja. Tā kā Liepiņš Jums pārraksta, tad atsūtāt atpakaļ
rakstus mūsu «Balt. Būros I.»3

.

213.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1916. gada 28. oktobrī

Manu mīļo, dārgo, saņēmu Tavu skaisto, sirsnīgo vēstuli.

Aspļazijai] telegramma no Kultļūras] biroja arī pienāca kā

siltākās atzinības zīme; vēstule nav pienākusi. Asp. gaidīja
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uz to, lai pati pateiktos; nu liek man izteikt sirsnīgāko

pateicību visiem sveicinātājiem un vakara rīkotājiem, un

dalībniekiem1
,
un īpaši Tev. —Kā redzu, tad Tevi arī nav

aizsniegušas dažas manas kārtis, piem., caur Stokholmas

Sarkano Krustu sūtītā. Doriņai rakstu un rakstu, bet nekas

turp neaiziet. — Aspazijas veselība sāka laboties pēc
Lozannas kūres, bet nu zjema atkal dara nelabi. Gandrīz

vēl ļaunāk sāk iet man. Ārstējos. — «Laika Domas», kad

pāriet tik Tev tuvu stāvošā virzienā, tad labi; sūtīsim mēs

arī turp rakstus. 2 Žēl gan, ka Tev nav iespējams palikt;
jo tālāk, jo vajadzīgāks būs tāds laikraksts. Bet arī katrā

citā atklātības kultūrdarbā Tu būsi jo tālāk, jo vajadzīgāks.
Es vienmēr par Tevi un Tavu attīstības gājienu esmu prie-
cājies, tagad Tu esi vairāk piepildījis nekā pat es biju

cerējis, un es daudz ceru. Tu vari būt lepns uz sevi. Kad

latviešu kultūra noturēsies nenogrimusi šinī briesmīgā
brīdī, kad viņai gatavosies nākotne, tad tur Kult. biroja
darbam ir vēsturisks nopelns. Un, ja tomēr nāk ļaunais,

tad K. birojs ir darījis iespējamo. Tātad saudzies Tu pats

un turi spirgtus visus tos skaistos cilvēkus, kas darbojas
mūsu lielajā darbā. Nes viņiem manus siltākos sveicienus

un sirsnīgāko pateicību. Lai viņiem lemts piedzīvot tos

gaidītos brīvos laikus; kad tos piedzīvos cilvēki, kurus es

pazīstu un mīlu, tad tas tikpat daudz it kā es arī piedzīvotu.
Varbūt pat latviešu masa tos piedzīvos, varbūt pat latviešu

tauta. Tu redzi, cik grūti es šķiros no savas fantāzijas,
kaut gan redzu tagad, ka apzinīgā daļa negrib dzīvot kā

tauta: partija atkrīt, pilsonība veikalo. Un masu mēs ne-

esam izaudzinājuši par tautu, individualitāti. Es vairs ne-

esmu vajdzīgs. Sirsnīgi sveiks.

214.

E. TRAUBERGAM.

Kastaņolā 1916. gada oktobrī

Ļoti cienītais Trauberga kungs!

Nupat saņēmu Jūsu laipno un plaši paskaidrojošo vēstuli

un tik godinošo uzaicinājumu ar prieku un pateicību. Prin-

cipā pilnīgi piekrītu, ka tāds laikraksts nepieciešams tīri

ka latviešu lietai varētu ļoti kaitēt viņa trūkums. Es tikai

pašlaik esmu nopietni slims — nervu pārpūlēšana un uz-
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fraukums. — (Aspazijas ilgā slimošana.) Latvijas krīze, par-

tijas krīze, nesaskaņas mūsu komitejā (pilsoņi ar Ķēniņa
kundzi un A. Krauzi priekšgalā dibinājuši sev privātus po-
litiskus orgānus: «Latvieši Ārzemēs», «Korespondences

Lapu», Informācijas biroju, kaut gan oficiāli nešķiras vēl

nost). Kad vēl, pēc Jūsu domām, man vajdzētu braukt uz

Stokholmu un iesākt laikrakstu? Lūdzu man arī nākošajā tū-

lītējā vēstulē uz to vispirms atbildēt — būs grūtības un laika

kavēkli arī ar caurbraukšanas formalitāti caur Franciju un

Angliju. Tad, vai biedri ir ar mieru ar manu politisko
virzienu, kas izteikts protestā pret vācu aneksijas nodomu?

Brīvā Latvija, t. i., federatīvā, tieši konstitucionālā, brīvā

Krievijā, kur būtu iespēja attīstīties latviešu tautai un Lat-

vijai patstāvīgā un progresīvā garā. Tātad labākie jautā-

jumi nav krievu iekšējie, bet internacionālie jautājumi.
Sasniegt brīvu Latviju, pēc mana uzskata, var tik pamat-

šķira, kuras piekritējs es esmu un kura vada visu tautu

cīņā. Vai Jūsu komitejā ir saskaņa par galvenajiem jau-
tājumiem, kādi viņā un viņu piekritēju virzieniem, un cik

tie katrs stipri. Ja nebūtu labas saskaņas un man nebūtu

cerību, (pamata, uz ko atbalstīties), tad mani pūliņi būtu

velti. <Vai ir cerības, ka no pamatlīdzekļiem salasītos tik

daudz, ka varētu uzturēt laikrakstu un redaktoru arī?)

Atvainojat mani, ka es jautāju arī pēc līdzekļu avota

šinī laikā, kur par to dara atbildīgus (garīgu virz.) darbi-

niekus, kur citkārt būtu jāatbild tikai par virzienu. Ari

eksistences jautājums man nav vienaldzīgs, jo man būtu

jāatsakās no sava literāriska darba, sava iemīlētā amata.

Tad es ļoti baidos, vai spēšu izpildīt publicista uzdevumus,

jo esmu kopš gada gluži no tā atsvešinājies un piegriezies
tikai dzejas formām.

215.

N. SČETIŅINAM.

Kastaņolā 1916. gada 3. novembrī

Dārgais Biedri, es aizmirsu, ka Jūs pēc operācijas jutī-
sieties mazliet vārgāks un ka vajadzēs likt Jums mieru.

Mēs aiziesim svētdien un turpināsim sarunas.

Spiežu Jūsu roku.

Nagliņš.
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A. GULBIM

Kastaņolā 1916. gada 9. novembrī

9.11.16. Gulbim. Petrogradā, Puškarskaja 14.

Nekavējoties sūtiet atpakaļ uz Kastaņolu drāmu «Spēl-
manis».1

Nagliņš.

217.

L. FORELAI-UPENIECEI

Kastaņolā 1916. gada 16. novembrī

Mīļā, labā Lokit, daudz paldies par telegrammas piesūtī-
šanu. Atrakstāt tik, lūgtu, kad telegramma izsūtīta? laikam

no Petrogradas? Man tas no svara. Mūsu komitejas ķildas
nav nomierinājušās, kā Jūs domājat, bet novedušas pie
galīgas šķiršanās: soc[iāl]demokrātiskā grupa atteicās no

līdzdarbības un es līdzi, jo pilsoniskā grupa ar Ķēniņ kdzi

priekšgalā veda savu privātpolitiku. Ko viņa tagad tālāk

dara, es nezinu. Tur es nepiedalīšos. Es no komitejas iz-

stājos. Sakāt to arī vecajam kungam
1
, kad viņš par to lietu

interesētos.

Kā viņam iet ar veselību? Ko dara acis? Vai spēj atkal

strādāt? — Mums ar veselību neiet labi. Aspazija gan
drusku atpūtās labā laikā, bet, tiklīdz uznāk nelaba diena,
tad atkal ļauni. Arī mani nervi gluži nobeigti; ārstējos, bet

vēl netiek labāk. Daudz veselības un visu labu Jums un

visiem Jūsējiem —

Rainis.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, pro Lugano.

213.

A. KIRHENŠTEINAM

Kastaņolā 1916. gada 16. novembrī

Mīļo biedri, no Jums tik sen nav ziņas. Atnāca laik-

rakstu paka atpakaļ, bet ziņas nebij. Vai esat jau projām?

159
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Atnāca no Dauges ziņa, ka «Laika Domas» iznākšot citā

redakcijā un nezin kad. Nodevis Jūsu rakstu 1 «Taurētā-

jam», un tur tas nodrukāts Nr. 6. Ja Jums nav, es aizsūtīšu.

Ja vajga, arī citus laikrakstus. Atrakstiet pāris rindu, kur

esat. — Es no komitejas izstājos nesaskaņu dēļ. — Ķēni-
ņi etes privātpolitiku veda tālāk A. Krauzes kdze. Mani

biedri neizturēja un atteicās. Kas nu tālāk? nezinu. Varbūt

Jūs zināt? Daudz labu dienu Jums un Jūsu kundzei no

mums. Rainis.

219.

LĪDZJŪTĪBAS TELEGRAMMA POĻU RAKSTNIEKA

HENRIKA SENKEVIČA BĒRU DIENĀ

Kastaņolā 1916. gada 18. novembrī

18.11.16.

Tautas sēro pēc viņa. Šis viens vīrs bija vesela tauta,

jo viņš bija tautas dzejnieks un tautas dvēsele. Viņa mie-

sas salauza nāve, viņa dvēsie, miljonkārt pavairota, pacē-
lās kā poļu tauta un neatkarīga Polija, kuru nekāda nāve

nelauzīs. Šo Poliju sveic

kāds latviešu dzejnieks.

18.11.1916. g.

220.

F. CIELĒNAM

Lozannā 1916. gada 20. novembrī

Dārgais draugs, saņēmu Jūsu vēstuli, kurā Jūs atsakāties

no Komitejas. Jau kopš apmēram 2 nedēļām es biju atsa-

cījies no priekšsēdētāja amata, un varu iet vēl tālāk, jo
pilsoņu grupas komitejā ko lai daru? Par savu atkāpšanu,
ko paziņoju Jums un Krauzes kundzei, teikdams, ka no-

dodu Jums vadību; gribēdams, lai komitejā bez uztrau-

kuma un spaida iekārtojas bez manis, un es tā beigās topu

galīgi atbrīvināts priekš izstāšanās no Komitejas. Nu es to

varu darīt. Es domāju, ka ievadīdams komitejas nodibinā-
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šarm un protesta izteikšanu pret vācu aneksiju, esmu iz-

pildījis to, ko turēju par savu pienākumu, un nu man

tiesības iet pie sava darba, kurš galā arī būtu nācis par
labu tai pašai latvības un sociālisma lietai. <Kad es novēlu

uz Jums komitejas vadību,) Jūs bijāt no sākuma ar mieru

vadīt, un es jau sāku sakārtot visu, kas Jums sūtāms kā

korespondence, stempeļi, markas, naudu u.t. t; man tādas

lietas iet gausi, avīžpaku salasīt un sūtīt man grūtāk nekā

vēstuli [rakstīt?] un vēstuli grūtāk rakstīt nekā lugu. Bet

tad es redzēju, ka Jūs sākat šaubīties, topat nervozs, aši

maināt savus apņēmumus, viegli pārprotat lietas, ka

Jūs sāk spiest pienākums un Jūs īsti gribiet arī tikt vaļā.

Es pienākumu nevienam neuzlieku, es tik varu modināt

viņa sirdsapziņu; katram beigās pašam jāzin, kas viņa pie-
nākums, un pašam sev tas jāuzliek. Tā es ari daru. Mēs

sarakstījāmies, Jūs piegriezāties latvības lietai un priekš
tās strādājāt un, kā redzu: strādājat, arī uz priekšu. Kādā

veidā Jūs to darāt, tā Jūsu vaļa. Es par visu priecāšos.
Jūs nu izstājaties, ar to darbs no Jūsu puses nebeigsies.
Jūs sakāt: Jūs individuālists, Jums tiesības uz savu darbu,

zinātnisku, tas arī radošs (jā, es zinu). Jūs sakāt: Jums

tiesības vienam strādāt, bez kalpības pūlim, — ir tāda tie-

sība tam, kas to sev ņem. Ir tiesība katram. Jūs vien gadu

varējāt tikai gausi darīt savu darbu. To es saprotu.

Man ir ko dažiem draugiem teikt, ka arī man tāda tie-

sība uz savu darbu un uz viendarbību, man pat teikts, ka

tas mans pienākums. Arī pēc dabas pats es neesmu sa-

biedrisks, bet vientulisks cilvēks. Bet sociāl. un demokrā-

tisks, t. i., es atzīstu pats savu darbu kopību un atzīstu,

ka visi darbi tikai priekš vispārības, tautas, idejas, cilvēces.

Viņas darbus es uzņemu sev par pienākumiem, izvēle

mana (Jūs zināt, cik bieži un galvenās lietās es, piem., ne-

saskanējis ar s[ociāl]d[emokrātisko] partiju, kur atzīstu,

apzinos, ka viņa dara nepareizi); kur neorganizēta vispā-

rība: tauta, cilvēce, cilvēcība, ari sociālisms, tur izvēle

vēl vairāk mana, pat bez cīņas. Lielo idejas pienākumu

uzņemšana mani nenospiež, tas esmu es pats. Darbojoties

priekš lieluma, es pat piepildos pats, un lielums ir vaja-

dzīgs man priekš dzīves un dvēseles. — Tāds mans (demo-

krātisks) uzskats. Es to atstāstu ne aiz gribas Jūs pārlieci-
nāt, bet lai Jūs ar mani saprastu, kā es Jūs. Jūs esat indi-

viduālists, paliekat tāds. Es Jūs vienmēr cienīšu (un mī-

lēšu) un turēšu kā draugu.
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(Dārgais draugs) Jūs negribējāt vēlētu komiteju, bet

sab. darbinieku un literātu sastādītu. To vai pilnīgi vienat-

nēju uzstāšanos man arī pašā sākumā ieteica, man visādā

ziņā tā būtu bijis vieglāk un drošāk runāt draugu vai, vēl

labāk, savā vārdā. Būtu atkritis nost man taisni briesmīgais
darbs — vēstuļu rakstīšana pa 100 pa mēnesi, pēkšņi cil-

vēkus pārliecināt, kas bij vienaldzīgi vai naidīgi lietai, sa-

mierināt ķildas; gluži atteikties no sava litferārā] darba;
ziedot tam pēdējos nervu spēkus, t. i., veselību (ne vien

savu, bet ari Aspļazijas]). Būtu man vieglāk bijis. Bet es

uzņēmu visas grūtības, jo domāju, ka jāļauj masai pašai
darboties un nav viņai jāuzspiež sava garīga aizgādnība,
ka viņu darbībai lielāka vērtība nekā manai, jo domāju
demokrātiju kā jau sociālists. Arī komitejā bij nedemo-

krātisks uzskats biedros. Nu — un Jūs arī beigās ļāvāties
ievēlēties. Pie vēlētas komitejas tad arī turējāmies. Pēc tā

mēra apspriedu arī visus pēdējos soļus.
Piem.

Nu parunāsim sīkāk vēl par komiteju. Jūsu vēstulēm

Krauzes kundzei un Liepiņām Sēja liedzas parakstīt, bet

lika priekšā plenārsēdi. Vēstuli oficiāli tātad var nesūtīt.

Tātad tie abi vēl ir komitejas locekļi. Es Jums un Sējam

rakstīju (Krauzes kundzei ne), vai nebūtu izeja tāda, ka

dalās divās grupās? Jūs to tagad atzīstat par piekāpšanos

uz visas līnijas. Tā nebija domāts, bet demokrātiski un ju-
ridiski. Viņa jau arī nebija rakstījusi par priekšlikumu.

20.11.16. Komitejas ideja tomēr pareiza, kaut komiteja
sākusi izjukt, jo, kur tautai nav valsts vienības, tur vajga
to organizēt idejiski, lai tauta neiznīktu.

Mans pienākums beidzas tik tur, kur beidzas mans

spēks. — Pienākumu var uzlikt tikai pats sev.

Vēstules malās pierakstīts:

(Bet mani vēl turēja tas, ja mans pienākums palikt. Nu

es arī būšu brīvs, jo pilsoņu (komiteju) grupas vadīt viens

palikt nevar. Ko lai daru?)

(Zaudējis jau IV2 gada pilnīgi, ziedodams sevi vairs

tikai komitejai.)

i. Ipp. augšmalā pierakstīts:
Rakstu Jums plaši arī par sevi, jo Jūsu vēstulē ir dziļas

jūtas un patiesība, ko kā retumu es turu tik augstu un

kas man dara personisku prieku.
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221.

F. CIELĒNAM

Lozannā 1916. gada 21. novembrī

21.11.16.

Brauciet Jūs vai Varkalis komitejas vārdā, kura vēl nav

likvidēta, nolikt vainagu. 1

222.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1916. gada 24. novembrī

Sirsnīgi sveika un atvainojat par īso rakstu; uz garo

būtu ilgāk jāgaida. Es nāku Jums visur pretī, ne vien uz

Lugānu, ne vien ar kājām, bet ar draudzību. No Castagno-
las uz Lugānu īsāks ceļš nekā no Lozanas uz Cīrihu, un es

taču to mēroju, lai Jūs satiktu; citus neapmeklēju, un to

pārmeta man. Bet visu komiteju es negribu Castagnola,

nespēju izturēt.1 Konferenci rīkojat vislabāk Bernē vai Cī-

rihā; lētāk arī. Šo svētdien diezin vai paspēs, vēl nav at-

bildes. — Par J. Zālīša braukumu: Tā kā Jūs pieprasījāt,
tad es domāju, ka Jums arī pirmai ziņots; bez tam ziņa

man nāca no Lozanas, kur Jūs pate bijāt jau toreiz. Biju
pārliecināts, ka Jūs zināt. Par komitejas konfliktu Jums

tik daudz reiz rakstīju: vainane mūsu bezdarbība, bet Jūsu

atsevišķa darbība. Jūs vedat Ķēniņ kdzes privātpolitiku,
kura to gribēja apsegt ar komitejas vārdu. Lūkojat tagad
konferencē izšķirt; mans priekšlikums: katram rīkoties

gluži patstāvīgi savā komitejā un, ja vajga, uz atsevišķiem

soļiem vienoties. — Bij pa šo laiku Jums sūtāmi pāris

rakstu, par to Jums minēju, Jūs nepieprasījāt, un Jūs tik

daudz reiz taisījāties projām braukt, ka bij skaidri redza-

mas Jūsu šaubas un negribas. — Cielēna vēstuli pieprasu
no viņa. Tās laikam būs svarīgākās un steidzamākās at-

bildes. Par citu vēlāk. Un nu, daudz mīļu labdienu no Jūsu

Raiņa.

Exp.: A. Nagliņ. Castagnola, Lugano.
Sūtīju telegrammu Senkeviča bērēm Komitejas vārdā.

D. raksts2 ļoti labs. Laižat klajā. Nevienu netraucē.
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223.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1916. gada 7. decembrī

Mīļo, dārgo, rakstu Tev līdz ar šo arī garu vēstuli, kā

atbildi uz Tavu no 25.10.16. Pielieku tur klāt ari paskaid-
rojumu presei, ka «Latvieši Ārzemēs» nav bijis un nav

Latviešu komitejas Šveicē orgāns, ne oficiāls, ne oficiozs. 1

Par Kultūras biroja naudu 168 fr. pirksim Jums grāmatas

par latviešiem. Dibināsim priekš tā komiteju un «arhīvu»,
kur nebūs iekšā vairs pilsoņu. Daudz mīļu sveicienu un

skūpstu no Tava Raiņa.

224.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1916. gada 4.—8. decembrī

Manu mīļo, dārgo, saņēmu nupat Tavu sirsnīgo vēstuli

no 25.10.16. Redzu, ka mana karte caur Stokholmu gājuse
7 nedēļas, tātad tikpat ilgi kā parastā ceļā. Bet nonākusi.

Rakstīju Tev garāki 28.11.16. Man ir atpūta Tev rakstīt

pēc neauglīgām ķildām mūsu komitejā veselu gadu cauri,
kad šinī briesmu laikā domāju pilsoņus piedabūt pie ne-

savtīga, neveikaliska darba; neatstumt no kopdarbības
ar mums, par ko vienmēr sūdzas. Bet arī šinī brīdī pilsoņi
nespēj strādāt neveikaliski, un kopdarbību viņi saprot
kā intrigas, segšanos ar mūsu vārdu un privātreklāmu un

veikalu. Mani šis gads briesmīgi nogurdināja: es biju

jau slims, nu esmu ticis gluži darbanespējīgs. Tagad komi-

tejas likvidācija vēl atņem pēdējos spēkus. Esam nu tik-

tāl: no Jūsu Kultļuras] biroja saņemto naudu 168 fr. gribam
izlietot grām. un laikrakstu pirkšanai priekš latv. arhīva

(viss, kurš rakstīts par latv.). To tad nodosim Kult. birojam.
Atbildat, ka esat tā ar mieru. Lietu gribam nodot darīt

kādai komitejai, kur nebūtu iekšā pilsoņu. Cielēns uzņe-

mas sastādīt katalogu ar paskaidrojumiem par grāmatas sa-

turu. Janebūs komitejas, tad grāmatas nopirks priekš jums

viņš vai es. — Varbūt nodibināsies Arhīva komiteja (es
tur arī būtu), kura neatkarīgi no jūsu naudas pate pirks
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tās pat grāmatas, otru eksemplāru; varbūt es to darīšu pats
privāti. Jo man ir jau drusku grāmatu un es tās atstāšu

priekš ārz[emju] atklātas bibliotēkas. Liels pulks grāmatu
man noņemtas no lasītājiem un rakstītājiem, kuri pēc ne-

atdod. — «Bern[erj Tagewacht» rakstā1 ir pārpratums. No-

drukāts tikai viens Tavs tulkots dzejolis, bet burti P. D.

palikti zem visa raksta, kurš īsti ir no Cielēna. Tavs lielais

skaistais raksts par mani guļ neizlietots. 2

— Tur Jums Maskavā tā pati Ķēniņa kliķe, kas še ari.

Reklāma viņu ierocis, veikals viņu mērķis. Es no komitejas
atvairīju pašu A. Ķēniņ kundzi, bet vēlāk A. Krauzes

kundze, kura bij demokrāte, pilnīgi izvērtās par A. Ķēniņ
kundzes aģentu, dibināja «Latvfiešus] Ārz[emēs]» kā pri-
vātu Ķeniņas pašas orgānu, bet zem komitejas segas. Tā

ka mājās domā, ka tas ir pulciņa orgāns. Tas viņš nav.

Te ari iemesls šķiršanai komitejā. — Pie jums Maskavā nu

viņi pūš reklāmu ar «Viskrievijas rakstļņieku?] biedrību»,

pie mums nu dibinās «Vispasaules, ari Eiropas, studiju
biedrība».3 Bet nepareizi, man liekas, dari Tu un visa par-
tija, kad šo smieklīgo veikalisko kliķenieku dēļ nosoda

un atsakās no «tautiskās kultūras». 4 Viņi ir tikai nederīgs
līdzeklis labas lietas veicināšanai. Kad tautas vadoņi ne-

īsti, smieklīgi, vainīgi, vai tādēļ jāatmet tauta? Šāda Tava

un partijas kļūda ir traģiska ne vien priekš jums, bet arī

priekš tautas. Kad jūs atsakāties no tautas kliķenieku dēļ,
tad jau taisni jūs atstājat tautu viņu rokās! Vainīgi vadoņi,
bet ne tauta, kādēļ sodāt tautu? Tā atstāja tautu agrāk

māmuļnieku rokās. Nē. Nevis apkarot tautu, tautisku kul-

tūru, tautisku pašapziņu, bet ļaunos ganus. Izdzīt tos pašu
darinātos «vadoņus» un glābt pašu tautu; ņemt tautas

lietu pašas tautas, t. i., pamatšķiras, rokās. («Jo partija
ir pamatšķiras reprezentante.») Darbos Tu to darīji Kul-

tūras birojā, kādēļ Tu vārdos to noliedz? «Un kādēļ par-

tija Tevi apkaro arī K[ultūras] bļiroja] dēļ?» Taisni tādi

ķeniņieši un šī A. Krauze-Ozoliņ rāda, ka pilsoņi nespēj
un aiz veikalošanas negrib vadīt tautu; arī mans pazau-
dētais gads rāda, ka nevar pievilkt klāt pie darba pilso-

ņus, bet pamatšķirai vienai pašai, ar savu reprezentanti

partiju, ir jāņem lieta savās rokās. Kad partija atmet tau-

tisku, kultūru, tad top par pārkrievinātāju, jo bez tautiskas

valodas un kultūras nav nevienas nācijas un tautas. Ne-

esat jel akli, redzat jel loģisko kļūdu. — Es nevaru rak-

stīt, man sāp un riebjas, es redzu, ka latv. tautā, partijā
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vairs nav gribas dzīvot kā tauta, grib prostituēties, attau-

toties. Es ļoti priecāšos, ka Tu, mīļo, dārgo, lasīsi atkal

par mani. Tu saki: ko lai jaunu saka? vari tik atkal teikt,
ka mīli mani. Ak, tas taču ir tas augstākais pasaulē: mīlēt.

Un man tā ir vienīgā laime, ka Tu esi mani mīlējis. Tā

arī mana pēdējā, kad nu tauta grib mirt un no sevis at-

teikties. No šādas prostituētas tautas arī cilvēcei nebūs

nekāda labuma, tāda cilvēce arī prostituēsies. Un tad man

visas cerības ir ņemtas. Atliek tik domāt, ka tauta pati ir

stiprāka un dzīves spējīgāka nekā viņas vadone partija
un ka partija grozīsies. Jo pēc 2 gadiem karam darīs galu
pates tautas. Sirsnīgi sveiks, Tevi skūpsta

Tavs Rainis.

Mīļus sveicienus no Aspazijas.

Vēl jāturpina, jo man rūp lielais latviešu jautājums. Cik

Jūs esat tur mājās sociāldemokrātu un īsto demokrātu,

kas atzīst latviešu tautu par uzturamu? Kas nenodod viņu

pilsoņu—veikalnieku, ķeninieku un reakcionāru rokās, bet

tautas lietu atzīst par pamatšķiras lietu, kas arī negrib
tautu padarīt tikai par ļaužu pūli bez individualitātes, bez

valodas, piespiežot to pieņemt svešu valodu. Cik ir? Bez

Kult. biroja aprindām es dzirdu tik par Līventāli Minskā.

Cik ap K. biroju? Mani interesē tagad sevišķi, kad še uz-

veikuši ķeniņieši, jo s[ociāl]d[emokrāti] ir visi pretī.
A. Krauze-Ozoliņ ir solidāra ar Ķēniņ kdzi, «neesot poli-
tiski no Ķēniņ kdzes šķirama». Viņām ir nauda, un tās

izdod «Latv. Arz.», aizsteigdamās priekšā komitejai, seg-
damās ar Kom-as vārdu, izdodamās par kom-jas orgānu.
Pret to došu paskaidrojumu, tāpat par savu izstāšanos, bet

vēl nav nobeigta kom. likvidēšana. Viņi vilcinās, sākumā

arī it kā atsacījās no Ķēniņ kundzes iestāšanās kom-jā, bet

tad lūkoja citādi viņu iedabūt. Tās intrigas nebija vairs iz-

turamas. Tātad nu kom-jas vairs nav. «L. A.» nav komitejas

orgāns. Nekādās A. Kr.-Ozoliņas dibinātās komitejās, ne

izdevumos mēs neņemam nekādu dalību. Maskļavas] Kult.

birojs esot sakaros stājies ar «Latv. Arz.», tas ir nepareizs
solis un dibinājās uz nepareiza uzskata, it kā komitejai
būtu kas kopējs ar «Latv. Arz.». Aizsūtīšu arī Tev drīzumā

paskaidrojumu.

Bet nu mīļi, mīļi sveicināts un skūpstīts no Tava

Raiņa.
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Vai Tu uzņemtos varbūt manu rakstu glabāšanu un kār-

tošanu un, resp., izdošanu. Man ar veselību kopš ilga laika

neiet labi. Tu mani redzēji toreiz 1912.(?) gadā. Tagad tā-

pat. Vajga domāt par visām varbūtībām. Bet nu vēlreiz

sveiks sirsnīgi!
Te vēl vēstule K. birojam, juku dēļ aizkavēta. Kom.

drīz tiks likvidēta, līdz tam vēl tehniski esmu tur. Kad būs

beigas, Tev rakstīšu.

Sveiks!

225.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1916. gada 9. decembrī

9.12.16.

Rakstāmmašīna, kuru Jūs ziņojāt kā pirmdien nosūtītu,

nav vēl pienākusi.

Nagliņš.

226.

ZVĀRGUĻU EDVARDAM

Kastaņolā 1916. gada 9. decembrī

9.12.16. Treimanim Cēsīs.

Sveicieni piecdesmitajā dzimšanas dienā.

Rainis.

227.

O. FORELAM

Kastaņolā 1916. gada 13. decembrī

13.12.16.

Cienījamais kungs!

Atļaujiet man atbildēt tikpat paļāvīgi, kā Jūs esat rak-

stījis. Es neiestāšos «Comitē d'Ētudes» 1
. To zināja tās pa-

šas A. Ķeniņas kundzes aranžētāja
2

un tādēļ arī mani ne-
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ielūdza. Neko tuvāk par šo lietu es nezinu. Arī «uzsau-

kumu» es neesmu lasījis; vienīgi A. Krauzes-Ozoliņas
kundze man zināšanai ir piesūtījusi Dumerga kunga rakstu

«Une des petits nationalitēs en souffrance»3. Bez tam es

lasīju piezīmi A. Ķeniņas kundzes latviešu laikrakstā (Mas-
kavā) 4, kas plašāk paziņo par «Patronate Pro Lettonia»5

dibināšanu un to uzsāk. Situācija laikam gan ir šāda:

franču (šķiet arī vācu) Šveices un Francijas slaveni vīri

patiesi interesējas par apspiestajām tautām, starp citu, arī

par latviešiem un būtu gatavi darīt to labāko viņu popu-
larizēšanai un garīgai un materiālai pabalstīšanai. Mēs,

latvieši, to uzņemam ar lielu pateicību un ar apbrīnu ska-

tāmies uz Eiropas vēl dzīvo sirdsapziņu.
Mūsu šaubas sākas tikai tur, kur ir runa par latviešu

personībām, kurām vajag uzņemties šīs lietas organizē-
šanu. Te jāņem vērā latviešu īpašie apstākļi, jo šim orga-

nizācijas paveidam būs atpakaļejoša iedarbība uz latvie-

šiem Latvijā.

Organizācijas priekšgalā šeit sevi nostādījusi A. Ķeni-
ņas kundze, — bet kāda gan ir viņas pozīcija Latvijā? Tur

dāma un viņas dzīvesbiedrs nereprezentē vis politisku par-

tiju, strāvojumu vai domu, bet gan pulcina ap sevi dažus

latviešu māksliniekus, rakstniekus un viņu, Ķēniņu, nodi-

bināto vidusskolu audzēkņus un mēģina ietekmēt sabied-

rību. Pašreizējā laika jukas viņi izmanto vienīgi, lai tai-

sītu politiku: patriotisms ar reliģiozu nokrāsu un antiso-

ciālisms, kā viņi agrāk darīja aristokrātiskajā un dekaden-

tiskajā literatūrā, — arī veikalnieciskos pasākumos. Viņiem
arvien ir lieli projekti, kuru īstenošanai viņi izmanto

reklāmu un pazīstamu personību skanīgus vārdus. Pašlaik

viņi Krievijā ir nodibinājuši «Latviešu mākslinieku un

rakstnieku utt. Viskrievijas savienību», ko publika uzņem

ar galvas kratīšanu. Buržuāziskās partijas un vadošie laik-

raksti visai asi nosoda viņu privātpolitiku, jo viņi kom-

promitē labas idejas un nolūkus. Materiālas un garīgas

palīdzības akcijas organizēšana par labu latviešiem, ko pie-

kopj šīs personas, Latvijā radīs zināmu pārpratumu. Pro-

tams, nekādā gadījumā nebūtu jāpārprot godāto Eiropas
korifeju ideālisms un viņu neapstrīdamā vērtība; viņu pa-

līdzība sastaps vienīgi augstāko novērtējumu jebkuros un

visos apstākļos un formās — bet, jo augstāk šī cieņa, jo
vairāk tā Latvijā stiprinās reakciju un individuālo poli-
tiku, jo visus šos nopelnus tā prasītu sev; un tas nebūtu

bijis šo ideālistu nolūks.
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Tā kā es esmu sociālists, man vēl ir īpašs iemesls, proti,
Ķēniņu privātpolitikas izteiktais antisociālisms. «Sadarbo-

ties ar labākiem pilsoņiem», kā viņi saka, — to es arī da-

rīju, iestājoties «Šveices Latviešu komitejā».— Bet šajā
gadījumā tā bijusi kļūda, jo es ar «labākajiem» pilsoņiem
saprotu demokrātus, kuri nav naidīgi sociālismam. Visi bi-

jušās «Latviešu komitejas» konflikti pamatojās uz atteik-

šanos strādāt kopā ar antisociālistiskiem elementiem, kā

A. Ķeniņas kundze. A. Krauzes-Ozoliņas kundzi es pamatos
uzskatīju par demokrāti, bet viņu ir ieguvusi savā varā

A. Ķeniņas kundze, par kuru Krauzes kundze darījusi zi-

nāmu
—, ka politiski ir no viņas nešķirama. Tas ir viens

no iemesliem, kādēļ es izstājos no komitejas. Mana sadar-

bība ar antisociālistiskiem elementiem nav iespējama un

nav arī nepieciešama, jo mēs liekam latviešiem un Latvijai
visas cerības uz lielo revolūciju, kas jau ir itin tuvu. Man

un mums ir liels prieks un lepnums zināt, ka arī Jūs, kuru

mēs tā cienām kā zinātnieku un cilvēku, atzīstat sevi par

uzticīgu sociālismam.

Patiesā cieņā Jūs sveicina

J. Rainis.

Ar vislabākajiem sveicieniem ģimenei.

228.

A. KIRHENŠTEINAM

Kastaņolā 1916. gada 14. decembrī

Dārgo biedri, vakar vakarā nosūtīju vēstuli A. Forela

kgam un nespēju vairs uzrakstīt Jums; es pašlaik ņemu

elektrisko kūri, un tas nogurdina. — Es Jūs nebāžu Ķēniņ
kdzes maisā, kā Jūs sakāt, kad tik Jūs pats nelienat

iekšā. Par stāvokli rakstīju F. vēstulē. A. Krauzes kdze

pate skaitās par A. Ķēniņ kdzes nešķiramu politisku bied-

reni. Ja Jūs domājat kā aranžētāja] 1, darāt. Bet Ķēniņ
kdzei kabatā visi profesori, un, kad neies pēc viņas prāta,

viņa sabāž visus padusē un aiziet. Ko bez viņas izdarīs

A. Krauzes kundze? Es tanīs kombinācijās nepiedalīšos.
Nav mums Šveicē piemērotu ļaužu, tādēļ ka emigranti
vien esam un partija atsakās piedalīties. — Kā Jums iet

personiski? Vai rakstījāt uz pagastu? Vai iznāk Jūsu Da-

vosas projekti
2? Mēs še abi nodarbojamies tikai ar slimo-

šanu. Daudz mīļu labdienu Jums abiem un visiem Fore-

ļiem, kurus es tik ļoti cienu. Jūsu Rainis.
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229.

O. FORELAM

Kastaņolā 1916. gada 16. decembrī

Cienījamais doktora kungs!

Latviešu apstākļi, kurus es Jums izklāstīju, pilnīgi sa-

skan ar negatīvo nostāju, un tas ne tikai pēc mana prāta,
bet arī manu jūtu sprieduma. Vai šie apstākļi ir pietiekoši,
lai noraidītu Jūsu šveiciešu viedokli, es gan neiedrošinos

izšķirt. Viņa 1 vienmēr atmetīs to, ar ko tā latviešu apstāk-
ļos nevar sadzīvot. Es varu izteikt vienīgi cerību, ka no

tā būs kāds labums. Sirsnīgi sveicieni Jūsu cienījamai un

mīļai ģimenei, par kuru es glabāju vislabākās atmiņas.

Sevišķi dziļā cieņā

J. Rainis.

Castagnola 16.12.16.

230.

A. KIRHENŠTEINAM.

Kastaņolā 1916. gada 18. decembrī

Dārgo biedri, tas ir liels pārsteigums un liels prieks, ka

Jūs nu še1 nometīsaties. Sākam mēs, latvieši, pa pasauli

izplatīties. Es esmu itin nevesels, bet ne uz gultas gulētājs.
Būšu katrā ziņā Jums pretī Lugānās dzelzceļa stacijā. To-

dienu, kad izbraucat, stacijā telegrafējat, kuru dienu un

stundu būsat še. Adrese: Naglin, Castagnola pietiek, un

tad tik skaitli. — Mūsu Forelim aizrakstīju: latviešu stā-

voklis: negatīvs, par šveiciešu stāvokli nevaru spriest. Un

nu, daudz mīļu sirsnīgu sveicienu Jums un kundzei un uz

drīzu redzi —

Rainis.

Castagnola 18.12.16.
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231.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1916. gada 19. decembrī

Lielu lielo paldies! mīļo, dārgo: saņēmu nupat Tavu te-

legrammu un skaisto balvu1
.

Tā laikam gan būs no Aspa-

zijas] vakara. Viņa liek Tev un visiem mīļajiem uz sirsnī-

gāko pateikties. Pāris dienas atpakaļ viņa saņēma arī ap-
sveikuma adresi un aizrakstīja uz Tavu vārdu pateicību
Kļultūras] birojam. Divas nedēļas atpakaļ tiku Tev rakstījis

garāki. Daudz, daudz sirsnīgu sveicienu un skūpstu no

Tava Jāņa, Daudz labu dienu no Asp.

Sveiks.

Kur atrodas vecais draugs Lepskis? Rainis.

232.

O. FORELAM

Kastaņolā 1916. gada 22. decembrī

Cienījamais kungs!

Uz Jūsu paļāvīgo apvaicāšanos, ko es domāju par A. Ķe-

niņas kundzi, es atbildēju tāpat, nedomājot par plašāku
sabiedrību vai pat tikai, piemēram, Bovē kunga ietekmi.

Mans mērķis nebija un nav jebkādā veidā kavēt vienīgi
pilsonisku organizāciju nodibināšanas, kā «Comitē d'Ētu-

des»1
,

tā ka es nekādā gadījumā neuzņemos atbildību, ja
A. Ķeniņas kundze griežas pie zinātniekiem no pilsonis-
kām aprindām. Runa bija vienīgi par Jums, pret ko man ir

siltas jūtas. Es gribēju Jums kā sociālistam izskaidrot situ-

āciju un vienlaicīgi attaisnoties Jūsu priekšā par savu ne-

piedalīšanos. Tas ir viss.

Pāris rindu par ko citu, kas Jūs varbūt varētu interesēt:

nosūtu Jums ar lūgumu drīz atsūtīt atpakaļ (jo lietas nav

manas): «Ansiedlungshilfe»
2

un 3. IV «Der Osten» numuru.

Jūs redzat, Vācijai nepavisam nav miermīlīgi nolūki at-

tiecībā uz Latviju, tā neatsakās no svešvalodās runājošo

apgabalu aneksijas, bet gan visā nopietnībā dibina arvien

lielākas organizācijas latviešu pārvietošanai un viņu ze-
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mes atsavināšanai. Pret to varētu protestēt tikpat labi kā

pret avīzes rakstu.

Ar vislabākiem novēlējumiem Jums un Jūsu cienījamai

ģimenei
J. Rainis.

Castagnola 22.12.16.

233.

N. ŠCETIŅINAM

Kastaņolā 1916. gada 23. decembrī

Dārgais, mīļais Biedri. Tikko kā saņēmu Jūsu atklātni,

nevaru patlaban aiziet pie Jums. Būšu rīt ap 12, pēc ārsta.

Toties es Jums rīt stādīšu priekšā jaunu personu: viens

mans tautietis ir nozīmēts uz šejieni par ierēdni Tičīnā.

Cik žēl, ka Jūs vēl pat strādāt nevarat! Visas strādāt ne-

spējas šausmas es jau izbaudu vairāk nekā gadu. Stiprinie-
ties, dārgais Biedri, nepadodieties. Saule taču atkal pa-

griezusies pret mums, cerēsim atkal, un mums būs gaiši
svētki.

Mūsu vislabākie novēlējumi.

Nagliņš.

234.

P. BOVĒ

Kastaņolā 1916. gada 24. decembrī

24.12.16.

Cienījamais Bovē kungs!

Uz Jūsu laipno šā mēneša 21. datuma vēstuli, kuru es

saņēmu 23., es atļaušos atbildēt vāciski, — pārliecībā, ka

Jūs ciešamu vācu valodu uztversiet ar mazāku nepatiku
nekā manu neciešamo franču valodu. — Šo franču apgais-
moto garu un zinātnieku grupas augstsirdīgo sabiedrisko

pasākumu latviešu tautas labā var uztvert vienīgi ar ap-
brīnu un pilnīgu uzticību, ko es ari skaidri uzsvēru savā

vēstulē. Dr. Forelam, Turpretim, kas attiecas uz līdzdar-
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bību no manas puses, tā varētu būt vienīgi netieša un

ietvert informāciju par manu viedokli latviešu lietās, jo
ir paredzēta Comitē, sastāvoša tikai no šveiciešiem. Bet

nu jau grupa balstās uz A. Ķeniņas kundzi, un mana in-

formācija iedarbosies vienīgi dezorientējoši, jo man ir

cits partijas viedoklis, kas man neļauj iet kopā ar viņu.
Franču grupas centieniem es novēlu vislabāko izdošanos.

Mana iedragātā veselība diemžēl neatļauj man izmantot

draudzīgo atļauju apmeklēt Jūs 2enēvā.

235.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1916. gada 25. decembrī

25.X11 16.

Dārgais draugs, tikko saņēmu pastkarti no Freija, kurā

viņš man paziņo Tavas mātes adresi: Vidzemes guberņa,
Elvas stacija. Vienlaikus es rakstu Tavai mātei un pazi-

ņoju viņai to, ko Tu man rakstīji par tēvu. Rakstīšu arī

Freijam, tāpat arī Fimberam Freija uzdevumā. — Uzraksti

man kādā vēstulē dažas rindas savai mātei, Tavu vēstuli

tad nosūtīšu viņai. Varbūt tā tomēr viņu sasniedz. Un es

būšu ļoti priecīgs. Priecīgus svētkus un labāku Jauno gadu.
Sveicini no manis mūsu mīļo Oto.

Tavs A. Nagliņš.

| Abs.: A. Naglin. Castagnola, Tessino, Schvveiz.

h

236.

O. FORELAM

Kastaņolā 1916. gada 26. decembrī

Godātais biedri, atvainojiet par manu novēloto atbildi;

pie visām manām neveselībām es vēl dabūju klāt influ-

enci, esmu gultā. Jums pilnīga taisnība: «Ansiedlungshilfe» 1

ietver sevī pārvāciskošanas plānu. Es rakstu, lai man to

atsūta. — Pirms kara Kurzemē 90% iedzīvotāju bija lat-

vieši, — to Jūs droši varat ņemt vērā. H. fon Delbrika rak-
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stu [laikrakstā] «Tag» mēģināšu dabūt. Tāpat vienu H. f.

D. rakstu «Prūšu gadagrāmatās». «Ansiedlungshilfe» nav

vienīgi raksts, bet gan tas, ko Jūs lasījāt, — lielas Vācijas

savienības2 uzsaukums Kurzemes kolonizēšanai, t. i., pār-
vācošanai. Tā nepaliks tikai pie vārdiem, bet ķersies pie
darbības. «Der Osten» izdod liela savienība vācietībai ār-

zemēs (pāri par 10 000 biedru), kas nodarbojas sevišķi ar

Kurzemi.3 Virzošie spēki ir Baltijas baroni. Mērķis ir ne

vien nacionāli vācisks: Latvijas pārvācošana, bet ari ievē-

rojami praktisks, junkurisks: ar vācu zemnieku ieceļošanu

Kurzemē [šie baroni] grib [bez] kara radīt sev sīkzemnie-

cību, kas nevar eksistēt no lauksaimniecības vien, bet gan

strādā par izpalīgiem junkuru lielsaimniecībās, tātad: stin-

gru, pie zemes saistītu, lētu laukstrādnieku šķiru, bezzem-

niekus. Latviešu zemnieki lielākoties ir 100—150 hektāru

zemes īpašnieki, viņiem nav vajadzīga blakus peļņa. Jun-

kuriem vienmēr ir «ideāli mērķi»: neparocīgas tautas iznī-

cināšana, saistot šo iznīcināšanu ar personīgu labumu. Ir

savādi, ka Jūs esat saņēmis Krauzes-Ozoliņas kundzei

adresētās vēstules, ari es esmu saņēmis viņai domātos laik-

rakstus. Viņas adrese ir — Lausanne, 21 Chlochetons. Ar

cieņu sveicina Jūs un Jūsu dārgo ģimeni
Jūsu Rainis.

Abs.: A. Nagliņš. Castagnola, Lugano.

237.

O. FORELAM

Kastaņolā 1916. gada 28. decembrī

Kastaņolā 28.12.16.

Cienījamais doktora kungs!

Mani dziļi skārusi Jūsu mīļā pašrocīgi rakstītā vēstule.

Jūsu izteiktais priekšlikums diez vai drīkstētu būt labākā

izeja Jums ar Jūsu mīksto sirdi. Jūs tūliņ nenoraidāt

priekšlikumu iestāties Comitē d'Ētudes 1
, bet gan uzstādāt

sociālistiskus noteikumus un tad arī tur ienēsāt sociālis-

tisku viedokli.

Es no savas puses neņemu nekādu dalību pie Comitē

un nestāšos nekādās attiecībās ar to, par ko es jau Bovē
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kungam aizrakstīju, pirms pienāca Jūsu vēstule. Kaut arī

Comitē nav atkarīga no Ķeniņas kundzes, tā tomēr vadī-

sies pēc viņas informācijas, un tad informēšana manā iz-

pratnē radītu vienīgi jukas.

Turpretim Jums personīgi un gluži privāti, kā Jūs likāt

priekšā, esmu gatavs dot jebkuru izziņu un brīvi vērsīšos

pie Jums, jo latviešu lietai nepieciešama visplašākā de-

mokrātija.

Varbūt Jūs varētu šādā nozīmē ieteikt: publicēt tās vie-

tas no žurnāla «Osten», kur runa par Kurzemes kolonizā-

cijas savienību. To, ka arī vācu valdība grib mūsu Kurzemi

«pārvāciskot», rāda Bētmanam-Holvēgam tuvu stāvošā

Hansa Delbrika raksts laikrakstā «Tag»; tur ir rakstīts:

«Kurzeme mums katrā ziņā stingri jātur.» Un turklāt Kur-

zemē pirms kara bija 90 % latviešu un 6% vāciešu, tātad

tā katrā ziņā nebija vācu zeme. Un līdz ar Kurzemes iegū-
šanu savā īpašumā visa Krievija Vācijai kļūs par eksplu-
atācijas apgabalu.

Rātenaus ar savu «ekonomisko ģenerālštābu»2
jau tagad

sagatavo Vāciju jaunam karam.

Es piemirsu: Bovē kungs piedāvā braucienu uz Zenēvu,

man tas nav iespējams manas veselības dēļ: mana nervo-

zitāte ir tā progresējusi, ka esmu kļuvis gluži darba ne-

spējīgs, tādēļ novēlojas arī manas vēstules.

Priecīgu jauno -— miera un darba — gadu, ar vispatie-

sākajām jūtām Jums novēl

Jūsu padevīgais J. Rainis.

238.

NEZINĀMAI PERSONAI

Ap 1916. gadu

Ļoti cienītā biedrene! Jūsu komiteja cītīgi rauga atrast

palīgu latviešu lūgumiem un griežas uz Lozanu un Zenēvu;
varbūt Jūs grieztos arī uz Zviedriju, Stokholmā ir latv.

palīdzības biedrība. Es varu uzdot sīkāku adresi. Arī še

Šveicē no pilsoniskās puses (A. Ķēniņ kdze) lūko nodibināt

palīdzības biedrību gūstekņiem, bet par to Jūs jau zinā-
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sat. Vai Jūsu komiteja strādā ar privātiem līdzekļiem, vai

saņem kādu pabalstu? Daudz labu dienu no Jūsu [pa-
raksts],

Exp.: A. Naglin. Castagnola, pro Lugano.

239.

A. VISKONTAM

Kastaņolā 1917. gada 3. janvārī

3.1.17. (Viskont[amļ.)

Ar laimīgu Jauno gadu sveicu Jūs, ļoti godātais un

dārgais novadniek. Novēlu Jums visu labāko, bet man

gribētos vēl jo vairāk no sirds Jums novēlēt labklājību,
mieru un progresu Jūsu dārgajai tēvijai, kura man tikpat
mīļa kā savējā. Mani ļoti iepriecināja Jūsu apsveikums.
Mēs tomēr esam novadnieki; kaut arī pagaidām šķirti

viens no otra, mēs nekad nebeigsim tiekties pēc apvieno-
šanās, no kuras izaugs neredzēts kultūras uzplaukums.

240.

P. BOVĒ

Kastaņolā 1917. gada 5. janvārī

5.1.17.

Cienījamais Bovē kungs!

Man patiesi žēl, ka Jums liekas, ka es gribētu Jūsu Ko-

mitejai laupīt tik lielisku darbinieku kā Dr. Forela kungs
1
,

īstenībā es viņa priekšlikumam iestāties šajā Komitejā un

privāti sniegt vēlamo informāciju pilnīgi piekritu (28.12.16.

vēstulē), tā ka mans nolūks nav kaut kādā veidā stāties

ceļā Šveices Komitejai. Šādējādi Jums paliek pilnīgi no-

drošināta sadarbība ar Dr. Foreļu. Par manu līdzdarbību

nevar būt ne runas, jo šī ir vienīgi šveiciešu Komiteja,
kā Jūs rakstījāt. Es parakstos ar vislabākajiem vēlējumiem
Komitejai un Jums un atļaujiet Jums izteikt līdzjūtību par

zaudējumu.
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241.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1917. gada 5. janvārī

Laimīgu Jauno gadu! Miera gadu novēlu Tev, mans dār-

gais draugs, un mūsu mīļajam Oto1 ! Es rakstīju Tev ap-
mēram pirms nedēļas, ka esmu saņēmis Tavas mātes ad-

resi, un viņai tūlīt aizrakstīju. — Aizrakstīju karti Fim-

beram — Freija 2 uzdevumā, bet mana karte nenosūtīta

atnāca atpakaļ. Tādēļ atsūti man tūlīt Fimbera adresi. Sir-

snīgi Tevi sveicina

Tavs Nagliņš.

242.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1917. gada 5. janvārī

Castagnola 5.1.17,

Laimīgu jaunu gadu! laimīgāku nekā bijušais, kas tik

daudz ņēmis un nekā nav devis. Un Jūsu sirsnīgā svei-

cienā lasu: ka man jau viss esot, ko lai man vēlot? Man

nekā nav, man pat dzimtenes nav, man pat tautas nav,

man pat tās mierīgās sirds nav, ka tā arī ir labi. — Jūs sa-

kāt: visi mūsu ceļi, kaut arī šķirti, turp aizved, — varbūt

zem kādiem pelniem un zemēm ir arī dzīves instinkts, bet

mani ceļi turp nav aizveduši, un es eju jau gadu 20. Un

mūsu ceļi arī gluži nošķīrušies, paliek tik vēl personiska
satiksme; man paliek vēl prieks, ka Jūs attīstīsaties kā

dzejniece. — Tagad pat man būs jāraksta paskaidrojums

par manu izstāšanos no komitejas, un ir grūti rakstīt, kad

nevar bez jūtām.

Bet runāsim labāk par personisko — Jūs esat jau pār-
braukuši uz Cīrihu, kā raksta lozanieši, — vai ieguvāt
Lozanā vairāk veselības? Vai strādājat bez veselības trau-

cēkļiem? Man vēl neiet, nevaru strādāt, kaut gaņ«|au ilgi

turpinu savu kūri. Tagad Cīrihā būdama, atsūtiet man, lū-

dzu, manas vēstules, kā solījāt
1, varbūt no tām ko iztai-

sīšu. — Še jau nedēļu vairāk ļoti jauks un silts, runā, ka

tā pastāvēšot kādu mēnesi.

Daudz, daudz veselības un daudz labu dienu no Jūsu

Raiņa,
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243.

V. DZIMIDAVIČAM

Kastaņolā 1917. gada 6. janvārī

6.1.17. Dzimidavičus.

Mīļais kungs un novadniek. Latviešu ģeogrāfiskās zi-

ņas nav iespējams sagādāt uz 7. janvāri. 1 Cerēsim, ka citi

līdzekļi, ja jau Jūsu karte ne, palīdzēs mums iznīdēt uz-

skatu, ka Latvija it kā būtu vāciešu novads.

244.

P. DAUGEM

Lugāno 1917. gada 7. janvārī

Mans mīļais, labais, dārgais, kāds pārsteigums man bij
Tava sirsnīgā vēstule! Pienāca, turklāt vēl jaunā gadā kā

laba zīme, kā netīšs laimes vēlējums. Mēs taču bijām do-

mājuši, ka tā lielā balva 1 nāk Aspazijai no vakara. Nu

priecājamies vēl vairāk, jo nu Birojam nekas nebūs jāat-

rauj saviem cēlajiem mērķiem. Bet vislielākais prieks, ka

mūsu tautā ir dzīvs tāds dziļš ideālisms, kurš meklē sev

ceļu uz āru. —; Es šo ziedojumu, kā visus citus, kurus jel
kad esmu saņēmis, nodošu atkal tautai, tiklīdz mani ap-

stākļi uzlabosies, dibinādams kādu fondu. Izsaki nu dāvā-

tājam manu silti sajusto pateicību un nodod šo karti. Tavs

prieks mani sirsnīgi aizgrābj. Sveicinu un skūpstu Tevi

jaunā gadā. Tavs Jānis.

245.

D. STUČKAI

Kastaņolā 1917. gada 7. janvārī

Mīļo, dārgo māsiņ — un dārgais draugs kopējā darbā,
kā es Tevi tagad domās saucu, jo Tu, kārtodama un tulko-

dama manas dzejas, dari darba grūtāko daļu; pirmrakstu
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uzmest ir viegli un pat prieks. Es nekad neesmu atsacījies
no cerības, ka Tu reiz sāksi pati rakstīt vai ka mēs kopā
ko uzrakstīsim mūsu mīļajai piemiņai par veciem laikiem.

Tikai tagad es pats nespēju neko rakstīt, kad atkal spēšu,

gribu lugu par brāli un māsu
1, un to Tev dāvināt. Bet vēl

nervi beigti, nekā nestrādāju kopš nu briesmīgi mocos!

Rakstu Tev šīs pāris rindiņas — apdrošinātas nez vai dro-

šas —, jo kopš pusgada no Tevis nav ziņu, un manas kār-

tis Tu laikam neesi nemaz dabūjusi. Lai jaunā gadā iet

labāk. Atraksti varbūt caur Paulu, jo no tā es saņemu gan.

Paliekat abi veseli un esat laimīgi. Atraksti par vese-

lību — Tavu un Pētera. Pie mums Elzai vasar gāja galīgi
vāji, nu drusku sāk atspirgt. Bij grūts klimaktērijs. Sveiki,

sveiki. Tavs vecais Zeniņš,

Mīļu skūpstu — Elza. 2

Exp.; A. Naglin, Castagnola, Suisse.

246.

TRAUBERGAM

Lugāno 1917. gada 7. janvārī

7.1.17. Traubergļam].

Dārgais, cienījamais draugs.

Ziņu par Jūsu lielo balvu saņēmu taisni uz jaunu gadu,
kad pati balva bij jau laikus atnākusi. To es uzņemu kā

jaungada laimes vēlējumu un kā labu priekšzīmi. Saņe-
miet manu dziļi sajustu pateicību. Jūsu skaistais darbs lie-

cina par latviešu tautas skaisto ideālismu, un man tas ir

pierādījums, ka mūsu tauta grib dzīvot kā tauta, jo, iece-

roties savu dzeju, ieceras savu dvēseli, kas ir viena un ko-

pēja visiem; savu personu es te sajūtu tikai kā simbolu.

Un es gribu būt simbols ne vien saņemot, bet arī atdo-

dot — gribu atdot ne vien dzejā, bet ari matērijā, kad man

apstākļi uzlabosies, dibinot fondu latv. kultūras mērķiem.

Vēlreiz siltāko pateicību un laimi jaunajā gadā.

Vai es par Jūsu soli, kurš tik cienīgs atklātībai, drīkstu

atklātībā minēt?
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247.

P. BOVĒ

Kastaņolā 1917. gada 10. janvārī

Castagnola 10.1.17.

Cienījamais Bovē kungs!

Šī mēneša 8. datumā Jūs rakstījāt, ka Dr. Forela kungs

iestājies Jūsu Comitē1, lai tur reprezentētu latviešu Sociāl-

demokrātijas intereses. Jūs minat arī manu netiešo līdz-

dalību pie tās. — Tas ir pāpratums: es neesmu latviešu

sociāldem. pilnvarotais un nevaru arī Dr. Forela kungam
nodot mandātu, lai reprezentētu tās intereses Jūsu Co-

mitē. Dr. Forela kunga iestāšanās ir gluži privāta. Arī par

netiešu, vēl jo mazāk — tiešu līdzdalību no manas puses
Comitē darbā nevar būt ne runas. Šis pārpratums spiež
mani tagad atteikties arī no patikas privāti sniegt Dr. Fo-

rela kungam ziņas par latviešu lietām, jo es negribu sevi tā

eksponēt, lai nonāktu nelāgā situācijā.

Pieņemiet manas vislielākās cieņas izpausmi.

248.

O. FORELAM

Kastaņolā 1917. gada 10. janvārī

Cienījamais doktora kungs un dārgais biedri!

No pievienotās vēstules Jūs redzat, ar kādiem līdzek-

ļiem A. Ķeniņas kundze nopūlas, lai mani slepeni iemā-

nītu viņas nodibinātajā Comitē 1
,
lai Latvijā varētu maskē-

ties ar manu vārdu. Jūs nedrīkstat pat viņas Comitē pār-
stāvēt latviešu Sociāldemokrātiju, kas man nav devusi ne-

kādu uzdevumu. Tas taču būtu vēl vairāk, nekā ja es tieši

iestātos Komitejā! To es absolūti nevaru pieļaut, lai no-

vērstu līdzīgus pārpratumus, ko šī dāma varētu atkal iz-

mantot.

Jūsu mīļā vedeklas kundze kā latviete ari diez vai ir
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visos latviešu jautājumos labi informēta un nepieciešamī-
bas gadījumā var viegli gūt informāciju arī Lozannā.

Ar cieņu un biedrisku sveicienu —

Jūsu J. Rainis.

Castagnola 10.1.17.

249.

O. FORELAM

Kastaņolā 1917. gada 15. janvārī

Cienījamais biedri!

Jūsu vēstule un lēmums 1 pildīja mani ar ļoti lielu ap-

mierinājumu, jo tagad drīkstēšu izslēgt visas pārpratumu

iespējas. Es ļoti nožēloju, ka tūlīt Jums nepaziņoju, ka ne-

esmu latviešu Sociāldemokrātijas pārstāvis.
Par laikrakstu «Osten» es rakstīju, un, tiklīdz pienāks

NN, es nodošu tos Jums.

Pastāvīgi godājot —

Jūsu J. Rainis.

Castagnola 15.1.17.

250.

F. CIELĒNAM

Kastaņolā 1917. gada 17. janvārī

17.1.17. Cielēnam.

No vēstulēm gribu izņemt ne vien politiku, bet arī visu

par latvību, es varētu derēt šinī laikā publikai, kas tik

daudz izsamist par savu tautu. Privātās vēstulēs rakstītais

ir dzīvāks nekā ievados, uz pastellējumu. Tādēļ gribu iz-

mantot savas privātvēstules. Es domāju, ka tas pat mans

pienākums. Neko privātu, protams, nelikšu iekšā, pat ad-

resāta vārdu neminēšu. Kad būs drukai sūtāmais gatavs,
došu Jums pārlasīt, lai varat pārlabot.
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251.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1917. gada 19. janvārī

19.1.17. Pro Lett[onia].r

Paldies par piesūtītām parauga markām. Solīto manu

vēstuļu atpakaļ sūtījumu vēl neesmu saņēmis, bet dzirdu

no vairāk pusēm, ka Jūs atklāti draudat tās manas vēstules

izmantot pret mani pēc pazīstamā parauga Jankava.2 Vai

lai es domāju, ka tādēļ Jūs tīšām aizkavējāt viņas jau kopš
pusgada, jeb vai lai es Jūs arī turpmāk turu par skaidru

cilvēku, ko es līdz šim esmu darījis. <Labākā> Vienīgā at-

bilde, kas iznīcinās visas šaubas, ir to vēst. tūlītēja atsū-

tīšana man ar nākošo pastu. Tā es gaidīšu.

252.

P. SĒJAM

Kastaņolā 1917. gada 19. janvārī

19.1.17.

Dārgo Pēter, Tu neatbildi neko, nedz sūti projektu, nedz

pastāsti, kur un kad tikies ar Cielēnu un ko nolēmāt. Cie-

lēns raksta, ka tu bijis Bernē, arī par viņiem stāstījis, ka

Kļrauzes] kdze draudot ar manu vēstuļu izmantošanu pret
mani, tad mēs uzsūtītu pret viņiem Ķēniņ kdzi. Vai taisni

tā ir A. Krauzes kdze Tev teikusi? Tas ļoti ticami, jo to

dzirdu nupat arī no citas puses. Vai Tu ar viņu satiksies

arī Lozannā? Varbūt vēl rekonstruēt veco komiteju un

dibināt jaunu. Atraksti pāris rindiņu.

253.

N. ŠČETIŅINAM

Kastaņolā 1917. gada 20. janvārī

Castagnola 20.1.17.

Dārgais Biedri, mati ir izžuvuši — mēs ļoti smējāmies

par Jūsu humoru, un tas mūs nomierināja jaunajā nelaimē:

aiz vēl neizžuvušajiem matiem sāka vilkties iesnas, aiz
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iesnām — influence. Un es jau vairākas dienas guļu uz

gultas. Iziet vēl nevaram. Savā vietā aizsūtu biedru ar rak-

stu par Baltijas apgabalu. Izlasiet un tūlīt sūtiet žurnālu

atpakaļ. Saules mītus1
varat iedot bērnam, kurš aiznesīs

šo vēstuli. Cerēsim, ka saules iespaidā, kaut arī netiešā,
drīz atspirgšu. Tad — tūlīt pie Jums. Esiet veseli.

Jūsu Nagliņš.

254.

N. ŠČETIŅINAM

Kastaņolā 1917. gada 29. janvārī

Dārgais Biedri, nosūtu Jums grāmatu ar čūsku, nenozī-

mīga, bet tomēr čūska.1 Lai viņa atvieto mani. Ja atradī-

siet grāmatiņā «Bericht»2 kaut ko, kas Jūs interesētu, tad es

Jums aizsūtīšu arī pārējās, vēl 5 grāmatiņas par Baltijas

arheoloģiju, folkloru, vēsturi. Es vēl aizvien nevaru pats
aiziet pie Jums, jāpiesargās pēc influences, arī vājš esmu.

Mana sieva gatavojas Jūs apciemot un paskatīties, vai Jūs

strādājat. Un vai ir pavirzījušies uz priekšu gnostiķi
3
.

To-

ties, bez šaubām, ir pavirzījusies uz priekšu mūsu revolū-

cija.
Cieši spiežu Jūsu roku.

Jūsu Nagliņš.

Castagnola, 27.1.17.

255.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1917. gada 6. februārī

ĪĪO AS.TBIIIICKH.

Mans dārgais, Tu man dod šinī laikā lielu iepriecinā-

jumu un mierinājumu ar savu lielo mīlestību. Tavs

priekšlikums man noņem daudz rūpju.
1 Pat mūsu prāta

nesaskaņas man mīļas: kad tikai man pieder Tava sirds!

Mūsu prāti gan tiks saskaņā, jo mēs abi nesavtīgi gribam
labu cilvēcei. Man šķiet, ka es esmu galīgi vienkāršs, tāpat

mana dzeja, mana politika, kura grib uzturēt dzīvu tautu.

Bet es esmu vienmēr piedzīvojis, ka ļoti grūti saprast pa
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daudz gadiem pat manu dzeju. Laikam vispār vienkāršo

saprast grūtāk. Civilizācija, ziniskošana nošķiro visu un

ceļ aizspriedumus saprašanai; saprašana top nedabiska.

Nav vēl sintēzes, nav dziņas uz dzīvi. Un es esmu dziļš

dzīves draugs. Zinātne ir tik līdzeklis dzīvei, var tai palī-
dzēt, bet ne pretī stāties. Un līdz šai norobežai zinātne no-

nākusi. Bet es gribu dzīvi un dzīvu. Es pats gribu dzīvot

normālos 200 gadus, tādēļ varu droši runāt par nāvi. Nu

es laimīgs, ka Tu uzņemies manu darbu līdzi dzīvot, Tu

esi sapratējs, arī mani agri saprati. Un citi, uz kuriem Tu

ceri — Doriņa un Antons, un Saša —, visi mani mīļi draugi.
Es varu būt mierīgs. Skaisti tā, iesāc tūliņ: uzaicini, lai

Tev piesūta manas vēstules, rokrakstus v. t. 1. Bet uzaicini

Tu pats: man grūti uzrakstīt, un es to atliktu un atliktu, un

varbūt nekad neuzrakstītu. Man pat vēstuli grūti rakstīt.

Es guļu uz gultas; nav nekas nopietns, bet liels nogurums.

Atvaino mani publikas priekšā ar manu neveselību. Es

Tev tad arī sūtīšu, kad sameklēšu, darbu fragmentus, ku-

rus es neceru drīz pabeigt; liec tos norakstīt 3 eksemplā-
ros (vislabāk ar mašīnu un, protams, visu uz mana rēķina);
tāpat tās vēstules. — Tad uzaicini ari, lai Tev piesūta
«Dienas Lapu», visus gadagājumus kopš manas redakci-

jas 1891.—1895. Kad varēs, atsūti man, es izlasīšu tur sa-

vus rakstus. — Negribas man tālāk rakstīt, bez visa cita

jānodarbojas ar tādām lietām kā influence (jau kopš mē-

neša), reimatismu un zobu sāpēm, un līdzīgiem salašņiem.
— Skaisti, ka tos 100 rbļ. minēji kā dāvātus Maskavas

Kultūras birojam. — Arī šie domātie vēstuļu izdevumi

nāktu par labu Maskavas Kultūras birojam. Domāju uz

tādu fondu uz savu vārdu. Pēc manis viss paliktu tādi

priekš vispārības, es domāju atkal uz Kultūras biroju.
— Arī tagad varbūt var tādu kombināciju, ka Kultūras

biroja teātra nodaļa saņem honorārus par lugu izrādēm un

patura sev zināmu procentu. Es gaidu atbildi no Deglava.

Tagad es nezinu nekā par izrādēm, visādā ziņā es par tām

nekādu honorāru nesaņemu nu jau visu kara laiku. — Vēl

kas: par Kultūras biroja naudu 168 fr. nodibinājām šo

«Latviešu arhīvu ārzemēs», pērkam literatūru par Latviju
un gribam izdot kādas brošūras. Esam tikai partijas cil-

vēki, bez pilsoņiem. Bibliotēka nāks Kultūras birojam. Tad

nu lūdzam: paziņot Liepiņām Bāzelē, Ahornstrasse 7, Jai
viņš tos 168 fr. nosūta man priekš «Latviešu Arh[īvaļ Ar-

z[emēsļ». Mēs gribētu ņemt priekš «L. Arh. Arz.» arī tos

345 fr., kurus atsūtīja bijušai Latv. kom[itejai] Sv[eicē]
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Cļentrālās] K[omitējas] aprindas Pēterpilī, aizrakstījām, bet

nez kad nāks atbilde. Vai Tu par to neparunātu ar

A. Berģi vai Olavu un paziņotu man. —Gribējām arī «J[au-
najā] Vļardā]» laist uzaicinājumu uz ziedojumiem mūsu

«L. Arh. Arz.», bet, kad jau K. b. nedabū līdzekļus, kas

tad dos mums? Bet nu diezgan. Sveicini sirsnīgi, mīļi vi-

sus biedrus un draugus. Aizraksti Doriņai, ka es viņai
daudzreiz rakstījis, bet laikam nav dabūjusi. Sveiki. Pa-

liec mīļi sveicināts un skūpstīts. Mīļi sveicina Aspazija.
Tavs Rainis.

256.

A. KALNIŅAM

Kastaņolā 1917. gada 6. februārī

Dārgo, godāto kolēģi, še būs pāris dzejoļu, nav labas

veselības, nav labu dzejoļu, varbūt iznāk vēlāk kāds, kas

būtu mūzikai vairāk noderīgs; tad nosūtīšu. II cēlienu1

vēl neiedrīkstos sūtīt. «Jļaunajam] Vļardam]» esmu ko sū-

tījis, bet vēl nezinu, vai pienācis. Tāpat «Taurētājam» —

nezinu. — Vai tikāt lasījuši «Jļaunajās] Pēterpils Avīzēs»

sākumu no «Spēlēju, dancoju»? Vai tas Jums nederētu?

Man liekas, gan. Un viegli pārtaisāms, tikai īsināms.

— Tagad guļu uz gultas, kad celšos, lūkošu taisīt 111 c.

«I. A.». — Nākamreiz vairāk. Tagad vēl daudz, daudz

mīļu sveicienu no mums abiem Jums abiem.

Rainis.

Castagnola 6.2.17.

257.

N. ŠČETIŅINAM

Kastaņolā 1917. gada 7. februārī

7,2.17. Dārgajam Biedram N, Sčetiņinam.

Satikt labu un gudru cilvēku — tā Ir laime. Tā paceļ no

ikdienības augstās, objektīvās sfērās. Pati daba un dažādās

nelaimes Jūs izraudzījušas augstākai dzīvei un Jums jā-

kļūst tajā par zvaigzni. Jūtos laimīgs, ka esmu Jūs saticis,

un viss, ko varu Jums sacīt, ir: nepretojieties, nelieciet

šķēršļus savai zvaigznei.
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258.

ĀRONU MATĪSAM

Kastaņolā 1917. gada 12. februārī

Mīļo Aron. Saņēmu Tavu vēstuli ar sveicienu. Diemžēl

nevaru Tev atbildēt aiz Tavas avīzes praktikas 1
.

Bet labu

es Tev vēlu un pieminu kā senos koplaikos.

259.

N. ŠČETIŅINAM

Kastaņolā 1917. gada 12. februārī

Mīļais, dārgais Biedri, dodiet plašumu savai dvēselei un

savam prātam, neierobežojiet tos ar skumjām un bēdām,

priekšnojautām, pareģojumiem un citām sentimentalitā-

tēm. Tas viss ir labi tikai tad, ja kāpina vitālo spēku. Šis

spēks ir galvenais personības ierocis. Bet personība ir tāda

vara, ka tai līdzinās vienīgi atoms — pasaules absolūtais

valdnieks. Pretī personībai visi bargie imperatori un skor-

pioni ir smieklīgi. Saņemiet rokā savu personību, un Jūsu

rokā būs Jūsu liktenis. Jūsu zvaigzne — skorpions. Vir-

ziet to pret savu nelaimi un ļauno pasauli, uzveiciet ap-

kārtējos ar zinātni. Ja Jūs nevaldīsiet pār skorpionu, tas

valdīs pār Jums. Lūk, Lozinskis nebija valdnieks pār sevi

un aizgāja bojā. Bet personība vai griba, vai dvēsele ir

tik stipra, ka es nezinu tai robežu. Per aspera ad astra1
—,

tā, lūk, bet vai tiešām Jūs gribat, lai viss Jums padotos
bez pūliņiem? Pūliņi — tā ir kustība, un tas ir prieks. Vai

traģēdija — vienalga. Aiziet bojā bez cīņas un bez darba,
tas ir smieklīgi vai bēdīgi. Bet kliegt par savām sāpēm

var. Grieķi no tā nebaidījās un mira kā varoņi. Ne vien

uz barikādēm var nomirt kā varonis. Saņemt rokās savu

personību un virzīt pret mērķi, nosargāt pret personīga-

jām sentimentalitātēm un svešiem uzbrukumiem — tā ir

varonība. Kas spēj pats sevi ziedot lietai, tas pats būs

stella mundis — pasaules zvaigzne. Šajā nozīmē es Jums

rakstīju par zvaigzni. Jūs to varat. Jūs maz spēj novirzīt

apkārtējā pasaule. Un tādēļ es gaidu no Jūsu čūskas2
sva-

rīgas lietas. — Jūs, vai labāk — Jūsu sentimentalitāte
—-,
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varat iebilst tikai pret vienu: ka Jums varbūt maz laika.

Bet varbūt arī daudz. Tas ir nezināms. Bet, ja tas tā, tad

saņemiet sevi rokās jo drīzāk, lūk, viss. Žanna d'Arka mā-

cījās rakstīt, kad bija jau notiesāta uz nāvi. Un, lūk, vēl

kas: Napoleonam, pēc mediķu sprieduma, katrā ziņā bija
jāmirst pēc kāda sasituma. Bet Napoleons negribēja, viņa
lieta prasīja tā dzīvi, un viņš nenomira. — Ja būs Jums

stipra lieta — personība, dvēsele, nenomirsiet arī Jūs, bet

gan kļūsiet par zvaigzni. %ai(pe! 3

Jūsu Nagliņš.

260.

N. ŠCETIŅINAM

Kastaņolā 1917. gada 14. februārī

Dārgais Biedri, Jūs esat spējīgs nodarboties ar jautā-

jumu par misticismu, jā, bet iekams Jūs neesat pabeiguši
savu darbu par čūskām, Jums nevajag ij domāt par ci-

tām lietām. Rakstiet tagad rakstu par gnostiķiem un atsū-

tiet, lūdzu, ziņu, cik jau uzrakstīts. Strādājiet pie gnosti-

ķiem un čūskām 6 stundas dienā, pārējā laikā varat izda-

rīt atzīmes un lasīt par jauno jautājumu. Tēma būs laba,

tādēļ ka Jūs esat gudrs cilvēks ar asu, kritisku pieeju, bet

ar noslieci uz misticismu, tas darbam dos līdzsvaru un

siltumu, bez siltuma nedrīkst nodarboties ar priekšmetu.
Un tā: strādājiet un nemēģiniet aiziet no darba, t. i., no

savas personības veidošanas. Saku Jums to ļoti nopietni.

Jūsu Nagliņš.

261.

A. PRIEDĪTEI

Kastaņolā 1917. gada 10. martā

10.1111917. Mīļā Anna! Saņēmu Tavu kartiņu un redzu, ka

Elza vēl nav Tev rakstījusi, laikam viņa nav vēl apēdusi
Tavus saldumus. Viņa veseļojas atkal Cīrihā; te ir ar par

karstu. — Kad atbrauc Brencis, tad paziņo ekstra, izrunā-
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simies tad pie satikšanās. Daudz par maz gan viņam ir tās

nabadzīgās trīs nedēļas par tik daudz darba. Paliekat abi

ar Pauli sveicināti un skūpstīti.

262.

A. KIRHENŠTEINAM

Kastaņolā 1917. gada 27. martā

Mīļo biedri, daudz paldies par avīzēm un ziņām. Igauņi
no jaunās valdības dabūs autonomiju un aizbraukuši tai

pakaļ uz Pēterpili, latvieši, Zālīša personā, apmierināju-
šies ar ģenerāļa skūpstu autonomijas vietā. 1 Latviešu gal-
venā rakstura īpašība esot sirsnība: tātad ir patiesība. Te-

legrammu tiku aizsūtījis. Bet labi, ka sūta vairāki. — Vai

Jums ir kādas ziņas no mājām? — Daudz labu jauku dienu.

Rainis.

263.

P. SĒJAM

Kastaņolā 1917. gada 27. martā

27.3.17.

Mīļo Mārtiņ, saņēmu Tavas vēstules, bet grūti man at-

bildēt, kad Tu esi no manis aizgājis, vecs draugs bū-

dams1
.

Tā vecā draudzība tomēr man liek Tev rakstīt šo

un novēlēt Tev visu labu Tavā jaunā gaitā un sevišķi
veselību.

Lielākais pārpratums man tas, ka es esmu laipnis bijis,
atzinību izsacījis, pabalstījis, uzmudinājis visus un katru,

arī tad vēl, kad tie jau sāka tapt par maniem pretnie-
kiem. Bet, ka es esmu reiz bijis draudzīgs, ar to mani

taču nevar piespiest turpināt draudzību arī tad vēl, kad es

draudzību un cienību vairs nejūtu. Kad fakti mani pār-

liecinājuši, ka <velti esmu par) draudzība nevietā, jo zi-

nāmas personas to valkā nelietīgi. — Un pie laipnības

un draudzības es turos ļoti ilgi un ļoti daudz paciešu un

izlieku par labu; man domāt, labāk paciest nekā darīt

pāri. — Bet, kad man tomēr top neiespējams turpināt

draudzību, tad ari nav iespējams mani uz to piespiest.
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Bet ari nav iespējams likt man ļauni domāt un neatzīt ari

pretniekus. Manas domas par cilvēkiem atkaras ne no tā,

ko viņi domā par mani, bet ko no viņiem es.

264.

N. ČHEIDZEM

Kastaņolā 1917. gada 4. aprīlī

Čheidze[m]. Petrogradas Domē.

Apsveicam revolūciju, kas uzvarējusi iekšējo un ārējo
kontrrevolūciju un kuru apdraud prūšu varmākas. Vē-

lamies Latviju politiski autonomu krievu (demokrātiski)

federālajā republikā. Brīvā Latvija būs visspēcīgākās, vis-

lielākās republikas balsts.

Latviešu sociālistu grupa Šveicē. Rainis.

265.

J. GOLDMANIM, J. ZĀLĪTIM

Kastaņolā 1917. gada 4. aprīlī

Goldmanis, Zalītis, Petrograd[as] Domē.

Pateicamies par telegrammu. Līdz ar jauno revolūciju
valdībai nekavējoties jāpasludina Latvijas politiskā autono-

mija, jāsasauc latviešu Satversmes sapulce, jāatbrīvo Vid-

zeme, Latgale un Kurzeme un jāaizstāv pret tuvajiem
ārējiem ienaidniekiem. Mūsu cerība — demokrātiska, fe-

deratīva krievu republika. Sveicieni.

Rainis, Aspazija.

266.

LATVIEŠU STRĀDNIEKU LAIKRAKSTAM

PETROGRADĀ

Kastaņolā 1917. gada 4. aprīlī

4.4.17. [«Cīņai»?] Latviešu strādnieku laikrakstam Petro-

gradā
Apsveicam mūsu laikrakstu. Lai dzīvo brīvā Latvijas

republika, sociālisms.
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267.

O. FORELAM

Kastaņolā 1917. gada 6. aprīlī

Kastaņolā, 6.4.17.

Ļoti cienījamais biedri!

Saņemiet manu vissirsnīgāko, kaut arī manas neveselī-

bas dēļ nokavēto pateicību par Jūsu «Sentinell» rakstu

laipno piesūtīšanu
1
.

Bet pateikties caram par to, ka viņš

nebija gudrs, es nu gan nezinu, vai es to darītu.2 Krie-

vijā domā, ka tiktu galā arī ar gudru caru. Mēs jau ne-

esam monarhistiska nācija kā vācieši, kā to domā «Vor-

wārts», un mēs no tādiem labāk piesargāsimies.
Sirsnīgākie Lieldienu sveicieni Jums un Jūsu cienīja-

mai ģimenei.
Nagliņš.

268.

M. GORKIJAM

Kastaņolā 1917. gada 7. aprīlī

Sveiciens dzejniekam-burevestņikam. Nosargāt revolū-

ciju pret ienaidniekiem: ārējiem, iekšējiem! Lai dzīvo fe-

deratīva republika! Rainis.

269.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1917. gada 19. aprīlī

Mans mīļais Rubi, tikko saņēmu ierakstītu kartīti no

Baku — no Uda. Rakstīta 1917. gada 25. februārī, pienā-
kusi šodien, 1917. gada 19. aprīlī. Viņš raksta: «Svainis

saņēma Tavu vēstuli, ko es pārrakstīju Kristapam. Mēs

esam ļoti priecīgi, saņemot no mājām kādu ziņu. Krista-

pam iet labi, nauda viņam ir. Māte vesela un dzīvo vēl

arvien Elvā. Droši vien viņai neiet slikti, citādi Kristaps
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būtu man par to rakstījis. Mēs arī visi esam veseli un gai-
dām ar ilgošanos, kad varētu braukt uz mājām. rzzzPar

Kārļa radinieci es nevaru Tev nekā pastāstīt, bet es lū-

dzu Kristapam, lai viņš nekavējoši ievāc ziņas un Tev

aizraksta. Ja Tev iespējams, atsūti manus vecos cigārus.
Paliec vesels un pasveicini mūsu vecos; saki, lai viņi
mūsu dēļ neraizējas. Es priecājos uz drīzu atkalredzēša-

nos. Tavs Udis.» — Tāda ir karte. Pirmā daļa līdz zī-

mei
, šķiet, rakstīta ar citu roku nekā otrā (domājams,

Freijs). — Es ceru, ka tā jau ir atbilde uz Tavu vēstuli mā-

tei. — Tagad raksti tūlīt, un es atkal pārtulkošu un no-

sūtīšu. Sirsnīgi Tevi sveicina

Tavs Nagliņš.

Pirms pāris dienām es aizrakstīju Tev un Oto.

Tavs Rainis.

270.

J. KRAUZEM

Kastaņolā 1917. gada 22. aprīlī

22.4.17. J. Krauze.

Saņēmu Jūsu vēstuli no —, kurā runājat par Emigrantu
centra braukšanu uz Krieviju: cīriķiešu listē Jūs esat arī

mani piemeldējuši. Atsūtāt šurp to listi un formulārus, un

kaut cik ziņu par to Centru, jo man visi Cīrikes notikumi

nav pazīstami. Vai Jūs runājat tā Centra vārdā kā viņu
oficiāls reprezentants? Līdz ar Jūsu vēstuli tika man no-

dota Jūsu vēstule (A. Kirchenstein), kurā Jūs pārmetat,
ka es neesmu Jums ziņojis par naudas saņemšanu emi-

grantiem. Paskaidrojat man (kādēļ man bij pienākums)
(tātad arī uz to vēl), vai Jūs esat oficiāla persona, kurai

es biju spiests ziņot par naudas saņemšanu? 1 Es Jūs kā

tādu oficiālu personu nepazinu, zināju, ka Jūs nepiede-
rat ne pie kādas organizācijas, un tādēļ ziņoju personai,
kura pieder, lai to paziņotu tālāk. Tieši Jūs nu esat da-

rījuši to ziņu. — Tanī pat vēstulē Jūs citas personas

priekšā atļaujat sev izplatīt par mani nepareizas ziņas, it

kā es «brauktu Ciņa un Cimmervaldes kamanās» (un

žēlojat). Cinis un es esam cimervaldinieku pret.nieki
2

ag-

rāk un noteiktāk nekā Jūs, un Jūs to zināt, tātad paskaid-
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rojiet savu izturēšanos. No tās pašas Jūsu vēstules re-

dzu, ka Jums ir A. Krauzes kundzes orientācija, es to

ievērošu. (Tātad) līdz Jūsu paskaidrojumu atsūtīšanai

pastā nekādu grāmatu uz mana vārda nesūtīt, nenodot.3

271.

O. GRAIHENAM

Kastaņolā 1917. gada 24. aprīlī

24.4.17.

Mans dārgais, mīļotais Oto. <Tas briesmīgais, no kā

mums vienmēr bija jābaidās, nu tomēr ir noticis.) 1 Jūs

tomēr mums esat palicis glābts, jau tas ir mierinājums

briesmīgajā nelaimē. Dzīve, pilna sāpju, stāv Jums

priekšā, bet Jūsu skaistā, entuziastiskā dvēsele ir vien-

mēr bijusi pilna visaugstākajiem ideāliem un spožāka-

jām cerībām — vispārības labklājībai, ari tagad tā at-

žirgs. Un esiet droši — lielā Prometeja cerība sāk jau
piepildīties. Vēl kādu brītiņu mēs pacietīsim netaisnību.

Jūs, jaunie cīnītāji, pieredzēsiet uz augšu tiecošās šķiras,

Jūsu šķiras uzvaru, un tā būs Jūsu uzvara. — Es tikko

biju Jums uzrakstījis dažas uzmundrinošas rindas, tā pie-
nāca šausmīgā vēsts no Ruba2, bet mēs tomēr uzvarēsim.

Tūkstoš sirsnīgu sveicienu un vēlējumu Jūsu labklājībai.

272.

E. URBANAM

Kastaņolā 1917. gada 26. aprīlī

26.1V17. E. Urbanļam].

Saņēmu Jūsu vēstuli no 24.4.

Mīļo biedri, kā jau Jums rakstīju, man Cīrihes emig-
rantu lietas pilnīgi svešas, tādēļ izpildīju Jūsu atsūtītās

listes par mājbraukšļanu]. Nu izrādās, ka Jūsu reprezen-
tētā Cfentrālā] Kļpmiteja] ir antipatriotu (nopa^Kenņbi) 1

virziens un nodomājusi braukšanu caur yāciju, kā



193

Ļeņins. Es jau b. Turkinfai], kuru teica par patriotismu iz-

slēgtu no sekcijas, rakstīju, ka caur Vāciju es nebraucu.

Tomēr kā patriots, pie kurfiem] es piederu, jo kā sociāl-

demokrāts atzīstu tautas pašnoteikšanās tiesības aizstāvē-

šanās [gadījumā] pret prūšu militārisma uzbrukumu. Tā-

tad es nevaru skaitīties par piederīgu pie CX un ņemu

atpakaļ iesūtītās listes, man būs tātad jāizpilda listes no

otras komitejas (Opr. coii. 060p.).
2

Nav tikai saprotams, vai pases dēļ man ari turp vai pie
Jums jāgriežas. — Ja Jūs pēc šī paskaidrojuma varēsat

man atbildēt, tad paziņojat, kādu lēmumu pieņēmusi
braukšanas lietā Str[ādnieku] un Zald[ātu] padome

3
.

—

F. Veisa brošūru4 nepazīstu, labprāt lasītu. •— Mani

pārsteidza Jūsu ziņa, ka bijusī Lļatviešu] k[omitejas] sek-

[retāre] 5
sūtījusi apsveikumu Pagjaidu] valdībai visu latv.

vārdā, —

es uz noteiktāko protestēju pret to, jo tā Ko-

miteja neeksistē vairs un ne es, ne Asp[azija] pie tā ap-

sveikuma neesam piedalījušies. Mēs abi esam atbildējuši

dep[utātam] Goldmfanim] uz viņa apsveikuma telegram-
mu], kurā tas apsveic mūs un emigrantus. Tekstu sūtīja
b. Turkin[aļ.

Es paziņoju to citiem biedriem.

273.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1917. gada 29. aprīlī

Manu mīļo, dārgo, Tu man esi kā prieks un atdusa; kad

es gluži noguris, tad domāju uz Tevi. Tu man esi dots no

āras, bez mana nopelna. Un labi ir, ka tagad Tu man esi,
kur man tik daudzi trūkst un zūd. Tu mani vienmēr pār-
steidz drīz ar mīlas pilnu vēstuli, drīz ar kādu sūtījumu.
Šodien atkal saņēmu lielu balvu — 810 fr. 1 Pateicos Tev

telegrāfiski. Par pirmo reizi (4.4.17.) rakstīju tikai vēs-

tulē. Tāpat ari Tev allaž rakstu un ceru, ka Tu vēl sa-

ņemsi manas vēstules un kartes. Taisāmies abi ar Aspa-

ziju braukt mājās, baida vēl kuģu gremdēšana. Caur Vā-

ciju nebrauksim. Ilgojamies būt pie Tevis, nomesties

Maskavā, Tavā tuvumā, un atpūsties tur kādu laiku. Gribu
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jau pirms sūtīt Tev dažus savus rokrakstus, tiklīdz pasts
būs drošāks. No sirds pateicos par Tavu priekšlasījumu.
Siltu mīļu paldies par draugu un biedru piemiņu. Mēs ar

esam drusku noguruši. Aspazija liek Tevi sirsnīgi sveici-

nāt. Visā mīlestībā Tevi sveicina un skūpsta Tavs Jānis.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Lugano.

274.

B. FEDERAM (?)

Kastaņolā 1917. gada 29. aprīlī

Mana adrese ir: Kastaņolā, Villa Stella («Zelta Zvaig-
znes») vasarnīcā, A. Nagliņš. Mani Lugāno zina arī «Lu-

gāno Valsts banka». Vai Jūsu banka var pārsūtīt nauduuz

Krieviju? Vai tas ir krievu Brīvības aizņēmums
1? Vai pē-

dējais aizņēmums ir saņemts?
Gaidot Jūsu atbildi, sūtu Jums savus sirsnīgākos svei-

cienus.

29.4.17.

275.

J. KRAUZEM

Kastaņolā 1917. gada 1. maijā

J. Krauzem 1.5.17.

M[īļo] bfiedri], še Jūsu vēstule Kfirhenšteinam] atpakaļ.
Jūsu vēst. no 24.4.17. man rakstīta bij tik plaša, ka ne-

kādu papildu paskaidrojumu nevajaga. Es redzu, ka Jūs

ļauna neesat gribējuši. 1 Jūsu rinda «ievērot», turēt aiz-

domās, ka aiz tā slēpjas šādu «soļu speršana». Tā nav.

Vārds «ievērot» ir gluži nevainīgs, nozīmē tik daudz kā

«zināt», un pret tiem, kurus esmu skaitījis par draugiem,
es nemēdzu nekādus soļus spert. Tas ir jau mans zīmogs.
— Vai pēc pāris nedēļām varēs jau braukt?

Daudz lļabu] d[ienuļ.



195

276.

R. EGLEM

Kastaņolā 1917. gada 2. maijā

En letton. ĪIo AaTßiincKH.

Cienītais, mīļais Egles kungs, nupat tikai saņēmu Jūsu

februāra vēstuli. Man liels prieks, lasot Jūsu rindiņas, zi-

nāt, ka Jūs nodarbojaties joprojām literāriski un gribat
tulkot arī manas lugas krieviski 1. Es taisos braukt mājās
ar pirmo iespēju, tādēļ visi svarīgākie nolēmumi jāatliek
uz pārbrauktai. Līdz šim par savu darbu tulkojumiem zinu

mazāk nekā jebkurš cits. Esot tulkots «Zelta zirgs», ne-

zinu, kas, nezinu, vai iznācis. 2 No malām dzirdu, esot tul-

kots «Indul. un Ar.» no diviem3
.
Lasu, ka krievu tulkojumi

esot vāji. Atļauju tulkot man prasīja tikai viens (pēc «Jā-

zeps un viņa brāļi») 4
un nu Jūs. Salīgstat pats ar izdevēju

un paziņojat man. Tuvāka nekā nevaru noteikt. Tas pats

ar «Unļiversālo] Bibfliotēku]». A. Gulbja kungs man nekā

nav runājis, vai izdos un kas būs redaktors. Viss izšķir-
sies dzimtenē. Un tikai sveicināt mīļi Balto kundzi un

draugus un esat pats tāpat sveicināts no Jūsu Raiņa.
— Vienu tik varu teikt, kur varēšu, tur būšu palīdzīgs.

Sveiki!

Rainis.

A. Naglin. Castagnola, Svizzera.

277.

A. KIRHENŠTEINAM

Kastaņolā 1917. gada 2. maijā

Mīļo biedri, daudz paldies par skaisto maija sveicienu.

Saņemat tāpat manu biedra sveicienu mūsu senajos svēt-

kos! Pirmā Maija diena paliks par tādu, kaut ari viņa

tiktu oficiāli atzīta.

J. Krauzes vēstules jau viņam pašam aizsūtīju atpakaļ,
atbildot uz viņa vēstuli man. — Kad A. Krauzes kundze

Jums varētu būt rakstījusi par mani cienīgā tonī, to es

labprāt ticu (es pats to arī daru), un tādēļ nevajga nemaz tās

vēstules lasīt. Bet kādu izšķirošu nozīmi lai es pielieku iz-

glītotu cilvēku starpā parastai pieklājībai, kamēr viņa pēc
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les, piesavinājās pat svešu, man uzticētu rokrakstu, kuru

ļāvu viņai lasīt, skaitīdams par skaidru cilvēku, — par

manu darba grāmatu aizturēšanu nemaz nerunājot?
Šādu līdzekļu lietošanu es saucu par intrigantu; diem-

žēl to pieredz arī pie izglītotiem un spējīgiem cilvēkiem,
kas sevi ar to pazemina. — No Jums es nekā jankaviska
neesmu piedzīvojis, jankavisms jau pastāv iekš izturēša-

nās un ne kādās viņa teorijās, — savu teoriju viņam nav,

un kad par teorijām ir bijusi runa, tad ar to nav izteikts

pārmetums Jums, kā Jūs domājat. Attakēt 1 Jūs man nav

bijis un nav ne mazākā nodoma arī turpmāk. Tamlīdzī-

gus uzbudinājumus mana daba neprasa, un tagad mana

neveselība man taisni aizliedz katru uztraukumu un spiež
uz mieru un vientulību.

Daudz labu dienu no Jūsu Raiņa.

Castagnola 2.5.17.

278.

E. BINJAMI

Kastaņolā 1917. gada 3. maijā

3.5.17. Binjami.

Ļ[oti] g[odātais] B[injami] kfungs]!

Saņemiet manu vissirsnīgāko paldies par laikrakstu pie-
sūtīšanu. Es patiesi nožēloju, ka ilgākas neveselības dēļ

neesmu vēl varējis Jūs personīgi apciemot, kā to vēlējos.
Bet es ceru to drīzumā paspēt.

Patiesā cieņā.

279.

K. FREINBERGAM

Kastaņolā 1917. gada 3. maijā

En letton. Eto AaTLirncKii.

Esat sirsnīgi sveicināti ar brīvo Latviju! Nu jānāk Lat-

vijas autonomijai, demokrātiskai republikai lielajā Krie-

196
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vijas federācijā. Esam jau saņēmuši drusku avīzes, bet

vēl maz runas par mūsu autonomiju. Bet nu jānāk! — Jūsu

vēstuli un «Taurētāju» saņēmu tikai martā, jau jaunajā
laikmetā 1

.
Jūsu honorāra sūtījumu vēl nē, ja nu būtu var-

būt tanī summā, ko saņēmu no P. Dauges? Vēstules nav,

bet tās jau nāk lēni. Summa bij sūtīta pa telegrāfu. — Ho-

norāru nosakāt pats. — «Spēlēju, dancoju» atsevišķā grā-
matā solījās izdot A. Gulbis, kuram es to arī devu jau pie

pirmā drukājuma «Pēterburgas Avīzēs». Ar lielu atzinību

jāmin latviešu kultūras vēsturē Maskavas Kultūrbiroja
svētīgā darbība. Arī teātra lietā tā parādās, un, kā jau
vienmēr teātrī, Jūsu nopelni nepārprotami. Mūsu teātra

lieta var būt laimīga, ka atradusi vienmēr «darītājus», kā

Jūs tik kautrīgi sakāt. Lielisks projekts: braukt ar trupu

uz Rīgu. — Vājš uzvedums tiešām var pazudināt lugu,
kuru pirmo reizi uzved; 2 vēlāk, kad nodibināts uzskats,

nekait. — Gaidīsim ar ilgām Jauno teātri atpakaļ Rīgā.
3

Kad tik nu netiktu uzbrukums. Ļoti varbūtīgs! — 2ēl, žēl

neizsakāmi, ka taisni «darītāji» izdod tik daudz no savas

veselības priekš lietas. Kaut nu Jūs tiktu uzturēts teātra

lietās! — Karjerisms nākkā sekas no materiālisma; un to-

mēr jādarbojas, un jo vairāk tagad, kur jānodibina jauni
pamati, kas nebūtu materiāli vien. Tik veselības, veselī-

bas! — Gribam pie pirmās iespējas braukt mājās. Kad nu

ašāk salabotu veselību Aspļazijai] un man. Mēs jau taisā-

mies. Daudz mīļu sveicienu un labdienu Jums un visiem

draugiem.

J. R.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Suisse.

280.

A. JANSONEI

Kastaņolā 1917. gada 3. maijā

3.5.17. Madame Janson-Braun.

Hiphgale, London.

Dziļa līdzjūtība. Jūsu zaudējums ir visas latviešu Soci-

āldemokrātijas zaudējums.
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281.

T. LĪVENTĀLAM

Kastaņolā 1917. gada 3. maijā

3.5.17. Līventāl[am],

Tas ir liels sāpīgs zaudējums priekš latviešu Sociāl-

demokrātijas, kurā viņš bija viens no spējīgākajiem un

vecākajiem cīnītājiem-žurnālistiem. Mūsu domas agri šķī-
rās, bet viņa spožās garīgās spējas varēja tikai atzīt un

nožēlot, ka viņa spalva ar savu nenogurtību neaizstāvēja
mūsu virzienu.

282.

STRĀDNIEKU DEPUTĀTU PADOMEI RĪGĀ

Kastaņolā 1917. gada 15. maijā

15.5.17. Strādnieku deputātu padomei Rīga, Suvorova

ielā 31.

Saņēmu «Ziņotājus». Lai dzīvo Krievu demokrātiskā fe-

deratīvā republika, Latvija, revolūcija, sociālisms!

Aizstāvēsim dzimteni! Latvieši pret prūšu militārismu.

Rainis.

283.

K. OZOLIŅAM

Kastaņolā 1917. gada 19. maijā

19.5.17.

Cienīts Ozoliņa kungs!

Saņēmu no Jums ar pateicību 413 fr. 30 s. kā aizde-

vuma atmaksu no Jūsu māsas kundzes 1. Tā kā aizdevums

bij 400 fr., tad (nezinu kā ieskaitīt tos liekos) par tiem

13 fr. 30 s. gaidīšu Jūsu aizrādījumus.

Jūs sveicinu visā augstcienībā.
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284.

O. GRAIHENAM

Kastaņolā 1917. gada 22. maijā

22.5.17. Mans dārgais, jaunais draugs Oto. Es nu nāku, lai

pateiktu Jums pāris mīļu vārdu.

Neiedomājos, ka spēju Jūs mierināt. Jūsu sāpēm par

jaunu, cerību pilnu dzīvi, «tik agri un tik nežēlīgi sa-

lauztu», nekāds mierinājums nebūtu pietiekams. Bet vien-

kāršo mīlu un simpātijas, ko es Jums sniedzu, Jūs tomēr

uztversiet par tādām, kādas tās ir. Jums jāzina, ka kaut

kur svešumā Jums līdzi jūt un līdzi cieš. <Mēs neesam

nekad redzējušies.) Un, ja arī tas vēl nav mierinājums,
tad tas tomēr sagatavos mierinājumu. Jūs esat tik jauns

un garīgi tik stiprs. Jums ir visstiprākais atbalsts, kāds

vien dzīvē sastopams •— augsts cilvēcības ideāls. — Gan

Jūs vēl uzvarēsiet, par spīti visam. Vai Jūs lasāt skaisto

Freiligrāta dziesmu? Kas zaudē fizisko spēku, iegūst ga-

rīgo. Mums mūsu cīņā vajadzīgi stipri gari. Vēl taču viss

būs labi.

Dzīvojiet vesels, dārgais draugs!
Jūs lauzīsiet varu, kas Jūs salauza.

285.

K. BUNGŠAM

Kastaņolā 1917. gada 30. maijā

30.5.17. Bungšs. Petrograda. Ļesnoj Bolotnaja 5.

Sveicinām atkārtoti. Pirmais sveiciens Jums par «Cīņu».
Nosacījums mūsu kopējai sadarbībai — izslēgt Solow-

mender1
.

Rainis.

286.

A. CIELĒNAI

Kastaņolā 1917. gada 2. jūnijā

En letton. īīo AaTBmīCKH.

2.6.17. Dārgā draudzene un visi mūsu dārgie draugi,
esat sirsnīgi sveicināti un saņemiet mūsu siltu pateicību
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par brīvības un dzimtenes aicinājumiem. Jūs rakstāt pašā
brīvības ziedonī, bet aprīļa sniegs un sala maitā visus

ziedus, kā mums vēsta telegrammas.
1 Mums, kurzemnie-

kiem, dzimtene atņemta, un partija negrib to dabūt atpa-
kaļ, partija pat negrib būt latvieši. 2 Ko lai es, latvietis,

daru pie jaunvāciem un jaunkrieviem? Man riebjas būt

kopā ar ļaudīm, kas atsakās no tēva — mātes. Paliekat

sveiki, sveiki! Jūs, mīļie, kas esat uzticīgi savai tautai.

Rainis.

287.

L. KALNIŅAI

Kastaņolā 1917. gada 2. jūnijā

En letton.

Mīļā, dārgā, Liepulapiņa un visi tik daudzie sveicinā-

tāji un pavasara vēstneši un pavasara vedēji, — sirsnīgu

paldies un sirsnīgi sveiki! Nākam jau i mēs mājās, mājās,

bet mēs vāji tapuši, un galvenais darbs jādara Jums. Mēs

tik nopriecāsimies par Jums. Un darbs Jums tapis div-

kāršs — ne vien pret uzbrucējiem-vāciem, bet pret iekšē-

jiem vācu draugiem. Ļeņins atdodot Kurzemi vāciem, un

latvieši sociāldemokrāti neprotestē! Man nav vairs dzim-

tenes, Kurzemes! Uz jums, kareivjiem, kas ir vēl latvieši,

es ceru. Aizstāvat sociāldemokrātiju un Latviju. Tad uz

redzēšanos brīvā Latvijā.

Rainis.

288.

ISKORADAM RĪGĀ

Kastaņolā 1917. gada 4. jūlijā

4.7.17. Rīgā, Iskorad[am].

Vai Jūs nevēlaties publicēt bez honorāra manus aiz-

liegtos dzejoļus?
Vēstulē sīkāk.

Rainis.
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289.

LAIKRAKSTA «STRĀDNIEKU AVĪZE» REDAKCIJA!

Kastaņolā 1917. gada 4. jūlijā

4.7.17. Petrogradā. Latviešu strādnieku laikrakstam. Ņe-
vas 96.

Publicēt bez honorāra antoloģijā manas aizliegtās dze-

jas.
Rainis.

290.

G. BROŠĒ

Kastaņolā 1917. gada 13. jūlijā

Dārgo biedri! Ļoti priecājos par Jūsu vēstuli un rakstu.

Tagad dažas piezīmes: 27 +. 13. gadsimta hronikā Latvija
saucas Lettia. Franči pieņēmuši nosaukumu Lettonie, mēs

paši sakām: Latvija. Ir smieklīgi runāt par to (kā apgalvo
daži lietuvieši), ka mēs it kā būtu uzurpējuši vārdu Let-

tonie. Lithuania arī gluži neatbilst tam, kā viņi paši saka,

proti, Lietuva. Latvija vēsturiski radās tāpat kā Lietuva

un Vācija — Deutschland. 27+ +
.

Ir hipotēze, ka latvieši-

lietuvieši dzīvo pie Baltijas jūras jau 5000 gadus un kā

ārieši nāk no Baltijas jūras krastiem, bet nevis no Irānas.

27+ ++
.

«Roir dc Cour» [raksta], ka «privileģētie zem-

nieki», latvieši, ir brīvi zemnieki kopš 1840. gada. Kur-

zemes jūrmalā vēl saglabājušies lībieši — 2000 cilvēku.

Meinhards bija miermīlīgs cilvēks, un rindas par Tor-

kvemadu varu attiecināt tikai uz Albertu.

Nosūtu Jums korektūru ar dažiem labojumiem, kas ne-

pieciešami tādēļ, ka vācieši pastiprināti seko arī «Libre

Pensēe» un uzbruks arī «Russie Nouvelle». Ja labojumi
vairs nav iespējami, tad labāk parakstīt rakstu ar pseido-
nīmu. — Jūsu raksts ir uzrakstīts lieliski un ļoti simpā-
tiski, un būtu ārkārtīgi žēl, ja vācieši dažu neprecizitāšu
dēļ samazinātu tā nozīmīgumu. •—

Es labprāt līdzdarbotos «Russie Nouv.», centīšos uz-

rakstīt rakstu, ne visai lielu, par latviešu teātri. Mani
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bieži kavē mana neveselība. Ar sarūgtinājumu lasu, ka

nevesela ir arī Jūsu dārgā cienījamā laulātā draudzene

un ka Jūs esat spiests tik daudz strādāt. Es būtu ļoti prie-

cīgs, ja drīkstētu Jūs mazliet atbalstīt. Pie gadījuma at-

rakstiet man, kādu stāvokli patlaban ieņem ukraiņi? Vai

viņi vēlas patstāvību un atdalīšanos no Krievijas? Vai

autonomiju federatīvā krievu republikā kā mēs, latvieši?

Tādā gadījumā mums būtu kopīgi mērķi. Mēs abi sir-

snīgi novēlam Jums visu to labāko un spiežam Jūsu roku.

[Paraksts.)

Exp.: A. Naglin. Castagnola, pro Lugano.

291.

M. IDAŠKINAM

Kastaņolā 1917. gada 20. jūlijā

20.7.17.

Veselības stāvoklis neatļauj ne man, ne manai sievai

nekavējoties doties grūtajā ceļā, par to es varu dabūt ve-

selības apliecību. Taču 1917. g. 11. jūlija CX apkārtraksts

paziņo, ka cerēt uz kaut vai niecīgu pabalstu pēc vispā-

rējās aizbraukšanas var tikai ar sevišķi 'attaisnojošu
iemeslu, nav zināms, vai par tādu tiks atzīts mans veselī-

bas stāvoklis.

Bez tam no apkārtraksta nav redzams, vai personas,
kuras atgriežas dzimtenē pēc vispārējās aizbraukšanas,

saņems to summu — 600 fr. un ceļa izdevumus, vai ari

šīs personas šādu pabalstu zaudēs. Šie apstākļi piespiež
mani, neskatoties uz veselības stāvokli, nekavējoties pie-
teikties uz aizbraukšanu. Bet mana sieva, zaudējot pa-

balstu, pašreiz nevar braukt, t. i„ riskēt tikt atstātai An-

glijā slimības dēļ, vai pat pilnīgi zaudēt veselību.

Te nu es lūdzu Jūs, godājamais biedri, sniegt man pa-

skaidrojumu par ceļa izdevumiem pēc vispārējas aizbrauk-

šanas un dot savu padomu, ko man darīt.

Fotogrāfijas es saņemšu pēc nedaudzdienām, tāpat vese-

lības apliecību no oficiālā vietējā (komunālās pārvaldes)
mediķa, kurš tikai nupat atgriezās no karadienesta, tā ka

agrāk dabūt apliecību es nevarēju.
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292.

A. DEGLAVAM

Kastaņolā 1917. gada 2. augustā

2.8.17. Deglavfam]. Rīgā, Rumpmuižas 25.

Pateicos par demokrātu sveicienu sociālistam. Tas dod

drošību līdzdarbībai revolūcijas glābšanai. Esmu slims.

Nākšu tomēr, kad tauta pilnvaros.
Rainis.

293.

KASTAŅOLAS PILSĒTAS VALDEI

Kastaņolā 1917. gada 10. augustā un 3. septembrī

10.8.17.

3.9.17. Godājamai Kastaņolas pilsētas valdei.

Lai izvārītu ievārījumu, esmu saņēmis sev un savai sie-

vai 2 kilogramus cukura. Vienmēr pirms kara mēs šim

nolūkam izlietojām piecpadsmit kilogramus. Lūdzu iz-

sniegt man arī tagad tādu pašu cukura daudzumu.

Ar sirsnīgiem sveicieniem.

294.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1917. gada 3. septembrī

(En letton. īlo AaTMincKH.)

Mīļo, dārgo, no Tevis aizvien vēl nav nekādas ziņas,
kaut gan jau esot atvērta krievu robeža. Līdz šim atnāca

tikai daži izkaisīti avīžu NN. Rakstījis esmu Tev vairāk-

kārt, laikam Tu tāpat nebūsi saņēmis. Tomēr rakstu atkal.

Neesmu vēl braucis mājās, Elza un es, abi slimi. Būtu

braucis arī tā, bet nav pēc manis tur vajadzības 1. Kaut tik
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es varētu te strādāt. Manuskriptus Tev neesmu sūtījis,

pasts negarantē, daži pastkuģi grimuši. Esi sveiks, mīļo,

dārgo, esi stiprs savās bēdās. Cerēsim tomēr! Mēs darījuši
esam pēc pārliecības. Laba lieta tomēr augs. Mans mīļais,

dārgais. Tavs Rainis.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Suisse.

295.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1917. gada 20. septembrī

20.9.17. A. Krauzei.

Cfienitā] kļundze]! Uz Jūsu laipno trešdienas vēstuli, kurā

vēlaties atjaunot draudzīgu satiksmi, ir tik vien iespējams
atbildēt: kamēr Jūs turat savās rokās ar izteikto drukas

nolūku manas vēstules un Jums izlasīšanai uzticētos sve-

šos rokrakstus, tikmēr satiksme — ne personiska, ne poli-
tiska — mūsu starpā nevar būt.

Jums jāizšķiras. Ja Jūs arī šinī gadījumā tagad palie-
kat pie draudiem, tad atliek pāri tikai pārraut ari pēdē-
jos (cilvēciskās) pieklājības sakarus un nosūtīt Jums atpa-

kaļ no Jums agrākā laikā saņemtās lietas. Viss?

296.

LUGĀNO ELEKTROSTACIJAI

Kastaņolā 1917. gada 15. oktobrī

15.10.17.

Godātai Lugāno pilsētas elektroenerģijas stacijai.

Ziņoju Jums, ka esmu nopircis elektrisko plīti (ar vienu

riņķīti) personīgai lietošanai. Lūdzu pieņemt to zināšanai!

A. Nagliņš.
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297.

J. VECOZOLAM

Lugāno 1917. gada 22. oktobrī

Mīļo biedri, saņēmis Jūsu vēstuli, tūdaļ rakstīju pazi-
ņām, kuriem biju aizdevis Jums vajadzīgās grāmatas.
Bet — līdz šim neesmu saņēmis atbildes ne no viena.

Ilgāk gaidīt laikam būtu velti, un tā nu rakstu Jums vis-

maz šo. — Priecājos par Jūsu skaisto profesora karjeru
un novēlu Jums labākās sekmes uz daktera grādu ar tik

ievērojamu tematu
1! —No Lerha-Puškaiša teikām2

man

pirmais krājums nekad nav bijis, kā liekas, tas ir tūliņ

pašā sākumā izpirkts; viņam palicis vēl liels teiku mate-

riāls pāri nedrukāts. Tas līdz ar Rīgu būs zudis. Ir mazāki

drukāti izdevumi: Krēsliņa3, Brīvzemnieka4
; arī vācu va-

lodā dažs kas tulkots, bet tikai paraugi un vairāk teikas,
kas attiecas uz vēsturiskām vietām. Šogad esot izdots kāds

ļoti naidīgs pamflets pret latv. teikām iekš vācu Kriegs-
literatur5. — Teorētiski raksti ir no Auniņa6 (vāciski),
latv. Zinfību] komfisijas] rakstu krājumi

7 vairāki, tad ve-

cos vācu Magazinos
8

v. 1.1., bet kur tos visus lai še bū-

dams dabū? Tomēr ja L. Puškaitis ir, tad ar to pietiek, jo

gandrīz viss cits ir tikai papildinājums un varianti; pār-
skatu dod pietiekoši L. P. Pameklējaties bibliotēkās, var-

būt vēl ko atrodat. Daudz labu dienu, un daudz labu

sekmju.
Rainis.

298.

N. ŠČETIŅINAM

Kastaņolā 1917. gada 27. oktobrī

Dārgais Biedri, gribu rīt pabeigt kādu darbu, kurš man

jau krietni apnicis. Aiziesim pie Jums tūlīt pēc tā pa-

beigšanas. Ceram, ka Jūs pārāk neciešat no sliktā laika.

Mums arī ir zobu sāpes.

Visu labu, bet pirmām kārtām labu laiku, novēl Kļasta-

ņolā] 27.10.17.

Nagliņš.
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N. ROBIŅAI

1917. gada novembra sākumā

Mīļo Tāliņ, rakstu atkal es, Aspazija liek tikai mīļi svei-

cināt un mīļi atvainot savu nerakstīšanu ar visādām kai-

tēm: visvairāk dažādi saaukstējumi, zobu sāpes un tā,

Jūs jau zināt, ka mums rudens un ziema visgrūtākais
laiks; un nu vēl kurināmais trūkst. Daudz paldies par

Jūsu mīļiem pūliņiem tulkojumā: ar prieku gaidīšu pirmo
cēlienu1 smalkākos franču svārkos. Tikai negaidāt no ma-

nis kādu spriedumu: es nepārvaldu franču valodu vispār,
kur nu vēl poētisko. Tātad ar tālāku tulkošanu rīkojaties
tikai pēc kompetenta pratēja sprieduma un — savas ve-

selības. Pirmo cēlienu, tāpat kā tautļas] dzfiesmas], dodat

vien A. Krauzes kdzei persjpniski].

300.

KASTAŅOLAS PILSĒTAS VALDEI

Kastaņolā 1917. gada 1. novembrī

1.11.17.

Pirms mēneša tika iesniegts cienījamai pilsētas valdei

pieprasījums pēc 15 centneriem ogļu šai ziemai. Tagad
lūdzu izsniegt pilnvaru vismaz 3 centneru ogļu iegādei:
antracīta, brikešu vai koksa novembra mēnesim.

Cieņā.

301.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1917. gada 2. novembrī

Mans mīļais, dārgais Rubi, esmu aizrakstījis Tev un

mūsu mīļajam Oto un no visas sirds pateicies par tiem

neliekuļotajiem sveicieniem, kuri dara tik labi šajā vis-

grūtākajā brīdī. Es tiku gan pārāk impulsīvi rakstījis, tas

bija pēc manas dzimtās pilsētas zaudējuma. Es tiku jau-
tājis — vai tad Prometejs ir kļuvis par Epimeteju

1?

206
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— Dr. Strautzelam es tūlīt paziņošu. Bet vēstules tagad iet

apmēram 3 mēnešus ilgi. — Septembra notikumi2 un ari

tagadējie 3 padarījuši mani slimu. Taču tas jāpanes un jā-
cer uz Prometeju. Esi daudzkārt sveicināts no Aspazijas
un manis.

Tavs Nagliņš.

Abs.: A. Naglin. Castagnola, Lugano, Schweiz.

302.

J. VECOZOLAM

Kastaņolā 1917. gada 10. novembrī

Mīļo biedri, jau vakar saņēmu Tavu laipno vēstuli; es

guļu atkal gultā ar gripu; Aspazija sagulēja izgājušo ne-

dēļu. Bīstami nav, bet nepatīkami.
Tā Afelda sarkanā vēstule man nemaz nepatīk, tāds

tumšs skats uz visiem; it kā vajāšanas mānija. Sarkanus

rakstus es daudz esmu redzējis, nepatīkami kaitē. Raksti

Tu viņam, lai viņš precīzi saka: kādi vārdi pa vārdam

viņam faktiski ir teikti no Šv[eices] iestādēm par mūsu ko-

lonistiem. Bez tiem pareiziem vārdiem visām aizdomām

nav nekāda svara. Un vai A. ir uzdots ievākt par latvie-

šiem ziņas pie Šveices valdības? Priekš kā? — Un kā A.

še dzīvo bez līdzekļiem no valdības? Vai taisa lielus pa-

rādus, jo ar pāris simtiem nevar uzturēt biroju? Viņš ir

bez darba un meklē kustībai izeju nevietā, kā liekas.

— Priecājos, ka Jūs veseli un ka Tu strādā arī pie ro-

māna. Atved. — Raksti Brodam: tā labi. — Romānu var

gan uz Rīgu sūtīt — ir žurnāls «Taurētājs». Bez tam vēl

«Latvijas Rīts». Daudz paldies par labo atsauksmi par

«Jāzepu». Jā, kā viņu iedabūt pie Reinharda 1? Kā barons

teic: «ledod man to atsleķ!» Daudz mīļu labudienu Jums

visiem trim veselajiem no diviem neveselajiem.

Rainis.

303.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1917. gada 10. decembrī

Mans mīļais, dārgais draugs, saņēmu Tavu pastkarti un

tajā pašā laikā vēstuli no E. Freija. Viņš raksta: Kristaps



208

ir rakstvedis kādā pulkā; kur viņš atrodas, nav zināms.

Tava mamma ir vēl vienmēr Elvā, bēgļu namā. Tev jā-

aizrakstot uz Bēni, ka visi, arī Udis, ir sveiki un veseli.

Freijs savu villu [Sidakā?] pārdevis un grib uz dzimteni.

(Bet tas ir rakstīts 15. jūlijā.) Ari uz Dundagu, skolas

namu, Klārai Liepiņai viņš lūdz Tevi aizrakstīt, ka visiem

iet labi. Kopš kara izcelšanās viņam neesot nekādas ziņas

no savējiem un viņš ir ļoti noraizējies. Pagaidām Freijs

brauc uz Baku. — Ja ir pasta satiksme ar Rīgu, tad mēs

Tevi lūdzam aizrakstīt arī manai sievasmāsai Dorai Rozen-

bergas kundzei (I pilsētas aptiekā Rīgā), kā klājas. Saņem

tagad mūsu vislabākos novēlējumus. — Mēs gaidām, ka

mūsu piemēram sekos! 1
— Daudz mīļu sveicienu Oto.

Tavs A. Nagliņš.

Abs.: A. Naglin. Castagnola, Schweiz.

304.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1917. gada 27. decembrī

(En letton. Eto AaTLinīCKii.)

Manu mīļo, dārgo! Rakstu Tev tikai kartiņu vien, jo
nav nekādu cerību, ka saņemsi. Esmu daudz Tev rakstījis,
bet no Tavas vēstules (7. oktobri Maskavā) redzu, ka neko

neesi saņēmis.Telegrafēju Tev par naudu, ka pienāca man

aprīlī 800+800 franku. Bet Tavu oktobra sūtījumu —

300 rubl. — neesmu vēl dabūjis. Tik nekārtīgs tagad pasts,

un kļūs laikam vēl ļaunāk. Bēdājamies līdzi par Tavām

personiskajām bēdām, silti, silti sveicam Tavus mīļos.
Varbūt Tu jau deputāts, būtu ļoti labi! — Minskas Līven-

tāls bij vēl bez Tevis minētās summas sūtījis man 50 r. —

tos es neesmu saņēmis; paziņo to. Visiem dāvātājiem —

dziļi sajustu pateicību. — Mums ar veselību labāk. Strā-

dājam literāriski. — Ak, manu mīļo, dārgo, labo, lai Tev

iet labi. Sveiki visi! Tavs Rainis.
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305.

K. TĪFENTĀLAM

Kastaņolā 1917. gada 27. decembrī

En letton, no AaTMīBCKH.

Dārgie biedri un draugi, Jūsu vēstuli ar uzaicinājumu
uz kandidatūru1 saņēmu tikai pēc vairāk nekā 4 mēne-

šiem, kad vēlēšanas bij jau beigtas. Es Jums par to tele-

grafēju, jo šī karte nez kad un nez vai jel maz nonāks

Jūsu rokās. Jūsu telegrammas neesmu saņēmis nevienas.

Viss noturēts tur, kur vajdzēja. —• Pieņēmis es būtu, kaut

Jūs ari tēlojat atpstākļus ļoti drūmi. Jo vairāk tādēļ, ka

drīkstētu palikt šim brīžam te: mana neveselība nelaiž

vēl braukt ne mani, ne Aļspazijuļ. — Kad šo rakstu, tad

jau ir viss noticis, cerību vecajā ceļā vairs nav nekādu, un

laikam pēc pāris nedēļām Jums būs jau vecā monarhija,
tikai varbūt citas tautības.2—Ir cits ejams ceļš, bet, pro-

tams, par to nevaru še rakstīt, jo tad Jūs karti laikam neda-

būtu. Bet Jums, mīļie biedri, pamatpārliecība pareiza, Jūs

nenododat ne tēvu, māti, ne sociālismu un demokrātiju, kad

Jūs tautā uzturat tikai šo ideālisma dzirksteli, tad šim

brīžam arī diezgan. Jūs esat sargājušies no kompromisa
starp savu pārliecību un visādu aizmaskotu un klaju no-

devību, un tas ir glābiņš. Arī mūsu tauta ir dvēslē vesela

un pilna ideālisma un dzīvesspējas; kad daži locekļi iepu-
vuši ar nelabām vātīm, tad tie tik atdalāmi nost, tad tik

nav jāpielaiž kompromiss ar slimību, un glābiņš būs.

— Praktisku padomu Jums dot nevaru, jo manas ziņas ir

tikai no avīžu, telegrammām, kas krāsotas3
.

Bez tam, kad

šo karti saņemsat, būs pagājuši mēneši un apstākļi galīgi
citi. Bet to varu teikt: koncentrējat visus veselīgos spē-

kus, vienojat nācijas un viņās demokrātijas. Centrs ne-

varēs būt Petrogradā. — Cielēns ir izbraucis, un es sa-

ņēmu no viņa karti no Zviedrijas 23. novembra dienā.
— Asp. Degļavam nav devusi nodrukāt dzejoli, «Tlapvc»
izdoto «CSopHHK» neesmu dabūjis un neesmu lasījis tul-

kojumus. Arī no «Str.» 4 referāta par to pienācis tikai viens

Nr. Vispār ļoti daudz NN iztrūkst, pienākošie ierodas pēc
2 mēnešiem. Nu jau sen nekas nav nācis. Nekādas pasta
satiksmes man vairs nav ar dzimteni un Krieviju. Dzirdu,
ka Paragrāfs esot. miris 24. dcc, ka arī mana māsa mirusi. 5
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Bet ziņu tiešu nav nekādu. Es tagad tā vien vēl uzturos,

ka piespiežos ar visiem spēkiem pretī neveselībai strādāt

literāriskus darbus. Bet nosūtīt uz dzimteni nekā nevar.

Dažas vēstules atnāca atpakaļ. Jums sūtīju šo to, bet Jūs

neesat dabūjuši. Nu sveiki sirsnīgi! Cīnīsimies. Jūsu Rai-

nis.

306.

R. DEISONAM

Kastaņolā 1918. gada 13. janvārī

Cienījamais draugs, saņēmām Jūsu laipno kartiņu pēc

četriem mēnešiem! Kad nu šī mana karte arī ies tikpat

ilgi, tad Jums būs atbilde par 8 mēnešiem, kad vairs nav

nozīmes ne atbildei, nele vēl kādiem tagad rakstītiem

dzejoļiem. Bez tam man pa visu šo pēdējo gadu nav ne-

viens raksts nogājis līdz dzimtenei (izņemot dažas privā-
tas kārtis). Sirsnīgu paldies par Jūsu labām domām par

mums un labākos vēlējumus Jums un dzimtenei! Rakstu

šo taisni jaunā gadā pēc vecā stila, un tādēļ saņemat arī

laimīga jauna gada, labāka gada novēlējumu! Aspazija
liek Jūs sveicināt.

Visu labu — Jūsu Rainis.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Suisse.

307.

K. MOBĒRAM

Kastaņolā 1918. gada 14. janvārī

14.1,18.

Ļoti cienītais kungs! Jūs nākat kā manas tautas draugs,

jo tā ir vislielākajās briesmās. Jūsu Jaungada sveiciens,

izskaistināts un padarīts skanošs, dod man atkal to vārdu,

ar kuru mēs gribējām mierināties. Tā man tagad ir lai-

mīga zīme nākošajam gadam, kurš mūs nesīs tuvāk brī-

vībai. Paldies dižās franču tautas, jaunā laikmeta nesējas,

slavenajai brīvības un cilvēces mīlai. <Jūs Izrādāties

šīs tautas pirmais dēls.) Atļaujiet man šeit tomēr izteikt

savu pateicību par to uzupurēšanos, ar kādu Jūs uzņēma-
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tiēs mana darba tulkošanu, kas gandrīz turas tam pret!,

jo ir tik svešs franciskajai izjūtai un franču valodas rak-

sturam. Arī ar to Jūs pierādāt savas tautas augstsirdīgo

gatavību palīdzēt.
Saņemiet manus vislabākos novēlējumus un mūsu Jaun-

gada sveicienu, kas ir aizkavējies kā pati Krievija
1
.

308.

PLESĪ

Kastaņolā 1918. gada 8. februārī

8.2.18.

Godātais kungs. Saņemiet mūsu vissirsnīgāko paldies

par to, ka Jūs tik mīļi jutāt līdzi mūsu neaizmirstamajai

nelaimīgajai tautietei1. Mūsu pateicība Jums vienlaikus

nozīmē arī saviļņojumu par franču izturēšanos. Tas ir pa-

tiesa, dziļa humānisma viskrāšņākais zieds, kā jau mūsu

tauta to savā ciešanu ceļā sajutusi. Natālijas j-kdze arī

bija savas tautas patriote, kurai bija jācieš un jānomirst
svešumā. Mēs jau sen par viņu baiļojāmies, bet tieši pē-

dējā laikā viņa likās žirgtāka, strādāja daudz un vēl

26. janvārī, 4 dienas pirms savas nāves, atrakstīja mums

cerību pilnu pastkarti.
Viņa bija gandrīz jau pabeigusi latviešu drāmas2 tulko-

jumu. Tagad tai gan būs jāpaliek nepabeigtai. Viņa ir sa-

rakstījusi dažas jaukas noveles latviešu valodā, strādāja
pie darba par reliģiju Latvijā, dūšīgi darbojās kā publi-
ciste patieso ziņu izplatīšanā par latviešu tautu un tās stā-

vokli pasaules karā. <Kā dedzīga patriote viņa Latvijas
labā ņēma dalību visos pūliņos.)

309.

R. A. BERŽJĒ

Kastaņolā 1918. gada 20. februārī

20.2.18.

Cienītais Beržjē kungs!

Mūsu neaizmirstamās Natālijas Robiņas traģiskā nāve

mūs visus dziļi satriekusi. Mēs saņēmām pastkarti, ko
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viņa rakstījusi vēl 4 dienas pirms savas nāves, mūsu sūtī-

jums atnāca atpakaļ. Par viņas pēdējām dienām un stun-

dām mēs diemžēl nekā tuvāka nezinām. Varbūt Jūs kā

draugs un labvēlis varētu mums par to kaut ko tuvāku

pastāstīt, varbūt varētu mums kaut ko paziņot dārgās

aizgājējas piemiņai. Ja vien kādreiz rastos iespēja, viņa

būtu jāpiemin latviešu presē.

310.

E. BINJAMI

Kastaņolā 1918. gada 20. februārī

20.2.13.

Cienītais Binjami kungs!

Domāju, ka Jūs jau būsiet dzirdējis par Natālijas Ro-

biņas jaunkundzes nāvi. Man būtu sāpīgi pirmajam Jums

par to paziņot. Nelaiķe bija arī Jūsu žurnāla1 līdzstrād-

niece, un labi būtu, ja Jūs publicētu nelielu nekrologu
par viņu. Ja Jūs vēlētos kādas ziņas no manis, tad katrā

laikā esmu Jūsu rīcībā, jo mana veselība ir pietiekoši uz-

labojusies.

311.

K. MOBĒRAM

Kastaņolā 1918. gada 20. februārī

20.2.18. Cien. Mobēra k-gam.

Mūs smagi skārusi negaidītā šķiršanās no mūsu neat-

vietojamās dzejnieces Natālijas Robiņas. It sevišķi bargi
šis zaudējums jāizjūt man, jo nelaiķe ar Jūsu tik laipno
līdzdalību bija gandrīz pabeigusi mana darba tulkojumu.
Es nu griežos pie Jums, lai saņemtu dažas labvēlīgas rin-

das par to, kādā stāvoklī atrodas tulkojums, un par Jūsu

turpmākajiem nodomiem: vai un ar kādiem noteikumiem

Jūs varētu to pabeigt? Kādas ir izredzes attiecībā uz tā

laišanu klajā?
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312.

K. MOBĒRAM

Kastaņolā 1918. gada 27. un 28. februārī

27.2.18.

Cienītais kungs!

Ar lielu prieku saņēmu Jūsu patīkamo, skaidro un iz-

smeļošo vēstuli. Esmu sajūsmināts par Jūsu augstsirdīgo
nodomu — ziedot savus drosmīgos pūliņus, lai modinātu

Francijas interesi par nelaimīgo tautu, kuras vaina ir tās

niecīgums. lenaidnieki mums nolaupījuši visu: mūsu dzim-

teni, mūsu asinis, pat mūsu labo vārdu. Jūs gribat dot

Francijas patvērumu vismaz mūsu literatūrai.

Atbildu nekavējoties un sekodams Jūsu vēstulei. 1) Ar

Jūsu atļauju rakstu itāliski, kaut gan arī šo skaisto va-

lodu maz pazīstu. Latīniski neesmu rakstījis jau tik dau-

dzus gadus kopš studijām universitātē. Franciski es lasu

brīvi, bet esmu maz rakstījis. Ja Jums nepatiks mana

itāļu valoda, mēģināšu mācīties. Es varētu iemācīties espe-

ranto, ja to darītu arī Jūs.

28.2.18.

II Darbus, grāmatas, dokumentus, kurus Jūs uzskaitāt 1
,

nav iespējams tagad saņemt kara, satiksmes pilnīgas pār-
traukšanas un gandrīz visu mūsu tautiešu aizbraukšanas

dēļ. Taču rakstiet, cik bieži vien gribat, es atbildēšu tūlīt,

tanī pašā dienā.

1) Latviešu-franču vārdnīca neeksistē, vārdnīcu ir daudz

ziemeļnieku valodās: krievu, vācu.

2) Grāmatu par latviešu mitoloģiju ir ļoti daudz, bet maz

franču valodā, lielākoties latviešu, krievu, vācu, zviedru,

somu, arī itāļu (Gubernatis
2
).

3) Vienu daļu Barona latviešu tautasdziesmu varētu at-

rast Šveicē. Bet, tā kā Jūs neprotat latviski, es dziesmas

Jums izmeklētu un pārtulkotu burtiski.

4) Pumpura poēmu šeit viegli atrastu.

5) Bibliogrāfisko ziņu nav nemaz. Šveices bibliotēkas ir

nabadzīgas ar krievu grāmatām, un tāpat ar latviešu.

6) Latviešu literatūras vēstures latviešu valodā ir dau-

dzas, ir arī tulkojums krievu valodā. Franču valodā viena

ir uzrakstīta, bet nav vēl izdota.3
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7) Plašākas ziņas par manu dzīvi ir publicētas «Libro

Tessino».

. Ja pieprasīsiet, aizsūtīšu Jums augšminēto grāmatu sa-

rakstu.

«Uguns un nakts» tulkojumam nebūtu nepieciešamas mi-

toloģijas grāmatas, jo drāma iecerēta mazāk mitoloģiskā,
cik modernā simbolisma garā.

111 4) Kas varētu atvietot neaizmirstamo Natāliju Ro-

biņu? Varbūt, māsa Milda Robiņa, matemātikas studente

Lozannā (Verdei 6). Bet viņa tagad ļoti satraukta par Na-

tālijas nāvi, saslimusi un atrodas slimnīcā. Lozannā ir mūsu

tautiete Lokita Forela kundze, Ogista Forela dēla sieva,

ari studente — medicīnas (Bettusv 26). Rakstīšu, bet ne-

zinu, vai viņai būs laiks. Pretējā gadījumā darīsim tā:

rakstiet Jūs man, ar vārdnīcas un to personu palīdzību,
kuras runā franciski, es Jums sniegšu visus vajadzīgos pa-

skaidrojumus, izdarot burtisku tulkojumu.

IV Natālijas Robiņas j-kdzes manuskriptu man nav,

iespējams, ka tie atrodas pie māsas Mildas Robiņas.

Es ļoti priecājos par Jūsu priekšlikumu rakstīt franciski

latviešu mitoloģiskās literatūras vēsturi. Latviešu dzeja,

tāpat kā visu pārējo Eiropas tautu dzeja, nav vairs tikai

mutiskā. Tādēļ netrūkst latviešu literatūras vēsturu, taču

tagad kara dēļ trūkst cilvēku, kas spētu tulkot no latviešu,

krievu un vācu valodām. Jums nebūtu grūti šo darbu uz-

ņemties, ja Jūs prastu latviski. Ir vienmēr ļoti grūti tad,

kad esam atkarīgi no kādas valodas prašanas. Nav pārāk

grūti tam, kas prot latīņu valodu (sal.: uguns — ignis;
nakts — noct[is] 4) un pēc saknes nosaka vārdu saistību.

Latviešu nācija stāv pirmā rindā Eiropas nāciju vidū

kultūras ziņā, jo tai ir pats minimālākais analfabētu skaits

(pirms dažiem gadiem — 4%), tagad varbūt nav neviena,

kas neprot lasīt un rakstīt, un tai ir arī visorganizētākā
vadone — Sociāldemokrātija.

Bet franči nelabprāt studē citas valodas, jo citas tiešām

nav tik skaistas, elegantas kā viņu brīnišķīgā valoda.

Rakstiet, cienītais kungs. Gaidīšu Jūsu laipno atbildi

sakarā ar šo jautājumu. Citreiz atbildēšu ātrāk, jo jūtos
mazliet nevesels. Varbūt Jūs ari uzrakstīsiet par visām

savām finansiālajām prasībām, saistītām ar tulkojumiem.
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313.

N. ŠČETIŅINAM

Kastaņolā 1918. gada 19. martā

Dārgais biedri, apjautājos mūsu pastā, aizgāju pat uz

Lugāno, atbilde: pasta satiksmes ar Krieviju nav; vēstules

no Francijas robežas tiek sūtītas atpakaļ. No Rīgas caur

Vāciju es arī neko nesaņemu. Tātad Jums nav vērts rak-

stīt. Mums atliek vienīgi gaidīt un nezaudēt cerību un

spēkus.
Vēlu Jums labu veselību.

Nagliņš.

314.

K. MOBĒRAM

Kastaņolā 1918. gada 18. un 20. martā

18.3.18.

Cienītais kungs, jūtos ļoti laimīgs, uzzinājis par Jūsu

nodomu mācīties latviešu valodu, tā būtu novērstas vis-

lielākās, citādi nepārvaramās grūtības, un es tiešām ap-

brīnoju Jūsu enerģiju un drosmi ziedot tik daudz sava

spēka, likteņa pamestas tautas lietai. Neiedrošinājos gan

pat ieteikt tādu šī jautājuma atrisinājumu, bet patiesībā tas

ir tā: 1) latviešu valoda nav pārāk grūta tam, kurš jau

prot latīniski (uguns — ugņi, ignis, nakts — nākto, noctis)

un var salīdzināt saknes ar sanskrita valodu, kurai lat-

viešu un lietuviešu valodas vēl dzīvo valodu vidū ir vis-

tuvākās. 1) Šveicē, galvenajās bibliotēkās Cīrihē un var-

būt ari Lozannā ir, piemēram, A. Fika salīdzinošā vārd-

nīca, āriešu valodu vārdnīca (A. Fick. Vergleichendes
Worterbuch der arischen Sprachen). Cīrihē ir arī K. Ul-

maņa «Latviešu vārdnīca» (C. Ulmaņa. Lettisches W6rter-

buch), latviešu-vācu vārdnīca. Tur atrodas ari A. Bīlen-

šteina «Latviešu gramatika» (A. Bielenstein. Lettisches

Grammatik) (neliels izdevums). Maza A. Stērstes latviešu

gramatikal
bija arī man, bet es to iedevu mirušajai Nat.

Robiņas jaunkundzei, varbūt tā tur atradīsies. Bibliotēkas

arī izsūta grāmatas uz māju pret drošības maksu. Vācijā,
Leipcigā, droši vien varētu šīs grāmatas nopirkt. Kaut ari
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tagad grāmatas no Vācijas saņem reti, Jums tomēr vaja-
dzētu mēģināt.

2) Lietuviešu vārdnīcu man nav izdevies dabūt. Jums

būtu izdevība tikt pie latviešu vārdnīcas, mums vajadzētu
vienu izveidot mūsu pašu vajadzībām, bet tas prasa laiku.

«Uguns un nakts» tulkojumā Jums nepieciešams liels

vārdu krājums. Bet ir ari citas grūtības: tagad ne žurnāli,

nedz izdevēji neinteresējas ne par ko citu, kā vien par

kara un patriotiskajām lietām, nav gribējuši pieņemt

«Uguni un nakti».

Kur gan likt latviešu dzejas tulkojumus un plašās grā-
matas, kuras Jūs gribat rakstīt par Antantei pilnīgi ne-

pazīstamas tautas jautājumiem, tautas, kura pazīstama

vienīgi vāciešiem, kuri grib to apēst? Mācīties latviešu

valodu, pamatīgi studēt visu mūsu nācijas būtību, rakstīt

plašas grāmatas, — viss tas Jums paņems daudz laika, var-

būt nemaz nav vērts? Visādā ziņā — neparasts risks. Ari

pirms kara lielās tautas, angļi un franči, maz interesējās

par mazajām tautām un lielo slāvu pasauli, atstājot to

vācu žēlastībai. Reizēm tikai uzrodas atsevišķas personas

ar augstām, dižciltīgām jūtām un dziļu politisko izjūtu.
Gaidīšu Jūsu galīgo lēmumu par latviešu valodas mācī-

šanās iespēju kara laikā. 4) Pievienoju šeit sarakstu par

ievērojamākajiem zinātniekiem un viņu grāmatām lat-

viešu jautājumos. Saraksts nav pilnīgs, rakstīju to pēc

atmiņas. Manā rīcībā nav manai profesijai nepieciešamo
avotu.

Vēsture Māksla, mū- [II Mitoloģija V Kronika

zika

Madernieks2 E. Dārziņš 5 Auniņš
8

Indriķa 13

G. Merķelis 3 Andr. Jur- Gubernatis9
Alnpekes

Matvejs4 jāns 5 Manharts10
rīmju hr. 14

A. Kalniņš 7 Pr. Šmits 11 Preussische

Bīlenšteins12
Ausgaben 15

HecTopa

xpo.
16

Metrika-Poet.

Kalniņš 17

Bračs 18

20.3.18.

Ko mēs varētu pārtulkot? 1) No tautasdziesmām, nelielu

krājumu, 100 pantu apjomā — jā. Izlasei, kā Jūs sakāt, —

tām visraksturīgākajām, mana sieva, Forela kundze un
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M. Robiņa izdarīs burtisku tulkojumu. Starp citu, divas

tautasdziesmu grāmatas es biju nosūtījis mūsu Natālijai,
tā ka māsa Milda un Forela kundze var nekavējoties Jums

izvēlēties visskaistākās, lai gan tā nav viegla lieta: mums

ir vismaz 200 000 dziesmu.

2) Aizsūtīju arī vairākus patriotiskus dzejoļus no sa-

vām grāmatām, uzrakstītus pēc 1914. gada, lai Jūs varētu

izmeklēt tulkojumam piemērotus dzejoļus.
3) «Zinību komisijas rakstos» Jūs īsumā atradīsiet kop-

savilkumu par manu darbu saturu un varēsiet spriest, vai

kāds no tiem ir piemērots tulkojumam. Varbūt «Jāzeps
un viņa brāļi» kā vislabāk saprotamais franču publikai?
Varbūt «Krauklītis»? Drāma dzejā, kas balstās uz tautas-

dziesmām, simboliski patriotiska tēma: vācieši nolaupa
latviešu līgavu. Uzrakstīta pēc 1914. gada, bet latviski vēl

nav publicēta.
Ja Jūs gribēsiet sīkāku rezumējumu, es aizsūtīšu no še-

jienes.
4) «Uguns un nakts» pirmo cēlienu varētu dot kādam

franču žurnālam kā stila paraugu.

5) Esmu iecerējis drāmu prozā par aktuālo Latvijas un

Krievijas krīzi, varbūt romānu, bet nav vēl uzrakstīts,

jūtos nevesels un īpaši uz panākumiem neceru.

6) Vai franču valodā izdots kas no latviešu literatūras?

Brfošē?] kungs (prot it>.

Nezinu, vai literatūra ir pilnīga, šķiet, ka ne. Varētu

pārtulkot Līgotņa «Latviešu literatūras vēsturi» ar lieliem

īsinājumiem (vismaz tercu), bet ar piemēriem un izvilku-

miem.

Nobeigumā man Jūs jālūdz atvainot manas vēstules

nokavēšanos: nejūtos visai labi, strādāju maz, lēnām un

reti, tomēr darīšu visu, lai atvieglotu Jūsu grūto uzde-

vumu.

315.

J. KĻAVIŅAM (?)

Kastaņolā 1918. gada 22. aprīlī

22.4.18.

Tas mani priecīgi pārsteidza — tik negaidīti satikt vienu

no Birutas draugiem. Viņa tagad ir Rīgā. Viņas vīrs5
pēc
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Rīgas ieņemšanas tika aizsūtīts uz Vāciju kā gūsteknis.
Neko tuvāku diemžēl nevaru pastāstīt, jo visa pasta sa-

tiksme ar Krieviju jau kopš ilgāka laika ir pārtraukta.
Adresi Jūs varētu dabūt latviešu laikrakstā Rīgā, no Švei-

ces uz Rīgu vēstules nepārsūta. Ja Jums izdodas dabūt

no viņas kādu dzīvības zīmi, sveiciniet no manis. — Vai

kaut kas no maniem darbiem tulkots vāciski? Nē, vācieši

neinteresējas par dzīvo latviešu valodu, bet gan, kā šķiet,

par mirušo. Pagaidiet vēl kādu laiciņu, tad to paspēsim.
Sūtu sirsnīgus sveicienus.

318.

K. MOBĒRAM

Kastaņolā 1918. gada 26. aprīlī

26,4.18.

Cienītais, dārgais kungs. Liekas netaisni, ka sevišķi tiem

ļaudīm, kuri karsti vēlas un ir spējīgi strādāt, trūkst pie-
tiekošas veselības, — tik ļoti man žēl Jūsu ciešanu un

zaudējuma, tā ir arī egoistiska līdzjūtība.
Atbildu šoreiz vienīgi uz Jūsu jautājumiem: «Krauklīša»

analīzi izdarīšu mazliet vēlāk. Šīs drāmas aktualitāte nav

visai redzama, un tā drīzāk ir kādas senas tautasdziesmas

iemiesojums. Kas attiecas uz «Krauklīša» tautasdziesmu

tulkojumu, burtisku, arī pirmā cēliena (apmēram 500 rin-

dām), es ceru uz Mildas Robiņas jaunkundzes palīdzību.
Viņa man pirms dažām dienām atrakstīja par savu vēlēša-

nos būt par līdzstrādnieci. Tagad gaidīšu atbildi. — Tau-

tasdziesmām, izdarīsim atlasi, sekojot Jūsu norādījumam:
vismuzikālākās, tautiski visraksturīgākās un visvecākās:

kara un mitoloģiskās. Attiecībā uz mūziku, man šķiet, ir

radies pārpratums. Barona krājums nekad nav saturējis

mūziku, bet tikai dziesmu tekstus, tā nezināšana radītu ne-

vajadzīgas inversijas. Tātad man būs jāatstāsta manas

Vītola grāmatas
1 saturs, šeit man ar mūziku ir vēl 30

dziesmas, bet vairāk Šveicē būtu grūti atrast. Man ļoti žēl,

ka šeit nevar atrast vairāk, jo latviešu mūzika ir tiešām

ļoti veca, tāpat kā valoda, un vēl maz pazīstama. Mūsu

dziesmas ir ne tikai dziedamas, bet arī deklamējamas.

Var dziesmas dziedāt un dziesmas teikt 2
. Dramatiskajā

«dziesmu karā» ir tā saucamās «teicējas».
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317.

J. VECOZOLAM

Kastaņolā 1918. gada 3. maijā

Mīļo biedri, nosūtu Jums līdz ar šo K. Skalbes «Sapņi
un teikas» un «Emigranta dziesmas». Man ir vēl viņa daži

stāsti un «Ziemeļa naktis» 1
, kur dažādu dzejnieku dzeja.

Tad vēl daži stāsti no Poruka un Niedras. No Plūcioņa ir

«Rekviēms». No dažiem citiem dzejniekiem. Bet lielākās

daļas trūkst. Manas grāmatas ir iznēsātas un atpakaļ vairs

nenāk. Bet Bernā vajga būt sekcijas bibliotēkā, tāpat Cī-

rihā sekc. bibliotēkā. Man ir no b. J. Krauzes atstātas grā-

matas, bet daiļliteratūras maz, visas partijas brošūras. Po-

ruka dzejas bija ļoti izplatītas, tās gan atradīsat pie viena

otra. Es Jūs labprāt redzētu še pēc ilgiem gadiem, bet

grāmatu dēļ nav vērts braukt; man tik daudz nav, jo es

ar kritiku nenodarbojos un nebiju piespiests pirkt. — Pēc

pāris dienām sūtīšu Jums tulkotus dažus dzejoļus no As-

pazijas un no sevis. Ilgāk ies norakstīt dažus fragmentus
no lugām «Vaidelote» un «Zelta zirgs». B[iedram] Elan-

skim Asp. tiešām bij reiz aizsūtījusi fragmentu no «Jā-

zepa», bet Elanskis neuzņēma. — «Ind. un Ārija» ir tul-

koti no kāda barona Gūnthera, bet nav drukā parādījies,
un es to tulkojumu neesmu redzējis

2
.
Pirms kara 1913. g.

piepeši tulkotājs, kurš bija ar mani korespondencē, pār-

stāja rakstīt un gatavu teikto tulkojumu neatsūtīja. Bijis

īsi pirms tam pie G. Hauptmaņa. «Ug. un N.» vāciski nav

tulkota, bet tikai franciski, arī neizdota.3 Tās lugas tulkot

es nekādā ziņā neuzņemšos; es esmu nevesels un, kad at-

liks kaut cik spēka, tad rakstīšu labāk ko jaunu. — «Vai-

deloti» es tiku tulkojis ļoti sen atpakaļ. «D[ieļ Grāber dļes]

namenlosfen] Helden»4 ir mans tulkojums. Sūtot dzejoļus,
varbūt vēl rakstīšu arī vēstuli. —- Šim brīžam man patī-
kams pārsteigums dzirdēt, ka esat politiski manās domās.

Ar daudz mīļiem sveicieniem — Jānis Rainis. Tāpat
liek Jūs sveicināt

Aspazija.
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318.

K. MOBĒRAM

Kastaņolā 1918. gada 8. maijā

8.5.18.

Esmu ļoti apmierināts, ka Jūs esat stingri apņēmies mā-

cīties mūsu valodu, neskatoties uz daudzajām grūtībām,
kuras šobrīd stājas ceļā.

Starp citu, esmu atradis pie kāda paziņas «Latviešu

gramatiku». Trūkst tātad vēl vārdnīcas, bet ceru, ka va-

rēšu visu nokārtot, varbūt arī atrast laiku «Uguns un

nakts» tulkojumam. Par to rakstīšu tūlīt, kad saņemšu

ziņas.

Sirsnīgākie sveicieni.

319.

J. VECOZOLAM

Kastaņolā 1918. gada 23. maijā

Mīļo biedri, no A. Niedras man ir še «Bārenis un

Brūnā»1
,

no Blaumaņa nav nekā. Bet viņa «Sestdienas va-

kars» būs kādā no «Druvas» gadagājumiem; tur laikam

arī kādas viņa noveles. Bez Blaumaņa gan nevar; tas mūsu

labākais mākslenieks prozaists. Bet, kad Jūs izdosat vai-

rākas daļas, tad varbūt sadzīsat ko otrai daļai. Tad pirmā

daļā mūsu prozu reprezentētu Poruks, mūsu labākais dzej-
nieks prozaists. Niedra ir vairāk romānists un rakstnieks.

«Bārenis un Brūnā» patiktu varbūt sevišķi šveiciešiem, jo
atgādina viņu Jer. Gotthelfu, arī G. Kelleru, tikai tas ir

progresīvs un demokrāts.

Par Rozentālu pameklējat viņa nekrologu «Baltijā», arī

«Jfaunajā] Vārdā», cik atminu, tur bij diezgan plaši. Lū-

košu arī es pameklēt.

Par mūziku un glezniecību būs «Druvā», varbūt tās ir

[2 nesalasāmi vārdi] kundzei. Arī b. Liepiņām varbūt ir.

Es lūkošu arī pameklēt še, bet neko nevaru solīt. Atrak-

stāt: kur šķiras mūsu ceļi un kādus tiltus Jūs domājat
celt? Vai esat par pievienošanos Vācijai? — Atrakstāt arī,
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vai tas krievu sūtnis, kas atbrauca nupat Bernā, ir Bēr-

ziņš (Ziemelis)?
Daudz labu dienu no

Raiņa.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Lugano.

320.

PADOMJU KRIEVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBAS ŠVEICĒ

DARBINIEKAM

Kastaņolā 1918. gada 25. maijā

25.5.18.

Godājamais Biedri.

Esmu Jums ļoti pateicīgs par man tik dārgo vēstuļu

piesūtīšanu. Pasts jau vairs nesaņem ne korespondenci,
ne laikrakstus no Krievijas, arī Šveices pasts nepieņem
nekādus sūtījumus uz Krieviju, neuzņemas pat atbildību

par telegrammu piegādi.
Lūdzu Jūs tādā pašā veidā pārsūtīt pievienoto vēstuli,

vēstuli Jums nosūtu vaļēju. — Vai būtu iespējams šādā

pašā veidā nosūtīt ziņu arī kādai mātei par viņas dēla

nāvi Lugāno? Es aizsūtīju telegrammu, bet tā droši vien

neaizgāja. Esiet tik laipns un atbildiet man par to. •— Ap-
sveicu pirmo revolucionārās Krievijas sūtni Šveicē. Bied-

risks sveiciens komisāram Bērziņam, ar kuru esam pazīs-

tami no vēstulēm.

Ar biedrisku pateicību un sveicienu —

Jūsu A. Nagliņš.

321

D. STUČKAI

Kastaņolā 1918. gada 25. maijā

25.5.18.

Mīļā, dārgā, zelta māsiņ, kāda man bij šodien liela

diena, un laba vien, laba vien — saņemt no Tevis pirmo
dzīvības zīmi pēc tik dikti briesmīgi ilga laika, 1 it kā
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kopš pašas bērnības. Ne velti Tu mini par bērnību, kad

viņa otrreiz nāk mums abiem, tad tā ir balta diena, un

viņa nāk vien, tā mana mazā mīļā Pumpiņa, pavasara Pum-

purīts. Viņa nāk pašā cilvēces pavasari.
Bērnība un cilvēces pavasars, tie mums ir kopīgi bijuši,

kopīgi paliks, no tiem varam iziet uz lielāku kopību. <Ar

sirdi un prātu es piedalos pie Maskavas 1. Maija svētkiem.

lesim un būsim vienas sirdis, varbūt arī vieni prāti.
Tas dabas pamošanās ziediņš no Maskavas lai ir lieci-

nieks un pirmais zieģelis cilvēces pavasarim un mūsu otr-

reizējai bērnībai — būsim abi atkal kā toreiz vienas sirdis,

varbūt arī vienis prātis, tas cilvēces pavasars mūs savedīs

atkal kopā.)
Ar sirdi un prātu es piedalos pie Maskavas 1. un 5.

Maija
2 svētkiem, jaunie cilvēces pamošanās svētki jāsvin

visiem līdz. Un taisnība Tev arī ar Freiligrātu —O, lieb,

so lang dv liebfen] kannst3 — mīla lai ir pēdējā, jo viņa

jau bija pirmā, un labi, kur viņa ir arī vidū; man uz viņu

dibinājās arī politika, lai cik neticami un paradoksāli tas

ari izklausītos, un te tam arī pierādījums. — Bet es aizrau-

jos ar jūtām un prātojumiem un tāpēc laikam aprobežots.
— Mēs ar Elzu esam slimojuši daudz, mēnešiem uz gul-
tas gulējuši, vecās kaites tiek arvien stiprākas, ari nieru

kaite; es ari sirms kā nabaga Pīters, tikai viņš var vēl tik

dikti daudz strādāt kā jauneklis. Lai viņš uzturas spēkos!
Pasaki arī viņam labu vārdu! bija jau mana pirmā mīles-

tība. — Mani materiālie apstākļi: kopš kara vairs neko

nepelnu, aizpērn un pērn Pauls atsūtīja. Kopš gada sa-

ņēmu pabalstu kā slims emigrants, bet tam nu beigas. —

Mājās agrāk vēl izrādīja, kaut gan honorāru nesūtīja,
tam nu arī beigas. Vai krieviski izrādīja «Zelta zirgu»?

bija ruņa avīzēs. Atraksti man par to. «AaTßiincKHH c6op-
HiiK» un «Zelta zirga» tulkojumu neesmu saņēmis, ij ne

redzējis. Atsūti lūdzama. «Jāzeps un viņa brāļi» gribējis
krieviski drukāt Gorkijs (Mastera tulkojums)

4
— vai ir

drukāts? — Mans agrākais krājums pa šiem četriem tuk-

šiem gadiem krietni pasīcis, jo še liela dārdzība. Izre-

dzes: nav nekādas, jo Latvija un latviešu tauta iznīcināta,

priekš kā lai vairs latviski raksta? Rakstīt citā valodā —

grūti ielauzīties, paliek tulkot, t. i.,
lU honorāra pašam.

Bet man cita cerība: es ļoti maz izdodu, ēdu tik pienu un

maizi, ģērbties še nevajga labi. — Un darbi: ieritējies
ritens tek tālāk, kad arī mašīna apstādināta. Nevarēju

strādāt, kad redzēju, ka revolūcija iet postā, bet varbūt
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viņu taču vēl var glābt, tad atmostas atkal darba griba:

strādāju pie «Kaja Grakha» un «Marata triumfa». Tulkoju
arī 1905. [gada] dzejoļus vāciski, varbūt kam noderēs.

Viena maza luga5 nodomāta pašā uzbūvē kā Tev dāvi-

nāta (māsas un brāļa temats), ir kopš gada gatava. Tu re-

dzi: es arī biju domājis to Freiligrāta vārdu, mans mīļais
sirds dārgumiņ.

Nu norakstu visas bēdas, paliek pāri tikai cerības; iz-

dzēsts viss nelabais mūsu starpā, paliek pāri tikai viss

labs, uz to būvēsim tālāk. Pavasars, arī cilvēces pavasars,

taps taču par vasaru, lai arī nobirtu pāris skaistākie ziedi;

un mēs personiski dzīvosim, kaut arī salauztiem kauliem,

un, kad mēs būsim kam vajadzīgi, mūs sauks. Es tevi

skūpstu, mazā Pumpiņa, un nesu Tevi uz rokas, kā toreiz

skaidrā bērnībā.

322.

P. DAUGEM

Kastaņolā 1918. gada 27. maijā

Manu mīļo, labo, dārgo Pauli, tāds pārsteigums, tāds

prieks man bij, kad piepeši ieraudzīju it kā Doriņas rakstītu

adresi. Tava vēstule un Doriņas kā divas mīļas skaņas

ieskanējās no tālienes, kā atmiņas no dzimtenes, kura arī

man reiz bijusi. Ja dzimtenes vietu kas var izpildīt, tad

mīlestība, un to es no Tevis saņemu, un tā mani aizkustina

katru reizi. Man jāsavaldās, lai arī tagad nepadotos jū-

tām, jāraksta īsi, un tas ir tik grūti šinī brīdī. «Vai es ne-

skatoties uz Tevi citām acīm?» Tu šaubies. Nē, dārgo, kad

man tik pieder Tava sirds, tad man pietiek, es Tev jau
reiz rakstīju. Un Tava galva man arī nav sveša un pretīga,
kā Tu domā, viņa taču liekas bieži vadīties no sirds. Tātad:

nesaņēmi Tu no manis ziņas, tāpat kā es no Tevis ne, tā-

dēļ ka Šveice nepieņēma nemaz korespondenci uz Krie-

viju, tā tas vēl tagad. ■— «Vecais Mors» 1
nav še bijis un

nav man nekā nodevis. Tavu sūtījumu, par kuru Tu pērn

rakstīji, neesmu arī saņēmis; pēdējos Tavus 2 sūtījumus

dabūju pērn aprīlī. — Kad es domājot atgriezties uz mā-

jām? Māju man nav, Latvijas nav vairs, latviešu tautas
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nav vairs, — kurp lai es atgriežos? kam es vajdzīgs? Kad

būs pēc manis kam kāda vajadzība, gan mani sauks un es

iešu, kā vienmēr esmu gājis, kur sauca pienākums. — «Pa-

tieso, pārliecināto, godīgo ideālistu ceļš», kā Tu saki, tas

arī mans ceļš, jo es tāds esmu. Es arī domāju, ka mēs la-

bāk un intīmāk saprastos, ja būtu kopā Krievijā. Es arī do-

māju, kā Tu, ka darītas neskaitāmas kļūdas Tavā pusē,
bet es esmu pretnieks tikai šīm kļūdām (kā jau tiku Tev

rakstījis sen). Es domāju, ka šīs kļūdas aizkavēja revo-

lūcijas gaitu un sekmes un apdraudēja viņas uzvaru, bet

es arī domāju, ka tomēr nav vēl viss galīgi samaitāts, ka

var vēl daudz par labu vērst, un arī to: nekad ideāls tā ne-

piepildīsies, kā domāts, bet jāatzīst panākums; arī franču

revolūcija tika pazaudēta un tomēr bij milzīgs ieguvums.
Ir liela kļūda to neatzīt, un tāda ir arī, kad, kā Tu saki,

mazinieki boikotējot 1. Maija svētkus. — Man še tālumā

tas labums: stiprāk sajūtu sāpes par visiem notikumiem,

bet, kad pārsāpējis, tad es tālāk un skaidrāk redzu nekā

jūs, kas pašā mutulī iekšā; mutulī būdams, es domātu

tāpat kā jūs! Ko es domāju, to Tu zini no maniem rak-

stiem un manām vēstulēm Tev. Kā liekas, pie jums

par mani vairāk spriež pēc baumām. Uz savu spēju skaidri

domāt, tāli redzēt un silti just es paļaujos arī tagad, tās

man rādīs ceļu, un, ar vai bez manis, tam pieder nākotne.

Jābeidz, bet varbūt būs iespēja vēl rakstīt un varbūt sa-

ņemšu no Tevis vēl ziņu un atbildi. Par dažām ziņām pa-

lasi Doriņai rakstīto vēstuli, es nevaru divreiz to pašu
rakstīt. Un nu, mans dārgais, esi mīļi, sirsnīgi skūpstīts,
uzturies vesels, Tava dzīvība dārga. Tavs Jānis.

Mīļi sveicieni no Elzas2
.

Nezinādams, vai esi vēl vecā dzīvoklī, pielieku Tavu

vēstuli Doriņas kuverī. [Paraksts.]

323.

J. VECOZOLAM

Kastaņolā 1918. gada 7. jūnijā

Mīļo biedri, nosūtu Jums līdz ar šo Niedras «Bārenis

un Brūnā». Atsūtāt Jūs atkal man, lūdzu, Jūsu rakstītu

interviju ar Bērziņu (Ziemeli). Preses nodaļā Jūs būsat
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savā vietā kā rakstnieks; kad Jūsu raksti parādās atklāti —

tad, lūdzu, tos man ari piesūtīt. — «Ziņas no Latvijas» :—
vai ir laikrakstā? tad to arī lūgtu. — Par kuru «veco vīru»,

kas upurējis savu bārzdu, Jūs runājat? Vai par Fr. Vein-

berģi, vai par mūsu J. Krauzi? — Ar prieku un nepacie-

tīgi gaidīšu dārgos viesus (kā viņus sauc? varbūt dažus

pazīstu) no dzimtenes; tāpat ziņas no Ziemeļa. Mīļi sveici-

nāt visus. — Es dabūju caur b. Dr. [Senklovski?] vēstuli no

māsas Maskavā. Aizsūtīju b. [Senklovskim?] atbildi — vai

tāda saņemta un vai aizies šinīs dienās ar kurjeru uz Krie-

viju? Man viena miruša krievu biedra1
nāve jāpaziņo

viņa mātei, — vai to varu arī caur kurjeru? Atrakstāt,

lūdzu, man par to.

Ar daudz labdienām

Jūsu Rainis.

Abs.: A, Naglin. Castagnola pro Lugano.

324.

K. MOBĒRAM

Kastaņolā 1918. gada 1. jūlijā

1.7.18.

Mans dārgais un godātais kungs!

Man ļoti žēl, ka Jūsu veselības stāvoklis Jums vēl neatļauj
atgriezties Lozannā. Persona, par kuru es devu mājienu
savā iepriekšējā vēstulē, Ir palikusi Lozannā, kā rakstīju,
un meklēja Jūs, un nav varējusi doties uz Montānu. Un

Ozoliņas kundze, kuras vārdu Jūs arī citējāt, tagad gaida
Jūsu atgriešanos Lozannā, lai Jūs satiktu. Ari Milda Robi-

ņas jaunkundze gaida Jūs Lozannā, grib strādāt, bet bieži

ir slima. Mēģinājums izpētīt Krievijas mazākumtautību

apvienošanas iespējas mums, latviešiem, nozīmē tiekša-

nos atbrīvoties no ģermāņu jūga un panākt Eiropas demo-

krātiskā federālisma uzvaru. Kas nekalpo šim mērķim, tas

mums neder, Demokrātijas uzvara ir ļoti tuvu, šajā cerībā

esmu ar Jums vienis prātis, mans dārgais kungs.
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325.

M. NĪDERMANAM

Kastaņolā 1918. gada 2.—4. jūlijā

2.7.18.

Ļoti cienītais profesora kungs!

Man ir sevišķs prieks ar Jums iepazīties un pie tam vēl

tik patīkamā veidā: es sirsnīgi pateicos par negaidīto
«Niedrīšu Vidvuda» piesūtijumu! Pēc sveiciena no [mis-

tas?] es pastāvīgi interesējos par salīdzināmo valodniecību

un ceru no mūsu pazīšanās gūt jaunu ierosmi un stimulu,
kam vajadzētu nākt par labu arī maniem literārajiem dar-

biem. Diemžēl šaubos, vai Jūs no manis gūsiet līdzīgu
labumu, kaut arī es mēģinu papildināt manas trūcīgās zi-

nāšanas ar labu gribu. Un nu pie kartupeļiem un stārķiem!

Sākumā — vispārīga piezīme: 1) abi vārdi ar savu bagā-

tīgo tēlainību ir bijuši latviešu valodā kuplā skaitā, izpla-
tīti ne vien šauri lokāli, bet gan plašos vai pat veselos va-

lodas novados. Lielākā daļa no tiem gan ir pakāpeniski
pazudusi kopš literatūras un vispār kultūras izplatīšanās,

kopš dzimtbūšanas atcelšanas 1860. gadā. Literatūra — se-

višķi laikrakstu valoda — ir reducējusi nosaukumu lielo

skaitu uz nedaudziem, ne tieši labāk izvēlētajiem. Valo-

dām gluži nevajadzīgi ticis uzspiests daudz sveša. Tā iz-

nāk, ka, piemēram, jaunā paaudze pazīst vienīgi vēl sveš-

vārdu stārks, svētelis viņiem ir grāmatu valoda.

I Kartupeļi. Bez Jūsu minētajiem ir vēl šādi nosaukumi:

buļbas, buļvas, bulīši, bumbezi, bumburi, kartiņi, kan-

kurni, kankani, tupuļi.

2. Runciņus var atrast arī Ulmanī, «Latviešu vārdnīcā»,

1872, 230. lpp. I (sleja) rinda no apakšas, bez tālāka pa-

skaidrojuma, tātad kā nosaukumu, kurš vismaz Valkā

(Vidzeme) bija pazīstams. Es neesmu nekur citādi sastapis

kā vienīgi praktiskā pielietojumā. Ari literārajā valodā nē,

bet šāds nosaukums ir visādā ziņā iespējams un nav no-

raidāms.

3. Tad man jāpiezīmē par izloksnēm, ko es pazīstu; es

pats esmu cēlies no Augškurzemes (Ilūkste), esmu dzīvojis
arī Latgalē (Inflantē), kas ar to robežojas, sevišķi Višķos,

Jasmuižā, Preiļos; turpretim mana sieva pārvalda Dobeles
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izloksnes, jo viņa cēlusies no Zaļās muižas1. Zināmā mērā

es pazīstu arī Kokneses izloksnes (un Liepājas apvidus iz-

loksnes Kurzemē). Bez tam rakstu valodu.

3) Literārajā valodā tiek lietots gandrīz vienīgi nosau-

kums kartupeļi, reti tupuļi, tupeņi. Nosaukumu kartiņi,

kārtiņi, kā arī rāceņi saprot visā apvidū, kaut arī rāceņi
visbiežāk apzīmē kāļus.

Āboļi — īstenībā zemes āboļi ir novecojusi grāmatu va-

loda, bet to visur saprot, tāpat kā zemes uobuļi ne vien

Marienburgā
2
, bet visā Latgalē.

Buļbi, retāk bulbas, buļbas, buļbes, buļvas ir parastais
nosaukums visā Latgalē un Augšgalā, lai gan Ulmanis

bulbas min tikai Koknesē. Mazbaltkrievu valodā 6yAt6a

(«Tarass Buļba»), iespējams, no tā cēlušies buļbi. — Buļļi,

bulisi laikam gan atvasinājumi no buļbi.

Bumbuli (Ulmanis min Lambertes muižu, taču izplatīts
arī tālāk Augšzemē), bumburi, bumbezi (Kronvalds, tā-

tad Piebalgā, Vidzemē vai Lejaskurzemē, Krote) — ir vis-

caur lietojams vārds, kas apzīmē bumbuli, izaugumu, —

pārnests uz kartupeļu bumbuļiem.

Par pampaļiem, pimpuļiem — cēlies no pampt, pemt,

pumt — kad pampst, — tātad arī bumbuļi. Vārds pampaļi

sastopams arī beletristikā.

Ķepuļi no ķepa — pilna sauja ar kaut ko netīru,

mitru — zemi, sniegu.

Vārdu bumbuļi, pampaļi, ķepaļi izplatība man tuvāk nav

pazīstama.

Rāceņi — visur lietots Lejaskurzemē: Kuldīgā līdz pat
Dundagai.

Tupini un Tupiņš (Augšzemē, Ilūkstē) — pazīstamas
lauku mājas un uzvārdi.

IV Stārķis. 1) stārks (biežāk šādi nekā stārks vai stār-

ķis). Stārks — Latgalē, ziguris, gārnis, karnis. Citi apzī-

mējumi man nav pazīstami.

2) Stārks, stārķis — visur tiek lietoti: svētelis — vēl gan

visur saprot, kaut gan maz lieto, laikam gan ir bijis
īstais apzīmējums, jo vēl tagad viscaur ir atmiņā. Visā

Latvijā stārķis tiek uzskatīts par svētu.

Lapas kreisajā pusē pierakstīts:
Tautasdziesmās kartupeļi nav minēti, tāpat to nav

mīklās.
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326.

R. BRODAM

Kastaņolā 1918. gada 11. jūlijā

11.7.18. R. Broda.

Skaista, humāna ideja ir «cilvēcībā» rast «tribīni cietē-

jiem», kas apliecina Jūsu dziļo riebumu šausmu un Eiro-

pas kara nežēlību priekšā, kara, kurā atspoguļojas kapitā-
listiskās saimniecības radītās starptautiskās pretrunas.

327.

J. VECOZOLAM

Kastaņolā 1918. gada 1. augustā

1.8.18.

Mīļo biedri, Jūsu laipno vēstuli (ar mīļiem piedāvāju-
miem) saņēmu, Jūs pareizi bijāt nodomājuši, ka nevese-

lība mani kavē Jums rakstīt un, redzot manu nevesļelību],
savā sirsnībā steidzaties man piedāvāt palīdzību, par ko

Jums esmu ļoti pateicīgs. Nu esmu jau dabūjis pabalstu,
kaut gan ļoti niecīgu no Amerfikas] Sarkanā Krusta, un

nevaru tādu pieņemt no misijas, tas būtu pret manu pār-
liecību, un to es nedarīšu, kā jau Jūs mani pazīstat. Nu

Jūs runājāt tālāk, vai man būtu kādi darbi, ko varētu

klajā laist izdevējs, un minējāt, ka izdevējs varētu būt

Latviešu [lietu] komisariāts.

Bet Jūs varētu man palīdzēt citā lietā: vēstulē (ko at-

veda man majā no Krievijas misijas) P. Dauge prasa, vai

«vecais Moors»1 nodevis man sūtījumu no P. Dauges, t. i.,

ienākumus no kāda izrīkojuma pērn vasar par labu As-

pazijai un man. Šo naudu es neesmu saņēmis un arī ne-

zinu, kas ir tas «v. M.». Kad Jūs būtu tik laipni par to ko

sazināt un man atrakstīt? Jūs vaicājat tālāk, vai man būtu

kādi gatavi darbi, ko tagad izdot Krievijā. Tādi būtu gan.

Izdot varētu, kā Jūs sakāt, Latv. lietu komisariāts. Un, kā

man raksta P. Dauge (vēstulē, ko man atveda misija tagad

majā), tad viņš strādājot komisariātā, tas laikam ir Latv.

1. komisariāts. Tātad manu darbu izdošana būtu viņa rokā.

Tas man ir liels prieks, un es savus darbus tūdaļ varu
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'dot, jo P. Dauge, kaut gan mēs tagad uzskatos <ne visur)

nesaskanam, ir viens no maniem visvecākiem un visintī-

māķiem draugiem. Viņš man pāri nedarīs nekādā ziņā,

ne garīgi, ne materiāli. Jūs varētu viņam rakstīt, ka es

ar mieru savus darbus [izdot], lai viņš nosaka honorāru

un avansi. Es tik brīnos, ka viņš man savā vēstulē par to

nekā nerakstīja, bet tā vēstule steigā rakstīta un īsa.

— Žēl arī, ka Jūs man par to nekā agrāk nerakstījāt, at-

rakstāt tagad: kādas latv. grāmatas ir izdotas, un atsūtāt

man grāmatas pašas: varat iedomāties, ka tās mani visai

interesē. Tāpat žēl, ka Jūs man neatsūtat, kā bijāt solī-

juši, savu interviju ar b. Bērziņu
2, kā arī savus rakstus

iekš «Russ[ische] Nachrich[tenļ». Informēt par lielās Revo-

lūcijas] notikumiem, idejām un ieguvumiem ir taču pre-

ses biroja nolūks, kā Jūs pats sakāt. Kad birģeliskā prese

maz ziņu izlieto, tad vajdzētu taču vismaz vienu re-

volucionāru, kā mani un daudzus, informēt, neatstāt uz

vienpusīga oficiāla telegrāfa aģentūras. Man liekas, tas

būtu pat Jūsu pienākums. Tāpat man žēl, ka ar b. Bēr-

ziņu neesmu vēl saticies. Mēs uzskatos pretnieki, bet abi

sociālisti (šķiras ne mērķis, bet līdzekļi), un tiem neva-

jadzētu savā starpā vairāk šķirties, ne kā pilsoņiem. Es

saprotu gan, ka viņam daudz darba, bet viņš arī nevesels,

un pāris dienu atpūtas, jaukais ceļš un maigais dienvid-

gaiss darītu, dotu viņam pēc lielāku darba spēju. Kad

viņš nodomājis braukt, tad tas būtu jādara itin tūlīt, lai

nav par vēlu. [Viss teksts vertikāli pārsvītrots.]

Vēstules malās pierakstīts:
Nosūtīt «Vaidelotes» pirmrakstu (kur daudz darba pār-

rakstot) būs grūti. «Jāzeps» arī nav skaidri pārrakstīts.
Kādas būtu Jums izredzes, un vai man jāsteidzas ar pār-
rakstīšanu?

328.

J. VECOZOLAM

Kastaņolā 1918. gada 27. augustā

27.8.18.

Vecozol! Mīļo biedri! Par «Vaideloti» Asp[azija] liek

Jums sacīt, ka turpinās viena cēliena pārrakstīšana un

drīz Jūs to saņemsat. Tāpat aizsūtīšu Jums vienu eks-
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[emplāru] «Vaidelotes». Kad «Jāzeps» droši varētu tikt

uzvests vēl šo sezonu, kā Jūs sakāt, tad es likšos tūliņ
klāt pie viņa pārstrādāšanas un pēc mēneša diviem Jūs

viņu dabūsat. Jaunas lugas uzvest mēdz sezonā pavasara

pusē, majā, jūnijā <un tad līdz tam laika diezgan), kad

lugas saņem līdz ziemassvētkiem, tad arī vēl paspēj uz-

vest. — Par manu darbu izdošanu Krievijā Jūs cerējāt

atbildi no Lat[viešu] l[ietu] komisariāta pēc apm. 2 ne-

dēļām; tās nu pagājušas, bet atbildes nav, un man liekas,

nav arī cerama no Maskavas. Tur, pēc avīžu ziņām sprie-

žot, pēdējā laikā" Latvija netika vairs tā noliegta un ap-
karota kā agrāk, un ar to priekš manis atkrita viena gal-
venā starpība starp Maskavu un mani, es varēju atkal

tuvoties Maskavas programmai, kā jau lielinieks, kas at-

zīst <ne ārēji vien) arī Latvijas pašnoteikšanos. Nu Lat-

vijas reprezentēšana Maskavas akadēmijā 1
man rāda, ka

es alojies un Latvija top tāpat kā agrāk noliegta, jo vīrs

ar cauro zeķi, Latvijas noliedzējs, kā ironija top iecelts

par viņas reprezentantu
2. Brīvās Latvijas garam un dvē-

selei ir citi reprezentanti. Un, ja arī te ir pārpratums un

gribēja teikt ne Latvijas, bet latviešu lielinieku — bez-

tautībnieku, — tad i tiem ir tiešām cienīgāki reprezen-

tanti, kas ko nozīmē latv. literatūrā un zinātnē," nevis

šinī arodā pilnīgi nepiederīgais Daniševskis. Tas pa zeķes

caurumu var tik izkrist ārā. Viņa iecelšanu Latvija var

sajust tikai kā apvainojumu un citas tautas atzīt par

Latvijas nabadzības zīmi. Un kad nu varbūt tiešām izrā-

dās, ka šī nabadzība nepiemīt Latvijai, bet viņas nolie-

dzējiem? Jo taisni revolūcijā ir visgrūtāk iztikt bez sa-

jūsmas un bez garīgā elementa. Esmu nogaidījis Jūsu un

Maskavas atbildi. Sakāt, vai ir tiešām cerības, ka šis D.

Maskavā izdod manus darbus? Kad literatūras un [zināt-

nes?] nicināšana atmaksājas viņas nicinātājam?
Par viena darba izdošanu še ārzemēs man vēl būtu tāds

projekts: sastādīt mazu krājumiņu no manām revoluc.

dzejām vācu valodā un izplatīt tās Vācijā. Ko sakāt par

to? Man daži dzejoļi ir jau tulkoti. — Vai kārtīga pasta
satiksme starp Krieviju un Sveici ir atkal atklāta? Vai

tam ir zīme, ka man nupat pienāca daži NN latv. avīžu?

Vai «C.»3 Jums jau pienāk? Bet tad man arī nupat atnāca

atpakaļ vēstule, ko es rakstīju priekš 1 x h gada St[učkas]
kundzei. Citas vēstules man nekādas kopš gada nepienāk.
B[iedram] Bērzfiņamļ daudz paldies par viņa pūlēm un

daudz labu dienu. Broš[ē] vēstuli nosūtīšu.
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329.

O. FORELAM

Kastaņolā 1918. gada 1. septembrī

1.9.18. O. Forels. Telegramma.

70. dzimšanas dienā lielajam vīram vislabākie novēlē-

jumi ilgam mūžam un labklājībai par svētību cilvēcei un

dzīvo taisnīguma jūtu saglabāšanai zemes virsū.

330.

J. BĒRZIŅAM (ZIEMELIM)

Kastaņolā 1918. gada 2. septembrī

2.9.18.

Cienīto biedri Bērziņ.

Nosūtu Jums še b. P. Bražes vēstuli, kura nodomāta

pirmkārt Jums, jo viņš lūdz, lai dara viņam iespējamu

pārcelšanos uz Sveici un sagaida pirmā kārtā palīdzību
vispirms no Jums kā Krievijas sūtņa un misijas. Es viņa
neesmu pazinis un viņa man sūtītās dzejas neesmu sa-

ņēmis! Uz šo viņa vēstuli esmu viņam atbildējis, ka rakstu

viņa paziņam.
Ar biedrisku sveicienu.

331.

K.MOBĒRAM

Kastaņolā 1918. gada 3. septembrī

3.9.18.

Dārgais kungs, tik ilgu laiku man no Jums nav ziņu,
varbūt esat aizbraucis uz savu skaisto dzimteni vai sasli-

mis? Kundze, kura gribēja Jūs satikt, 1 ir saslimusi. Tas

pats noticis arī ar Mildu Robiņas jaunkundzi, kura ar ci-

tām studentēm atrodas kalnos vasaras atpūtā. Ari es šo-
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brīd nejūtos pārāk labi. Pāris rindas no Jums mani uz-

mundrinātu.

Sūtu Jums daudzus sirsnīgus sveicienus.

332.

J. BĒRZIŅAM (ZIEMELIM)

Kastaņolā 1918. gada 5. un 6. septembrī

5.9.18. Bērziņam.

Cienīto biedri! Jūsu laipno vēstuli ar Maskavas Lat-

viešu] lietu komisariāta piedāvājumu izdot manus darbus

saņēmu nupat un varu Jums tūdaļ atbildēt, ka man nav

nekas pretī pret manu jau drukāto darbu jaunizdošanu,
kad arī netiek maksāts honorārs. Pirms runāju sīkāki par

maniem jauniem vēl nedrukātiem sacerējumiem, atļau-

jat man vienu vispārēju piezīmi, kura Jums liksies varbūt

pašparsevisaprotama un nevajdzīga — jo labāk tā —, bet

kuru gribu tomēr te minēt, lai nebūtu nekādu pārpra-

tumu; un Jūs, es ceru, man to konstatēsat tikpat pašpar-

sevisaprotami: izdodot manus rakstus, Mask. L. 1. komisa-

riāts mani nekādā ziņā nespiež atteikties no maniem uz-

skatiem un pārliecības, bet atzīst mani par patstāvīgu

individualitāti, —■ citādu nosacījumu, sevišķi honorāra

ziņā, man nekādu nav, — es paļaujos pilnīgi uz komi-

sariāta nolēmumiem, viņš man pāri nedarīs, viņš vienīgi
atraidīs rakstus, kuri viņam liksies nederīgi; ar šo darbu

izdošanu ne komisariāts, ne es neuzņemam nekādu atbil-

dību viens par otra darbību.

Jauni darbi būtu man šādi. I Jau gatavi (tikai pārrak-

stāmi un pēdējo reizi apgtudināmi): 1) krājums dzeju, agrāk

ilegālu (1905), pa lielākai daļai drukātu dažādos partijas

izdevumos, kādas 4—5 loksnes. 2) luga «Krauklīts», tautas

dziesmu motīvā, 5 cēlienu, apm. 2400 rindiņu gara, apm.

8 loksnes, īsāka par «Pūt, vējiņi», un 3) (mazāks) krā-

jums dzeju, partijas dažādos svinīgos gadījumos drukātu,

kādas 2 loksnes.

6.9.18.

II Jau gatavi un (rokrakstā) jau tagad Krievijā (atro-

das) guloši. 4) luga «Spēlēju, dancoju», no kuras laikam

2 cēlieni drukāti Gulbja «Pēterburgas] Avļīzēs]» un vēl
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«Taurētājā». Pārējie 3 cēlieni nekur nav vēl drukāti. Rok-

raksti atrodas vai pie A. Gulbja, [vai] nu [pie] K. Frein-

berga. 5) luga «Jāzeps un viņa brāļi», traģēdija 5 cēlienos.

Rokraksts atrodas pie A. Gulbja; otrs rokraksts pie
A. Mierlauka. 111 cēliens bija jau agrāk drukāts «Domās».

«Hochco h ero čpaTbH» J. Mastera tulkojumā. Tulkojums
atrodas pie Gorkija, kā Masters man savā laikā ziņoja.

Pusgatavi darbi, kuri prasītu katrs vēl kādas nedēļas
2—3, būtu: 1) 1905. g. revolūcijas balādes, kādas loksnes

4, apm., 2) poēma no trimdas laika, apm. tikpat gara,

3) jaunības dzeju viena daļa, apm. 5 loksnes.

lesākti darbi, par kuriem es tagad domāju un strādāju

un kurus varu nobeigt katru pa 2—3 mēnešiem, būtu:

l) traģēdija «Kajs Grakhs», 2) drāma «Marats» un

3) krievu traģēdija 1
.

6.9.18. Aizsāktu darbu man vēl daudz citu, un, kad būtu

uz tiem ierosinums no āras, piem., izteikts vēlējums no

latviešu strādnieku puses, es tos aši nobeigtu un arī aši

uzņemtu un izvestu citus, uz kuriem man aizrādītu, ko-

pībā <aši> viegli strādāt.

Man liekas, Latviešu lietu komisariāta arodā ietelp var-

būt latviešu rakstu izdošana citās valodās, krievu un

vācu. Tur es varētu aizrādīt uz manu rakstu tulkoju-
miem: 1) «Jāz. un v. brāļi»; 2) «Jāzeps un v. br.», vācu

valodā tulkots no Aspazijas; 3) «Zelta zirgs» vāciski — no

Asp.; 4) izlasītas dzejas no maniem krājumiem, vāciski

tulkotas no P. Dauges, Asp. v. c. Pirmo «Jāz.» krievu tul-

kojumu varētu izdot Krievijas Lfatviešu] lfietu] komisa-

riāts], kamēr vāciski tulkoju ārzemēs privāti. Es pats esmu

domājis sevišķi uz revol. dzejoļu vācisko izdevfumu], bet

mani līdzekļi to neatļauj. Šinī ziņā Vecozola mēģinājums
ir teicams.

VII Mēs katris domājam no otra, ka tas gājis nepareizu

ceļu, un tas dara grūti sanākt kopā, bet jo grūtāka top

cīņa proletariātam (pēc manām domām, nepareizā ceļa
dēļ), jo kritiskāks top viņa stāvoklis, jo tuvāk es viņam jū-
tos, jo vairāk (atkrīt visas domstarpības), jāatmet, jāaiz-
mirst viss bijušais un jārauga palīdzēt tiem, <kas visam

par spīti ir tomēr biedri), ar kuriem mani vieno gala mēr-

ķis; jauna proletāriska nākotnes iekārta.

VIII Par sīkumiem varu runāt īsāk. Nekādu sevišķu no-

sacījumu honorāra ziņā man nav, es paļaujos pilnīgi uz

komisariāta nolēmumu, viņš man pāri nedarīs.
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Tāpat es ceru, Latviešu lietu komisariāts nedarīs pāri

Latvijai un man un izlīdzinās bijušos apvainojumus.
Jūs man tad paziņosat, mani intriģē jaunais L. 1. k. ho-

norāru veids, vai pēc loksnēm, vai pēc visa darba, vai ap-

gāds saistīts, vai brīvs pašapgāds un cit, vai izrāžu hono-

rārs, vai citāds veids v. t. 1.

333.

J. BĒRZIŅAM (ZIEMELIM)

Kastaņolā 1918. gada 8. septembrī

8.9.18.

Latviešu lietu komisariāts piedāvājas arī manu jauno
sacerējumu izdošanu, neminēdams nekādu noteikumu un

atstādams man ar to pilnīgu brīvību pārliecībā un darbībā.

Tas ir augsti atzīstams un pieņemams piedāvājums. Tāds

uzskats, kas rāda tādu uzskatu plašumu bez šaursirdības,

kāds vienīgi cienīgs proletariāta ar viņa plašo un dziļo

pasaules nākotni. Tas rāda, ka proletariāts saprot instink-

tīvi galveno dzejā, bet it sevišķi savas dzejas proletisko
būtību, dzīves iespēju, kura pastāv tikai augstākā brīvībā,

kādu pilsoniska pasaule tur nekad nespēja dot, jo pate
dibināta uz nebrīvības. Tas rāda, ka proletariāts sapratis
arī, ka dzejas dvēsele ir individualitāte, t. i., arī tauta, un

ka dzejas saturs pastāv laika garā, kas gatavo nākotni

jūtās caur pagātni un tagadni. Jūs skaisti sakāt, ka latv.

strādnieki gaida ziņas no sava dzejnieka, es varu atbil-

dēt ar Jūsu pašu vārdiem: Rainis nāks viņiem talkā šinī

grūtajā cīņu un pārbaudījumu brīdī, jo cita ceļa viņam nav

pēc viņa pagātnes.

No latviešu proletariāta es sagaidu, ka viņš dos man

Latviju, kas man dod brīvību, kurā pastāv manas dzejas
dvēsele, trešais — laika gars •— manī pašā ir vēl dzīvs.

334.

K. OZOLIŅAM

Kastaņolā 1918. gada 8. septembrī

8.9.18. K. Ozoliņam.

Jūsu kartiņu saņēmu. Redzu, ka bijis pārpratums ar

manu telegrammu. Ar to es gribēju tikai apprasīties pēc
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Jūsu māsas kundzes1 veselības, ne pēc viņas uzturēšanās

vietas, jo viņa laiku atpakaļ bija rakstījusi, ka pēc slimī-

bas tikko atgriežoties dzīvē un Bernē, es pieprasīju, kā

iet ar izveseļošanos, un, ziņu nesaņemdams un baidīda-

mies, vai tik nav atgriezusies gripa (viņa še vājniekiem
sevišķi bīstama), sūtīju telegrammu Jums. No Jūsu karti-

ņas visu pārpratumu redzu ar prieku, ka Jūsu māsa, par

spīti visam, atkal sveika un naski darbojas. Ar to man

pietiek. Mīļi pasveicināt un esat pats pasveicināts.

335.

A. POĻAKOVAM

Kastaņolā 1918. gada 18. oktobrī

18.10.18. Castagnola.

Dārgais, cienītais Biedri! Sirsnīgs paldies Jums par man

piesūtīto pabalstu no «Amerikas Sarkanā Krusta». Jūs

mani agrāk brīdinājāt, ka pabalsta izsniegšana drīz iz-

beigšoties, un, tā kā divus mēnešus sūtījuma nebija, es

pacentos šeit iekārtoties tā, lai eksistētu bez pabalsta.
Tas man beidzot izdevās un tagad es varu atteikties no pa-

balsta, kas citiem biedriem varbūt vairāk vajadzīgs nekā

man. — Starp citu, vācieši beidzot ir uzvarēti, un pēc mē-

neša demokrātiskās valstis noslēgs mieru, un tad beigsies
mūsu mētāšanās pa pasauli, ja vien Vācijā neuzliesmos

revolūcija.
Izsaku Jums, dārgais biedri, vēlreiz savu dziļāko pa-

teicību par pūlēm un laipnību.
Ar biedrisku sveicienu

[paraksts].

336.

D. un P. STUČKĀM

Kastaņolā 1918. gada 19. un 21.—24. oktobrī

19.10.18.

Mani mīļie, dārgie, atkal atrastie, nu būs viss labi starp

mums, nu atgriežas atkal jaunība. Lai notiktu kas notik-

dams, lai mūsu domas kur un kā šķirtos, mūsu sirdis pa-
liks kopā.
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21.10.18.

Šīs neizsakāmi mīļās skaistās vēstules, kuras ir pildījusi
Jūsu dvēsle, kas atkal tikusi tik balta un degoša kā jau-
nībā, tās ir arī priekš manis izšķirošs notikums: mana

jaunība, kurai piederat Jūs, atgriežas atpakaļ, izsīkušais

avots sāk atkal sūkties, lai lūko no jauna zaļot vecais,

līkais, baltais bērzs! — Taisnība Tev, mīļo Pumpiņ: vecs,

līks, pliks, balts. No savas jaunības vien jau var smelties

spēkus, pie tās vienmēr jāatgriežas. Arī vēl tas jāsaka:
labi, ka dzīvē ir kas drošs, uz ko palaisties, — par visu

šaubīties dara stipru tikai uz laiku, nekur nebalstīties pa-

dara par putparlauku.
Cik daudz nu uzreiz jāsaka, bet jāpietiek ar to vien, ka

nu būs labi! Jo bez visa vecuma es jau pašlaik arī vēl

slims: gripa, pa otru lāgu, nu jau mēness; ļoti novājina

spēkus, sevišķi nervus; piecelies, pastaigā pāris dienas

kā vesels un liecies atkal. Nevar garīgi strādāt. Gribēju
jau rakstīt Jums tik pāris rindiņu, gribēja Elza rakstīt

viena pati, bet bij kauns, un tā nu cits ļaunums, ka dabo-

nat tik vēlu atbildi, un taču tikai īsu un fragmentārisku
vēstuli: es arī nogurstu, jāraksta paņēmienos, sākta šī vēs-

tule jau sen.

Atbildēšu tikai visvajdzīgāko un īsi, neērti gultā rak-

stīt arī.

Visas šaubas salauza, visu izlīdzināja un par labu vērta

viens vārds no jums, no jūsu dvēseles paša dziļuma, no

sievietes, no Doriņas. Katrai idejai pēdējs pamats un at-

taisnojums ir pie sievietes, pie jūtām. Doriņa teica, ja
mums nebūs lemts kopā uzvarēt, tad mirsim kopā. Tas ir

vārds, kuru es saprotu, ar to es esmu vienis prātis un ar

to esmu jūsējs. Manas domas un uzskatus jūs zināt, ma-

nas jūtas ir vairāk, tur es esmu pats, t. i., mana dzeja.
Mana darbība ir visa manos rakstos un atklātībā, citas

darbības, aizklātas, man nav, kaut ari politiķi to nevar

saprast un ticēt. Tādu pat atklātību un patiesību es. arī

prasu, jo tik tā ir politika.

22.10.18.

Manu pārliecību Jūs zināt un, kā redzu, neņemat man

ļaunā: es gribu Latviju un brīvību; es nevaru iznīcināt

tautu un individualitāti vēsturē, jo tie ir dzīvi (vēstures)

organismi, jo es pats tas esmu; un brīvība ir tas pats, kas

dzīves iespēja. Šo brīvību tautu attīstībai es vienmēr esmu

cerējis no sociālisma vai komunisma, kā Jūs sakāt, jo to
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nespēj vairs dot pilsoniskā (sistēma) jeb kapitālistiskā
valsts un saimniecības iekārta. Kur izšķiroša cīņa starp
kapitālismu un sociālismu, es varu būt tikai sociālisma

pusē, kā es vienmēr esmu bijis, arī kad uzsvēris to, kas

tika aizmirsts cīņas karstumā, — tautību. 20 gadu trimdas

varētu pietikt kā liecība!!

Tad priekš attīstības tautas vajga socialismēt; tad ne-

būs viņu starpā kara. Federatīveiropa, Federatīvpasaule,
uz to Federatīvkrievija kā pakāpe ir sociālist. Formula:

brīva Latvija brīvā Krievijā ir sociālistiska L. sociālistis-

kās Kr-as federācijā. To es ceru no jums; es nepiekritu
tikai, kur to neredzu. Un to es ticu: nedotu jūs, nākotne

to dos visādā ziņā.

23.10.13.

Proletariāta diktatūra kā katra diktatūra uz laiku ir

vēsturiski nenoliedzams cīņas līdzeklis, viņš ir jāpieņem
kā tāds. Sovetu organizācija no proletariāta diktatūras at-

vasināta, bet viņa nav domāta pārejoša, tātad te jānāk ar

laiku attīstībai. — Vēsturē notiek liela pārkārtotne, jauni

spēki sāk redzami darboties, viss pasauls izskats mainās,

tad nevar sīkumus kritizēt, paļāt, smādēt, — vai nu jā-
pieņem viss, vai arī jāatraida viss. Jāpieņem viss arī tad,

kad ritums nav gājis to ceļu, kurš bij domāts un cerēts

agrāk. Jo bij iespējams arī agrāk domātais, pie kura ritu-

mam būs jāatgriežas vēlāk, kā tas vienmēr bijis vēsturē.

Es nezinu, vai es būšu īsumā visu izteicis, vai Jūs sa-

pratīsat, kā es gribētu. Par citu var droši īsāk rakstīt:

Sociālistiskās] akadēmijas locekļa godu es pieņemu ar

lielu pateicību 1
.

Tā jūsu atzinība par maniem 20 gadiem
trimdas un rakstu; būtu pieņēmis ari, kad jūs nebūtu ma-

nis prasījuši, domādams, ka jūs darāt kā Perikls; ari tā-

dēļ vēl, ka Jūs nepieņēmāt manu dāvājumu «Gals un sā-

kums». Kā atzinībā par mūža cīņu sociālisma labā jums
vajdzēja iecelt arī Gorkiju, neskatoties uz to, ka viņš vie-

tām nav piekritis, viņš tomēr ir reta(jūsu) mākslas zvaig-

zne. (Atkal Perikls. Gorkijs) Jums vēsturē nekaitēs, kad

būsat lieli, lielu lietu nesdami.

23.10.18.

Jūs tik mīļi, skaisti rakstāt: braukt tūliņ mājās, jūs mums

sagatavošot mājas citas ... Nepieciešams būtu pašam re-

dzēt, lai pats varētu spriest, pašam atjaunoties, un tad

senās ilgas. Mēs bijām tūliņ spārnos, gripa apcirpa; vā-
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jums tagad, un jāsargoties vēl ilgu laiku, sevišķi no ceļa
un sevišķi veceņi tiešām te mirst ļoti daudzi, un ko jūs ar

tādu iesāktu, jums jau vajdzīgs dzīvs.

24.10.18.

Ar ārsta ziņu varētu braukt tikai pavasarī, bez ziņas

katrā laikā. Labāk vienu gadu nodzīvot ar savējiem un

tad beigas, nekā desmitiem gadu ar svešiem. Bet pie kāda

darba jūs mani liktu? Vai es jums noderētu arī kādā prak-
tiskā vietā, jeb vai tik [ar] beletristiku? (Žurnālistiku es

kā amatu nespēju.) Praktiski es labprāt darbotos, lai at-

pūstos no literatūras, bet vai jūs varēsat man ko uzticēt,

jo mani miesas spēki tiešām vāji un arī garīgi es atsveši-

nājies no dzīves. Ja nu gribat no manis literatūru, tad

varu palikt arī še.

Bet tad nu jums jāraksta arī, ko lai es rakstu. B. Zie-

melim es nodevu garu listi no darbiem, kas man pusga-

tavi; bet viņš man neatbild, kurus lai es sagatavotu, vispār
nedod nekādu atbildi, nu jau mēness, redzējis es viņu ari

neesmu, un es palieku kā zara galā. Viņš varbūt manu

vēstuli sūtījis uz Maskavu, būtu ļoti labi, bet i tad jau

varēja būt atbilde. Man tādēļ tas vajdzīgs, ka es svešs

palicis dzīvei un jums. Man tādēļ vajdzētu būt arī mā-

jās, lai es sasūktos jaunās dzīves, arī lauks nevar ražot,
kad nedabū lietus. Es no sevis vien ražojis, kā rādijs iz-

staro mūžīgi spēku —- bet mūžīgi mirdams. Taisnība gan
arī tā, ka man būs grūti iet atkal dzīvē un pie cilvēkiem:

es bijis kopā tikai ar sevi un vēstures un fantāzijas tē-

liem; es izlutinājies miesīgi ar maigo klimatu un garīgi
ar maigu sabiedrību. Bet jāiet ir un jāatjaunojas ir.

337.

J. BĒRZIŅAM (ZIEMELIM)

Kastaņolā 1918. gada 28. oktobrī

28.10.18. Bērziņfam],

Godājamo biedri! Daudz paldies par vairāku «Cīņas»
NN piesūtīšanu; es to nodevu atpakaļ aizvešanai tam

simpātiskajam (klusajam.) jauneklim
1
,

kas bij še 2 ne-

dēļas atpakaļ; ir prieks, redzot tādu priekš savas lietas

sajūsminātu cilvēku, tas ar savu personību vien propa-
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gandē. Viņš atkārtoja man Jūsu nodomu atbraukt, par

kuru Jūs arī pats rakstījāt, un es Jūs ar prieku — kaut

velti — jau kopš IV2 mēn. gaidīju, jo tiešām ir daudz kas

pārrunājams, ja tikai ari es varētu būt lietai derīgs, rak-

stīt grūti, sevišķi man ar savu neveselību.

Gaidu no Jums ziņas par saviem rakstiem, lai nekavē-

tos strādājot un Jums nosūtot, <un varētu Jums ko nodot

rokā).
Jūs izrādījāt dzīvu intresi par tiem; atsūtījāt avansi

un nu uzreiz — <IJ/2l J /2 mēn.) veselu mēnesi klusat. Gaidu

ziņas, vai būs vēl kāds kopbrauciens. Gaidu turpinājumu
no «Cīņas» NN. Man vēstules priekš māsas un svaiņa un

P. Dauges Maskavā, — gaidu, kā un kad tās sūtīt, jo esot

grūtības. Gaidu atbildes, protams, bet vislabāk Jūs [pašu],
nu jau IV2 mēneša; nebūt nepārprotu, ka Jums daudzums

svarīgāku darbu un Jūs arī neveseli.

338.

P. STUČKAM

Kastaņolā 1918. gada 7. novembrī

7.11.18.

Gorkija latv. krājumu
1

dabūju, daudz mīļu paldies. Ko

teikt — brangi reprezentējis latviešu literatūru svešā

tautā! savs rakstiens un stils, mīlīgums un strauji uz

priekšu dzenošs, velkošs spēks, bagātība, pilnība un vie-

nība, dzīve, spēcīgs elēģisms kā agrs pavasars poēzijā.
Var gan rādīties latvieši ļaudīm pasaulē, un tās tik jau-

nais koks cik košs balsts un pamats reizē — kā plašs zaļš
lauks latviešu dzeja. Lielākais nopelns ir sastādītājiem 2

,

kopā lasot, tik var visu vienā laidā aptvert, cik liels no-

pelns sastādītājiem... Zēl tikai, ka ievadītājs3 ir tik pa-

zemīgs un par atvainošanu ved mūs pa pakaļdurvīm, mēs

varam iet pa lielajām. To sastādītāji labāk sapratuši.
— Jūs taču esat gaiši literāriski cilvēki, ko liedzaties! Te

ir liela saprašana un sajušana tautas būtībai un dzejai, tik

īsā krājumā dot sajēgu par lielu organismu! Jūs esat vai-

rāk spējās nekā izliekaties. Un ko liedzaties. Jūs esat ari

vairāk jūtās! Jūs taču mīlat savu tautu! Arī Tu, P. t. d.4
,

tātad ar visu Tavu neģēlību, ari Tu mīli latviešu tautu,

lai Tu kā viņu vajā un medī, un vari, un gribi pat nokaut,
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un aiz lielas puisīša kaunības zooloģiskā dārzā vai mu-

zejā Tu gribi ielikt savus latviešu paraugus nākotnei. No

šīs dienas es neticu Tavai latviešu nīšanai, aiz mīlas Tu

nīsti arī, Tu slēpmanis, visi humoristi slēpj savas jūtas. Tu

man daudz sāpes esi darījis, ne ikreiz es Tevi sapratu,
drīz es arī pats būtu beidzies līdzi tautai. Bet nu neslēpies
vairs, atklāj savu mīlu, lai var no kapa celties mūsu tauta

un caur sociālismu dzīvot. Brīva Latvija, t. i., sociālistiska

Latvija, un jauna, brīva, sociālist. pasaule; kā bij mana

pirmā formula dzejā, ko jūs arī nesapratāt.
No vairākām vēstulēm, ko Doriņai rakstīju, man pēc

diviem gadiem atnāca atpakaļ kā nenododamamana kārts,
kurā biju rakstījis par Gorkija «Latviešu krājumu».

339.

F. CIELĒNAM

Kastaņolā 1918. gadā

Mīļo, dārgo biedri, kāds priecīgs pārsteigums! Necerēta,

negaidīta Jūsu vēstule. Nu jau vairāk nekā gads, kopš ne-

bij no Jums ne mazākās ziņas; pēdējā karte bij Jums no

Zviedrijas aizbraucot uz Krieviju, tad Jūs priekš manis

iekritāt kā akā. 7 Jūsu telegrammas neesmu dabūjis, ne-

maz nerunājot par vēstulēm; arī no Dziļlejas vai citu pu-

ses ne vārda. Tik stingra ir tagadējā cenzūra. Drīz pēc

Jūsu vēstules saņēmu no A. jkdzes «Lļaikaļ Dļomasļ» caur

Stokholmu. Bet tad atnāca arī 10 N. «Strļadniekuļ Balss»,

tieši, laikam caur Vāciju (trūkst N 2, 6 un 8). Vēstules

vēl nekādas caur Vāciju no Krievijas nav pienākušas. Šo-

dien tik saņēmu atpakaļ mana paša pērn janvārī (1917.)

uz Krieviju rakstītu apdrošinātu vēstuli ar franču pie-
zīmi. Vai nu sāksies pasta satiksme starp Krieviju un

Šveici? Būtu labi, jo citādi, kā lai nosūtu Jums, avīzei un

«Laika Domām», un izdošanai rakstus? Pērn sūtīju grā-
matiņu, dzeju «Strādnieku Avīzei», bet neaizgāja, tāpat

neaizgāja telegrammas un mazāki raksti. Kandidatūras uz-

aicinājumu uz Satversmes sapulci saņēmu, kad jau viss

bij beigts. Tā viņi prata noturēt. Par «Laika Domām» ļoti

priecājamies, tāpat, par «Strādnieku Balsi». Ja iespējams,
tad piesūtāt arī citus savus izdevumus, arī raksturiskākos

pretnieku rakstus, lai varam cik necik orientēties, jo ve-

selu gadu nav nekādu oriģinālziņu. Nu, dārgo biedri, par
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Jūsu projektiem, jo par Jūsu veselību, par mīļo Mājas
kundzi Jūs jau nekā nerakstāt. Jācer, ka viss iet labi, lai

gan Jums abiem labāk derētu Šveices klimats. Mums ar

veselību gāja itin vāji, tagad nu atpūšamies palēnam.
— Labi būtu, ka Jūs būtu še Šveicē arī — Jūsu projektu
dēļ. Te vajga kustīga cilvēka, kas daudz satiekas un

visur paspēj, kas aši projektē un kas spēj aši rakstīt. Vaj-
dzēs tādu kā informācijas biroju. Un reprezentantu, kas

visur aiziet un personīgi paskaidro. — Jūs domājat uz

mani, bet ko tad es no visa tā spētu izpildīt? Tikai rak-

stīt un tad arī ne aši. Mana veselība ļauj man darboties

tikai vēl klusumā un lēnumā, es citādi pagurstu, un nekas

neiznāk.To man pierāda izbijusī Latviešu komiteja Šveicē.

— Vislabāk ir, ka es strādāšu priekš latviešu lietas literā-

ri ski. Jūsu še trūkst Šveicē. Jo Sēja labs spēks, bet viņš
tāpat maz kustīgs kā es. Varbūt ka viņš top aktīvāks tad,

kad viņam liels uzdevums, jo viņu nospiedušas laikam tik

personiskas rūpes. Un tās aizmirst darbā. Es viņu ieteiktu

visādā ziņā. Bez tam viņš tagad bez vietas un var pārcel-
ties kur grib, piem., uz Bērni, kas, piem., man būtu ļoti

grūti. Bet vajdzētu atrast iespēju, ka viņš ko pelnītu; nau-

das vajdzētu arī citiem biroja un darbības izdevumiem, un

vai to varētu piegādāt no Krievijas? Jo še latviešu tik

maz, ka nav cerības uz pabalstu. — Vēl būtu viena

iespēja: informāciju (tehnisku vien, bez komitejas vadī-

bas) uzdot jau pastāvošam Liepiņa birojam, jo Liepiņš sa-

nīdies ar A. Ozoliņ kdzi, atšķīries no viņas un uztura pats

savu. informācijas biroju, tā ka te Šveicē divi latv. biroji.

Liepiņa saucas «Bureau Letton d'informations Basel» 1
un

A. Ozoliņ kundzes: «Bureau dc Presse Letton-Lettische

Presse Bureau Bern»2
.

Bez tam ir lieliniekiem «Russische

Nachrichten»3, Bern. — Liepiņš ir bez kādas partijas pa-

balsta un karājas īsti gaisā; maz arī ko raksta. Viņš nu

gan būtu laikam ar mieru, bet, vai ar viņu var būt mierā,

nezinu. Nezinu, vai viņš agrāk bij lielinieks? Labums tas,

ka viņš tehniku pārvalda; bet dzīvo nomalē — Bāzelē.

— Tehniku laikam pārvaldītu arī b. Varkals. Abi ar Sēju
Bernā būtu labi. — Komitejā, protams, es arī būtu iekšā;
tikai es lūgtu, lai man atļautu še palikt Castagnolā.

•— Mums nu būs pašiem pagaidām viss jāizšķir, jo sarak-

stīties ar Jums ir tik grūti. Ar Liepu arī jau nav ātri sa-

rakstīties; es nezinu vēl adreses. Vili Londonā nemaz ne-

zinu, adreses nav. Rakstu Jums visu vēl bez, saziņas ar

Sēju un Varkali. Varbūt tie zinās arī naudā kādu padomu;
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varbūt no krievu biedriem mazfiniekļiem? — Ka Jums

Petrapilī nav pārāk naudas, redzu jau no tā, ka Jūsu lielā

grāmata («Pavot») 4
nav vēl varējusi iznākt. Tā būtu vis-

pirmā vajadzība. Tāpat mazāki memorandi, par kuru, kā

redzu no «Strādnieku Balss», ir spriests pie Jums Petra-

pilī. Tātad naudas ir ļoti maz, un Jūs runājat par manis

pabalstīšanu! Protams, būtu labi saņemt pabalstu, jo šejie-
nes pabalsts nav lielais, pēdējā laikā 80, 70, 60, 30, franku

pa mēnesi, — bet kur tad Jūs pats? [Tālākā teksta trūkst.]

340.

K. MOBĒRAM

Kastaņolā 1919. gada 4. janvārī

4.1.19.

Novēlu Jums laimīgu Jauno gadu, patiesa miera gadu,
novēlu Jums pilnīgi atgūt veselību un jaunus spēkus
auglīgam un tālejošam darbam, no kura mirdzuma ceram

izmantot arī mēs. Tagad, pateicoties uzvarai, mana nabaga
dzimtene, par kuras laimi Jūs tik sirsnīgi runājat, kopš
1 mēneša bauda tā gribēto neatkarību, bet nav zināms, vai

tas būs ilgi. Mūsu liktenis ir vēl nezināms, no mūsu gri-
bas tas atkarīgs vismazāk. Nelaimīga ir tāda būtne, kas

vēl nav atkarīga pati no sevis. Bet visa nākotne cer uz

Jūsu skaisto Franciju un Jums, un tas ir prieks un mieri-

nājums arī mums. Jūs man rakstīsiet, kad [tālākā teksta

trūkst].

341.

J. VECOZOLAM

Kastaņolā 1919. gada 24. janvārī

Dārgo biedri, saņēmu Jūsu vēstuli ar projektu 1
un gaidu

no Jums solītās papildu ziņas. Bet, lai nekavētos, rakstu

Jums jau tūliņ dažus jautājumus, kuri man ceļas. No kā-

das partijas nāk tā amerikāņu izdevēju biedrība? No so*

ciālistiem? vai no kādiem reliģioziem? — Minat man,

lūgtu, vārdā tos 6 latviešu darbiniekus, kurus Jūs uzde-

vāt amerikānim un ar kuriem man būtu jāstrādā kopā.
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— Minat tos desmit darbus, kādus Jūs un Forel k-dze ap-

mēram domājat uzņemt. — Ja krieviem uz apm. 40 grā-
matām doti apm. 20 000 fr., tad grāmatu (200 lpp. biezu)
druka aprēķināta ļoti lēti, un laikam tad drukās ne

Šveicē, bet varbūt Amerikā, jo še par 200 fr. tikko varēs

nodrukāt loksni. — Kā cerē grāmatas iedabūt Latvijā?
Jeb vai grāmatas nodomātas priekš Amerikas lasītājiem?
Jūs jau pazīstat Amerikas apstākļus, tur laikam pietiktu
lasītāju sociālistiskām grāmatām. Kad Jūs būtu jau izsū-

tījis papildu ziņas pirms šīs kārts saņemšanas, tad lūdzu

Jūs tomēr atbildēt vēl arī uz šiem jautājumiem, kuri man

ir no svara.

Daudz mīļu sirsnīgu labdienu no Jūsu Raiņa.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Lugano.

342.

P. SĒJAM

Kastaņolā 1919. gadā, ne agrāk par 29. janvāri

Mīļo, labo, ziņas no Liepājas man tik vien, kā vairs

avīžu N., no Stokholmas sūtīts, izdots Liepājā «Ziņotājs»,

Liepājas strādnieku deputātu padomes orgāns, no jan-

vāra 26. dienas, un otrs pilsoniskais «Kurzemes Vārds»,

tāpat 1. N. — Redzams, ka Liepājā būs Mendera kliķe. 1

Tas sīkais ķepastiņš Menders atbēdzis pie pilsoniskās val-

dības Liepājā, pie vietējiem pilsoniskiem patriotiem un

še ārzemēs liek lamāt sociālistus par patriotiem. Tā jau
ir, kurš muļķāks, tas uzpūtīgāks un bezkaunīgāks. — Vai

Tu biji telegrafējis uz Liepāju? un uz Tavu telegrammu

atbildēja, ka viņi dod pilnvaru Kautskim2? —• Tie mazi-

nieki jums tik mazi, un vēl šķeļas Mendera3
v. c. kliķes

no tiem nost, tātad, mendernieki būs tie sīcenieki. — Tev

pilnvara ir no latviešu Sociāldemokrātijas partijas, ne no

Mendera frakcijas, kura Tev nevar atņemt Cielēna un

centrālās v-des doto pilnvaru; viņa var tikai no sevis ne-

dot Tev. Uz Liepāju atsaukdamies, Tu nevarēji zināt, ka

tur šobrīd naidīga frakcija. — Ko tur vairāk var darīt?

Mums nav nekādas pasta satiksmes ar mājām. Tu jau pie-
prasīji, un Mūllers4 jau atklāti atbildēja, ka vācu vairā-

kuma sociālisti negrib anektēt Latviju, ko vairāk panākt
gribat?
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343.

A. LIEPIŅAM

Kastaņolā 1919. gada marta sākumā

Mīļo biedri, saņēmu Jūsu vēstuli līdz ar pielikumiem
ar daudz paldies. Latvijas provizoriskās valdības uzsau-

kumu netiku lasījis «N[eue] Zūricher Zeitung»; vai tai

Jūs nebijāt piesūtījis, vai tā nebija uzņēmusi? Lūdzu atsū-

tāt man tos Bāzeles avīžu Nr. Nr. un Lozannas «Gazette»,

kur uzsaukums bij nodrukāts. Briesmīgi gan iet tai na-

baga Latvijā! Daudz paldies par sveicieniem no E. Min-

kas! Feriera kgm es labprāt paskaidrošu latviešu un boļše-
visma sakaru, jo man negribas brīnēties, ka nelaimīga
tauta var tik ātri zaudēt simpātijas. — Ļoti priecājos, ka

Jūs tik naski strādājat Latvijas labā un gribat ņemt pa-

līgā projekcijas aparātu. Naudas trūkums! Man ir tāla un

maza izredze izdot kādus rakstus un ko ieņemt: labprāt
Jums tad palīdzētu. Kad Jūs paturējāt Maskavas man no-

domātos 160 fr., es Jums tos labprāt atstāju, jo Jūs gribē-

jāt par tiem pirkt grāmatas. — Jūs tagad žēlojaties, ka

A. Krauzes kdze Jums neatmaksā 200 fr. parāda. Tiešām

tie varētu priekš aparāta labi noderēt, un viņa, es ceru,

Jums arī maksās ar tādu motivējumu. Bet, kad Jūs viņu

gribat pie tiesas sūdzēt, tad sakāt, vai man arī tāpat bij
darīt pret Jums par tiem 160 fr.? Vai tā skaisti izskatītos,
kad latviešu atklātības lieta beigtos ar personiskiem

franku un kapeiku rēķiniem? Vai ir vispār pietiekoši ap-
spriest visus jautājumus no personiska stāvokļa vien, kā

Jūs to darāt? Vismaz tā bieži var kļūdīties. Piem., Jūs kļū-

dāties, domādams, ka es Jums nerakstījis kopš oktobra

Krauļzes] k. dēļ. Es nerakstīju tādēļ, ka biju slims ar gripu
(vēl tagad neesmu vesels), un tādēļ, ka Jūs man neatbil-

dējāt, jo es rakstīju pēdējais. Vispār Jums būtu bijis jā-

zin no manas darbības, ka es esmu cilvēks ar savu paša

pārliecību. Arī tur Jūs kļūdāties, ka mans nolūks ieteikt

Jums draudzību ar A. Kr. kdzi; tā Jūsu personiska lieta,

man rūp un pietiek ar to, ka Jūs draugs latv. atklātības

lietai. Tāds Jūs esat, un to es Jums pieskaitu, un tādēļ es

Jums draugs.

Daudz mīļu labdienu.
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«Lauztās priedes» — tulkojums no Aspazijas. — Viņa

tulko tagad arī «Jāzeps un v. brāļi», puse jau ir gatava.

Ja jūs domājat sākt ar maniem darbiem, kādu tad Jūs

ieteiktu? Sirsnīgi sveiki!

Abs.: A. Naglin. Castagnola, Lugano.

344.

A. KALNIŅAM

Kastaņolā 1919. gada 6. aprīlī

Dārgais cienītais draugs, šodien dabonu zināt, ka Jūs

esat atkal Liepājā, ceru: līdz ar mīļo kundzi sveiki un ve-

seli. Jūsu rokraksti un mantas glabājas pie manis. Kad

Jūs šo vēstuli saņemat, tad es tādā pat ceļā nosūtīšu Jums

Jūsu rokrakstus, mantas sūtīt vēl nav iespējams. Priecā-

jos, ka pēc tik ilga laika atveras atkal izredze uz satiksmi,

vismaz uz satiksmes iespēju. — Mēs še ar veselību kaut

ne sevišķi labi, bet iztiekam. Sūtam Jums un cienītai kun-

dzei visa laba sirsnīgākos vēlējumus.
Jūsu Rainis.

Castagnola 6.4.19.

345.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1919. gada 24. aprīlī

24.4.19.

Mīļo, dārgo Rubi, kāds prieks pēc tik ilgiem laikiem sa-

ņemt no Tevis pāra kartiņu! Nu varbūt varēsim kārtīgi
sarakstīties, par 12 dienām pienāk vēstules. Līdz šim da-

būju tikai ziņas no Otto, zināju, ka Tu esi Liepājā, rak-

stīju Tev, bet, kā redzams, Tu neesi nekā saņēmis. Kad nu

nokārtosies lietas, laidīs cauri caur Vāciju, tad jau mēs

brauksim pie mūsu mīļajiem. Sveicini visus vecos bied-

rus un draugus jo sirsnīgi, un sevišķi redakciju, lūkosim

tūdaļ ko uzrakstīt un nosūtīt mūsu laikrakstam. Es vienu
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N dabūju no janvāra vēlēšanu laika. Lūkojat man atsūtīt
arī laikrakstu. Daudz, daudz labu dienu, uz redzi, Tavs

Rainis.

Atklātnes augšmalā pierakstīts:
Man ir nodotas vairākas vēstules uz Liepāju, kad šī pie-

nāk, tad raksti tūliņ, es sūtīšu.

346.

F. CIELĒNAM

Kastaņolā 1919. gada 24. jūnijā

24.6.19. Cielens. Parīze. Latviešu delegācija. Kamoēna 8.

Esmu aizkustināts no Parīzes latviešu draudzības pierā-
dījuma un mīlas pret Latviju, uz kuras augšāmcelšanos
tie cer, lai gan Antante Latvijai piespriedusi nāves sodu.

Vācu bende Rīgā jau slepkavo,
1

un Latvijas līķis jau ap-
solīts Kolčakam. 2 (Bet nāves cīņā mīt spēks.) Mums paliek
izmisuma spēks un cerība uz tiesību atjaunošanos un līdz

ar to uz Latvijas atdzimšanu.

Antante ir pieveikusi visus savus ienaidniekus un arī

dažus draugus, bet cerēsim, ka ne tiesības.

347.

O. GROSVALDAM

Kastaņolā 1919. gada 30. jūnijā

30.6.19. Latvijas delegācija.

Sekretāra kungs!

Pievienodams divas savas, kā arī manas sievas fotogrā-

fijas un izziņas ar mūsu parakstiem ārzemju ceļojumu

pasēm (mēs gribam atgriezties Latvijā), es Jūs lūdzu, cie-

nītais kungs, likt nosūtīt man pēc iespējas drīzāk vienu no

šīm pasēm. Es Jums ļoti pateicos par «Mēmoire sur la Lat-

via»1
un Latviešu Satversmes sapulces fotogrāfijām, kā

arī vēlreiz no sirds pateicos par Jūsu 24. jūnija tele-

grammu.

Saņemiet, cienītais kungs, manus vissirsnīgākos sveicie-

nus.
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348.

E. BINJAMI

Kastaņolā 1919. gada 6. augustā

6.18.1919.

Ļoti cienītais Binjami kungs!

Saņēmu Jūsu augsti godātā «Coenobium» pēdējo, 109.

numuru un, lieliskos rakstus lasīdams, atradu nodaļā «Tri-

bīne» R. A. Beržjē kunga iejūtīgās rindas par manu ne-

laiķa tautieti Natāliju Robiņu. Tas mani dziļi aizkustināja,
un es rakstu, lai viņam, R. A. B„ un Jums par to silti

pateiktos.

349,

G. BROŠĒ

Kastaņolā 1919. gada 6. augustā

6.8.19. Brošē.

Ļoti godātais, dārgais biedril

Par lielu nožēlu sev es uzzināju no L. P. I. 1
,

ka Jūs

esat atstājis Lozannu un apmeties Parīzē. Nelabvēlīgie

apstākļi, neveselība un pārējais pārtrauca mūsu sarak-

stīšanos, kas man bija tik dārga. Tās atjaunošana man

būtu ļoti patīkama. Uzrakstiet man nedaudzas rindiņas

par Jūsu un Jūsu cienītās dzīvesbiedres labklājību. Arī

mēs gatavojamies mainīt dzīvesvietu un varbūt vēl šinī

pat gadā doties uz dzimteni.

350.

O. GROSVALDAM

Kastaņolā 1919. gada 6. augustā

6.8.19.

Ļoti cienītais Grosvalda kungs. Šodien saņēmu jaunas

pases, kuras gaidot, nokavēju Jums rakstīt. Daudz lielu
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paldies par tām un par honorāru par «U. v. n.» tulkojumu,
bet sevišķi par Jūsu laipno gādību par «U. v. n.» tāļāko
likteni, caurlūkošanu, par nodošanu P. Fora rokās, par
izdeves un izrādes iespējas meklēšanu un visu labo līdz-

dalību. Tā nāk no mākslenieka un kolēģa un ir man to-

ties mīļāka; es viņu novēroju ar klusu prieku jau sen, arī

kad apsveicāt mani, bet tik tagad man gadījums izteikt

Jums prieku arī dzirdami. Par «U. N.» honorāra (2479 fr.

35 c.) saņemšanu es rakstīju jau tūliņ Cielēna kgm, bez

tam parakstīju 2 kvītes bankai, tā ka nesteidzos vairs

Jums par to rakstīt. Vēl vienu pateicību es parādā par pie-
sūtītām ziņām, kuras dod man skaidrāku pārskatu nekā

še sasniedzamās vācu avīzes.

Pases gadījumā gribu minēt, ka es esmu Pēterpils uni-

versitātes cand. Juris no 1888. g., kas ir Vakar-Eiropā
doktora grāds. Ortogrāfiju es lietoju atkal t. s. jauno, kura

man (bij) ir vecā, jo jaunībā līdz pat «D[ienas] Lfapas]»
redakcijas laikam rakstīju vairāk tikai tanī, tagad, kur

ceļš brīvs, atgriezos atkal pie viņas. Sev (privāti) lietojot,
viņu vēl īsinu, tikai (jotēšana man parasti ar knīblīti zem

burta.) Kā Jūs man liekat būt dzimušam? (Vienu dienu

agrāk,) 11., ne 12. sept.
1
Un darāt mani tā par vienu dienu

vecāku nekā tos, kas dzimuši šinī gadsimtenī, tas man var

būt tikai patīkami, jo manos gados jāskaita viens par

priekšrocību.

351.

O. GROSVALDAM

Kastaņolā 1919. gada 6. augustā

Grosvalda kungs!

Šodien saņēmu mūsu pases un nosūtīju Jums ierakstītu

vēstuli latviešu valodā. Vienlaikus saņēmu arī honorāru

par savu drāmu.

6.8.19. Kamoēna avēnijā 8. LXVI.
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352.

A. KIRHENŠTEINAM

Kastaņolā 1919. gada 7. augustā

Dārgais draugs, saņēmām Jūsu mīļo vēstuli jau kopš
laiciņa, bet tik tagad liekas pasta satiksme nodibinājā-
mies. Arī šo karti rakstu vēl tik uz labu laimi. Kad sa-

ņemta, atbildat tūliņ, lai zinām, ka satiksme nu ir brīva.

Daudz, daudz mīļu sveicienu un paldies par labo piemiņu
un labu laimi uz grūtību pārlaišanu. Mēs izkūlāmies arī

šā tā cauri, visgrūtāk gāja ar veselību. Nu taisāmies uz

mājām, tiklīdz laidīs cauri caur Vāciju, jo Aspazija nevar

braukt pa jūru.

Daudz labu, baltu dienu, sveicieni visiem draugiem no

mums abiem.

Rainis.

N. 1
: A. Naglin. Castagnola, Suisse.

353.

K. MOBĒRAM

Kastaņolā 1919. gada 11. augustā

Cienītais un dārgais kungs!

Jūsu «Uguns un nakts» tulkojums, kā es uzzināju, bei-

dzot ir drošībā, un varbūt arī Jūs esat par to saņēmuši

ziņas. Adrese korespondencei tagad ir šāda: Dr. O. Gros-

valda kungam, Latvijas delegācija, Parīze XVP, Kamoēna

avēnijā 8.

Viņi ir nolēmuši likt ievērojamā franču dzejnieka lau-

reāta Pola Fora kunga priekšvārdu. Visu lietu kārtošana

latviešu delegācijā iet ļoti lēnām, jo visi ir pārāk aiz-

ņemti un atrodas pastāvīgās bažās par vācu aneksijas
tieksmēm. Vācu armija ir vēl mūsu zemē, negrib aiziet

projām un no jauna draud Rīgai, mūsu galvaspilsētai. Arī

mēs gribējām atgriezties dzimtenē, bet... Daudzi tomēr

atgriezās, it sevišķi mūsu delegācijas diplomāti, tādēļ per-

sonālā bieži ir maiņas.
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Pirms kāda laika aizrakstīju Jums pastkarti, bet Jūs

varbūt neesat to saņēmuši.
Ar daudziem sirsnīgiem sveicieniem.

Nagliņš.

Kastaņolā

11.8.19.

354.

J. VECOZOLAM

Kastaņolā 1919. gada 11. augustā

Dārgo biedri, Jūs taisāties tūliņ braukt; mums biedri

dod padomu vēl drusku pagaidīt ar braukšanu, tā ka var-

būt neiznāk kopbrauciens; bet varbūt redzamies vēl tā:

varbūt Jums būtu iespējams [uz] šo pusi atbraukt? Lai nu

kā, novēlam Jums un Jūsu ļoti cienītai kundzei, — par
kuras laipno vēstuli un drošsirdīgo un pašaizliedzīgo

prātu mēs ļoti priecājamies — novēlam laimīgu ceļu uz

dzimtenes pusi! — Ar rakstu izdošanas projektu tātad vēl

nav nekas redzams; kā ar Jūsu grāmatu (latv. literat. tul-

kojumi) izdošanu? Vai tas ir šveicietis izdevējs? Ja viņš

interesējas par mums, varbūt viņš varētu izdot arī manu

«Jāzepa un viņa brāļu» tulkojumu? Izdevumus visus nestu

es pats, viņam tik būtu jāuzņemas «Verlagi»
1? Atrakstāt

pāris rindiņu par to, ja vēl vaļas. Vai jums vēl kāds cits

izdevējs? Daudz mīļu, sirsnīgu sveicienu Jums un mīļai
kundzei līdz ar jauno paaudzi. [Paraksts.]

Atklātnes malā pierakstīts:
Vai Jūs nevarētu atsūtīt man to N «Volksrecht», kurā

bijāt rakstījis par manu jubileju? Ļoti lūgtu.
Rainis.

355.

J. SESKIM

Kastaņolā 1919. gada 11. augustā

19.8.19. Seskis, Parīze, Kamoēna8.

Latviešu delegācija.

Dziļi aizkustināti pateicamies par mūsu dzimtenes aici-

nājumu. Steigsimies aizceļot. Sīkāk vēstulē.

Rainis, Aspazija.
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356.

J. VECOZOLAM

Kastaņolā 1919. gada 27. augustā

Dārgo biedri, priecājos par Jūsu līdzdalību «Jāzepa»
liktenī1

un uz tā pamata nosūtu, diemžēl gan tikai — I cē-

lienu vien. Lieta tā, ka man ir tikai 2 noraksti un abi

tagad darbā (top pārlasīti); no I cēliena turpret man ir

5 noraksti, no kuriem 3 brīvi. Varbūt ka varat ko iesākt

arī ar šo I c. Man būtu ļoti patīkami, ka Jūs parunātu ij

ar Francki, ir ar «12 Būcher», drukas izdevumus es uzņe-

mos pats! Ar teātra direktoru varēs runāt tad, kad būs

rokraksts nodrukāts, ar 2 eksempl. neko nevaru iesākt.

Druku izdarāt aši. Jūsu raksts «Volksrechtā» bij vajdzīgs
kā materiāls ievadam «Ug. un Naktij» franču tulkojumā;
labi būtu, ja kāds varētu franču rakstniekam dot datus,

bet kas to lai dara? Vislabāk es lūgtu Jūs, bet Jūs jau tai-

sāties braukt un Jums nebūs laika. Jeb vai tomēr? Tad es

Jūs gan ļoti lūgtu un piesūtītu Jums viņa jautājumu la-

piņu. Jūsu rakstu viņš tad minētu savā priekšvārdā?
— Kalniņu netiku redzējis. — Gaidīju Jūs jau izgājušo

svētdien, bet nu lai vismaz šīs rindiņas. — Kad domājat
braukt? Mēs taisāmies uz septembra beigām, bet gribētu
vēl «Jāzepu» apkopt, un dzimtenē jau arī vēl sēd vāci

iekšā. Daudz sirsnīgu sveicienu Jums un Jūsu cienīgai
kundzei un mazajam latvietim2

no mums abiem.

Rainis.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Lugano.

357.

GERKAM

Kastaņolā 1919. gada 31. augustā

31.8.19.

Ļoti cienīts Gerka kungs, Jūsu abas telegrammas no 16.

un 18. augusta valdības uzdevumā ar tik laipniem un go-

dinošiem priekšlikumiem pieņemt Mākslas (Nodaļas)
aroda direktora vietu un atgriezties dzimtenē, tagad brī-

vajā Latvijā, mani priecīgi pārsteidza, dziļi aizkustināja:
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vecais gandrīz mūža trimdinieks redzēs atkal savu dzimto

zemi. Garie gadi nav zuduši velti, jo Jūs mani aicināt uz

darbu dzimtenē, ne uz dusu.To es skaitu par sevišķu laimi,
ka es tiešām varu vēl strādāt un ka man mans mājbrau-

kums nāk tik agri, ka sastop mani vēl darba spējīgu. Ka-

mēr manas domas kustēsies, es gribu strādāt priekš Brīvās

Latvijas. Arī darba lauku Jūs man atrodat pareizo: māk-

slas arodu, es turu mākslu par tautas spēku vadošo, un

tātad visas kultūras pamatu, un brīvā Latvija var uzvarēt

un dzīvot tikai ar augstāko kultūru. <Visi citi ceļi neved

uz priekšu.) Es esmu laimīgs, redzēdams šo uzskatu Lat-

vijas valdībā. Uz Jūsu telegrammu es atbildēju tūliņ ap-

stiprinošā kārtā un ar lielu pateicību, visu sīkāko atstā-

dams uz personālām pārrunām, jo sarakste ir tik gausa

un nedroša, ka uz viņu nevar paļauties.
Protams, ja ministru korpusa kungi varētu man vēl at-

rakstīt par direktora uzdevumu un pilnvaru apmēru, jo
labāk. Māj braukumu ceļu nu noteikt ir diezgan grūti, tā-

dēļ arī vēstule nokavējas, beigās nolēmām braukt caur

Kopenhāgenu un tad ar kuģi. Ceļa izdevumus apskaitīt
mums vēl grūtāk, jo nevar apsvērt ne ceļa ilgumu, ne

dārgumu, nedz ari varam izzināt, cik mantu varam ņemt
līdzi. Mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Jūs paši noteiktu summu,

jo Jums būs vairāk piedzīvojumu. Vēl otru padomu ļoti
lūdzam: kā lai darām ar savu literāro darbu rokrakstiem?

Ja viņus cenzē vienā vai otrā valstī, tad viņi var gadiem
tur nogulēt, un mēs nevaram strādāt. Vai nevar tos pār-
vest diplomātiskā ceļā? Un jo vairāk šinī brīdī, kur Lat-

vija ir vislielākās briesmās un cīnās uz nāvi par savu dzī-

vību un kur katra latvieša pienākums ziedot visus savus

spēkus, lai dzīvotu Latvija. Un viņa dzīvos, to es zinu.

Ar sirsnīgu latvieša sveicienu.

358.

M. AFELDAM

Kastaņolā 1919. gada 7. septembrī

Cienītais kungs! Paklausot Varkaļa kunga padomam,
nosūtu Jums pases — manu un manas sievas, lai izgata-
votu vīzas.
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Esiet tik laipns un pasakiet man, vai nebūtu labāk, ja

es atpakaļceļu uz Latviju izvēlētos cauri Francijai? Tele-

grāfa sakari ar Rīgu ir jau pārtraukti. Liekas, ka vācu

baroni uzbrukumu ir jau sākuši. Es telegrafēju savam izde-

vējam Gulbim un citām personām, bet telegrammas atnāca

atpakaļ. Pirms nedēļas es Jums aizrakstīju vēstuli latviski,

kurā bija sīkākas ziņas.
Es izbraukšu pēc iespējas drīz. Tagad nosūtu Jums vēs-

tuli arī latviešu valodā, garāku un saprotamāku.

359.

J. VECOZOLAM

Kastaņolā 1919. gada 11. septembrī

Dārgo biedri, saņēmu Jūsu vēstuli un Py6aKima grāma-

tiņu
1

ar daudz, paldies. No grāmatiņas var redzēt, ka no

tās filantropiskās amerikāņu biedrības top piekopta tau-

tas izglītības veicināšana, apm. tautas universitātes veidā.

Tāda darbība atzīstama. Tur Rubakins turpina savu agrāko

tautizglītības darbību Krievijā. Top izdota arī klasiķu iz-

vēle. Arī labi. Par izdošanas lietu aprunāties es Jūs ļoti
labprāt redzētu še. Uz Bērni es ar to pašu nolūku arī lab-

prāt aizbrauktu, bet man pēc garas un atkārtotas gripas —

influences ļoti jābaidās no saaukstēšanās, še pašlaik silts.

Kad jūs būsat dabūjuši atbildi no Amerikas biedrības

priekšstāvja, tad Jūs rakstīsat, kādā veidā mums vislabāk

būtu satikties. Ka Young Man Christ[ianļ Asļsociation] 2 iz-

dod grāmatas sevišķi kara gūstekņiem un sakarā ar Sar-

kano Krustu, tas ļoti atvieglina izplatīšanu. — Tātad daudz

labu dienu.

Rainis.

Exp.: A. Naglin. Castagnola — Lugano.

360.

J. VECOZOLAM

Kastaņolā 1919. gada 13. septembrī

Mīļo biedri, nepaspēju Tev vakar atbildēt: kopš svēt-

dienas mokos atkal ar gripu — šinī karstajā laikā. Nu:
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Tavs atbildes raksts ļoti labs •— iedevu viņu lasīt vienam

vācu korespondentam (Bāzeles avīze), kurš pieprasīja man

paskaidrojumus par Latvijas notikumiem. Tavs priekšli-
kums uzsaukumam tāpat labs: izstrādājat projektu, un

labi būtu, ka to parakstītu Tavi minētie šveicieši, varbūt

piedalītos arī vācu šveicieši, jo zīmīgi ir, ka «N[eueļ Z[ū-
richer] Zļeitung]» rakstīja pate no savas iniciatīvas to labo,

garo artiķeli par mums (Ansiedlung) 1. Piem. Bāzelē es zinu

dažus, kas parakstītu. Prof. Niedermans, piem. Tu varētu

saturā attiekties uz agrākiem ženēviešu protestiem pret
pārestībām latviešiem un prasīt no viņu puses, lai atzīst

Antante mūsu neatkarību, lai negaida uz Tautu līgas vēl

tāļo atzīšanu. Lai šveicieši sevišķi pieprasa no savas Svei-

ces valdības, lai mūs atzīst par patstāvīgu valsti. Tas būs

lielākais nosodījums baroniem un vācu reakcionāriem,

kas mūs bendē nost. Jums taisnība: šis ir laiks, kur mums

vairāk jākliedz par sevi. — Kādā veidā: vai appel ā monde

civilisē 2
,
vai Sveici? Es domāju to pašu abos veidos; tas at-

karāsies arī no mūsu šveiciešu draugu domām. Kad mēs

vieni to darītu, tad laikam būtu mazāks iespaids. Es do-

māju, nu steigu dēļ nebūtu jāatsakās no ženēviešu un citu

šveiciešu palīga, jo vāci tik aši neies prom un tāpat tik

aši neatzīs mūsu patstāvību. Novilku 200 eks. labi, naudu

sādzisim. — Vai Tu jau zini, ka M. Afelds iecelts par mūsu

konsula aģentu Šveicē? Tur viņš der. Sveiks, mīļo biedri,

neņem ļaunā, ka sākumā uzrunāju Tevi par Jūs. Daudz

mīļu labd[ienuļ Tev un Tavai dārgai kundzei no mums

abiem. Tavu «Jāzepu» aizsūtīju «Orell-Fūssli»3
.

Rainis.

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Lugano.

361.

S. LŪKINAI

Kastaņolā 1919. gada 19. septembrī

19.9.19.

Mīļā, dārgā Silvij, Tu esi vislabākā meitiņa, ka Tu iedo-

mājies man, tālajam onkulim, atsūtīt tik skaistu dāvanu,

ko Tu tik ilgi esi strādājusi. Man liels prieks par to zaļo

tepiķi, un es ikdien viņu aplūkošu un piedomāšu pie Tevis,
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audējas, un Tavas labās sirds, un mīļām bučiņām. Tantei

nodevu sveicienus, un nu abi ar tanti sūtam Tev un Ha-

raldam, un Ivaram, un visiem Tavējiem sirsnīgākās lab-

dienas un bučiņas. Tu jau proti rakstīt ļoti glīti, atraksti

tad atkal kādu reizi onkulim un tantei.

Tavs Onkuls.

362.

P. SĒJAM

Kastaņolā 1919. gada 24. septembrī

24.9.19. Sējam. Cīrihē, Plattenstr. 28.

Vai Tu brauktu ar mums oktobra beigās, vai nebrauksi

šogad nemaz?

Nagliņš.

363.

J. VECOZOLAM

Kastaņolā 1919. gada 24. septembrī

Dārgo biedri, esam še jau pilnā braukšanas uztrau-

kumā, laižamies projām laikam jau šonedēļ. Nav vairs

miera kaut ko prātīgi apsvērt, bet tā Afeldtam, tā man

liekas, ka mūsu uzsaukums šinī momentā būtu nelaikā

miera sarunu dēļ. Ko teic šveicieši? Gadījumā var jau arī

pēc laist, kad būtu arī aizbraukuši. Uzsaukums pats ļoti

skaists, kā jau Tava stila. — Tāpat ar «Jāzepu», ja Tu

vari vēl ko izdarīt, labi, — es vairs nekā nepaspēju un

Rīgā nodošu visu lietu A. Gulbim kā speciālistam. Mums

saka, ka «Jāzepu» arī neļautu Šveicē uzvest Bībeles te-

mata dēļ. Kā ar Tavu braukšanu? Vai brauc un kad? Līdz

sestdienai atbildi vēl. Varbūt braucam tomēr vēl reizē:

vismaz līdz Berlīnei vai Kopenhāgai.
Daudz mīļu, sirsnīgu sveicienu Tev un cien. kundzei no

mums abiem.

Tavs Rainis.

Abs.: A. Naglin. Castagnola, Lugano.
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364.

K. FREINBERGAM

Kastaņolā 1919. gada 26. septembrī

Dārgais draugs un biedri, nu drīz būsim kopā un strā-

dāsim atkal mūsu darbus tālāk. Lai tik nu veselība dara

savu pienākumu. Uz drīzu redzi.

Daudz paldies par «Taurētāju»1!

Exp.: A. Naglin. Castagnola, Schvveiz.

365.

O. GROSVALDAM

Kastaņolā 1919. gada 29. septembrī

Ļoti cienītais O. Grosvalda kungs!

Pirms aizbraukšanas uz dzimteni nosūtām Jums vēl pē-
dējos sirsnīgos sveicienus no Castagnolas. Jūs gan esat tas,

kas aizbraukšanu dara mums tik ērtu ar rekomendācijas
rakstiem, ar naudas sūtījumiem (2000 fr. saņēmu), ar visu

labu gādību. Jūsu laipnā un mīļā gādībā paliek arī «Uguns

un Nakts», un tad es par viņu varu būt drošs. Man bij
liels prieks satikt un baudīt Jūsu īsti latvisko sirsnību, un

esmu Jums par visu ļoti pateicīgs.
Daudz labu dienu Jums un Seska kgm un legācijas lo-

cekļiem.

Pilnā augstcienībā
Jūsu Rainis.

Castagnola
29.9.19.

366.

O. GROSVALDAM

Kastaņolā 1919. gada 27. oktobrī

27.10.19.

Ļoti cienītais kungs.

Pases formalitātes mani aizkavēja izbraukt termiņā, par

kuru es Jums rakstīju. Vīzas laiks pēc latviešu teksta līdz

ar to būtu notecējis, taču tas neattiecas uz Šveici, jo
franču tekstā nav uzrādīts nekāds termiņš, un Jūsu vīza
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līdz ar to nav no jauna jāpagarina. Ja tad nelaimēsies, es

griezīšos pie Jums un lūgšu telegrāfisku vīzas atjaunošanu.
Pirms savas aizbraukšanas es vēl gribētu izlūgties no

Jums ziņas par «Uguns un nakts» tulkojumu. Mobēra tul-

kojumu es nosūtīju Jums. Kad tulkojums parādīsies
iespiests? Un vai paredzama arī kāda izrāde? Ja radīsies

naudas grūtības, tad es atsakos no savas ceļa naudas par
labu lugai.

367.

O. GROSVALDAM

Kastaņolā 1919. gada 24. novembrī

24.11.19.

Ļoti cienīts Grosvalda kungs.

Uz pieprasījumu Jūsu vēstulē, vai K. Ozoliņa kgs bijis
pie manis par privātsekretāru, es nupat atbildēj v telegrā-
fiski: Jenai pas secretaire prive qui pourrai parler ou

agir en mon nom. Desire particulier.
1

Tiešām bez tuvākiem paskaidrojumiem es nevaru nekā

cita atbildēt. Laikam gan būs kas izdarīts vai izrunāts manā

vārdā, kas tāds, par ko valdībai cēlušās šaubas. Tādēļ es

vēlreiz še rakstiski protestēju, kategoriski izsakot, ka es

atbildu tik par sava paša vārdiem un darbiem un ka es

neesmu devis pilnvaras, nedz uzdevis K. Ozoliņa kungam,
ne kam citam runāt un rīkoties manā (vārdā) vietā.

(Pēc mana uzskata vispār privātsekretāre arī nav piln-
varnieks, bet tikai) Blakus minot, mani mantas apstākļi
nav tādi, ka es varētu sev uzturēt sekretāru.

Es gaidīšu drīzākā laikā paskaidrojumu, kas ir noticis,

tā es varēšu tūdaļ un pilnīgāk lietu nokārtot un izklīdināt

katras šaubas.

368.

I.KRESTANOVAM

Kastaņolā 1920. gada 5. janvārī

5.1.20.

Ļoti cienītais Krestanova kungs.

Jūsu (lielisko, man tik laipni piesūtīto) esperanto bro-

šūru ar lielu pateicību saņēmu. Esmu interesējies par es-
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peranto, uzskatu to arī par visaristokrātiskāko palīgvalodu,
ar kuru salīdzinot, ido man izliekas surogāts, tomēr ne-

esmu vēl paspējis esperanto pilnīgi apgūt.
Lai Jūsu brošūru iepirktu latvieši, es to ieteikšu lat-

viešu birojam, tiklīdz tāds būs izveidojies. Es pats neesmu

atzīts par latviešu interešu aizstāvi Šveicē, kā Jums nepa-
reizi ticis paziņots.

389.

J. KĻAVAM

Kastaņolā 1920. gada 8. janvārī

8.1 20. Kļava. Berne, Frohbergweg 6.

Laipni lūdzu tūlīt man atsūtīt «Ugunsnakts» 1
.

Tuvākas

ziņas ar vēstuli. Sirsnīgi sveicieni.

Nagliņš.

370.

A. KRAUZEI-OZOLIŅAI

Kastaņolā 1920. gada 8. janvārī

8.1.20. Osolin. Scharlottenburg, Kaiserdamm 115.

Filmēšanai principā piekrītu. 1 Teksta aizsūtīšana drī-

zumā iespējama. «Jāzepam» vajadzīgs noraksts. Vēstule

sekos. Sveiciens.

Nagliņš.

371.

O. GROSVALDAM

Kastaņolā 1920. gada 23. janvārī

Es gribu vēlreiz izteikt savu siltu pateicību par Ārlietu

ministrijas tik sirsnīgo gādību: atvieglināt mūsu atgrieša-
nos uz dzimteni.

Jau 1917. g. es solījos pieņemt kandidatūru no latv. So-
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ciālclernokrātijas puses. Oficiāla paziņojuma man vēl nav.

Bet, kad es runāju par aicinājumu mājās un uzdevumu,

tad arī nedomāju šo par vienīgo, bet kā vienu no pirma-

jiem. Es arī politiķa lomā gribu strādāt priekš Latvijas
un uzskatīju savu līdzšinējo darbību lielā daļā par tādu.

Ar prieku, es atradu kādu uzsāktu rakstu sērijā no mūsu

Vikt. Eglīša «Latvjijas] Sargā»
1
. Viņš, kas ir latv, tautas

atjaunošanās lielās idejas pirmais karotājs (jau «Pelēkā

baronā»), norāda man tik augstu uzdevumu, tik smagu, ka

no tā ikkatrs nobaidīšoties. Viņa literāriski tik skaisto un

spilgto rakstu es diemžēl nedabūju visu lasīt (iztrūkst
5.-—8. turpinājums). Vai būtu kāda iespēja tos numurus

no Parīzes dabūt?

Slēdzot savu vēstuli, lūgšu Jūs izteikt manu pateicību
mūsu cien. ārlietu ministra k-gam par viņa laipnību, kuru

man varbūt nāksies drīz izlietot mājbraukšanā. Jums es

palieku vienmēr pateicīgs par Jūsu sirsnīgo gādību.

372.

V. EGLĪTIM

Kastaņolā 1920. gada 25. janvārī

25.1.20.

Jūs esat mūsu lielākais teorētiķis pēc dabas, varbūt jau
tagad; visādā ziņā nākotnē; es neesmu kompetents to iz-

šķirt, jo kopš kara laika nepārvaldu mūsu literatūru. Bet

es redzu, ka Jūs esiet izaudzis un pāraudzis pār sevi ne-

apskaitami, — pēc tā viena raksta par mani, kuru lasīju
diemžēl tik sākumu un galu. Tik ātra attīstības spēja man

bij nedzirdēta, viņa gan bij sastrēgusēs; sastrēgumu es

saprotu. Tas pārsteigums man ļoti patīkams: mēs esam

tuvāk nākuši, pretstati satiekas. Tas nozīmē, ka nāks laiks

sintēzei. Jo sen, lasot Jūsu teorētiskās prasības, es nodo-

māju: tās tiks izpildītas gluži citā ceļā, tanī virzienā, kurā

es eju. Un tomēr viņi satek uz vienu veidu, tātad tās pa-

veidos. Un tomēr mēs esam tik dziļi pretstati, un tomēr

mēs paliekam katrs uz sava stāvokļa — arī tagad. Mūsu lite-

ratūrā, varbūt pat tautā, mēs esam pretstati, par kuriem

dziļāku laikam vairs nav. Un nu te es atzīstu Jūsu lielāko

nopelnu tautā, ka Jūs, šīs pretešķības nenoliegdams, sa-

prazdams viņu vajadzību un teorību, atrodat tomēr tautas
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vienības iespēju un viņu uzsverat kā eksistences nepie-
ciešamību. Nepārprotiet mani, es atzīstu Jūsu dzejas un

teorijas spēka parādības, bet man ir augstāka šo spēku
lietā likšana pie tautas un cilvēces augstākiem mērķiem,

kuri ir arī dzejas mērķi. Jo augstākā pakāpē saplūst dzeja
un dzīve.

Jūs ar teoriju saprotat, ka tautā tāpat kā indivīdā ir

pretešķības, ieslēgtas vienībā, un ka jāattīsta vienības jeb
dzīves instinkti, lai organisms neaizietu bojā, — tautā

vēl vairāk nekā indivīdā, jo tautā pretešķības aug jau
mehāniski līdz ar saimniecisko procesu. Es, ar praktiķu

steigdamies, neievērodams teoriju savos darbos, piekopu
vienmēr šo centripetālo spēku sevī un, cik varēdams,
tautā.

Tā Jūs attīstījāt sevī tik augstas teorētiskās spējas, ku-

ras Jums nav iemācītas vien, bet dabā; tā Jūsu stils tapa
tik caurredzams un noteikts, Jūsu domas tik nokārtojo-
šas, galvenā izceļoša un tā saprotama, iespaids tik skaidrs

un spilgts. Un tā ir otra vieta, kur mēs satiekamies, jo
skaidrums un spilgtums ir tas, kurp es eju, attīstība arvien

plašums, — bet te jau Jūs brīdināt. Jūs mani esat sapra-

tuši tā, ka vietām es gluži pārsteigts; es nebiju to cerējis

jau tagad, tik agri; tā var saprast tikai simpātija, — lai

arī ar pretstatu, — mēs jau bieži mīlam pretstatu vairāk

nekā līdzību. Par Jūsu skaisto rakstu te runāt plašāk, par
Jums un vēl par mani, te nav vieta, tik to piezīmi atļau-

jat, ka dažus asus faktus es nebūtu vēlējies minētus, jo
laiks ir nomierināšanai, ne asumu izcelšanai, —tie asumi

jau arī diezgan aprūsējuši; daži fakti Jums doti nepareizā

apgaismojumā, dažas personas neīstā raksturojumā, piem.,
P. Stučka nav baudu cilvēks vien, viņā ir stiprs garīgs

spēks, organizatorisks, teorētisks. Bet apbrīnojama ir Jūsu

kombinācijas spēja: no tik nedaudziem sīkumiem uzcelt

ēku. Bet es negribēju tuvāk aplūkot, man būtu par daudz

ko teikt. Tā jau es par daudz izplūdu. Bet nu mēs drīz sa-

tiksimies personiski, tad jau es Jūsu lielo bagātību izman-

tošu sevis pazīšanas labā un, es domāju, ne sevis labā vien,

Jums un Jūsu spēkiem ir liela nākotne, t. i., liels uzde-

vums, — Jūs devāt man briesmīgi smagu uzdevumu ar to

pārmērīgo lielumu, ij Jums būs tāds jāuzņemas, un man.

Es atminu pārāk skaidri mūsu pirmo satikšanos, es

gribu savu vainu par labu vērst. Varbūt to varēs, un kopā
strādājot. Jūs esat daba, līdzīga Platonam un Nietschem,

dzejnieks un teorētiķis, pēdējais pārvalda, Jums vaja-
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dzīgs liels darbs, arī līdzīgs. Varbūt es varu palīdzēt Jūs

uz to vest. Mēs pārāk lielas pretešķības, mums jābūt drau-

giem, lai nekaitētu tautai. Es draudzīgi spiežu Jūsu roku.

373.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1920. gada 25. janvārī

'Manu mīļo, dārgo, rakstīju nupat Komitejai 1
un Klu-

bam2
un jūtos drusku noguris, Tava lielā mīlestība man

piedos, ka šī vēstule Tev izliksies īsa. — Kad nolikts ter-

miņš Satversmes sapulces vēlēšanām, tad paziņo man tele-

grāfiski. Mēs tad braucam. Citādi paliekam līdz pavasarim,
lai vēl paveseļotos un nobeigtu še steidzīgākos darbus, jo
tur jau nebūs laika strādāt. Dažās lietās, kuras tik pārrak-
stāmas vai pārlabojamas, Jūs man varbūt varesat tur pa-

līdzēt. ■— Vēstules klubam un Šveices Komitejai lūdzams

liec pārrakstīt, jo man nav melnraksta. —• Gada grāmatu
3

jūs būsat laikam jau pērn izdevuši, Tavu vēstuli no de-

cembra sākuma saņēmu tikai janvārī. — Nosūtu «bērnu

grāmatas» mēģinājumu4 Kluba «Bērnu nodaļai», — pār-
spriežat, ja der, tad tā ir dāvināta klubam, un lai to iz-

dod A. Gulbis, — jeb Jums ir citādas domas? Tad Jūs ru-

nājāt: pretī sūtīt kādu draugu, — skaisti, bet pārāk dārgi
maksās, un tā jau mēs esam darījuši lielus izdevumus

tautai. — Par braukšanas termiņu ziņošu. Tev jau labi ag-

rāk. — Par nama vai jūrmalas vasarnīcas vai māju dā-

vāšanu: tas atkal maksās pārāk daudz, un vai tik daudz

sanāks? Mums personiskas vajadzības ļoti mazas: 2—3 is-

tabas, ķēķis un pieliekamās telpas — kad mums tās dotu

par brīvu no valsts vai sabiedrības puses, kādā namā, kur

daudz telpu, piem., pilī. Man tik grāmatām vajdzētu telpas
liekas, labāk nekā guļamistabā. — Kas tie par intervju-
viem bijuši drukāti avīzēs? Man nav atsūtīti. Man nepa-

tīk, ka izvērš manā vietā manas domas citi, mani uzskati

tikai manos rakstos;
1

mana gara klubā, mana politika —

l[atviešu] Sociāldemokrātiskā] partija. — Kā Tev iet? No

Otto man nav ziņu. Daudz mīļu skūpstu Tev no Tava

Jāņa.
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374

J. VECOZOLAM

Kastaņolā 1920. gada 29. janvārī

Mīļo biedri, kur Tu palicis? Solījies sen atpakaļ pienākt,
un nu ne ziņas. Vai Tev iet labi? Vai saņēmi savu naudas

sūtījumu? Vai Tu vari iztikt? Es, pārbraucis no Bāzeles,

gribēju slimot, bet nebija laika: mācos mašīnrakstu, no-

rakstīju divus cēlienus. Kad drīz no Tevis nebūs ziņas, tad

brauksim Tevi apraudzīt. Līdz tam daudz labu dienu Jumi

visiem trim no mums diviem.

Tavs Rainis.

Vai Afelds vēl vienmēr gaida? Kādēļ nebrauc [1 nesa-

lasāms vārds]?

375.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1920. gadā, ap 29. janvāri

Mans mīļais, dārgais draugs, Tavas tik sirsnīgās rindi-

ņas, personiskā un vispārības vārdā, mūs pilda ar siltu

pateicību. Mums jāatbild pirmā kārtā vispārības jautāju-

mos, nopietni un pacilāti, bet tā vien gribētos Jums visiem

klāt steigt un Jūs apskaut, un ļaut apskāvieniem un rokas

spiedieniem izteikt, ko vārdi izdara tik neveikli. Nu, drīz

jau mēs to varēsim, bet tagad vēl jāapspiež aizgrābtība.
Jau Jūsu doma vien sagaidīt mūs aizkustināja mūs sirds

pamatos, nu Jūs vēl gatavojat balvu, visas tautas dotu

balvu, ar ko saņemt pazudušos bērnus! Un pazudušie bērni

legūst vairāk nekā viņi zaudējuši: visi piecpadsmit, trim-

das gadi ir kā nebijuši, visi 30 cīņas gadi ir kā sapnis,

mēs atmostamies un esam pie saviem mīļajiem, un viņu
vēl vairāk, un viņi vēl laipnāki nekā vakar, kad aizgā-

jām! —

Mums grūti nākas saturēt jūtas. — Tu jautā, kad mēs

brauksim? Pavasarī, februārī vai marta sākumā, bet, kad

pēc mums vajdzība un mūs sauc, tad tūdaļ. — Avīzēs la-

sām: Jūs gribot pirkt mums namu vai māju, — tad man

jāattēlo mans uzskats uz īpašuma jautājumu: man ir bijis
savā laikā nekustams īpašums, cīņas dzīve neatļāva to

paturēt un padarīja mūs par proletiem, kaut arī t. s. «baltā

(ne diez cik balta) krāga proletiem». Cīņa nav beigusies,
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un nebeigsies arī mājās, jo katra atklātības dzīve ir cīņa,
arī visniecīgākā. Mēs prasām ne atdusu, bet lielāku ārēju

iespēju strādāt: būt netraucētiem no maizes rūpēm un dar-

biem. Nams vai māja prasītu daudz apkopšanas pūļu un

izdevumu un saistītu pie vietas; veikala puse atņemtu

daudz laika. Un vai mēs tā no proletiem un vispārības cī-

nītājiem netaptu par īpašniekiem un personniekiem? Kus-

tama manta ir vieglāk pārvaldāma un ļaujas vieglāk iz-

lietot vispārības lietām. Es uz savu mantu, tagadējo un

nākamo, arvien esmu skatījies kā uz manis pārvaldītu
tautas mantu. Bērnu, kas varētu mantot, mums nav, un,

ja būtu, es arī bērniem neatstātu mantojumu, bet attīstītu,

stipru patību. Tātad viss, kas man ir un būs, arī tautas

balva, ko Jūs mums gatavojat, nāks atkal atpakaļ tautai.

Tas mans testaments. Tikai, dzīvs būdams, es viņu gribu
pats pilnīgi pēc sava prāta pārvaldīt, arī nolemt uz

priekšu. Vajga būt arī personiskā iniciatīvā dažām tautas

mantām, jo personiska iniciatīva ir dzīvāka. — Tautas

kapitālu, ko Jūs taisāties nodot manās rokās, manā pārval-
dībā, es gribu vairot ar saviem personiskiem darbiem, un

varbūt to vairos arī citi, nododot turp ziedojumus vai

mantojumus. Tautai es došu sīku atbildību. Mēs paši sa-

vām vajadzībām tērējam ļoti maz. Bet man būs tā dots

līdzeklis veicināt vispārības mērķus, kuri citādi varbūt

paliktu novārtā! Es arī tā gribētu būt derīgs tautai.

Es šo rakstu ar ļoti pateicīgu sirdi Jums, ar lielu mī-

lestību, tie nav aizrādījumi. Jūsu sirsnība lems pati pēc

sava prāta un katrā veidā mūs aplaimos. Esat visi sirsnīgi
sveicināti. Rainis. 1

Vēl vienu lietu gribu minēt, mīļais draugs, varbūt viņa

paš par sevi saprotama, bet varbūt arī ne. Mēs vēlētos —

pēc tik daudz gadiem nemiera un cīņu — pārnākt mājās

ar mieru un bez naida un tā baudīt atpūtu kaut uz brīdi:

mēs vēlētos, ka naids apklustu uz šo mazu brīdi, ka ne-

viens netiktu atraidīts, kas gribētu mums mīlu parādīt.
Cīņa pēc turpinātos, jo dzīve ir cīņa, bet arī mūsu cīņai
būtu par mērķi miers un vienība, jo par tautas vienību

nevar runāt mazas šķiras, bet gan lielā pamatšķira, tau-

tas vairums ar vadošo ideoloģiju. Mūsu cīņa būtu par
jaunu tautas vienību, kura parādījusies tik vareni kaujas
laukā, bet kura miera laikā šaubās par sevi. Mūsu loma

aktīvā dzīvē būtu tur, kur tautas vienība jāuzsver un jāiz-
rāda.

Sveiks, mīļais.
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378.

SIBĪRIJAS UN URĀLU LATVIEŠU NACIONĀLĀS

PADOMES CENTRĀLAJAM BIROJAM

Kastaņolā 1920. gada 31. janvārī

Dārgie un ļoti cienītie tautas biedri!

Jūsu «Brīvā Latvija» ir manā priekšā, 1
un drīz mēs visi,

no svešniecības uri.trimdas pārnākdami, redzēsim tiešā

un spilgtā īstenībā mūsu Brīvo Latviju patstāvīgu, neda-

lītu, neatkarīgu un cīnīsimies, lai redzētu to arī laimīgu.

Bet, ja viņa arī ilgi netiek vēl pie labklājības, kad viņa

tikai brīva un neatkarīga, tad jau tā ir laime. No brīvī-

bas nāk labklājība, ne otrādi. To mēs, ārlatvijnieki, zinām

vislabāk, un es nebrīnījos, ka mūsu Urāla un Sibīrijas, un

Austrumkolonijas ņēma tik spilgti redzamu dalību Latvi-

jas brīvības cīņā. Sevišķi acīs metās, ar kādu augstu poli-
tisku gatavību tiek vesta šī cīņa, kāda sabiedriska kultūra

viņā parādās un kāds neatlaidīgs demokrātisks raksturs.

Ne velti Sibīrija tik ilgus gadus bij uzņēmusi mūsu trimdi-

niekus, progresīvākos tautas elementus un mūsu aizgājē-

jus, sparīgākos un kustīgākos, — un nu vēl tik liela daļa

tautas tika aizdzīta uz šo pusi svešniecībā. Sib. un Urāla

latviešu cīņa dos paraugu, kā citās kolonijās organizēties
[ne vien] uz cīņu par patstāvību, bet arī uz mierīgu dar-

bību, lai noturētu nepārtraucamu sakarību ar Latviju, ko-

podama latviešus un sargādāma viņu latvību, pārvesdama
viņus no svešniecības mājās. Bet arī tad, kad visi tie pār-
vesti mājās, ko vien var pārvest, arī tad paliek vēl liels

mērķis Latvijas labad: atlikušos apkopt un uzturēt arī tad

latvībā, un nodibināt no tiem Latvijas austrumos gatavas

kolonijas tirdznieciskiem mērķiem, jo Latvijai kā valstij
nav kolonijas valsts nozīme, un tomēr vajadzīga satiksme

un vajadzīgi gatavi tirgi. Valsts koloniju vietā jāstājas
šīm kolonijām, un sibīrieši ari te būs mums par paraugu,

kad tādas kolonijas mums organizēsies citur, piem., Ame-

rikā, Kanādā u.t.t. Jau tagad S. un U. organizācija apņem

faktiski Japānu, Koreju, Ķīnuun tālāku Austrumu piekrasti,
viņa tā varbūt organizēsies arī juridiski. — Cik patstāvīga

un attīstības spējīga ir politiskā domātne S. U. Nacionālai

Padomei, rāda arī viņas instrukcija («Br. L.» 4. nr.) delegā-

cijai uz Latviju ne vien 2., 3. un 5. punkti, bet vairāk 4.,
kur nolikts pamatā mūsu valsts organizācijai jauns prin-
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cips: Sib. un U. latviešus uzskatīt kā patstāvīgi sevi pār-

valdošu Latvijas daļu, kura reprezentēta arī Vislatvijas

parlamentā, līdzīgi topošai domīniju sistēmai, tikai pār-
celta uz kultūras sfēru. Kā augsta politiska kultūra parā-
dās tad arī S. U. N. P. orgānā, to kā pašu par sevi sapro-

tamu minu tikai blakus: pārskati par Latvijas cīņas
attīstību ir gandrīz gatava vēsture par mūsu valsts tap-
šanu. — Gribētos vēl daudz rakstīt un izteikt manu dziļi

sajustu pateicību par man uzticēto reprezentāciju Parīzē,

Bāzskaidrot iemeslus, kādēļ man bij jāatsakās: pasta satik-

smes trūkums, jo neviens mans raksts Jūs, liekas, nav

aizsniedzis, bet šis iemeslis vēl pastāv, nezinu, vai šī vēs-

tule līdz Jums aiztiks. Manus vissirsnīgākos laimes vēlē-

jumus uz uzvaru. Kaut gan maz cerības, ka šī vēstule

nonāks Jūsu rokās, tomēr gribu piezīmēt, ka lūkošu Jums

nosūtīt kādus laikrakstus vai grāmatas, kas man pienāktu
no mājām. Kopš Ziemsvētkiem arī man nav nekas pienā-
cis. Bet, ja Jūs saņemtu šīs rindiņas, tad skaitāt mani pil-

nīgi Jūsu rīcībā, un, tā kā mēs ar Aspaziju domājam
pavasara sākumā braukt uz dzimteni, tad es ieskaitītu sev

par pagodinājumu, kā Jūsu reiz vismaz domātais repre-

zents, darīt visu, lai veicinātu Jūsu man tik simpātiskos
nolūkus un izpildītu Jūsu uzdevumus, ja Jums tādi rastos

priekš manis.

Jūs sirsnīgi sveicinu Aspazijas un savā vārdā.

Jūsu J. Rainis.

Castagnola, 31.1,1920.

377.

O. GROSVALDAM

Kastaņolā 1920. gada 25. februārī

Augsti godāts kungs!

Jūsu lielais zaudējums
1 mūs dziļi satricināja: Jūsu brāļa

nāve ir visas tautas zaudējums, bet Jūsu sāpes netop ma-

zinātas ar to, ka zaudējums lielāks nekā parasts. Vienu

tikai spēj dot til liels zaudējums un tik liela, visas tau-

tas, līdzjūtība, — Jums un sev, un visiem, kas to jūt:
stiprāku apņemšanos katram savā daļā strādāt jo vairāk,
lai robu izlīdzinātu, ja ne labumā, tad daudzumā. Mums
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fā māksliniekiem sevišķs žēlums par mūsu vērtīgāko, jau

tā nedaudzo, spēku aiziešanu, jo daudzums taču neatsver

labuma. Mūsu brīvības cīņa tomēr briesmīgi dārgi maksā.

Bet atvainojat manus varbūt pārāk garos vārdus, kuri

Jūsu sāpes spēj tikai paildzināt. Ikdienas darbi varbūt

vairāk novērš uzmanību no tā, ko laiks tik dziedē.

Es runāšu par pasēm. Aizsūtu līdz ar šo 30 fr. par pasu

pagarinumu. Un lūdzu pasēm, kuras iet še līdzi, uzlikt

vīzu, jo nu mēs pēc nedēļas, vai drusku vairāk, izbrau-

cam uz mājām. Sūtam pases dēļ vīzas Jums, jo konsuls

M. Afelda kungs vēl aizvien nav oficiāli atzīts Šveicē.

Tāpat lūdzu Jūs: izsūtīt man vajadzīgo kurjeru certifi-

kātu. Manuskriptu apzēģelēšanu ar valsts zēģeli varēs

izdarīt M. Afelda kungs. — Mēs būtu braukuši varbūt

caur Vāciju, lētuma dēļ un lai redzētu vācu mākslas

iestādes, bet, tā kā nav vēl noslēgts miers, tad diplomā-
tisks kurjers turp neies, un šis kurjera certifikāts man

nepieciešams priekš maniem manuskriptiem.
Seska kungs varējis izdarīt pases un certifikāta lie-

tas, — bet tomēr nav zināms, kad viņš ieradīsies, un man

nav laika vairs kavēties.

Ceļa maksu es nevaru labi izzināt; saka, ka līdz Var-

šavai biļete 500 fr., tātad 1000 fr. Cik bagāža, nezinu. Cik

no Varšavas līdz Rīgai, arī nezinu.

Vai vācu nauda der arī Latvijā? Vai franču nauda Aus-

trijā un Polijā? —

Vai vieta direktus2 satiksmes vilcienā no Parīzes uz

Varšavu jāizgādā Parīzē? Cik kilogramu bagāžas var nemt

līdzi? Cik dienas iet?

Vai Jūs nebūtu tik laipni Mierlauka kgam paziņot, lai

uzved vien «Jāzepu», jo «Krauklītis» man netop gatavs.

Vai vēstules (15), kuras nosūtīju Jums uz Parīzi priekš
tālāk sūtīšanas uz Rīgu, ir Parīzē pienākušas un jau aiz-

gājušas uz Rīgu? Es vakar dabūju vēstuli no Rīgas, kas

nākusi caur Vāciju (1). Rīgā manas vēstules februāra sā-

kumā vēl nebij pienākušas. —

Gulbja sūtīto naudu 800 (2000) fr. saņēmu ar daudz pa-

teicības.

Es Jums vēl paziņošu noteikto dienu, kad mēs iz-

braucam.

Ar daudz siltas pateicības par Jūsu laipno gādību un ar

dziļu augstcienību.

Jūsu J. Rainis.
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Castagnola 25.2.20.

Šī vēstule novēlojās tādēļ, ka mēs abi slimojām ar

gripu; arī tagad neesam vēl galīgi veseli.

[Paraksts.]

378.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1920. gada 27. februārī

Mīļo, dārgo, saņēmu Tavu 5.2.20. vēstuli še 25.2.20. Mēs

nu braucam jau itin drīz; pases jau aizsūtītas priekš vī-

zas. Laikam caur Varšavu, caur Vāciju būtu labāk, bet vēl

nav miera stāvoklis. — Naudu no teātra man nesūti, lai-

kam mani še vairs nesasniegtu. Sirsnīgi un mīļi sveicini

visu mūsu dārgo. Par noteikto dienu, kad izbrauksim, zi-

ņošu Tev ar telegrammu. Tāpat no ceļa. Un nu, uz drīzu

un laimīgu redzi!

Sirsnīgi sveicina Aspazija. Mēs abi nupat pārgulējām

gripu. Aspazija vēl nav vesela. Sveicinu. Tavs [paraksts].
Nodod šo karti Kirhenšteinam.

Rakstu Tev arī caur Vāciju līdz ar šo karti. Ceru, ka

būsi saņēmis vēstuli no 25. 1. 20.

379.

K. FREINBERGAM

Kastaņolā 1920. gada 28. februārī

Mīļo biedri, vakar aizsūtīju Jums pa citu ceļu rokrak-

stus: vairākus dzejoļus no Aspazijas un no manis I cē-

lienu no lugas «Krauklītis» un 1 dzejoli; līdz ar pāris pa-

vadrindiņām. «Taurētāju» I saņēmām ar daudz paldies!
Šoreiz tikai šīs pāris rindiņas, jo drīz ceram redzēties.

Daudz mīļu labdienu no mums abiem.

Jūsu Rainis.

Castagnola 28.2.20.
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380.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1920. gada 28. februārī

Rob. Ivanovam.

Rīga, Pauluči 21. Castagnola 28.2.20.

Mīļo, dārgo, nosūtīju Tev vakar karti caur Šveices kur-

jeru; reizē arī kādu manuskriptu Freinberģim. Paprasi, vai

viņš dabūjis. Tava vēstule no 5.2, atnāca še 25.2., tātad

lēni nāk, bet tomēr iet caur Vāciju, Atzīmē, kad Tu sa*

ņem šo manu vēstuli. Naudu no teātra nesūti man, neat*

nāktu vairs laikā, jo mēs taisāmies braukt, cik drīz varēs.

Pases jau aizsūtītas dēļ vīzas uz Parīzi. ~—Mē slimojam abi

divi, Aspļažijaļ vienu, es trīs nedēļas uz gultas ar gripu.
Vēl neesam galīgi veseli. Braucam laikam caur Varšavu,

jo tur man kurjeru certifikāts, ka varu ņemt līdzi visus

manuskriptus. Caur Vāciju būtu lētāk, labprāt tur arī uz-

turētos, bet kā kurjers nevaru, un arī tā nez kā, jo miers

nav vēl noslēgts. — Par noteikto dienu, kad izbraucam,

ziņošu telegrāfiski. Nupat saņēmu telegrammu no Rīgas!
lai es telegrafējot, ka pieņemot kandidatūru uz konsiitu-

anti 1
. Telegrafēšu šodien pat, ka pieņemu. Apprasies Dr.

P, Kalniņam, vai tad viņš nav saņēmis manu vēstuli (caur
Parīzi) no 25.1,20., kur es biju teicis, ka pieņemu? Vai Tu

pats saņēmi manas vēstules no 25.1.20.? Saki centrālkomi-

tejai oficiāli, ka es pieņemu kandidatūru. — Par manu

braukšanu janvārī es lasīju nupat avīzēs un izbrīnījos,
kas to ziņojis, jo es pats nekad un nekam to nebiju tei-

cis, tāda nolūka man nebij. Nu uz drīzu redzi! Sveicini jo
mīļi un sirsnīgi visus mūsējos, sevišķi kluba 2 draugus, un

pats tā no mums abiem sveicināts — Tavs Rainis.

381.

P. KALNIŅAM

Kastaņolā 1920. gada 28. februārī

23.2.20.

Rīgā. Kalniņ. Centrālkomitejā, Suvorova ielā 25.

Es pieņemu Satversmes sapulces uzstādīto kandidatūru. Jau

25. janvārī nosūtīju rakstisku piekrišanu caur Parīzes sūt-

niecību.

Nagliņš-Rainis.
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382.

E. LERTAM

Kastaņolā 1920. gada 2. martā

2.3.20.

Sirsnīgs paldies par Jūsu laipno vēstuli. Paliek tātad pie
Jūsu atbildes — šīs rindas negrib pie tās ķerties, bet vie-

nīgi novērst iespējamu pārpratumu. <Jūs esat tik laipns
raksturot manu darbu kā ļoti poētisku.) Jūs domājat, ka

teātrim tagad vajadzētu domāt par naudas pelnīšanu un ne

par pārāk māksliniecisku plānu. Tas bija prātā ari man ar

«Jāzepu un viņa brāļiem». Tam vajadzētu ienest daudz

naudas, ne daudz prasīt, iedarbojoties tieši ar spēli, <nevis

ar kostīmiem un dekorācijām).

383.

R. MANTELAM

Kastaņolā 1920. gada 2. martā

2.3.20.

Cienījamais konsula kungs!

Pagājušā gada oktobri Jūs man vizējāt Latvijas pasi
caurbraukšanai caur Vāciju. Vai Jūs tagad dotu man savu

vīzu, kaut gan formāls miers ar Latviju vēl nav noslēgts?
Gaidot Jūsu labvēlīgu atbildi,

Nagliņš-Pliekšāns.

384.

M. AFELDAM

Kastaņolā 1920. gada 13. martā

Afeldam. Bernē, Schanzenbergstrasse 7.

Atsūti tūliņ mūsu pases. Jārāda vācu konsulam. Pirm-

dien vakarā nosūtīšu atkal Tev.

Nagliņš.
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385.

M.AFELDAM

Kastaņolā 1920. gada 16. martā

16.3.20.

Cienīts konsuls, Afelda kgs.

Uz Jūsu pieprasījumu par Jūliju Vecozolu kā domātu

kandidātu uz Latv. Konsuma savienības kooperatīva

priekšstāvja vietu Francijā varu Jums dot sekojošu pa-

skaidrojumu no savas puses. Jūlijs Vecozola kgs ir pazīs-
tams Latvijā kā ievērojams rakstnieks: liriķis, romānists

un dramatiķis, un kā veiklis laikrakstnieks arī svešās va-

lodās. Personīgi es pazīstu viņu kā izveicīgu un laipnu,

spējīgu sabiedrisku cilvēku, kurš arī visās situācijās un

apkārtnēs orientējas un piemērojas, un ar iznesību iekaro

sev stāvokli. Viņš būtu strādīgs un apdāvināts atklātības

darbinieks. Par viņa tehniskām zināšanām man kā ne-

lietpratējam nav sprieduma, bet ceru, ka viņš arī iestrādā-

tos un būtu noderīgs kā labs kandidāts nodomātā vietā.

Jāmin vēl, ka arī Vecozola kgs prot vairākas valodas,

starp citu, arī franciski, itāliski, vāciski, krieviski, kas

arī krīt svarā domātai vietai.

386.

J. VECOZOLAM

Kastaņolā 1920. gada 17. martā

Mīļo biedri, ieteicamu vēstuli, garu garo, aizsūtīju kon-

sulam1
,

lai nu viņš apmierinās. Negribējās norakstīt Tev

kopiju, varbūt to Tev atsūtīs Afelds. Nu par mums. Afelds

šorīt atlaiž telegrammu, ka man viena vieta vilcienā uz

Varšavu 23. martā, otra vieta Aspazijai 1. aprīlī. Neērti, ka

jābrauc šķirtiem, bet tas ir īsākais ceļš. Gaidu no Afelda

vēl solītu vēstuli. Un tad jātaisās ceļā. Kad veselība būtu

drusku labāka, būtu ērtāk. Drīz jau Tu arī dzirdēsi par
sevi. Afelds, lūk, izdarīgs ir. Sveicinām abi Tavu mīļo
kundzi, ceram, ka būs labi vesela. Un uz redzi vēl līdz

braukšanai. Daudz labu dienu Jums visiem trim.

Rainis.

Exp.: A. Naglin. Castagnola.
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387.

R. IVANOVAM

Kastaņolā 1920. gada 18. martā

18.3.20.

Ivanovam. Rīga, Pauluči 21.

Braucam 23. martā caur Varšavu.

Elza, Rainis.

388.

ASPAZIJAI

Cīrihē 1920. gada 23. martā

Manu mīļo sirdsdzīvībiņ, es esmu nu Cīrikas viesnīcā,

laimīgi atbraucu. Afelds varbūt iztēlojis manuskriptu grū-
tību lielāku nekā ir: liekas, ka var sūtīt viņam uz Bernu

visus nolemtos rokrakstus. Liec arī savus klāt. Vislabāk

audekla drāniņā, kurā bij iekšā mana vecā taša, kas ta-

gad ir Lugānā. — Nopērc labi daudz diegu, tie mājās esot

pārāk dārgi, kādu kilogramu. — Muitu izdarot vagonā,

ērti; Sēja saka, ka ļoti pavirši skatoties, laižot visu cauri.

— Grāmatas varot vest, cik gribot. — Meklējot īsti tik

naudu, bet nedz Izģērbjot, nedz sīki kratot. —Sējam Gros-

valds arī raksta, ka esot mums naudu 12000 sūtījis. Lai

Sēja pavadot. —- Nu Sēja saka, lai dodot viņam 450 fr.

(Šveices), tad viņam pietikšot. Es domāju: atsūti tos 450 fr.

Viņa adrese: Plattenstr. 28. Un bez tam Tev ir pasta kvīts.

Viņš dos kvīti par 500 (t. i., klāt agrākie 50 fr.). — Afelds

solās aizbraukt uz Lugānu un novest Tevi Cīrikā, es do-

māju —■ pieņemt to. •— Tagad man liekas, ka varētu Afel-

dam sūtīt arī to, ko Tu gribēji Grosvaldam sūtīt. — Rak-

stīšu rīt atkal. Līdz šim, liekas, iet labi, — redzēsim, kā tā-

lāk būs. Mīļo, dārgo dvēselīt, nebēdājies, ir taču mājās
braukšana, lai nu kāda. Lido, lido, lido.

J, Pliekšāns.

Hotel Simpler.
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389.

ASPAZIJAI

Cīrihē 1920. gada 23. martā

Mīļo, dārgo dvēselīt, rakstu Tev še otru reizi no Cīri-

kas. Aizsūtīja Afelds šorīt telegrammu, ka viss iet labi.

Tik briesmīgi nav, kā bijām iebaidīti: muitu šepat jau iz-

darīja, neko neskatīja, tik atvēra un aizvēra. Tātad var

ņemt līdz visu, ko grib. — Šokolādi es arī še piepirku
1 kg. — Papīrus laikam arī laidīs. — Manuskriptus Afelds

arī, liekas, nav ļauni domājis, — tātad sūti viņam uz

Bernu (Schanzenbergstr. 7) visus manus un savus rokrak-

stus. Grosvaldam sūti tik tos, kas ir duplikāti (noraksti).
— Afelds nobrauks pie Tevis pavadīt uz Cīriki, lai brauc,

viņš visu apgādā: biļetes, muitas u.t.t. — Sēja grib, lai

viņam Tu aizsūti (Plattenstr. 28, Zūrich) 450 fr., tos vēlāk

liksim uz Grosvalda rēķinu. Es domāju, dari to. — Tagad
tūliņ braucu, vagons ļoti ērts, paņēmu guļamvietu. Nu,

mīļo dvēselīt, nebēdā, ies laikam labāk nekā baidījāmies.
Nebēdā, nekreņķējies, es vesels, turies tik Tu vesela, mīļo

sirds mīļiniņ. Varšavā tiksimies. Lido, lido, lido.

390.

ASPAZIJAI

Buhsā 1920. gada 23. martā

Manu mīļo sirdsdraudziņ, oranžiņ, rakstu šo uz robe-

žas Buhsā. Nekādu, muitas nepatikšanu nav, rokas tašu

pat nemaz neskatījās. Viens kaimiņš vedot 6 kili šokolā-

des, daudz siera. Tātad var ņemt, cik vien grib, — Nupat
ēdu pusdienu vagonā kopā ar kādu Ļvovas diplomātu,

maksāja 15 franču franki. Bet, kā liekas, var arī neiet ēst.

Tad iznāk gluži lēti. Rakstīšu vēl no ceļa, Varbūt ķibelē
Čeķijā un Polijā. Bet līdz šim viss ļoti labi. Naudas patu-

rēju 500 fr. (Šveices). Bet nemaz neviens ij neprasīja, vai

vedu naudu līdz. Tātad mierīgi būtu varējis izvest arī

zeltu. Papīrus arī neskatīja. — Mīļo, mīļo, dārgo labumiņ,

nebēdā, esi jautra. Drīz redzēsimies. Lido, lido, lido.
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391.

ASPAZIJAI

Varšavā 1920. gada 25. martā

Labi pienācu, gaidīšu tevi.

Piiekšāns.

392.

ASPAZIJAI

Varšavā 1920. gada 25. martā

25.3.20.

Mīļo sirdsdraudziņ, manu zeltiniņ, šo jau rakstu latv.

legācijas telpās. lebraucu nevienam nezinot, Afelds bijis

telegrafējis tik, ka es izbraucot, un viņi bij gaidījuši pēc

nedēļas. Bet aši visu atradu. Nu jau redzēju gandrīz visu

diplomātisko koloniju, visi smuki cilvēki. Traubergs ir

še — tas, kas bij Stokholmā — izvadāja pa pilsētu, izēdi-

nāja Viktorijas viesnīcā, kur legācija apmetusies, — pus-

dienas 25 markas, kas esot ap 2 fr. V2, pie mums vismaz

5 fr. — Tad atnāca arī Ķēniņš pats — drusku vecāks, bet

vēl brūni mati, tik bārdā divi sirmumiņi — šovakar vedī-

šot uz teātri. Rakstu šo pēc pusdienas atpūtā. No rītus

aizsūtīju Tev telegrammu: labi pienācu, gaidīšu Tevi. Uz-

rakstīju arī kartiņu vēl vilcienā. — Ceļš maksā: biļetes

apm. 300 fr., bagāža ap 100 fr., vēl ceļa izdevumi, dzeram-

naudas, ēšana u.t.t. ap 30 fr., tā ka ar 500 franču franku var

iztikt. Cits viss labi, aši iet, nekur nav jāpārkāpj, tikai

48 stundas, bet daudzreiz jāiet pirkt biļetes un bagāžas
pārrakstīt: Buchā (bagāža — 1370 kronas — 86 franki, bi-

ļete 1723 kr. — 120 fr.) pērku austrumu biļeti, Lunden-

bergā biļete — 90 čeku kronas — laikam 22 franki (ba-
gāža laikam 6 fr.), čeku, Oderbergā — poļu; še arī bagāža

jāpārraksta un jāsamaksā: biļete 388 poļu markas —

40 franki, bagāža 60 poļu m. — 9 franki. Pusdiena un vaka-

riņas vagonā maksā 12—15 fr., labas, bet ļoti aši jāēd, lai

tiktu līdzi citiem. — Dzeramnaudas visur dod, bet nelie-

las: austriešiem I—s1—5 kronas, kas ir tikai 3—15 santīmi;

grāmatas var pirkt lēti, bet man nekas labs negadījās. Vīnē
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stacijā tura I—2 stundas, bet nevar labi aiziet pilsētā.
— Es Cīrikā liku Mārtiņam sapirkt 1 kil. šokolādes un

2 gabaliņus ziepes, viņš paturēja 20 franku. — Biļeti dabū

Cīrikā kuverī un tur turi arī visas bagāžu kvītes. Es Tev

nu rakstu, rakstu, mīļo debestiņ, un man pašam iet labi,
tāds mehānisks ietiņš, truls, it kā man tur nebūtu daļas,
bet ārēji labi, tikai varbūt izliekos nervozi uztraukts, jo
jāpiespiežas pie runāšanas, bet, kā Tev iet, sirsniņ, sirds-

iniņ, Tu tik bēdīga paliki un tik daudz Tev krāmēšanas un

skraidīšanas, un tik nogurusi Tu jau biji. Viena tik man

cerība, ka ceļš tiešām ātrs un viegls; brauc arī diezgan
daudz sievietes un bērni. Publika pusdiplomātiska, pus
šīberi, bagāti žīdi uzpircēji; diezgan pretīgi. Ak, mīļo,
mīļo pūkiņ, drīz jau būsim atkal kopā, tad es Tevi iz-

kopšu, — visas lietiņas: pirkstiņus, torci colli 1
un kājiņas

palaistas. Par mani nebēdā, ar veselību iet labi. Mīļo drau-

dziņ, lido, lido, lido.

393.

ASPAZIJAI

Varšavā 1920. gada 29. martā

Manu dārgo dvēselīti, rakstu Tev še otro vēstuli, kārtis

vairākas reizes rakstīju no Austrijas, Čeķijas un Polijas.
Telegrammu sūtīju no Varšavas, kad pienācu še. Uzņemts
tiku še sirsnīgi, dzīvoju pie Ķēniņa un pa reizei pie Trau-

berga, drīz būšot man arī sava istaba legācijā, kura ir

«Victorias» viesnīcā. Tā bez istabas esmu arī bez miera

un sāku jau zaudēt sakrāto enerģijas daudzumu. Biju aiz-

vests teātrī, deva mielastu Ķēniņa dzīvoklī legācijā, re-

dzēju pāris valstsvīrus un profesorus, šodien satiksme ar

poļu sociālistu partijas pulciņu, rīt varbūt ar Pilsudsku —

poļu prezidentu. Būs jārunā un jānogurdinājas. Neguļu

labi, ēšana laba, bet nekārtīga, jāiet viesnīcās un kafej-
nīcās un jādzer vīns, kas neiet labumā. Bet vairāk man

bēdu par Tevi, mīļo zeltiniņ, kā Tu viena pati tiksi galā
ar kramiņu, ar bankās iešanu un ar vientulību. Vismaz

par vienu nebēdā: ceļš ir viegls, var ņemt līdzi, ko grib,
un tikai divas dienas. Padomus es Tev esmu devis par

ceļu visādus; ja Tu arī nesaņemsi vēstules, Tu iztiksi

viegli cauri, kad paprasīsi līdzpasažieriem. — No mājām



275

man ziņu nav nekādu, no avīzēm tik var nomanīt, ka ļoti

rīkojas Zemnieku savienība. Par miera slēgšanu un līgumu
ar Poliju še daudz runā, un es piekritu tuvošanai ar Po-

liju un nolīgumam. Vai nu šī vēstule Tevi vēl sasniegs
Castagnolā? Nebēdā, mīļo sirdsdraudziņ, esi jautra un

droša, drīz iau būsim kopā, un tad viss būs atkal labi.

Lido, lido, lido.

394.

R. IVANOVAM

Varšavā 1920. gada 29. martā

Mīļo, dārgo, sēdu pašlaik Varšavā jau piekto dienu (pie-
nācu 25.3.}, bet man jāgaida vēl līdz 1.—3. aprīlim, kad še

atbrauks Aspazija, lai tad brauktu abi kopā uz Rīgu. Biļe-
tes no Šveices nedabūjām citādi kā vien šķirti. Es Tev

jau rakstīju, karti un devu telegrammu uz Rīgu, bet šo

ziņu Tu saņemsi laikam ašāk, jo tā tiek personiski aiz-

vesta. No Varšavas mēs abi ar Aspaziju izbrauksim tūliņ

pēc A. ierašanās, tātad 4. vai 5., kā dabūsim biļetes. Še

man šodien vēl būšot satiksme ar P. P. S. 1 biedriem. Un,

kad ieradīsies Aspazija, tad laikam būs vēl satiksme ar

poļu rakstniekiem. No Varšavas tad ceļš uz Viļņu un

Daugavpili aizņemšot vēl 3 dienas un 3 naktis. Tātad galu
galā Rīgā mēs varētu nokļūt ap 7. vai 8. aprīli. Neērti bij,
ka bij jābrauc šķirtiem un ilgi jākavējas uz ceļa. Bet nu

drīz visas neērtības būs beigtas un mēs redzēsim Jūs, sa-

vus mīļos. Sveicini sirsnīgi visus biedrus un draugus un

esi pats mīļi skūpstīts.
Tavs Rainis.

Varšava 29.3.20.

395.

RAIŅA KLUBAM

1920. gada sākumā

Dārgie draugi un biedri.

Kad ruden pirmo reizi lasīju par Kluba dibināšanu, es

ļoti izbrīnījos un sapriecājos. Kāda oriģinela ideja! Jo tā-
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lāk es lasīju par Jūsu mērķu un darbības izveidošanos

dzīvē, jo vairāk brīnījos. Tā nebija ne Gētes savienība, ne

Dantes biedrības, arī ar lieliem kultureliem mērķiem, te

bij kas gluži jauns radies latviešu tautā, vēl nebijis pa-

saulē. Tās ir dibinātas uz autoritāra un aristokrātiska prin-

cipa, uz lielu patību un viņu darbu kultivēšanu — mēs

teiktu: dievināšanu — tad, kad šīs personas jau mirušas

un palicies tikai viņu darbs, kurš tikai pieņemams un iz-

platāms masai, kas nav viņu līdzi radījusi, kurai tas tikai

paraugs un ideāls. — Jūsu ideja taisni pretēja: dibināta

ne uz pagātni, bet uz nākotni, ne uz autoritāti, bet uz soli-

daritāti, uz līdzdarbību un pašdarbību, ne uz aristokrā-

tismu, bet uz demokrātismu. Jūs patības spēka nozīmi ne-

noliedzat, kā mēdza agrāk darīt biedri, bet liekat šo spēku
apzinīgi lietā priekš vispārības. Jūs strādājat līdzi dzīva

organisma darbu, virzāt un liekat virzīties, attīstāt viņu

un sevi, un vispārību reizē. Patības darbi caur Jūsu līdz-

darbību, t. i., draugu, t. i., vairāku, t. i., tautas līdzdarbību,

aug tūkstoškārt pilnībā, ražībā, iespaidā uz apkārtni. —

Bet tas nebūt nav viss. Mēs visi kopā izbrīnīsimies vēl

vairāk, kad nolūkosimies, kāda nākotne atveras klubu

mērķiem. legādāsimies tikai, ka ideja varēja rasties dziļi

demokrātiskā kultūras karā, jauna spēka tautā, laikā, kad

ārēji pārgrozās pasaule, jāpārvar garīgi. Tauta jāorga-
nizē, jārada garīgi centri, pamatšķirai sevi jāapzinās un

jāuzņemas vadība, jārada jauntauta uz jauna principa un

tad — tad sākas tik vēl īstais darbs, vecās pasaules garīga

pārvarēšana visās tautās un jauna celtne — Jūsu darbībā

es jau tagad redzu jaunas sociālistiskas filozofijas, praktis-
kas ētikas celšanu ar jauniem līdzekļiem: patības pētīšanu
un patības aktivitātes attīstīšanu, darbībuun pašdarbību kā

pamatu visam. Kā dzīvības princips Klubam: izplatīties un

padziļināties (nodaļas visapkārt, arī Latgali apņemt, arī

bērnu nodaļa, arī sievietes). Viss tas man dziļi simpātiski,

jo arī manā dabā. Jau tagad no Jums manī dzīvs ierosi-

nājums. Bet vēl vairāk: optimisms — kā nu ies, atbalsts,

uz kura varu paļauties, gandarījums, ka ne velti, ticība

uz ceļu. — Galā redzu, ka vēl gandrīz nekā neesmu iztei-

cis no tā, ko gribēju, kas vajadzīgs. īsa vēstule un pirmā.
Darbā redzēsimies un sapratīsimies.
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A. KIRHENŠTEINAM

1920. gadā (?)

Daudz labu dienu, mīļo biedri, ceru, ka būsat saņēmuši

kādu no manām vēstulēm. Vedu jums dažas Jūsu grāma-
tas. Daudz labu dienu un uz drīzu redzi! [Paraksts.]

397.

R. PELŠEM (?)

Šveices emigrācijas periodā, ne agrāk par 1916. gadu

Mīļais draugs, Jūs pats man piedāvājāt savu draudzību,

par ko es ļoti priecājos. Nu Jūs man kopš laika vairs ne-

atbildat ne uz svarīgām vēstulēm. Vai Jūs savu prātu

esat grozījuši? Jeb vai lai es to tā uzskatu? Es Jūs jautāju

pēc cēloņa un manas vainas Jūsu priekšā, Jūs uz to arī

neatbildējāt. Es tādu izturēšanos nesaprotu un, man liekas,
arī nepelnu.





II

BURŽUĀZISKAJĀ LATVIJĀ

(1920 V — 1929)
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398.

A. UPĪTIM

Rīgā 1920. gada 6. maijā

Andr. Upītim. 6.5.20.

Ļ. god. darba biedri, saņēmu Jūsu vēstuli1
un sirsnīgi pa-

teicos par lab[ajiem] vārdiem, ko man sakāt. Lieli gan bijuši

pārpratumi
2, un es nevaru teikt, ka viņi mani nebūtu dziļi

sāpinājuši. Tikai sarūgtinājuši gan ne, jo Jūsu talantu es

stādu tikpat augsti kā agrāk un Jūsu personu skaitu par

strauju un asu garu, kas bieži maina virzienu, kā zibens

gaisu tīrīdams. Es zinu, Jūs tiešām tā domājat, kā iztei-

cat: «Ko ar visu sirdi mīlē, tam grūti piedod un vēl grū-
tāk saprot»; bet es šo mīlu, kura tik tuva naidam, saprotu
tikai teorētiski, un domāju, ka viņa ir tikai nepacietīga
un vārga temperamenta izplūdums un nenāk no sirds,

kura ir īsti mīlas sēdeklis. Es domāju taisni otrādi, ka vis-

labāk saprot otru un piedod mīla, un biju uz to cerējis arī

sevis labad. Es pats tiešām saprotu viņu tur, kur es mīlu.

Un, kaut gan nevēlamās parādības novērst es ļoti vēlētos,

mans pirmais solis ir palicis diemžēl bez panākumiem, pat
bez atbildes. 3 Kā es dzirdu, frakcija

4 taisās no savas puses
ko darīt, par ko Jūs dabūsiet tuvākas ziņas laikam tieši.

Paliekat sveicināti ar mūsu pilnu līdzjūtību no Aspļa-

zijas] un no manis.

R.

399.

POLITIESLODZĪTAJĀM RĪGAS CENTRĀLCIETUMĀ

Rīgā 1920. gada 30. jūnijā

Cien. Redakcija! 1 Lūdzu ievietot sekošas rindiņas un dot

man tādā kārtā iespēju paziņot dažiem nelaimīgiem, kādēļ
es nevarēju izpildīt viņu lūgumu.
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Annai Vinten, Ženijai Anson, Emmai Brandt,

Emmai Balod, Otilijai Briģis, Annai Damberg,
Annai Grodne, Matildei Krūmiņ, Helēnai Ka-

minska, Marijai Lucen, Minnai Meletjerev, Elzai

Neuland, Bertai Zemitan, Emilijai Reinfeld, Zel-

mai Stauer, Kristinei Šiliņ, Zaprovsku Annai,

Alinei Vilde, Alvinai Kalniņ, Matildei Ezergail,
Annai Rode, Katrinai Krukovai, Ellai Ķelle, Er-

nai Grīslis — un viņu piederīgiem.
29.—30. jūnijā saņēmu no Jums Apgabaltiesas Prokurora

kungam iesniegtos atsevišķos lūgumrakstus 2
,

kuros Jūs

aicināt mani ierasties pie Jums Centrālcietumā, lai apru-

nātos par lietām, kas Jūs kā apcietinātās intresē, bet par

kurām cietuma administrācija nevar dot paskaidrojumus.
Uz to es tūdaļ, 30. jūnijā, dēļ atļaujas apmeklēt cietumu

griezos pie Apgabaltiesas Prokurora kga. Mani noraidīja
pie Palātas prokurora kga, un tas man atļauju — liedza.

lemesli liegumam bij tīri formāli. Ka likums atvēlot ap-

meklēt ieslodzītos tikai radiem un aizstāvjiem. Es iebildu,
ka arī pēc formas es esmu Satversmes sapulces loceklis

un tautas aizstāvis, bet ka še jāskatās ne vien uz formu,

bet arī uz būtību.

Būtība: pēc divām nedēļām tiks pasludināta amnestija
(prokurora kgs domā, ka paies vismaz mēnesis), un tad vi-

sas apcietinātās (varbūt tikai ar retiem izņēmumiem, kurus

varētu jau tagad vērā. ņemt) tiks atsvabinātas. Nav iemesla

tādēļ tagad liegt satikšanos, kurai nekādu kaitīgu seku ne

priekš prāvas gaitas, ne priekš valsts drošības nevar būt,

jo vairāk tādēļ, ka satikšanās būtu ne kolektīva, bet at-

sevišķa un nolikta iestāžu pilnīgā uzraudzībā. Satikšanās

būtu varējusi noskaidrot kādus pārpratumus (dažas min,

piem., ka ieslodzītas bez nopratināšanas u.t.t.) un visādā

ziņā būtu devusi kaut mazu zīmi par to, ka brīvā un de-

mokrātiskā Latvija atšķiras no cariskās Krievijas un ka

pie mums cietumos netiek noliegta cilvēcība. Es piebildu
arī, ka demokrātiskā valstī prokuroram jābūt nelaimīgo
aizstāvim un ka nebūtu labi, ja Latvijā nodibinātos tāds

uzskats uz prokuroru kā cariskā Krievijā, proti: ka proku-
rors visas publikas ienaidnieks. Latviešu Palātas prokurors
no tāda uzskata nebaidījās, ne velti pie mums rīkojas
pēc cara likumiem. Mana atsaukšanās uz cilvēcību, es

redzēju, gan piederēja man kā dzejniekam un bijušam
trimdniekam un Satversmes sapulces loceklim un valsts-

vīram, bet ne prokuroram kā ierēdnim. Prokurora kgs
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man noteica, kad ieslodzītiem atļaušot šodien izsaukt

mani, tad rīt viņi izsaukšot muzikantu bandu. Es gan lū-

koju atsaukties uz zināmu starpību starp mani un muzi-

kantiem, bet prokurora kgs noraidīja mani: ka privātper-
sonas nevarot pielaist cietumā; arī viņš pats esot privāt-

persona, kad izejot uz ielas. Es mēģināju iebilst, ka Lat-

vijā daudzi mani neieskaita par privātu, bet par atklātības

personu. Man bij pat prātā, ka es vismazāk esmu privāt-

persona tad, kad es izeju uz ielu (te ir starpība starp pro-

kurora kgu un mani), ka es nejūtos kā privātpersona pat

ne savā māju dzīvē, bet iznākums bij tas, ka man kā pri-

vātpersonai tika liegta atļauja apmeklēt ieslodzītās perso-

nas, kuras pēc pāris nedēļām tiks tā kā tā atsvabinātas.

Man atliek tagad tik noskatīties, vai vispārībai Latvijā
uzskats būs tāds kā prokuroram vai tāds kā cilvēcībai.

Jūs, politiski cietušās, atradīsat apmierinājumu apziņā
par savām tiesībām, bet jūs, nelaimīgās mātes un piede-

rīgie, kas Jūs mierinās? Es jums gribēju darīt mazu prie-
ciņu, ij to ne. Smeļat sev mierinumu jūsu bērnu lielā mīlā

uz jums un gaišākā nākotnē, kuru visi cerē.

J. Rainis.

400.

D. AKMENTIŅAI

Rīgā 1920. gada 3. augustā

Dacei Akmentiņai.

Ļoti cienītā, dārgā kolēģe!

Man deva vislabākās cerības, ka pensiju likums tiks

pieņemts vēl šo mēnesi. Ja tā, tad pensijas apmērs būs

līdz 900 rbļ. mēnesī. Jums, skatoties pēc ārsta liecības, būs

augstākais apmērs, un bez tam Jums tiks izsniegta pen-

sija, skaitot no aprīļa mēneša, tātad Jums nāktu lielāka

summa uzreiz.

Es ļoti priecātos, ja labās ziņas drīzāk tiktu patiesas.
Daudz sirsnīgu vēlējumu un sveicienu

no Jūsu J. Raiņa.

Rīgā 3.8.20.
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401.

LIETUVAS IZGLĪTĪBAS BIEDRĪBAI

Rīgā 1920. gada augusta beigās

Lietuvas Izglītības biedrībai

Ļoti cienīts Priekšnieka kungs.

Jūsu laipno vēstuli 1
no 20.8.20. saņēmu un pasteidzos

Jums apliecināt savas senējās un negrozāmās draudzības

jūtas pret lietuviešu brāļu tautu un savu dzīvo intresi par
visiem viņas kultūras centieniem un parādībām. CikJbūš

manā spēkā •— un es varu arī teikt — cik būs latviešu

tautas spēkā, tik taps pabalstīta katra darbība lietuviešu

tautas kultūras labā, jo uz savstarpēju tuvošanos cenšas

abas brāļu tautas.

Palīdzēt Jūsu tautas dzejniekam Ļudam Giram2 mēs tu-

rēsim par savu patīkamu pienākumu; katrā gadījumā, kur

viņam vajadzīgi kādi atvieglojumi vai aizrādījumi, lai viņš

griežas pie mums, mēs viņam izpalīdzēsim ar pilnu gata-
vību.

Ari visās citās lietās mēs esam gatavi Jums pretī nākt

labprāt un nekavējoši.

Saņemiet, cienītais Priekšnieka kungs, manus sirsnīgā-
kos sveicienus un vislabāko sekmju novēlējumus Lietuvas

Izglītības biedrībai. . ,

402.

P. DAUGEM

Rīgā 1920. gada 27. septembrī

Paulim.

Mīļo, dārgo Pauli, te pāris rindiņu no manis, dzirdēju

par Tevi visu labu, tikāmies ar Sašu1, bet aiz manas vai-

nas sabārāmies. Ar lielu aizkustību domāju uz Tevi un

Tavu lielo, dziļo draudzību un mīlestību, ko Tu man uz-

glabājis gadiem cauri. Jūtas nepāriet, neatkarājas ne no kā

cita, kā vien no labas sirds. Mana mīlestība Tevi pavadīs
visur. Esi sveiks, paliec vesels. Elza Tevi mīļi sveicina un

Tavs vecais Jānis.

27.9.20. ,
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403.

D. un P. STUČKĀM

Rīgā 1920. gada 27. septembrī

Tas ir Doriņai un Pēterim.

Mīļo, dārgo māsiņ! mīļo Pēter!

rets gadījums, īss laiciņš pasniegt roku pāri par lielo

plaisu. Mani mīļie, dārgie, varbūt taču redzēsimies vēl.

Dzirdu, ka Jūs ar veselību abi turaties; mēs arī; es gan

balts palicis, Elza labi noturējusēs. Bet vesels arī es esmu

atkal pēc lielām krīzēm. Es kā bērns visu apskraidu, ap-
skatu dzimtenē. Esat mīļi, mīļi sveicināti; vairāk nekā ne-

paspēju pateikt, veseli, sveiki no Elzas un vecā Zeniņa.

27.9.20.

404.

J. MISIŅAM

Rīgā 1920. gada 5. oktobrī

Ļoti cienīts, mīļais Misiņa kgs!

Esat tik laipni un atvēlat man vecos gada gājumus no

«Dienas Lapas», pa vienam, izskatīšanai. 1 Es ar zīmuli at-

zīmētu izrakstāmo, un Zeppes jkdze pārrakstītu.
Daudz mīļu labdienu.

Rainis.

Rīgā 5.10.20.

405,

E. SMIĻĢIM

Rīgā 1920. gada 20. novembrī

Dārgo biedri, ja Jums laiks atļauj, esat tik laipni atnākt

pie manis, lai noskaidrotu kādus pārpratumus, kuri, kā

man teica, esot cēlušies. 1 Lūdzu tālāk noteikt kā līdz šim

mēģinājumus un rīkoties pa parastam.

Rīgā 20.11.20.

Daudz labu dienu no Jūsu

Raiņa.
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406.

J. RAPAM

Rīgā 1920. gada 1. decembrī

Ļoti cienīts Rapas kungs!

Vai Jūs nebūtu ar mieru izdot no pazīstamā rakstnieka

Švābes monogrāfiju par mani?1 Grāmata domāta diezgan

plaša, apm. 10 loksnes, biogrāfija un darbu apskats; viņa
pēc sava plāna galīgi atšķiras no Antona Birkerta grāma-
tas «par mani», kura pa daļai jau iznākusi, pa daļai vel

izdodama2
.

Birkerta grāmatu izdod A. Gulbis, un viņam
nav ērti apgādāt otru grāmatu par to pašu vielu, kaut arī

citādi apstrādātu. Jums tādas neērtības nebūtu. —
Švābe

ar savu «Latv. Kultūrvēsturi» ir iestājies mūsu oriģinālzi-
nātnieku pētnieku pašās pirmās rindās.3

Daudz mīļu sveicienu no Jūsu J. Raiņa.

1.12.20.

407.

J. PLĀĶIM

Rīgā 1920. gada 6. vai 7. decembrī

Izglītības] ministra kungam

Ļoti cienīts kungs!

Jūs ieceļat manā departamentā ierēdņus, manus līdz-

strādniekus, pēc sava ieskata, kaut gan tā tiesība pēc pa-

raduma piekrīt man kā direktoram. Tā man jāuzskata kā

neuzticības zīme, un tas dara man neiespējamu ilgāku pa-

likšanu departamentā. Tātad es lūdzu atsvabināt mani no

Mākslas un kultūras departamenta direktora vietas.

408.

NEZINĀMAI PERSONAI

Rīgā 1920. gada 17. decembrī

17.12.20. Ļoti cienīts kungs. 1

Mani lūdz no studentu kluba puses ievākt ziņas par

mehāniskās fakultātes studentu Ēriku Grūnbergu2
.

Tas
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esot ticis apcietināts apm. 20. novembrī un līdz šim laikam

atrodoties Centrālcietumā, bet apcietināšanas iemesli ne-

esot zināmi. Es Jums, godāts kungs, būtu ļoti pateicīgs,

ja saņemtu no Jums kādu ziņu par minēto studentu

E. Grūnbergu. Atvainojos, ka griežos pie Jums rakstiski,

esmu pašlaik saslimis.

Uz laipnu atbildi gaidīdams, palieku visā cienībā.

409.

LAIKRAKSTA «SOCIĀLDEMOKRĀTS» REDAKCIJAI

Rīgā 1920. gada 24. decembrī

Vēstule redakcijai

«Sociāldemokrāta» Nr. 293 ievietots profesora Baloža

raksts pret Stučku, kura beigu daļā apgalvots, it kā Stučka

būtu 1897. gadā sociālistu prāvā denuncējis biedrus ar no-

lūku panākt sev soda mīkstināšanu. 1 Tas nav noticis, un

sods, kādu Stučka dabūja, bij tāds pat kā citiem prāvas da-

lībniekiem.

1897. g. prāvas dalībnieki:

J. Rainis,

F. Vesmans.

410.

D. STUČKAI

Rīgā 1921. gada janvāra sākumā

Manu mīļo, dārgo zelta Doriņ, es rakstu, gultā gulē-
dams, nav nekas nopietns, tikai gripa vien, bet nomoca

ilgā gulēšana, pāri par mēnesi. Līdzi iet mana grāmatiņa1
,

tā lai pastāsta, kā man sviežas; gan jau Tu izburtosi, atra-

dīsi arī daudz vecu laiku. Man pašam grūtāk pārstāstīt

visu, kas pa tiem gadiem pārlaists. Otrs, kas runās manā

vietā, būs Pauls
2, kurš, atpakaļ braucot, iešot caur Rīgu.

Tavas mazās vēstulītes še saņēmu, pēdējā bij no sep-

tembra mēneša, bet dabūju to diezgan vēlu. Reiz man bij
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izredze braukt līdz uz Maskavu, kad es biju Mākslas de-

partamentā 3
un gāja no šenes mākslas darbu reevakuāci-

jas komisija, kurā es būtu varējis piedalīties. Varbūt ga-

dīsies kāda cita izdevība. Viens liels kavēklis ir man ve-

selība, tie piecpadsmit gadi Itālijas nomaļā darījuši mani

diezgan vārīgu, katrs mazs saaukstējums ķeras man klāt.

Citādi esmu diezgan stiprs, tikai galīgi nosirmojis. Elza ir

vēl gluži brūniem matiem, un viņa arī klimatu panes daudz

labāk nekā es. Par Jums abiem dzirdu atstāstījumu diezgan
daudz, bet pa lielākai daļai agrākus, visādā ziņā dzirdu,
ka turaties labi ar veselību. Es jau projektēju pa ziemu

braukt atpakaļ, bet gripa mani aizturēja. — Mēs dzirdam,
ka Jūs gatavojaties uzvest «Atriebēju»4, un Elza priecājas,
ka viņas jaunības darbs klajā nāks tādā tālumā laika un

telpas ziņā. •— Mana mīļā, dārgā, mazā Pumpiņa, cik tāļi
mēs esam, un tomēr mēs esam tie paši, kas bijuši, sirds

negrozās. Es nevaru Tev nekā teikt, es uzbudinos arī, bet

vienu esmu ieguvis, ko redzu arī pie Tevis, neesmu vairs

tik nepacietīgs; nu zinu, ka man vēl ir daudz laika. Manu

mīļo dārgumiņ, manu dvēselīt, esi skūpstīta no manis un

Elzas un apsveicu uz redzi nākotnē.

411.

A. PRIEDKALNAM

Rīgā 1921. gada 29. janvārī

Mīļais draugs, varbūt Tu vari palīdzēt vai dot padomu
šai jaunkundzei': viņa labprāt strādātu pie slimniekiem

vai atkal bērnu dārzā. Esi tik laipns, ja Tev iespējams ko

darīt. Daudz mīļu sveicienu Jums [un] abiem mūsu mīļa-

jiem un mazajiem draudziņiem 2.
Tavs Rainis.

29.1.21.

412.

B. SKUJENIECEI

Rīgā 1921. gada februāra sākumā

Mīļa Biruta, par kluba izturēšanos1 būtu jāparunā pirms;
tur būs kādi pārpratumi. Es palūgšu kādus no darbinie-
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kiem atnākt un tad Tev tūdaļ paziņošu, un aprunāsimies,
kas tālāk darāms. — Par studijas atnākšanu pie manis ru-

nājām. Tu zini, kā ar telpām; ja domā, ka var, tad lūdzu

vien. Par visu citu pārrunāsim reizē, kad Tev ziņošu par
manām sarunām ar kluba vadītāju. Daudz mīļu sveicienu.

Rainis.

413.

V. PURVĪTIM

Rīgā 1921. gada 6. februārī

Lielo meistar! Tavā goda dienā1 Tevi sveicina visa lat-

viešu tauta un atskatās ar lepnumu uz nacionālās gleznie-
cības nodibinātāju un lielāko darbinieku. Bet Tu, mūžam

augošais, neatskaties. Tu ej vienmēr uz priekšu. Tagad
Tev tuvākais mērķis: dot mums Mākslas akadēmiju blakus

Mākslas muzejam2
.

Bet aiz tā Tu liec savus tālākos mēr-

ķus uz mūžību, un, ja arī Tavas miesas lūzīs, tos ne-

sniegušas, Tavs gars tos sniegs. Māksla ir dzīve un laime.

Nes mums dzīvi un laimi, Tu — laimīgais. R. 6.11 21.

414.

ASPAZIJAI

Rīgā 1921. gada 26. februārī

Mīļo sirdsiniņ, man še ļoti labi, 2 istabiņas, saule visu

dienu, laipni ļaudis. Viss labs, tik es pats ne: tūliņ pārēdos,

jo ēdu palaunadzi. Domās apstaigāju visus darbus, bet vēl

neviena negribas. Ka iekristu prātā kas gluži jauns, var-

būt tad ietu. Tagad atsūti no baltā gultas galdiņa: 1) «Ka-

levalu», 2) Kalendāri, 3) biezāko vācu tulkojumu grā-

matu (laikam orientāliskā)
1
, no rakstāmgalda pa kreisi:

4) «Fēliksa aforismi» un 5) «Dzīves vētra» (?) luga; no

grāmatskapja: 6) Bienemann. Livflāndische] Sagenļbuch]

un 7) kādus 10 vāciņus un 8) dod man kādu jaunu tematu.

Pasaki tad itin īsi, lai nebūtu daudz jāraksta, kas iznāca

ar Turaidu2, kā patīk mazais namiņš, kas lemts frakcijā un

kad jāiet uz teātri3?
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Vēstules, kas pienāktu, atsuti arī. Varbūt arī ko lasī-

šanai, kādu romānu? Goethes «Sprūche m Prosa» (I sē-

jums), «Pūt, vējiņi!» (skapī).
Prāts drusku pasmags un pelēks. Visi par Tevi priecā-

jas, ka Tu labs izskaties. Man atkal vēl prātā vakarējā

jaukā izrāde.4

Li, manu mīļo iniņ, lido.

Vēl vajdzīgs: ķemmītes, šķērītes un spogulīts, un zobu

birstiņš.

Vēstules malā pierakstīts:

Man istabās ieliktas ziedošas hiacintes un alkšņu pum-

puri!

415.

ASPAZIJAI

Rīgā 1921. gada 27. februārī

Mīļo sirdspūkiniņ, es nu atpūšos un slinkoju, un Tev na-

badziņam vienam pašam tik neganti jāstrādā. Mani te vi-

sādi tura labi, tās hiacintes nav te audzētas, bet pirktas, ar

lielu mīlestību apietas ar mani, prasa daudz pēc Tevis. Es

vēl nekā nestrādāju, nav vēl gribas. Vajdzētu un varētu

sākt kādu romānu, paņēmu Henricus1, vajdzētu krāt ma-

teriālus arī par Bermonda laiku2
, bet vēl man nekas neiz-

nāk. — Otrdien no rītus es iebraukšu Rīgā, varbūt taisni

uz teātri. — Pasaki, kā gāja sieviešdienā3
,

ko runā par
Maskavu, lasīju — nekas4. — Atsūti man vēl šķērītes,
Lorand grāmata par Alteru (no Lilijas) ir manā skapī pa

kreisai augšdaļas lejā.
Manu mīļo zelta iniņ, lido.

Atsūti arī «Jaunākās Ziņas», lido.

416.

A. ZAPROVSKAI

Rīgā 1921. gadā, ne agrāk par februāri un ne vēlāk par
14. martu

Mans mīļais, labais draugs, Tu esi stipra un mierīga sava

vēstulē, un tas man dara lielu prieku. Tā Tu mierināsi
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vēl māmiņu, kura būs no Jums visām visvairāk sagrausta,

jo diezgan viņa ir izcietusi savā mūžā, un būtu laiks, ka

viņa tiek pie garīgas atpūtas. Bet Tu esi vēl augošā spēkā,
kaut gan ar vājinātiem nerviem, un kā es Tevi pazīstu:
Tev ir liels nesalauzts spēks dvēselē, un tas tiks cauri vi-

siem pretekļiem. Tev vēl skaista nākotne priekšā. Tavs

darbs, Tava dzeja Tevi mierinās un tanī būs Tava nākotne.

Tu baidies, ka Maskavā Tev trūks miera strādāt dzejā, —

bet Tu taču vari cerēt aizkļūt uz Rēveli 1
no Maskavas,

paņem līdzi rekomendācijas no sūtniecības, un, kad Tu

tikai pastāvēsi uz savu gribu, tad panāksi arī. Un, ja to-

mēr jāpaliek Maskavā, tad meklē darbu, kur paliek laika

pāri priekš savas dzejas. Uzstājies paša sevī, ka Tu neat-

laistos, griba panāks visu. To es saku Tev ar vājajiem

nerviem, jo pats es arī esmu ar vājiem nerviem un tomēr

esmu strādājis. Tas Tev lai ir atspaids: var panākt. — Sa-

vus rakstus Tu dabūsi atpakaļ, 2 tad atsūti man jau gatavo.
Un laikam taču būs iespējams arī vēlāk sūtīt, drīz jau arī

tikšot nodibinātakārtēja pasta satiksme. Maskavā aizej ari

pie manas māsas un atsaucies uz mani, viņa varbūt var

Tev būt palīdzīga. — Pa telefonu piezvani man vēl un pa-

ziņo, kad brauksi.3 No turienes raksti, un es arī rakstīšu,
kaut gan, kā Tu nomanīji, es nelabprāt rakstu. Dzīvo nu

sveiks, manu mīļo draudziņ, turies tik stipra kā tagad,

un, kad arī pāriet šis stiprums, kas nāk pēc pirmā uz-

traukuma, tad turies arī vēlāk, griba un dzeja Tev palī-
dzēs. Sveika.

Tavs.

417.

A. ZAPROVSKAI

Rīgā 1921. gada 25. aprīlī

Dārgo Anniņ, gadījumu izlietodams, nosūtu pāris rin-

diņas ar mīļiem sveicieniem! Itin nupat satiku māmiņu un

Ainiņu, māmiņa izskatās laba, bet kā jau vienmēr — rū-

pēs; vēstules esot saņēmušas. Ainiņa kā vienmēr jautra
un pilna cerību. Dzīve še negrozās uz labu. Man ar vese-

lību arī kā vienmēr, un drīz es braucu uz ārzemēm veseļo-
ties. Varbūt šī būs mana pēdējā vēstule no Latvijas. Es

ļoti nožēloju, ka nevarēju Tevi vēl pēdējo dienu redzēt: kā
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vienmēr — te jāskrien vienā skriešanā. Es ceru ārzemēs

drusku atpūsties un pastrādāt. Vai Tu arī vari pastrādāt?
Vai esi iedzīvojusies turpat Maskavā, vai iesi uz Rēveli?

Vai pie maniem paziņām biji? — Lūko par visām lietām

strādāt pie savas literāriskās attīstības un pie kāda no-

teikta literāriska darba, tas Tev palīdzēs viegli panest
visas likstas un bēdas, un Tu tiksi laukā i no nervozitā-

tes. Es pats tā esmu no viņas un no melanholijas izglābies.
Padomā arī uz tiem mīļiem vakariem, ko še kopā sarunā-

jām,
1

ari tas lai Tev palīdz tikt pāri par dzīvi: darbs un

labas piemiņas darīs jaunu dzīvi.

Esi mīļi, sirsnīgi sveicināta no Tava

Raiņa.

25.4.21.

418.

D. STUČKAI

Rīgā 1921. gada 12. maijā

Manu sirds dārgumiņ, šoreiz atkal ir gadījums nosūtīt

vēstuli caur mūsu kuzini 1. No Tevis ziņas un atbildes ne-

esmu saņēmis, ne uz pirmo, ne otro sūtījumu. Šoreiz nupat

dabonam vēsti, ka brauc, un nespēju nekā plašāk uzrakstīt.

Ar veselību iet puslīdz, jo es jau 3 mēnešus ārstējos slim-

nīcā un tagad vēl tur esmu, bet katru dienu esmu arī

Rīgā. Elza turas vēl, bet arī viņai vajga atpūtas. Ar citu

var būt vēl mazāk mierā; Tev pastāstīs kuzina. Viņa arī

atvedīs pareizākas ziņas par to, kā Jums abiem iet. Mazs

sūtījums arī līdzi: Kurzemes desa un krējuma siers, arī

sviests; no katra pa pāris mārciņu. Veseli ēduši un veseli

palikuši. Daudz, daudz mīļu skūpstu no mums Jums. Tavs

Zeniņš.
12.5.21.

419.

D. STUČKAI

Rīgā 1921. gadā, ne vēlāk par augustu

Mīļā zelta dvēselīte, rakstu atkal steigā, vakar par lielu

pārsteigumu satiku mūsu dārgo Pauli, un varbūt viņš jau
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šorīt brauc atkal prom
1. Es biju cerējis viņu satikt Vācijā,

bet nu viņš atbraucis agrāk. Es vēl braucu turp, laikam ši-

nīs dienās, un būšu Šveicē, Vācijā, varbūt arī Itālijā. Man

ar veselību neiet tik labi, kā gribētos, pie klimata grūti

pierast. Tad man arī viena cita vajadzība: manu «Jāzepu»

izdod Gulbis vācu valodā, un Vācijā man varbūt izdotos

dabūt viņu uz vācu skatuves, jāmēģina man pašam. Ir arī

projekts tulkot viņu angliski.
2 Bet vēl cits iemesls braukt:

paliek bēdīgi ap sirdi, še dzīvojot. lebraucu ar lieliem

priekiem un cerībām, bet abi nu izbeidzās. Grūti par to

runāt; Pauls par to maz interesējas, maz viņam stāstīju.
Kad mēs tiksimies? Vācijā laikam ne, jo jums arī grūti
turp iebraukt. Bet varbūt es pie Jums nobraucu. — Kad

nu Tu, mīļo, mīļo draudziņ, ar veselību salabtu! Un mans

nabaga Pēteris, kā iztura? Veselībai jau labāk, ka strādā

literāriski. Cik tas bij cilvēciski mīļi, ka viņš mani aizstā-

vēja atkal,3 tiešām tās baumas ir nepareizas. Ko nu mums

kaunēties, labi mēs tomēr esam viens otram, vecu iesēdu-

šos mīlu nevar nekas izplēst; sveicini viņu tikpat mīļi kā

agrāk, un kopjaties, kopjaties visi trīs, gan jau nāks atkal

laiks kā bijušais. Paliekat mīļi, sirsnīgi skūpstīti no mums

abiem.

Tavs 2.

420.

D. STUČKAI

Rīgā 1921. gadā, ne vēlāk par augustu

Manu mīļo dārgumiņ, manu sirds ilgumiņ, pāris rindiņu

atkal ar gadījumu. Kārtējais pasts jau ejot, bet negribas
ļauties kontrolēties, kaut arī nevainīgus vārdus. Tev būs

jau Pauls aiznesis rindiņas 1
un ziņas, arī grāmatiņu, tagad

pastāstīs atkal mīļš cilvēks, kā mums iet. Es visā drīzumā

braucu uz Castagnolu paņemt savus rokrakstus, atpūsties
no manas vecās gripas un no šenes dzīves un lūkot varbūt

kādu lugu dabūt uz ārzemes skatuvēm. Es ilgi tam pretī

turējos, bet, kad nu «Jāzeps» tulkots no Elzas vāciski, tad

jālūko taču. Ārzemēs arī varēšu atkal drusku literāriski

pastrādāt, tā prasās jau prāts pēc sava darba, nevar ļaut
ierūsēt literatūrai. Kopš gadiem 5 neesmu vairs nopietni

literāriski strādājis, bet izdevis tik dzejolīšus un tulkoju-

mus. Varbūt es taču varētu vēl kādu īstu darbu pastrā-



294

dāt. — Ar veselību citādi būtu labi, tikai liels garīgs no-

gurums un negriba, kura varbūt arī nāk no neapmierino-
šiem apstākļiem. Nu jau mēs gadu še, bet nevaram iedzī-

voties. Tu to būsi jutusi arī no dzejoļu krājumiem, ja Tu

tos būsi saņēmusi. Tātad nu es eju atkal strādāt darbu,

kurš lai derētu. Elzai iet puslīdz tāpat, viņa tikai labāk

panes šo klimatu un šo dzimteni, bet arī viņa jau sāk no-

gurt. Ko citu stāstīt ir grūti, nekas sevišķs nav noticis,

un sīkumus labāk mutiski. — Es stāstu tik daudz par

mums, tādēļ ka neesmu vēl saņēmis ziņas no Tevis; kas

Jūs abus redzējuši, saka, ka ar veselību Jums tagad ejot

labi. Sveicini manu mīļo veco Z.t.d.sv.P.t.d.2
,

tās labās jū-
tas gan sēd dziļāk nekā visi prāta slēdzieni un atgriežas
vienmēr uz veciem labiem laikiem, kuri cerē jaunus vēl

labākus. Te mazi ciema kukulīši. Bet pēdējā acumirklī

Marta saka, ka ar tām mantām mēs Jūs tikai apgrūtinātu.
Ja tā un Jums ir visa papilnam, tad nododat tās lietas,

kam nav, piem., A. Zaprovskai. Un tagad nu daudz mīļu
siltu skūpstu abiem no abiem un paliekat veseli.

Tavs Zeniņš.

421.

J. MISIŅAM

Rīgā 1921. gada 11. augustā

Cienījamais draugs!

Nosūtu še: Bienemann1 [2 nesalasāmi vārdi] paturu:

Ungnad
2
,

«Dievs un velns»3.
Grieķu vēsturi (neatminu autoru) nosūtīju Jums caur

V. Zeppes jaunkdzi jau kopš 3—4 mēnešiem, ja nav da-

būta, tad es pieprasīšu viņai (viņa pie manis vairs ne-

strādā). Vai Plutarha sējumus Jūs esat saņēmuši? Tos arī

nosūtīju līdz ar grieķu vēsturi.

Liels paldies par atļauju lietot «Cīņa par nākamību».

Vai Jums ir «Jāzeps», vācu tulkojums, 4
ja ne, tad to no-

sūtīšu. . ~, ; <fij

Še arī viens «Nemierīga sirds».

Sirsnīgs sveiciens

R.

11.8.21.
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422.

J.MISIŅAM

Rīgā 1921. gadā, pēc 11. augusta

Ļoti cienīts Misiņa kgs.

Še būs atpakaļ Ungnads
1, Gilgamešs

2
,

un lūdzu dot man

kādu krievu teiku krājumu, kur būtu Pīabs MvpoMerja 3

un citas Kijevas teikas, arī CBSTorop
4
. Bija pirms kara

kāds skolu izdevums, kur bij visas teikas iekšā, bet ne-

zinu, kā sauc.
5

Vēstules kreisajā malā pierakstīts:
Daudz mīļu labdienu.

R.

1921.

423.

ASPAZIJAI

Lugāno 1921. gada 31. augustā

M. s. i., 1
esmu jauJLugānā un labu daļu no darbiem iz-

darīju.
2 «Induls un Ārija» bija nolikts bankā. Paņēmu va-

jadzīgos rokrakstus, iznāk liela paka. Tavu naudu3
neva-

rēju izņemt, jo nebija pilnvaras; cena kritusi, bet ne se-

višķi daudz. Paņēmu no savas naudas. Rinoldi tāpat ne-

dod mēbeles un arī nepērk, jo neesot zīmes no Tevis un

manis pat neesot redzējis. — Par transportu4
runāju Cī-

rikā; viņam jāraksta uz Stetinu, dabūs atbildi pēc 5 die-

nām. 90 fr. vēl jāmaksā. Biju Bāzelē, 3 dienas, nedabūju
austriešu konsula. — Biju pie Saagera. Cerības nav lielas.5

— Ceļš izmaksāja maz — tikai 5000, Šveices naudā ap
75 fr. Rīt. parīt braucu uz Milānu. — Būtu labi, ja es at-

rastu Rīgā namiņu nopirktu
6, kur varētu mierā palikt un

strādāt. Lido, lido.

Atklātnes malā pierakstīts:

Daudz mīļu sveicienu Priedkalnam.



296

424.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1921. gada 2. septembrī

M. m. s. i., rīt braucu uz Milānu. Nodzīvoju še vairākas

dienas, apmeklēju vecos paziņas, izstaigāju visus vecos

celiņus, izsēdēju visas vecās vietas, kur strādāju. Viss

vēl tāpat kā bijis, ne cilvēki, ne ceļi, ne vietas nav grozī-

jušies. Pilnīgs miers, pilnīgs skaistums, kas sasniedzis aug-

stības pakāpi un vairs neiet nekur tālāk. Te labi atpūsties,
labi apmierināties galīgi. Bet vēl es neesmu tik tāļi, kad

padomā vien uz to, top bailes. Man jāiet daudz tāļāk. Var-

būt gluži, pa jaunu. Nu es esmu redzējis savu pagātni, visas

atmiņas izbaudījis un atradis, ka mani še nekas nevar siet,

ne vietas, ne cilvēki. Es priecājos tomēr, ka biju še, labi tā

tikt galā ar savu pagātni. Man viņa bija sagatavojums, nu

jāiet jaunā darbā un gaitā. Es nāku drīz atpakaļ, jo nav

laika meklēt. Visi mīļi cilvēki, bet man vienaldzīgi. Lido,

manu mīļo sirdsiniņ, lido.

425.

ASPAZIJAI

Milānā 1921. gada 5. septembrī

M. s. i., esmu Milānā, teātris [lielais?] vēl nav atvērts.

lebraucu šodien, tikai maz varēju izdarīt. Toties austrieši

ļoti laipni, deva man 50% ceļoju[ma] atviegloju[mam], jo
es braucu uz Vīni, uz messi

1. Vīnē laikam daudz kur ne-

būšu. Varbūt braucu atpakaļ uz Milānu. Bet gribas mājās.

2ēl, ka tomēr nebraucām abi. Lēti pirkumi. Sāc jau gaidīt.
Drīz būšu mājās. Lido, mīļo iniņ, lido.

426.

ASPAZIJAI

Vīnē 1921. gada 9. vai 10. septembrī

M. m. s. in.
f nupat izbraucu no Vīnes. Venēcijā sabiju

vienu dienu — tas ir sapnis, kas patiesība.
1 Vīnē nosēdēju

3 dienas, teātri, teātru izstāde, mākslas. 2 Biju pie Burg-
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teātra3, solījās dot atbildi pēc nedēļas. Negribu gaidīt tik

ilgi. Braucu uz Prāgu, tur es teātri skatīšu. Noguris esmu

ļoti. Lido, lido.

427.

ASPAZIJAI

Prāgā 1921. gada 11. septembrī

M. s. m. Atbraucu vakar Prāgā un ar lielām grūtībām sa-

meklēju sūtni Šreineri. Uzņem mūsējie un čeki mani še

ļoti labi un sirsnīgi; esmu ļoti noguris un nevaru pieņemt
svinības un mielastus. — Bet nu dzirdu, ka Tu no manis

vēl 30. augustā neesot saņēmusi nekādas ziņas un uztrau-

coties. Es Tev esmu rakstījis no visām lielām pilsētām: no

Berlīnes pāris reizes, no Bāzeles, Lugānas, Milānas, Vīnes.

Tu nu gan jau būsi dabūjusi. Neuztraucies, mīļo sirdsiniņ,

man jau nekas nevar notikt. Turies Tu tikai vesela. Vakar

aizsūtīju Tev no Prāgas telegrammu. Lido, Lido.

428.

ASPAZIJAI

Prāgā 1921. gada 13. septembrī

M. s. m., šodien es braucu prom no Prāgas uz Berlīni.

Tur vēl tikai lūkošu satikt Reinhartu' un tad projām uz

mājām. Še, Prāgā, mani saņēma ļoti labi. Avīzes visas zi-

ņoja par manu iebraukšanu, atstāstītā mana saruna ar avī-

zes redaktoru (tas ir ārlietu ministra orgāns). Apmeklēju
visus teātrus un direktorus, visur liela pretī nākšana.2 Bet

nu jābrauc uz mājām. Citādi būtu vēl man par godu sarī-

kojuši mielastu u.t.l. Lido.

429.

D. STUČKAI

Rīgā 1921. gadā, ne agrāk par septembra beigām

Mīļā zelta māsiņ, atkal piepeši jāraksta; nezināju, kad

aizbrauks, un domāju, ka jau ir prom.
1 Nu jau vakars, bo-
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des visas slēgtas, nāk līdzi tikai tas, kas mums še mājās
ir: 2 zaptes, sviests, bundžiņa piena, 2 tāfeles šokolādes,

2 butes un medus podiņš. Palūkošu, vai nebūtu iespējams
arī kārtīgi sūtīt. — Veselība pavāja, Elzai sāp acis, man

nervi sāk atkal bojāties, par daudz man še tās kustības,
būs jāliekas uz miera un literatūru, komisijas un teātris

aizņem visu laiku. Ārzemju ceļojums man iznāca pārāk
sasteigts, teātra dēļ, neatpūtos, bet noguru. Daudz, daudz

mīļu skūpstu.

R.

430.

LAIKRAKSTA «LATVIS»REDAKCIJAI

Rīgā 1921. gada 30. novembrī vai 1. decembrī

Uz pastāvoša preses likuma pamata lūdzu uzņemt se-

košo: «Latvis» 30. novembri, š. g., raksta, ka par viltotas

naudas izplatīšanu apcietināta citu starpā Vilhelmīne

Zeppe, kura esot mana sekretāre. 1 Tā nav patiesība.

V. Zeppe, kura bija Tautas augstskolas sekretāre, izgājušo
ziemu man norakstīja dažus rokrakstus. Kopš vairāk nekā

pusgada man nav bijis nekādu sakaru ar viņu.

431.

J. JAUNSUDRABIŅAM

Rīgā 1921. gada 19. decembrī

19.12.21.

Dārgo, cienīto kolēģi,

Jūs esat mākslenieks divās mākslās, Jūs dzīvojat divām

dvēslēm, abas mums sirsnīgi mīļas un tuvas. Ar abām dzī-

vojat divus mūžus par godu un prieku mūsu mīļai Lat-

vijai.
Jūs sveicina Jūsu lielajā dienā.
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432.

D.STUČKAI

Rīgā 1921. gada decembrī

Mīļo zelta sirds-Doriņ, atkal gadījums aizsūtīt Tev pāris
vārdiņu. Ciema kukuli šoreiz nevarēs, jo Pauls 1 ir pārāk
apkrauts pakām. Bet varbūt būs iespējams oficiāli ko sū-

tīt, ar muitas nodokli. Jūs esot pirms četriem mēnešiem

bijuši veseli, cerēsim, ka arī tagad iet labi ar veselību. Mēs

šogad vēlāk, bet tomēr sākam just ziemeļu klimatu; es

sāku jau gripoties un laikam vajdzēs drīz likties galīgi gulta.
Viņa citādi būtu panesama, tikai stipri novājina spēkus.
— Uzveda nupat «Spēlēju, dancoju»,2 bet diezgan neiz-

devīgi; uz svētkiem varbūt izlaidīšu mazu dzeju grāma-
tiņu,

3 to tad Tev piesūtīšu,

Vēstules malā pierakstīts:

Mīļi, mīļi, sirsnīgi sveicieni un skūpsti, mīļo [dārgo?].
R.

433.

D. STUČKAI

Rīgā 1921. gada decembrī

Mīļā, dārgā sirdsmāsiņ, atkal labs gadījums Tev aizsū-

tīt pāris rindiņas un sveicienus; varbūt pat izdosies kāds

mazs ciema kukulīts. Mums pašlaik nevaļa tāda, ka pār-
ejam uz citu dzīvokli, vakar un šodien. Tas mums ir jau
ceturtais dzīvoklis īsā laikā; mums nav īsti vietas dzimtenē.

Ar veselību iet mums ļoti vidēji. Pirmais laiks aizgāja
ar iepazīšanos, nu tas ir panākts, un tie pienākumi, kas ar

to savienoti, sāk jau it jūtami spiest. Gribēju atpūsties

ārzemēs, bet iznāca tikai liela skriešana, visilgākais biju
vienā vietā, savā Castagnolā, tikai 5 dienas. Itālijā neda-

būju uzturēties; 1 teātrs sauca atpakaļ. Nu atkal dienas

darbā un ilgas tikt atkal reiz pie sava darba. Par Jums

es dzirdu šad un tad, ejot labi: Jūs esot veseli. Es sajūtu
dzīvi Jūsu lielo mīlestību. Šoreiz daudz labu dienu, man

sola drīz atkal gadījumu. Mīļi, sirsnīgi skūpsti.
R.
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434.

ASPAZIJAI

Rīgā 1922. gada 5. janvārī

Manu mīļo, dārgo sirdsdzīvībiņ, nu jau ir atkal viss

labi, tikai nogurums būs mums abiem un darbi tā nevei-

cas. Nespiedies, mīļo draudziņ, uz darbu šīs kongresu
dienas!1 Pārlaid tās bez darba, gan vēlāk panāksi. Bet ta-

gad ar lugu2 Tu pārāk nogursi. Un tie kongresa darbi ari

ir jādara. Nevar atturēties! Tas mums dikti kaitētu. Atliec

uz pāris dienām lugu! Klausi zinātājam! Man arī uzdots

darbs: atmiņas par soc. dem. presi 3; jāuzraksta līdz sest-

dienai4
.

— Tātad Tu gatavojies nolasīt rīt, Matīsielā

Nr. 11/13 dzīv. 6, manu vēstuli un parunā ari pats kādu

vārdu5. Sestdien aizej uz Amatnieku biedrību, 6
un var ga-

dīties, ka Tev tur ari jārunā. Tad ir viss beigts, un svēt-

dien Tu vari mierīgi atpūsties vai jau strādāt. Ar A. Bri-

gaderietes listēm7 Tu laikam esi pārskatījies. Tā liste, ko

puika atnesa, bij tikai priekš dāvanas vai puķēm no teātra.

Uz svētku komitejas listēm mums tā kā tā jāzīmē
8
.
— Man-

tiņas dabūju no Rijnieces, lido.

Un nu, mīļo sirdsiniņ, upurē šīs 3 dienas partijai un sāc

pēc tam strādāt. Es uzrakstīšu «S[ociālļdem[okrātam]» un

tad arī strādāšu.

Lido, lido, lido.

Mīļo sirdsiniņ, Gulbja vēstulē ieliec to ģīmetni no Cim-

diņa.9
— Pie Paula10 neej; es pārdomāju citādi. — Lido,

mīļo sirsniņ.

435.

ZELTMATIM

Rīgā 1922. gada 5. janvārī

Mīļais cienītais Zeltmata kgs!

Ar izrādi par labu A. Brigader jkdzei tā ir, kā Jūs rak-

stāt. 1 Rapas kgs, nepazīdams mūsu apstākļus, pārpratis.
Izrāde A. B. par labu ir domāta kā ārpus kārtēja, izdodot

telpas; es tādēļ biju teicis, ka pirmdien, 9. janvārī, būtu

atdodama jubilejas komitejai. 10. janvāri īstie svētki, tā-
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tad abas dienas sanāk kopā; tāpat kā jau bija ar Poruka

svētkiem. Uz Poruka piemēru es arī aizrādīju komitejas
sēdē. Es arī tiku minējis summu, 10 000 r., kuri nāktu par

teātra izdevumiem. — Lūdzu, man paziņojat, kā lieta no-

kārtojas.
Daudz mīļu sveicienu un labāko vēlējumu uz jauno

gadu! man žēl, ka nebiju vairs mājā un nesatiku Jūs.2

5.1.22. Vēlreiz sirsnīgi sveiki —

Rainis.

436.

A. BRIGADEREI

Rīgā 1922. gada 10. janvārī

Augsti cienītai dzejniecei Annai Brigader.

Latvijas rakstniecības saulaini skaisto, brīnišķo ziedu

25 gadu godasvētku dienā apsveicam no visas sirds un no-

vēlam ilgus, laimīgus gadus vadīt darbā, sekojot pašas iz-

vēlētam talismanam, mātes vārdiem: «Augšā, laukā spoža
saule!»

Rainis.

Rīgā

10.1.22.

437.

T. IVANEI

Rīgā 1922. gada 30. aprīlī

Jūs esat dziļi deprimēta un uztraukta. Tas nāk no pār-

pūliņa, skolu nobeidzot un kursos strādājot,
1

un no pa-

stāvīgām domām par nākotni un nepiepildītām cerībām.

Kad Jūs zināt cēloni savai depresijai, tad Jūs varat viņu
savaldīt un izklīdināt.

Vai Jūs spriežat pareizi, kad sakāt, ka Jums nav spējas
būt par īstu skolotāju? To Jums iedveš Jūsu nospiestais
garastāvoklis. Neticat tam. Jūs jau reiz maldījāties sprie-
dumā par skolotāja uzdevumu un vēlāk atzināt, ka viņš
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skaists. 2 Varbūt Jūs tagad no sevis prasāt par daudz? Es

zinu to, ka katrs mākslenieks ir īsts tikai tad, kad viņš

par sevi šaubas. Un skolotājs ir arī mākslenieks. Jūsu šī

un agrākās vēstules man rāda, ka Jūs esat meitene ar dziļu
sirdi un prātu un augstiem ideāliem.

Tādas taisni kā radītas tam ideālākam darbam, kāds

mums Latvijā, — jaunās paaudzes sagatavošanai uz nā-

kotni. Lai politiskā dzīve pie mums cik greiza, tautu un

valsti var vēl glābt mūsu kultūra, un tai pamats — skola.

Mērķis liels un skaists, tas lielākais un skaistākais, nesa-

kāt bez pietiekošas, pamatīgas pārbaudes, ka Jūs viņam

nederat. Bet negribu liegt un Jums tas jāzin: tas arī tad

grūtākais darbs, kas prasa vislielākos upurus, visu cil-

vēku un lielu cilvēku.

Es gribu atbildēt arī uz Jūsu sīkākiem jautājumiem:
lūgt augstskolā, lai atlaiž lekciju naudu — nav žēlastība,
bet Jūsu tiesība, to prasīt nav jākaunas 3. — Skolotāju

daudz vajga un vajdzēs, sevišķi uz laukiem un Latgalē;
eksistence nespoža, bet kaut cik nodrošināta. Citur vietas

dabūt, īpaši Rīgā, gandrīz neiespējami. Skolotājas amats

būs Jums līdzeklis maizes pelnīšanai, bet no Jums atka-

rājas, ka netiekat šabloniska skolotāja, — un Jūs esat

ideāliste. — Dzīve un skola nav ideāli nostādītas, — jā.
Darāt Jūs viņas ideālas! Tas ir arī Jūsu uzdevums. — Dzīve

ir grūta; — kad dzīve nav eksistence vien, tad jau viņa
daudz zaudē no sava grūtuma, jo Jūs viņu paceļat ideāla

augstumos; tas ir prieks; tas ir pēdējais prieks, kad cita

nav. Bet ir prieks.

Es nezinu, vai esmu spējis Jums palīdzēt ar saviem vār-

diem, ar kādiem es pats sevi mierinu? Vai esmu rakstījis
to, ko Jūs gribējāt? Man tik likās, ka tam, kam pašam

grūti, ir viegli palīdzēt citam. — Ja es Jums varu vēl ko

līdzēt, rakstāt.

Esat nu sirsnīgi sveika un sveicināt tāpat savu drau-

dzeni4. Pagaidām nobeidzat kursus un ejat par skolotā-

jām — gan jau gadīsies vietas kopā, — atpūšaties, un līdz

ar atpūtu nāks atkal labāks garastāvoklis, un Jūs uzskatī-

sat dzīvi mierīgāk. Ja Jums citas dziņas, varbūt varēs arī

tām sekot: augstskola. — Aspazija saka: jaunam būt, ne-

kas nav grūt.

Vēlreiz daudz labu dienu

no Jūsu Raiņa.

30.4.22.
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438.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES MĀCĪBU SPĒKIEM

Rīgā 1922. gada 7. maijā

7.5.22.

Ļoti cienītie, dārgie kolēģi!

Avīzēs lasu, ka Raiņa bulvārī Augstskolas namam ielas

nosaukumā nokasīts mans vārds 1. Tas jāuzskata kā naidīgs
akts pret mani un kas dara man neiespējamu līdz incidenta

noskaidrošanai tanī pat Augstskolas [namā] lasīt šodien

lekciju
2
,

uz kuru Jūs bijāt mani laipni aicinājuši un ko es

ar prieku apņēmos.

Patiesā augstcienībā.

439.

M. KUMSĀREI

Rīgā 1922. gada 24. jūnijā

Rīga, 24.6.22.

Sirsnīgi sveika, mīļā jaunkundze, un daudz paldies par

Jūsu izjustajiem sveicieniem Aspazijai un man! Kad lasu

Jūsu sajūsmināto aprakstu par Kultūrsvētkiem un atmi-

nos visas publikas laipnību pret mani, sevišķi atceros ma-

zās meitenītes, kas mani pavadīja, tad ar prieku vien do-

māju uz tām dienām. Nekas ļauns uz ilgu neuzvar, tā ir

mana pārliecība; nebaidieties par mūsu Latviju. Saņemat
mūsu sirsnīgākos vēlējumus.

Jūsu Rainis.

440,

T. IVANEI

Rīgā 1922. gada 28. jūnijā

Ļoti, ļoti atvainojos, ka nerakstīju agrāk: bij darbs un

biju un esmu vēl nevesels; tagad svētkus izlietoju slimo-

šanai. Vēlu Jums svētkus izlietot labāk. Un ne vārda
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vairs par spēku izsīkšanu! Jūs pašos jaunības spēka ga-

dos. Es zinu, ap to laiku arī man bij vislielākās šaubas

par sevi un ļaudīm: pārvarīgs daudzums iespaidu un spēki
vēl nav vingroti viņu kārtošanai un aptveršanai. Nu pats

sev liecies lieks; nu vārdi liekas frāžaini; nu netici ne sev,

ne citiem. Ar laiku tik attīstās spējas saprast sevi un pa-

sauli. Bet līdz tam var turēties pie droša vada: nevēlēt

nekam ļauna, nedarīt nekad varu un — radīt labu, no tā

atvasinājas viss cits: sagatavot savus spēkus darbam priekš
citiem, — mums speciāli: uzbūvēt jauno brīvo Latviju, —

darbu ir tūkstošiem, tuvākais — sevi uzbūvēt.

Es to visu tagad varu skaidri teikt, savā jaunībā es to

nezināju un par to šaubījos. Jūs laikam tāpat darīsat, un

es Jums nekā nevarēšu palīdzēt, un es Jums tā gribētu

palīdzēt!
Jūs sakāt vēl: Jūsu intreses un Jūs pati saskaldītas. Tas

nav saskaldījums, bet iespaidu vai intrešu daudzums, kas

Jums pretī nāk. Jūs mācīsaties kārtot un aptvert, tikai zi-

nāt, ka to var mācīties; mācaties. Izglītības pārtraukšana
1

tagad Jums būtu tiešām bīstama, bet arī būdama par sko-

lotāju, Jūs varat un Jums jāturpina izglītība. Muļķības

darīt liekas patīkami, bet var tās atriebties visu mūžu. Es

nezinu, ko Jūs saucat par muļķībām? Dažas varbūt arī

svētīgas. — Jums varbūt spētu palīdzēt ne spēks no āras,
bet no iekšas. Jo galvenais palīgs ir katrs pats sev. lek-

šējs spēks tik jāierosina. Man ir tik skaidras, gaišas

un mīļas atmiņas par Jums un Jūsu biedreni, tā diena kā

dzīva manā priekšā, es nevaru citādi domāt: ka Jūs tiksat

drīz cauri visām šaubām un būsat laimīga. Mīļi sveicieni

Jums un Jūsu laipniem vecākiem2
un draudzenei.

Vēstules malā pierakstīts:
Kad jūtaties nelabi, atnākat; kad laimīgi, es no tāles

priecāšos līdzi.

441.

T. IVANEI

Rīgā 1922. gada 1. septembrī

Sirsnīgs sveiciens mīļajam saules bērnam, kas uzzied,
tiklīdz atspīd saulīte, un nolaiž acis, kad pāriet mākonis
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pār debesīm! Mākonis pāriet, ziniet to: ikkatrs mākonis,

pats tumšākais, ir vēl līdz šim pārgājis, bet saule paliek un

paliks arī turpmāk. Nebēdājaties nekad. Jums jaunībā jā-

sasmeļas prieks priekš visas dzīves; tagad pats prieka-
laiks, kad visi spēki zied. Un Jums ir daudz skaista spēka,
tādēļ Jums tā pār malām pārplūst jūtas. Jūs pēc dabas esat

dzejniece vai māksleniece; Jums jāatrod savām jūtām iz-

teiksmes veids, tad Jūs būsat laimīga. Var dzejnieks pil-
nam izteikties arī nerakstot pantus, dzīvi darot par dzeju;
tas ir augstākās dzejas veids. Tādu dzejnieku daudz, tik

viņus nezina. Bet viņus apkārtne sajūt kā saules siltumu.

Rahele Varnhagen bija tāda. Un vai beigās priekš mums

Jēzus nav arī tāda patība? Jo viss dogmatiskais no viņa jau

tagad atdrūp nost. Es nezinu uzrādīt piemērus, kuri Jums

derētu. Visa grūtība tā, darboties un tomēr cilvēkus mī-

lēt. Un Jūs esat darbīga, un jūtas Jums spējas un dziļas.
Savu draudzeni Jūs stipri mīlat; mīlat, arī citus tāpat. Darbu

gan atradīsat visur. Un neizbaidāties par savu pirmo lielo

zaudējumu1: draudzene Jūs mīl arī tagad vēl tāpat kā Jūs

viņu, un mīlēs Jūs arī vēlāk. Bet zaudējums ir jau tas, ka

Jūs to domājat. Tikai caur to Jūs arī iegūstat: sevi pašu.
Jūs atdalīsaties arvien vairāk no apkārtnes par savu īpat-
nēju pasauli, •— Jums tas sāpēs, bet vai ābolam arī nesāp
atdalīties no ābeles un krist zemē; viņš tur izaugs par jaunu
ābeli. Kas zin, kas no Jums izaugs? mūsu strādniecībā tik

daudz skaista spēka. — Dabūt abām kopā vietas, tas ir

laimes gadījums, uz laimi dibināt nākotni nevar, laime

nav pamats, bet panākums. Tagad Jūs neatlaižaties vietu

meklēt, dabūsat, un pieņemat visādā ziņā: darbs Jūs no-

mierinās, Jūs atradīsat sevi un savu saskaņu ar citiem.

Tad pamazām taps labi. Nebēdājaties nekad! Paskatāties

šodien saulītē kā es, un Jūs spīdēsat. Man ar saulītē jā-
skatās, jo es atkal reiz mocos ar savu gripu un guļu gultā;
tādēļ Jums arī agrāk neatbildēju. Bez tam es pa šo atpū-
tas laiku strādāju, jo citādi darbam neatrodu laika. Un

nu, nebaidāties, mīļo saules bērniņ. Mākonis pāries. Un,
kam nav neviena cita drauga, tam es draugs. Bet Jūsu

draudzenei uzglabājat arvien tās pašas siltās jūtas, būs

siltāk viņai — ij Jums.

Daudz saulītes!
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442.

FIRMAI. «VALTERS UN RAPA»

Rīgā 1922. gadā, starp 2. un 20. septembri

Cien. firmai «Valters v. Rapa».

Ļoti godātie kungi!

P. Ērmaņa antoloģijā varat ievietot ari manus dzejoļus.
1

Mans facsimile še līdzi.

Uz Jūsu laipno priekšlikumu nodrukāt kādu no maniem

darbiem varu Jums paziņot, ka acumirklī galīgi gatava

man nekā nav, bet šoruden, pēc pāris mēnešiem, var gan

būt drukājami šādi raksti. 1} Dramatiskā formā izstrādāts

un papildināts «Ave sol». 2) Bērnu grāmata: oriģināli un

tulkojumi, kuri pa lielākai daļai parādījās izkaisīti dažā-

dos Plātesa firmas izdevumos. Ilustrācijas pie dažiem bij
toreiz klāt, un laikam būs iespējams dabūt klišejas vai

akmeņus firmas noliktavās. 3) Mākslas tulkojums no sla-

venām un labi ejošām grāmatām: «Tao te king»
2

un

«Gilgameša eposs»
3

(gabals no šī bij nodrukāts «Nemie-

rīgā sirdī»).

Jūs sveicina visā augstcienībā J. Rainis.

443.

T. IVANEI

Rīgā 1922. gada 29. oktobrī

Sirsnīgi sveika, priecāšos Jūs redzēt še teātrī
1
, apm. no

I—3.1 —3. Priekš Jūsu apgādājamā pūlēšos darīt, kas iespē-
jams. Gribas dzirdēt, kādēļ Jūs atkal atmetat studijas; vai

tik tas nav iemesls Jūsu, kā liekas, itin drūmam garastā-
voklim. Jums vārdiņš: «lai!», man «ies»; ņemt labāk

manu.

Daudz mīļu sveicienu —

Rainis.

29.10.22.
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444.

T. IVANEI

Rīgā 1922. gada 21. novembrī

Sirsnīgi sveika, Jums taisnība, ka dzīve ir par daudz

smaga
1
; es redzu to ikdien no tik daudziem piemēriem, ga-

rīgi un materiāli. Bet pēdējais solis arvien vēl ir par agri
sperts. — Jums straujš temperaments, Jums sevišķi jāsar-
gās no ašurna. Lūkosim vēl vienu ceļu: atnākat uz teātri,

es došu Jums vienu rekomendācijas vēstuli, Jūs aiziesat,

un varbūt izdodas2
.

Vēlreiz sirsnīgi sveika.

Rainis.

21.11.22.

445.

T. IVANEI

Rīgā 1923. gada 7. janvārī

Sirsnīgi sveika un daudz laimes jaunā gadā! Es neat-

nācu Jūs un Jūsu piederīgos personiski sveikt jaunā gadā,

jo biju vēl slims. 1 2, janv. gan aizgāju sveicināt Blaumani, 2

nelaiķi, bet tad vajdzēja atkal palikt istabā. Tagad gan jau
staigāju apkārt, bet vēl ar negribu. Vai Jūs vēl neesat

kustējusies no Rīgas uz kādu vietu? Daudz mīļu labdienu

visiem un Jums no Jūsu Raiņa.

446.

M. LANGEI

Rīgā 1923. gada 12. februārī

Sirsnīgi sveiki.

Esat tik laipna atnākt Nacionālajā] teātri kādā no tuvā-

kām dienām ap pīkst. 1 pēc pusdienas. Man būtu Jums

darbs. 1

12.2.23. Daudz labu dienu.

Rainis.
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447.

A. BĒRZIŅAM

Rīgā 1923. gada 22. februārī

Ļoti cienīto kolēģi.

Man atkal reiz gripa, un tad es varu priekš Jums iz-

meklēt un uzrakstīt kādu dzejoli; še būs divi, bet nāks

vēl vairāki. — Man lūgums: vai nebūtu iespējams dabūt

kopiju no pēdējās pērngada kvītes par maniem «Jļauna-

kajās] Ziņās» nodrukātiem dzejoļiem: es tā varētu tos dze-

joļus uzmeklēt pa veciem. N.N priekš jauna krājuma 1
.
—Ja

man gadītos kas episks, kāda novelīte pa šo gulēšanas
laiku, vai Jums «J. Ziņās» būtu tam vieta? Es allaž piedo-
māju arī uz romānu

2, bet vienmēr bailes iejūgties uz ilgu
laiku, bet tad ir tā kā tā, ja neiejūgts, tad piesiets, tad tā-

das bailes varbūt pārvaramas. Pasakāt man par to kādu

vārdu, minat arī, kāds honorārs top maksāts? pa rindām

vai pa loksnēm? Kāds temats Jums vairāk pa prātam —

moderns vai vēsturisks? Cik garš varētu būt romāns? Cik

NN ir iekš loksnes?

22.2.23. Daudz mīļu sveicienu

no Jūsu

Raiņa.

448.

B. SKUJENIECEI

Rīgā 1923. gada 2. martā

Mīļā Bimtiņ, daudz labāko vēlējumu Tavā goda dienā

un sveicienu Tavas studijas bērniem! 1 Es ļoti nožēloju, ka

nevaru pats ierasties un noklausīties un noskatīties Jūsu

panākumus, bet mana gripa jau nebūs mūžīga, bet Tava

studija.
2

Daudz labu dienu no Tava Raiņa.

Rīgā 2.3.23.
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449.

J. MISIŅAM

Rīgā 1923. gada 9. martā

Ļoti cienīts Misiņa kungs, lūdzu man pāris vārdos pazi-

ņot, vai no Kultļuras] fonda domes kāds ir ar Jums runājis

par Zinļatniskās] bibliotēkas lietu? Es biju ilgāku laiku

slims un neesmu informēts.

Man ir arī lūgums pie Jums: M. Langes jkdze grib priekš
manis izdarīt dažus izrakstus no veciem laikrakstiem, Jūs

viņai varbūt dotu to vajdzīgo darbu turpat uz vietas.

Daudz mīļu labdienu no Jūsu

Raiņa.

9.3.23.

450.

D. STUČKAI

Rīgā 1923. gada 7. aprīlī

Mīļā Doriņ, gadījums ir, ka varu Tev aizsūtīt sveicienus,
bet jāsteidzas, tā ka šie sveicieni vien iznāk. No malas

šad tad dzirdu, ka Tu ar veselību turoties, lielākā daļa
ziņu gan tāda, ka nezinot, ka Tu slimotu. Man ar veselību

arī iet pamazām, tāpat Elzai, kura gan nupat mocās ar

gripu.
Rīt apglabājam Andreju Priedkalnu1, un vecās paaudzes

top jūtami mazāk.

Daudz mīļu sveicienu —

R.

7.4.23.

451.

J. MISIŅAM

Rīgā 1923. gada 28. maijā

Pie mums ir no «Ģertrūdes» lomu izraksti, pavisam 13 lo-

mas. Paša manuskripta nav, bet no lomām var atjaunot

visu lugu, ja tā ir tā vajadzība. Bet, ja Jums vajadzīgs
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pats M. Pēkšenas rokraksts, tad jāsaka, ka tas gan būs vai

nu galīgi zudis, vai grūti atrodams. R[īgas] Latvļrešu] bied-

rībā, no kuras man pārnāca «Ģertrūdes» lomas, manu-

skripts nebūs. Kur tālāk meklēt, nezinu.

Daudz mīļu labdienu —

Rainis.

28.5.23.

452.

B. SKUJENIECEI

Rīgā 1923. gadā, ap 18. augustu

Mīļo Rūtiņ, Tavas skaistās dzejas palasījos, daudz jaunu,
kuras nepazinu. Tu daudz esi klusībā strādājusi, kā Tu

mēdz: vientuļā vasarnīcā.
1 Acīs krīt vispirms lielā vienība

dzejām ar personu, un es, kas pazīstu arī Tavus zīmēju-

mus, brīnos, cik dzejas ir līdzīgas tiem. Dzeja un gleznas
ir tieši Tavas portrejas. Šī vienība ir augstākais, ko var

teikt par kuru katru mākslu. Kas Tevi un Tavus zīmēju-
mums nepazīst, to pārsteigs tā spilgtā romantika, kas še

uzliesmo fosforescējošā dekadensē un kāda pie mums nav

manīta un sajusta tik krāšņās krāsās vēl nekad, kaut gan

jau sen, sen mūsu dzejnieki dekadentā no visiem spē-
kiem un paspējuši jau neglābjami atkārtoties. Izskaidro-

jums laikam tas, ka dekadensē uzplaukst tikai uz vecas

kultūras pamata un kultūra pie mums jauniņa un kultu-

rālu cilvēku dzejniekos tik reti. Tas ir otrais labais, ko

par Tevi var teikt: Tu kulturāla.

Es pats šādu romantiku saprotu tikai teorētiski un lite-

rāriski, jo es apstrādāju pirmvielas, bet visu viņas krā-

sainību un vieglumu, viņas rotāšanos ar galējiem ekstrē-

miem, līdz pat nedaiļumam un nāvei un reliģiozitātei, es

varu sajust no kultūras stāvokļa. Tavas dzejas būs gluži
jauna parādība senajās tekās. Forma diezgan stipri slī-

pēta, bet nav zaudējusi neko no sava piepešuma. Soneta

pieguļ kā labi drapēti svārki. Negrozi nekā svarīgāka.
— Kad Tu nāc ar dzejām klajā, — kas būs ar gleznām?
Tām jāseko tūdaļ, vislabāk jānāk klajā reizē. Tad redzēs

lielo vienību un pārsteigums būs vēl lielāks un tam līdz

arī panākumi. — Pašlaik esmu ļoti aizņemts, jo teātris sā-

cies un daudz blakus darbu atklātībā — un pašam arī

savs darbs jāstrādā, jo jāizlaiž vairākas grāmatas un lu-
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gas jāraksta. — Jāparunā ar Tevi ir, 2 bet kad būšu brīvs?

Šodien vēl nespēju to pateikt. — Man prieks, ka Tu nu

nāc klajā, ilgi diezgan Tu esi gaidījusi •— nav labi, es

zinu to no sevis. Bet nu apsveicu Tevi kā kolēģi, kas nāk

no Trismegista
3 valsts.

Rainis.

453.

NACIONĀLĀS OPERAS BIROJAM

Rīgā 1923. gada 25. septembrī

Nacionālas operas birojam.

Ar rakstu Nr. 635 no 25.8.23. Birojs man paziņo, ka

man uz Vjalsts] kontroles priekšlikumu jāatmaksājot at-

pakaļ no Operas par «Uguns un Nakts» izrādēm saņemto
honorāru.1 Uz to man tas gods atbildēt, ka esmu honorāru

saņēmis pēc līguma, kas man slēgts ar Operas bijļušo]
direktoru J. Zālīša kungu, un ka prasījums pēc atpakaļ-
maksas ir nevietā un nevar no manis tikt ievērots. 2

454.

J. RĪTIŅAM

Rīgā 1923. gada 27. oktobrī

27.10.23.

Mans dārgais, vecais sirdsdraugs.

Tavā goda dienā nāku Tevi apsveikt, 1 kaut arī tikai ar

pāris vārdiem, kaut arī no slimības gultas, es būtu nācis

kaut arī no viņas malas. Šinī reizē, kad visi pulcējas Tevi

sumināt, kad Tu nedrīksti pretoties un Tev jānoklausās
visas atzinības un uzslavas izteiksmes, visi sirsnības pār-
plūdumi uz Tevi, šinī reizē ļauj arī man sacīt, ko Tev ne-

kad neesmu teicis un varbūt arī nekad nebūtu teicis vār-

dos, bet tikai kaunīgos rokas spiedienos un apskāvienos:
ka es Tevī cienu augsto, cēlo nākotnes cilvēka tipu, kādu

tikai iedomās un vēlēs ieceram un kādu dzīvē sastapt ir

laime, kas reti gadās. Nesavtīgs ideālists, garīgs un pro-
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gresīvs cilvēks, jūsmotājs un reizē priekšzīmīgs praktiķis
un organizators, sirds un galva, un roka vienādā spēkā —

tādam jābūt nākotnes cilvēkam, tāds Tu esi. Labi mums,

ka tādi ir, un labi, ka tādi ir skolotāji, kas audzē mūsu

tautu. Bet uz tiem dibinājļas] mūsu nākotnes cerības. Iz-

teikts nu ir, un ņem to labā, m[īļais] draugs. Būs progress
un Latvija.

455.

F. NEIREITERAM

Rīgā 1923. gada 6. novembrī

6.11.23. Ļoti cienītam Dr. Neureitera kungam, docentam

Lļatvijas] Uļniversitātē].

Mans cienītais, dārgais Kungs!

Jūsu tik laipnā vēstule un runa mani pārsteidza ar lielu

prieku tieši slimības laikā, kad katrs gaišums visdārgāks;
un es Jums no sirds pateicos. Jūsu runa un viņas priekš-
mets mani interesēja, kā jau bijušu juristu, un Jūsu uz-

skati, kas iziet uz mūsu dzīves humanizēšanu, man ir ļoti
simpātiski un līdz tuvi; es nožēloju, ka nepiederu pie cil-

deniem pētīšanas un mācības spēkiem mūsu tieslietu fa-

kultātē.

Visā augstcienībā un pateicībā
Jūsu J. Rainis.

456.

ZELTMATIM

Rīgā 1923. gadā, ap 23. novembri

Cien. Zeltmata kungs.

Jūs savu lugu diemžēl atprasījāt atpakaļ, un tā es pa-
liku viņu neizlasījis, atsūtāt viņu man atkal, principiāli
piekrītu izrādīšanai, bet galīgi jānogaida. Vai naudas jau-

tājumu nevar citādi izšķirt, kā aizdevumu? Vai kā vek-

seli, kuru es ar varētu parakstīt.
1

Daudz labu dienu. Rainis.
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457.

J. RAPAM

Rīgā 1923. gada 5. decembrī

Ļoti cienīts Rapas kungs.

Pa telefonu saņēmu atbildi, ka Jūs šogad neizdosat

manu bērnu grāmatu «Puķu lodziņš». 1 Grāmata guļ nu

pie Jums neizdota divus gadus, kas man nes materiālus

zaudējumus, jo nevaru izdot pa to laiku citas. — Ja Jūs

nevēlaties to izdot, es katrā laikā ar mieru kontraktu

anulēt, arī tagad vēl: Jums tik jāatsūta atpakaļ mans ma-

nuskripts un kontrakts, un mana iemaksa. Mani tik pār-
steidz, ka Jūs šādā, man gluži neparastā veidā dodat man

saprast savu nevēlēšanos turpināt mūsu veikaliskus sa-

karus. Visā augstcienībā

Jūsu J. Rainis.

Rīgā 5.12.23.

458.

ZELTMATIM

Rīgā 1923. gada 6. decembrī

Cien. Zeltmata kgs.

Daudz paldies par Jūsu dāvāto grāmatiņu1! —Ar Sim-

sonu un Mierlauku ir daži sarežģījumi, būs jādara, lai

vispār teātrī nenotiek tādas lietas.2
— Kļaustiņ kdzei es

devu svētdien pusdienas, ne vakara3

,
kā zīmē rakstīts.

Ja varēja dabūt 25 000 — tad var tagad ņemt vēl par
blakus izdevumiem; bez tam šoreiz aktieri nav mūsu, bet

pusizrādē, brīvi salīgti. — Par Sadovsku vēl jāparunā,

nekādā ziņā nevar dot visas pirmdienas. Par kostīmiem

no operas labi.4

Daudz labu dienu

R.
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459.

A. GULBIM

Rīgā 1923. gada 9. decembrī

Dārgo jubilār, 1 mīļais draugs!

Skaista ir bijusi Tava gaita pa šiem daudziem ga-
diem, — pilna ērkšu un šķēršļu, ciešanu un vilšanās, un

izmisuma pat, un vienmēr pilna pūliņu un darba. Tas ir

ceļš, pa kuru iet uz panākumiem mūsu laikā. Nāks cita

labāka paaudze — caur mūsu mokām, — tad būs arī

cits ceļš uz panākumiem, bet Tev bij jāiet grūtais ceļš

un — spoži Tavi panākumi. — Tā sēkla, ko Tu sēji, —

tās miljons sauju! — zaļi izauga, gan to samina, bet tā

atkal aug.

Mēs, kas gājuši ar Tevi darbā roku rokā, kas jutuši
Tevi kā dzejnieku dvēselē un gribējuši redzēt klajā, mēs

varam tagad jo siltāk spiest Tev roku un, Tevi saprotot,
apsveikt Tevi kā pirmo un lielāko latv. izdevēju, lielo

kultūras starpnieku, kas kā praktisks izpildošs māksle-

nieks dara mākslu auglīgu, nesot to masā.

Ilgu mūžu darbā un mākslā!

Rīgā, 9.12.23. Rainis.

460.

A. KURCIJAM.

Rīgā 1923. gada 29. decembrī

Augsti godātam 2. Ārpusskolas izglītības kongresa priekš-

sēdētājam.

Dārgo biedri Kurcij!

Atļauj caur Tevi apsveikt kongresu viņa skaistās dar-

bības sākumā un izteikt, vispārēju un manu vissirsnīgāko
pateicību par mums parādīto lielo godu. Slimība, kas

mūs mēdz turēt pa mums neparasto ziemas laiku, aizka-

vēja mūs mums personīgi piedalīties kongresā. Kongre-
sam lielisks uzdevums latvju tautai, un no viņa sparības,

garīgas iniciatīvas līdzi atkarāsies, vai mums ir nākotne
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kultūrā un vai mēs kultūrtautu starpā ieņemsim goda
vietu. Tas lai rāda, cik ļoti mēs vēlam sekmes kongresa
darbībai.

461.

K. EGLEM

Rīgā 1923. gada decembra otrajā pusē

Ļoti cienītais, mīļais Egles kungs,

man liekas, te noticis pārpratums no manas puses: es do-

māju, ka Jūs izdodat biogrāfijas,
1 bet Jūs bijāt domājuši

«atziņas», t. i., konfesijas 2
. Tādēļ še mazs ievadiņš, kas

lai attaisno «datu» pasniegšanu. Dati laikam būs par pla-
šiem priekš Jums, strīpojat, kā patīkas.

Daudz mīļu sveicienu —•

Rainis.

462.

STUKMAŅU ZEMES IERĪCĪBAS KOMITEJAI

Rīgā 1923. gadā

S[tukmaņu] Ze[mes] ie[rīcības] ko[rnitejai],

Ļfoti] c[ienītā] kfomitejaj. Ar lēmumu pērnā vasarā Jūs

piešķīrāt man zemi S. muižā,1 kas domāta kā tautas balva

mums, ko es pieņēmu ar pateicību. Bet tad izgāļjūšo] ru-

deni grozījās komitejas sastāvs, un man tika teikts, ka

tam līdzi tikušas citādas arī komitejas attiecības pret

mums, tad es nu paklausīju uzaicinājumam un pieteicos
uz Durbes muižas centru2, kurš tika man arī piešķirts.
Tomēr še nāca vairāki citi pieprasījumi un protesti. Ja

tagad Stukmaņu Komiteja uztura spēkā savu pērn vasa-

ras lēmumu par zemes piešķiršanu man St. muižā, tad es

šo balvu pieņemu ar tādām sirsnīgākām atzinības jūtām
un atsakos no Durbes muižas centra par labu Latvjijas]

Skolļptāju] savienībai].
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463.

D. STUČKAI

Rīgā, ap 1922.—1923. gadu

Mīļā zelta sirds māsiņ, manu mazo Pumpiņ, te nu nāku

atkal ar mazu cedelīti un mazu ciema kukulīti. Šoreiz var

gluži maz ko sūtīt, tikai nepilnas 5 mārciņas, jo vedējs
neņem vairāk pretī. Ļoti aprobežots bagāžas skaits. Ne-

sen bija gandrīz izdevība ko sūtīt, bet aizbrauca nepaņē-
mis nekā līdzi, jo nelaida liekas bagāžas. Tagad tik drusku

laša un šķiņķīša. Viens mazākais gabaliņš speķa ir

priekš mūsu apkopējas dēla Pēterpilī. Esat tik laipni,
aizsūtat turp vēstuli un mazo paciņu. Adrese ir šī: Pēter-

pils, Rijniekam, B. 0., 4 ahhhh 57 kb. 8.

Mēs pašlaik dzīvojam gaidīdami katru mirkli jaunas
gripas sākšanos, nevaram panest šo klimatu; pašlaik
gaidu arī iznākam vienu lugu. Daudz, daudz mīļu svei-

cienu un skūpstu no mūsu puses, esat veseli un atrakstāt

kādu vārdiņu. Sveiki, mīļie, sveiki!

464.

T. IVANEI

Rīgā 1924. gada 12. janvārī

12.1.24.

Jūsu solis pareizs, braucat uz Kokorevu, latgaliski iemā-

cīsaties aši un visādā ziņā darīsat darbu — par labu vis-

pārībai un sev.
1 Jo arī Jūs tapsat darbā brīva no visām

šaubām un nelabām sajūtām. Jums bija spēks sakrāts un

nekur nelikts lietā, sulas kokam rūgst, lietā liktas dara

zaļu visu apkārtni. — «Negribu no Rīgas braukt projām,

bija tik labi, radās enerģija v. t. t.» — visas tās tikai

iedomas, jo vēstuli priekš tam Jūs rakstāt galīgi pesimis-
tiski un paredzat, ka tiksat pat par «cienīgu dāmu».

Tātad braucat vien, un netiksat par «cienīgu dāmu»,
bet par cienīgu cilvēku. Un zināt, ka «ar galvu var pret

sienu skriet». Tā «mazs puteklīts» top par sauli. Ja ar

Kokorevu neizdodas, meklējat citur vietu, bet tūliņ.

Daudz labu dienu darbā.

Rainis.
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465.

L. BERTOLJO

Rīgā 1924. gada 15. aprīlī

15.4.24,,

Dārgie draugi, dārgā Līna. Esmu saņēmis visas laipnās
vēstules, man ļoti žēl, ka neesmu varējis atbildēt. Es ne-

panesu savas dzimtenes skarbo klimatu, savos trimdas

gados esmu pārāk pieradis pie skaistās Tičīnas maigā kli-

mata. Tagad vienmēr ciešu no dažādām slimībām, ne-

spēju atbrīvoties no gripas, kura mani pavisam nomoka.

Arī ko strādāt vienmēr ir pietiekoši un brīžiem pat pā-
rāk daudz, tā ka neesmu labā garastāvoklī.

Vispirms saņemiet manus vissirsnīgākos novēlējumus
māsas kāzās. Viņa sagādājusi lielu prieku, tik skaistai

jaunkundzei dzīvē jākļūst ļoti laimīgai, un es esmu pār-
liecināts, ka liktenis ir sagatavojis tūkstoš dāvanu čak-

lajām, mazajām rokām, kuras tik daudz darījušas draugu
labā. Esiet laimīga, dārgā Līna, ienesiet laimi sava vīra

mājā, izveidojiet tur ligzdu visam labajam. Vēlreiz vissir-

snīgākie novēlējumi!

Tagad man jārunā par manas dzimtenes mazāk patīka-

majām un mazāk laimīgajām lietām.

466.

LAIKRAKSTA «LATVIS» REDAKCIJAI

Rīgā 1924. gada 16. oktobrī

16,10.24,

Cien. redakcija! ,

Daži mani draugi uzaicina mani, ,lai es. griežoties pie
Jums ar šo paskaidrojumu Prūsas lietā 1

.

Jau kopš pusgada redakcijas avīzes esot atradušas

jaunu cīņas ieroci pret mani, kādu visplašākās aprindās
nepazīstamu rakstnieci Prūšu, kura apgalvo, ka es viņas

lugu esot piesavinājies un izdevis par savu; viņa visu
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laiku pūloties izaicināt mani, lai es sāktu ar viņu pole-
miku, kas viņai būtu vislabākā reklāma. Bet kā lai lācis

polemizē ar mušām un odiem, un citiem smičiem, kaut

ari mušas būtu diez cik dullas? Lācis kaunētos no tādas

«cīņas» un vai tā jel maz vajdzīga?

Un itin savāda šoreiz būtu tā «cīņa», jo taču abas lu-

gas, tiklab Prūsas, kā ari mans «Mušu ķēniņš» ir klajā
iznākušas, katrs var viņas nopirkt un pats pārliecināties,
ka Prūsas luga nav mana luga un ka nav literatūrā dile-

tantisms, un Prūša nu nemaz nav Rainis. Kādas te vajga

goda tiesas, ka katrs tāpat skaidri redz? Goda tiesa vaj-
dzīga tikai diletantam priekš reklāmas: lūk, kas es par

ievērojamu personu! ar mani jācīkstas vecam rakstnie-

kam! Muša pret mušu ķēniņu.

Uz rakstnieku biedrības jautājumu par goda tiesu es

atbildēju: lai to rīko, es tur nepiedalīšos; biedrība jau var

viena pati izspriest ar saviem ekspertiem, vai es

noziedzies, un spert pret mani soļus, es pretī nerunāšu.

Bet es esot kā teātra direktors Prūsas lugu pazinis, ap-

spriedis un neuzņēmis repertuārā. Uz to man jāsaka: ka

diletanta darbu jau var pazīt no nedaudziem skatiem, tā

arī es izlasīju pirmo cēlienu un tālāk netiku, jo man pie-
tika.

467.

A. KALNIŅAM

Rīgā 1925. gada 14. janvārī

Mīļais draugs,

pie Tevis noiet jauns cilvēks, Edvards Ruks; viņš sakās

dziedātājs labs. Lūdzu, izmēģini viņa dziedāšanas spējas
un paziņo vēlāk.

Daudz labu dienu.

Tavs Rainis.

14.1.25.
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463.

A. JESENAM.

Rīgā 1925. gada 30. janvārī

Viņa 1 ir studente un ierēdne un literāriski izglītots cil-

vēks, kas arī sevišķi interesējas par bērnu literatūru.

Laba strādniece, kas firmai darītu godu.

Sirsnīgi sveicina Jūsu Rainis.

30.1.25.

Še pielikts klāt Lijas stāstiņš «Mazajām Tekām»2
.

Otrā

«M. T.» burtnīcā nodrukāts no viņas stāstiņš «Kā Zen-

tiņa izglābās no precnieka»
3
.

469.

J. KĀRKLIŅAM

Rīgā 1925. gada 8. februārī

8.2.25.

Ļoti cienīts redaktora kungs! 1

«Jaunļākoļ Ziņu» nr. Jūsu G. korespondents ziņo, it kā es

būtu pieņēmis Saeimas priekšsēdētāja vietu.2 Tā ziņa di-

binājās uz pārpratumu, jo jau izgājušu piektdien 3
es

atsacījos no piedāvājuma. Par to Jūsu korespondents va-

rēja informēties vislabāk pie manis paša to pašu dienu.

470.

G. RISAI

Rīgā 1925. gada 9. aprīlī

9.4.25.

Ļoti cienītā kundze!

Jūsu tik mīļā vēstule manī radīja īstu Lieldienu no-

skaņojumu. Jūs nu esat pārtulkojusi angliski arī «Zelta

zirgu»
1

un pagodināt mani ar skaistiem, atzinīgiem vār-
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diem, kuri no Jūsu mutes mani divkārši iepriecina. Ar

pukstošu sirdi un lielām bažām esmu uzdrošinājies spert
soli no mūsu tālā nostūra lielajā angļu literatūras pa-
saulē, pieturēdamies pie Jūsu rokas, kura nu spīdoši pār-

jūgusi arī manu «zirgu». Uz «Jāzepa un viņa brāļu» pirm-
izrādi 1. maijā

2
es baidos braukt. Ja drāmai būtu kaut

kādi panākumi un to uzvestu uz kādas noteiktas skatu-

ves
3
, es mēģinātu savu kautrību pārvarēt. Tomēr man

saka, ka angļu teātra cenzūra vispār nepieļaujot uz ska-

tuves Bībeles tēmas, tā ka arī «Jāzeps un viņa brāļi» ne-

var tikt uzvests. Bet par «Zelta zirga» uzvešanu4
neva-

rētu domāt tādēļ, ka inscenējums izmaksātu pārāk dārgi.
Man tad vispār vēl nebūtu nekādu izredžu uzstāties lie-

lās angļu publikas priekšā. Tomēr tas nebūt netraucē

manu Lieldienu noskaņojumu, jo es turos pie Jūsu mī-

ļajām rindām. Vai es drīkstu Jums atļauties vēl kādu

lūgumu: vai Jūs nebūtu tik laipna un neatsūtītu man laik-

rakstu kritikas par abām manām grāmatām un pirmiz-
rādi? — Mana sieva liek Jūs sirsnīgi sveicināt un ir lai-

mīga, ka Jūs apmierina viņas vācu tulkojums
5
.

Saņemiet manu vissiltāko pateicību par visu un esiet

sirsnīgi sveicināta

no Jūsu vienmēr padevīgajiem.

471.

V. MEDNIM

Rīgā 1925. gada 11. aprīlī

11.4.25. Mednim.

Mīļais, cien. draugs,

Jūs vakar1
aicinājāt mani līdz izbraukumā uz Mežu

muižu2
,

es atteicu, kaut gan man ļoti patīk. Šorīt man sa-

jūta: izrauties no Rīgas nelabā gaisa. Vai nu Jūs braucat

rīt? un vai atgriežaties atpakaļ 14. apr. līdz pēcpusdie-

nai, ne vēlāk? — Tad es braucu līdzi ar lielu prieku: es

būšu dažas dienas jaunā jaukā pasaulē ar skaistiem cil-

vēkiem un skaistu dabu, būs man gatavo jums un priekš-

sajūta.
3
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472.

J. MISIŅAM

Rīgā 1925. gada 27. maijā

Ļoti cienīts Misiņa kgs!

Lūdzu likt norakstīt no «Dienas Lapās» 1887. [gada]-vēl
šādus rakstus:

Nr. 148 — Mark Tvena «Kā vadīju zemkopības laik-

rakstu»,
Nr. 268 — Likumi par strādnieku apdrošināšanu,

1

Nr. 230 — «Īrija un Gladstons».

Kā manus liku jau norakstīt:

Nr. 65 — «Ģeogrāf. biedrība», 2

Nr. 209 — Sievietes-studentes, 3

Nr. 251 — Voltera priekšlasījums, 4

Nr. 276 — Ģeogrāf. biedrības darbība5.
Cik varēju, atzīmēju P. Stučkas rakstus. Lielākā daļa

ievadrakstu ir no Fr. Bergmaņa. P. Birznieks gan ir

P. Stučka. Vīgneru Ernsts arī rakstīja bieži. Lielākai

daļai rakstu nevaru vairs pateikt autoru. Arī manus rak-

stus varu ļoti grūti pazīt; tas iespējams gandrīz tikai ar

dažādāmkombinācijām.
«Dienas Lapas» 1888. g. arī nav daudz labāk. Nedau-

dzus zinu pilnīgi droši kā savus, jo par tiem ir citē jādi

aizrādījumi un atzīmējumi.
Ļoti lūdzu «D. L.» 1888. [gada] sestdienas feļetonu, jo

tur būs daudz manu rakstu, kas bija strīpoti «Mazos Dun-

duros» un izdabūti cauri «D. L.» feļetonā.
«D. L.» 1888. g. iet atpakaļ Jums. Norakstāmie man ir

atzīmēti.

Daudz labu dienu.

27.5.25. Rainis.

473.

J. MISIŅAM

Rīgā 1925. gada maija beigās vai jūnija sākumā

Rakstiem grūti noteikt autora, tādēļ neatzīmēju savu

parakstu, kur neesmu pilnīgi drošs.
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Norakstīt lūdzu «D[ienas] Lfapas]» 1888. g.:

Nr. 63 — «Fabrik[as] str[ādnieku] dzīvokļi Francijā»,
Nr. 64 — Pol. part. 1

,

Nr. 106 — «Grāmatu galds. Mļazie] Dunduri»,

118 —-Balt. Vēstnesis2,
121 — Balt. progresisti

3
.

Nenorakstīt.

Neesmu drošs, vai ir mani:

Nr. 95 — Napoleons
4
,

Nr. 73 — «Tautība un tautības cienīšana»,

105 — «Diplomāti un vfinuj atbildība»,

113 — «Domas par m[ūsu] rakstību»,

130 — Bismarks 5,
133 — «Ausekļa raksti».

474.

J. MISIŅAM

Rīgā 1925. gada 19. jūnijā

Ļoti cienīts Misiņa kungs,

ir izrakstāmi šādi raksti no «Mājas Viesa Mēnešraksta»:

1) Kultūrskati (no Vācijas?)
1,

2) Jaunais Gothe2,

3) Ļermontovs (ievadvārdi)
3,

4) Godalgu izspriešana «M. V. M.»4
.

Nezinu tikai pateikt, kuros gadagājumos, laikam 1897—

1903.

Lūdzu man atsūtīt pārrakstīto, lai apmēram varētu no-

teikt, cik iznāks drukāto lokšņu.

Man še vēl ir «Dienas Lapas» 1889 un 1890, pēc ku-

rām varēs sūtīt pakaļ 25. jūnijā.

Pēc tam es vēlētos «Mājas Viesi» un «M. V. M.» iz-

skatīt visu cauri arī no 1892.—1903. g.

Daudz mīļu labdienu un priecīgus svētkus.

Rainis.

19.6.25.
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475.

F. CIELĒNAM

Rīgā 1925. gada 7. jūlijā

7.7.25. Cielēnam.

Dārgais biedri,

Tava līdzjūtības vēstule par manu aiziešanu no Nacio-
nālā] teātra1 ir ļoti laipna. Bet patiesībā partija taču

par to dabū pilnīgu kompensāciju, jo b. Fr. Menders top
iecelts Latvijas Bankas padomē. Un katrs partijas cilvēks

sapratīs, ka tomēr svarīgākas vietas ir pašiem. Aiz šī

iemesla vien jau šī maiņa tiek izdarīta pēc norunas.
2

476.

A. GULBIM

Rīgā 1925. gada 7. jūlijā

Mīļais draugs,

Tu prasi man padomu, vai Tev pieņemt Nacionālajā]
teātrī kādu direktora vietu.1 Es ļoti labi saprotu, ka Tu

mani ar to tikai gribi godināt, un man nepienākas dot

padomu Tev, kas jau agrāk zināja rīkoties bez manis

šinī jautājumā. Tevi es biju licis priekšā jau agrāk un

arī tagad to darīju jau dažas dienas pirms Tavas vēstu-

les. 2

Daudz paldies par kondolāciju mūsu māsas nāves ga-

dījumā
3

un par atsūtītām manām vēstulēm.

Ar daudz labām dienām —

Tavs Rainis.

7.7.25.

477.

ASPAZIJAI

Ķemeros 1925. gada 30. jūlijā

Mīļo iniņ, saņēmu Tavu kartiņu ļoti aši, jau otrā dienā.

Izdarīju jau, ko Tu teici, un aizrakstīju vēstuli. 1 Gribēju
rīt braukt uz Rīgu, bet vannas dēļ varētu tikt tikai pīkst.
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2; tad Rīgā tikai 4. Braukšu piektdien 2 11, tā ka esmu

Rīgā plk. 1. Vannas jaunajā namā vēl nav nokārtotas,
tā ka ij traucē darbā, ij izbraukšanā. Strādāju pie 9. sē-

juma 3, grūti, bet veicas. Gan Tev arī ies ar Tavu darbu.

Lido.

478.

A. PRIEDKALNEI

Rīgā 1925. gada 12. oktobrī

Mīļā, dārga,

pie manis griežas partijas biedris Kempis
1
,

lai es par viņu

aizrunāju pie Jums. Viņš ir ar lielāku ģimeni un trīs

mēnešus bez vietas, bijis kara klausībā, arī par mantzini.

Nu esot slimnīcā2
atbrīvojusies mantas pārziņa vieta, un

uz to viņš reflektē. Viņu rekomendējot arī b. Jagars.
Daudz mīļu labdienu visiem

no Jūsu Raiņa.

12.10.25.

479.

P. DAUGEM

Rīgā 1925. gada 15. oktobrī

Sveiks, mīļais, dārgais, vecais draugs. Gadījums ir lab-

vēlīgs, varbūt Tu saņemsi šīs rindiņas. Sūtu arī savu ko-

poto rakstu pirmo sējumu, bet nezin, vai to varēs aizvest.

Pilnu komplektu nezinu, kā aizsūtīt, Tev tas pienākas,
jo Tu tik tuvu par mani interesējies. IX sējumā kop.
rakstos varēju ielikt daļu no Tev rakstītas vēstules. 1 Nā-

košā sējumā, kur būs sevišķi vēstules, varēšu ievietot

vairākas; arī Tavas, uz kurām atbildēju. Varu rakstīt Tev

tikai dažus īsus vārdus, esmu pie Tevis šo laiku daudz

domājis, kārtojot un cilājot savus vecos rakstus, kurus

izdodu šogad. Tagad brauc saimnieciska ekspedīcija, var-

būt sarīkos kādureizi arī literatūras, mākslas vai teātra

izbraukumu, tad arī es varētu tikt līdzi. Gribētos ļoti re-
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dzēt Tevi un Tavu dzīvi. Šogad varbūt es braucu uz

Šveici, jo esmu ļoti noguris no darba, un tur es varētu

atpūsties. Esi mīļi, sirsnīgi sveicināts no Tava

. Raiņa.

480.

D. STUČKAI

Rīgā 1925. gada 15. oktobrī

Mīļo, dārgo Doriņ, rakstu Tev tik pāris rindiņu, izlie-

toju gadījumu, kāds reti notverams. Sūtu Tev reizē savu

kopoto rakstu pirmo sējumu, bet nezinu, vai to varēs

aizvest. Ja būtu kāds gadījums, sūtītu Tev visus līdz šim

iznākušos 8 sējumus. Skatot cauri vecos rakstus un rak-

stot ievadus, nāk vecās atmiņas, un vecā dzīve top atkal

tuva. Arī sīkumos daudz bijis jādomā par pagātni, piem,,
no 1887., 88. gada izmeklējot avīžu rakstus, bieži es ne-

varēju īsti noteikt, vai tie manis rakstīti (piem., par Vol-

tera priekšlasījumiem), arī «Mazos Dunduros» nezinu

vairs, kas mans, kas nē. Tik ļoti viss kopīgs; nevar ne pēc
stila izšķirt, bija taču kopīga dzīve. 1

Tagadējo dzīvi ne-

varu iedomāties. Tagadējā braukumā2 piedalās tikai saim-

nieciski ļaudis, kad būtu literatūras, mākslas vai teātra

ļaudis, tad varētu es arī aizbraukt. Varbūt, ka būs tāds

gadījums, es ļoti priecātos. — Šogad vēl ceru tikt uz ār-

zemēm; gribu drusku atpūsties, par daudz nostrādājos ar

tiem kopotiem rakstiem. Mīļi, mīļi divpus sveicieni.

481.

K. EGLEM

Rīgā 1925. gada 4.novembrī

Sirsnīgi sveiki, mīļo kolēģi, un daudz paldies par Kār-

stena vēstulēm 1; vēl šinīs 10 sējumos2 nenāks vēstules,

tātad laika diezgan.
Kārstena vēstulēm vajga gan būt pie manis, bet ne tik

viegli nāksies tās sadabūt, jo lielākā daļa vēstuļu man ir

atstātas Castagnolā.
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Es domāju braukt uz Castagnolu, kad pabeigšu Kopo-
tos rakstus, tad atvedīšu vai atsūtīšu arī vēstules.3

Daudz mīļu sveicienu Jums un cienītai kundzei no

Jūsu Raiņa.

4.11.25.

482.

K. EGLEM

Rīgā 1926. gada 11. janvārī

Ļoti cienīts Egles kungs!

Daudz laimes jaunā gadā un daudz paldies par piesū-
tītiem laikrakstiem 1

— «Latvju Grāmatu»2
un «Lļatvijasļ

Jaunatni»; varbūt kā mazu atmaksu Jūs ieskatīsat šos

pāris dzejoļus jaunības laikrakstam no Aspazijas un ma-

nis
3
. «Latvju Grāmatai» es ceru uzrakstīt kādu apcerē-

jumu, kad spēšu cik necik vairāk strādāt.

Mīļš sirsnīgs sveiciens Jūsu dārgai kundzei4! Kā iet ar

«Muromieti»?

Visu labu no Jūsu

Raiņa.

11.1.26.

483.

BEĻĢIJAS SŪTNIM LATVIJĀ

Rīgā 1926. gada 18. janvārī

18.1.26.

Esmu sajūsmināts, ka man piešķirts Beļģijas Leopolda
ordenis

1
, kas domāts kā Beļģijas cienīgs kultūras pago-

dinājums Latvijai. Daudzreiz pateicos Jums par laimīgo
ziņu un lūdzu izteikt Viņa Majestātei

2
manu dziļāko at-

zinību.
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484.

K. HISMANAM

Rīgā 1926. gada 24. februārī

24.2.26.

Godājamo, dārgo biedri Hisman!

Tikko saņēmu laikrakstu [N. R. C.?] ar lielo, man tik

pagodinošo ceturtdienas rakstu par manu lugu «Jāzeps

un viņa brāļi». Tā ir atkal Jūsu mīļā drauga roka, kas

mani apveltī ar dāvanām. Gribētos sacīt: kā likteņa roka,
bet liktenis jau nav tik mīļš kā draugs. Tūliņ pēc Jūsu

ziņas saņemšanas par man piešķirto augsto Leopolda
ordeni es oficiāli izteicu savu pateicību garākā tele-

grammā1
, gan diemžēl nepareizā franču valodā, bet ar

patiesām latvieša jūtām. Bet tagad es to varu darīt pil-

nīgi oficiāli kā cilvēks un kā biedrs un jūtos no Jums it

kā pārnests vecajos ideālistiskajos pirmo ilegālo cīņu

laikos, kad Jūs sniedzāt mūsu partijai aizsardzību un pa-

līdzību un mēs veidojām it kā lielu, garīgu «svēto ģi-
meni». Jūs esat tāpat kā toreiz tas pats brīnišķīgais ideā-

lists un vēršat savu lielo mīlu kā «ģimenes» laimi pret

mani, latviešu partijas reprezentantu. Es vēlreiz pateicos
ari par mīļo grāmatu velti, no kurām dažas esmu pārtul-

kojis latviešu valodā.

Šo vēstuli rakstu vēl slimības gultā, bet drīz, līdz ar

siltāka laika iestāšanos, jau celšos, lai dotos uz Francijas

dienvidiem, kur pavadīšu dažus mēnešus. Pa ceļam mā-

jup es gribētu apmeklēt arī dārgo Beļģiju, kura mums,

mazajai, tālajai un izolētajai nācijai, šķiet kā jaunās kul-

tūras visaugstākais priekšpostenis un ir mana otrā garīgā
dzimtene.

Tūkstoškārt Jums pateicos un uz redzēšanos, uztica-

mais biedri un draugs.
Ar partijas sveicienu.

485.

A. ŠVĀBEM

Rīgā 1926. gada 2. martā

Mīļais, dārgais draugs!

Tu esi no liktens ievests konfliktos, no kuriem nav

izejas; l nez vai jel ij jaunā iekārtā tie būs izšķirami.
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Kam tas gadās, tam nevar palīdzēt ij ne labs vārds; uz

to tik var noskatīties ar satricinājumu un dziļu līdzjū-
tību. Tev daudz draugu, kas Tev līdzi cietīs sāpēs; ij
mēs esam viņu vidū. Tikai pavadīt uz Meža kapiem

2
mēs

nevarēsim aiz mūsu neveselības. Mēs klusi vērosim, ka

Tu atkal celsies un pamazām atradīsi mierinājumu savā

skaistajā darbā, kuram tā nozīmē nav nekā līdzīga; var-

būt Tu jutīsies pat vairāk vilkts uz darbu, un tad būs

galā arī prieks.
Mans mīļais draugs, esi sveiks!

Tavs Rainis.

Torņakalnā, 2.3.26.

486.

D. STUČKAI

Rīgā 1926. gada 11. martā

Mīļo zelta Doriņ,

aizsūtīju Tev labi sen. manu kopoto rakstu pirmo sējumu;
pēc tam, kopš vairākiem mēnešiem, visu sējumu kom-

plektu, ceru, ka būsi saņēmusi, atsūti man par to ziņu.
— Es visu ziemu sagulēju slims ar gripu, arī sirds neesot

diezgan laba, kaut gan mani. sauc par labsirdīgu. Tagad,
16.3.26., braucu uz ārzemēm, kur palikšu līdz maja sā-

kumam; būšu laikam Mentonā visu laiku. Kad Jums brau-

kums iznāks? — Kā Tev ar veselību? Man stāsta, ka diez-

gan labi ejot. — Tik vien šoreiz tās vēstules.

Sirsnīgi sveicieni no mūsu. puses.
R.

487.

ASPAZIJAI

Berlīnē 1926. gada 17. martā

Lido, esam
1 Berlīnē, viss laimīgi, rīt no rītus būsim

Cīrihē. Turies vesels, lido.

Rainis.
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488.

O. KLIĢEREI

Berlīnē 1926. gada 17. martā

Esmu Berlīnē, rit braucu tālāk — vesels un sveiks. To

pašu ieteicu Tev.

Daudz labu dienu —

Rainis.

489.

O. KLIĢEREI

Cīrihē 1926. gada 19. martā

Sveiciens no Cīrihes, kur bija jāpaliek divas dienas,
šovakar braucu uz savu bijušo dzimteni un laikam caur

Itāliju uz Mentonu. No turienes rakstīšu atkal; nakti

gan neguļu, bet turos labi, ko varu ieteikt arī Tev.

490.

E. VOLTERAM

Cīrihē 1926. gada 19. martā

Ed. Volterim.

Ļoti cienītais dārgais draugs, sirsnīgākos sveicienus un

vislabākos novēlējumus uz Jūsu lielo goda dienu!1 Jūs

visu garo mūžu esat neatlaidīgi cīnījušies likt pamatu
mūsu abu brāļu tautu pašai būtībai, kuras pirmā pava-
dība un simbols ir valoda. Jūs esat panākuši lielo mērķi,
un jaunām audzēm atliek tikai izbūvēt un uzturēt Jūsu

darbu. Es jūtos laimīgs, ka pašos sākumos varēju noska-

tīties Jūsu cīņā un darbā no tuvuma.2 Jo dziļāk un sir-

snīgāk varu tagad līdzi just Jūsu priekam, kad atskatā-

ties uz noieto spožo gaitu. Lai gaita turpinājās jo spo-
žāki!
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491.

ASPAZIJAI

Lugāno 1926. gada 20. martā

Esmu jau Cīrihē, 1 nodzīvoju še pie dakterienes2 divas

dienas, jūtos labi, veselībai nav neko kaitējusi ceļošana,
klimats palīdz, laiks še labs, pilns pavasaras. Šovakar

braucu uz Lugānu. Biju pie Fr. Adlera. Biju arī pie [Pau-

līnes?] Riemera, bet tas nekā nezina par viņas manu-

skriptu. Esmu vesels, turies Tu arī, mīļo i[niņļ, un lido.

492.

O. KLIĢEREI

Lugāno 1926. gada 22. martā

Rakstu Lugānā, antīku lietu pārdotavā, vīrs ir vecs

castagnolietis; pazina viņš mani uz ielas. Viss še man

pazīstams un mani visi vēl pazīst. Tomēr rīt jau brau-

cam tālāk uz Mentoni. Braucu caur Itāliju. Grūti braukt

prom, te tik liels miers un tik skaists, lai tad arī pats

laiks apstātos. Apkārt viss zied. Tā būs darīt arī grūti.

493.

ASPAZIJAI

Mentonā 1926. gada 24. martā

Mīļo draudziņ, esmu kopš vakar vakara Mentonā1
.

Šo-

rīt agri biju jau pastā un saņēmu Tavu kartiņu Nr. 1 no

18. marta; tas ir viss, kaut gan ir jau šodien 24. marts.

No ceļa tiku Tev rakstījis: no Berlīnes, no Cīrihas, no

Lugānās kartiņu un vēstuli2, garāku. Dakteriene saņēma

ļoti labi; paliku tur 2 dienas. Tāpat 3 dienas paliku Lu-

gānā, tanti salūti3 no visiem. No Lugānas nosūtīs to kasti

ar grāmatām, kura bij tur palikusi. Tad braucu caur Itā-

liju uz Mentoni; daudz lētāk, kaut gan bij jāņem vīza.

Nu Mentonā būšu Villa Faraldo, bet laikam tikai nedēļu

vai divas, jo maksā dārgi — 500 rbļ. Kaut gan bija do-

māts tikai 300 rbļ. Tad iešu tālāk vecās pilsētās Nimes,

Arbes.
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Atklātnes malā pierakstīts:
Tava kartiņa gājusi 4 dienas. — Rīt atkal rakstīšu.

Vesels esmu. Lido.

494.

ASPAZIJAI

Mentonā 1926. gada 25. martā

Mīļo iniņ, vakar rakstīju Tev kartiņu un saņēmu no

Tevis, par «poste restante» še ir jāmaksā 20 santīmu.

Biju trijās vietās kortelī, jo bija aizņemtas istabas. Rīt

būšu paliekošā istabā, vismaz uz nedēļu. Tātad raksti nu

uz adresi: Menton, Promenade Garavan, Villa Faraldo,

Dc Hoop. Veselība turas, kaut gan līst un ir auksts. Lido,
lido.

495.

O. KLIĢEREI

Mentonā 1926. gada 25. martā

Sirsnīgs sveiciens jau no Mentonas. No Lugānas pa 12

stundām izbraucu visu Itāliju; bija jābrauc aši, jo sala.

Salst arī še, kaut gan 6° siltuma. Skaisti ir, ir jūra un

lielāks plašums arī pilsētā, bet pret Lugānu nav nekā

gluži jauna, Ar veselību iet, ko vēlu arī saņēmējai.
Tļavsļ Rainis.

Atklātnes malā pierakstīts:

Dzīve dārga, gribu drīz bēgt kalnos.

496.

ASPAZIJAI

Mentonā 1926. gada 26. martā

Mīļo sirdsiniņ, šī būs jau sestā kartiņa un viena vēs-

tule, no Tevis saņēmu tikai pirmo kartiņu no 18.3. Esmu

nu pie Dc Hoopa pansijā; labi gan, bet pilns vāciešu un
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odu; gribu drīz bēgt. Neesmu vēl sācis strādāt, varbūt

tomēr rakstīšu ceļojuma piezīmes 1
.

Še drusku saules un

daudz lietus. Rīt gribam uz Montē Carlo «puķu kaujā».
— Vai Cipariņš samaksāja par dzīvokļu kooperatīvu?
Un vai iesniedzi nodokļu listi? — Avīzes izsūti, ja neesi

to vēl darījusi. — Kā Tev iet ar veselību? Man iet labi.

Lido, mīļo iniņ. Lido.

497.

O. KLIĢEREI

Mentonā 1926. gada 26. martā

26.3.26.

Mīļo, dārgo dvēselīt, saņēmu pēc desmit dienu gaidī-
šanas Tavu vēstuli, — kas Tu par skaistu cilvēku, kas par
skaistu vēstuli! Kartiņas Castagnolā nebiju saņēmis, biju
tur tik 3 dienas, rakstīju nupat, lai man piesūta šurp.
Tāds prieks man par Tevi un tāds par mani, ka Tu man

dota! Tu esi īsts cilvēks un kas Tu vēl tiksi! Tu gribi būt

stipra un gudra, — tas Tev stāv priekšā un to Tu sa-

sniegsi; lai strādātu, tas ir vajadzīgs, bez tā top tikai par

jūsmotāju. Sāc nu strādāt; Tev par apmieriņu varu teikt,

ka es arī līdz šim neesmu strādājis, bet nu šodien sākšu;

nevajga kreņķēties, ka nav sācis, bet vajga sākt, kaut

arī vēlu. Ņem tūdaļ kādu priekšmetu un noliec eksā-

meni, ņem civiltiesības. Es sākšu ceļojuma aprakstu. Nav

labi padoties meklēšanas un neatrašanas jūtām. Vientu-

lība jau paliek arī strādājot, bet pie vientulības pievie-
nojas visa pasaule un viņa pieder Tev. Un mums, vien-

tuļniekiem, vajga ņemt pasauli, kas varam. Tev vajga
ņemt arī Tavu Jurģīti un neatbaidīt, mums, vientuļnie-

kiem, vajga būt labiem. Tā tik mēs varam izpirkt savu

vainu, ka esam vientuļi, t. i., nedodam sevi visu pasau-
lei. — Tu mini savā vēstulē, ka es Tev pārmetis noslēg-
šanos, un baidies, vai es arī tagad to nesa jutīšot, — nē,

manis priekšā Tu nenoslēdzies, Tu izteic savas jūtas ba-

gāti, un izteic skaisti, tik mīļi Tu arī slavē mani, ka man

pat nav kauns to klausīties. Tik daudz poēzijas Tavā vēs-

tulē, tādēļ ka Tu pati sevi dodi tik pilnīgi un dziļi, kad

Tu nu ietu soli tālāk un izteiktu ari Tevis uzņemto ar-
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pasauli, piem., savu vēsturi, savu romānu. Raksti viņu

man pa 2 lappusītēm katrā vēstulē. — Savu ceļojumu
Tev neaprakstu, Tu varbūt lasīsi par to avīzēs, kad man

iznāks apraksts. Skaisti te ir, bet nekā tāda, ko nebūtu

varējis iedomāties pēc Castagnolas. Miers te ari ir, tikai

es neesmu diezgan viens un brīvs: mīļi cilvēki mani pa-
vada, bet pavada uz savu pusi. Bet visumā es tomēr esmu

mierā un kluss un atpūšos, un šinī virzienā ies vēl labāk,

jo — jo esmu dabūjis Tavu mīļo vēstuli, t. i., mani ceļ

jauns skaists spēks uz dzīvi; es vēl nezinu, uz kurieni, uz

kādu mērķi, bet es dzimstu no jauna, mostos un redzu nā-

kam dienu, neapzinīgi iepriecājos nezinu uz ko. Man labi,

un ceru, būs vēl labāk. Bet nu Tu? Vai jūties arī labi? vai

būs Tev vēl labāk? Pabalsti savas dziļās jūtas, savu gribu
tapt stiprai un gudrai — pabalsti ar miesas stiprumu:
vingro, mazgājies, elpo, topi ar stipra un. gudra miesā.

Ja jau jaunai dzīvei jāsākas, tad mums abiem jābūt labi

sagatavotiem uz viņu. — Cik Tava vēstule ir iznākusi

viegla un skaista, tik mana smaga, bet Tu jutīsi ij tā

jaunu vieglumu vismaz manī pašā. Še drusku saules,

daudz lietus un daudz nežēlīgu odu, es gluži raibs no-

kosts. Daudz vecas anglenes, bet daudz arī puķu, un es

tagad sāku redzēt ij puķes. Tu man viņas rādi. Priecājos,
mīļo dvēselīt.

Tavs R.

Vēstules malā pierakstīts:
Atsūti jaunu savu ģīmetni. Drīz, drīz.

R.

498.

ASPAZIJAI

Mentonā 1926. gada 27. martā

Mīļo sirdsdraudziņ, šī būs jau astotā kartiņa, ko Tev

rakstu; bet saņēmis esmu tikai vienu pašu. Avīzes ar vēl

nav atnākušas, kaut gan jau vienpadsmitā diena. Pie

mums līst cauru dienu; gribējām uz Nizzas 1
puķu svēt-

kiem, neiznāca. Dzīve še lēta, produkti maksā bieži tikai

pusi no mūsu cenām. Ar 10000 rbļ. varētu še iztikt abi

divi. Esot arī lētas īres, un pirkt villu arī varot jau par



334

tik, cik maksā mūsu namiņi. Ar veselību iet labi, reti sāp

roka, sirds nesāp; gulēt vēl neguļu labi. Nez kā Tev iet,

jo pat Parīzē esot 10° aukstums. 2ēl, ka nevarēji līdzi

atbraukt. — Dakteriene ieteic, lai braucot uz Ēģipti, uz

rudeni. Turies veselībā, lido, mīļo iniņ.

499.

ASPAZIJAI

Mentonā 1926. gada 29. martā

Mīļo sirdsiniņ, nu jau divas nedēļas, kopš esmu prom
no mājām; esmu rakstījis desmit kartiņas un saņēmis

tikai vienu. Nu es rakstīšu vairs tikai tad, kad saņemšu no

Tevis. Kur vaina, nezinu. Atnāk vēstule pa 4 dienām, kā

Tava pirmā. — Paņēmu Lugānā savus rokrakstus, bet

franču P. Fora ievada «Uguns un nakts» tulkojumam
1

nebija tur. Nu nezinu, kur to vēl meklēt. — Te visu laiku

līst, bet citādi silts. Tikai pa naktīm nevaru gulēt odu

dēļ. Nez kā Tev nu iet ar veselību, varētu jau Tu arī ko

atrakstīt. Tā kā nav citas, labākas izejas, tad sāku pa
drusku strādāt. Lido. Atsūti avīzes. Lido.

500.

O. KLIĢEREI

Mentonā 1926. gada 29. martā

Daudz sveicienu no Mentonas! Daudz te to ir, cita darba

arī nav, kā tik sveicināt mājeniekus. Un gluži nesavtīgi
šie sveicieni, jo atbildes nekādas nesaņemam, ne es, ne

mani ceļa biedri. Sēdam vienā nepārtrauktā lietū, un lie-

tus šalkšanai pievienojas odu dūkšana caurām naktīm,

kā Čehova AaTiHHK'iem jādomā, kurš veids lētāks tikt uz

viņpasauli. Citādi veselība laba un varu to ieteikt kat-

ram. Lietus dēļ neesam vēl bijuši ne Montē Carlo, kur

visādas labierīcības. Sveicieni, sveicieni! Varbūt Rīgā cik

necik saule, atraksti.

R.
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501.

ASPAZIJAI

Montekarlo 1926. gada 30. martā

Mīļo sirdsiniņ, saņēmu šodien pēc veselas nedēļas gai-
dīšanas Tavu otru kartiņu. Vai Tu saaukstējies? Man ar

veselību iet nekas, kaut gan mums visu laiku līst. Šodien,
kad dabūju Tavu kartiņu, atspīd saule un mēs braucām

uz Montē Carlo, kur vinnēju 10 frankus. Sveiciens še no

manas biedrenes1
. Lido.

502.

O. KLIĢEREI

Montekarlo 1926. gada 30. martā

Daudz sveicienu no Montē Carlo. Mums šodien pirmā
saulainā diena kopš Lugānas, saule būtu lētāka bijusi mā-

jās. Skaistums liels, bet nav iedomājams pēc Lugānas.
Daudz mīļu sveicienu un saulainumu.

R.

503.

ASPAZIJAI

Mentonā 1926. gada 2. aprīlī

Mīļo sirdsiniņ, rakstu Tev še 12. kartiņu, saņēmis esmu

tikai 2 kartiņas. Sāku uztraukties, vai Tu tik neesi slima?

Bet tad Tu būtu varējusi sūtīt telegrammu, un, ja vaj-

dzīgs, es katru acumirkli varu braukt mājās. Dari ko ne-

būt, lai velti nemocītu. Avīzes Tu arī nesūti. Te laiks nu

iestājies labs un saulains. Drīz eju prom no šenes tālākā

pastaigā. Es nu Tev ari nerakstīšu vairs tik daudz. Var-

būt Tu nesaņem? Es nesaprotu. Kop savu veselību, lido,

lido.
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504.

O. KLIĢEREI

Mentonā 1926. gada 2. aprīlī

Daudz sveicienu no tās pašas Mentonas. Biju Montē

Carlo, būs vēl jāiet redzēt savādo Monakas valsti. Mums

nu ir pilna saule. Rīgā laikam vēl labāks laiks, jo no Rī-

gas neviens neraksta; adrese nekrīt svarā, jo tā kā tā

viss paliek poste restante. *

Sirsnīgi sveicieni.

Rainis.

505.

ASPAZIJAI

Mentonā 1926. gada 6. aprīlī

Manu mīļo, mīļo zelta iniņ, saņēmu nu visu sengaidīto
vienā reizē: i telegrammu, i divas kartiņas, 4. un 5. Trešās

vēl trūkst. Tātad pasts noturējis, es Tev biju rakstījis 12 kar-

tiņas un vienu vēstuli. Vēstule no 21. marta, vēl Lugānā
rakstīta, Tev tātad vēl nav rokās nākusi. Tu, nabadziņ,
tik ilgi un stipri slimojis, — es tā jutu, ka Tev nav labi,

sapnī arī redzēju. Man bij labi no sākuma, bet tad ari sa-

slimu un bij jāpaliek istabiņā, bet nu ir atkal labi. Un,
kad Tev labi iet, tad arī man būs labi. Mīļo iniņ, raksti

labāk vēstules, ne kartiņas. Vari jau rakstīt itin īsas vēs-

tules, tikpat cik kartiņā. Gaidīšu nu avīzes. Turies vesela,

mīļo draudziņ, lido, lido, lido.

506.

O. KLIĢEREI

Mentonā 1926. gada 6. aprīlī

Sirsnīgs sveiciens no jūras putām! Skaista te ir vētra.

Tagad jau labu laiku saule vien, dzīvoju pa dārzu, stai-

gāju pa palmām un rozēm un veseļojos. Ja rozes nelīdzēs,
tad jau gan kas? Vēstules visas saņēmu; priecājos, ka

Ihering
1
patīk un sāksies darbs. Mīļas labdienas,
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507.

O. KLIĢEREI

Mentonā 1926. gada 7. aprīlī

Priecīgus lieldienas svētkus ar saules sveicieniem! Ti-

kai sveicieni gan neatradīs vairs mājās, bet jau Kanni-

ņās 1
. Turp arī aizsūtīju sveicienu. Kartiņas saņēmu pie-

cas, vēstuli vienu, solītās nenāk, jo neesot pietiekošas
adreses, bet iemesls pietiekošs. Nu še jau pilna saule, ko

novēlu saņēmējai. Sveicfieni?] mļajiniekiem?].

508.

D. STUČKAI

Mentonā 1926. gada 7. aprīlī

Priecīgas lieldienas, ar sveicieniem no saules krastiem.

Esmu še jau kādu nedēļu un palieku vēl kādas pāris.
Visu labu! Adrese: Menton, France. Poste restante.

R.

509.

ASPAZIJAI

Mentonā 1926. gada 10. aprīlī

Mīļo zelta dārgumiņ, pa atrastiem manuskriptiem roko-

ties redzu, ka ir vesela grāmatiņa «Gefgeds» 1
.

Tur ir 50

vācu dzejoļi un kādi 20 latviešu. Ko tur iztaisīt? Nāk vēl

klāt mūsu vēstules, arī vāciski rakstītas, un ir vesela

vācu grāmatiņa. Bet vai var vāciski izdot? Ja nē, tad var

tulkot un līdzi dot arī vācu tekstu. Iznāks ļoti oriģināla
grāmatiņa. Mums daudz vācisku grāmatu: divi tulko-

jumi («Jāzeps» un «Z. zirgs»), «Vaidelote» un jātulko vēl

«Saules meita». «Saul. meita» ļoti stipra un skaista arī

vāciski. To mums abiem vajdzētu pabeigt tulkot; par Tevi

minu tādēļ, ka Tev veiklāka valoda. — Mums ari vajdzēs
drīz sagatavot uz izdošanu mūsu vēstules; ļoti labi ies

tāda grāmata; būs pirmā sava veida. — Rakstīšu vairāk

rīt, kad pienāks Tava ziņotā vēstule. Lido, lido.
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510.

ASPAZIJAI

Mentonā 1926. gada 10. aprīlī

Mīļā sirdsiniņ, aizrakstīju Tev šodien apdrošinātu vēs-

tuli, jo vēstuli no Lugānas Tu laikam neesi saņēmusi. Te

atkal ir jauks laiks, un es esmu atkal vesels, tikai tālos

ceļojumos vēl neeju; ārsts nelaiž. Veseļojies arī Tu un

ej pie ārsta. Lido, lido.

511.

ASPAZIJAI

Mentonā 1926. gada 12. aprīlī

Manu mīļo zelta iniņ, saņēmu Tavu kartiņu Nr. 6 un

avīzes. Kartiņas pienākušas visas, izņemot Nr. 3. Bez tam

vēl telegramma. No Tavām kartiņām tikai nav redzams,

vai Tu esi saņēmusi manu garo vēstuli no 21. marta, kuru

rakstīju vēl Lugānā. Kā liekas, nesaņēmi, jo nav atbildes

uz tur minētiem jautājumiem. — Manu mīļo sirdsdrau-

dziņ, labi, ka Tu nu esi drusku pievarējusi savu slimo-

šanu, un labi, ka ziņoji ar telegrammu. Tavas kartiņas ir

loti mīļas un skaistas, tikai žēl, ka visu Tu rakstījis kar-

tiņās, kuras taču tiek lasītas no citiem, svešiem — mūsu

pasta iestādēs. Tu kartiņās arī sūdzies un norūpējies par

mūsu satiksmi, un: svešu ļaužu priekšā! Man tas ir bries-

mīgi tā ieaicināt svešus ļaudis mūsu lietās. Tu par to lai-

kam nemaz neesi iedomājusi. Mīļo draudziņ, raksti vēs-

tules, kad ir kaut kas sakāms mūsu veikala vai personas
lietās. Kartiņās var teikt tikai to, ko visi var dzirdēt,
kādus sveicienus, ziņas par veselību, par laiku. Vēstu-

les jau neiznāk necik dārgāk un var jau rakstīt arī itin

īsi, tāpat kā kartiņas. Dari gan tā, mīļo dārgumiņ; Tev

kartiņas bija tik skaisti un dziļi rakstītas, un pastā, Rīgā.
tās lasa sveši. — Atbildēšu nu uz Taviem jautājumiem

pēdējā kartiņā (Nr. 6): nebaidies un neuztraucies, kad

kādu dienu nepienāk mana kartiņa: pasts jau neiet tik

kārtīgi; un tad jau es pēdējā laikā ari nerakstīju ikdien,

jo no Tevis nedabūju. Ar veselību man iet labāk nekā

Tev, kā redzu no Tavām kartiņām. Es biju vienu laiciņu
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vai nu saaukstējies vai pārpūlējies, un tops bij slikts; bet

nu vairāk dienas paliku mājās un viss atkal labi. — Vai

Tev bija atnācis ārsts, kad bija 40"? Tu neko par to ne-

mini. Vajdzēja taču atsaukt; vajga arī tagad zināt, kas

Tev īsti kaitējis. — Adrese ir pietiekoša šāda: Rainis,

Menton, France, Villa Faraldo. Vārda dēļ nav bijuši sa-

režģījumi. Villoughbv vēstuli atsūti man tūliņ; varbūt

kas svarīgs. Es rakstīšu viņai no šenes, kaut gan nezinu

labi adresi. — Mīļo sirdsiniņ, ko Tu vēl arvien uztrau-

cies? Būtu Tu jel atsūtījusi to «bēdīgo» vēstuli, tad es

vismaz zinātu, par ko Tu bēdājies. Vai tad Tu neredzi,

ka viss ir labi? Ar savu veltīgo un nekad nebeidzamo bē-

dāšanos Tu tikai uztrauc sevi un mani un neļauj mums

tikt veseliem. Vai tad mums dzīvē nav nekādu mērķu,
kad mums jānosviež sevi, sava veselība, sava dzīve kādu

«bēdu» dēļ? Mūsu starpā nekas nav grozījies, manas jū-
tas uz Tevi ir tās pašas, kas bijušas, — ko Tu meklē kā-

das briesmas? Atminies, ka Tev ir dramatiska daba,, kas

meklē un prasa sev uztraukumus, bet mūsu veselība vairs

nepanes tādus uztraukumus: sirds kaites visvairāk cieš

no uztraukumiem. Ļauj mums abiem taču dzīvot, ne-

dzen mūs agrā, veltīgā postā! —Tagad pat, tūdaļ vai ne-

būtu labāk, ka Tu ļautu man tikt veselam un pati arī ve-

seļotos. Darbs arī būtu jādara: Tev jāraksta Jesenam un

man būtu jāraksta ceļojuma piezīmes. Es jau arī biju sā-

cis rakstīt, bet nu nāk Tavas kartiņas viena par otru bē-

dīgākas, un es nezinu, kur likties no uztraukuma, protams,
darbs jāatmet. Mīļo, mīļo iniņ, vai Tev nepietiktu jau divu

mēnešu uztraukuma? Vai tiešām mums jāaiziet postā tik

muļķīgā, smieklīgā kārtā kā kādiem tukšniekiem, kuriem

nav nekāda cita darba un mērķa? — Labi, ka nupat at-

nāk pasts ar Tavu Nr. 8 kartiņu. Nr. 7 un Nr. 3 trūkst;
bet varbūt Tu pārskatījies numuros? Tu uztraucies atkal,

ka neesi manas kartiņas dabūjusi, bet tas taču velti. Labi,

apdrošini svarīgākās vēstules. Un raksti par personiskām
lietām vēstulēs, ne pastkartīs. Apdrošinātu atsūti Vil-

loughbv vēstuli. — Tevi neviens neapmeklē, — bet var-

būt Tu pati biji noslēgusies no pasaules? Mīļo, dārgo
sirdsdraudziņ, neuztraucies, ej atkal ļaudīs un strādā. Labi,

ka Tu sāki vismaz «Zelta mākoni». Mums būtu jāpār-
runā veikala jautājumi, bet Tu vēl neesi atbildējusi uz

manu Lugānas vēstuli. Tev procenti pieauguši uz 5000

frankiem, t. i., 250000 rbļ., man uz 6000 fr. Vācu nauda
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zudusi, i— Se Mentonā var pirkt villu par 500000 rbļ.
Skaisti te ir tāpat kā Lugānā. — Kad Tu tik dikti uztrau-

cies un gaidi mani — vai tad nebraukt man tūliņ mājās?

Kad Tu vēlies, es braukšu. — Atbildi uz Lugānas un uz

šo vēstuli un neuztraucies; strādā un esi li. Lido, lido, lido.

Vai runāji jau ar Jurjāniem? — Vai Cipars samaksāja
un atnesa kvīti no dzīvokļu kooperatīva?

Es rakstu Tev reizē ar kartiņu, lai Tu negaidītu. Li,

manu draudziņ, lido.

512.

ASPAZIJAI

Mentonā 1926. gada 12. aprīlī

Manu mīļo zelta sirdsdraudziņ, saņēmu nupat Tavu mīļo

vēstuli. Labi, ka Tu nu atkal esi uz kājām un sāc strā-

dāt. Es ar gribu sākt, bet vēl krietni neizdodas.

No še atstātiem rokrakstiem sāku intresēties par «Gef-

gedchen» 1
un mūsu senām vēstulēm. «Vaidelote» un «Sau-

les meita» arī jāraksta,
2 būs viegls un patīkams darbs.

— Fora «Ug. v. N.» te nav,
3 meklē tur. — No skolotā-

jiem nav telegrammas. — Sveicini Tu Antonu4 arī no

manis, es nezinu dienas. — Prasi no Cipara kvīti par koo-

peratīvu. Būšu mājās pirms galīgas slēgšanas 5
.

Mīļo sirdsdraudziņ, lido, mani ļoti apmierināja Tava

vēstule.

Adrese: Rainis, Menton, villa Faraldo.

513.

O. KLIĢEREI

Mentonā 1926. gada 12. aprīlī

Sirsnīgs sveiciens no pēclieldienām. Saņēmu nupat

vēstuli no Kaniņām 1
,

sengaidīto. Sākšu drīz atbildi, šī lai

ir atbildes avanss. Pretī Kusas sniegam še visu laiku bij

saule, nu nāks lietus, bet nu pretspēks. Priecājos par

lielajiem panākumiem Kusā2. Tie lai pamudina uz darbu.

Sirsn. sveicieni.

R.
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514.

ASPAZIJAI

Mentonā 1926. gada 13. aprīlī

Manu mīļo zeltiniņ, rakstu Tev katru dienu un dabonu

arī no Tevis tagad diezgan kārtīgi kartiņas; nedaudzas

vēl trūkst. Pēc nedēļas jau izbraucu. Tāļā pastaigā ne-

gāju. Varēsim drīz būt kopā un — varbūt jūrmalā vai

turpat mājās padzīvot un pastrādāt. Man arī ir daudz pro-

jekti par kopdarbiem, par dažiem Tev jau rakstīju. Par

manu veselību nebaidies, man taču ir klāt. ārsts 1
; gādā

tik Tu vairāk par sevi. Lido, lido.

515.

ASPAZIJAI

Mentonā 1926. gada 14. aprīlī

Mīļo zelta sirdsiniņ, līdz ar šo kartiņu rakstu Tev arī

vēstuli, bet, tiklīdz pienāks Tava solītā vēstule, rakstīšu

atkal vēstuli. Mēs izbrauksim no šejienes ap 22. aprīli
un pa ceļam iegriezīsimies Parīzē, varbūt agrāk arī Mar-

seļā. Es no ceļa rakstīšu, un Tu tā vienmēr zināsi, kur

es esmu. Vajadzības gadījumā uzdošu adresi. Bet vēstu-

les tiks man arī pakaļ sūtītas.

Atklātnes malā pierakstīts:
Mīļo sirdsiniņ, lido, lido.

516.

ASPAZIJAI

Mentonā 1926. gada 14. aprīlī

Mīļo zelta sirdsdraudziņ, nupat saņēmu Tavu kartiņu
(Nr. 13) un telegrammu, kurā Tu jautā, kādēļ es Tev

nerakstot? — Es Tev līdz šim esmu rakstījis 18 kartiņas
(no tām 3 vēstules); visu dienu, kopš aizbraucu, ir 28;
kad atskaita nost taisni braucamās dienas, kurās neva-

rēju rakstīt, tad es esmu Tev rakstījis ik dien pa karti-

ņai. Un Tu man ar telegrammu jautā, kādēļ es Tev ne-

rakstot? Mīļo sirdsdārgumiņ, cik tad lai raksta? Par dienu
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divas kartiņas? Tā kā tā Tu arī dabūsi tikai ik dien. Ļoti
var būt, ka pasts nekārtīgi iet, bet nevar būt tāds iespaids,
it kā es nerakstītu. To pašu es Tev teicu, kad no sākuma

es biju rakstījis Tev 8 kartiņas un saņēmis tikai 2. — Ne-

uztraucies, mīļo sirsniņ, un neuztrauc velti arī mani. Var-

būt Tev no manām kartiņām arī kas zudis. Vismaz Tu

neesi nekad teikusi, vai esi saņēmusi manu vēstuli no

Lugānas? Tā bija svarīga, un atbildi vēl tagad, vai Tu to

saņēmusi. — No Tevis man iztrūkst Nr.3, 7 un 11. — Gai-

dīšu Tavu vēstuli rīt, esot kas svarīgs noticis Saejmē.
— Sūtu Tev līdz ar šo vēstuli 2 dzejoļus «Soc. Demokrā-

tam»1
un 3 «Jaun. Ziņām»2

.
Būs taču ari ceļa apraksts,

kurš bija sākts, bet atkal atstāts3. — Rakstu Tev šociien

pat arī kartiņu. Un, kad būs no Tevis tās svarīgās ziņas,
tad rakstīšu atkal. — Te pāris rožu lapiņu, rožu te ļoti
daudz; viss zied, bet vakari vēsi. Tā arī biju saaukstējies.
Bet nu jau ir labi. — Jāraksta būs Rozīšam, Jezupam
Trasunam un Vilobi. Es Tev jau no Lugānas rakstīju, ka

man Tevis trūka un ka labi būtu bijis braukt kopā. Iz-

darīsim to ruden. Manu mīļo dārgumiņ. Neuztraucies un

veseļojies, mīļo zelta zirnīt. Lido, lido.

517.

O. KLIĢEREI

Mentonā 1926. gada 14. aprīlī

Sirsnīgs sveiciens no šī raibā krasta 1 ! Visas krāsas Ir

īstas, nav ko šaubīties. Saulē, vēlākā vasarā, viņas pat
daudz spilgtākas nekā skatkartīs. Ne velti visa šī jūr-
mala saucas Cotē d'azur2

.
Viena daļa saucas Cote d'or3.

Saņēmu ar lielu prieku abas vēstules un rakstu atbildi,

bet vēl nav gatava. Mīļas labdienas.

R.

518.

P. ROZĪTIM

Mentonā 1926. gada 14. aprīlī

14.4.26. P. Rozītis.

Mīļais, dārgais draugs, mēs visi, kas esam Tavi draugi,
un mūsu nav mazums, mēs cerējām, ka iiktens apmieii-
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nāsies ar vienu skaistu dvēseli, neprasīs otras, kas ziedo-

jas viņam; ka pasaudzēs palicēju grūto gaitu. Tagad es

dzirdu jaunu briesmu vēsti. Ciešanas man labi pazīsta-

mas. Varbūt tanīs ir kāda briesmīga likumība. Katra

jauna psihika, pat katra jauna doma un jūta ir jau par sevi

ciešana; kad vēl pietiktu ar to, ka cieš subjekts vien, bet

kam jācieš citiem? Kam tā dara cietēju-subjektu vēl tur-

klāt vainīgu? Kad beigsies šī traģika? Vai mēs to panāk-
sim?

Mans mīļais draugs, mani vārdi varbūt skan nevietā;

es nezinu tuvāk Tavas problēmas, bet to es zinu, ka Tava

lielā māksla un darbs Tevi glābs. Gribu Tev tik roku

spiest grūtā brīdī.

519.

J. TRASUNAM

Mentonā 1926. gada 14. aprīlī

Mentona, 14.4.26. Garavan, Villa Faraldo.

Ļoti cienīto, dārgo kolēģi!

Atļaujat ar šīm rindiņām griezties pie Jums kā mūsu

neaizmirstamā Franča Trasuna tuvākā radnieka, lai iz-

teiktu tās sēras, kuras es jūtu līdzi visplašākām Latvijas
aprindām par lielo zaudējumu. Francis Trasuns bija pir-
mais latgalietis, kas meklēja un atrada ceļu uz sapraša-
nos starp divām šķirtām mūsu tautas daļām. Savā skaidrā un

gaišā politiskā gaitā viņš vienmēr tuvāk nāca tautas pla-
šai masai un viņas dvēselei, tika aizvien demokrātiskāks

un progresīvāks. Tāda gaita dota tikai retam. Un viņš

bija reta, stipri izteikta personība, kura spēja upurēties

par saviem uzskatiem. Viņa piemiņa paliks ne vien Lat-

galē, bet ari Latvijā.

. Visā augstcienībā Jūsu J. Rainis.

520.

ASPAZIJAI

Mentonā 1926. gada 15. aprīlī

Mīļo, dārgo sirdsdraudziņ, saņēmu nupat Tavu kartiņu
no 10.4. Nr. 14 Tu 5 dienas neesi saņēmis manas karti-
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ņas, man reiz bija tā jāgaida 8 dienas; gan Tu saņemsi.
Man no Tavām iztrūkst vēl 3., 7. un 11. Es visu laiku pa-

liku tepat Mentonā, ārsts Lifšics nelaida tālāk staigāt un

pats ari negāja. Nu jau par nedēļu brauksim mājup, jā-

piebrauc tik Parīzē un Briselē. Gaidu vēl solītās svarīgās

ziņas par Saeimes notikumiem; avīžu arī nav vēl. Labi,
ka esi mierīgāka. Lido, mīļo iniņ, lido.

521.

O. KLIĢEREI

Mentonā 1926. gada 15. aprīlī

Manu mīļo, mīļo sirdsbaltumiņ, rakstu Tev dārzā, gu-

ļot saulītē, tādēļ raksts būs tāds izlaidies kā saules brā-

lis. Saulīšu man daudz — pie Mentonas saules pienāca
vēl Tavas trīs vēstules. Ak Tu mans spožumiņš, mans bal-

tumiņš, mana siltā, dziļā dvēselīte! Divas vēstulītes Tev

nogurušas, trešā gandrīz bēdīga. Nebēdājies, mīļā sirds,
kas ir tik skaista un mīļa un nes tik daudz laimes, tai

pašai jābūt dziļi laimīgai. Man nāks vēl daudz bēdu, lie-

lāku nekā bijušās, bet nekas man neko nevarēs padarīt,
Tu man dod laimi un Tu man devi laimi. — Es redzu,

Tu tagad ari spilgtāk sajūti bijušo un taisni bijušo laimi;

es ari ļauno maz atminu, bet labais, laimīgais ir tapis tik

dzīvs, it kā tepat būtu rokām tverams, tikai liekas skais-

tāks nekā bijis. Tā var sev dzīvu darīt pagātni un dzīvot

otru dzīvi. Trešā dzīve tad ir skaistā nākotne, kura vēl

pilnīgi mūsu rokās un kuru varam izdaiļot vēl daiļāku
nekā jaunu istabu, kurā pāriesim dzīvot. — Man liels

prieks, ka Tu mācies dzīvot pagātni kā dzīvu tagadni.
Vēl Tu, liekas, neproti nākotni dzīvot —■ «vai nekad vairs

nebūs tik labi?»; «vai liktens neļaus vairāk laimi bau-

dīt?» — Ļaus — būs vēl labāk, jo liktens mūs pašus pra-

sīs: «Kādu jūs gribat nākotni? Iztēlojat sev paši, un es

Jums to iztaisīšu!» Tu mīļi un skaisti saki, ka laime mums

bijusi tik skaista un stipra, ka vajga izdomāt jaunus vār-

dus, lai to izteiktu. Tā ir, to es visvairāk sajūtu, jo sa-
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jūtu kā dzejnieks, nespēju to izteikt, pareizāk sakot!

vajga ļoti liela spēka patēriņa, lai to izteiktu. Un es ne-

gribu tagad piepūlēties, bet atpūsties un sildīties Tavas

dievišķās mīļās mīlas staros. Mūsu mīlas pagātne tagad
auklē mūs un maigi silda bez mūsu nopelna tagadnē. At-

pūtīsimies, bet domāsim jau uz jauniem vārdiem, kuri

būs vajdzīgi jaunai, trešai —- nākotnes dzīvei. Es redzu,

Tu vēl esi nogurusi — Tavas divas vēstules no Kaniņām
un pirmā pārbraucot to rāda. Trešā, no 7. aprīļa, ir jau
labāka, bet vēl bēdīga. Kad es slavēju Tavu pašu pirmo
vēstuli, tad tādēļ, ka viņa spirgtāka, — bet Tu esi visur

rakstniece. — Un nu es runāšu par to pašu, ko vienmēr:

priekš trešās dzīves, nākotnes, vajga tapt pašam stip-
ram: vingro, sāc mācīties savas studijas, noliec vairākus

eksamus pa manas prombūtnes laiku! Kad arī Tu jū-
ties vēl nogurusi, studē tomēr, tas Tevi garīgi atspirdzi-
nās un stiprinās, un tas vajdzīgs mūsu nākotnei. Dari to,

mīļo sirdsdziļumiņ, es Tev skūpstu- visas rociņas un kā-

jiņas un visus 20 pirkstiņus v. t. t. Ja Tu, man pārbrau-
cot, nebūsi nolikusi neviena eksama, es būšu ļoti bēdīgs.
Es ari, kaut lēni, sāku drusku strādāt. — Es biju cerējis,
ka Tu, rakstot man. vēstules, uzrakstīsi ari daļu romāna;

tas nu neiznāca. Uz Tavām vēstulēm ļoti gaidu. — Un

arī uz Tevi: pēc nedēļas jau sākšu braukt mājās. Būšu

pirms 10. maja. Varbūt tūliņ ap 1. maju. Tavas vēstules

tiks man pakaļ sūtītas. — Vēl jāmin viens vecais temats:

es tā priecājos, ka Tevi Kusā tik mīļi uzņēma, ka Tu ap-
būri visas sievietes ar savu runu, ka Tavas tantes Tevī

iemīlējās, ka Tevi mīl visa radība, i sunīši, i kaķīši; Tu

mīļā liktens dāvana cilvēkiem. Bet — bet tas uzliek Tev

lielus pienākumus: Tev tas jākopj un jāattīsta sīkā un

lielā dzīvē! Ar valdes dāmām un visur sabiedrībā Tev

jābūt mīļai! Runas dāvanas Tev jāizkopj! partijā
1

jāiestā-
jas, vai no Ciemara dabūji apliecību? Gatavojies uz savu

lomu! Dzirdi! Izlieto arī to, ka mēs uz īsu laiku šķira-

mies: stiprini vientulībā savu personu un ieņem vientu-

lībā visu pasauli kā savu sastāvdaļu! — Manu mīļo zelta

draudziņ, pietiek" Tevi mocīt un mācīt, Tu tik skaista un

mīļa stāvi vienmēr manu acu priekšā, es gandrīz rokas

nenoņemu nost no Tavas rokas, drīz jau es būšu pie Te-

vis, atbraukšu dienu agrāk par likto termiņu pie Tevis,

būsim atkal balti burvju dārzā. Skaisti Tavi vārdiņi, brī-

nišķa Tu pati, dievišķa Tava mīļā mīla, tik acu skati to

izteic, tik skūpsti un glāsti, mana saulīte, mana laimīte.
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522.

ASPAZIJAI

Monako 1926. gada 17. aprīlī

Mīļo manu sirdsiniņ, rakstīju Tev šodien garāku vēs-

tuli1
.

—• Šī kartiņa iet no Monakas — [nesalasāms teksts

itāļu valodā). Būšu arī Montē Carlo. Šovakar vēl okeāna

muzejā jāpaskatās. Vakarā būsim atpakaļ. Lido, lido, lido.

Atklātnes malā pierakstīts:
Vajdzēja būt mums še abiem kopā, būtu vēl skaistāk.

Rakstīju Tev viņu reizi no šejienes, 3 vai dabūji? Lido,
lido, lido.

523.

O. KLIĢEREI

Mentonā 1926. gada 17. aprīlī

Labas saulainas dienas no Mentonas puses! Kā bija
teikts vēstulē: Mentonā laikam tik skaisti, ka Rīga nāk

prātā. Šodien braucam uz vēl skaistāku vietu, uz Montē

Carlo. Bijām tur jau reiz, no turienes rakstīju, nez vai

dabūta tā kārts? 1
Tagad atkal rakstīšu. Vēstule man ļoti

patika, turēties vajga un labi. Tad tiksimies atkal, mīļu-

miņ. Daudz mīļu sveicienu.

524.

O. KLIĢEREI

Monako 1926. gada 17. aprīlī

Mīļš sveiciens no Monakas valsts, tik ne no prinča,
tas izgājis zvejot. Še ir savas markas, vai to ievēroji?
Vienu reizi rakstīju arī no šenes — vai saņēmi? Šodien

rakstīju ari uz mājām. lesim vēl aplūkot okeāna muzeju.
Bijām skatīties t. s. nokaru dārzus, kaktusi vien un opunti.
No visa daudz mīļu sveicienu.

R.
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525.

ASPAZIJAI

Mentonā 1926. gada 19. aprīlī

Mīļo sirsniņ, padzīvoju še pēdējās dienas, liels vējš,
tas aizpūtis drīz mūs projām. No Tevis man ziņu nav.

Avīzes atnāca. — Es tagad sēdu lielā istabā, itāliešu pa-
triciešu namā, visur marmors, plafonds

1
augsts, izglez-

nots, mēbeles senas, grieztas, gulta ar baldahīnu pret
odiem. Guļu un gaidu Tavas ziņas. — Mums arī savs

motīvs braukt ašāk; še mājās sāk slimot ar influenču,

dakters Livšics pats apslima, es vesels. Maja sākumā būšu

jau pie Tevis, lido, lido, lido.

526.

O. KLIĢEREI

Mentonā 1926. gada 18. vai 19. aprīlī

Mīļš sveiciens no dienvidu krasta, vakar bijām Montē

Carlo un Monakā, no turienes sūtīju kartiņas ar sevišķu
Monakas marku. Še mums jau vairāk dienas stiprs vējš
un drīz aizdzīs projām. Jau vairāk dienu man nav ziņu.
— Veselība man pietiekoši apgādāta, man savs māju dak-

ters, ar kuru kopā atbraucām un visu laiku kopā dzīvo-

jam; stipri barojos un visu daru, kas pienākas. Lai visi tā

darītu. Sirsnīgi sveicieni.

527.

ASPAZIJAI

Mentonā 1926. gada 20. aprīlī

Manu mīļo sirdsdraudziņ, rakstu Tev katru dienu p i

kartiņai, dažas dienas pat pa divām. Toties tagad no Te-

vis neesmu dabūjis ziņas jau četras dienas. Tā kā pēc
divām dienām braucu jau uz māju pusi, uz Parīzi, tad

dabūšu laikam tikai pakaļ sūtītas. Parīzes adresi es Tev

aizsūtīju vēstulē. Še vējš un lietus, bet es vesels. Uz drīzu

redzi, lido, lido, lido.
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528.

G. RISAI

Mentonā 1926. gada 20. aprīlī

20.4.26.

Ļoti cienījamā Risas kundze.

Mūsu pasts mani jau dažreiz ir izjokojis. Tāpēc grie-
žos pie Jums ar lūgumu. Vai esat saņēmusi manu Jums

pagājušajā gadā uz Parīzi adresēto vēstuli? 1 Jūs man iz-

rādījāt lielu laipnību, tik lieliski pārtulkojot «Jāzepu un

viņa brāļus» un uzsākot arī «Zelta zirga» tulkošanu. Ta-

gad es gribētu Jūs lūgt paziņot man, cik daudz no darba

ir_ veikts. No avīzēm noprotu, ka arī A. Gulbja lugu
«Ērika Jonase» ir paredzēts tulkot angļu valodā, un, kā

liekas, tas darbs arī tiks nodots Jums.

Man ir Jums vēl viens liels lūgums: nodot klātpielikto
vēstuli S. kundzei2. Man šeit Mentonā nav viņas adreses,

tāpēc iedrošinājos apelēt pie Jūsu labsirdības.

Augstcienībā.

529.

ASPAZIJAI

Mentonā 1926. gada 21. aprīlī

Mīļo, dārgo sirdsiniņ, šodien atkal nedabonu no Tevis

ziņas; nu jau ir piektā diena. Zinu, ka pasts vainīgs, bet

tomēr grūti tā gaidīt. Un taisni tagad vajadzētu dabūt

ziņas, jo rīt jau gribam braukt prom no šenes; tad sa-

ņemt vēstuli varēšu tikai pēc 4—5 dienām. Kas noticis

mājās, nezinu. — Še laiks tapis ļoti slikts, vējš un lie-

tus; sāp galva un ari roka. Mans dakters ar sirdi mo-

cās. Negribas še sēdēt un gaidīt uz Tavām vēstulēm. Avī-

zes arī neatnāk. Vēl 2 reizes še var pienākt pasts, varbūt

taču.

Atklātnes malā pierakstīts:

Ceru, ka esi vesela un nu ies labāk, jo Tev ari pava-

sars, lido, lido.
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530.

O. KLIĢEREI

Mentonā 1926. gada 21. aprīlī

Sirsnīgs sveiciens, vēl no tās pašas Lugānas, 1 kaut gan

pats esmu Mentonā! Rīt jau braucam prom no šenes, uz

Parīzi. Še laiks top slikts, vējš pūš jau 5 dienas un dara

galvas sāpes, arī roka sāk sāpēt, mans dakters gluži ap-
slima ar sirdi. — Saņēmu šodien vēstuli un kartiņu ar

lielu prieku. Daudz mīļu labdienu.

531.

K. VILLOUBIJAI

Mentonā 1926. gada 21. aprīlī

21.4.26. Godātā K. Viloubijas kundze!

Nupat kā saņēmu ziņu no Rīgas, ka man esot pienākusi
Jūsu vēstule; bet vēstuli neesmu vēl dabūjis. — Ar vis-

lielāko nožēlu es dzirdu, ka ar Jums noticis smags ne-

laimes gadījums, kas Jūs uz ilgu laiku atraus no Jūsu

skaistās, pat bagātīgās darbības. Taču es ceru, ka nepaliks
nekādas nelāgas sekas, un esmu Jums vislielākajā mērā

pateicīgs par Jūsu laipno gādību, ar kādu Jūs gribat
iestāties arī turpmāk par savu aizbilstamo «Jāzepu un

viņa brāļiem» 1
.

— Jūsu skaisto ģīmetni esmu saņēmis2

un tūlīt izteicis savu pateicību par to; bet vēstule, šķiet,
nav. Jūs sasniegusi. Tā atgadās šad un tad ar mūsu pastu.
Vēstulē es priecājos, Jūs ļoti bieži sastopot līdzās V.3

;

jau 16. gs. (10.5.1553); tad es Jūs sastapu Meredita [dar-

bos] kā jauna vīrieša ideālu, un nu mēs, draugu tautas,

to uzskatām par jaunas, enerģiskas sievietes ideālu, kurai

mēs esam tik lielu pateicību parādā. Augstas laimes!

532.

ASPAZIJAI

Marseļā 1926. gada 23. aprīlī

Sirsnīgs sveiciens no Marseļas, rīt esam Parīzē.
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533.

O. KLIĢEREI

Marseļā 1926. gada 23. aprīlī

Sirsnīgs sveiciens no Marseļas.

R.

534.

ASPAZIJAI

Parīzē 1926. gada 24. aprīlī

Mīļo sirdsdārgumiņ, esmu jau Parīzē, bet rakstu Tev

vēl uz Mentonas kartiņas. No siltiem dienvidiem iebrau-

cām še aukstā gaisā un dziļā miglā, visa Francija bija
miglaina. Es nekad negribēju braukt uz Parīzi; arī tik

tuvu viņai būdami, mēs necentāmies viņu redzēt, bet ta-

gad, kaut gan no miglas sarauts, varbūt tomēr iedrau-

dzēšos ar viņu. Parīze ar visu lepnumu ir vienkārša; ļau-

dis arī vienkārši; pilsētā lieliskums un plašums, — tas

viss ir manā garšā. Redzēsim. Tagad visu dienu staigāju.
— Uz Briseli braukšu drīz. Vēstuli nevaru rakstīt, gribas
redzēt. Lido, mīļo iniņ, lido. No Tevis jau sen nav ziņu,
lido.

535.

O. KLIĢEREI

Parīzē 1926. gada 24. aprīlī

Daudz skaistu labdienu no Parīzes. Rakstu vēl uz Men-

tonās kartiņas. Parīzē miglains un auksts pēc siltiem dien-

vidiem. Visu dienu viena staigāšana. Senā vēsture top
visur še dzīva; redzēšu vēl šodien Napoleonu, Monu

Lizu un Milosas Veneru1
.
Notre Dame2 ir kā brīnums. Bet

Milānas doma3 ir skaistāka. Drīz braukšu tālāk uz Beļ-

ģiju; daudz ciemu. Mīļas labdienas.

R.
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536.

ASPAZIJAI

Parīzē 1926. gada 25. aprīlī

Manu mīļo sirdsiniņ, saņēmu šodien ziņu, lai braucot

uz Briseli, H. 1 pie sevis uzņemšot, audience pie karaļa
būšot, vēloties satikties arī Fanderfelde2. Tātad nu es drī-

zumā turp braukšu, lieku tikai sev te pašūt smokingu, bet,

ja vajdzēs, tad viņi tur gan pagādās fraku; sūtīt nav

vērts. Še es visas dienas vienā skriešanā, biju vakar operā
«Boriss Godunovs»3

, eju uz «Hernani» komēdijā
4

, ap-

skatu visādas būves. Zēl, ka Tevis še nav, lētas žīda man-

tas. Rakstīšu Tev ikdien, lido.

Atklātnes malā pierakstīts:

No Tevis man nav nekādas ziņas. Adresi Tev aizsūtīju,
tā paliek visu laiku. Lido, lido, lido.

537,

A. BIRKERTAM

Parīzē 1926. gada 25. aprīlī

Mans dārgais un cienītais draugs, uz Tavu goda dienu 1

kā sveicinātājs es no ārzemēm nāku vēlu. Bet agri un

vēlu mēs esam bijuši kopīgā darbā, i sabiedriskā, i lite-

rāriskā, kopīgos uzskatos un virzienā, un mērķos, tad es

ceru, Tu neskatīsies uz vēlu. Jo klusāka, jo skaistāka

ir Tava gaita, un retais būs, kas nevēlētos viņu iet, la-

bāk nekā kuru citu. Klusu Tu strādā un klusu Tu dzīvo,

bet dziļš ir Tavs iespaids tautā, un kluss un sirsnīgs
lai ir mans sveiciens un novēlējums strādāt Tev tā vēl

ilgus gadus.

Tavs vecais biedrs.

J. Rainis.

25.4.26. Parīzē
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538.

A. GRĀVĪTIM

Parīzē 1926. gada 25. aprīlī

Mīļais draugs, neizdevās man vakar ar Jums satikties;
mēs ar saviem paziņām — līdzbraucējiem — bijām man

drēbes iepirkties 1, tad bijām Luvrā pusdienas un vakarā

bijām operā uz «Borisu Godunovu». Šodien priekšpus-
dienas iesim staigāt ap Pl. Concorde2

un apkārtni. Plk.

72 2 ejam uz Comēdie Francļaise] uz «Hernani», tad pa-
ēst, un vakarā jāiet pie krievu mākslinieka vecā Kopo-

Bima; tur būs jāpaliek viss vakars. Pirmdien3 uzmeklēšu

Certelli 4
,

un tad esmu brīvs. Vai mēs varam ko kopīgu
iesākt? Varbūt pirmdien pēc pusdienas varētu pie Jums

satikties ar Parīzes pulciņu 5? Otrdien būs jāiet uz. sūt-

niecību, un trešdien vakarā es laikam jau braucu uz Bri-

seli. Mums «Hotel Centrļal]» ir telefons, varbūt Jūs tā man

paziņojat, ko pirmdien iesāksim. — Saņēmu pulciņa pār-
skatu ar daudz paldies. Varētu būt, ka arī es pie Jums

noeju šodien. Uz redzi līdz tam un daudz labu dienu no

Jūsu

J. Raiņa.

539.

O. KLIĢEREI

Parīzē 1926. gada 25. aprīlī

Šis putniņš ar meitenīti1 nāk no pašas Luvras; nosē-

dēju tur vairāk nekā pusdienu; redzēju abas, ij Milosas

Veneru, ij Monu Līzu.2 Heinem nav taisnība, ka Venera

nevarot palīdzēt, jo viņai neesot roku; var palīdzēt, un

no viņas vien nāks palīgs. — Vēstuli saņēmu no 18.4.;

rakstīt garāk tagad nevaru, visu dienu esmu uz kājām,

gulēt un ēst nav laika, vakar no operas mājās pl. 12, gu-
lēt 1. Daudz labu dienu.

R.



Rainis 1919. gadā



A. Kirhenšteins Šveicē

pirms 1918. gada

Aspazija 1914. gadā



A. Krauze-Ozoliņa

B. Priedītis

G. Brošē

N. Robiņa



D. Stučka 1922. gadā

J. Bērziņš (Ziemelis) Vīnē

1925.—1927. gadā

P. Dauge Berlīnē 1922. gadā

R. Pelše



Lugāno, Sansalvatores kalns

Lugāno stacija. Uz šādam atklātnēm Rainis rakstīja savu korespondenci



Kastaņolas pasts



O. Kliģere



Viesnīca Minskā, kurā Rainis apmetās 1926. gadā, apmeklējot Baltkrieviju
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540.

ASPAZIJAI

Parīzē 1926. gada 26. aprīlī

Mīļo, dārgo iniņ, saņēmu šodien Tavu apdrošināto vēs-

tuli jau plk. 7 no rīta. Skolotāji lai nebrauc pretī, man

iet labi ar veselību un man līdzbraucējs ārsts. Tu esi ta-

gad vairāk slima. Man dienvidi darīja labi. Pēc šīs karti-

ņas saņemšanas neraksti man vairs šurp, jo vēstules lai-

kam mani vairs nesasniegs, būšu jau mājās. Parīt braucu

uz Briseli, šodien biju pie Cereteli. Biju vakar Comļedie]
Francļaise]. 1 Lido, mīļo iniņ, lido.

541.

O. KLIĢEREI

Parīzē 1926. gada 26. aprīlī

Šis bērniņš ar ķiršiem 1 nāk no Luvras, citur Parīzē ķir-
šas vēl tikko zied, auksts un slapjš un miglains. Parīt jau
braucu prom no šenes. Šurp vairs nerakstīt, jo vēstules

laikam mani vairs neatradīs ne še, ne Briselē. Visu laiku

daudz staigājam, skatīdamies teātros, operā, baznīcās, par-

kos. Nogurstu, bet vairāk kājās, jo galva tikai uzņem,
neko pati nestutē.

Atklātnes malā pierakstīts:
Bet citiem gan ieteicu strādāt. Daudz, daudz mīļu lab-

dienu.

R.

542.

ASPAZIJAI

Parīzē 1926. gada 27. aprīlī

Mīļo sirdsiniņ, šodien no Tevis nav nekādu ziņu; ari

solītās avīzes nav atnākušas. — To vekseli samaksā, ci-

tādi ir vēl lielāki izdevumi, — vēlāk var no viņa kā ak-

tiera piedzīt. 1
— Bijām pie Korovina, lielā dekoratora,2

prasa manas protekcijas pie Mākslas akadēmijas. Šova-
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kar vai rīt jāiet pie Raim. Dunkana3. — Šis skats ir no

visvecākās Parīzes baznīcas, kas celta 12-tā gadu sim-

tenī.4 — Parīt izbraucu uz Briseli, kur grib manu portreju
izcirst skulptors Bija5

; vajdzēs tādēļ ilgāk tur palikt. Lido,
lido.

543.

ASPAZIJAI

Parīzē 1926. gada 28. aprīlī

Mīļo sirdsiniņ, vakar saņēmu uz reizi divas Tavas kar-

tiņas, viena ir pakaļ sūtīta no Mentonas. Tagad vairāk

man neraksti, jo jau rīt braucu uz Beļģiju, kur būs lai-

kam jāpaliek kādas dienas trīs skulptora dēļ1. Esmu jau
nokavējis audienci. Li, manu mīļo iniņ, lido, lido.

544.

O. KLIĢEREI

Parīzē 1926. gada 28. aprīlī

Daudz labdienu no Parīzes, esmu še jau vairākas die-

nas, tieku raustīts uz visām pusēm, tomēr vēl turos uz

kājām. Nedaudzās dienās nevar apņemt Parīzi, bet zi-

nāms vispārējs uzskats tomēr nodibinājās. Jau rīt braucu

tāļāk. Sirsnīgi sveicieni.

R.

545.

ASPAZIJAI

Briselē 1926. gada 30. aprīlī

Mīļo sirdsiniņ, vakar iebraucu Briselē un tūliņ tiku

aizvests uz mielastu līdz plk. 12. Šodien plk. 10 nāks skulp-
tors Bija. Plk. 11 jāiet uz audienci pie karaļa; tur palikšu

apm. līdz 12. Tad nāk visādi ielūgumi, braukumi uz An-

tverpeni, uz Genti, uz Brigu. Tas tā iet līdz otrdienai,

varbūt arī ilgāk. Ļoti laipni visi. Kad pārbraukšu, vēl ne-

zinu.
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Atklātnes malā pierakstīts:

«Jāzeps v. v. br.» tiks uzvesti flāmiski šogad novem-

brī. 1 Ar veselību vēl iet. Lido, lido, lido.

546.

ASPAZIJAI

Briselē 1926. gada maija sākumā

Mīļo sirdsiniņ, visu laiku tieku vadāts un lutināts, un

mīļi turēts; vēl mani noturēs še pāris dienas vai vairāk,
bet tad gan beigas ārzemju ciemojumiem; tad no Beļģi-
jas braucu tieši mājās. Karalis ļoti laipns, stundu noru-

nājām. 1 Vakar un šodien mani autā apvadāja pa visu Beļ-
ģiju, apm. 400 kilometrus; operā un teātrī un rautos. Rīt

Bruges2 retajā bīskapa procesijā. Tad par [1 nesalasāms

vārds]. Es vairāk nerakstīšu, negaidi no manis vairs ne

kartiņu, ne vēstuļu, bet mani pašu. Lido, lido, lido.

547.

O. KLIĢEREI

Brigē 1926. gada 4. maijā

Sirsnīgas labdienas, esmu vēl vienmēr Beļģijā, kur mani

ļoti lutina. Bet nu drīz braucu mājās. Ar veselību iet labi,
kaut gan esmu noguris no pastāvīgā prieka un uztrau-

kuma. No šejienes vairs nerakstīšu, bet no ceļa. Ļoti

daudz redzēju, sevišķi pēdējā laikā. Daudz labu dienu.

548.

E. JANSONAM

Rīgā 1926. gada 17. jūnijā

Afugsti] c[ienītais] kungs.

Esmu ar mieru samaksāt 40 l[atu], t. i., par P. Krastiņa

operāciju, un lūdzu man piesūtīt rēķinu pēc operācijas.
1

Visā augstcienībā Jūsu

J. Rainis.
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549.

I. OZOLAI

Rīgā 1926. gada 12. augustā

Miļa, mazā draudzemte.

Vispirms: dzīve nekad nav tukša, bet, kad mums tā

tāda liekas, tad mēs paši vainīgi. Un vienīgais, kas dzīvi

piepilda, ir darbs. Strādājat, dzīve Jums būs pilna un lai-

mīga. — Par Jūsu iesūtījumiem lai spriežu: — Jums sa-

jūta dzejiska ir, bet par maz esat strādājusi pie formas

izkopšanas. Palūkojat, vai Jums kāds cits mākslas vai dar-

bības veids nav vairāk piemērots. Katra darbība ir laba,

kad to tikai ņem nopietni. Savus pārējos darbus iesūtāt,
varbūt varēs izlietot ari «J. Cīrulītī» 1. Še iesūtītais «Pēr-

kons un Jods» mazāk padevies nekā sīkākie dzejoļi.
2

Daudz labu dienu

no Jūsu Raiņa.
12,8.26.

550.

M. PLIEKŠĀNAM

Rīgā 1926. gada 15. oktobrī

Mīļo bralen!

Sastādot savu kopoto rakstu XI sējumu, gribu tur ievie-

tot sarakstu par mūsu radiem. Jau pirmajā sējumā uz-

ņemta Tava ģīmetne, bet man trūkst tuvāku ziņu, un nu

lūgtu Tevi man atrakstīt sekošo: Tavs tēvs laikam bija
Andreja Pliekšāna brālis? Kā sauca Tavu tēvu vārdā, kā

viņa tēvu un māti?

Vai bija vēl kādi brāļi un māsas Andrejam un kādi?

Kā sauca Andreja sievu vārdā un meitas vārdā? Vai Tev

vēl brāļi un māsas? Kā sauc? vai dzīvi? vai precējušies?
ar ko? vai ir bērni, kā tos sauc? Vai Tev bija dēli? Kā

sauca? Kā meitas sauc? Un kā sauc meitu vīrus? Kur tie

dzīvo? Kādā radniecībā ar mums ir Līze Cālīt kundze?

Vai Jūsu apkārtnē ir vēl kādi Pliekšānu vai Grikovsku

radi?

Vai Valles pagasta Remansku mājās dzīvo kādi Laz-
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diņi un kā tie rada mums? Vai esi dzirdējis par Brikov-

skiem, un vai tie ir mums rada?

Būšu ļoti pateicīgs, ja atrakstīsi man lūgtās ziņas. Kad

pats iebrauc Rīgā, lūdzams pienāc pie mums, mēs tagad
Rīgā, Baznīcas ielā Nr. 30.

Daudz labu dienu visiem mūsējiem
Tavs Rainis.

Rīgā, 15.10.26.

551.

A. GULBIM

Rīgā 1926. gada 28. oktobrī

Mīļais, cienījamais draugs,

mēs sākam nu atkal kopdarbu
1
,

un man no savas puses

jāsaka — es ar lielu prieku, jo tik lielu darbu es ne ar

vienu nebūtu paveicis tik aši un ērti, kā ar Jums kopā

strādājot. Es turklāt ļoti labi apzinos, ka es biju tas, kas

Jums uzlika vislielākās grūtības, kuras Jūs panēsāt bez

kādas kurnēšanas. Es Jums esmu ļoti pateicīgs, un tagad
ar prieku sāku atkal to darbu. — Še būs plāns XI sēju-

mam. Galīgi visi raksti nav gatavi, — pats pirmais: luga
«Turaidene» nav vēl nemaz uzrakstīta. Sarkani pastrīpo-
tie gabali ir jau gatavi galīgi arī ar ievadiem; citi pārējie
arī gatavi, tikai bez ievadiem. —

Viena liela grūtība varbūt būs dzejas svešās valodās,

tur ļoti dažādas valodas — visu kopā 19. Vai būs iespē-
jams tos nodrukāt? Es varētu Jums nosūtīt tās grāmatas,
no kurām tie dzejoļi ņemami.

Viens labums tagad, ka es dzīvoju pašā Rīgā un varu

Jūs ašāk aizsniegt. Jums laikam būs arī kāds sūtāmais

cilvēks.

Mana adrese: Baznīcas iela Nr. 30, dz. 2, augšā.
Mans telefons: 27390.

Es Jums sūtu tagad visu materiālu, kas man gatavs.
Kas Jums tagad nav tūlīt vajdzīgs, atsūtāt atpakaļ.

Gaidīšu nu no Jums ziņas.
Sveiki nu uz kopdarbu!
Daudz mīļu labdienu Jūsu kundzei un Jums no Jūsu

q . Raiņa.

27.1.28.2

28.10.26.
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552.

E. VOLTERAM

Rīgā 1926. gada 30. oktobrī

30.10.26.

Lietuvju-latvju vienības biedrības Priekšnieka kungam
1

Kauņā, Lietuvā

Ļoti cienītais kungs un dārgais draugs, Jūs man pazi-
ņojāt, ka mūsu tautu Vienības biedrība Kauņā parādījusi
man lielāko godu, ieceldama mani par savu goda biedri.

Mani dziļi aizkustina augstais pagodinājums, ko brāļu
tauta man piešķīrusi, un es izsaku savu izjustāko patei-
cību un apliecinu savu sirsnīgāko nodošanos Vienības

biedrības- mums visiem un man sevišķi tik tuviem mēr-

ķiem. Kur mums ir tagad brāļu tautu vienības biedrība, tur

nākotnē jāizaug brāļu tautu vienībai pašai, visos tautu dar-

bības laukos: kultūrā, sabiedrībā, politikā līdz galīgai
vienībai; tanī ir mūsu visu spēku atraisījums un mūsu

tautu nebeidzami dzīvā, ilgotā saules mūža cerība.

553.

D. STUČKAI

Minskā 1926. gada 18. novembrī

Dorai Stučkai. Kremlī. Maskava.

Elza slima, 1 sestdien jāatgriežas, atbrauc uz Minsku, te-

legrafē uz viesnīcu «Eiropa». Rainis.

554.

P. DAUGEM

Minskā 1926. gada 18. novembrī

Mīļais, labais, dārgais, cik ļoti priecājos, saņemdams
Tavu mīļo vēstuli1! Tie gadi nav varējuši mūsu draudzī-

bai neko padarīt, un nu jau mēs vairs netiksim sveši. Man

te ir daudz jāredz un jādzird, tik daudz jaunu iespaidu,
tik daudz jāskrien visur, ka nevaru neko plašāku Tev
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uzrakstīt. Galvenais: varēšu Tevi redzēt un pateikties arī

personīgi tiem skaisti godinošiem un tik sirsnīgi domā-

tiem apsveikumiem no Kultūrsakaru biedrības, — visu

tikai nākamu pavasaru: šoreiz steigā izbraucu, nesagata-

vojies uz ilgāku palikšanu, mājās man palika Elza slima,

es tomēr viņu atstāju, lai nepalaistu gadījumu redzēt kaut

Baltkrieviju. Tagad nu jāsteidzas mājās: viņai sirds vāja,
un katra lēkme var piepeši tikt bīstama un katastrofiska.

Man tāpat bija pērn ziemu. Jāsteidz arī viena luga, lai

to uzvestu vēl šogad, — «Turaidas Roze», jāizdod arī vēl

visādā ziņā līdz ziemsvētkiem XI sējums kopoto darbu.

Vai saņēmi I sējumu? Un vai Doriņa saņēma visus 10 sē-

jumus? Kā liekas, nesaņēma. Pa tiem gadiem sakrājušās
atkal slimības, arī manī: sevišķi baidos saaukstēšanos un

negribētu atkal piedzīvot tādu krīzi kā pērn, kad dakteri

jau noteica, ka būšot beigas ar mani: sirds, kura man bija
stipra, sākusi neizturēt. Es redzu, ka Tev, mīļais, neiet

daudz labāk, jo Tu raksti no sanatorijas; Tu sapratīsi arī

manas bailes. — Bet pavasari, majā, es labprāt braucu,

man apsolīts no jūsu puses, ka arī tad šķēršļu nebūs. Tā

nu, mans mīļais, dārgais, paskaidro mūsējiem, kā ir ar

mani, un saki, ka pieņemu dārgo aicinājumu. Es telegra-

fēju reizē Doriņai2 un Biedrībai3 — varbūt Doriņa varētu

šurp atbraukt uz Minsku. Un nu mīļi, sirsnīgi skūpstu

veco, dārgo draugu — uz redzi! uz redzi!

Tavs vecais Rainis.

18.11.26.

555.

P. DAUGEM

Minskā 1926. gada 19. novembrī

Mans mīļais, mīļais, nevarēju tomēr aizbraukt, esmu

par daudz noguris, baidos par savu sirdi, man viņu ziemu

bija jau kreisā puse noņemta ar tādu trieku, tas varot at-

kārtoties, un tad beigas. Vēl gribu strādāt! Celies, mī-

ļais, arī Tu augšā, saņem veselību, pasaudzē sevi drusku,

un varēsi vēl strādāt. Nākam pavasar aprīlī vai majā uz

redzi!

Sveiks, sveiks mīļais.
Tavs vecais Rainis.

19.11.26.



360

556.

MASKAVAS LATVIEŠU TEĀTRA STUDIJAS

«SKATUVE» KOLEKTĪVAM

Minskā 1926. gada 19. novembrī

Maskavas Latv. teātra' studijas «Skatuve» kolektīvam.

Dārgie biedri, ar aizkustinātu sirdi saņēmu Jūsu tik

mīļo aicinājumu
1. Es viņam sekošu un nākšu pie Jums

ciemā vēl šo pašu pavasaru, lai redzētu Maskavas teāt-

rus un Jūsu. Šo dienu es braukt nespēju, neļauj ne mana

veselība, ne manu mājenieku. Pavasara, aprīļa vai maja,
mēnesī braucot, ceru atvest Jums līdzi kādu lugu. Esat

tagad mīļi, mīļi sveicināti. Skaistākās sekmes Jūsu darbā

un uz redzi!

Ar sirsnīgu biedra sveicienu.

J. Rainis.

19.11.26.

557.

MASKAVASLATVIEŠU GLEZNOTĀJU GRUPAI

Minskā 1926. gadā, ap 18.-21. novembri

Maskļavas] l[atviešu] gleznotļaju] grupai.

Dļargie] bfiedri], no visas sirds pateicos Jums par skaisto,

mīļo aicinājumu! Es varēšu pie Jums paciemoties tikai

nākamu pavasaru, tagad mana veselība ilgāku braukumu

neizturētu, un mājās es atstāju arī slimnieku, kurš man

rūp. Man liels prieks, ka taisni Jūs, gleznotāji, jaunie
mākslinieki, mani tik mīļi pieminat; es Jums aiznesīšu pa-

teicību personiski pavasarā, kad būšu spēcīgāks un stip-
rāks veselībā. Daudz sirs. biedrisku sveicienu un uz re-

dzi! Jūsu R.
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558.

MASKAVAS PROLETĀRISKO RAKSTNIEKU

ASOCIĀCIJAS LATVIEŠU SEKCIJAI

Minskā 1926. gadā, ap 18.—21. novembri

M[askavas] Proletāriskās rakstnieku asociācijas Latv. sek-

cijai.

Dļargie] b[iedri]. Man karsta pateicība par Jūsu mīļo

apsveikumu! Jūsu tik godinošam aicinājumam varēšu se-

kot tikai pavasarī, apr[īļa] v[ai] mļaija] mēnesī. Tagad
man veselība neļauj lielāku braukumu. Mīļie biedri un

kolēģi, manus labākos novēlējumus Jūsu dzejas darbiem!

lielo pateicību par man dāvātām grāmatām! Sveiki, sir-

snīgi sveiki un uz redzi, mīļie biedri. Ar biedrfisku] svei-
cienu].

559.

D. STUČKAI

Minskā 1926. gadā, ap 19.—21. novembri

Manu mīļo, dārgo zelta Doriņ, te nu esmu, roku no tā-

lienes jau varēju pasniegt un drīz varēšu pats acīm Jūs

redzēt. Nedusmojies un nebēdājies, mīļā, dārgā, mana

vienīgā! Neesi nepacietīga, neesi pārāk strauja, es vairs

straujuma nepanesu, mana sirds neiztura, un Tev jau tā

pati vaina. Bet, kad mēs kopjamies, tad varēsim vēl kādu

laiku ģeibt. Redzi, man pērn bija jau lielāka lēkme ar

sirdi, kreisā pusē bija tāda maza trieķele, bet tai varot

sekot liela trieka. Un man gribas vēl pastrādāt, nekas

nav pabeigts, un es gribu vairāk, es gribu jaunu sākt.

Gars vēl klausa, tikai miesas taisās atsacīties. Gandrīz tas

pats ir ar Elzi; es atstāju viņu jau slimu mājās, un man

būtu grūti, ja viņai kas notiktu. Tā, mīļo Pumpiņ, Tu sa-

pratīsi, ka gadi dara savu iespaidu uz miesām. Nākamu

pavasaru, aprīlī vai majā, gribu braukt arī pie Jums

ciemā, man ziemas grūtas, es visas pavadījis ar gripu un

tad sirds vēl vājāka. Siltā laikā man labāk, tad es bez

bailēm varēšu braukt. Nedusmojies, mīļā, un neuztraucies!

Esi nu karsti, mīļi skūpstīta un sveicināta, un sveicini

turpat! Drīz, drīz uz pavasari, uz redzi! Tavs Zeniņš.
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560.

ASPAZIJAI

Vitebskā 1926. gada 22. novembrī

Mīļo iniņ, saņēmu Tavu telegrammu, bet izrādījās, ka

nav nekādas iespējas tūdaļ izbraukt, vilcieni iet tikai

vienu reizi pa dienu. Aiztelegrafēju uz Rīgu, un sūtniecība

apprasās par Tavu veselību un paziņo, ka es izbraucu

sestdien 1
uz Vitebsku. Tur laikam atkal nāksies gaidīt

20 stundas. — Es esmu ļoti noguris no veselas nedēļas
skraidīšanas un negulēšanas. Ceru būt mājās svētdien

vai pirmdien. Paliec sveika, mīļo iniņ. Lido.

561.

A. KIRHENŠTEINAM

Rīgā 1926. gada 13. decembrī

Dr. A. Kirhenšteinam 25 gadu darbības jubilejā.

Lielajam zinātniekam un mīļajam draugam uz darba

svētkiem vēlē iespiesties dabas noslēpumu dziļumos un

darbā atrast laimi.

Vecais draugs Rainis.

562.

E. KRASTAM

Rīgā 1926. gada 28. decembrī

28.12.26. Ļoti cien. Čeku-latvju kulturfas] biedr[ībasļ

Priekš[niekam],

Augsti godāts kungs.
1

Liels prieks man bija saņemt no Č.-l. k. b. apsveikumu,

uzņemoties Latv. izglīt[ības] resoru
2
. Kulturālie sakari

starp mūsu tautām ir viena no tām parādībām, kas musu

tautai dod visvairāk spēka un uzmudina mūsu centību

ieņemt cienīgu stāvokli Eiropas kultūrtautu vidū. Čeku

vīru koris, kas nesen atpakaļ viesojās pie mums, tika no
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mūsu tautas puses uzņemts ar vislielāko gandarījumu.
Čeku māksla — tiklab mūzika, kā glezniecība, opera un

teātris, kuras visas sasniegušas tik augstu pakāpi, mūsu

tautā atradīs arvien skaļāku atbalsi. Ar lielu pateicību
lasām, ka Č.-l. k. b. čeku presē piemin labi latvju kultu-

rālos centienus. Novēlu mūsu Č.-l. kultūr. biedr. priekš
mums tik svētīgai darbībai visspožākos panākumus.

563.

K. VILLOUBIJAI

Rīgā 1926. gada 28. decembrī

28.12.26.

Ļoti cienītā kundze.

Vispirms mani vislabākie novēlējumi svētkos un lai-

mīgu Jauno gadu! Tas, ka Jūs mani tik mīļi atceraties, sa-

gādāja Aspazijai un man daudz prieka un vēl vairāk ce-

rību uz Jūsu drīzu ciemošanos Latvijā, jo tagad Jūsu ve-

selība ir atkal atgūta.
Kas attiecas uz «Jāzepu un viņa brāļiem», tad jautā-

jums par Jūsu tik nopelniem bagātā pasākuma finansiālo

atbalstīšanu 1 atkal tiks apspriests valdībā, kas 17. de-

cembrī no jauna tika sastādīta, 2
un es ceru, ka to atrisi-

nās pozitīvi.
Ar patiesiem labklājības vēlējumiem.

Visā padevībā.

564.

K. HISMANAM

Rīgā 1927. gada 7. janvārī

7.1.27. K. Hismanam.

Godātais biedri un kolēģi!

Vispirms mani visskaistākie novēlējumi Jūsu cienīja-
mai ģimenei un Jums Jaunajā gadā! Sirsnīgākais paldies

par Jūsu laipnajām rindām. Ilgu atbalsi manā sirdī radis
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Jūsu īsā vēstule; manī atkal svaigi uznirst atmiņas par

tām skaistajām dienām, kad man bija tas gods būt Jūsu

un Jūsu zemes viesim 1
.

Šīs atmiņas nenobālēs nekad, arī

tad ne, ja Jūs savas zemes labklājības dēļ un apstākļu

spiests ar laiku man pazustu. Man, protams, tagad jāpār-
trauc būt par dzejnieku 2

,
tomēr tikai uz īsu laiku, un tad

es atkal gribu mēģināt kļūt tā apbalvojuma cienīgs, kuru

man piešķīra Beļģijā,
3

un es ceru, ka, kā man apgalvo, es

vēl speršu to tālo, izšķirošo soli, lai panāktu augstākā ap-

balvojuma piešķiršanu savai mazajai zemei4.

565.

A. ŠVĀBEM

Rīgā 1927. gada 3. februārī

3. februārī 1927. g.

Ļoti cienīts kolēģi un mīļais draugs!

Daudz paldies par Tavu skaisto grāmatu «Pagastu vēs-

ture». Tu esi attīstījies par mūsu pirmo senatnes pētnieku.
Tavu grāmatu par mūsu kultūras vēsturi es skaitu par

mūsu kapitālo darbu.' Labi, ka tas nav Tevi novērsis no

daiļliteratūras, bet tikai devis stiprāku vēsturisku pa-

matu tādiem lieliem darbiem kā «Darbs».

Tevi sirsnīgi sveicinu un Tev pateicos.
Tavs J. Rainis.

566.

DĀNIJAS IZGLĪTĪBAS MINISTRAM

Rīgā 1927. gada 21. vai 22. februārī

Izglītības ministra kungam Kopenhāgenā, Dānijā.

Georga Brandesa aizeja l satricina dziļās sērās latvju
tautu. Viņš piederēja ne vien Dānijai un pasaulei, bet

arī mums. Viņa gars veidoja mūsu deviņdesmito gadu

paaudzi. Atļaujat, ministra kungs, izteikt manu patieso

līdzjūtību.
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567.

ASPAZIJAI

Varšavā 1927. gada 15. aprīlī

Mīļo sirds pūkiņ, rakstu šo pirmo kartiņu no Varšavas.

Še jāgaida 7 stundas. No mūsu sūtniecības sekretāri mani

pavadā pa pilsētu. Tad braucu uz Vīni kopā ar mūsu

Amerikas konsulu. Rakstīšu kādu kartiņu atkal, kad kur

būs ilgāka apstāšanās. Lido, mīļo iniņ, lido.

568.

ASPAZIJAI

Varšavā 1927. gada 15. aprīlī

Mīļo sirdsiniņ, sēdu še Varšavā un gaidu vilcienu, kas

ies tikai pēc pusdienas plk. 2. Satiku sūtni Nukšu, un

sūtniecības kungi, sekretāri mani pavadā apkārt pa pil-
sētu. Viens Amerikas mūsu konsuls ir arī še, un ar to

braucam reizē uz Vīni. Šis konsuls aicina mani uz Ame-

riku reklāmas braucienā; lai aizvedot kādiem amerikāņu
lielvīriem, naudniekiem un politiķiem kādus mūsu triju
zvaigžņu ordeņus, tie būšot ļoti atzinīgi.

1
-— Viļņā mani

vagonā uzmeklēja baltkrievu delegācija. Vari par to pa-

ziņot «Jaunākām Ziņām» un «Sociāldemokrātam», apmē-
ram šitā: Raini apsveica Viļņā baltkrievu delegācija, kādi

20 vīri no dažādām kultūras organizācijām, skolām un

biedrībām. Studentu — baltkrievu divas delegātes savas

organizācijas formas cepurītēs pasniedza Rainim puķes.
Delegāti turēja suminošas uzrunas, uz kurām Rainis at-

bildēja, novēlēdams labākās sekmes gaišai, skaidrai, kul-

turālaibaltkrievu nacionālai lietai 2
.

Braucot dabūju arī drusku gulēt, man iedeva vietu

līdzbraucēji, no kuriem vairāki bija rīdzinieki un rēve-

lieši. Jūtos labi, tikai noguris, un stāv vēl priekšā trīs

naktis braukuma. Raksti man uz Juan-les-Pins, kā Tu tiec

galā ar savu reimatismu, un ko dara Anniņa ar vasar-

nīcu3
. Un nu lido, mīļo iniņ, līdz nākošai vēstulei. Lido.
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569.

O. KLIĢEREI

Varšavā 1927. gada 15. aprīlī

Daudz labu dienu no pirmās apstātnes, no Varšavas.

Jāsēd še 7 stundas. Rīt ap šo laiku esmu jau Vīnē. Še jau
pavasars ticis daudz tālāk nekā pie mums. Jāsteidzas

turp, kur pilns pavasars.

R.

570,

ASPAZIJAI

Žiānlepēnā 1927. gada 19. aprīlī

Mīļo sirdsiniņ, esmu nu pēc četrām dienām ceļa nonā-

cis franču rivjerā
1
. Esmu drusku noguris, bet Livšici2 ir

labi atpūtušies, un gan jau man ar tas izdosies. Palikšu

še 2 nedēļas un tad braukšu uz Lugānu. Atraksti, kā Tev

iet ar veselību, kā dara elektriskās vannas? Kā Anniņai

iet ar vasarnīcu? Atraksti, kad kas svarīgāks notiek. Lido,

es rakstīšu drīz, lido.

571.

O. KLIĢEREI

Žiānlepēnā 1927. gada 19. aprīlī

Sirsnīgs sveiciens no rivjeras! Šis otrs sveiciens, pir-
mais bij no Varšavas. Četras dienas braucu, noguru pie-
tiekoši, tā kā būs tikpat daudz dienu jāatpūšas. Citādi

jūtos labi, to pašu ceru no visiem labiem ļaudīm. Visi
taču veseli,

Rainis.
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572.

O. KLIĢEREI

Antibinā 1927. gada 23. aprīlī

Daudz labu dienu no Antibinas! Turpat tuvumā pie
Juan-les-Pins. Citādi nekā Mentonā, drusku vienkāršāk,
arī skaistums mazāk uzkrītošs, bet atpūsties un strādāt

ērtāk. Vēl gan neko nevaru strādāt. Biju ar lielāku kom-

pāniju augsti kalnos. Šī trešā kartiņa. Rīt sākšu gaidīt
atbildi. Visiem sveicienus un daudz labu dienu.

R.

573.

ASPAZIJAI

Žiānlepēnā 1927. gadā, ap 23. aprīli

Mīļo sirdsiniņ, šī būs ceturtā vēstule. Esmu jau četras

dienas Juan-les-Pins. Livšici bija jau priekšā. Še drusku

vienkāršāka ij pansija, ij daba, ir savs skaistums —- bet

man še ērtāk atpūtai un darbam, varu sēdēt mazā birzitē

un tālāk paiet jūrmalā, kur arī ir mazāk ļaužu. Tomēr

strādāt vēl neko nevaru: miegainība un negriba. Apetīte
te ir pa mazam attīstījusies. — Laiks visu gabalu jauks

un saulains. Ābeles zied, mimozas sāk, rozes — tās para-
dušas ziedēt cauru gadu. Tomēr arī še vēl nav vasara,

vakari ir vēsi, bet vakaros dzied vardes kaut kur tālumā

ar skaistām balstiņām. Bijām lielā kompānijā autokarā

izbraukuši augsti kalnos, 900 metru. Ceļā satiku Dzelzi ti

ar visu kundzi, ceļo jau sen un vēl ilgi grib ceļot. Rīt

jāiet pie viņiem ciemā; ir še pat tuvumā. — Drīz jau nu

ceru dabūt no Tevis pirmo kartiņu; nez kā Tev iet ar

veselību? Vai Anniņa bija jūrmalā un drīz turp varēsi

iet? Vai Tu ko sāc strādāt? Es vēl nevaru. Vai taisies uz

Ķemeriem? Sezona sākas majā, tad esot labāk nekā vēlāk.

Savā panzijā esam tikai krievi vien, pa daļai partijas ļau-

dis; pats saimnieks bijis kādreiz esers. Ar krieviem var

labi sadzīvot, nav tik sausi kā vāci. Ir še arī viena žīdu

ģimene no leišiem un viena igauņu bagātnieku ģimene.
— Cik īsti Tavas naudiņas pārvest?

1 Procentu Tev jau
ir 4000 franku, t.i., 200000 rbļ., — vai vest visu? — Es
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braukšu uz Lugānu atpakaļbraucot. Te pāris rožu lapiņas
no mūsu dārza. Citroni arī gatavi karājas kokos. Nu lido,

mīļo iniņ, lido.

574.

ASPAZIJAI

Žiānlepēnā 1927. gadā, ap 23.-26. aprīli

Mīļo sirdsiniņ, neesmu saņēmis vēl nevienas ne kar-

tiņas, ne vēstules. Un nu jau arī neraksti vairs šurpu, jo
pēc pāris dienām jau es braukšu projām no šejienes.
Braukšu caur Itāliju uz Lugānu, kur izdarīšu Tavu uzde-

vumu
1

un tad tāļāk. Uz Prāgu nav man jābrauc; dabūju
vēstuli. 2 Še laiks arvien vēl ļoti jauks. Lido, lido.

575.

ASPAZIJAI

Žiānlepēnā 1927. gada 26. aprīlī

Mīļo sirdsiniņ, rakstu Tev še sesto vēstuli, bet atbildes

vēl neesmu saņēmis. Parīt būs taisni divas nedēļas, kā iz-

braucu. Avīžu arī nedabonu, tikai Livšici saņem «Ce-

roahji». Taisos jau šonedēļ braukt uz Lugānu. Gaidu no

Tevis Prandes adresi, jo arī viņš gribēja būt Lugānā.
Livšici brauc 1. majā caur Parīzi uz mājām. Ari Dzelzīši

brauc šonedēļ. Laiks še labs, baro labi. Bet vēl nevaru

strādāt. Vai Tu tik neesi slima, ka neraksti? Atraksti drī-

zāk, lido, lido.

576.

O. KLIĢEREI

Žiānlepēnā 1927. gadā, ap 25.-28. aprīli

Daudz labu dienu no Zuanas, man pašam bija vakar,

kad saņēmu pirmo vēstuli. Bet kas tas ir, ka raksts tik

nervozs, tik saraustīts un nesalasāms? vai atpūtas nav bi-
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jis un vai kādas nepatikšanas, vai kaut kas aizņem uz-

manību? Vai studijas iet, kā bija domāts? Še satiku Krievu

un Dzelzīšus. Laiks še labs, sildos saulē, bet strādāt vēl

nevaru. Daudz labu dienu manu mīl.

R.

577.

M. ĶEMPEI

Žiānlepēnā 1927. gada 29. aprīlī

29.4.27.

Rakstu Jums, kad jau esmu tāli prom, un taču Jūs man

esat tik tuvu savā skaistā dzejā
1; bet te var mierā domāt

uz Jums un visiem maniem nezināmiem draugiem, — tur

tā miera nebija. Mani nezināmie draugi man dara labi,

vajga vairāk būt projām, lai viņi vairāk rādītos. — Es

būtu ļoti priecājies Jūs personīgi redzēt, bet varbūt tad

nebūtu cēlusies šī mīļā un stiprā dzeja. Vai Jūs atklātībā

esat ar dzeju rādījusies? Jūs esat dzejniece, un to vajag
rādīt. —■ Bet es jau Jūs redzēšu; es braukšu mājās. Un

Jums pie manis jāatnāk, Raksts ir tik auksts. Es gribu
Jums silti paspiest roku.

Esat sirsnīgi sveicināta!

Rainis.

Juan-les-Pins,

Villa Chrvsantheme,

France.

578.

O. KLIĢEREI

Žiānlepēnā 1927. gada 30. aprīlī

Manu mīļo sirdsziediņ, šodien saņēmu Tavu otro vēs-

tuli, šī mana ir astotā. Pašās beigās Tu tā kā drusku pār-
mesdama saki: «Pēc Tava prāta tikai 2 kārtis pilnīgi pie-
tiekoši priekš manis?!» Nē, manu ziedu spilviņu, «nepie-

tiekoši, nepietiekoši», bet ne mana vaina, pasta vaina:

24.4.27., kad Tu žēlojies, es Tev biju jau 4 kartiņas rak-
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stījis. Man likās visu laiku, ka Tu man par maz raksti.

Tā iet laikam mums abiem diviem, ka par maz ir tās rak-

stīšanas. Tev auksti tur, drīz braukšu mājās Tevi sasildīt

ar dienvidu saulīti: krāju to savā ģīmī, kurš jau gluži
brūns, un arī sirdī.

To nakti jutu Tavu mazo pirkstiņu glaudām man vaigu,
vai Tu arī juti mani? Šī Tava otrā vēstule ir jau drusku

mazāk nervozi rakstīta, Tu esi jau drusku atpūtusies, bet,

pārbraucot no mājām, Tu biji ļoti nogurusi. Tikai nu tas

glaudītājs mazais pirkstiņš ir vesels, bet kājas pirkstiņš
atkal apslimis! Ko nu?! Jābrauc ašāk mājās izārstēt. — Pa-

likšu še varbūt vēl nedēļu, tad jābrauc mājās. Vēstules

iet 4—6 dienas, tātad raksti vēl līdz 5. mājam. Ziņas,, ko

Tev pienesusi Muška, ļoti labas: Chrvsanthem villu 1 Dei-

sons bija priekš manis vēl Rīgā paņēmis. Muška Tev saite

ar pasauli — vai tad Tu nekur neej? Izklaidējies gan,
draudziņ, vairāk kinu! un tad, kad visi striķi trūkst, no-

liec kādu eksāmenu! Pērn Tu to man neizdarīji, Tu parādā.
— Vai aizsūti Ritiņai «Cīrulīti»2

un «Tekas»3? — Vai Tu

man neatsūtītu pati, — bet neies vairs. 6. vai 7. izsūtīta,
Tava vēstule būs pēdējā, ko še saņemu. — Man vēl neiet

ar veselību, sāku drusku strādāt, bet vajdzēja pamest,
noguru. Romānu vēl neiesāku, tik padomāju. Pat «Turai-

das rozi» nezin vai nobeigšu. Esmu taču vairāk noguris
nekā biju domājis, varbūt tādēļ, ka nav mana baltumiņa.

Kopies nu, mīļumiņ, kop mazo pirkstiņu un mazo sirsniņu

priekš Tava R.

579.

ASPAZIJAI

Žiānlepēnā 1927. gadā, pēc 28. aprīļa

Manu mīļo sirdsiniņ, saņēmu šodien rītā Tavu pirmo
kartiņu un tūliņ vakarā Tavu vēstuli. Ir jau pilnas divas

nedēļas, kopš aizbraucu, un tikai nu pirmās ziņas. Es tā

jau baidījos, vai tik neesi slima palikusi. Gribēju jau rak-

stīt Anniņai
1
,

šodien pat. Bet nu ir labi. Mans dakters

Livšics saka, ka tā gadoties no nepietiekoši uzmanīgas

rīkošanās ar elektrību, bet tādas sāpes drīz pārejot un

ļaunas sekas neatstājot,
2 Tātad es par to nebaidīšos. Bet
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tas gan ir briesmīgi, ka tie ļaudis Tev nedod miera! Tā

hipotēku banka gluži mierīgi varēja pagaidīt, un viņa var

būt vispār priecīga, ka viņai nesamaksā uz reizi visu pa-
rādu, bet ļauj iedzīvoties no procentiem. Tagad būs taču

labāk tūdaļ viss jāsamaksā, lai nedara nepatikšanas. Ja

kaut kas ir ar tiesām darāms, tad griezies vien pie Lauva,
Buševica palīga; tas izdarīs. — Lai nu Anniņa uzkopj va-

sarnīcu! drīz jau vajdzēs izīrēt. — Avīzes nesūti man

šurpu; drīz jau vajdzēs man braukt prom, un varbūt pat
nesaņemu. Braukšu uz Lugānu, tur nepalikšu ilgi. Vēstu-

les gan var pakaļ sūtīt, bet- kad tad es saņemšu? varbūt

tik, kad pārbraukšu. — Lugānā es izņemšu no Tavas nau-

das vai nu pus- vai visus procentus {t. i., 100000 vai

200000 rbļ.), varu arī runāt, lai Tev izsūta uz Rīgu uz

pieprasījumu. — Kapitālu atstāšu tur. Man še laiks bijis
labs, bet es vēl neesmu atpūties. Sāku drusku kādus dze-

joļus rakstīt, tūdaļ noguru un palika slikts tops. Tad es

atmetu un nekā nedaru. «Turaidas rozi» tā ir laikam ne-

varēšu uzrakstīt. Neesmu vēl ne mēģinājis. Nu tik re-

dzu, ka esmu bijis taču stipri nopūlēts no ministrijas
darba. Vari drusku pastāstīt reporteriem, Deisonam: še

vienīgā vieta franču rivjerā, kur tāda jūrmalas smilts kā

pie mums. Vieta skaista un klusa. Sanatorijā daudz krievu,
ir arī veci biedri. — Satiku Dzelzīšus, abus.

Nu, mīļo sirdsiniņ, kopies nu Tu, ka paliktu vesela. Pa-

runā ar Nīmani, vai nebūtu Tev jābrauc uz Kemeriem;
vislabāk esot tur tūliņ majā. Lido, mīļo sirdsiniņ, lido.

580.

ASPAZIJAI

Žiānlepēnā 1927. gadā maija sākumā

Mīļo sirdsiniņ, saņēmu līdz šim no Tevis 1 vēstuli un

divas kārtis. Manā pirmā vēstulē Tev bija ziņa priekš
avīzes, vai tādu atradi? un vai nodevi avīzei? 1

— Vai tā

cena, ko dod Olga, ir tā pati pērnā?
2

Sajūsmināts es ne-

esmu, jo no viņām3 nebūs miera visu vasaru. Bet Tu jau
pati labāk redzēsi, kā darāms. — No šenes izbraukšu

7. majā no rītus. Mazs saaukstējums bija, vēl nav labi

pārgājis. Gan jau. Lido, lido.
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531.

O. KLIĢEREI

Žiānlepēnā 1927. gada 2. maijā

Sirsnīgs sveiciens! Pie manis šodien atlidoja četri skaisti

tauriņi no Rīgas, vasara nu sāksies, — trīs vēstļulesļ un

viena maza kartiņa. Aizlaidušies no šejienes ir deviņi.
Drīz es pats laidīšos uz Lugānu, laikam 7. majā. Vēstules

iet parasti 4 dienas, bet arī 5 un 6. Es likšu pakaļsūtīt uz

Lugānu.

Atklātnes malā pierakstīts:

Lugānā es palikšu, ja daudz, 3 dienas. Daudz labu.

R.

582.

O. KLIĢEREI

Žiānlepēnā 1927. gada 3. maijā

Sirsnīgi sveicieni no rivjeras, un nebēdā neko par ot-

rādi apgriezto sajūtu! Nav tik ļauni, visādā ziņā varēja
gaidīt nelabāku. Ritiņai fotogrāfija jāsūta, kopēja, kā tiek

prasīts: cik viņas jūtas patiesas, nevar zināt. Tikai ne-

vajga bēdāt! Tā ir tā pati mācība, kas man tiek dota. Un,
kad nelabs prāts, tad vajga strādāt. — Es mēģināju strā-

dāt, bet nebija labi; tagad nekā nedaru. Lūkoju nekreņ-

ķēties. Rakstīšu tuvāk. Visu labu!

R.

583.

O. KLIĢEREI

Žiānlepēnā 1927. gada 3. maijā

Mīļo draudziņ, nu jau vairāk dienas, kopš nesaņemu

nekādas ziņas; tie četri taurenīši bija pēdējie prieka un

pavasara vēstneši; pie tiem tad arī turēšos. Šī būs mana

desmitā vēstule, no Tevis man ir kopā četras. Tātad man
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jāpriecājas, jo vairāk par tām četrām. Tagad, kā jau Tev

rakstīju, no Tevis vairs maz saņemšu, jo es braucu sest-

dien 7.5.27. uz Lugānu. Bet es Tev rakstīšu vienmēr kā

līdz šim. Man ienāca prātā neprātīgs plāns: ka Tu at-

brauktu man pretī uz Daugavpili. Es tur iebrauktu 14.

majā vai ari dienu iepriekš, un Tu brauktu pretī vai nu

sestdien no rītus, vienu dienu kavēdama, vai jau piekt-
dien vakarā, ja ir tāds vilciens. Sestdiena un svētdiena

tad būtu mūsu rīcībā. Tu varētu apmesties kādā viesnīcā

un varētu nākt man pretī uz staciju. Mēs varētu daudz ko

pārrunāt un apskatīt apkārtni. Atbildi Tu man vairs ne-

varēsi dot, bet es sagaidīšu stacijā, trešā klasē. Viesnīcā

jāiet kādā no labākām, Rīgas ielā, mans vārds būs P1...
Tev labi jāapprasās, kad pienāk vilcieni. Varbūt iznāk. Es

še netieku vēl pie darba; reiz sāku, bet tad noguru un

vajadzēja atmest. Tagad tik šad tad uzrakstu pa mazam

dzejolītim. Par romānu gan domāju, bet sācis neesmu.

Es nebūtu domājis, ka no kancelejas darba arī nogurst.
Man gan vairāk jāatpūšas. Trīs nedēļas, arī četras ir par

maz. Apstākļi atpūtai te gan vislabākie: miers, ar ļaudīm
maz satiekos, un tie paši ir puslīdz pazīstami, nav uzbā-

zīgi; ēdiens labs, gaiss labs, jūra ar smilšu krastu, bet

neesmu vēl peldējies, pastaigāties ari var, vietas ļoti skais-

tas; laiks bija labs, saulains. Viss būtu. labi; kreņķu arī

nav daudz, jo nelasu avīzes; reiz gan palasīju kādu nu-

muru, un bij gan jākreņķējas. Nu nelasu. Nav Tevis,

smagums tomēr. Bet pašā dziļumā tomēr zināms klusums:

nu ko man var padarīt? Lai ari būtu visļaunākais un ne-

kas vairs priekšā, — nu kas par to? neko man nevar

padarīt, es tomēr esmu savu ņēmis, esmu savu devis, un

tā jau ir laime. Tātad visumā ar mani tomēr labi, un es

varu Tevi mierināt, lai Tu arī nebēdā. Ļoti priecājos, ka

Tava pēdējā tauriņu kartiņa tik labā omā rakstīta, lai tā

oma Tev paliktu aizvien, to Tu esi pelnījusi ar savu būtni.

Gribētos Tev daudz ko rakstīt un ko siltu teikt, bet mūsu

vēstulēs jau to nevar. Kad tiksimies, tad jau. Citādi man

gan bailes, kad jādomā uz mājās braukšanu, gandrīz tā-

pat kā pērn, kad negribējās braukt. Tad es domāju uz

Tevi un paliek labi. — Vai Tu būsi strādājusi uz eksā-

meniem? jo Tev, mazākais, pa laikam bija laba sajūta.

Dari gan visu, lai Tu tiktu ašāk galā ar augstskolu. Un nu

mīļi, mīļi sveicieni un visu labu.

R.
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584.

ASPAZIJAI

Žiānlepēnā 1927. gada 4. maijā

Mīļo zelta iniņ, nu man jau vairāk dienu nav no Tevis

nekādas kartiņas. Šodien aizsūtīju arī kartiņu ar dzejoli
Kārkliņam «Jaunākās Ziņās». 1

— Nekādu ziņu nedabonu.

Še bija šodien lietus un tad ir vēsāks. — Izbraucu no še-

jienes 7. majā uz Lugānu un mājās būšu ap 16. vai 17.

maju. Lido, lido,

585.

O. KLIĢEREI

Žiānlepēnā 1927. gada 4. maijā

4.5.27.

Mīļo zelta laimīt, saņēmu nupat no Tevis vēstuli un

rakstu uz karstām pēdām, — karsti var tapt no tādas Ta-

vas vēstules, bet es mocos jau daudz gadus, gandrīz kā

mans dumjais Odums. Tava vēstulīte ir no 30. aprīļa, pēc
skaita piektā, tātad Tu raksti vienu vēstuli par 3—4 die-

nām. Šī mana vēstule ir pēc skaita divpadsmitā, tad es

rakstu ik par 2 dienām vienu, ja atskaita braucienu nost,

tad es esmu rakstījis ikdien. Un tagad, kad tu vairs ne-

rakstīsi, es turpināšu rakstīt tāpat ikdien. — Līdz 30. ap-

rīlim Tev vajdzēja būt saņēmušai tāpat 5 manas vēstules.

Ko Tu sūdzies, mīļo dzīvībiņ? Ko Tu man draudi ar ne-

rakstīšanu? Vai es Tevi jel kad tā esmu apdraudējis?
Mani iepriecina tikai Tava aizvakar saņemtā tauriņkar-

tiņa; tur Tev «bija prieks dzīvot», un dienu pēc tam Tu

baries! Un ar ko? — Esi nu atkal laba, mana taurenīte,

saņemies, topi veselāka, ņem sevi un nervus rokā! Mums

tas ļoti, ļoti būs vajdzīgs. Es Tev rakstīju vakar garu vēs-

tuli un runāju plānu satikties Daugavpilī, kurp tu at-

brauktu 14. majā. Pārdomā par to. — Un tad nekreņkē-

jies velti, bet lūko kādu eksāmenu nolikt. Tas arī ļoti,

ļoti vajdzīgs! — Tu kreņķējies, ka avīzēs par mani kas

rakstīts, ka es jūtoties spirgts v. t. t. Es avīzes nedabonu

lasīt, nezinu, kur tas rakstīts un kas ziņas devis. «CeroAns»

nupat šodien, 4. majā, lasu ko līdzīgu. Patiesībā nemaz
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nejūtos tik labi un neatspirgu, kā biju domājis; strādāt

nevaru, mēģināju — neiet. Vienīgi pareizi, ka 17. majā

gribu būt mājā. —- Te nu 2 lapiņas norakstītas un nekas

nav pateikts. Ko lai dara? Kad jūties nedrošs rakstīt.

— Te ir divi mazi bērni, kas man ļoti pieķērušies, jūt

gan, ka man ar skolām darīšana. Tagad vairāk patīkami
krieviņi aizbrauc, pienāk poļi un vāci, vienaldzīgi. Tu

nekā nerakstīji, ka Ida iebraukusi; sveicini viņu ar Mī-

līti. Esi nu mīļa un laba un esi tas labais gariņš, kas pa-

sarga mani.

R.

286.

O. KLIĢEREI

Žiānlepēnā 1927. gada 5. maijā

Sirsnīgs sveiciens vēl no Zuānas. Še sākas jau prom-

braukšana: mani paziņas L. 1 brauc jau rīt uz Parīzi un

mājām. Es palikšu še nu viens pats bez kādiem paziņām;

pēc dažām dienām braucu uz Lugānu. Nav vērts manim

vairs šurp rakstīt. Es rakstīšu kā līdz šim. Turēties, vese-

lību.

R.

587.

ASPAZIJAI

Žiānlepēnā 1927. gada 6. maijā

Manu zelta iniņ, šodien es še paliku viens: Livšici aiz-

brauca uz, Parīzi. Es braukšu tikai pēc dažām dienām uz

Lugānu, esmu drusku saaukstējies; strādāt vēl nevaru.

Varbūt tur arī bija vaina, ka mēģināju strādāt un aši no-

guru. Laiks še labs un tikšot vēl siltāks. Dari Tu, mīļo

iniņ, ka paliec vesela. Lido, lido.

Atklātnes malā pierakstīts: ■
Rakstu karti arī Anniņai. Lido.
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588.

ASPAZIJAI

Žiānlepēnā 1927. gada 7. maijā

Mīļo sirdsiniņ, es jau četras dienas kopš nedabonu

no Tevis nekādas ziņas. Tava pēdējā vēstule bija no 26.

aprīļa, un avīzes «CeroAHa» ir še jau no 2. maja. Vispār
esmu no Tevis saņēmis tikai 2 kārtis un 1 vēstuli pa visu

laiku, bet es Tev esmu rakstījis 12. Vai tik Tu neesi atkal

apslimuši? Nu jau es vairs nevarēšu, no Tevis saņemt
vēstules, jo parīt jau aizbraucu uz Lugānu, un. tad mājās.
Lido, lido.

589.

ASPAZIJAI

Žiānlepēnā 1927. gada 8. maijā

Mīļo sirdsiniņ, es nu jau rīt braucu prom no šenes, šī

ir mana pēdējā kartiņa no Zuānas. Es rakstīšu Tev tikai

no Lugānas. No Tevis es arī šodien nekā nesaņēmu, Tava

pēdējā vēstule no 26. aprīļa, tātad veselu nedēļu Tu ne-

esi rakstījusi, jo pasts tik ilgi nenovēlojas. No Tevis man

pienāca tikai trīs vēstules, vairāk es še ārzemēs nesa-

ņemšu, jo nu būšu tikai ceļā. Laikam Tu esi slima, bet es

nekā nezināšu, līdz būšu mājās. Lido, lido, lido.

590.

O. KLIĢEREI

Žiānlepēnā 1927. gada 8. maijā

Sirsnīgs sveiciens no Zuānas, pēdējais, jo rīt jau aiz-

braucu. Nesaņēmu vēstules šodien un nesaņemšu nu vairs

nevienas, kamēr būšu ārzemēs. Veselu nedēļu nezināšu

nekā, kā iet mājās. Tagad braucu uz Lugānu, kur neuz-

kavēšos, jo no Prandes nav ziņas. Ceļš caur Venēciju,
Vīni, Varšavu diezgan lēni iet, un mājās būšu tik nākamu

nedēļu. No šenes arī citi aizbrauc. Visu labu un [1 ne-

salasāms vārds],

R.
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591.

D. STUČKAI

Žiānlepēnā 1927. gadā, ap 19. aprīli—8. maiju

Mīļo zelta Doriņ, esmu pašlaik še, Zuānā, un varu Tev

nosūtīt sirsnīgus sveicienus. No šejienes braucu vēl uz

savu bijušo Kastaņolu, kura varbūt būs arī nākamā. Daudz

labu dienu no Tava Zeniņa.

592.

ASPAZIJAI

Lugāno 1927. gada 9. maijā

Vai pazīsti mūsu Castagfnolu] no šīs puses
1. Te nu

esmu jau Lugānā, mīļo sirdsiniņ, un, tā kā saņēmu tele-

grammu, lai steidzos mājās2
,

tad šodien pat braucu no

šenes prom, neko neredzējis. Aizbraucot no Zuānas, sa-

ņēmu vēl vienu Tavu kartiņu no 3. maja, septiņas dienas

starpā nebija nekas pienācis. Par nedēļu būšu jau mājās.
Lido, lido.

593.

O. KLIĢEREI

Lugāno 1927. gada 9. maijā

Šī nes sveicienus no Lugānas, tičmniete — lauceniete.
1

Nupat iebraucu Lugānā, un mani dzen tūlīt laukā tele-

gramma no mājām, kas atgādina budžetu.2 Tātad šodien

pat, no rītus iebraucis, jau vakarā braucu projām. Zuānā

nepaspēju sagaidīt vairāk kā 6 vēstules, tā jau viņu dēļ

kavējos 3 dienas, bet taisni tad nekas nepienāca. Visu

labu.
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594.

O. KLIĢEREI

Vīnē 1927. gada 10. maijā

Sirsnīgs sveiciens no Vīnes, drīz būšu mājās, Rīgā ap
16. maju. l Visu labu. .

R.

595.

O. KLIĢEREI

Rīgā 1927. gada 24. jūlijā

Manu mīļo zelta stariņ, saņēmu Tavas abas mīļās vēs-

tuiītes, ak, cik bēdīgi Tev iet! Dari visu, lai nu tie zobiņi
Tev pārstātu sāpēt, lai Tu varētu veseļoties un atpūsties

un sveiks un līgsms pārnāktu mājās. Zēl, ka par vēlu

saņēmu Tavu vēstuli un nesatiku vairs Rīgā Muškiņu.

Es pašlaik braucu uz Eleju, būšu pirmdien
1

mājās. Biju
izgājušu svētdien Ventspilī, svētki aizlija, bija tik 500

ļaužu, bet labi bija.
2

«Jaun. Ziņas» neko neraksta vairs

par mani, jo es nedodu dzejoļus tagad, kad viņi tapuši
reakcionāri un uzstājas pret mums; viņi tad atkal mani

nekur nemin.
3

— Man Tevis ļoti trūka, un es trūkumu,
kā jau arvien, izpildīju ar darbu. Pašlaik pabeidzu trešo

cēlienu no «Rozes», tie divi pēdējie ies laikam ašāk.

Darba daudz, lai vecos krāmus nokārtotu, un kur nu vēl

jaunais? Taisi, ka Tu arī tieci uz priekšu, un Tev pirmā
ir veselība. Man jūrmalā būt pa visu laiku iznāca tikai 3

reizes, daudz skriešanas. — Viktoriņa māte nav bijusi.

Veseļojies, veseļojies! Visiem labas dienas!

R.

596.

O. KLIĢEREI

Rīgā 1927. gada 25. jūlijā

Manu zelta zvaigznīti, rakstu Tev atkal, tikko .pārbraucu
no Elejas, gāja labi, ļaužu daudz, puķes, gaisā cilāja, uz
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rokām ratos nesa. Nogurums, negribas strādāt, guļu. Rīgā
pusdienas guļu ari. Pirmdiena1

, bet jāstrādā ir: vēl šone-

dēļ vajga nodot gatavu rokrakstu drukai, un man tikai

trīs cēlieni2. Kad Tu butu, ietu ašāk. Bet nu man jāzin, ka

Tu mocies ar zobu sāpēm, un laikam nav pārgājis, bet

ļaunāk ticis. Muškiņa laikam pie Tevis, zvanīju viņai šo-
dien, domāju dabūt ziņas par Tevi, neesot darbā atnākusi.

Tātad Tev sliktāk; nu Muškiņa palika pie Tevis. Strādā

nu ar tādu apziņu. Lūkošu taču, ja domā pastāvīgi uz to,
tad vel ļaunāk. Man 1. augustā būs atvaļinājums, gribētu
vēl Tevi redzēt, vai nu palikšu Rēžos3 līdz 1. aug., vai

braucot piebraukšu pie Tevis. Atraksti, kad Tu iebrauc

Rīgā. Visiem mīļi sveicieni un Tev.

R.

597.

O. KLIĢEREI

Rīgā 1927. gada 31. jūlijā

Mīļo, balto sirdsdebestiņ, rakstu Tev pašā nakts vidū,
taisos jau uz braukšanu. Muškiņa būs Tev lielāko tiesu

jau izstāstījusi, — mēs vairāk reizes satikāmies, un ne-

gāja tik gludi. — Man nu atvaļinājums skaitās no

1. augusta, bet tūliņ šķērslis, ka nav vēl klāt vietnieks, 1

būšot tik 2. vai 3. Otrs šķērslis, ka neesmu vēl galīgi pa-
beidzis «Rozi»; nupat šodien pabeidzu 4. cēlienu, — jā-
veic vēl piektais; nezinu, vai spēšu par 2 dienām, kad ir

vēl iešana darbā. Tātad varētu būt, ka es izbraucu tikai

4. vai 5., un tad — vai tad nevarētu Tu būt Rīgā un par

3 dienām agrāk? Mēs vēl tiktos. Es varbūt nekad neesmu

tā ilgojies pēc Tevis. Es Tev rakstīju, ka pa ceļam

iebrauktu pie Tevis, bet Tu uz to nekā neatbildēji, un tā-

tad no tā jāatsakās. — Es biju ļoti daudz izbraukumos un

daudz strādāju: divus cēlienus! — Šovakar bij «Vaide-

lote» uz esplanādes,
2 liels panākums, kādi 10000 skatī-

tāju. — Es ceru, ka nu taču reiz būs Tev izbeigušās tās

nekrietnās sāpes, visu brīvlaiku! Tās ir briesmas! Topi

vesela, dārgā, mīļā.

R.



380

598.

O. KLIĢEREI

1927. gada 8. augustā

Tik netīra stacija kā šī kartiņa 1
. Mazgājos ceļā trīs rei-

zes, bet tīrs nevaru skaitīties. Toties ne par ko nebēdāju,
ko ieteicu visiem. Daudz labadienu

no R.

599.

ASPAZIJAI

Varšavā 1927. gadā, ap 8. augustu

Lido, esam nupat Varšavā, kur jāgaida uz vilcienu 7

stundas1. Auksts, miglains, netīrs. Meklēsim ko labāku.

Es biju aizmirsis paņemt līdzi «Joseph»
2

un «Boasu un

Ruti», Paegļa kdze pieies paņemt un nosūtīt uz Vīni.

Atklātnes malā pierakstīts:
Adrese: Wien 111, Reisner str. 38 Q. 3. I. Birsen.

600.

ASPAZIJAI

Vīnē 1927. gada 9. augustā

Mīļo sirdsiniņ, esmu Vīnē, palikām še vienu lieku

dienu, apskatījām muzejus un pilsētu. Pašlaik ceļā uz

Venēciju.
1 Rīt no rītus Lugānā, no kurienes atkal rak-

stīšu. Lido.

601.

O. KLIĢEREI

Vīnē 1927. gada 9. augustā

Sirsnīgi sveiki, rakstu no Vīnes, kur palieku vienu

dienu apskatīties. Rakstīju kartiņu no Varšavas; šī kārts
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ari no Varšavas muzeja. No Lugānas atkal rakstīšu. Rīt

jau tur būšu.

R.

602.

O. KLIĢEREI

1927. gada 10. augustā

Vēl viens sveiciens no Austrijas, vagonā rakstīts, tātad

neskaidrs, bet mīļš. No Vīnes sūtīto karti nedabūju pats
iemest kastītē; to apņēmās izdarīt pārdevēja — jaunkun-
dze. Nu izrādīsies, vai tiešām var uzticēties sievietei, es

uzticējos pēc savas dabas un ceru, ka mani neliks kaunā.

Līdz šim brauciens labs, tikai gulēt nedabonu. Var riskēt

rakstīt uz Castagnolu poste restante.

Atklātnes malā pierakstīts:
Saceļas drusku strīdus. Prande1 dienu nezināja. 10.

augusts.

603.

ASPAZIJAI

Lugāno 1927. gada 11. augustā

Te nu esmu jau mūsu vecajā Lugānā; šorīt iebraucām

un negribas nemaz domāt uz prombraukšanu. Brauciens

bija pagrūts un vispirms drusku jāatpūšas. Rakstīju Tev

no Varšavas un Vīnes, bet no Vīnes nodevu citam iemest

un varbūt to Tu nesaņemsi. Drīz rakstīšu atkal, bet adresi,
kur raksta man, nevaru noteikt. Lido, lido, lido.

604.

O. KLIĢEREI

Lugāno 1927. gada 11. augustā

Pirmais sveiciens no Lugānas, nupat iebraucu, negulē-

jis un noguris, bet atkal pārsteidz mana mīļā Lugāna. Pa-
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likšu še varbūt šo nedēļu cauri, tā ka varēs šurp man

rakstīt. Kā ar veselību un sajūtu? — Nu sāksies ļoti liels

un steidzīgs darbs, bet lai, darbs labākais līdzeklis pret
visām nelabām dūšām, silti to ieteicu. Sveiks.

Rainis.

605.

ASPAZIJAI

Lugāno 1927. gada 13. augustā

Lido, rakstu no Montē Brē galotnes
1
; tagad te ir stipri

izbūvēts; mazā baznīciņa nojaukta un vietā uzcelta jauna
augstāk. — Staigājam katru dienu apkārt, bet nevar tik

ātri nobeigt, kā domājām
2. Vakar bijām pie Bertoļiem,

liek sveicināt, vecais 72 gadi, ir vēl spējīgs staigāt. Pie-

dāvā savu vecumu. Lido, lido.

606.

O. KLIĢEREI

Lugāno 1927. gada 13. augustā

Daudz labu dienu no Lugānas! Pašlaik esmu Brē kalna

galotnē. Staigājam daudz apkārt, bet nevarēsim tik aši

nobeigt ceļojumu, kā domājām. Būs jāpaliek vēl dažas

dienas. Skaisti ir, bet bēdīgi top, ko gan es uzrakstīšu?

nezinu: vajga rakstīt ekstāzē, un tās man pašlaik nav kur

ņemt. Vai nezinu? Sirsnīgs sveiciens.

607.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1927. gada 20. augustā

Mīļo sirdsiniņ, rakstu Tev no vecās Castagnolas, sēdu

vecajā Casa Carlo Cattaneo1
, palikšu še visu laiku, uz

Grieķiju nebraucu. No sākuma biju domājis aši apskatīt
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Lugānu un parādīt Prandem, bet izrādījās, ka tik aši ne-

iet. Prande gan visu laiku taisa skices, bet netiek galā, un

es apdomāju, ka man taču še jāsaraksta visa grāmata, jo,
mājās pārbaucot, ministrijā ejot, nav vairs nemaz laika.

Kad nu es brauktu uz Grieķiju, es neuzrakstītu Castag-
nolas grāmatu, visu laiku aizņemtu ceļojums un atzīmes

par Grieķiju, un tā es zaudētu abus. Tā nu beigās atsacī-

jos no Grieķijas braukuma. Šā tā izmēģinājos visu laiku

un tik tagad varu Tev noteikti rakstīt, ka palieku visu

atvaļinājuma laiku še, Castagnolā. — Esmu Tev agrāk
rakstījis, bet tikai pāris kartiņas, vienā gan minēju, ka

vari rakstīt uz Castagnolu, bet no Tevis še nekā neesmu

saņēmis. Tagad Tu vari droši šurp rakstīt: Rainis — Nag-
lin. Castagnola-Lugano, jo še palikšu vēl pusotras nedē-

ļas. — No mājām es nekā nedzirdu, avīzes nenāk, Pran-

dem arī neraksta. Šejienes notikumi: skraidām pa kal-

niem, strādājam, tas ir viss. Jaunākās ziņas: vecais Teo-

doro nomiris nupat, kāpis pēc puķēm priekš forestiera2
un

nokritis, bijušas tik lieliskas bēres kā vēl nekad. — Casa

Carlo Cattaneo tagad pieder Taddeim, te ir ristorante-

pansione3 un saimniece ir bijusī skaistule Armida. Tā

nabadzīte ir tikusi veca, resna, un skaistumu var ar pū-
lēm sameklēt ģīmī, tikai mīlīga ir vēl, par daudz Tad-

deis nostrādina. Vecais Taddeis miris, un Cimiterē4 liels

piemineklis ar viņa reljefu ar visu lielo bārdu. Citi visi

puslīdz tie paši palikuši, mūsu Bertoglio gluži salīcis, pār-

strādājies un nu tikko velkas. Znots uzcēlis māju, bet pa-

rādi spiež; lai es pērkot; man ir jau. Pārāk neuzspiežas,
jo kādi ceļotāji latvieši viņam stāstījuši ij par mūsu māju,

ij par Durbes atdošanu. Visas meitas slimīgas, Rita ne-

precēta. Vislabāk uzturējusies māte. — Es tagad rakstu

un dzīvoju pa vecām atmiņām. Bet nav atmiņu kavēša-

nās, bet riktīgs darbs: jāsaraksta 8 loksnes lielā formāta,
kā kopoti raksti, un tas nav joks; nez kā tikšu galā. Ja

Tev ar veselību iet labi un ja labs prāts, uzraksti arī kādu

atmiņu joku. Varbūt varētu likt iekšā, ja vajadzēs, Tavu

rakstu par mūsu iebraukšanu Vintertūrā, ko Tu agrāk

biji uzmetusi. — Es domāju, ka Tev Dora Švīkule būs pa-

līdzējusi, Tu aši varētu atpūsties. Vai Ķemeros biji un

izrēķinājies ar Idelsonu? Atraksti kādu kartiņu, par savu

veselību, tomēr būs drošāk. Es nu tagad rakstīšu biežāk,

jo nu zinu, kas jādara. — Ar Prandi mēs satiekam diez-

gan labi, kaut gan viņš ļoti ietiepīgs un iedomīgs. Bet es

jau tieku galā. Nu lido, lido, lido.
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608.

O. KLIĢEREI

Kastaņolā 1927. gada 20. augustā

Mans mīļais labumiņ, esmu Tev rakstījis dažas karti-

ņas, vienu no tām, no Vīnes, Tu laikam nebūsi saņēmusi,

jo es pats to neiemetu kastītē. Garāki rakstu Tev tikai

tagad, jo nu tikai noskaidrojās galīgi, ka palikšu še visu

atvaļinājuma laiku un strādāšu; atpūtas un izpriecas ce-

ļojumu nebūs. Lieta tāda: man ir tikai šis viens mēnesis,

pēcāk, kad esmu ministrijā 1, nav vairs laika kaut ko rak-

stīt. Kad es nu brauktu uz savu Grieķiju, tad es grāmatu

par Castagnolu pa to laiku neuzrakstītu, jo jauno iespaidu
būtu tik daudz, ceļš tik grūts, ka iznāktu tikai atzīmes par

Grieķiju. Grāmata netiktu gatava ne viena, ne otra. Un

es esmu solījies dot Kastaņolas grāmatu, un Prande ari

tās dēļ ir še. Mēģināju, vai taču nespētu, bet biju pār-

taksējis savus spēkus; bija taču zināms nogurums no mi-

nistrijas darba. Tātad nu nolēmu strādāt visu laiku še

pie grāmatas. Veselībai būs jāiztura, un, kas pietrūks, to

dosi man Tu, jo Tu jau tikai sev neko nedod, rūpēdamās

par mani. — Es palieku tātad uz vietas, un Tu droši vari

man šurp rakstīt: Lugano — Castagnola, Schvveiz. Rainis.

Līdz šim es no Tevis neko neesmu saņēmis, kaut gan vienā

kartiņā biju rakstījis, ka Tu varētu šurp adresēt. — Kā

man še iet? Labi, ja tikai nebūtu jāstrādā pret savu gribu:
atmiņas gan ir, bet arī tās melankoliskas un ne vienmēr

labas; daudz kas grozījies. Grāmatai jābūtot diezgan lie-

lai un jāraksta vairāk nekā biju domājis. — Veci paziņas
ir jau retāki tikuši un arī svešāki, daba tikai tā pati
skaistā, bet — tā nu nav vairs mana, un nākt šurp uz

mūža palikšanu — arī vairs negribas: ja jau oļzīvot vēl,

tad vajga vairāk redzēt, tad nav miera, — mirt te gan

labi gala mierā. Saules šoreiz dabonu pamaz, cik lai Tev

aizvedu. Un Tev vairāk vajga nekā man, — es ar savu

veselību tieku galā, Tu nē, ne Tavas mājas Tev nebij pa-

līdzējušas. Bet Tu arī pati tā nerūpējies par sevi kā es.

— Es pie sevis domāju, cik Tu būsi spējusi pārveikt šo

grūto laiku? Vai būsi eksamējusies? vai atzīmējusies? Tu

izgājušu reizi žēlojies, ka es par daudz pie Tevis piedo-

mājot un Tu nenākot pie miera un darba. Tagad es no

sākuma daudz skraidīju un rādīju Prandem, tad daudz
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strādāju un tikai vakaros un naktīs domāju uz Tevi, —

vai Tev nu ir vairāk miera? — Es ceru ar šo atmiņu grā-
matu, kura ir arī biogrāfijas grāmata, tikt vaļā no pa-
gātnes un attīrīt ceļu uz nākotni; reizē strādāju ari pie

grāmatas, dzejām, kas meklē tālāku ceļu, vismaz sagatavo

man ceļu. Padomā vēl tālāka grāmata un tad vēl tālāka

mācīšanās, —• viss briesmīgi grūts un nospiedošs, bet var-

būt tur taču tālumā redzas izeja. Ceru, ka pie Tevis tiks

skaidrāk. Bet tad nu man vajdzīgs, ka Tu arī tiktu ar sevi

un savu grūtsirdību galā. Vai Tu to zini? Vai to gribi?
Mans mīļais sirds labumiņ, paliec vesela, vesela.

609.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1927. gada 24. augustā

Mīļo iniņ, neesmu vēl nevienas kartiņas no Tevis sa-

ņēmis. Pēc mana aprēķina varēja jau būt, vai tik neesi

slima. Bet es taču paļāvos uz Doru Švīku li. Drusku tā sa-

vādi bailīgi ir, kad raksti vien un nesaņem atbildes. Mīļo

iniņ, lido, lido, lido.

610.

O. KLIĢEREI

Kastaņolā 1927. gada 24. augustā

Sirsnīgi sveiki!

Saņēmu šodien pirmo kartiņu! Bija Rīgā kavējusies 2

dienas un arī še. — Jāizguļ slimība, nekad nebiju domā-

jis, ka tik ļauni būs; laikam nekopts. Es gan kopjos, tikai

viens; nez vai tikšu galā ar darbu.

Daudz labu dienu.

Rainis.
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611.

ASPAZIJAI

Kastaņolā 1927. gada 30. augustā

Mīļo sirdsiniņ, saņēmu no Tevis jau divas kartiņas no

24. un 28. augusta; solīta vēl bija vēstule. Bet nu nerak-

sti vairs šurp! Mēs braucam jau pēc dažām dienām un

nesaņemsim. Likšu gan pastā atpakaļ sūtīt uz Rīgu. Labi,
ka Tu nu esi veselāka un labi, ka vēl saņēmu kartiņu ar

to ziņu. Es še labi pastrādāju, raksts par Kastaņolas at-

miņām ir gatavs. Lido, lido.

612.

O. KLIĢEREI

Kastaņolā 1927. gada 30. augustā

Sirsnīgs sveiciens no Castagnolas, laikam drīz pēdējais,

jo mēs jau pēc dažām dienāmbraucam. Saņēmu vienu kar-

tiņu un vienu vēstuli un nopriecājos par priecīgo pār-
steigumu. Nu tik vajga turpināt! Bet nu nerakstīt vairs

šurpu! Likšu gan visas vēstules pakaļ sūtīt, bet tas ies

ilgi. Savu rakstu par Kastaņolu jau nobeidzu, un tātad

bāriens nāk par vēlu. Veselību un prieku, un labas die-

nas.

R.

613.

ASPAZIJAI

Lugāno 1927. gada 31. augustā

Mīļo sirdsiniņ, šī mana pēdējā kartiņa no Lugānas, rīt

jau mēs braucam. Gribu piebraukt Cīrihē pie dakterienes1.

Nupat saņēmu no Lietuvas apsveikumu: «Lietuvas skolo-

tāju kongress sūta Tev, neatlaidīgam kultūras veicinātā-

jam, sirsnīgus sveicienus.» Vari par to paziņot «Soc.

Dem.».2 Skaisti te tagad ir; bet es no ašas rakstīšanas no-

guris, nav laba dūša. Lido, lido, lido.
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614.

O. KLIĢEREI

Cīrihē 1927. gada 1. septembrī

Sirsnīgas labdienas no Cīrihas. Esam kopš šā rīta ceļā
uz mājām. Rīt no rītus esam Parīzē, no turienes pēc di-

vām dienām tāļāk pār Berlīni uz mājām. Ceru būt jau
pirmdien vakarā Rīgā: ap pīkst. 9 vakarā. Daudz mīļu
labdienu.

Rainis.

615.

K. BRĪVNIEKAM

Rīgā 1927. gada 28. novembrī

Nenogurstošam tautas skatuves darbiniekam Brīvniekam

viņa darbības 50 gadu jubilejā izsaku pateicību par paš-

aizliedzīgo darbu un novēlu joprojām spēku un darba

prieku.

Izglītības ministrs Rainis.

616.

O. KLIĢEREI

Rīgā 1928. gada 3. februārī

Mīļais sirdsdārgumiņš, saņēmu Tavas divas vēstules

reizē un nu vēl arī trešo mazo, — man liels, dziļš prieks
visās bēdās, kad tās lasu un pārlasu. Visa Tu esi savās

vēstulēs ar savu skaidro, neizsakāmi mīļo būtību, — tas

nepāriet, nekas mums tomēr un tomēr nespēj kaitēt.

— Tu esi arī stiprāka par mani, es to nesaprotu. Es nu

sāku šaubīties, vai mēs labi darījām; prātam vien nevar

paļauties, tas spriež tomēr mazumā. — Es neredzu no Ta-

vām vēstulēm neko par gaitu: vai vēl stāv priekšā vai

noticis fakts? Es negribu Tevi necik vairs iespaidot, iz-

spried pati, un labi vien jau būs. — Es nevaru bez aiz-
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grābtības lasīt Tavas vēstules, bet še vispirms jāatbild
uz tehniskiem jautājumiem: atraksti dzīvokļa saimniecei

vēstuli, ka Tu paturi dzīvokli un maksāsi pārbraucot. īcb

behalte mein Zimmer und zahle Ihnen nach meiner Rūck-

kehr, — wahrscheinlich komme ich nach? VVochen1. Vēs-

tuli ieliec manim rakstītā vēstulē; pieliec arī kuvēri klāt.

Tāpat pieliec vēstuli Aba —, ka prasi atvaļinājumu uz

2 nedēļām, varbūt tas būtu vajdzīgs. — Ar augstskolu es

nezinu, kā darīt: vai varbūt Muška var par Tevi aizmak-

sāt, vai kāds cits cilvēks, man būtu kāds ierēdnis, kas

aiznestu turp naudu, — bet vai nevajga tur studentu bi-

ļetes vai lekciju grāmatiņas?

Ja Tu ari brauktu atpakaļ bez tās gaitas, tad viena liela

laba lieta panākta: Tu redzēsi savu jaunības zemi, tā kā

es redzēju pērn savu. Tas bija man viens no motīviem,

kādēļ Tev braukt, un nu man liels mīļš prieks, ka Tu tur
2

jūties tik labi un staigā pa atmiņām. Tev tas arī palīdzēs
pārvarēt Tavu pārāk lielo vientulību, kurā Tu netīšām

biji še ieracies. Ceļojumi uz Tevi vispār darīja ļoti skaistu

iespaidu, piem., Somijas brauciens.

Varbūt es šovakar dabonuvēl Tavu vēstuli un ziņu par
notikumu un par to, cik ilgi Tev būs jāpaliek. Es domāju,
to varētu te nokārtot ar lūgumu pēc atvaļinājuma.

Es neko nestrādāju; bet nevaru arī vēl atpūsties, neguļu
pa naktīm. Bet, kad Tu tik stiprs, tad jau man ar jāsa-
ņemas.

Paliec nu vesela un nebēdā Tu ari, labi jau vien būs.

R.

617.

O. KLIĢEREI

Rīgā 1928. gada 4. februārī

4.2.23.

Mīļo, dārgo dvēselīt, rakstu jau otru dienu, no Tevis

nesaņēmis ziņas; pūlos domāt vislabāko, kaut gan grūti
nākas. Es citādi nemēdzu būt tāds traurīgs, bet laikam to

dara negulēšana. Pēc Tevis pa telefonu apprasījās Muška,

es teicu, ka nav man vēl nekādu ziņu. Prasīju par ļek-
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ciju naudas samaksu, — teica, ka vajgot matrikuli uzrā-

dīt. Bet laikam jau tik aši ar izslēgšanu nebūs, gaidot lie-

las rindas maksātāju. — Pie mums jauns nekas nav, ve-

sels esmu. Kad nu būtu šodien pasts no Tevis. Nevaj-
dzēja Tevi laist. Kad saņemšu no Tevis ziņu, rakstīšu vēl

šodien, citādi rīt. Visu labu, labu.

R.

618.

O. KLIĢEREI

Rīgā 1928. gada 5. februārī

5.2.28.

Manu sirdsdārgo draudziņ, rakstu šo trešo vēstuli, trīs

dienas no Tevis nav vairs ziņu; no Tevis saņēmu trīs vēs-

tules. Es dzīvoju nu uztraukumā, es nezinu, ko darīt, vai

braukt Tevi meklēt. Vienmēr es gan saturos atkal, bet ir

taču iemesls uztraukties. — Visu dienu sabiju jūrmalā, ir

arī grūti tukšumā nogremdēties, kur bija reiz pilnums.
Šoreiz grūtāk par visām reizēm. Bet kā Tev ir? Cik simts-

reiz grūtāk, tad apmierinos uz laiku. Un atkal tas pats

nemiers. Ceru rīt atrast kādu ziņu. Labu, labu, visu labu.

Tavs Rainis.

619.

K. ZARIŅAM

Rīgā 1928. gada 1. martā

1.3.28.

Augsti godātais, dārgais Zariņa kungs!

Jūsu laipnā vēstule no 25. ffebruāra] ar aicinājumu uz

Stokholmu1 mani ļoti pagodina un iepriecina. Kad poli-
tiskie apstākļi izgājušu rudeni neļāva man ierasties pie
Jums2, tad es tagad braukšu ar jo lielāku sajūsmu. No-

domātam vakaram A. Gulbis izsūta tūliņ manas vāciski
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tulkotās grāmatas un «Lettische Lvrik»; viņš arī apņemas

sagādāt kādu rakstu vācu valodā, kas zviedru publiku
orientētu par manu personu un darbību, kā ievadu ma-

nam vakaram. Kādu no maniem mazākiem darbiem aiz-

rādīt tulkošanai man nākas grūti, bet Jūs izvēlēsaties no

vāciski jau tulkotiem un Jums piesūtāmiem. A. Bērziņa
kungs atkal solījis sameklēt caur komponistu Zālīša kungu
un aizsūtīt Jums manu dzeju kompozīcijas. «Vakarā» arī

es varētu teikt dažus vārdus par zviedru-latvju kultūras

kopību.
Kad nu Jūs domājat šādu vakaru vislabāk sarīkot —

vai pirms mana braukuma uz Oslo, vai pēc tā? Es esmu

mierā abējādi.

Uz A. Bērziņa kunga ierosinājumu es brauktu uz Oslo

caur Somiju un Stokholmu, kamēr viņš pats brauktu caur

Vāciju, un mēs satiktos tikai Oslā. Mani pamudina braukt

caur Stokholmu bez visa cita ari šā ceļa lētums, jo man

būs jābrauc, kā liekas, ar saviem līdzekļiem vien, jo ka-

binets no savām summām vēl nav neko atvēlējis šim nolū-

kam. Kad Jums ērtāk sarīkot zināmo «vakaru» pēc 20.

marta, tad es braucu no Oslo atpakaļ uz Stokholmu. Bet,

kad Jūs nolemjat rīkojumu pirms 20. marta, tad tas man

vēl ērtāk,3 jo tad es braucu uz Oslo un no turienes pēc
svētkiem tūliņ tālāk uz Vāciju un franču rivjeru4

,
kur

gribu uzlabot veselību.

Saņemat manu vissirsnīgāko pateicību par Jūsu tik

skaisto gādību un Aspazijas un manus vislabākos vēlē-

jumus un sveicienus Jums un c[ienītai] kundzei.

620.

ASPAZIJAI

Bergenā 1928. gada 23. martā

23.3.28.

Mīļo iniņ, nu jau drīz divas nedēļas 1 dzīvoju vienos

svētkos, rautos un viesos, tā ka māga galīgi beigta, miega
vairs nav, acis pilnas ar visādiem skatiem, ausis džinkst

no runām un trokšņiem, galva dulla, un to visu kopā
sauc par izpriecu. Uzņem mani visur ļoti spoži un parāda
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savu laipnību visvairāk lielā ēdināšanā un lielā apkārt-
vadāšanā.

Pieredzēts nu milzumi, nezin, kur to nu varēs likt, jo
rakstīt par to «Jaun. Ziņās» nevarēs, jo Arturs Bērziņš
būs tur jau visu aprakstījis 2

un «Sjpciāl] Demļpkrātā]»
atkal neuzņems. Tā būs par velti visa lielā braukāšana

un runāšana.

Pašlaik esam Bergenā, no kurienes dzelzceļš vairs tā-

lāk neiet. Bet vēl visam nav gals, še vēl diena jāpaliek,
tad Oslā un divas dienas Stokholmā un Upsalā

3, kur vēl

•būs-jārunā. Tad caur Somiju un Igauniju mājās. Mājās

laikam būsim nākamu trešdienu vai ceturtdienu.

Tu redzi, cik grūta ir rakstīšana, rokraksts gluži izjucis.
Ceru, ka Tev iet labāk. Bija domāts šis braukums kā at-

pūta, nu no viņa vajdzēs atpūsties. Lido, lido, lido.

621.

O. KLIĢEREI

Bergenā 1928. gada 23. martā

23.3.28.

Mīļo sirds draudziņ, esmu jau pašā tālākā stacijā, no

kurienes rīt jau ies atpakaļ, tādēļ ka no šejienes dzelz-

ceļš tālāk neiet. Dzīvoju visu laiku vienos rautos, viesos,
svinībās, tā ka pavisam galva griežas, ne vairs ko redzu,

ne dzirdu, ne jūtu, visi orgāni beigti, māga nestrādā, tikai

mute mehāniski kustas un tura runas. Tu jau būsi šo to

lasījusi avīzēs. Arturs Bērziņš raksta korespondences. Arī

Leta, telegrāfa aģentūra, būs šo to ziņojusi. Tu redzi, ka

rakstīšana arī vairs neiet, rokraksts vairs nav, tikai roka

vēl karājas piedurknēs. Braukumam vajdzēja būt atpūtai,

bet nu vajdzēs mēģināt cik necik atpūsties mājās, pie Te-

vis. Tu taču būsi pa to laiku cik necik uzlabojusies un

atpūtusies no uztraukumiem manis dēļ. Varbūt mazais1

būs dabūjis vietu.

Es būšu Rīgā laikam nākam trešdien. vai ceturtdien.

Varbūt būtu iespējams, ka atbrauc pretī Tartu? Es vēl

rakstīšu no Igaunijas vai Somijas. Nu esi vesela un ko-

pies, mīļo, dārgā.

Rainis.
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622.

S. LOVĒNAM

Rīgā 1928. gada maijā

Godātais, ļoti cienītais Lovēna kungs!

Tikko kā saņēmu Jūsu brīnišķo dāvanu1
ar laipno pa-

vadvēstuli un esmu gluži aizgrābts no Jūsu mīļajiem vār-

diem un Jūsu dārgās, smalkās, mākslinieciskās un tik no*

zīmīgi lielās dāvanas. Tas ir vecs, lielisks darbs ar aug-
stu māksliniecisku un vēsturisku vērtību, ko Jūs man dā-

vināt no saviem mājas dārgumiem un kas man sagādā
vislielāko prieku. Manu prieku vēl daudzkārt pavairo
Jūsu smalkjūtīgā izvēle, jo radītā darba tēma ir: «Brāļi
pārdod Jāzepu», kas ar atjautīgu laipnību norāda uz manu,

līdzīgas tēmas, drāmu. Šis mākslas darbs rod manu un

publikas dzīvu atzinību.

623.

LATVJU-LIETUVJU VIENĪBAS BIEDRĪBAS

KONGRESAM

Rīgā 1928. gada 17. jūnijā

Rīga, Merķeļa iela 13.

Sirsnīgs sveiciens brāļiem lietaviešiem kongresa dienā.

Rainis.

624.

S. LOVĒNAM

Rīgā 1928. gada 23. augustā

23.8.28.

Godātais, ļoti cienītais Lovēna kungs!

Saņemot maija mēnesī Jūsu brīnišķo dāvanu
1
, es Jums

tūlīt izteicu savu sajūsmas pilno paldies. Atļaujiet man

tagad, godātais kungs, vēlreiz, kaut arī tikai īsos vārdos,
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atstāstīt, cik priecīgi Jūs mani pārsteidzāt. Dārgā un lielā»,

un tik nozīmīgā dāvana, turklāt Jūsu glaimojošā un laipnā

pavadvēstule mani vienkārši sajūsmināja. Sis sudraba šķī-
vis, kuru Jūs man dāvinājāt no saviem mājas dārgumiem, ir

sens, lielisks darbs ar augstu māksliniecisku un vēstu-

risku vērtību. Manu prieku par to daudzkārt vēl pavairo
Jūsu smalkjūtīgā izvēle, jo izveidotā mākslas darba tēma

ir: «Brāļi pārdod Jāzepu», kas ar atjautīgu laipnību no-

rāda uz manu, līdzīgas tēmas, drāmu. Vispār mākslas darbs

pie mums ir atradis visdzīvāko atzinību.

Vēlreiz Jums, cienītais kungs, no sirds pateicoties, es

ceru, ka Jūs savā laipnībā neņemsiet man to ļaunā, ka

es Jums nosūtu savus Kopotos rakstus kā nelielu piemiņu.

Atmiņas par brīnišķīgajām dienām Stokholmā un lie-

liskajiem laipnajiem ļaudīm paliks kā mierinājums visam

man vēl atlikušajam laikam.

Mani vissirsnīgākie sveicieni Jūsu kundzei un Jums.

Pateicības pilnā cieņā Jūsu —

625.

O. FORELAM

Rīgā 1928. gada 1. septembrī

1.9.28. Ogistam Forelam. Ivorne — Šveice.

Vislabākie novēlējumi 80. dzimšanas dienā lielajam cil-

vēkam un pētniekam, Eiropas sirdsapziņai.

626.

B. SKUJENIECEI

Rīgā 1928. gada 22. decembrī

Mīļā Rūtiņ, lai šiem ziediņiem izdodas, kas man neiz-

devās: Tevi satikt un Tev pateikties par tiem mīļiem, mī-

ļiem pantiņiem un tiem siltiem vārdiem, ko saņēmu no

Tevis, gan drusku vēlāk, nekā Tu biji domājusi, 1 Tele-

fonēju Tev, bet bez panākumiem; lūkoju kādā dzeju ciklā

ievietot Tavu skaisto dziesmu par ziediem, bet — arī tas

vāji izdevās, jo cikls tika saplēsts un bij atkritusi arī pie-
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■rime, ka tas nav mans dzejols (vēlāk tika tas izdarīts);

cerēju vēl Tevi satikt pie «suņiem un kaķiem»
2
,

bet —

Dv bisi nicht auf den Hund gekommen3
,

kā es. —- lavs

pēdējs dzejols,
4 kas tik dziļi kavējas tumšās domās, ari

beidzas ar gaismas staru, — pie tā es arī turēšos, jo pie

mūsu dzīvības pieder taču ne vien tagadne, bet ari pa-

gātne — un mēs taču varam teikt — ari nākotne. Man

gribētos to Tev pateikt arī dzejā, varbūt kādreiz tas iz-

dosies, bet tagad jau pie laika kā pirmais gribu novēlēt

priecīgus svētkus un jauno gadu. —Rainis.

. ■ ■ • ra
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627.

P. BEZRUČAM

Rīgā 1929. gada 16. janvārī

Ļoti godātais, mīļais kolēģi!

Lūdzu Jūs mani atvainot, ka rakstu vāciski, jo jūsu

skaistajā čehu valodā es vajadzības gadījumā lasu, bet

diemžēl nevaru tajā rakstīt. Pēc Jūsu lieliskās grāmatas
«Slezskē pisnē» 1 saņemšanas nosūtu Jums divus manu

drāmu tulkojumus vācu valodā2
,
bet tikai tagad varu Jums

izteikt savu sevišķo pateicību un lielo prieku, kuru Jūs

man ar savu negaidīto dāvanu sagādājāt.
Jauno tautu literatūra kopš ilgāka laika man ir sevišķi

mīļa; vecākos čehu rakstniekus es pazinu no vācu tulko-

jumiem. Kad es lasīju Jūsu dzejas, Jūs pārsteidzāt un

iepriecinājāt mani ar savu neparasto oriģinalitāti un tau-

tiskumu; dažas es esmu pārtulkojis latviski 3
. Tagad es

mēģināšu vēl vairākas pārtulkot, jo mūsu publikā par tām

var atmodināt interesi.

Mūsu tautu kultūru tuvināšanos es uzskatu par sevišķi
svarīgu Eiropas attīstībai un mieram. Jūsu sociālā līdzjū-
tība un Jūsu tiekšanās uz tautas pamatu, strādniekiem,

šajā laikā Jūs izcēla. Varbūt arī tādēļ jūtos Jūsu dzejai se-

višķi tuvs, ka mēs esam laikabiedri un piederam vienam

laikmetam.

Saņemiet, godātais biedri, manus labākos novēlējumus
un sveicienus. 4

Patiesā cieņā Jūsu J. Rainis.

Rīgā 16.1.29.
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628.

K. RUDZĪTEI

Rīgā 1929. gada 24. februārī

Ļoti cienītā K. Rudzīt jkdzel

Abas Jūsu drāmas5 ir skaisti uzrakstītas, es domāju vis-

īsāk un pareizāk izteikt savu spriedumu par tām, kad sa-

cīšu Jums: iesūtāt tās uz sacensību Nacionālā teātrī! Ter-

miņš ir septembris, bet iesūtāt agrāk, lai nekavētu lasī-

šanu. Nosūtīšu Jums Jūsu drāmas, jo Jūs varbūt gribēsat
vēl tekstu redzēt.

Daudz mīļu labdienu!

Rainis.
*

24.2.29.

629.

J. ELIASBERGAM

Rīgā 1929. gada 9. martā

9.3.29.

Ļoti dārgais, mīļais biedri!

Cienījamais jubilār, mēs visi esam nākuši, lai Jums ap-
liecinātu savu cieņu un mīlu un lai Jums atnestu mūsu

vislabākos novēlējumus Jūsu labklājībai un turpmākajam
darbam. Visskaistākie mīlas un cieņas simboli ir un pa-
liek jaukie ziedi un mīļie biedri, kas kuplā skaitā ir ap
Jums. Ja Jūs šodien atskatīsieties uz savu bagāto dzīvi,

kuru esat ziedojuši savu līdzcilvēku labklājībai 1
, tad Jums

šis tālais ceļš gan parādīsies ziediem klāts un saulains,

un Jūs aizmirsīsiet dzīves nepatikšanas. Tikai tad, kad

Jūs apskatīsiet ziedus vāzē, Jūs vāzes dibenā atradīsiet

duļķainu ūdeni. Tās ir dzīves nogulsnes, kas netiek aiz-

taupītas nevienam. Tomēr Jums ir kaut kas, kas gribot
negribot liek aizmirst visu grūtsirdīgo — tā ir tā lielā

lieta, kurai Jūs esat atdevuši savu dzīvi. Šī lielā lieta ir

kā lielā saule, kas visu apzelta un kas ziedoto dzīvi simt-

kārtīgi atdod atpakaļ. Jums ir otrs; jaunatnes cieņa, kura
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vara ir droša; Jūsu dzīve sniedz ne tikai ziedus, bet arī

augļus. Priecājieties par savu dzīvi, tāpat kā Jūsu līdz-

biedri par to priecājas. Jūsu novakars atmirdz skaistā,

sārtā gaismā; sārtā ir mūsu lielās lietas krāsa.

630.

O. KLIĢEREI

Varšavā 1929. gadā, ap 25. martu

Daudz mīļu labdienu un sveicienu no pirmās stacijas

Varšavas. Vēl dienvidi nav jūtami, bet gan jau būs reiz.

Taču izbrauče bij laimīga, lai tāda ir palice Tev. Apstāsi-
mies tagad Vīnē, adrese: Wien 111, Reisnerstr. 38 —Q. 3.

Herrn I. Birsen.

631.

O. KLIĢEREI

Vīnē 1929. gada 29. martā

Sirsnīgs sveiciens no Vīnes, kur esmu jau trīs dienas.

Rīt iet tālāk uz Venēciju. Mana adrese še: Wien 111, Reis-

nerstr. 38, Q. 3. I. Birsen; no turienes sūtīs man vēstules

pakaļ. Venēcijā un Triestā paliksim vairāk dienas, tā ka

es varētu vēl vēstuli no Rīgas saņemt. Mīļus sveicienus.

632.

ASPAZIJAI

Venēcijā 1929. gada 1. aprīlī

Lido, esmu jau Venēcijā kopš divām dienām, rīt brau-

cam tālāk uz Triesti un tad ar kuģi. Vēstules un tele-

grammas varēja sūtīt uz Vīni un tagad uz Triesti Palesti-

naamt'; no turienes mūs sasniegs. Vīnē no Tevis vēl neko

nesagaidīju; rakstīju Tev no Varšavas un Vīnes. Sapņoju
par Tevi un Anniņu. Še ir pašlaik lieldienas, silts. Lido,
lido.

396
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633.

O. KLIĢEREI

Venēcijā 1929. gada 1. aprīlī

Mums še pašlaik ir lieldienas, kuras svin ar lielu pompu.
Esam jau divas dienas Venēcijā, — ir atkal kā sapnis, no

jūras izkāpusi pilsēta. Rīt braucu uz Triesti; tur dažas die-

nas un tad tālāk. Priecīgas lieldienas un tādas pat citas

dienas.

Rainis.

634.

A. PAEGLEI

Venēcijā 1929. gada 1. aprīlī

Priecīgas lieldienas un mīļus sveicienus no Venēcijas!
Rītu jau braucam tāļāk.

Visu labu Jums abiem!

J. Rainis.

635.

B. SKUJENIECEI

Venēcijā 1929. gada 1. aprīlī

Priecīgas lieldienas un mīļus sveicienus no Venēcijas?
Saule še ir, bet vēl auksta, braucu meklēt siltāku. Svei-

cini savus mājeniekus, manu draugu Rainīti 1 un abas

«māsas» v. 1.1.

Rainis.

636.

O. KLIĢEREI

Lauranā 1929. gada 3. aprīlī

Sirsnīgs sveiciens no Lauranas1. Tā ir slavena peldu
vieta līdzās Abacijai dalmatiniskā rivjerā2

. Ļoti skaisti še,
bet vēl par agri, tikko sāk ziedēt; jūra slēgta no salām,
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tā kā ezera iespaids. Palieku še 8 dienas, tā ka es varētu

saņemt še vēstuli no Tevis, līdz šim vēl nekas nav pienā-

cis. No šenes uz Triestu ar kuģi. Sveiciens no

R.

637.

ASPAZIJAI

Lauranā 1929. gadā, ap 3.—4. aprīli
. ■ f

Esmu jau sasniedzis Lauranu, tā ir blakus Abacijai, ag-

rāk ļoti slavena, lieliskas villas un pansijas, bet vēl tuk-

šas; laikam ari nekad tik pilnas nebūs kā agrāk. Maksā-

jam par dienu 7 lati, tāpat kā Lugānā. Skaisti skati, bet

vēl tikko sāk ziedēt. Būsim še 8 dienas, tad braucam ar

kuģi. No Tevis vēl nav ziņas, kaut gan varēja jau būt.

Vari rakstīt ari šurp tieši: Lauranā, Pension Central. Italia.

Lido, lido.

638.

ASPAZIJAI

Lauranā 1929. gada 5. aprīlī

Lido, sēdam Lauranā un salstam, tikai 10 grādu siltuma,

jo bora vējš
1
.

Bet avīzēs lasu, ka Polijā esot sniegs, tad

laikam ari Rīgā auksts. Saule gan mums ir ikdien. Kad

mēs no šenes aizbrauksim, tad adrese būs: Jaffa, Palestīna,
Keren Kavemath; turp var ari telegrafēt. Kad kas svarīgs.
Man drusku iesnas, ceru, ka Tu būsi atveseļojusies. Lido.

639.

O. KLIĢEREI

Lauranā 1929. gada 5. aprīlī

Sveiciens no Lauranas. Še pašlaik liels vējš un paauksts,
kaut gan saule; puķes zied, bet negribot; citkārt rozes jau

februāri, tagad tikai narcises. Es viens pats rakstu, nevie-

nas vēstules nesaņemu, pusvientulība. Visu labu.

Rainis.
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640.

ASPAZIJAI

Lauranā 1929. gada 6. aprīlī

Lido, saņēmu šodien Tavu telegrammu, ka vēstules sa-

ņēmi un esi vesela. Vairāk telegrammas nesūti, ja nav kas

sevišķi svarīgs; jo tas maksā diezgan dārgi. Tavas vēs-

tules vēl nav še pienākušas. — Pēc 4 dienām mēs izbrau-

cam ar kuģi un ap 21. aprīli būsim Jaffā. — Še laiks ne-

labs: vējš un lietus un ap 8° grādi silts. Ceram sasilt Pa-

lestīnā un Ēģiptē. Lido, lido.

641.

O. KLIĢEREI

Lauranā 1929. gada 8. aprīlī

Sirsnīgs sveiciens no Lauranas! Šodien saņēmu Tavu

pirmo vēstuli. Nemaz nebiju gaidījis vēstules, domāju, ka

viens pats rakstīšu, jo grūti izsekot manām mainīgām ad-

resēm. Jo lielāks tagad prieks. Vēstule nākusi tikai 4 die-

nas; varbūt es saņemšu vēl kādu līdz aizbraukšanai. Iz-

braucam 11. aprīlī un būsim Jaffā Palestīnā ap 20. aprīli. Es

rakstīšu no turienes, un vēstules. Visu labu.

R.

642.

O. KLIĢEREI

Lauranā 1929. gada 10. aprīlī

Mana mīļā, gaišā, mazā meitenīte, cik Tu esi brīnišķa!
Es par Tevi vienmēr esmu brīnējies, bet tālumā varbūt

varu vairāk sajūsmināties un saprast visu Tavu vienkār-

šību un skaidrību, noslēgtību un gatavību — varbūt labāk

teikt — slēgtību, jo Tu jau reti man noslēdzies. Jāsmejas,
ka es runāju mūžīgi par saprašanu — acis tik vajga vaļā

turēt un Tevi acīs uzņemt: viss skaidrs un caurredzams

un patiess; tur nav ko gudrot. Tu pareizi bieži man pārmet:
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Ko tu urbies? Ko rocies? Un, kad es Tevi nelaižu mierā,

Tu saki: es sākšu raudāt. Tur mana daba vainīga, kas vien-

mēr urbjas un meklē nez ko sevī un pasaulē. Un laime

taču tepat ir: Tu esi laime. Es gaišā dienā meklēju sauli,

un par ko viņa spīd? Vai es spētu Tevi attēlot, tā kā

Goethe Grietiņu? Tas būtu lielākais uzdevums. Tikai aug-

stāku, modernu, mūsu laika un nākotnes. Jo Tu esi gudra,

darbīga sieviete, lietas koks un tomēr maza, gaiša meitiņa:

bērna vienkāršība, patiesība, tiesība. Un tad Tu neesi sa-

rūgtināta un pārgrozīta, Tu esi pilnīga kā no dabas nākusi,

dzīve nav spējusi Tev neko padarīt. Piekususi Tu esi, tasi

ir viss. Man arī dzīve nav varējusi nekā padarīt, bet tikai

līdz tam laikam, kad es izpildīju savu uzdevumu, — 60. gadā

es to beidzu un tad arī beidzās mana dzīve. Bet arī tad

es nezinu, vai tas tiešām bija mans uzdevums, ko es iz-

pildīju, jeb vai tikai laika uzdevums un mans palika un iz-

gaisa? Lai kā! — tagad šie pēdējie gadi man atvalinums

un dāvana, un Tu biji tā dāvana. Es to nebiju sapratis kā

dāvanu, un beigās nu meklēju vēl, it kā man vēl kas

priekšā. Tā es Tev bieži darīju, pāri, no Tevis ko prasī-

dams un Tevi kurp dzīdams, priekš sevis. Bet ij tā gan es

sajutu vienmēr dziļu pateicību pret Tevi. Tagad tā ir ne

vien dziļa, bet skaidra un redzīga un aptveroša; laime nav

mūsu nopelns, tā nāk no āras, atsaukt to nevar, noturēt

to nevar, saule spīd, kad viņa grib. Bet ar cilvēciskām sau-

lēm ir vēl sarežģījumi: to mūžs nav garš, — un tad tās

gan var spīdēt tikai vienam un ar to savam uzdevumam

aizspīdēt garām un izspīdēt visu savu siltumu un nepa-

turēt sev un savai laimei. Tā ir traģika šīm taisnām, skaid-

rām bērna dvēselēm un tām, kas ir meklētājas un sapra-

tējas, tām vajga to saprast. «Tu es' neko padarījis, —• Tu

es' brīvs no visām strāņēm», tā apmēram bij teikts tanī

vācu rotaļā par to ganiņu, kuru atlaiž brīvu. Nāks pavasars,

un Tu izkūņosies kā dzeltens tauriņš un skriesi saulītē pa

pļavām, Tu esi jauns. Es še skrienu pēc pavasara, ne jauna,
bet pagājuša: es gribu redzēt, kāda bija tā raibā pasaule
un tas pavasars, kuri varbūt būtu bijuši mani, ja es būtu

gājis citu ceļu. Mans dakters saka, jauni iespaidi likšot

man atkal strādāt, bet tur vajga jauna uzdevuma, jaunas

idejas, vienmēr jaunas lielas jūtas, un man palikusi tikai

vienaldzība. Tu savā vēstulē raksti par sevi ko līdzīgu,
bet tas ir Puškins. Bet. lai kā, lai kā! es esmu Tevi atradis

un laimīgs bijis un pateicīgs un pieticīgs tapis. — Rīt no
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rītus, 11.4.29., izbraucu ar kuģi. Palestīnā būšu laikam ne-

dēļu un Ēģiptē arī, un no Palestīnas braukšu atpakaļ. Var-

būt vēl varētu rakstīt uz Keren Kajemath — Jerusalem,

bet laikam vēstules turp iet ilgi un nekārtīgi. No Vīnes gan

man pareizi pakaļ sūtīja un sūtīs arī turpmāk, bet tomēr

tālumā ir jau risks. Es arī nemaz nebiju cerējis, ka sa-

ņemšu no Tevis vēstules še un taisījos uz lielu gaidīšanu
līdz mājās braukšanai, nu saņemdams ļoti priecājos. Tavas

vēstules manim atgādināja Tevi tik spilgti, ka iespaids

izlējās šinī garajā vēstulē, kura nu Tev jālasa. Tev arī

jālasa parastās pamācības: gādā par veselību; labi, ka ko-

pies mājās, bet nelabi, ka nepriecājies; noliec pāris eksā-

menus, kamēr esi netraucēta; nebēdājies nemaz un nekad

arī ne; nerūpējies par mani, man iet labi, dakters saka, ka

es uzbarojies un nākotnē vēl vairāk uzbarošoties; no jūras

slimības man arī neesot jābaidās, — laikam vienīgās bailes

no augoša liela —ne mēneša,—bet vēdera, — bet jau kāds,

kas to vēdera lielumu nospārdīs kājām. Tātad Tu redzi:

izredzes tikai labas. Un atrautība no visa bijušā, jauna

apkārtne, jaunas sarunas, jauna ēšana — tiešām dara vie-

naldzīgu pret bijušo; Tu viena palieci tā zelta stīdziņa, kas

sien vēl mani pie manis, Tu mīļā, dārgā, labā, Tu mazā

gaišā meitenīte. — Tava otrā vēstule no 4.4.29. ir pilna
ar maziem pabēdīgiem, — bet tomēr — smiekliņiem; tu-

ries, mīļo draudziņ, — nenoslēdzies priekiem un dzīvei,
dzīvo savu dzīvi, ne uzdevumu! Tu redzi, kā man izgāja
ar uzdevuma dzīvošanu. Esi tik gaiša, kā Tava daba to

rāda, ej dabas ceļu. Man Tu būsi vienmēr gaiša, spoža
zvaigznīte, kas nekadnenoiet no debesīm un kuru arī dienu

var redzēt tas, kas iekāpis tumšā pagrabā. Nu sveicini vēl

mājniekus, Idu, — gan jau viņa arī izies ceļā. Visu labu

un mīļu Tev, mīļo draudziņ!
Tavs Rainis.

643,

ASPAZIJAI

Triestā 1929. gada 11. aprīlī

Lido, saņēmu no Tevis 6, aprīlī telegrammu, ka Tu vēs-

tules saņēmusi, esi vesela un sūti vēstules. Lauranā, kur

es sabiju 8 dienas, neviena Tava vēstule neatnāca. Domāju,
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ka saņemšu tādas Triestā, Palestinaamt, bet, kad šodien.

11. aprīlī, še atbraucu un pieprasīju, tad nevienas vēstu-

les še neatradās. Nu jau tādas man grūti tiks pakaļsūtītas,
jo šovakar es aizbraucu ar kuģi uz Jaffu un vēstules turp
tiekot sūtītas tikai reiz par nedēļu. Varbūt kur kāda pār-

skatīšanās notikusi. Es Tev rakstīšu atkal no Jaffas, t. i„

Palestīnas, kur nonākšu apmēram pēc 5 dienām. Tur un

Ēģiptē laikam paliksim 2 nedēļas, bet tuvāko Tev pazi-

ņošu. Ja ir kas itin svarīgs, vari rakstīt vai telegrafēt uz

adresi: Keren Kavemath, Jerusalem. Es esmu vesels. Tava

telegramma saka, ka Tu arī esi vesela, cerēšu, ka būsi arī

turpmāk. Lido, lido, lido.

644.

J. SUDRABKALNAM

Fiumē 1929. gada 11. aprīlī

Mīļais draugs, Jūs ļoti brīnēsaties, saņemdami šo kartiņu

no Lauranas. Vēl vairāk brīnēsaties, lasīdami cēloni: es

šodien pirmo reizi lasu Jūsu vēstuli no 17.10. 26. tanī ne-

vajadzīgā incidentā1
.

Man toreiz pietika ar saņemšanas
faktu. Tagad priecājos, cik Jūs mīlīgs cilvēks, un gribu
to Jums pateikt, — mīlīgāks nekā še man pavasars. Braucu

meklēt citu pavasari Ēģiptē. Daudz labdienu no Jūsu

J. Raiņa.

645.

ASPAZIJAI

1929. gada 12. aprīlī

Lido, pirmā diena jūras braucienā: klusa, saulaina diena,

vējš gan ir, bet nemana kuģa šūpošanu — jūras slimībai

nav vietas. Rīt vēl pēdējā piestātne Itālijā — Brindizi 1
,

tad

Jaffa. Ceru, ka tālākais brauc[iensj labs. Lido.
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646.

O. KLIĢEREI

1929. gada 12. aprīlī

Vakar bijām vēl Triestā, šodien visu dienu jūra; vēl

piestātne, pēdējā, Itālijā: Brindizi, tad tikai jūra līdz Jaf-

fai. Skaists brauciens, līdzena jūra, saules diena, inteli-

ģenta sabiedrība: visas tautības un ticības, tik manas nav.

Rakstīju Tev no Lauranas garu vēstuli. Visu labu.

R.

647.

ASPAZIJAI

Haifā 1929. gada 23. aprīlī

Lido, esmu jau piecas dienas Palestīnā, vienmēr mani

vadā apkārt un ēdina, un viesina, un uzrunā tik bieži, ka

nebija laika pat kartiņu uzrakstīt. Pašlaik esam triju dienu

garā ceļojumā pa visu Palestīnu automobilī. Pirmās die-

nas bijām Telavivā, tad Jeruzalemē un pie Ģenecaretes
ezera

1
,

un braucam vēlreiz uz Teļavivu un Jeruzalemi. Uz

Ēģipti paliks maz dienu. Še skaista zeme. Pašlaik lietus.

Lido, lido.

648.

O. KLIĢEREI

Haifā 1929. gada 23. aprīli

Sirsnīgs sveiciens no Ģenecaretes ezera malas, kur visas

vietas vēsturiskas, jaunā derībā aprakstītas. Esmu Pales-

tīnā jau piecas dienas, bet tik daudz nodarbināts, ka ne-

spēju agrāk ne kartiņu uzrakstīt. Es esmu še valdības

viesis, nupat trešo dienu mani vadā automobilī pa visu

Palestīnu. Skaista, tikai līst lietus. Nogurdina pastāvīgie
rauti un vakari, kur jāēd un par atmaksu jārunā. Viss līdz

pēdējam uz valdības rēķina. Uzņem ļoti, pat ārkārtīgi
laipni. Visu labu.

R.
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649.

O. KLIĢEREI

Jeruzalemē 1929. gadā, ap 25. aprīli

Sirsnīgs sveiciens no Jeruzalemes! Rīt brauksim apska-
tīt Raeles kapu un Betlemi. Visas dienas neganti aizņem-

tas, tādēļ arī apbraucām gandrīz visu Palestīnu 3 dienās,

un tagad mazāki braucieni, kas aizņems kopā 10 dienas.

Diezgan liels nogurums, mūžīga rautu ēšana un runāšana,
bet ļoti daudz interesanta, še vēl entuziasms, kāda mums

nav vairs; še dzīvot var labi.

650.

ASPAZIJAI

Telavivā 1929. gadā, ap 23. aprīli— 1. maiju

Lido, apbraucām lielu daļu Palestīnas trijās dienās; vēl

brauksim uz Bētlemi un Nāves jūru, vēl uz Telavivas svēt-

kiem, uz Makabi1, un uz «Holinces» izrādēm, uz 1. Maija
svētkiem un uz

_

diplomātiskiem] raut[iem] un varbūt

2. majā tiksim uz Ēģipti. Lido.

651.

O. KLIĢEREI

Telavivā 1929. gada 6. maijā

Sirsnīgs sveiciens no Gedeiras kolonijas, t. i,, netāli no

Telavivas «pavasara kalna» 1
.

Divas nedēļas mūžīgā steigā
apbraukāju visu Palestīnu, visur laipnākā pretī nākšana,
rauti un runas, tā ka nu gribas reiz klusu ciest. Še meklē-

jām klusumu, bet būs jāiet arābu_ kāzās un kolonistu cie-

mos. 7. majā izbraucu galīgi uz Ēģipti un uz mājām. Sa-

ņēmu vēl še vēstuli no 9. aprīļa. Visu labu.
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652.

ASPAZIJAI

Telavivā 1929. gadā, ap 6. maiju

Lido, pašlaik pāris dienas atpūšamies Gedeirā, tad otr-

dien, 7.5., izbraucam uz Ēģipti un uz mājām. Še jau ir

karsts, un Ēģiptē būs vēl karstāks, tā ka ilgi nepaliksim.
No Tevis tās solītās vēstules tā ij nedabūju. Šodien jāiet

uz arābu kāzām. Drīz būšu mājās. Lido, lido.

653.

A. PAEGLEI

Telavivā 1929. gadā, ap 6. maiju

Sirsnīgs sveiciens no Gedeiras kolonijas, netāli no Tela-

vivas. Ar lielu prieku saņēmu Tavu vēstuli, brīnījos, kur

Tu dabūji adresi. Daudz paldies par fotogrāfiju. Biļetes

krāšu, kaut še tramu nav, bet Itālijā. Še skaisti un daudz

savādību. Šis ir žīds no Avebijas-demenes.
1
Man Telavivā

jārunā par Latviju
2
, tad tūliņ prom uz Ēģipti. Ir jau kavēts,

drīz būsim mājās. Varbūt tad Tu būsi jau tāli.

Visu labu — Tavs Rainis.

654.

O. KLIĢEREI

Kairā 1929. gada 9. maijā

Sirsnīgi sveiki, no Ēģiptes nāk labākie vēlējumi; pašlaik
esmu jau Kairā. Šodien saredzējāmies ar veciem varau-

siem 1
un skaistām mirušām ķēniņienēm. Viņi laipni pretī

smaida, neviena nav briesmīga, arī tad ne, kad uzstā-

jas uz ienaidnieka galvas. Biju pie piramīdām, jāju uz

ēzeļa un kamieļa, runājos ar arābiem un bifeļiem, tomēr

Ēģipte. Visu labu.

R.
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ASPAZIJAI

Kairā 1929. gadā, ap 9. maiju

Lido, esam jau kopš vakardienas Ēģiptē un Kairā; sena

Ēģipte grūti atmostas, visapkārt modernā un bez tam tū-

risti; arī pavadoņi neļauj atrast sajūtu. Staigājam nu pa

muzejiem, apmeklējām arī trīs piramīdas pie Kairas; rīt ci-

tas redzamības. Paliksim še 3 dienas, tad uz Aleksandriju.
Lido, lido.

656.

A. PAEGLEI

Kairā 1929. gadā, ap 9. maija

Sirsnīgs sveiciens no Kairas! Daudz redzējām, daudz

dzirdējām, pilns iespaidu braucu uz mājām. Rīt ar «Helo-

naru» uz Venēciju un drīz būšu mājās. Visu labu,

J. Rainis.
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Kopotu rakstu 23. sējumā ievietotas Raiņa vēstules, kas rakstītas

laikā no 1914. gada augusta, t. i., no 1. pasaules kara sākuma līdz Raiņa

nāvei 1929. gada septembrī. Tādējādi tās veido divas stipri atšķirīgas

.vēstuļu grupas. Pirmā — kara, revolūciju un pilsoņu kara periodā rak-

stītās vēstules. (Liela daļa šā perioda vēstuļu parakstītas ar pieņemto

vārdu — Arturs Nagliņš, resp. A. Nagliņš.) Otrā grupa ir buržuāziskās

Latvijas laika vēstules.

Pirmās grupas vēstules rakstītas Raiņa Šveices emigrācijas perioda

pēdējos gados. Dzejnieks joprojām dzīvo galvenokārt Kastaņolā, samērā

bieži uzturas Lugāno un dažkārt ārstēšanās nolūkā Lozannā. Dažreiz

viņš aizbrauc ari uz Cīrihi. Aspazija kara apstākļu dēļ tik bieži vairs

neuzturas Šveices dziedniecības iestādēs, un līdz ar to ir maz viņai

rakstītu vēstuļu. Šā perioda beigās abi dzejnieki intensīvi gatavojas at-

griezties dzimtenē, tādēļ 1919. un 1920. gadu mijas un 1920. gada sā-

kuma vēstulēs galvenokārt skarti jautājumi, kas attiecas uz mājup-

ceļu.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu kara gados Rainis mazāk inten-

sīvi sarakstās ar dzimteni, jo pasta satiksme ar to ir ļoti apgrūtināta.

Diezgan plaša korespondence viņam izveidojas ar dažiem Šveices sa-

biedriskajiem darbiniekiem, žurnālistiem, tāpat ar ārzemēs dzīvojoša-

jiem latviešu, krievu un lietuviešu emigrantiem. Sarakste ar šiem ad-

resātiem samērā vispusīgi raksturo Raiņa intereses, domas, uzskatus,

problēmas, kas viņu nodarbina. Vēstules sava sabiedriskā nozīmīguma

ziņā ir diezgan neviendabīgas. Ir tādas, kas sniedz bagātīgu materiālu

par Raiņa uzskatiem vēstures, sabiedrības attīstības, kultūras, mākslas,

folkloras jautājumos, viņa ētikas izpratni. Sevišķi nozīmīgas un intere-

santas šai ziņā ir tās vēstules, kas rakstītas Raiņa tuvajam draugam
marksistam Paulam Daugem, dzejnieka māsai Dorai Stučkai un Pēte-

rim Stučkām, Šveicē studējošajām latvietēm māsām Natālijai un Mildai

Robiņam. Raiņa 1915. gadavēstules Natālijai Robiņai būtībā ir no mar-

ksistiskām pozīcijām rakstīts Latvijas vēstures konspektīvs izklāsts

(58. un 59. vēst.).

Nozīmīgas ir Raiņa 1918. un 1919. gadā rakstītās vēstules franču lite-

rātam Kamilām Mobēram, kurš kopā ar iepriekšminēto Natāliju Ro-
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Mau tulkoja franču valodā Raioa «Uguni un nakti». Pēc Natālijas Ro-

biņas pāragrās nāves 1918. gadā K. Mobērs palika bez palīga, jo

N, Robiņa bija rakstījusi parindeņus, bet viņi drāmu atdzejojis. K. Mo-

bērs griezās pie Raiņa ar daudziem jautājumiem par lugas saturu un

izveidojumu, par latviešu mitoloģiju un folkloru, jo viņš daiļdarbu

bija uztvēris pirmām kārtām kā mitoloģisku. Rainis vēstulēs X, Mo-

bēram sniedz daudz vērtīgu ziņu par latviešu folkloru, etnogrāfiju un

mitoloģiju, kā arī to pētniekiem un tai pašā laikā norāda uz savu

«Uguns un nakts» ieceri un izpratni —- tā «iecerēta mazāk mitoloģiskā,

cik modernā simbolisma garā» (312. vēst.).

Raiņa epistulārajā mantojumā ir arī virkne mazāk nozīmīgu vēs-

tuļu, kuru tematika nesniedzas pāri ikdienas rūpēm un sadzīves jautā-

jumu kārtošanai. Tomēr no visām šīm vēstulēm kopumā veidojas priekš-

stats par Raiņa dzīvi un rūpēm. Kā jau tas mēdz būt jebkurā plašākā

epistulārā mantojumā vispār, ne vienmēr katrs rakstītāja vārds un

spriedums identificējams ar viņa sabiedriskajiem, ētiskajiem vai estē-

tiskajiem uzskatiem. Daudz kas atkarīgs ari no vēstules adresāta. Daž-

kārt atsevišķiem izteicieniem var būt gadījuma raksturs.

Pirmais pasaules karš un 1917. gada februāra buržuāziski demokrā-

tiskā revolūcija, Lielā Oktobra sociālistiskā revolūcija, pilsoņu karš,

1918. gada revolūcija Vācijā nevarēja neietekmēt Raiņa —- dzejnieka un

sabiedriska darbinieka, cīnītāja, domātāja — izjūtas, pasaules uztveri,

domas un uzskatus. Rainis, būdams mākslinieks, reizēm ļoti emocio-

nāli reaģēja uz politiskajiem notikumiem. Tas atspoguļojas viņa daiļ-

radē un ir jau skaidrots Kopotu rakstu zinātniskā izdevuma iepriekšējo

.sējumu komentāros, it īpaši lugām — «Spēlēju, dancoju», «Krauklītis»,

dramatiskajai poēmai «Daugava», arī dzejoļiem. Vēl tiešāk un dažkārt

pat vēl spēcīgāk politiskie notikumi atspoguļojas dzejnieka korespon-

dencē, jo te parādās viņa spontānā, vēl nepārdomātā reakcija uz tiem.

Dažkārt attiecīgu politisku situāciju Rainis neizprot tāpēc, ka, dzīvodams

emigrācijā, viņš nereti saņem fragmentāru, vienpusīgu, tendenciozu un

pat nepareizu informāciju par to vai citu notikumu gaitu. Taču vien-

mēr un konsekventi Rainis sevi atzīst par revolūcijas, proletariāta dzej-

nieku. Pamatšķiras intereses viņš stāda augstāk par visu. «Kur izšķi-

roša cīņa starp kapitālismu un sociālismu, es varu būt tikai sociālisma

pusē, kā es vienmēr esmu bijis..» raksta Rainis D. un P. Stučkām

1918. gada oktobrī (336. vēst.).

Raiņa šī perioda vēstulēs izvirzītas daudzas problēmas, kuru risinā-

šanā vērojamas grūtības, kļūdīšanās, reizēm arī nepareiza izpratne. Tāda

ir Raiņa attieksme pret karu un partijas taktiku kara jautājumā, kā

arī nacionālās kultūras, tautiskuma un patriotisma izpratne. Un 10. gadu
sākumā — Raiņa ilūzijas par buržuāziskās Latvijas valsts demokrātisko

raksturu, kas it kā pieļauj brīvas attīstības iespējas arī uz sociālismu,

Svarīgi ir izprast, kādēļ un kā Rainis varēja nonākt pie vienpusīgiem
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vai iluzoriem secinājumiem. Būdams humānists, Rainis nosoda karu vis-

pār. Dzejnieka jūtīgā dvēsele sāpīgi reaģē uz kara izraisīto postu un

iedzīvotāju ciešanām, par kurām raksta pasaules prese, Sī reakcija

ir mazāk prāta izsvērta kā jūtu diktēta•— emocionāli mokoša. īpaši tad,

kad runa ir par ķeizariskās Vācijas armijas iebrukumu Baltijā. Ar bez-

galīgām šausmām savas zemes patriots seko Kurzemes okupēšanai

1915. gadā un nonāk pilnīgā izmisumā, kad vēlāk tiek ieoemta ari

Rīga. Dzejniekam tā ir mūžsenā latviešu tautas ienaidnieka Melnā bru-

ņinieka atgriešanās, pret kuru viņš sāka idejisku cīņu jau «Ugunī un

naktī». Var sacīt, ka dzejnieka kara gadu daiļrade lielā mērā vijas ap

centrālo tēmu — cīņu pret tautas gadsimtu naidniekiem — ģermāņu

militārismu un vācu muižniecību. Tas ir Kungs, kas atgriežas, lai sūktu

tautas asinis («Spēlēju, dancoju»), tas ir Svešzemnieks, kas nolaupa

Magoni — Kurzemi («Krauklītis»), tās ir tautas ciešanas un brīvības

ilgas likteņupes krastos («Daugava»).

Raini šausmināja doma, ka, uzvarējuši karā, vācu militāristi un muiž-

niecība jaunajā vēsturiskajā situācijā pilnībā realizēs savus agrākos

plānus Baltijā: iznīcinās vietējos iedzīvotājus un to kultūru, kolonizēs

latviešu zemi ar vācu zemniekiem. Vai bija pamats dzejnieka bažām par

latviešu tautas iznīcināšanas iespēju? Vai tā bija objektīva informācija,

no kuras vadījās Rainis savos izmisīgajos secinājumos un ierakstos die-

nasgrāmatās un vēstulēs?

Daudzi fakti jau toreiz apstiprināja, ka vācu militārisma invāzija

nesa reālus iznīcības draudus latviešu tautai. 1915. gadā Vācijā tika no-

dibināta t. s. Baltijas Uzticības padome (Baltische Vertrauensrat), lai

propagandētu Baltijas pievienošanu Vācijas reiham.* Padome, kurā

īpaši aktīvi bija baltvācieši, iesniedza dažādus memorandus ķeizaram,

kancleram, armijas virspavēlniecībai, reihstāga deputātiem, redakcijām.

lesniegumu nosaukumi vien izkliedē jebkādas šaubas par autoru īsta-

jiem mērķiem. Piemēram: «Cēloņi, kas kategoriski prasa Baltijas pie-
vienošanu Vācijai», «Baltijas provinču saimnieciskā nozīme Vācijai»,
«Vai Krievijai piederošo provinču pievienošana Vācijai būs izdevīga tai

no militārā viedokļa?». Rainis bija pietiekami informēts par Baltijas un

pirmām kārtām Kurzemes anektēšanas sludinātāju aktivitāti. Dzejnieks

pats rakstīja ārzemju presē un aicināja citus atmaskot Vācijas plānus

kolonizēt un pārvācot Baltiju. Tāds ir Raiņa protests pret Vācijas valsts

kanclera T. Bētmana-Holvēga oficiālo paziņojumu reihstāgā 1916. gada

aprīlī, ka Vācija nekad labprātīgi neatdos «reakcionārajai Krievijai

Vācijas un tās sabiedroto atbrīvotās tautas starp Baltijas jūru un Vols-

nijas purviem, vienalga, vai tie būtu poļi, lietuvieši, baltieši vai lat-

vieši»**. Raiņa parakstīta, «Protesta rezolūcija pret nodomāto Latvijas

* Krupņikovs P. Melu un patiesības palete. R., 1980, 109.—110, lpp.
-** Citēts no KR, 18. sēj., R., 1983, 448. lpp.
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pievienošanu Vācijai» tika publicēta vairākās Šveices un ari Krievijas

avīzēs. (Tuvāk skat. «Protesta rezolūcijas..» publikāciju KR, 18. sēj.,

448. lpp. un piezīmi tai 686.-687. lpp., kā ari 163., 165., 167., 168. vēs-

tules un piezīmes tām.)

1916. gada 26. un 28. decembra vēstulēs (236. un 237.) levērojama-

jam Šveices zinātniekam un sabiedriskajam darbiniekam O. Forelarn

latviešu dzejnieks un patriots norāda uz Panģermāņu savienības uz-

saukumu «Ansiedlungshilfe» («Palīdzība nometinātajiem»), kas patiesībā

ir Baltijas kolonizēšanas plāna izklāsts: «To, ka arī vācu valdība grib

mūsu Kurzemi «pārvāciskot», rāda Bētmanam-Holvēgam tuvu stāvošā

Hansa Delbrika raksts laikrakstā «Tag»; tur ir rakstīts: «Kurzeme mums

katrā ziņā stingri jātur.»» (237. vēst.) Dzejniekam Šveicē iznāca aci

pret aci tikties ar Uzticības padomes pārstāvi baronu F, Ropu. Tas no-

tika Lozannā 1916. gada jūlijā t. s. Eiropas Tautību konferencē, kurā

līdz ar F. Ropu bija ieradies arī Kurmāles muižas īpašnieks S. Brēd-

rihs — 1905. gada revolucionāru bende un Kazdangas brīvkunga
K. Manteifela pasākumu kvēls atbalstītājs Kurzemes kolonizēšanas

lietā. Ar asu, pret vācu muižniecību vērstu runu šajā konferencē uz-

stājusies A. Krauze-Ozoliņa. F. Rops, kā atzīmēts viņa atskaitē, vairāk-

kārt esot runājis ar Raini un nekautrējoties pateicis, ka latvieši nolemti

iznīcībai — viņu pretvāciskās nostājas dēļ: «īstenībā es saskāros ar

latviešiem tikai naidīgi; Man bija vairākas sarunas ar viņu vadītāju
Raini. Es paskaidroju viņam, ka Krievijai draudzīgā un Vācijai nai-

dīgā latviešu nostāja norāda mums to ceļu, pa kādu mums jāiet at-

tiecībās ar latviešiem: tas ir galīgā naida ceļš, kam būtu jābeidzas ar

latviešu tautas iznīcināšanu.»*

Atklāti izteiktie draudi un satriecošās ziņas par notikumiem vācu

okupētajā Kurzemē noveda Raini izmisumā, salauza fiziski. Tas viss at-

spoguļojas tā laika sarakstē.

Faktiskā informācija par stāvokli Kurzemē, domājams, Rainim nebija

sevišķi plaša. Ķeizariskās Vācijas cenzūra pilnīgi nobloķēja jebkuru

objektīvāku ziņojumu. Tādēļ ir pamats secināt, ka par drausmīgo vācu

okupācijas jūgu Kurzemē dzejnieks sprieda pēc analoģijas, salīdzinot

to ar Beļģiju, kurā saimniekoja vācu armija. Sabiedroto prese nikni

rakstīja par vācu okupācijas varas iestāžu piekopto beļģu tautas pār-
vācošanas politiku, par zemes nežēlīgo izpostīšanu un izlaupīšanu, par

vietējo iedzīvotāju padzīšanu un iznīcināšanu. Visi godīgie cilvēki juta
līdzi beļģu tautai. Rainim bija pamats šausmināties, ka Kurzemes iedzī-

votāju stāvoklis ir vēl drausmīgāks, jo tur rīkojās Baltijas baroni, kuri

zvēriskā naidā alka pēc atriebes par 1905. gada notikumiem. Jau mi-

nētajā vēstulē N. Robiņai dzejnieks rakstīja: «. .vāci jau iegājuši Kur-

zemē un ieņēmuši kopš 2 nedēļām Liepāju: briesmas vislielākās, un

*

Krupņikovs P. Melu un patiesības palete. R„ 1980, 111, lpp,
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visai zemei vajadzētu aizstāvēties unpalīdzēt krievu karaspēkam, jo mēs

visi zinām, ka pret nesistemātisko pārkrievošanu mēs atturēsimies [sa-

glabāsim latvisko mentalitāti], bet pret sistemātisko pārvācošanu, kāda

piekopta Beļģijā, pret visas zemes izdedzināšanu, pret iedzīvotāju ap-

kaušanu un izdzīšanu mēs, maza tauta, neatturēsimies» (59. vēst.). Dzej-

nieka traģiskā nojauta un paredzējumi izrādījās visai tuvi patiesībai.

Taču tā bija tikai lietas viena puse, un, skatot to atrauti no citām sa-

karībām, varēja rasties vienpusīgs secinājums, kā to redzam šajā ga-

dījumā: Rainis aicina «palīdzēt krievu karaspēkam». V. ī. Ļeņins v. c.

boļševiki analizēja pasaules kara notikumus sociāli ekonomiskā kop-

sakarībā, kas ļāva ieskatīties dziļāk notikumu būtībā un izdarīt parei-

zus politiskus secinājumus.

V. I. Ļeņins, kas kara laikā tāpat uzturējās Šveicē, 1915. gada va-

sarā sarakstītajā darbā «Sociālisms un karš» izdalīja īpašu nodaļu

«Beļģijas piemērs». V. Pļehanovs un citi sociālšovinisti, argumentēdami

nostāšanos savu karojošo valdību pusē un uzveļot visu vainu vācu im-

periālismam, atsaucās uz mazās Beļģijas traģisko likteni, uz beļģu tau-

tas ciešanām. Ja runa būtu tikai par beļģu tautas atbrīvošanu, tad,

rakstīja V. I. Ļeņins, «.. sociālistu simpātijas, protams, būtu Vācijas
ienaidnieku pusē. Tomēr lieta taisni ir tā, ka «trejsabiedrība (un četr-

sabiedrība)» ved karu ne Beļģijas dēļ,.»* Antantes valstis karoja savu

imperiālistisko mērķu dēļ. Tas bija karš par kolonijām, par imperiālis-

tiskā laupījuma pārdalīšanu, par tautu apspiešanu un ekspluatēšanu,

tātad netaisnīgs no abām karojošām pusēm. «Kāda gan te var būt runa

par «tēvijas aizstāvēšanu»?? [..] Kas attaisno piedalīšanos šajā karā, tas

nāciju imperiālistisko apspiešanu padara mūžīgu. Kas sludina valdību

tagadējo grūtību izmantošanu cīņai par sociālo revolūciju, tas aizstāv

patiesi visu nāciju patieso brīvību, kura realizējama, tikai pastāvot so-

ciālismam,»** secināja V. I. Ļeņins.

Dzejnieka 1914.—1916. gada piezīmēs, vēstulēs un citos materiālos

nav izdevies atrast atzīmes par V. 1. Ļeņina rakstu lasīšanu. Daļēji šīs

fakts izskaidrojams ar to, ka Rainis konflikta ar J. Jansonu (Braunul

dēļ (skat. KR, 22. sēj.) pārtrauca jebkurus sakarus ar LSD vadību un,

domājams, nesaņēma partijas literatūru, kādēļ bija vāji informēts par

revolucionārās Sociāldemokrātijas viedokli un tās taktikas argumenti-

ciju kara jautājumā. «No tā laika man nav vairs nekā kopīga ar

officiālo] partiju,» rakstīja dzejnieks P. Daugem 1915. gada oktobrī.

«Bet jo tuvāka man tapa proletariāta lieta, kura nu bija atstāta no-

vārtā un kuru nu vajdzēja glābt» (99. vēst.).

Protams, latviešu dzejnieks bija dzirdējis boļševiku lozungu: pār*

vērst imperiālistisko karu revolucionārā pilsoņu karā, taču nebija tā

*
Ļeņins V. I. Raksti. 21. sēj., 263. — 269. lpp.

**
Ļeņins V. I. Raksti. 21. sēj., 269, lpp,
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dialektisko jēgu sapratis. Ir atrodamas vietas Raiņa vēstulēs, kur viņš

izsakās pret Cimmervaldes konferences lēmumiem. Jāsaka vēl vairāk:

latviešu lielinieku* attieksmi pret karu Rainis ir neticami pārpratis un

satraukuma brīžos to visai dīvaini skaidrojis un nosodījis. Tā, pavisam

odiozi skan viņa secinājums, ka lieliniekiesot.., pārdevušies vācu mi-

litāristiem (skat. 25., 37., 43., 45., 55. vēst.).

Latviešu revolucionāram bija pamats neuzticēties Vācijas sociālde-

mokrātu līderiem, kas, izņemot nelielo kreiso grupu, bija ieslīguši so-

ciālšovinismā un aicināja «aizstāvēt tēvzemi», t. i., militāristisko Vā-

ciju. Un šķiet, nebija pasaulē otra tāda ļaunuma kā vācu militārisms,

kuru tik kaismi Rainis tika nīdis un apkarojis. Tas aizmigloja dzejnieka

acis un viņš nesaskatīja citus kara vaininiekus.

Taču Raiņa pozīcija principiāli atšķīrās no latviešu buržuāzijas pozī-

cijas, kas organizēja latviešu bataljonus, lai izkalpotos cara valdībai.

Pie tam viņa secinājumi kara jautājumā atšķīrās gan no II Internacio-

nāles sociālšovinistiem, gan latviešu maziniekiem — «aizsardzībniekiem».

«Šī [sociālšovinistu] teorija māca atteikties no revolucionārās rīcības

un sagatavošanās tai īstā revolūcijas momentā,»** uzsvērts redakcijas

rakstā, ar ko tika ievadīts žurnāla «Komunists» 1. numurs 1915. gada

20. maijā. Šis žurnāls iznāca Šveicē 1915. un 1916. gadā un tika dibi-

nāts tiešā V. I. Ļeņina vadībā. Minētais ievadraksts beidzās ar aicinā-

jumu proletariātam «cīnīties par demokrātisku republiku Krievijā un

sociālistisku apvērsumu Rietumeiropā»***.

Rainis palika uzticīgs proletariātam un revolūcijai. A. Krauzei-Ozoli-

ņai (106. vēst.) viņš tieši noprasa; «..vai Jūs cerat Latvijas atsvabinā-

šanu ar vācu junkurības vai krievu proletariāta palīdzību?» īslaicīgi

nomaldi un izmisuma brīži, kā rāda korespondence, nevar satricināt

dzejnieka pārliecību, ka revolūcija un pamatšķira, proletariāts viņam

atnesīs «brīvu Latviju». «Nē, progress ir vienīgi gaidāms nē no uzva-

rošā vācu militārisma, bet no krievu revolūcijas, kura tiks gan galā

arī ar uzvarošo krievu militārismu, vāju un iegraustu jau 1905. gadā,
bet ne ar vācu militārismu, kurš jau pirms uzvaras ir sagrāvis savu vācu

sociāldemokrātiju, tā ka tā seko viņam un nemaz nedomā uz revo-

lūciju,» rakstīja Rainis 1914. gada 18. decembrī (37. vēst.).

Latvijas nacionālistiskā emigrācija mēģina uzstiept viedokli, ka Rai-

nis esot bijis «rietumu orientācijas» piekritējs un fabricē dažādas pret-

padomju un pretkrievu insinuācijas. Dzejnieka daiļrade un īpaši viņa

* Turpmāk komentāros vārdi «lielinieki» un «mazinieki» tiek lie-

toti atbilstoši Raiņa terminoloģijai un rakstībai tā laika presē.

** Kommvhhct, 1984, Ns 6, c. 99.

***
Turpat, 100. Ipp.
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korespondence apgāž šīs falsifikācijas. Rainis augstu vērtē Krievijas

valsts vēsturisko lomu, kas Baltijas tautas «dažā ziņā aizstāvēja pret

vāciem, tiem kultūrtrāgeriem» (59. vēst.). Rainis bieži uzsvēra latviešu

un krievu tautu likteņu kopību, cīnoties pret ģermāņu militāristu in-

vāziju. «.. mēs, latvieši-leiši, kā patstāvīga tauta un valsts, esam

pēdējais un stiprākais cietoksnis, kas aizstāv Petrogradu un līdz ar to

Krieviju; kad krīt Rīga un Latvija, tad krīt arī Petrogrāda un Krie-

vija» (62. vēst.). Savas tautas, latviešu pamatšķiras nākotni dzejnieks

nesaraujami saistīja ar jauno, revolucionāro Krieviju, ar krievu prole-

tariātu. Savā korespondencē dzejnieks ātrrakstā dažreiz lieto vārdu

«krievi» ne krievu tautas, bet Krievijas cariskās valdības vai valdošās

šķiras apzīmēšanai (un kritizēšanai) un vērīgs lasītājs ikreiz to sapra-

tīs.

Lasot vēstules, lasītājs redzēs, ka Rainim reizumis uzmākušies izmi-

suma un melnas bezcerības brīži, kad licies, ka viņa tautai «nazi liek

pie rīkles» un ka nav nekur glābiņš atrodams. Daiļradē šis izmisums

tika izkliegts «Daugavā». Korespondence rāda ari to, ka latviešu pat-
riots un internacionālists ir parādījis sabiedrisku aktivitāti, meklē-

dams ceļus savas tautas glābšanai. Taču visi meklējumi galu galā iz-

rādījās iluzori, ko dzejnieks pats vēlāk rūgti atzinis. Vilšanās bija ne-

izbēgama tādēļ, ka izejas punkts izrādījās aplams: imperiālistiskā

pasaules kara vienpusīgs traktējums. Tā, Rainis piedalījās Šveices lat-

viešu nacionālās komitejas dibināšanā 1915. gada beigās un tās darbībā.

Komitejas nodoms ir izdot laikrakstus, izveidot informācijas biroju,

sagatavot brošūras par Latviju un latviešiem, par latviešu tautas lik-

teni pasaules karā. Komiteja cer iepazīstināt Eiropu ar latviešu tautu,

tās vēsturi, kultūru, literatūru. Latviešu komiteja Šveicē, tās kopkomitejā

ieņem lielu vietu Raiņa 1916. gada sarakstē.

Rainis sākumā domāja, ka kultūras un informācijas darbā būs iespē-

jams sadarboties ar demokrātiski noskaņotajiem buržuāzijas pārstāvjiem.

«Kopā strādāšanu ar visām progresīvām partijām, arī pilsoniskām, mūsu

atsvabināšanas cīņā es aizstāvu, kā vienmēr. Tas nenozīmē priekš mums

atteikšanos no proletāriskas pārliecības, nedz vadības nodošanu pilsonis-

kās rokās. Kur kopā strādāšana iet līdz kopēju organizāciju dibināšanai,,

tur priekšstāvībai jābūt proporcionālai spēku attiecībām. Demokrātisma

princips nepieciešams, aristokrātisms neciešams» (141. vēst.). Sadarbības

ilūzijas ar laiku izzuda, jo buržuāzijai rūpēja nevis nacionālā kultūra,

bet «maka intereses». Ari tas atspoguļojas vairākās vēstulēs, galvenokārt

tādās, kurās minēti «nacionāldemokrāti» Anna un Atis Ķēniņi. Visrak-

sturīgākā te ir vēstule Šveices zinātniekam sociālistam Ogistam Forelēm

1916. gada 13. decembrī (227. vēst.). Visā sarakstē Rainis Ķēniņus at-

kārtoti dēvē par Ķēniņu kliķi. Ķēniņu politiku labi raksturo Raiņa vēs-

tule J, Krauzem 1916. gada 10, jūlijā; «Viņai [A, ĶeniņaiJ vajga reklāmas
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priekš dzimtenes, priekš Ķēniņ kunga pozīcijas Maskavā, kur viņš un

melnie grib sagrābt savās rokās visu kultūrbiroju..» (187. vēst.).

1916. un 1917. gadu mijā Rainis no Latviešu komitejas Šveicē izstā-

jas. Dzejnieks redz, ka pēc ilgstošiem strīdiem un nesaskaņām beidzol

tajā pilnīgi varu sagrābusi pilsonība. Šai laikā attiecībā uz komiteju
vairākkārt Raiņa sarakstē pavīd vārds «komēdija».

Sakarā ar šo komiteju jārunā vēl par kādu pagaidām diezgan maz-

pētītu jautājumu. 1916. un 1917. gadu mijā Rainim izveidojās diezgan

intensīva sarakste ar izcilo Šveices zinātnieku, entomologu un psihiatru,

kā arī sabiedrisko darbinieku sociālistu Ogistu Foreļu. Bez visa pārējā
O. Forels šai laikā bija Šveices Komitejas latviešu jautājumu pētīšanai

(«Comitē Suisse d'etudes dc la question Lettone») loceklis, un Raiņa un

O. Forela sarakste galvenokārt attiecas uz tās darbību. Raiņa attieksme

pret šo komiteju bija diezgan rezervēta, un tas izpaužas viņa vēstulēs

O. Forelam un otram komitejas loceklim 2. 2, Ruso institūta direktoram

Pjēram Bovē. Te jāņem vērā, ka O. Forela vedekla bija latviete Lo-

kifa (Leokādija) Forela-Upeniece.

Kara gados dzejnieka pārdomās un līdz ar to arī vēstulēs priekš-

plānā izvirzās pārdomas un pārspriedumi par nacionālās apziņas, valo-

das un kultūras saglabāšanas nepieciešamību (Aspazijas un Raiņa vēs-

tule K. Baronam 1916. gada 4. februārī, 137.). Raiņa skatiens bija
vērsts uz tālāku nākotni, ko viņš kā revolucionārs dzejnieks, māksli-

nieks, skatīja plašās dimensijās un dažkārt neredzēja konkrētās politis-
kās cīņas izšķirošo lomu attiecīgajā brīdī un apstākļos.

Reizēm dzejnieks pārspīlēti reaģēja uz dažām kļūdām un pārmērī-
bām atsevišķu partijas biedru rīcībā un uzskatos. Pirmā pasaules kara

laikā Latvijā «kā nekur pasaulē»* augstu vilni meta šovinisms, un, to

apkarojot, LSD, dabīgi, akcentēja cīņu pret nacionālismu, ko Rainis rei-

zēm aplami saprata kā vienaldzīgu vai pat naidīgu nostāju pret. nacio-

nālo jautājumu, pret nacionālo kultūru. Ārkārtīgi svarīgi ir tas, ka

Rainis vienmēr apkarojis latviešu šovinismu, ko P. Stučka zīmīgi no-

sauca par «nacionālo švindeli»**. Atsevišķi LSD darbinieki pieļāva arī

nihilistiskas novirzes nacionālā jautājuma izpratnē. «Šī latviešu sociāl-

demokrātu daļa Latvijas autonomijas ideju pilnīgi atstāja buržuāzijai,

starp citu, ignorēdama faktu, ka jau 1904. gadā LSDSP programmā bija

forjnulēta Latvijas autonomijas ideja.»***

Taisni šo faktu — tautiskuma jautājuma atstāšanu pilsonības ro-

kās — šiem biedriem pārmet arī Rainis. «Visur valda lielais pārpra-

* Stučka P. Nacionālais jautājums un latviešu proletariāts, Darbu

izlase. 1906—1920. R., 1972, 229. !pp.
** Samsons V. Naida un maldu slīkšņā. R., 1983, 21.—22. lpp.

***
Apine I. Latvijas Sociāldemokrātija un nacionālais jautājums.

R., 1974, 307, lpp.
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turas —
tiklab prāta kā sirds pārpratums, — it kā Latvija un latviešu

lieta nepiederētu pamatšķirai — kurai pieder trīs ceturtdaļas tautas, —

bet pilsoņiem vien [. .] Apkaro pilsonību un atdod viņai rokās lielā-

kās mūsu pašu mantas: mūsu kultūru, mūsu valodu, mūsu zemes vēstu-

risko likteni, mūsu autonomijas jauniekārtošanu, mūsu nākotni un lat-

vietību,» raksta Rainis 1916. gada 19. septembrī (204. vēst.).

Pavisam nereāla izrādījās kopā ar dažiem lietuviešu kultūras darbi-

niekiem safantazētā ideja par «kopoto latviešu-leišu tautu» (62., 86.,

195., 209. vēst.). Kādu laiku dzejnieks bija aizrāvies ar mazinieka F. Cie-

lēna izstrādāto oportūnistisko «Latvijas autonomijas projektu», galve-

nokārt tādēļ, ka projekts «grib Latvfijas] autonomiju un negrib vācu

aneksiju» (149. vēst.).

Tieši kara gados, rūpju un sāpju sagrauzts, redzot savas tautas tra-

ģēdiju, Rainis arvien biežāk sāka apcerēt savas tautas likteni, domāt

par tās nākotni. Ārkārtīgi svarīgi ir tas, ka visos šajos spriedumos
latviešu patriots un nešaubīgais internacionālists nesatricināmi balstījās

uz marksisma mācību par tautu pašnoteikšanās tiesībām, par proleta-
riāta vadošo lomu savas valsts dibināšanā. Tā pamazām nobrieda doma

par brīvu Latviju jaunā, brīvā, demokrātiskā, vēlāk — sociālistiskā

Krievijā. Un tajā iezīmējās strikti šķ iriska pieeja.

Pārdzīvojis vilšanos kopkomitejas darbā, Rainis pieļāva sadarbību

tikai ar demokrātiem, «kas nav naidīgi sociālismam», un noraidīja kon-

taktus ar nacionālistisko pilsonību, resp., buržuāziju, piemēram, Ķēniņu

laulāto pāri, kurus viņš dēvēja par «nacionāldemokrātiem». «Komiteja

nevajga būt s[ociāl]d[emokrātijai] vien, bet ari demokrātu un starpšķi-

rām,» lasām 1916. gada 26. septembra vēstulē. «Bet n[acionāl]demokrāti

ir mūsu reakcionārā partija un ar to mēs še nevaram iet kopā.. Pa-

matšķira, bez zemes un bez kapitāla, proletariāts ir mūsu % daļas. Tas

reprezentē tautu, tas var runāt visas tautas vārdā. Sevišķi, kad ved sev

līdzi demokrātiju. Bet nav vajadzīgs, ka viņš apvieno visas šķiras, ari

sev naidīgās, kapitālistiskās. Pret kapitālismu iet cīņa,. Kur runa par

visas tautas likteni, tur jāklausās uz tautas lielākās un progresīvākās

šķiras, uz pamatšķiras balsi. Pamatšķirai ir tiesības reprezentēt tautu,

X
U kapitālistiem nav tiesības runāt tautas vārdā. Sociāldemokrātija nav

pati pamatšķira, bet pamatšķiras organizēšanas veids» (207. vēst.).

Diemžēl šeit pat sadūrāmies ar otru lielo Raiņa alošanos. Zaudējis

sakarus ar LSD vadību, viņš sāk turēt aizdomās partiju, ka tā izturas

nihilistiski pret tautu, pret nacionālo kultūru, pat atsakās no tautu paš-

noteikšanās prasībām. Tā, 1916. gada 4.—8. decembra vēstulē Paulam

Daugem dzejnieks apvaino lieliniekus neesošā grēkā: «Bet nepareizi,

man liekas, dari Tu un visa partija, kad šo smieklīgo veikalisko kliķe-

nieku [Ķēniņu v. c. nacionālistisko darboņu] dēļ nosoda ņn atsakās rfd

«tautiskās kultūras». Viņi ir tikai nederi
.

, labas lietas veici-
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nāšanai.. Nevis apkarot tautu, tautisku kultūru, tautisku pašapziņu,

bet ļaunos ganus» (224. vēst.j. Taisnība, bija atsevišķi darbinieki lieli-

nieku, īpaši jaunatnes, vidū, kas nihilistiski izturējās pret kultūru un

mākslu, taču:pret tiem vienmēr principiāli vērsās P. Stučka, J. Bēr-

ziņš (Ziemelis), ari P. Dauge un citi. V. I. Ļeņins savukārt kritizēja tos

boļševikus, kas nevērīgi izturējās pret tautu pašnoteikšanās tiesībām.

Piemēram, domstarpības šajā jautājumā ar K. Pjatakovu un N. Buha-

rinu «Komunista» redakcijā 1915. gada vasarā lielā mērā noteica to,

ka V. I. Ļeņins uzstājās pret žurnāla tālāko izdošanu, kaut šis partijas

teorētiskais orgāns bija viņa lolojums.* Krievijas un Latvijas revolu-

cionārie sociāldemokrāti nebūt nebija pret nacionālo kultūru, un asas

šķiru cīņas apstākļos viņi uzstājās pret sociālšovinistu pausto visām

šķirām kopējās «nacionālās kultūras» lozunga lietošanu nevietā. Iz-

strādājot «Platformas projektu Latvijas sociāldemokrātijas IV kongre-

sam», V. I. Ļeņins rakstīja: ««Nacionāli kulturālās autonomijas» lozungs

maldina strādniekus ar nāciju kulturālās vienības māņiem, kamēr pa-

tiesībā ikvienā nācijā pašlaik noteicošā ir muižnieciskā, buržuāziskā

un sīkburžuāziskā «kultūra».» Un tālāk: «Visu tautību strādnieku vie-

nība, pastāvot vispilnīgākai tautību tiesību vienlīdzībai un viskonsek-

ventākam demokrātismam valstī, — lūk, mūsu, kā arī visas starptau-

tiskās revolucionārās sociāldemokrātijas, lozungs. Šis īsti proletāriskais

lozungs nerada proletariāta un buržuāzijas «nacionālās» vienības māņus

un ilūziju, kamēr «nacionāli kulturālās autonomijas» lozungs bez šau-

bām tādus māņus rada un izplata darba laužu vidū tādu ilūziju.»**

Raiņa korespondencēs var atrast daudz marksistiski pareizu sprie-

dumu par internacionālā un nacionālā attiecībām, ari kosmopolītisma

kritiku. Piemēram, 1915. gada 22. jūnijā viņš raksta: «Proletariāts] un

sfociāljdļemokrātiļja var tikt pie sava mērķa tikai caur internacionāli,

bet tā pamatojas uz tautību, nācijas pastāvēšanu.. Kosmopolītisms ir

utopija un vecmodība, beznācijas ļaužu nav, beznācijas stāvoklis ir tikai

tāļš mērķis, bet ne līdzeklis uz mērķi» (63. vēst.). Rainis pats sevi dibi-

nāti uzskatīja par vienu no latviešu nacionālās kultūras veidotājiem,

pareizi uzsvēra, ka latviešu pilsonība, t. i,, buržuāzija, kļuvusi reak-

cionāra, nebagātina šo kultūru. Pēc būtības, Raiņa domas sakrita ar

ļeņinisko mācību par divām kultūrām ■— demokrātisko uņ reakcionāro,

buržuāzisko
— vienā nācijā. Viņš dzejiskā aizrautībā dažreiz pārspīlēja,

izteikdamies, ka latviešu kultūra ir gandrīz vienīgi pamatšķiras kultūra.

Rainis nekad nenoslīdēja nacionālšcvinistu pozīcijās un ar laiku pār-
varēja nomaldus. Kā redzams, piemēram, no 305. vēstules, Rainis bija

pilnīgā neziņā par notikumiem Latvijā un Krievijā pēc Lielās Oktobra

* Skat. Kommvhhct, 1984, N° 6, c. 96.

**
Ļeņins V. I. Raksti. 19. sēj., 91.—92. lpp.



419

sociālistiskās revolūcijas, kā arī par LSD politiku šai laikā. Informā-

cija, kura līdz viņam nonāca, bija baumu un tenku līmenī. Tā, piemē-

ram, iespējams, ka Rainis ticis apzināti maldināts, ka Dora-un Pēteris

Stučkas Maskavā miruši, varbūt pat gājuši bojā revolūcijas notikumos.

No šejienes arī ārkārtīgi dziļais Raiņa pesimisms un izmisums, kas skan

šai un arī virknē citu vēstuļu.

Jau tūlīt pēc monarhijas likvidēšanas Krievijā 1917. gada Februāra

revolūcijas rezultātā Rainim radās nodoms atgriezties dzimtenē. Taču

dažādu iemeslu — gan sarežģītās starptautiskās situācijas, gan Raiņa

un Aspazijas neveselības dēļ — šī nodoma realizācija aizkavējās uz

trim gadiem. Līdz ar to radās vēl viens pārpratums un iemesls nesa-

skaņām ar LSD, kas atbalsojas vairākās 1917. un 1918. gada vēstulēs:

pa kuru ceļu atgriezties mājās. Raiņa naids pret militāristisko Vāciju

izpaudās arī tādā veidā, ka viņš solidarizējās ar maziņiekiem aizsar-

dzībniekiem jautājumā par to, ka nekādā gadījumā nedrīkst braukt caur

Vāciju. KSDS(b)P un LSD uzskatīja, ka braukšana caur Angliju un

Franciju kara apstākļos ir ļoti nedroša un ka tādēļ braukšana caur

Vāciju ir pieļaujama. Vēlāk arī Rainis pats bija ar mieru braukt caur

Vāciju, jo Aspazija jūras braucienu nepanesa.

Pēcrevolūcijās apstākļos Rainis pamazām, bet aizvien noteiktāk, tu-

vojās lieliniekiem. Arvien ciešākas kļuva saites ar P. Daugi, izlīdzinājās

pārpratumi un domstarpības. No jauna tuvojās viņš P. Stučkām —

1918. gada oktobra vēstulē Rainis uzrunā D, un P. Stučkas: «Mani mī-

ļie, dārgie,,atkal atrastie» (336. vēst.). Dzejnieks pats jūt, ka «es svešs

palicis dzīvei un jums», ka viņš it kā atgājis no reālās dzīves un revo-

lucionārās cīņas.

Kad Šveicē nodibinājās Padomju pārstāvniecība, sākās diezgan in-

tensīva Raiņa sarakste ar KPFSR pilnvaroto pārstāvi Šveicē J. Bēr-

ziņu (Ziemeli). Tā bija pilna uzticēšanās un vislabāko nodomu no

abām pusēm. J. Bērziņš (Ziemelis) uzaicināja Raini aktīvi sadarboties

ar jauno Padomju valsti, piedāvāja izdot Raiņa grāmatas. Rainis caur

Padomju pārstāvniecību Šveicē un tās preses nodaļas vadītāju Jūliju

Vecozolu sāka saņemt laikrakstus un cita veida informāciju, par ko bija

ļoti apmierināts, jo viņš pats apzinājās savu neinformētību: «Informēt

par lielās Revolūcijas] notikumiem, idejām un ieguvumiem ir taču

preses biroja nolūks .. Kad birģeliskā prese maz ziņu izlieto, tad vaj-
dzētu taču vismaz vienu revolucionāru, kā mani un daudzus, infor-

mēt ..» (327. vēst.).

Šī informācija deva iespēju dzejniekam pareizi orientēties, un viņš,

atmetis daudzos aizspriedumus, pamatos pieņēma Oktobra revolūciju.
336. vēstulē, kas rakstīta 1918. gadā no 19. līdz 24. oktobrim D. un

P. Stučkām, ir interesantas domas par proletariāta diktatūru. Nepietie-

kami dziļi zinot Marksa ekonomisko mācību un atsevišķos gadījumos
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pareizi neizprotot Ļeņina mācību par proletariāta diktatūru,* dzejnieks

pieļāva, ka bez šīs formas iespējams iztikt, bet, kad revolūcija bija

notikusi un proletariāta diktatūras valsts nodibinājusies, viņš to pie-

ņēma kā notikušu faktu, pieņēma labvēlīgi un bija gatavs sadarboties

ar Padomju valdību. Ar to latviešu proletariāta dzejnieks būtiski atšķī-

rās no maziniekiem, kas Oktobra revolūciju un padomju varu boiko-

tēja un jau no paša sākuma pret to cīnījās.

Kad Šveices valdība 1918. gadā Padomju pārstāvniecību izraidīja,

šis savstarpējās saprašanās, uzticēšanās un tuvināšanās process pār-

trūka, un pārtrūka arī auglīgā domu apmaiņa ar latviešu lieliniekiem

J. Bērziņu (Ziemeli), P. Daugi un D. un P. Stučkām. Pārstāja pienākt arī

laikraksti un cita veida informācija par padomju varas pasākumiem, kas

bija ļāvuši Rainim pareizi orientēties.

Šveices policija un armijas pretizlūkošana pastāvīgi novēroja un iz-

sekoja Raini, īpaši tajā laikā, kad dzejniekam bija sakari ar J. Vec-

ozolu un J. Bērziņu (Ziemeli) Padomju pārstāvniecībā Bernē. Tā, poli-

cijas uzmanības lokā nokļuva J. Vecozola telegramma, kuru viņš
1918. gada 11. novembrī nosūtīja no Bernes uz Kastaņolu Rainim:

«Nagliņām. Kastaņolā. Aizbraukšana nenoteikta, piezvaniet šodien te-

lefoniski pīkst. 9V2. Vecozols.» Domājams, ka te runa ir par Raiņa un

Aspazijas iespējamo braukšanu uz Petrogradu. 15. novembri Federālās

Sabiedrisko lietu ministrijas sekretārs lika ievākt attiecīgu informāciju

par Raini un J. Vecozolu.

Cīrihes arhīvā (Nr. 12287) ir saglabājusies Armijas štāba Dienvid-

tičīnas biroja 21. novembrī rakstītā izziņa par Raini-Nagliņu: «Augš-

minētais ieradies Šveicē kā politiskais bēglis no Krievijas pēc tam, kad

viņš bija notiesāts par piedalīšanos sazvērestībā pret caru. Kastaņolā

viņš dzīvo noslēgti, zināma viņa nodarbošanās kā krievu laikrakstu

korespondentam.

Ziņo, ka N. jau izsenis darbojies Krievijas revolūcijas labā un bijis

attiecībās ar boļševiku pārstāvniecību Bernē, no kurienes bieži saņē-

mis vēstules un šad tad bandroles ar krievu valodā drukātiem biļe-

teniem.

Ar kādu Vecozolu Bernē, Efingera ielā 53, boļševiku pārstāvniecī-

bas ierēdni, pēdējā laikā viņš apmainījies telegrammām. Nagliņām pirms

grupas izbraukšanas uz Krieviju šī mēneša 11. [datumā] būtu bijis jā-

ierodas Bernē, ko viņš nav varējis sakarā ar neveselību.. 1918. gada

16 septembrī Nagliņš saņēma no Bernes naudas sūtījumu Nr. 202 par

5000 frankiem. Nav izslēgts, ka to sūtījusi boļševiku pārstāvniecība.
1917. gada novembrī, Krievijas revolūcijas laikā, Nagliņām bija

dzīva telegrammu apmaiņa ar Krieviju, tā ka viņš katru dienu saņēma

* Samsons V. Rainis — revolucionārs domātājs. LPSR Zinātņu Aka-

dēmijas Vēstis, 1965, 10, nr., 3,-—l5. lpp.
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un arī nosūtīja vairākas telegrammas. Vienā no šīm telegrammām bija

teikts: «Latviešu [oriģinālā — «Lituanische»] tauta ieceļ Jūs par savu

šefu [acīmredzot pārstāvi] un gaida.» Nagliņš pēc tam gribēja braukt

uz Krieviju, bet pret to bija viņa laulātā draudzene. Kopš 1918. gada
20. aprīļa telegrammu apmaiņa ar Krieviju (Rīgu un Petrogradu) pavi-
sam mitējusies.

Pēdējo boļševiku nemieru laikā Nagliņš saņēma pavisam maz kores-

pondences, viņš likās nemierīgs un uztraukts, no kā var spriest, cik

lielā mērā pie sirds viņš ņem boļševiku kustību, kuras apustulis viņš

ir.»

Slepenajā ziņojumā ir dažas neprecizitātes un pārspīlējumi. Taču do-

kuments, atkārtoti apliecina, ka Rainis nav slēpis savas simpātijas pret

padomēm un divreiz posies ceļā uz Petrogradu, pēdējo reizi brauciens

izpalicis slimības dēļ.
Par notikumiem Padomju Latvijā 1919. gadā dzejnieks varēja smel-

ties ziņas gandrīz tikai no Rietumu preses, kuras informācija bija ten-

dencioza, padomju varai naidīga.

Vērtējot Raiņa Šveices emigrācijas gadu vēstulēs ietverto politisko

notikumu izpratni, jārēķinās ar Raiņa lielo emocionalitāti, mākslinie-

cisko aizrautību un zināmu vienpusību. Katrā ziņā jāņem vērā sadzīves

situācija emigrantu sabiedrībā, kas parasti agrāk vai vēlāk kļūst šauri

sīkumaina, sadalījusies, pa kliķēm, pilna strīdu un intrigu. Visu to ap-

sverot, var izprast, kādēļ emigrācijas atrautībā un dziļā dvēseles izmi-

sumā dzejnieks ne vienmēr ir pratis uzreiz pareizi novērtēt lielinieku

taktiku un vairākās vēstulēs uzrakstījis nepelnīti aizvainojošus vārdus,

pārmezdams partijai gan neesošo «nodevību pret latviešu tautu», ne-

gribēšanu «būt latviešiem», «atteikšanos no tēva un mātes», t. i., kos-

mopolītismu v. tml., dažkārt lietojis pat tik asu izteiksmi kā 224. vēstulē:

«..bez tautiskas valodas un kultūras nav nevienas nācijas un tautas.

Neesat jel akli, redzat jel loģisko kļūdu. — Es nevaru rakstīt, man sāp

un riebjas, es redzu, ka latvļiešu] tautā, partijā vairs nav gribas dzīvot

kā tauta, grib prostituēties, attautoties.»

Sevišķi smagi un slimīgi Rainis uzņēma 1918. gada aprīlī noslēgto
Brestas miera līgumu, kura rezultātā Vācijas okupācijā nonāca Polija,

visa Baltija, Ukraina, daļa Baltkrievijas, Donas apgabals un Tamaņas

pussala. Pēc Brestas miera līguma noslēgšanas Padomju Krievija izstājās

no imperiālistiskā kara un guva nepieciešamo atelpu valsts nostiprinā-

šanai. Dzejnieks neizprata šā lielinieku soļa politisko jēgu un aplam

pārmeta atteikšanos no principiem, kas .tieši bija ļeņinisma stūrakmeņi.

Svarīgi, ka domstarpības un pārpratumus ar partijas darbiniekiem

dzejnieks uzskatīja par īslaicīgiem un pārejošiem. «.. darītas neskaitā-

mas kļūdas Tavā pusē, bet es esmu pretnieks tikai šīm kļūdām. .»

(P. Daugem 1918. gada 27. maijā, 322. vēst.). Līdzīgas domas skan arī

Vēstulē J. Bērziņam (Ziemelim) 1918. gada 5. un 6. septembrī (332. vēst.).
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Bez tam dzejnieks pats atzina, ka viņš šīs kļūdas redz no tāluma.

Būdams «mutulī iekšā», arī viņš domātu tāpat kā lielinieki (322. vēst.).

Lielinieki uzskatīja, ka nacionālā atbrīvošana ir panākama tikai

sociālistiskas revolūcijas ceļā. Pie tā šķiru cīņas loģika noveda arī

Raini. Par to liecina kaut vai vēstule Dorai un Pēterim Stučkām, rak-

stīta no 1918. gada 19. līdz 22, oktobrim: «Formula: brīva Latvija

brīvā Krievijā ir sociālistiska Lļatvija] sociālistiskās Kr[ievijļas fede-

rācijā» (336. vēst.).

Sī doma — brīva Latvija brīvā Krievijā — Raiņa vēstulēs (59., 98.,

114.) atkārtojas vēl un vēl dažādos formulējumos, tiklīdz tiek skarts

jautājums par Latvijas pašnoteikšanos jeb autonomiju.

Par buržuāziskās Latvijas valsts dibināšanas konkrētajiem vēsturiska-

jiem apstākļiem dzejnieks guva gluži nepilnīgu un lielā mērā iluzoru

priekšstatu.
Kad buržuāziskā valdība Latvijā bija kļuvusi par realitāti, 1919. gada

septembrī Padomju valsts ārlietu ministrs G. Čičerins V. I. Ļeņina

uzdevumā piedāvāja. miera līguma noslēgšanu. Rainis posās uz savu

dzimteni, kur valdīja buržuāziskā kārtība, pilns iluzoru cerību par jau-

nās valsts demokrātisko iekārtu.

1919. un 1920. gada vēstulēs saskatāma Raiņa vēlēšanās aktīvi strā-

dāt savas tautas labā — vai nu tas būtu Satversmes sapulcē, vai arī

kādā amatā mākslas laukā.

Jaunizveidotās buržuāziskās Latvijas varasvīri Raini vilināja uz

Rīgu, sasolīja viņam daždažādus amatus, rūpējās par viņa mājupceļu,

par sagaidīšanu dzimtenē un līdz ar to zināmā mērā saņēma dzejnieku

«pateicības gūstā». īpaši tas attiecas uz dzejnieka saraksti ar diplomātu

Oļģerdu Grosvaldu un sabiedrisko darbinieku.Robertu īvanovu.

Vēstulē. R. Ivanovam Rainis raksta: «Kas tie par intervjuviem bijuši
drukāti avīzēs? Man nav atsūtīti. Man nepatīk, ka izvērš manā vietā

manas domas citi, mani uzskati tikai manos rakstos. .» (373. vēst.).

Ar šiem vārdiem Rainis norobežo sevi no buržuāziskās preses, kas pēc

saviem ieskatiem «skaidroja» Raini. Šim norādījumam ir svarīga metodo-

loģiska nozīme visa dzejnieka literārā mantojuma izprašanai. Rainis

uzņēmās atbildību par paša publicēto, kur izsvērta un noslīpēta doma

un forma. Bet tas, kas teikts vai pierakstīts kā acumirkļa impresija,
vēlāk var tikt precizēts vai pat atsaukts. No tā var secināt, ka viņa

dažkārt izmisīgās un pārspīlētās replikas (vēstulēs, dienasgrāmatās, ra-

dāmajās domās) nav jāuzskata par dzejnieka galīgo viedokli. Pamatjē-

dzienu izpratnē un vērtējumā — kas ir proletariāta revolūcija, sociā-

lisms, internacionālisms, brīvā Latvija — dzejnieks nekad nešaubījās

un nesvārstījās, bija konsekvents un pārliecināts sociālists.

Kritiski jāvērtē daži Raiņa spriedumi valodniecības jautājumos. Da-

žās vēstulēs (84., 312., 325.) viņš pieskaras salīdzināmās valodniecības

problēmām. Raiņa izteiktās domas šais jautājumos apliecina dzejnieka
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interesi par valodām, viņa erudīciju, taču dažkārt arī fantāziju, un ne

visi dzejnieka dotie vārdu etimoloģiskie skaidrojumi saskan ar mūs-

dienu valodniecības atzinumiem.

1920. gada aprīlī Rainis pēc piecpadsmit emigrācijas gadiem atgriezās
dzimtenē. Līdz ar to ievērojami samazinājās vēstuļu skaits. Korespon-

denci, kas emigrācijā bija dominējošais sakaru uzturēšanas veids, dzī-

vojot Rīgā, aizstāja personiskie kontakti, ari telefons.

1920.—1929. gadu korespondencē kvantitatīvi lielāko daļu veido

Raiņa vēstules un atklātnes Aspazijai, un Olgai Kliģerei, kuras viņš

sūtīja uz Rīgu no saviem ārzemju braucieniem. Šai laikā Rainis ārpus

Latvijas bija septiņas reizes.

Pirmais brauciens (1921. gada augusta beigas — septembra vidus)

bija uz Šveici, lai no Kastaņolas pārvestu tur atstātos manuskriptus.
Reizē tā bija pirmā bēgšana no buržuāziskās Latvijas atmosfēras. Vēs-

tulē Dorai Stučkai Rainis 1921. gadā rakstīja: «Bet vēl cits iemesls

braukt: paliek bēdīgi ap sirdi, še dzīvojot. lebraucu ar lieliem prie-
kiem un cerībām, bet abi nu izbeidzās» (419. vēst.). Atpakaļceļā Rainis

brauca caur Itāliju, apmeklēja Milānu un Venēciju, bet Vīnē, Prāgā

un Berlīnē ar teātru vadītājiem veda sarunas par lugas «Jāzeps un

viņa brāļi» (Aspazija bija to pārtulkojusi vācu valodā) iestudēšanas

iespējām.

Otrais brauciens — 1926. gadā no 16. marta līdz 6. maijam. Izbrau-

cis cauri Cīrihei un Lugāno, dzejnieks apmeklēja Franciju, kur Vidusjū-

ras kūrorta pilsētā Mentonā pavadīja četrarpus nedēļas (23. marts —

22. aprīlis), sarakstīja vairākus dzejoļus, krietnu daļu no dzejojuma

«Septiņi malēnieši», aizsāka darbu pie ceļojuma piezīmēm «Uz zilo

krastu». Atpakaļceļā Rainis iegriezās Marseļā, Parīzē, Briselē. 30. aprīlī

dzejnieku pieņēma Beļģijas karalis Alberts, kuram Rainis pateicās par

1926. gada janvārī piešķirto Beļģijas civilo Leopolda ordeni.

Trešais brauciens — tajā pašā 1926. gadā no 12. līdz 22. novembrim.

Rainis viesojās Baltkrievijas PSR — Minskā un Vitebskā, piedalījās

Baltkrievu Kultūras institūta (vēlākās Baltkrievijas PSR Zinātņu aka-

dēmijas) rīkotajā konferencē sakarā ar baltkrievu pareizrakstības ap-

stiprināšanu. Apmeklēt arī Maskavu, tikties ar Doru un Pēteri Stučku,

Paulu Daugi Rainim neizdevās, jo ziņa par Aspazijas saslimšanu lika

no Vitebskas griezties atpakaļ uz Rīgu.

Ceturtais brauciens —
1927. gadā no 14. aprīļa līdz 12. maijam.

Rainis veselības uzlabošanas nolūkos uzturējās Francijas kūrortpilsē-

tiņā Ziānlepēnā (Juan-les-Pins) Vidusjūras krastā, netālu no slavenajām

Kannām. Šeit sarakstīti pāris desmiti dzejoļu, strādāts pie lugas «Turai-

das roze» (resp. «Mīla stiprāka.par nāvi»).

Piektais brauciens — 1927. gadā no 7. augusta līdz 5. septembrim.
Caur Varšavu un Vīni Rainis 11. augustā ieradās Lugāno, kur strādāja

pie grāmatas «Kastaņolā» un gleznotāju A. Prandi, kas bija apņēmies
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grāmatu ilustrēt, vadāja pa savām bijušajām Kastaņolas dzīvesvietām.

2. septembrī Rainis apmeklēja Parīzi, kur interesējās par franču valodā

pārtulkotās lugas «Uguns un nakts» uzvešanas iespējām.

Sestais brauciens — 1928. gadā no 10. marta līdz mēneša beigām, kad

tika apmeklēta Norvēģija, kur dzejnieks piedalījās H. ībsena 100. dzim-

šanas dienas svinībās, un Zviedrija (12.—18. un 25.-29. marts). Uz

H. ībsena svinībām Rainis brauca kā oficiāls Latvijas pārstāvis kopā

ar toreizējo Nacionālā teātra direktoru Arturu Bērziņu.

Septītais brauciens — 1929. gada marta beigas —
17. maijs. Caur

Vīni, Venēciju, Triestu, Lauranu, Palestīnu Rainis 7. maijā ieradās Kairā

un dienas četras piecas dzīvoja viņam tik tuvā, dārgā Jāzepa otrajā

dzimtenē, skatīja Ēģiptes vēstures un senās kultūras pieminekļus.*

Ceļojumu korespondence apliecina Raiņa interešu daudzpusību, viņa

intelektuālo nenogurdināmību, tiekšanos pēc jauniem iespaidiem, vēlē-

šanos redzēt un iegūt iespējami vairāk. Apliecina arī Raiņa cieņu pret

citām tautām un citām zemēm, kultūras kontaktu meklēšanu un dibi-

nāšanu ar dažādu tautību pārstāvjiem.

Šādus kontaktus Rainis atbalstīja gan kā Mākslas departamenta di-

rektors, Nacionālā teātra direktors, izglītības ministrs, gan kā privāt-

persona. Dzejnieka internacionālistiskās jūtas izteic vēstules, kas ad-

resētas Lietuvas Izglītības biedrībai (1920. gada augusta beigās), lie-

tuviešu zinātniekam E. Volteram (1926. gada 19. martā un 30. oktobrī),

E. Krastam (1926. gada 28. decembrī), čehu dzejniekam P, Bezručam

(1929. gada 15. janvārī). Kultūras sakarus Rainis izprata kā demokrātis-

kās nacionālās kultūras attīstības, kā tautu Savstarpējās tuvināšanās

un miera nodrošināšanas priekšnoteikumus. P. Bezručam viņš, piemēram,

rakstīja: «Mūsu tautu kultūru tuvināšanos es uzskatu par sevišķi sva-

rīgu Eiropas attīstībai un mieram» (627. vēst!).

Neliela, bet ļoti svarīga ir vēstuļu grupa, kurā atsedzas Raiņa sa-

biedriski politiskā nostāja, viņa attieksme pret tiem, kuri Latvijas Ko-

munistiskās partijas vadībā cīnījās pret buržuāzijas diktatūru. Te re-

dzam ne tikai Raiņa simpātijas, bet jau noteiktu rīcību, lai palīdzētu

par revolucionāro darbību represētiem politieslodzītajiem Rīgas Cen-

trālcietumā (A, Upītim, E. Grīnbergam, A. Zaprovskai v. c), tāpat tiem,

kurus bija piemeklējis kapitālistiskās iekārtas neizbēgamais pavado-

nis •— bezdarbs. Rainis rakstīja rekomendācijās un lūdza draugus un

paziņas (A. Priedkalnu, A. Priedkalni, A. Kalniņu v. c.) apgādāt darbu

cilvēkiem, kuri pie viņa bija griezušies pēc palīdzības. Grūtībās nonā-

kušus cilvēkus Rainis bieži atbalstīja arī materiāli. Raksturīga šai ziņā

viņa vēstule acu ārstam E. Jansonam 1926. gada 17. jūnijā (548. vēst.).

Raiņa humānisms, demokrātiskums, atklātā palīdzība komunistiem

* Sīkāk par Raiņa ārzemju iespaidiem skat. B. Gudriķes rakstu

«Rainis par saviem ceļojumiem». — Karogs, 1972, 9. nr., 140,—148. lpp.
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nebija pa prātam buržuāziskās Latvijas reakcionārajām aprindām, šī

perioda vēstulēs parādās tikai neliela daļa no tiem daudzveidīgajiem

uzbrukumiem un ideoloģiskajām provokācijām, ko latviešu buržuāziskie

nacionālisti uzsāka jau pirmajā Raiņa pārbraukšanas gadā un turpmāk

arvien pastiprināja. Tā, piemēram, Raiņa vēstule izglītības ministram

J. Plāķim (1920. gada 6. vai 7. decembri) rāda/ kā tika izsekota, kon-

trolēta Raiņa darbība Mākslas un kultūras departamentā, kaut arī Rai-

nis bija šī departamenta direktors. Vēstules laikraksta «Latvis» redak-

cijai (1921. gada 30. novembrī vai 1. decembri un 1924. gada 16. ok-

tobrī) atsedz paņēmienus, kādus nepagurusi meklēja un fabricēja lī

nacionāli ekstrēmā avīze, lai Raini sabiedriski diskreditētu —- gan de-

magoģiski raudzīja iepīt viņu sakaros ar viltotas naudas izplatīšanu,

kuru it kā no Padomju Krievijas ievedot komunisti, gan apvainoja
literārā plaģiātismā.

Līdzīgā kārtā vēstulēs atsedzas labējo sociāldemokrātu līderu divko-

sīgā, savtīgā attieksme pret Raini. Vārdos cildinādami dzejnieku, faktiski

viņi izmantoja Raini savu politisko mērķu realizēšanai. Tie bija viņi,

kas iztirgoja Nacionālā teātra direktora posteni pret sev daudz izdevī-

gāko Bankas padomes direktora vietu. Rainis visu to labi saprata un,

noraidījis F. Cielēna liekulīgo «līdzjūtību» par padzīšanu no Nacionālā

teātra, sarkastiski viņam 1925. gada 7. jūlijā rakstīja: «Un katrs par-

tijas cilvēks sapratīs, ka tomēr svarīgākas vietas ir pašiem. Aiz šī

iemesla vien jau šī maiņa tiek izdarīta pēc norunas» (475. vēst.).

Rainis sāpīgi pārdzīvoja buržuāziskās Latvijas sabiedriski politiskās

mahinācijas, netaisnības, divkosības. Noliedzoša attieksme pret bur-

žuāzisko iekārtu gan atklāti, gan zemtekstā vijas cauri visai Raiņa

20. gadu korespondencei. T. Ivanei 1922. gada 30. aprīlī viņš rakstīja, ka

politiskā dzīve pie mums «greiza», un tā paša gada 21, novembrī, ka

«dzīve ir par daudz smaga; es redzu to ikdien no tik daudziem piemē-
riem, garīgi un materiāli» (444. vēst.).

Vilšanās izreklamētajā Latvijas «demokrātiskumā» un «brīvībā», ne-

saskaņas ar valdošo buržuāziju un meņševiku līderiem aizvien no-

teiktāk vērsa Raiņa skatienu uz Padomju zemes pusi. Uz to zemi, kurā

dzīvoja viņa tuvākie cilvēki — māsa Dora, Pēteris Stučka, Pauls

Dauge. Ne velti tieši vēstulēs Dorai Stučkai Rainis atkārtoti sūdzējās

par dzīves smagumu dzimtenē, par to, ka nevar šeit iedzīvoties. Un

Rainī arvien spēcīgāk uzvirmoja vēlēšanās aizbraukt uz Padomju Sa-

vienību, iepazīt sociālistisko iekārtu, redzēt, kā ļaudis dzīvo tur.

1925. gada 15. oktobrī viņš vēstulē P. Daugem. izteica cerību, ka varbūt

kādreiz uz Maskavu brauks literatūras, mākslas vai teātra darbinieku

delegācija un «tad arī es varētu tikt līdzi», jo: «Gribētos ļoti redzēt

Tevi un Tavu dzīvi» (479. vēst.). 1926. gadā Rainis, kā zināms, apmek-

lēja Padomju Baltkrieviju, Neraugoties uz to, ka bija saslimusi Aspa-
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zija, Rainis 1926. gada 18. novembrī P. Daugem rakstīja, ka «es to-

mēr viņu atstāju, lai nepalaistu gadījumu redzēt kaut Baltkrieviju»

(554. vēst ).

Taču ilgi lototals nodoms aizbraukt uz Maskavu nerealizējās. Rai-

nis apņēmās braukt drīzākajā laikā, bet arī tas neizdevās.

20. gadu vēstules Dorai un Pēterim Stučkām, lai tās netiktu kon-

trolētas un pasta neregularitātes dēļ neietu zudībā, Rainis sūtīja gal-

venokārt ar kādu personu, kas brauca uz Maskavu. Vēstulēm līdzi

viņš deva arī savas jauniznākušās grāmatas un nelielas paciņas ar

Latvijas gardumiem, kā sveicienus, atceres no dzimtās puses. Vēstules

bija īsas, bet sirsnīgas, pilnas rūpju par Doras un Pētera veselību,

pilnas ilgu pēc personiskas tikšanās. Raiņa attieksme pret Pēteri Stučku

ieguva jaunu pavērsienu. Plaisa, kādu šajā attieksmē pret P. Stučku

bija radījuši pārpratumi un ģimenes nesaskaņas pagājušā gadsimta

beigās, 20. gadu sākumā izlīdzinājās.

Kā zināms, P. Stučka 20. gadu sākumā publicēja komunistiskajā

presē vairākus rakstus, kuros atspēkoja apgalvojumus par Raiņa pār-

iešanu buržuāzijas nometnē, atkārtoti uzsvēra Raiņa mākslas piederību

proletariātam. leraksti dienasgrāmatā rāda, ka Rainis, ja arī nebija vi-

visus šos rakstus lasījis, par to eksistenci un saturu tomēr bija informēts.

1920, gada 27. septembrī Rainis rakstīja Dorai un Pēterim, ka viņš ir

gatavs «pasniegt roku pāri par lielo plaisu» (403. vēst.). Un citās vēs-

tulēs, šo gatavību apliecinādams, norādīja, ka, lai arī tālu atrazdamies

viens no otra, «tomēr mēs esam tie paši, kas bijuši, sirds negrozās»

(410. vēst.), ka «labi mēs tomēr esam viens otram, vecu iesēdušos mīlu

nevar, nekas izplēst» (419. vēst.), ka «tās labās jutas gan sēd dziļāk

nekā visi prāta slēdzieni un atgriežas vienmēr uz veciem labiem lai-

kiem, kuri cerē jaunus, vēl labākus» (420. vēst.) utt.

Kad nacionālisti un renegāti sāka ideoloģisku karagājienu pret

P. Stučku, Rainis atklāti nostājās P. Stučkas aizstāvja pozīcijā. Zīmīga
šai sakarā Ir Raiņa parakstītā vēstule, kas 1920. gada 24. decembrī pub-

licēta laikrakstā «Sociāldemokrāts» un kurā atspēkoti renegātu pār-

metumi, it kā P. Stučka jaunstrāvnieku prāvas procesā būtu denuncējis

savus cīnu un domu biedrus, lai panāktu sev soda mīkstināšanu. Rai-

nis pateica: «Tas nav noticis..» (409. vēst).

20. gadu vēstules ieskicē arī Raiņa šī perioda dzīves ikdienu, kurai

raksturīga liela, viņa vecumam un iedragātajai veselībai pat pārāk

liela, sabiedriskā darbība. Kādā vēstulē Rainis sūdzas, ka viņam esot

jāskrien vienā skriešanā. Daudzie algotie, nealgotie un goda amati

(Satversmes sapulces loceklis, Saeimas deputāts, Mākslas un kul-

tūras departamenta direktors, Dailes teātra direktors un vēlāk

direkcijas loceklis, Nacionālā teātra direktors, izglītības ministrs, da-

žādu komisiju loceklis utt.) atņēma daudz laika un galvenais — trau-

cēja literāro darbību. Vairākās vēstulēs Rainis saka, ka braucot uz ār-
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zemēm ne tikai atpūsties un uzlabot veselību (viņš bieži slimoja ar

gripu), bet arī literāri strādāt. Bet labos nodomus ari tur kavēja gan

slimība, neierastie dzīves apstākļi, gan citzemju iespaidu pārbagātība,

kuru dzejnieka dvēsele alkaini centās iesūkt sevī, gan nereti ari tie

paši sabiedriskie pienākumi, kas parasti pirms paredzētā termiņa at-

sauca viņu atpakaļ Rīgā.

Pārmērīgā noslogotība un iespēju trūkums izmantot laiku rado-

šam darbam, ko pārliecinoši atklāj 20. gadu vēstules, ir viens no fak-

toriem, kas apgāž dažu literatūrzinātnieku apgalvojumus par Raiņa «iz-

rakstīšanos», par viņa māksliniecisko apsīkumu buržuāziskās Latvijas

gados. Ar pārspīlēto «goda parādīšanu» buržuāziskie un meņševistiskie

politiķi faktiski atrāva dzejnieku no jaunrades.
20. gados Raini sarūgtināja arī viņa nesekmīgie mēģinājumi panākt

savu lugu uzvešanu ārzemju teātros. Cerības un solījumi tika doti, bet

ne pildīti, Tam bija dažādi iemesli, bet savu lomu te spēlēja arī tas

apstāklis, ka buržuāziskās Latvijas valdošās aprindas Raiņa centienus

neatbalstīja, dažbrīd pat tīši kavēja (kāpēc ļaut ārzemēs reprezentēties

sociālistam, ja Latvijā ir ari nacionālistiski domājoši rakstnieki!), un

Latvijas diplomātiskie, pārstāvji ārzemēs taču arī bija Latvijas buržuā-

ziski nacionālistiskajai politikai uzticami cilvēki.

Un tomēr par spīti neveiksmēm un netaisnībām Rainis prata sagla-

bāt sevī optimismu. Vēstules apliecina, ka ticība dzīvei, ticība cilvēkiem,

prasme mierināt, Uzmundrināt citus bija viena no visbūtiskākajām Raiņa

personības, lielas, spēcīgas personības iezīmēm. «Nebēdājaties nekad!

Paskatāties šodien saulītē kā es, un Jūs spīdēsat» (441. vēst.), «..dzīve

nekad nav tukša, bet, kad mums tā tāda liekas, taci mēs paši vainīgi»

(549. vēst.). Dzīves likstas, personiskas dabas sarežģījumus Rainis mu-

dināja pārvarēt ar darbu kā cilvēka dzīves augstāko ētisko vērtību.

P. Rozītim sakarā ar sievas traģisko nāvi Rainis rakstīja: «Tava lielā

māksla un darbs Tevi glābs» (518. vēst.), O. Kliģerei: «Un, kad nelabs

prāts, tad vajga strādāt» (582. vēst.), jo «darbs labākais līdzeklis pret

visām nelabām, dūšām» (604. vēst.), I. Ozolai: «Un vienīgais, kas dzīvi

piepilda,, ir darbs. Strādājat, dzīve Jums būs pilna un laimīga» (549.

vēst.).

Lielu gandarījumu un prieku Rainim sagādāja-ikviens labs- vārds, ik-

viens patiess, neviltots mīlestības apliecinājums. Tiesa, dažos gadīju-

mos dzejnieka emocionāli spontānajai dabai raksturīgs kritiskāka vērtē-

juma trūkums (piemēram, pret A. Švābes darbiem), Turpretim atbilde

1922. gada 24. jūnijā (439. vēst.) uz viņam nepazīstamās kora dziedā-

tājas M. Kumsāres vēstuli it kā simbolizē Raiņa un vienkāršo, godīgo

darbaļaužu tuvību, saprašanos, savstarpējo uzticību.

Šajā sējumā nav ietvertas dažas maznozīmīgas vēstules, kas skar

sadzīviskus jautājumus, tāpat arī dažādas darījumu vēstules — par

honorāru izmaksu, naudas saņemšanu, bankas operācijām utt. Netiek
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ietvertas arī maznozīmīgas telegrammas, piemēram, «Būšu rīt», «Ap-

sveicu» vai «Saņēmu», Netiek publicēti vēstuļu un telegrammu vari-

anti. Nav uzņemtas arī buržuāziskās Latvijas laikā rakstītās zīmītes, ar

kurām kārtoti praktiska vai intīma rakstura jautājumi. Piemēram, Raiņa

paziņojums par neierašanos Saeimas sēdē slimības dēļ, viņa lūgums kā-

dam kolēģim informēt par to, kas sēdē runāts, uzaicinājums T. Zei-

fertam atnākt pie viņa uz tēju, lūgums atļaut zīmītes uzrādītājai (uz-

vārds nav minēts) izmantot bibliotēkas materiālus v. tml.

Ar atlasi tiek publicētas Raiņa rakstītās rekomendācijas vēstules

20. gados, jo tos, kas Latvijā lūdza palīdzību, Rainis tuvāk neizjautāja,

viņu dzīves apstākļus nepārbaudīja (daudziem pat uzvārdu nezināja).

Un tā dažkārt Raiņa uzticēšanās tika izmantota arī negodīgi.
Ar lielu atlasi zinātniskajā izdevumā uzņemtas Raiņa apsveikuma vēs-

tules un telegrammas, kas sūtītas gan personiski, gan Nacionālā teātra

direktora vai izglītības ministra vārdā. Abos pēdējos gadījumos daudz

oficiālu, trafaretu sveicinājumu dažādām organizācijām, valsts iestā-

dēm, kultūras darbiniekiem. Kopotajos rakstos uzņemti apsveikumi tu-

vākajiem draugiem, pazīstamiem latviešu un dažu citu tautu kultūras

un literatūras darbiniekiem, kurus Rainis apsveicis no sirds, izjusti,
dažkārt pat dzejiski.

Sai sējumā ietvertās vēstules rakstītas piecās valodās: latviešu, krievu,

vācu, franču un itāļu. Kara cenzūras dēļ dzejnieks nereti arī ar

latviešiem (Aspaziju, A. Kirhenšteinu, A. Kalniņu, J. Masteru (Strau-

jām!)) sarakstījās vācu, franču vai itāļu valodās. Daļa vēstuļu R, Pel-

šem un P. Daugem rakstītas krieviski. Zinātniskajā izdevumā doti šo

vēstuļu tulkojumi latviešu valodā. Ja vēstules tulkojums bijis ievietots

Raiņa akceptētajā «Dzīves un darbu» 1925. gada izdevumā, tad šajā iz-

devumā tulkojums pārpublicēts no 1925. gada izdevuma, atskaitot

99. vēstuli, kuras publikācija «Dzīvē un darbos» bija pārāk fragmentāra

un tāpēc šajā izdevumā vēstule tulkota no rokraksta.

Vēstuļu publicēšanā un Raiņa rakstības īpatnību saglabāšanā tiek

ievēroti tie paši principi, kas iepriekšējos vēstuļu sējumos. Raiņa lietotie

īpašvārdu saīsinājumi atšifrēti gadījumos, kad sastādītāji ir bijuši
droši par atšifrējuma nekļūdīgumu, Citos gadījumos varbūtējais atšif-

rējums dots komentārā. Raiņa daiļdarbu nosaukumos saglabāti Raiņa

lietotie saīsinājumi, piemēram, «Ug. v. N.», «U. v. n.», «U. N.» un pat

pavisam neparasta forma. «Ugunsnakts» — «Uguns un nakts»; «I. un

A.»
f «Indul. un Ar.» — «Indulis un Ārija»; «Jāzeps», «Jāz. un v. br,»:~

«Jāzeps un viņa brāļi»; «P. vēj.» — Pūt, vējiņi!» v. c.

Tāpat kā iepriekšējos sējumos vēstules sakārtotas hronoloģiskā se-

cībā. Nedatētās vēstules sastādītāji centušies datēt pēc dažādām pazī-
mēm. Atklātņu datējums noteikts pēc pasta zīmoga. Vēstuļu datējumu

precizēšanā izmantota ari Raiņa piezīmju grāmatiņa (128171).
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KOMENTĀRI VĒSTULĒM

i.

Aspazijai

Kastaņolā 1914, gada 3. augustā (7. lpp.)

Vēstule (103736). Pirmpublicējums. Datējums un uzrakstīšanas vieta

noteikti pēc satura, salīdzinot to ar nākamo vēstuli.

' Baumas par Puankarē nogalināšanu izrādījās nepamatotas.
2 Tutte crescente (itāļu vai.) — viss ceļas, t. i., — viss kļūst' dārgāks,
3 Segretario (itāļu vai.) — sekretārs.

4 Domāts: Verbundeier Sclmeizei Fmuenverein (vācu vai.) — Ap-

vienotā Šveices sieviešu biedrība.

* Herve — Gistavs Ervē — ultrakreiss franču politisks darbinieks,

arsarhosindikālists. Sākoties 1. pasaules karam, krasi mainīja savus uz-

skatus, atklāti pārgāja imperiālistiskās buržuāzijas nometnē. Publicēja

šovinistiskus un urrāpatriotiskus rakstus.

2.

Aspazijai
Kastaņolā 1914. gada 3. augustā (8. lpp.)

Atklātne (15975). Pirmpublicējums. Datējums un uzrakstīšanas vieta

noteikti pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Šī un turpmākās 1914. g,

augustā Aspazijai uz Cīrihi rakstītās vēstules un atklātnes adresētas:

M-me A. Naglin. Zūrich, Ottikerstr. 24, b/J. Schrepfer.

1 Genfe (no vācu Genf) — Zenēva.

3.

A. Khhenšteinam

Kastaņolā 1914. gada 3. augustā (8. lpp.)

Atklātne (18084). Pirmpublicējums. Datējums un uzrakstīšanas vieta

noteikti pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mr, A. Kir-

chenstein. Rolle, Suisse.

1
Vilhelms 0 kara sākumā savu iekarošanas politiku mēģināja mas-

kēt ar miera un vācu tautas drošības motīviem.

4.

Aspazijai

Kastaņolā 1914. gada 4. augustā (9. lpp.)

Atklātne (15871). Pirmpublicējums. Datējums un uzrakstīšanas vieta

noteikti pēc Kastaņolas pasta zīmoga.
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1 Eduards Metuzāls — gleznotājs, dzīvoja Šveicē, sarakstījis, nodevis

RLMVM atmiņas par Raini un Aspaziju.
2 Priedīši ilgus gadus dzīvoja Sosnovicē Polijā,

5.

Aspazijai

Kastaņolā 1914. gada 5. augustā (9. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (15873), Tulkojuma

pirmpublicējums. Uzrakstīšanas vieta noteikta pēc Kastaņolas pasta

zīmoga,

6.

Aspazijai

Kastaņolā 1914. gada 6, augustā (10. lpp.}

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (15874). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums un uzrakstīšanas vieta noteikti pēc Kas-

taņolas pasta zīmoga.

7.

Aspazijai

Kastaņolā 1914. gada 7. augustā (10. lpp.)

Atklātne (15872). Pirmpublicējums. Datējums un uzrakstīšanas vieta

noteikti pēc Kastaņolas pasta zīmoga.

1 Jākobs Burkharts (1818—1897) — ievērojams šveiciešu mākslas

vēsturnieks, socioloģiskā virziena pārstāvis. Viņa grāmata «Die Kultur

der Renaissance m Italien» pirmo reizi iznāca 1860. gadā. Grāmata

«Geschichte der Renaissance m Italien» iznāca 1867. gadā.

8.

Aspazijai

Kastaņolā 1914. gada 8. augustā (10. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (15875). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums un uzrakstīšanas vieta noteikti pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga.

1,2 Līdz ar kara sākšanos aizmugurē sāka darboties dažādi kursi —

medicīnas, valodu utt.
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9.

Aspazijai •

Kastaņolā 1914. gada 9. augustā (11. lpp.)

Tulkojums no. vācu valodā rakstītas atklātnes (15876). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums un uzrakstīšanas vieta noteikti pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga.

1 B. Farbšteinu-Osterzeceri.

10.

Aspazijai

Kastaņolā 1914. gada 10. augustā (11. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (15877). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums un uzrakstīšanas vieta noteikti pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga.

1 Divi pirmie vārdi uzrakstīti latviešu valodā.

2 Daper tutto le bandlere rosse, tanto mii dlsplance (itāļu vai.) —

visur sarkani karogi, tik ļoti tie man nepatīk.
3 Patate (itāļu vai.) — kartupeļi.

11.

Aspazijai

Kastaņolā 1914. gada 11. augustā (12. lpp.)

Atklātne (15917). Pirmpublicējums. Datējums un uzrakstīšanas vieta

noteikti pēc Kastaņolas pasta zīmoga.

12. - v.'; ;'-- ;■ ,
-

Aspazijai

Kastaņolā 1914. gada 12. augustā (12. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (15878), Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums un uzrakstīšanas vieta noteikti pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga.

1
Vāciski Rainis rakstīja: «nāku svētdien vai pirmdien». Vārds «nāku»

izraisījis pārpratumu — Aspazija bažījās, ka Rainis ies kājām.

2 T. i., 17, vai 18. augustā.
3 T. i., 16. augustā.
4 Skat. 8. vēstules 1., 2. piezīmi.
5 5. aug. vēstulē (29848) Aspazija Rainim raksta par saviem laimīga-

jiem sapņiem un par to, ka Raiņa «laimes puķe izdzinusi divas atva-

. ses». ''"; ' -;
'''
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13,

Aspazijai

Kastaņolā 1914. gada 13. augustā (12. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (15918). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums un uzrakstīšanas vieta noteikti pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga.

14.

Aspazijai

Kastaņolā 1914. gada 14. augustā (13. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (15919). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums un uzrakstīšanas vieta noteikti pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga.

1 Resp., 17. augustā,
2 16. augustā.

15. t
Aspazijai

Kastaņolā 1914. gada 15. augustā (13. īppj

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (15920). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums un uzrakstīšanas vieta noteikti pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga.

1 1914. g. 13. aug. atklātnē (79180) Aspazija Rainim raksta: «Neej

ar kājām, nelaidīs cauri. Es kā dāma varu vieglāk pārbraukt» Skat.

arī 12. vēstules 1. piezīmi.

. 2
Resp,, 18. augustā.

16.

Aspazijai

Kastaņolā 1914. gada 16. augustā (13. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (15921). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums un uzrakstīšanas vieta noteikti pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga.

1 Resp., 18. augustā.

17,

A. un B. Priedīšiem

Cīrihē 1914. gada 21. augustā (14. lpp.)

Atklātne (17218). Pirmpublicējums. Šī un pārējās 1914. g. augustā

Priedīšiem rakstītās atklātnes nosūtītas uz adresi: Herrn Ingenieur
B. Priedit. Castagnola b. Lugano.
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1914. g. 18. augustā Rainis aizbrauca pie Aspazijas uz Cīrihi, kuī

uzturējās līdz 18. septembrim. Pa šo laiku Kastaņolā Raiņa dzīvoklī

dzīvoja Priedīši.

18.

A. un B. Priedīšiem

Cīrihē 1914. gada 22, augustā (14. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (18192). Tulkojuma

pirmpublicējums.

19.

A. un B. Priedīšiem

Cīrihē 1914. gada 24. augustā (15. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (15779). Tulkojuma

pirmpublicējums.

1 B. Priedīša 1914. g. 22. aug. vēstulē (29320) Rainim rakstīts, ka

Priedīši beidzot saņēmuši vēstuli no konsula. Romas konsuls liekot griez-
ties pie Bernes konsula. Viņi saņēmuši arī A. Ulpes telegrammu no

Maskavas, ka viņš jūtoties labi. Priedīši cerot, vēlākais, mēneša laikā

saņemt naudas sūtījumu, lai varētu doties mājup.

20.

A. Kirhenšteinam

Cīrihē 1914. gada 25. augustā (15, lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (18083). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātne adresēta: Mr. A. Kirchenstein. Rolle, Lau-

sanne, Poste restante. Svītrojot šo adresi, ar svešu roku vēlāk uzrakstīts:

69 rue dc Caronge, chez M-me Martin, Genēve,

21.

P. Daugem

Cīrihē 1914. gada 27. augustā (16. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (23242). Tulkojuma

pirmpublicējums RGGr, 1977, 97.—98. lpp. Uzrakstīšanas vietā noteikta

pēc Cīrihes pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Herrn P. Dauge. Marburg

a. d. Lahn, Katholisch. Schwesterhaus, Ritterstr. 4.

.P. Dauge 1914. g. vasarā ar sievu un dēlu ārstējās Vācijā. Sākās

karš un radās grūtības ar atgriešanos Krievijā.

1 Kuoni — kāda Cīrihes dzelzceļa biļešu aģentūra,
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22.

A. un B. Priedīšiem

Cīrihē 1914. gada 27. augustā (16. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (18193). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums un uzrakstīšanas vieta noteikti pēc Cīrihes

pasta zīmoga.

23.

P. Daugem
Orihē 1914. gada 29. augustā (17. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (23243). Tulkojuma

pirmpublicējums RGGr, 1977, 98.—99. lpp. Atklātne adresēta P. Dau-

gem uz Mārburgu.

1 Acīmredzot domāts — ielas pusē,

24

A. un B. Priedīšiem

Cīrihē 1914. gada 29. augustā (17. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (18194). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums un uzrakstīšanas vieta noteikti pēc Cīrihes

pasta zīmoga.

25.

R. Pelšem

Cīrihē 1914. gada4. septembrī (18. lpp.)

Vēstules uzmetums (22873). Pirmpublicējums LM I, 326,—-328. lpp.
Uzrakstīšanas vieta noteikta pēc analoģijas ar citām vēstulēm -— Rai-

nis šai laikā uzturējās Cīrihē.

Rainim iesaistoties t. s. Jansona lietā, saasinājās jautājums par Raiņa
attiecībām ar Sociāldemokrātiju. Šis jautājums kļūst par centrālo t. s,

Briseles latviešu marksistu vēstulē Rainim, kura ar citu Rietumeiropas
latviešu marksistu grupu ziņu un ar 106 parakstiem piesūtīta Rainim.

Tajā dzejniekam tika pārmesti sakari ar Jankavu, līdzstrādāšana buržuā-

ziskajos laikrakstos, māmuļnieku apsveikšana jubilejās, Parīzes lat-

viešu sociāldemokrātu grupa, kurā darbojās J. Bērziņš (Ziemelis), tam

nepievienojās un pieņēma savu rezolūciju, kurā aizstāvēja Raini. Brise-

līršu vēstule un pret to vērstā rezolūcija ar nosaukumu «Kara gājiens

pret Raini» publicēta laikrakstā «Jaunā Dienas Lapa» 1913. g. 9. (22.)

nov., 206, numurā. Par Raiņa un J. Jansona. (Brauna) konfliktu tuvāk

skat. komentāru ievadu KR 22, sējumam, kā arī attiecīgo vēstuļu pub-

likācijas.
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28.

A. Kirhenšteinam

Cīrihē 1914. gada 13. septembri {19. lpp.)

Atklātne (18085). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Cīrihes

pasta zīmoga un Raiņa piezīmju grāmatiņas, uzrakstīšanas vieta — pēc

pasta zīmoga. Atklātne adresēta A. Kirhenšteinam uz Zenēvu.

1
A. Kirhenšteins 1914. g. 8. sept. vēstulē (29266) raksta: «Bijām

piespiesti pārcelties uz Genfi [Zenēvu]. Kā jau no pēdējās vēstules re-

dzējāt, esmu pilnīgi galvu pazaudējis. Strādāt nekā vairs nevaru. Zipas

no mājām nedabūju. Nauda iet uz beigām.»
2 Die Stiammhelt (vācu vai.) — stingrība.
8 A. Kirhenšteins Rainim 1914. g. 1. aug. vēstulē (29262) raksta:

«Lasu franču avīzes, Tur reiz bija parādījusies] ziņa, ka Polijā sociā-

listi uzaicinājuši sacelties. Ko mums mājā darīs? Vācu sociālisti laikam

pilnīgi mierā. Hervē arī uzaicina franču sociālistus] aizstāvēt repub-

liku, jo uz vāciem neesot ko cerēt, ka tie ari izsludināšot ģenerāl-

streiku.»

1914. gadā Krievija bija revolūcijas priekšvakarā. Sociālistiskā in-

ternacionāle bija pieņēmusi lēmumu, ka, sākoties karam, visā pasaulē

sāksies revolūcija. Bet, kad karš patiešām sākās, gandrīz visas parti-

jas, atskaitot boļševikus Krievijā un K. Lībknehta piekritējus Vācijā,

balsoja par kara kredītiem. Pēc Raiņa domām, svarīgākā tai laikā bija

cīņa pret vācu imperiālismu. Par Raiņa nostāju jautājumā par karu tu-

vāk skat. komentāru ievadu un 28. vēstules piezīmes,
4

lespējams, ka ar to domāti kara kredīti.

5
Sabiedrība šai laikā gaidīja politiski notiesāto amnestiju. Bija pare-

dzēts amnestēt tos, kas atzīs kara politiku. 1914. gada rudenī amnestija
arī tika izsludināta, un daļa nometināto, ieslodzīto un emigrējušo

atgriezās Krievijā.
6 Dženova — ostas pilsēta Itālijā.

27.

A. Kalniņam

Cīrihē 1914. gada 30. septembrī (19. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta vēstules melnraksta (18299).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts, datējums un uzrakstīšanas vieta

noteikti pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 1913. g. A. Kalniņš uzsāka darbu pie operas «Indulis un Ārija».
1914. g. pavasari Rainis uzrakstīja libretu operas 1. cēlienam, 1914. g.

vasarā A. Kalniņš, apmeklējot Raini un Aspaziju Kastaņolā, iepazīsti-

nāja viņus ar mūziku pirmajam cēlienam, 1914. g, sept. Berlīnes stacijā



436

A. Kalniņam pazuda ceļasoma ar operas materiāliem. Šī soma gan vē-

lāk atradās un visus kara gadus nogulēja pie Raiņa. Vēlāk, pēc kara,

A. Kalniņš un Rainis darbu pie šīs operas vairs neatjaunoja.

28.

K. Freinbergam
Cīrihē 1914. gada septembrī (20. lpp.)

Telegrammas uzmetums Aspazijas rokrakstā (18275). Pirmpublicē-

jums. Adresāts un aptuvenais datējums noteikti pēc satura.

Saglabājies Raiņa rakstīts uzmetums franču valodā:

«Rīgas Jaunajam teātrim Romanova ielā

Mūsu preses orgāns ir publicējis mūsu domas un publicēs tās ari

turpmāk. Apbrīnojam mūsu nelaimīgās tēvzemes un ari Latvijas atbrī-

vošanas karu, lai izcīnītu autonomu kultūru. Ceram uz mūsu strādnieku

brīvprātīgu piedalīšanos. Slavenajiem ievainotajiem 5 procenti no

mūsu honorāra. Sūtīsim jaunu lugu. Sirsnīgi sveiki. Imanta nav miris

un nemirs.

Rainis. Aspazija.»

Dzimtenes aizstāvēšanas lozungs šai laikā bija aplams, jo šajā karā

par pasaules pārdalīšanu cīnījās divu imperiālistisku bloku valstis.

Taisnība, Rainis cer uz «jaunās Krievijas demokrātiskurnu», ne uz

cariskās Krievijas uzvaru. Pareizi noraidīdams vācu «urrāpatriotismu»

un militārismu, Rainis neredz, ka arī no sabiedroto puses karam ir

imperiālistiski mērķi.

Šī vēstule vēlāk izraisīja Roberta Pelšes pārmetumus, kas atspogu-

ļojas Raiņa un R. Pelšes sarakstē. Informācija par šādu Raiņa pozīciju
reizumis parādījās presē un kļuva par lielinieku kritikas objektu,

1 Domāta latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanas ideja.
2 Imanta — latviešu tautas varoņgāra simbols. Te domāta arī kon-

krēta Raiņa luga par Imantu, pie kuras viņš šinī laikā strādāja.

29.

A, un B. Priedīšiem

Cīrihē 1914. gada septembrī (20. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta telegrammas uzmetuma (18252).

Tulkojuma pirmpublicējums. Aptuvenais datējums un uzrakstīšanas

vieta noteikti pēc satura.

Telegramma rakstīta sakarā ar Raiņa ieceri, sākoties karam, pārcel-

ties uz Krieviju,
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30.

H. Asarām

Kastaņolā 1914. gada 11. oktobrī (20. lpp.) '

Tulkojums no franču valodā rakstītas atklātnes (18294). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātne adresēta: Mr. H, Asars. Rīga — Russie, rne

Suvorova 14.

31.

K. Freinbergam

Kastaņolā 1914. gada 11. oktobrī (21. lpp.)

Atklātne (18557), bez adreses un zīmoga. Pirmpublicējums. Datējums

un adresāts noteikti pēc satura, salīdzinot šo atklātni ar K. Freinberga

1914. g. 4. septembra vēstuli Rainim (almanahā «Varavīksne», R., 1974,

41.—42. lpp.). Uzrakstīšanas vieta šai un turpmākajām vēstulēm (līdz

1916. gada 11. maijam), kurās Rainis to nav norādījis, noteikta pēc ana-

loģijas ar citām vēstulēm, vadoties pēc tā, ka Rainis tai laikā dzīvoja

Kastaņolā.

1
Jaunajam Rīgas teātrim, kurā darbojās K. Freinbergs.

2 Acīmredzot domāta V. Plūdoņa poēma «Uz saulaino tāli», kuru

dažkārt mēdza dēvēt par lugu.

32.

A. Kalniņam

Kastaņolā 1914. gada 11. oktobrī (21. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstītas atklātnes (17219). Tulkojuma

pirmpublicējums. Franču teksta pirmpublicējums A, 1933, 431, nr.,

18. lpp. Atklātne adresēta: Mr. A. Kalniņ, Libau — Russie, 25 KynaA&-

H3H VA. ' '-■ '

Saglabājies ari šīs atklātnes melnraksts (13296),

1 Skat. 27. vēstules 1. piezīmi.

33;

Nezināmai personai

Kastaņolā 1914. gada 11. oktobrī (22. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta vēstules melnraksta (18300).

Tulkojuma pirmpublicējums.



438

34. \

A. Kirhenšteinam -

„

: ■ <

Kastaņolā 1914. gada 26. oktobrī (22. lpp.) -

Atklātne (18086), Pirmpublicējums. Atklātne adresēta: A. Kiīchen-

stein. Genēve, 14 rue dc Ferme.

1 Union des Nationalitēs (franču vai.) — Tautību savienība — organi-

zācija Šveicē, kas bija apņēmusies rūpēties par mazajām tautām. Šī or-

ganizācija Jzdeva žurnālu «Les Annales des Nationalitēs». Šī izdevuma

dibinātāji un redaktori bija lietuvietis J. Gabris un francūzis 2. Pelisjē.

35.

M. Valteram

Kastaņolā 1914. gada 1. decembrī (23. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta vēstules melnraksta (18301).

Tulkojuma pirmpublicējums.

1 M. Valtera (pseidonīms A. Paparde) dzejoļu krājums «Mūžība. Mana

dziesma» iznāca 1914. gadā.

M. Valters acīmredzot centās tuvināties Rainim, atsūtīdams savu dze-

joļu krājumu, un tas notika tieši tai laikā, kad Rainim bija konflikts

ar J. Jansonu (Braunu). J. Jansons (Brauns), kā zināms, bija lielākais

oponents M. Valteram attiecībā uz viņa ideālistisko mākslas teoriju.

36.

A. Kalniņam

Kastaņolā 1914. gada 3. decembrī (23, lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstītas atklātnes (17220). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātne adresēta A. Kalniņam uz Liepāju.

1 Skat. 27. vēstules 1. piezīmi.

37,

E. Urbānam

Kastaņolā 1914. gada 18. decembrī (23. lpp.)

Vēstules melnraksts (23163). Pirmpublicējums A, 1933, 431. nr.,

18. lpp.

Šai publikācijā, datēts ar 1914. gada decembri, vēl ievietots šāds

teksts: «Krievu pašu izpēršanās aiz padevības vāciem man ir pretīga.

Vācu biedriem pašiem jātaisa revolūcija. Bet kamēr vāci cels ieročus

pret krievu biedriem un ne pret savu ķeizaru, tikmēr arī citiem bied-

riem jāceļas pret viņiem un jāaizstāv sava dzīvība, jo tēvija ir dzīvība.»
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• «BolHa H KpH3HC COIļOaAH3Ma»,

8 Deutschland ūber Ailes (vācu vai.) — Vācija pāri visam.

8 Deutschland unter Allem (vācu vai.) — Vācija zem visa.

3a

K. B. Vansam

Kastaņolā 1914. gada 23. decembrī (24. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta vēstules melnraksta (23238/287),

Tulkojuma pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju

grāmatiņas.

1 Rainis horoskopus pasūtījis vairākkārt. Viņa pasaules uzskats bija

materiālistisks, bet noturīgo interesi par astroloģiju varam vērtēt kā

viņa rakstura savdabību, kā mākslinieka kaprīzi. '
2 Rainis bija saņēmis K. B. Vansa sastādīto izmēģinājuma horoskopu,

uz kura datējums un atzīme «22. Jul. 14, Dikt. F, R. —■ 9.».

39.

A. Kirhenšteinam . ,

Kastaņolā 1914. gada 24. decembrī (24. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas atklātnes (123518). Tulkojuma

pirmpublicējums LM I, 328.—329. lpp. Atklātne adresēta: Mr. A. Kir-

chenstein, veterinaire. Niche — Serbie, PAanna bohhck. Mapsena soaī»-

HHua,

3 A. Kirhenšteins 1914, o. 7, nov. vēstulē (2926?) paziņoja, ka aiz-

brauc uz Serbiju.
2 Rainim — MBraep&i.

49.

Nezināmai personai

Kastaņolā 1914. gada 24. decembrī (25. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta vēstules uzmetuma (18310).

Tulkojuma pirmpublicējums.

Uz šīs pašas lapiņas rakstīts vēstules B. Skujeniecei uzmetums.

41.

B. Skujeniecei

Kastaņolā 1914. gada 24. decembri (25. lpp,) -

Tulkojums no franču valodā rakstīta vēstules uzmetuma (18310). Tul-

kojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

Uz šīs pašas lapiņas rakstīts vēstules nezināmai personai uzmetums,
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42.

A. Cielēnai

Kastaņolā 1915. gada3. janvārī (25. lpp.)

Vēstules melnraksts (29495). Pirmpublicējums.

43.

F. Cielēnam

Kastaņolā 1915. gada 3. janvārī (26. lpp.)

Vēstules uzmetums (120975). Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 364. lpp,f

ar datējumu «3.4.15.» un redakcionālām atšķirībām.

1 Rainis uzskatīja, ka vācu sociāldemokrāti pārāk maz pretojas ka-

ram, un te Rainim taisnība — nostāšanās savas valdības pusē un bal-

sošana par kara kredītiem bija nodevība attiecībā pret starptautisko

strādnieku kustību.

2 Die Genossen (vācu vai.) — biedri.

3
Rainis kritizē II Internacionāli un domā par jaunas Internacionāles

nepieciešamību.

44.

J. Buševicām

Kastaņolā 1915. gada 3. janvārī (26. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstītas vēstules (18311). Tulkojuma

pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.

45.

R. Pelšem

Kastaņolā 1915. gada 12. janvāri (27. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules melnraksta (29500).

Tulkojuma pirmpublicējums.

1914. un 1915. g. R. Pelše uzturējās Londonā, kur studēja Komerciā-

lajā institūtā un Angļu darbaļaužu koledžā.

1 R. Pelše savās 1914. g. 21. nov. (19096)xun 1915. g. 21. janv.

(120293) atklātnēs Rainim izsaka pārmetumus sakarā ar Raiņa tele-

grammā K. Freinbergam (Jaunajam Rīgas teātrim) izteikto sajūsmu par

«Latvijas atbrīvošanas karu». Tuvāk skat. šī sējuma 28. vēstuli un

piezīmes tai.

2 Par Raiņa un J. Jansona (Brauna) konfliktu skat. komentārus Raiņa

1913. g. vēstulēm KR 22, sējumā, kā ari 22. sējuma komentāru ievadu.
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3 Skat. Raiņa 1913. g. vēstules R, Pelšem KR 22. sēj.: 1. jūl, vēstuli

336. lpp., 17. sept. vēstuli 371.—372. lpp., 4. okt. vēstuli — 385,—

386. lpp.
4 Tas ir pareizi attiecībā uz vācu sociāldemokrātisko partiju, bet

Rainis nesaskata šā jautājuma otru pusi, — to, ka arī citas sociāldemo-

krātiskās partijas, atskaitot lieliniekus un nedaudzus maziniekus inter-

nacionālistus, bija aizrāvušās ar patriotisma un kara vienpusīgu trak-

tēšanu.

5
Rainis sāpīgi pārdzīvoja Kurzemes aneksiju, taču te parādās, cik

ļoti dzejnieks neizprata politisko stāvokli.

46.

P. Kalniņam

Kastaņolā 1915. gada 17. janvārī (28. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta vēstules uzmetuma (11298).

Tulkojuma pirmpublicējums.
Uz šīs pašas lapiņas rakstīts vēstules M. Valteram uzmetums.

1914. g. P. Kalniņu mobilizēja, un 1915.—1916. g. viņš bija kara ārsts

Helsinkos.

47.

Nezināmai personai

Kastaņolā 1915. gada 17. janvārī (28. lpp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstītas vēstules (18308). Tulkojuma pirm-

publicējums. ) -
'V ■ 5

48.

M. Valteram

Kastaņolā 1915. gada 17. janvārī (29. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta vēstules uzmetuma (11298).

Tulkojuma pirmpublicējums.

M. Valters pēc 1905. gada revolūcijas sagrāves bija politiskais

emigrants Somijā.

49.

E. Birzniekam-Upītim

Kastaņolā 1915. gada 8. februārī (29. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas atklātnes (18526). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātne adresēta: Mr. E. Birsneek. Benkendorf et

Co, Bakou — Caucase, t-bo EeinceHAopcp BaKy,
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3 Rainis J. Kopoti raksti, I.—-2. sēj. R.
f «Dzirciemnieki», 1912—1914.

2
lespējams, ka Rainis vēl nebija saņēmis informāciju par Kopotu

rakstu 2. sējuma iznākšanu (tas iznāca 1914. gada rudenī) vai arī domā

3. sējumu, kas tā arī palika neizdots.

50.

J. īniņbergam

Kastaņolā 1915. gada 8. februārī (30. lpp.)

Atklātne (18486). Pirmpublicējums. Atklātne adresēta: Mr. J. Iniņ-

berg. Riga — Russie, H3BecTKOßafl 7.

1 Oui, non (franču vai.) — jā, nē.

51,

A. Kirhenšteinam

Kastaņolā 1915. gada 11. februārī (30. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas atklātnes (123516). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. At-

klātne adresēta: Mr. A. Kirchenstein. Niche — Serbie, Service sanitaire

militaire. *
*

1 Kirhenšteins A. Lopārstniecība. Valmiera, Baltijas lauksaimnieku

biedrība, 1914.

2 Bromural — zāles (nomierinošs līdzeklis); šis vārds uzrakstīts la-

tīņu burtiem.

8 Resp., žurnālu «Les Annales des Nationalitēs».

52.

K. B. Vansam

Kastaņolā 1915. gada 10. martā (31. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (127766). Tul-

kojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

1 Skat. 38. vēstules 2. piezīmi.

53.

A. Kirhenšteinam

Kastaņolā 1915. gada 15. martā (32. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas atklātnes (123516). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.

Atklātne adresēta: Mr. A. Kirchenstein. Skoplje — Serbie, Consulat dc

Russie,
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54.

A. un L. Kalniņiem

Kastaņolā 1915. gada 17. martā (32. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstītas atklātnes (120396). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātne adresēta: M-me et mr. A. et L. Kalniņ.

Rjga — Russie, Bišu ielā Nr. 10.

Atklātni parakstījusi arī Aspazija.

55.
.

R. Pelšem

Kastaņolā 1915. gada 4. aprīlī (32. lpp.)

Vēstules melnraksts (29488). Pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 364.—

365. lpp., ar datējumu — «1915. gads» un parakstu «R.», Datējums no-

teikts pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Skat. 45. vēstules 1. piezīmi.
2 Žurnāls «Tagadne», Rīgā, 1913.—1914. gadā.
3 Skat. 45. vēstules 4. piezīmi.
4 Rainis pārprot, domādams, ka lielinieki ir par Vācijas uzvaru

karā un ka šis uzskats radies vācu sociāldemokrātu partijas ietekmē,
5 Rainis pats saasina jautājuma nostādni un pats atgrūž domu-

biedrus savas vienpusīgās, aplami izprastās nostādnes dēļ.

56. -
2

F. Cielēnam

Kastaņolā 1915. gada 5. aprīlī (34. lpp.)

Vēstules melnraksts (29494). Pirmpublicējums.

1 Te nav domāta kāda konkrēta partija, bet gan caram tuvu stāvoši

ļaudis.

57.

F. Gulbim

Kastaņolā 1915. gada 23. aprīlī (34. lpp.)

Vēstules melnraksts (18583). Pirmpublicējums.

Fridrihs Gulbis no 1913. līdz 1915. g. darbojās Liepājas Latviešu

teātri.

. 1 F. Gulbis 1915. g. 3. martā vēstulē (29805) Rainim sūdzas par slikta-

jiem apstākļiem Liepājas Latviešu teātrī.



444

58.

N. Robiņai

Kastaņolā 1915. gada 13. maijā (34. lpp.)

Vēstule (17223). Adresāts noteikts pēc satura un N. Robiņas vēstu-

lēm Rainim. Pirmpublicējums A, 1933, 428.-429. nr., 18. lpp., ar ne-

pareizu datējumu.

Natālija Robiņa — latviešu jauniete, kas studēja Šveicē. Kara laikā,

politiskās situācijas ietekmēta, viņa sāka ļoti aktīvi interesēties par

latviešu vēstures un kultūras jautājumiem, par kuriem viņai bija maz

priekšzināšanu, un tāpēc viņa griezās ar jautājumiem pie Raiņa. Ar

Raini un Aspaziju N. Robiņa bija iepazinusies kādā Šveices latviešu

kolonijas sanāksmē. Rainis ļoti dedzīgi atbalstīja studentes interesi

par latviešu kultūru un vēsturi, un starp viņiem sākās intensīva sa-

rakste.

3 J. Krauze. Rainis aizsūtīja viņa rakstu N. Robiņai, un vēlāk ari

J. Krauze kļuva par N. Robiņas paziņu un padomdevēju. Par J. Krauzi

tuvāk skat. 63. vēstules piezīmi.

2 Rex (latīņu vai.) — valdnieks.

8 F. Roziņa pētījums «Latviešu zemnieks» iznāca Bernē 1904. g., pa-

paņildinātais izdevums 1906. g. Rīgā. Te pirmo reizi Latvijas vēsture ap-

skatīta no vēsturiskā materiālisma pozīcijām, vēršoties pret baltvācu

un latviešu buržuāzisko historiogrāfiju. Rainis šo darbu šai laikā vērtē

nepareizi.

4 Bielenstein A, Studien aus dem Gebiete der lettischen Archāologie,

Ethnographie und Mvthologie v. c. darbi.

6 A. Becenbergers rakstīja galvenokārt par baltu valodu dialektiem,

kā arī arheoloģijas jautājumiem.

6 Galvenie V. Manharta darbi par latviešu mitoloģiju ir: Die let-

tischen Sonnenmvten (Zeitschrift fūr Ethnologie, 1875), Beitrage zur

Mvthologie der lettischen Volker (Magazin der Lettisch-Literārischen

Gesellschaft, 14).

7 Dc Gubernatis A..Zoological Mvthologie (1872), Māva (1872), Mi-

tologia vedica (1875), Mvthologie des plantes (1878—1880).

8 Fortunatovs F. Samaveda-Araņyaka — Samhitā (1875).

9 Pazīstamākie R. Auniņa raksti par latviešu mitoloģiju: Wer ist

Uhsing? Ein Beitrag zur lettischen 'Mvthologie: Magasinas, 1884; Über

den lettischen Drachen Mythus (Puhkis). Ein Beitrag zur lettischen

Mvthologie. Magasinas, 1892.

10 Les Annales des Nationalitēs, 1915, 3. nr.

11 Raiņa raksts «Latvieši». Tuvāk skat. piezīmi šā raksta publikācijai

KR, 18. sēj., R., 1983, 684.— 686. lpp.
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59.

N. Robiņai

Kastaņolā 1915. gada 24. un 30. maijā (39. lpp.)

Vēstule (17222 un 17224). Pirmpublicējums A, 1933, 430. un 431. nr.,

18. lpp., ar nepareizu datējumu. Adresāts noteikts pēc vēstules satura

un N. Robiņas vēstulēm Rainim.

1 Kurzemes hercogs Gothards Ketlers 1570. g. izdeva t. s. Gotharda

privilēģiju, kas satur dažādus hercoga solījumus — gādāt par hospitā-

ļiem un patversmēm, dibināt skolas, reformēt tiesu iekārtu utt.

2 G. Mancels tulkoja latviešu valodā garīgus tekstus, kur izdarīja

ievērojamas rakstu valodas reformas: Vademecum (1631, 1643), Postilla

jeb sprediķu grāmata (Langgewūnschte Lettische Postill, 1654); publicēja

ari laicīga rakstura darbus: Lettus, das ist Wortbuch, sampt angeheng-

tem tāglichem Gebrauche der Lettischen Sprache (1638).
3

Vēlējuma zvērests {das Geltibde (vācu vai.), votum (latīņu vai.)) —

svinīgs, nereti dievībai dots solījums kaut ko veikt gadījumā, ja tā pie-

pildīs viņa lūgumu. Tas radās jau pirmskristietības laikos un tika atzīts

arī kristietības, īpaši krusta karu laikā. Šā svinīgā solījuma ievērošana

bija nesatricināms reliģisks pienākums.
4 Domāta dzimtbūšanas atcelšanas Igaunijā gadadiena.
5

Lozannas.

6 Domāta Baumaņu Kārļa dziesma «Dievs, svētī Baltiju», par kuru

1915. g. cara valdība izdeva «ukazu», ka «tā ir dziesma, nevis himna

un dziedama sēžot, nevis stāvot».

7 Die ūberall Stimmung lūr Deutschland machen sollen (vācu vai.) —

kuriem visur jāiejūsmina par Vāciju. Vēstules noslēgumā Rainis pats

atzīst, ka viņš kļūdās, ka raksts «Les Lettons» nav latviešu ienaidnieka

raksts un ka viņa aizrādījums par vācu aģentiem bijis pārsteidzīgs.
8 «Les Lettons» (franču vai.) — «Latvieši» — raksts žurnālā «Les

Annales des Nationalitēs», 1915, 3. nr-ā.

9 Deutsche Ostseeprovinzen (vācu vai.) — vācu Baltijas provinces.
10

lnfime minoritē (franču vai.) — necils mazākums.

v Praetextus (latīņu vai.) — iegansts.
52

Cinquieme (latīņu vai.) — piektā daļa.
13

Kulturtrāgeri (no vācu — der Kulturtrāger) — kultūras nesēji;

kultūrtrēģeri.
14

Die Bildungsiāhigheit (vācu vai.) — spēja izglītoties, izglītības

spēja.
15 Skat. iepriekšējās vēstules 5. piezīmi.
16

Dānijas karaļa Fridriha I otrais dēls Ādolfs nodibināja hercogu

Ffolšteinu-Gotorpu līniju, no kuras cēlusies pēdējo Krievijas ķeizaru

dzimta, kā arī līdz 1909. g. valdošo Zviedrijas karaļu dzimta.

17 Luijs XVI.
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18 Ģenerālis F. Zīverss 1915. g. bija 10. krievu armijas komandieris.

Viņa armija cieta smagus zaudējumus kaujās pie Mazūru ezeriem.
19 Pulkvedis S. Mjasojedovs 1915. g. cīnījās ģenerāļa Zīversa vadī-

tajā 10. armijā. 1915. g. viņu apsūdzēja par spiegošanu Vācijas labā,

tiesāja un pakāra, un vēstures literatūrā viņš ilgu laiku figurēja kā

dzimtenes nodevējs un vācu spiegs. Tikai 70. gados padomju vēstur-

nieki pierādīja, ka šis pulkvedis, bijušais žandarmu virsnieks, gan Ir

bijis kontrabandists un cilvēks ar zemām morālām īpašībām, taču nav

nekādu pierādījumu tam, ka viņš būtu bijis vācu spiegs. īstenībā viņš

unciti Raiņa minētie ģenerāļibijuši tikai grēkāži, uz kuriem valdība un

cara armijas virspavēlniecība novēla vainu par neveiksmēm frontē. Tā-

pat arī ziņas, ka viņš bijis vācietis, izrādījušās nepamatotas.
20 Sis uzskats vēstules rakstīšanas laikā bija cariskās Krievijas oficiā-

lais viedoklis un tika pausts visās avīzēs. Kā redzams, šim noskaņoju-

mam pakļāvās arī Rainis.

21 Deutschei Verein m Livland — Vācu biedrība Vidzemē, dibināta

1806. g., izdeva, piem., grāmatu katalogus.

60.

K. Eglēm

Kastaņolā 1915. gada 30. maijā (45. lpp.)

Atklātne (124907). Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga.

Pirmpublicējums žurnālā «Karogs», 1959, 4. nr., 131. lpp. Atklātne ad-

resēta: Mr. K. Egle. Druvienas pag. skolā, Livland — Russie.

K. Egle kara gaitās bija nokļuvis Persijā (Irānā), pēc tam — Ukrainā.

61.

A. Kirhenšteinam

Kastaņolā 1915. gada 30. maijā (46. lpp.)

Atklātne (18088). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Ruviljanas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mr. A. Kirchenstein, mcd. vet. Ge-

nēve, 7 rue Muzy.

1
Ķeizariskās Vācijas Baltijas kolonizācijas plāni izraisīja dzejniekā

tik lielu uztraukumu un tik stipru vēlēšanos kaut ko darīt savas tautas

un savas dzimtenes labā, ka viņš uzskatīja par iespējamu sadarboties ne

tikai ar pamatšķiras pārstāvjiem, lai glābtu latviešu tautu no pilnīgas

iznīcināšanas. 1915. g. beigās pēc ilgstošas sarakstes, dažādām ķildām un

nesaprašanām Šveices dažādo pilsētu latviešu emigranti sapulcējās un

nodibināja t. s. Latviešu komiteju Šveicē, un Rainis kļuva par tās

priekšsēdētāju. Komitejas mērķis bija iepazīstināt Eiropas sabiedrību

ar latviešu tautu, tās vēsturi, kultūru, literatūru un ar rakstiem un aici-

nājumiem presē censties pretoties Baltijas kolonizācijas plāniem. Tā
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bija zināmā mērā koalīcijas organizācija, kurā Rainis cerēja sadarboties

ar progresīvākajiem buržuāzijas pārstāvjiem, bet šī koalīcija drīz vien

izrādījās neiespējama.
Sākot ar šo vēstuli, Latviešu komiteja Šveicē, tās kopkomiteja ieņem

lielu vietu Raiņa 1915. un 1916. g. sarakstē.

62.

Sivrjē

Kastaņolā 1915. gada 8. jūnijā (46. lpp.)

Vēstules atrašanās vieta nav zināma. Pirmpublicējums DzD, 9. sēj.,
365.—366. lpp., ar nepareizu datējumu «3.1.15.». Datējums noteikts

pēc vēstules uzmetuma fragmentiem (17225, datēta ar 8.6.15., 17226),

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Adresāts noteikts pēc pirmpublicē-

juma.

1 Dans les provinces Baltiqus (franču vai.) — Baltijas provincēs.
2 Des serfs (franču vai.) — vergi (burt. — dzimtcilvēki).
3 Un Letton (franču vai.) — kāds latvietis.

63.

J. Krauzem

Kastaņolā 1915. gada 22. jūnijā (48. lpp.)

Vēstules melnraksts (17227). Pirmpublicējums LM i, 329. lpp.

Jānis Krauze — vēsturnieks, emigrants Šveicē, kopš 1905. gada re-

volūcijas rakstīja apcerējumus par vēsturi. No savas bagātīgās biblio-

tēkas sūtīja grāmatas Rainim. 1917. g. viņš daļu grāmatu gan pārdeva,

gan atdāvināja Rainim.

64.

J. Gabrim

Kastaņolā 1915. gada 27. jūlijā (48. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas vēstules (120905). Tulkojuma

pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc J. Gabra 1915. g. 19. jūnija

vēstules Rainim (22429).

..Lietuviešu sabiedriskajam darbiniekam J. Gabrim Rainis raksta sa-

karā ar tautību konferenci Lozannā 1915. g, jūlijā,

1
Sengotarda (vāc. Sankt-Gotthardj kalnu pāreja šķir vācu Šveici no

itāļu Šveices.

2
Deutsch-litauisches W6rterbuch von Friedrich Kurschat, 1,—2. sēj.

Halle, 1870—1874; Litauisch-deutsches VVorierbuch von Friedrich Kur-

schat. Halle, 1883.

3 Schleicher A. Handbuch der litauischen Sprache, 1856—1857.

4
Nesselmann G, VVdrterbuch der Litauischen Sprache, 1851,



65.

J. Gabrim

Kastaņolā 1915. gada 28. jūlijā (49. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas vēstules (120906). Tulkojuma

pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc J. Gabra vēstules Rainim

(120638).

66.

J. Gabrim

Kastaņolā 1915. gada 24. vai 29. jūlijā (50. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta vēstules melnraksta (18291).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums noteikti

pēc satura, J. Gabra 1915. g. 19. jūnija (22429) un 8. jūlija (120690)

vēstulēm Rainim un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

67.

E. Melngailim

Kastaņolā 1915. gada 11. augustā (50. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (18576). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. At-

klātne adresēta: Mr. E. Melngailis. 43 Glenmore Road, Hampstead,

London, England.

Vēstule rakstīta kā atbilde uz E. Melngaiļa 1914, g. 17. jūlija vēstuli

(23926), kurā E. Melngailis raksta par nodomu komponēt «Pūt, vējiņi!».

1 Vardi «Castagnola, Suisse» nosvītroti un ar svešu roku uzrakstīta

cita nosūtītāja adrese: Ottikerstr. 24, b, Schrepfer, Zūrich.

68.

Laikraksta «Jaunais Vārds» redakcijai

Kastaņolā 1915. gada 12. augustā (51. lpp.)

Viena lapiņa vēstules uzmetuma un 10 tīrraksta lapiņas (23126/91),

Pirmpublicējums.

1 Te Rainis atsaucas uz «Dzimtenes Vēstneša» 1915. g. 5. jūn. —

151. nr., laikrakstu apskatā publicēto krievu avīzes «Hosoe BpeMst»

ziņojumu par Berlīnē barona Ofenheima vadībā nodibināto komisiju,

kuras uzdevums būtu sacelt visas pasaules musulmaņus pret sabiedroto

lielvalstu valdībām, kuru pavalstniecībā viņi atrodas. Vācijas ķeizars,

uzdodamies par islama aizstāvi, esot iecerējis ar musulmaņu palīdzību

cīnīties pret citām Eiropas lielvalstīm.

Rainis ir dziļi sašutis par reakcionārā laikraksta denunciācijām pret

Jauno strāvu un LSD. «Taisni pēc šis pašas metodes notika sociāklemo-

448
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krātijas ieviešana latviešos. Kad 1893. gada vasarā toreizējais «Dienas

Lapas» redaktors taisīja savu ceļojumu uz Berlīni, pats Bēbels ņēmies

viņam iestāstīt visus sociāldemokrātijas labumus, solīdams pat redak-

tora vietu avīzē «Vonvārts», gadījumā, ja sociāldemokrātiskā virziena

dēļ tam sava vieta «Dienas Lapā» būtu jāatstāj. Vācieši rīkojas visur

vienādi, vienalga, vai tiem darīšana ar latviešiem vai ar musulmaņiem.

Vācu virsvaldības pieņemšana tad izrādās vienīgais glābiņš kā vieniem,

tā otriem.»

69.

Oskaram Forelam

Kastaņolā 1915. gada 27. augustā (55. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta telegrammas uzmetuma (114419).

Tulkojuma pirmpublicējums.

70.

Laikraksta «Jaunais Vārds» redakcijai

Kastaņolā 1915. gada 6. septembrī (55. lpp,)

Telegrammas atrašanās vieta nav zināma. Pirmpublicējums laikrakstā

«Jaunais Vārds», 1915, 29. aug. (11. sept.), 198. nr., ar redakcijas pie-

zīmi, ka iepriekšējā dienā saņemta šāda Raiņa telegramma. Datējums

noteikts pēc šīs telegrammas uzmetuma latviešu un franču valodās

(1210433), ar daudziem svītrojumiem un nedaudz atšķirīgu saturu.

1 Skat. 28. vēstules 2. piezīmi.

71.

J. Šusteram

Kastaņolā 1915. gada 8. septembrī (55. lpp.)

Vēstules uzmetuma fragments (17228). Pirmpublicējums A, 1933,

437. nr., 18. lpp., ar nepareizu datējumu un bez adresāta norādes.

72.

P. Daugem

Kastaņolā 1915. gada 9. septembrī (56, lpp.)

Atklātne (23245). Datējums noteikts pēc Lugāno pasta zīmoga. Pirm-

publicējums C, 1935, 11. nr., 930.—931. lpp. Atklātne adresēta:

Mr, P. Dauge. Moscou — Russie, ApxanreAbckhh nep. 7.

Tā ir Raiņa atbilde uz P. Dauges apsveikuma vēstuli Raiņa 50. dzim-

šanas dienā, rakstītu 1915. g. 6.(19.) augustā (23109),
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* «Pazudušais dēls».

2 «Mani draugi».
3

«Mierinājums».
4 P. Dauge sūta K. Kautskim rakstu par Raini un Raiņa dzejoļu tul-

kojumus. K. Kautškis, aizbildinādamies ar kara laika apstākļiem, šo

materiālu žurnālā «Die Neue Zeit» neievieto.

73.

D. Stučkai

Kastaņolā 1915. gada 9. septembri (56. lpp.)

Vēstules uzmetums (121043
5
). Pirmpublicējums.

74.

J. Ozolam

Kastaņolā 1915. gada 16. septembri (57. lpp.)

Vēstules uzmetums (121043
6

). Pirmpublicējums.

75.

A. Bertrānei

Kastaņolā 1915. gada 20. septembrī (57. lpp.)

Vēstules uzmetums (1210431). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts

pēc satura un A. Bertrānes 1915. g. 13. septembra vēstules (23294
,3

)

Rainim.

Aija Bertrāne pirms 1. pasaules kara apmetās uz dzīvi Francijā un

kopā ar dzīvesbiedru — dzejnieku un baleta mākslinieku Raimondu

Dunkanu vadīja t. s. Dunkana akadēmiju un mākslas kursus.

76.

L. Forelai-Upeniecei

Kastaņolā 1915. gada 20. septembrī (58. lpp.)

Vēstules uzmetums (121043
6
). Pirmpublicējums.

1 Šveices zinātnieks un sabiedriskais darbinieks O. Forels aktīvi in-

teresējās par latviešu tautas likteni 1. pasaules kara laikā un par Raini.

Uz Raiņa 50. dzimšanas dienu viņš uzdāvināja tam savu 1914. gadā iz-

nākušo brošūru «Les Etats-Unis dc la Terre» (franču vai.) — «Pasaules

valstu savienība».

77.

J. Krauzem

Kastaņolā 1915. gada 20. septembrī (58. lpp.)

Vēstules uzmetums (121043
8

). Pirmpublicējums,
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78.
- r;;,- • ;.. ; ■ ■

P. Sējam

Kastaņolā 1915. gada 22. septembrī (58. lpp.)

Vēstules uzmetums (1210438
). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc

satura un P. Sējas vēstulēm Rainim.

79.

J Vecozolam

Kastaņolā 1915. gada 22. septembrī (59. lpp.)

Vēstules uzmetums (121043
9
). Pirmpublicējums.

60.

Latviešu biedrībai Baku

Kastaņolā 1915. gada 24. septembri (60, lpp.)

Vēstules uzmetums (121043
i

0). Pirmpublicējums.

81.

N. Bokumam

Kastaņolā T915. gada 25. septembrī (60. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta vēstules uzmetuma (18270).

Tulkojuma pirmpublicējums.
Rakstīts uz vienas lapiņas ar uzmetumiem vēstulēm H. Šākam-Ste-

fenhāgenam un V. Vidunam.

1 «Jāzeps un viņa brāļi».

82.

H. Šākam-Stefenhāgenam

Kastaņolā 1915. gada 25. septembrī (61. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (18270). Tul-

kojuma pirmpublicējums.

Sis uzmetums rakstīts uz vienas lapiņas ar uzmetumiem vēstulēm

V. Vidunam un N. Bokumam.

! Stefenhāgena izdevniecība no 1916. līdz 1918. g. latviešu valodā

izdeva laikrakstu «Dzimtenes Ziņas», kas iznāca Jelgavā. Ziņas par

laikrakstu latviešu valodā, kas šajā laikā būtu iznācis Tilzītē, nav izde-

vies atrast.
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83.

V. Vidunam

Kastaņolā 1915. gada 25. septembrī (61. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (18270). Tul-

ko] urna pirmpublicējums.
Teksts rakstīts uz vienas lapiņas ar uzmetumiem vēstulēm H. Sā-

kam-Stefenhāgenam un N. Bokumam. Adresāts noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas.

84.

P. Cielēnam

Kastaņolā 1915. gada 28. septembrī (62. lpp.)

Vēstules uzmetums (121043"). Pirmpublicējums.

85.

1. Kivineram

Kastaņolā 1915. gada 28. septembrī (63. lpp.)

Vēstules uzmetums (121043
n~a). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts

pēc satura un I. Kivinera 1915. g. 8. septembra telegrammas (23294
90

)
Rainim.

86.

F. Cielēnam

Kastaņolā 1915. gada 8. oktobrī (63. lpp.)

Vēstules melnraksts (17229). Pirmpublicējums A, 1933, 437. nr.,

18. lpp., ar nepareizu datējumu «1916. g.».

1
T. — domājams, Šveicē dzīvojošs latvietis J. Tontegode. F. Cielēns

6. okt. vēstulē (26101) Rainim raksta: «Tontegode ir uz savu galvu

rakstījis kādu vēstuli. Viņš ir berniešu pulciņa sekretārs. Viņš ir vācu

draudzīgs, bet ne nodevējs.»

2 1915. un 1916. g. Rainis bija aizrāvies ar iluzoru kopīgas autono-

mas latviešu-lietuviešu valsts ideju. Šajā sakarā viņš sazinājās ar vai-

rākiem lietuviešu sabiedriskajiem darbiniekiem — J. Gabri, A. Vis-

kontu v. c. Šī ideja tika apspriesta dažās latviešu un lietuviešu emi-

grantu sanāksmēs Šveicē 1915. un 1916. gadā.
3

Maijai Cielēnai.

87.

A. Cielēnai

Kastaņolā 1915. gada 9. oktobrī (64. lpp.)

Vēstules uzmetums (12104313
). Pirmpublicējums.
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88.

M. Liepiņai

Kastaņolā 1915. gada 9. oktobri (64. lpp.)

Vēstules melnraksts (18568). Pirmpublicējums.

89.

L. Vagulim

Kastaņolā 1915. gada 9. oktobri (65. lpp.)

Vēstules uzmetums (121043'' 5
). Pirmpublicējums.

90.

A, Ķeniņai

Kastaņolā 1915. gada 12. oktobri (65. lpp.)

Vēstules uzmetums (12104313). Pirmpublicējums.

91. >

A. Lūkinai

Kastaņolā 1915. gada 13. oktobri (66. lpp.)

Vēstules melnraksts (17230). Pirmpublicējums A, 1933, 437. nr.,

18. lpp., ar redakcionāliem labojumiem.

92.

A. Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1915. gada 14. oktobri (66. lpp.)

Vēstule (17231). Pirmpublicējums A, 1933, 437. nr., 18. lpp. Sagla-

bājies ari melnraksts (18176). Adresāts noteikts pēc melnraksta, kā

ari pēc vēstules satura.

Austra Krauze-Ozoliņa no 1912. līdz 191?. g. studēja tieslietas un

filoloģiju Bernes universitātē. 1915. g. viņa ļoti aktīvi iesaistījās kopā

ar Raini -dibinātās Latviešu komitejas Šveicē darbā. Ar šo vēstuli sā-

kas ļoti intensīva Raiņa un A. Krauzes-Ozoliņas sarakste galvenokārt

par Latviešu komitejas Šveicē lietām.

A. Krauze-Ozoliņa kopumā vērtējama kā progresīva sabiedriska dar-

biniece un literāte. Taču kara gados viņai bija izveidojušās tuvas at-

tiecības ar Annu Ķēniņu un viņa atradās zināmā A. Ķeniņas ietekmē.

Tuvāk skat. šī sējuma komentāru ievadu.

1 Homo novus (latīņu vai.) — jauns cilvēks.

2
Tres iaciunt collegium (latīņu vai.) — trīs veido kolēģiju (sapulci).
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93.

A. Rožkalnai

Kastaņolā 1915, gada 15, oktobri (68. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (120402).. Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātne adresēta: Frl. Anna Roschkaln. Kurland —

Deutschland, Hof. Dribas.

94.

V. Rikveilim

Kastaņolā 1915. gada 16. oktobrī (69. lpp.)

Vēstules uzmetums (121043
14

). Pirmpublicējums.

95.

A. Priedītei

Kastaņolā 1915. gada 17. oktobri (69. lpp.)

Atklātne (123867). Pirmpublicējums. Atklātne adresēta: M-me A. Prie-

dīt, Ingenieur. N. Dneprowsk, pr. Ekaterinoslav/, Russie, 6. osm.

B. rauTKe, aK. oSiiļ Pyc.CK. >KeAe3H. ripoMbiuiA. Datējums noteikts pēc

Kastaņolas pasta zīmoga.

96.

R. īvanovam

Kastaņolā 1915. gada 25. oktobrī (70. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (17232). Tul-

kojuma pirmpublicējums.

97.

A. Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1915. gada 25. oktobrī (70. lpp.)

Atklātne (79522). Pirmpublicējums. Atklātne adresēta: M-meA, Krause.

Zūrich. Steinwiesweg 62.

Aspazijas rokrakstā pēc Raiņa teksta pierakstīts: «Es zināju; ka

Rieta ar Austru sastapsies.

Aspazija.»

Te pārfrāzētas «Uguns un nakts» 5. cēliena rindas.
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A.. Ķeniņai

Kastaņolā 1915. gada 26. oktobrī (70. lpp.)

Vēstules uzmetums (17233). Pirmpublicējums laikrakstā «Komco-

MOAbCKāH npasAa», 1965, 10. sept., 213. nr.

Vēstule rakstīta sakarā ar latviešu-lietuviesu konferenci 1915. gadā.

Par to skat. 86. vēstules 2. piezīmi.

Anna Ķēniņa 1915.—1917. g. centās aktīvi darboties Latviešu komi-

tejā Šveicē. Tieši sakarā ar viņas līdzdalību šai komitejā bija ļoti

daudz nesaprašanos un domstarpību, jo viņa aizstāvēja buržuāzisko ap-

rindu uzskatus. Annu Ķēniņu, viņas vīru Ati Ķēniņu, kurš darbojās

Maskavā Bēgļu apgādāšanas centrālbirojā, un viņu domubiedrus Rainis

nereti dēvēja par Ķēniņu kliķi. Šīs kliķes sociālpolitiskais raksturojums

Raiņa izpratnē visprecīzāk sniegts šā sēj. 227. vēstulē,

99.

P. Daugem

Kastaņolā 1915. gada 31. oktobrī (71. lpp.)

Vēstule (23244). Pirmpublicējums laikrakstā «Jaunais Vārds», 1917,

29. un 30. nr. Šīs vēstules tulkojums franču valodā publicēts 1916. g.

kādā no G. Brošē vadītajiem laikrakstiem, domājams — «Le Libre Pen-

sēe Internationale», ar G. Brošē redakcionāliem labojumiem un viņa

interpretācijā. Datējums noteikts pēc vēstules satura, P. Dauges 1915. g.

30. novembra atbildes vēstules (29087, 18219) un Raiņa piezīmju grāma-

tiņas.

1 Par Raiņa vienpusību strīdā ar J. Jansonu (Braunu) tuvāk skat. ko-

mentāru ievadu KR 22. sējumam.
2 Latviešu sociāldemokrātu savienība. Tās idejiskie vadītāji 1915. g.

bija E. Rolavs un M, Valters.

3 Rainis te neprecīzi atstāsta t.s. Jankava lietu, nesaprazdams, ka

tā bija revolūcijas renegāta apzināta provokācija. Tuvāk skat. komen-

tāru ievadus KR 21. un 22. sējumiem.
4 Skat. 45. vēstules 4. piezīmi.
5 Domāts — rindu skaits.

100.

R. A. Beržjē

Kastaņolā 1915. gada 3. novembrī (76. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18256). Tul-

kojuma pirmpublicējums,
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101.

G. Brošē

Kastaņolā 1915. gada 3. novembrī (76. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18209).

Tulkojuma pirmpublicējums.

1 «Deux poēts letton» (franču vai.) — «Divi latviešu dzejnieki».
2 Šī iecere palika nerealizēta.

3
Domājams, «Jāzeps un viņa brāļi»,

102.

A. Ķēniņam

Kastaņolā 1915. gada 4. novembrī (77. lpp.)

Vēstules melnraksts (18577). Pirmpublicējums.
A. Ķēniņš 1915.—1918. g. dzīvoja Maskavā, studēja Maskavas uni-

versitātes Juridiskajā fakultātē. Viņš ir viens no Maskavas Bēgļu apgā-
dāšanas centrālbiroja locekļiem. Rainis un A. Ķēniņš šinī laikā sarak-

stās galvenokārt par jautājumiem, kas saistīti ar Bēgļu apgādāšanas

centrālbiroja darbību.

1 Par Imantu skat. 28. vēstules 2. piezīmi.
2 Domāti reakcionārie avīžnieki, «Dzimtenes Vēstneša» līdzstrādnieki

F. Veinbergs, J. Zanders v. c. Par polemiku ar «Dzimtenes Vēstnesi»

1913. gadā skat. attiecīgās vēstules KR 22. sējumā.

103.

J. Vecozolam

Kastaņolā 1915. gada 7. novembrī (78. lpp.)

Atklātne (FBR, A. Vēveres f., 111, 5). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Herr. J. Vec-

osol. Zurich, Dolderstr. 93.

Vēstule rakstīta kā atbilde uz J. Vecozola 1915. g. 7. sept. vēstuli

(23294) Rainim, kurā viņš lūdz ziņas par Raiņa un Aspazijas darbu iz-

devumiem un izrādēm.

1 Lettische literarische GeseUschaft (vācu vai.) —- Latviešu literārā

biedrība, darbojās Jelgavā no 1851. līdz 1912. g.

Šīs biedrības izdevums: Magazin, herausgegeben von der Lettisch-

Literārischer GeseUschaft.

2 1898. gada Zinību komisijas vasaras sapulcēs 17. un 18. jūn.

L. Bērziņš aizstāv «Pausta» atdzejojuma vērtību. Sapulces atreferējums

publicēts laikrakstā «Mājas Viesis», 1898, 8.(20.) jūl.» 28. nr-ā,



8 1914. un 1915. g. vairākās Šveices emigrantu sanāksmēs tika ap-

spriests F. Cielēna izstrādātais t. s. Latvijas autonomijas projekts. Pro-

jekta rediģēšanā un apspriešanā piedalījās ari Rainis. Dzejnieks, kā tas

redzams no vairākām viņa vēstulēm, piem., 96., 98., «latviešu autono-

miju» saprata kā latviešu apdzīvoto apgabalu autonomiju «jaunajā»,

t. i., demokrātiskajā Krievijā. Tuvāk par šo jautājumu skat. 149. vēstu-

les 1. piezīmi.

104.

F. Cielēnam

Kastaņolā 1915. gada 14. novembri (79. lpp.)

Vēstules melnraksts (18551). Pirmpublicējums LM I, 330.—331. lpp.

1 Antante.

2 Wei/sgeblutet (vācu vai.) — noasiņojis,

105.

F. Cielēnam

Kastaņolā 1915. gada 14. novembri (79. lpp.)

Vēstules uzmetuma fragments (18581). Pirmpublicējums.

106.

A. Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1915. gada 16. novembrī (80. lpp.)

Atklātne (17234). Pirmpublicējums A, 1933, 432. nr., 18. lpp. At-

klātne adresēta A. Krauzei-Ozoliņai uz Cīrihi.

107.

F. Cielēnam

Kastaņolā 1915. gada 21. novembrī (80. lpp.)

Vēstules melnraksts (17236). Pirmpublicējums.

108.

Ņeusihiniem

Kastaņolā 1915. gada 23. novembri (81. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas vēstules (18214). Tulkojuma

pirmpublicējums, Adresāts noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.

457



458

1 N, Ščetiņins — Šveicē dzīvojošs krievu dabas pētnieks, filozofs

un iesācējs rakstnieks, labs Raiņa paziņa Šveicē, jauns, stipri slims

cilvēks, Skat, Raiņa darbu «Kastaņolā», KR, 17. sēj., R„ 1933, 48.—

49 lpp.

1.09.

A, Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1915, gada 24. novembrī (81. lpp.)

Vēstules melnraksts (17237). Pirmpublicējums.
1 Induļa politika — Raiņa lugas «Indulis un Ārija» galvenā varoņa

sapnis par tautu attīstību savstarpējā mierā un saderībā.

110.

G. Brošē

Kastaņolā 1915. gada 6. decembrī (82. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (18210).

Tulkojuma pirmpublicējums.

1 LPI — rakstīts latīņu burtiem, domājams, G. Brošē vadītais žur-

nāls «Le Libre Pensēe Internationale».

111.

P. Daugem

Kastaņolā 1915. gada 8. decembrī {82. lpp.)

Atklātne (23246). Pirmpublicējums RGGr, 1977, 130. lpp. Datējums

noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs —

«9.12.15.». Atklātne adresēta P. Daugem uz Arhangeļskas šķērsielu

Maskavā.

1
P. Dauge 28. okt. vēstulē (29085) Rainim jautā, vai viņi ir ar

mieru, ka latviešu aktieri, bēgļi, izrāda «Pūt, vējiņi!», un vai Rainis

sakarā ar viņu grūto materiālo stāvokli būtu ar mieru atdot tiem ne-

lielu daļu no sava autora honorāra,

2 Skat. šī sējuma 72. vēstuli un tās 4. piezīmi.

112.

A. Lūkinai

Kastaņolā 1915. gada 8. decembrī (83, lpp.)

Vēstules melnraksts (18482), Pirmpublicējums,
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113.

R. Pelšem

Kastaņolā 1915. gada 8. decembri (83. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18285), Tul-

kojuma pirmpublicējums.

114.

J. Karpām

Kastaņolā 1915. gada 9. decembri (84. lpp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18327).

Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.
Jēkabs Karps — latvietis, brīvprātīgi iestājies itāļu armijā, jo kara

sākuma periodā viņš studēja mūziku Milānā. Par viņu 7, dcc. vēstulē

(29760) Rainim raksta A. Ķēniņa un lūdz Raini painteresēties par šā cil-

vēka likteni.

Pats J. Karps 1915. g, 4. marta atrakstīja Rainim vēstuli (18743) no

frontes, kurā sniedza ziņas par sevi.

1 Edmunds Ginters.

115.

A. Ķenlņai

Kastaņolā 1915. gada 9. decembrī (84. lpp.)

Vēstules melnraksts (18178). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc

satura, datējums — pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

116.

.1. Tontegodem

Kastaņolā 1915. gada 9. decembrī (85. lpp.)

Vēstules melnraksts (17238). Pirmpublicējums..

117.

A. Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1915. gada 11. decembri (85. lpp.)

Atklātne (17239). Pirmpublicējums A, 1933, 432, nr., 18. lpp. Datē-

jums noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta A. Krau-

zei-Ozoliņai uz Cīrihi.
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1 Vereinigung von Angechdrigen kriegsfūrenden Staaten im neuttā-

len Auslande (vācu vai.) «— Karojošo valstu pārstāvju savienība neitrā-

lajās ārvalstīs.

1915. ģ. beigās Eiropā bija izvērsusies ļoti plaša pacifistiska kustība,

īpaši Šveicē kā neitrālā valstī dibinājās dažādas pacifistiskas organi-

zācijas, tika rīkotas sanāksmes un konferences, pieņemti lēmumi. Mi-

nētā savienība pieder pie šādām organizācijām.

2
Auerbahs bija kāds vācu politisks darbinieks, bijušais sociālde-

mokrāts, kas bijis pat kandidāts uz ievēlēšanu reihstāgā. 1915, g. bei-

gās viņš ļoti aktivi cīnījās par Kurzemes pievienošanu Vācijas reiham.

118.

A. Krau/ei-Ozoliņai

Kastaņolā 1915. gada 14. decembrī (86. lpp.)

Vēstules atrašanās vieta nav zināma. Pirmpublicējums A, 1933,
432. nr., 18. lpp.

• Bund tūi Menschheitsinteressen (vācu vai.) — Cilvēces interešu

aizsardzības apvienība — kāda Cīrihes pacifistiska organizācija. Skat.

ari iepriekšējās vēstules 1. piezīmi.

2 Monisienbund — vācu ķīmiķu apvienība. Dibināta 1906. g., ap-

vieno monistiskā ideālisma pārstāvjus.

3 1914. g. oktobrī vācu zinātnieks V. Ostvalds sniedza avīzēm in-

terviju, kurā izvirzīja ideju par Vācijas pārvaldītu Baltijas valstu fe-

derāciju. Vācu progresīvā sabiedrība šo interviju novērtēja kā šovi-

nistisku. Pēc asās sabiedriskās domas reakcijas V. Ostvalds 1914. g.

beigās aizgāja no politikas. Rainis V. Ostvaldu tik smagi apsūdz tieši

šīs intervijas iespaidā,

4 1914. g. beigās sakarā ar Reimsas katedrāles uzspridzināšanu 93

vācu zinātnieki un sabiedriskie darbinieki parakstīja šovinistisku de-

klarāciju, kurā viņi solidarizējās ar ķeizariskās Vācijas politiku un

vērsās pret Antantes valstīm. V. Ostvalds šo deklarāciju neparakstīja.
5

lespējams, domāts Fridrihs Bernhards — baltvācietis, prūšu ģenerā-

lis, militārteorētiķis, reakcionārs un agresīvs politiķis.

6 Skat. iepriekšējās vēstules 2. piezīmi.

119.

G. Brošē

Kastaņolā 1915. gada 2i. decembrī (87. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (18233).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc vēstules satura un

Raiņa piezīmju grāmatiņas.
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120.

S. Boborikinaī

Kastaņolā 1916, gada 13. janvāri (87. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (18208).

Tulkojuma pirmpublicējums.

1 Rainis 1915. g, nogalē Šveicē dzīvojošajam krievu rakstniekam

P. Boborikinam pasniedza dažas latviešu valodas stundas.

2 Domāts P. Boborikina darbs «Par pusgadsimtu», pie kura rakstnieks

strādāja ilgus gadus. Acīmredzot Rainis bija lasījis šī darba manuskriptu.
Sākot ar 1920. g., darbs fragmentāri iespiests dažādos ārzemju laik-

rakstos. Vispilnīgākā memuāru publikācija; BoOopuiKßH H, A- Bocno-

MsmaßHa, r. ī, 0, M., 1965.

3 Foro (itāļu vai.) —- caurums. Runa ir par augoņiem, ar li® Rainis

šai laikā slimoja.

»r

V Boborikinam

Kastaņolā 1916. gada 13. janvārī (88, lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas vēstules (18211), Tulkojuma

pirmpublicējums.

5
Sengrieķu mitoloģijā un literatūrā Nestors ir Pilošas ķēniņš, labs

karotājs, gudrs cilvēks, pazīstams ar savām saturīgajām runām. Litera-

tūrā tradicionāli tiek minēts kā pieredzes bagāts padomdevējs, gudrī-

bas iemiesojums, dažkārt arī ar nozīmi — cienījams sirmgalvis, pat-

riarhs.

Nestors — 11.—12. gs. sākuma senkrievu rakstnieks, hronists.'?. Bo-

borikinu par Nestoru dēvēja daži publicisti, viņa daiļrades cienītāji.
2

Skat. iepriekšējās vēstules 2. piezīmi,

122.

P Daugem

Kastarjolā 1916. gada 14. janvārī (88. lpp.)

Atklātne (23247). Pirmpublicējums RGGr, 1978, 83, lpp. Datējums no-

teikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs —

«13.1.16.». Atklātne adresēta P. Daugem uz Arhangeļskas šķērsielu

Maskavā. Atklātni parakstījusi arī Aspazija,
8 Sl sējuma 99. vēstule, rakstīta 1915, g. 31. oktobrī,

s
P. Dauge 1915, g, 31. okt. izsūtīja Rainim naudu — atlikumu no Rai-

nim veltītā sarīkojuma ienākumiem,
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123.

N. Kimmelam

Kastaņolā 1916. gada 14. janvārī (89. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (17242),. Tul-

kojuma pirmpublicējums.

Ar Nikolajā Kimmela grāmatu tirdzniecības firmas starpniecību Rai-

nis pasūtīja grāmatas.

124.

li. Binjami >

Kastaņolā 1916. gada 17, janvārī (89. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta {18276}, Tul-

kojuma pirmpublicējums.

125.

J. Karpām

Kastaņolā 1916. gada 17. janvārī (89. lpp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18325). Tul-

kojuma pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura un Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas.

126.

D. Stučkai

Kastaņolā 1916. gada 17. janvārī (90, lpp.)

Vēstule (17243). Pirmpublicējums A, 1933, 438. nr., 18. lpp., ar ne-

lielām redakcionālām atšķirībām.

1 Patiesībā garīgās saites, kas vienoja Raini un māsu Doru un Pēteri

Stučku, nekad nebija pārtrūkušas, un visu mūžu viņš mīlēja un cienīja
šos tuvos cilvēkus.

2 P. Dauge 1915. g. 30. nov. vēstulē (29087) Rainim raksta: «Nezin,

vai Tu pats ko esi dzirdējis par latvju rakstu krājuma izdošanu krievu

valodā zem M. Gorkija redakcijas. Tur vidus punktā stāvēs Tava dzeja.

Veselu dzejoļu virkni (ap 30-40) ir nodomāts tur ievietot. Vārdiskos

tulkojumus [acīmredzot parindeņus] ir izdarījusi mūsu mīļā

Doriņa, dzejiskos tulkojumus uzņēmās BaAep[uH] Bpiocoß's. Krieviski

bij tanī cāopHHK'ā nodomāts pārtulkot Tavu «Zelta zirgu».» Acīmredzot

šo vietu Rainis ir pārpratis, domādams, ka D. Stučka piedalās arī pie

«Zelta zirga» tulkošanas. īstenībā viņa tikai sagatavoja parindeņus vai-

rākiem Raiņa dzejoļiem,
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S, Boborikinai

Kastaņolā 1916. gada 24. janvāri (91. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18220).
Tulkojuma pirmpublicējums.

128.

J. Krauzem

Kastaņolā 1916. gada 24. janvārī (91. lpp.)

Vēstules uzmetums (17244). Pirmpublicējums A, 1933, 439. nr.
r

18, lpp., ar datējumu — «26.1.[?]». Datējums noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas, adresāts — pēc satura.

Vēstule rakstīta sakarā ar F. Cielēna izstrādātā Latvijas autonomijas

projekta apspriešanu Šveicē dzīvojošo latviešu sociāldemokrātu sanāk-

smē. Lielinieki nenoraidīja autonomijas ideju, bet galvenokārt kritizēja
šo projektu par to, ka tas nepieprasīja cariskās Krievijas valsts iekār-

tas maiņu. ' , ■ * ,Z

1 J. Krauze 1915. g. 24. dcc. vēstulē (23932) ironizē: «Par Cīrikes

varoņiem man negribas runāt —■ Bernes varoņi jau ievēl ģenerāļus un

laikam, drīz ievedīs autonomiju, jo visi ierēdņi jau, ka liekas, ievēlēti.»

2 1916. g. 3. janv. vēstulē (23933) J. Krauze Rainim apjautājas par

Pramšanu — vai tas ir latviešu, lietuviešu vai senprūšu mitoloģijas per-

sonāžs, kā ari izsaka domu, ka tas varētu būt tuvs sanskrita vēdu un

Būdas ideāliem. 3. febr. vēstulē (23934) J. Krauze pateicas par Raiņa

sniegtajiem paskaidrojumiem. Acīmredzot Rainis 24. janv. vēstules tīr-

rakstā, kas nav saglabājies, rakstījis plašāku paskaidrojumu par Šo

jautājumu. . ; J

129.

M. Robiņai

Kastaņolā 1916. gada 24. janvārī (92. lpp.)

Vēstules melnraksts (17244). Pirmpublicējums A, 1933, 438. nr„

18. lpp., ar redakcionāliem labojumiem.

1 Vēstule rakstīta Raiņa un Aspazijas tuvās paziņas Natālijas Robi-

ņas māsai Mildai Robiņai, kas, tāpat kā pāragri mirusī Natālija Ro-

biņa, šai laikā bija Lozannas universitātes studente, Viņa bija atrakstī-

jusi vēstuli Rainim un Aspazijai, kur lūdza palīdzēt viņai atrisināt jau-

tājumu par dzīves ceļa izvēli.

463
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130.
.-

- '

3. Buševicam

Kastaņolā 1918. gada 25. janvārī (93. lpp.)

Tulkojums no krievu valoda rakstīta vēstules melnraksta (18229).

Tulkojuma pirmpublicējums.

1 Sākoties 1. pasaules karam, kad īl Internacionāles partiju oportūois-

tiskie līderi atklāti nostājās savu zemju buržuāzisko valdību pusē un

pasludināja • «šķiru mieru», II Internacionāle saira. Rainis šai laika

daudz domāja par starptautiskās strādnieku partijas pamatiem, teorētisko

nostādni utt.

? Par polemikām un konfliktiem sakarā ar «Dzimtenes Vēstnesi»

skat. komentārus Raiņa 1913. g. vēstuļu publikācijām KR 22. sējumā.

131.

G. Brošē

Kastaņolā 1916. gada 26. janvārī (93. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules melnraksta (1321?).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

1 RLMVM fondos ir lapiņa ar Raiņa īpašumā esošo grāmatu sa-

rakstu, kurā minēta G. Brošē grāmata «Souvenīrs d'une morte vivanie».

132.

A. Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1916. gada 26. janvāri (94. lpp.)

Vēstules uzmetums (37245). Pirmpublicējums A, 1933, 439. nr., 18. lpp.

1 Ferdinanda Hodlera gleznas «Neieies kauja» reprodukcija, glabā-

jas RLMVM (123355).
2

Kein Blatt voi dem Munde nehmen (vācu vai.) —- runāt atklāti, bez

aplinkiem (burtiski -— nelikt lapu mutei priekšā).
8 Latviešu komitejas Šveicē centrs — t.s. kopkomiteja — atradās

Cīrihē.

4
Skat. 109. vēstules 1. piezīmi,

133.

J. Masteram

Kastaņolā 1916. gada 26. janvārī (95. lpp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18333). Tul-

kojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.
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Jānis Masters (Straujāns) no 1913, līdz 19!? g, ārstējās Kapri salā.

Šajā laikā «J. Straujāns tulkoja krievu valodā Raiņa drāmu «Jāzeps un

vīna brāļi», regulāri rakstiski konsultēdamies ar Raini,

1 Leonīds Stārks 1915. g. dzīvoja Kapri vienā istabā ar J. StraujSnu.

1916, g. sākumā viņš aizbrauca uz, Petrogradu, kur daudz darīja, lai

Krievijā tiktu izdota Raiņa drāma «Jāzeps un viņa brāļi», kā ari-centās

popularizēt citus Raiņa darbus.

134.

A. Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1916, gada 28. janvāri (95, lpp.)

Vēstules noraksts mašīnrakstā (RLMVM, bez atsevišķa inventāra

numura). Vēstules atrašanās vieta nav zināma. Pirmpublicējums,

1 K. Ozoliņam. ,■

135.

A. Kirhenšteinam

Kastaņolā 1916. gada 1 februāri (95, lpp.)

Atklātne (18092). Pirmpublicējums. Atklātne adresēta: Mr, A. Kir-

chenstein. Genēve, 32 rue Terrasiere, chez M-me Petitpierre Datējums

noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs —

«2.2.16»

1 Duraco — ostas pilsēta Durresi Albānijā, no kurienes A\ Kirhen-

šteins Rainim sūtīja pastkarti.

136,

R. Roksrojam

Kastaņolā 1918, gada 1.—3. februārī (96, lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (17246). Tul-

kojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura un R. Roksroja
1915. g, 9, decembra vēstules (138975) Rainim.

137.

K. Baronam

Kastaņolā 1916. gada 4. februāri (97, lpp.)

Vēstule (365727). Pirmpublicējums A. Baumaņa grāmatā «Krišjānis
Barons», R„ 1935, 348.—349. lpp.

Vēstuli parakstījusi ari Aspazija,
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pa. - -

N. Bokumam

Kastaņolā 1916. gada 4. februārī (98. IppJ

Vēstules uzmetums (18517). Pirmpublicējums.

1 Lugai «Jāzeps un viņa brāļi».
2 Laikrakstam «Jaunās Pēterpils Avīzes».

3 Saraksts Latviešu komitejas Šveicē vēlēšanām.

4 2. febr. vēstulē (120166) J. Purickis Rainim raksta: «Man ir tas

gods Jums paziņot, ka Holzmūnden (Deutschl.) atrodas 40 latv. kara-

gūstekņi ļoti bēdīgā stāvoklī. Varbūt Jūs varat viņiem kā palīdzēt?»
5 Bernē dzīvojošie latviešu emigranti: F. Cielēns, J. Kļava, A. Var-

kalis v. c.

189.

P. Daugem

Kastaņolā 1916. gada 8. februārī (99. lpp.)

Vēstule rakstīta uz divām atklātnēm (23248). Pirmpublicējums C,

1936, 12. nr., 931.--932. lpp.

1 Skat. 72. vēstules 4. piezīmi,
2 Laikrakstā «Jaunās Pēterpils Avīzes» 1915. g. 18. nov. (1, dcc),

14. nr. un 21 nov.'(4. dcc), 15. nr, publicēts kādai Latviešu bēgļu apgā-

dāšanas centrālkomitejas Kultūras biroja sanāksmei paredzētais, bet

iekšējo strīdu, dēļ nenolasītais P, .Dauges priekšlasījums «Sabiedrība un

avīžniecība. Domas par latviešu kultūras darba apvienošanas ideju»,

kurā P. Dauge starp citu raksta: «Nevajag tikai pārspīlēt šeit savas

«patriotiskās» prasības. Šī pārmērīgā latviešu valodas uzsvēršana, šīs

balsis pēc tautiskās augstskolas, tautiskiem kursiem, tautiskām darbnī-

cām, tautiskā teātra un tautiskas izpriecas ir stiprā mērā pārspīlētas,»
3 Maskavas Politehniskajā muzejā 1915. g. 18. (31.) okt. notika Raiņa

50. dzimšanas dienai veltīts vakars. Minētie 1000 franki bija atlikums

no ienākuma. Daļu ienākuma vakara rīkotāji veltīja karā cietušo bēgļu

vajadzībām. Skat. P. Dauges 1915. g, 31. okt. (13. nov.) vēstuli (128217),

RGGr, 1977, 115. lpp.
4 Šis projekts netika realizēts.

6 Domāta P. Dauges polemika ar J. Akurateru — P. Dauges raksts

«Kāds vārds par dzīvajiem un nedzīvajiem miroņiem» laikrakstā «Jau-

nās Pēterpils Avīzes» 1916. g. 23. janv. (5. febr.), 27. janv. (9. febr.),

? un 8. nr,, kas parādījās sakarā ar J. Akuratera rakstu «Miroņu varā»

laikrakstā «Dzimtenes Atbalss», 1916. g. 9. (22.) janv., 2. nr„ un it īpaši

P Dauges raksts «Vēlreiz par miroņiem» laikrakstā «Jaunās Pēterpils

Avīzes»; 1916. g. 10. (23.) febr,, 12, nr.,' kas ir atbilde uz J. Akurateia
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rakstu «Gara aristokrātisms un veikala sociālisms» («Dzimtenes At-

balss», 1916, 3. (16.) febr., 9. nr.).

lespējams, ka sākotnējā variantā.?. Dangas raksts ir radies cttā <a-

karibā, bet publicētais variants ir tieša atbilde J. Akuraterarn. Raksi?

skar Raiņa un J. Jansona (Brauna) konfliktu, kuru izsauca J. Janka va

provokatoriskā dažu Raiņa vēstuļu publikācija. Skat. KR 21. un 22. sēj.

komentāru ievadus.

• Domāts Aleksandrs Dauge. Šis Raiņa apgalvojums nepiepildījās.
? §. Mastere (Straujāna) tulkojums.

BP. Dauge 1915. ■g. 30. nov. (13. dcc.) vēstulē (29087, 128219) Rai-

nim rakstīja: «Es no savas pu<« - i'sfinaju ar Tavu dzeju vienu loti

apdāvinātu dzejnieci — Olru Blumbsrgu, dziļu un izglītotu cilvēku, kura,

bez šaubām, Tevi daudz dziļāk sapratīs nekā Brjusovs.»
9 P. Dauge 1915. g. 30. nov. (13. dcc.) vēstulē Rainim rakstīja, ka

1915. g. 28. nov. (11. dcc) Maskavā kādā privātā dzīvokli notikusi sa-

pulce, kurā piedalījušies dažādu Krievijā dzīvojošo tautu pārstāvji.

140.

P. Daugem

Kastaņolā 1916. gada 11. februārī (101. lpp.)

Vēstules uzmetums (17243). Pirmpublicējums LM I, 338. lpp. Adre-

sāts noteikts pēc satura. Vēstulei trūkst sākuma. lespējams, ka tā nosū-

tīta reizē ar Raiņa 1916. g. 8. februārī rakstītajām atklātnēm.

1 Par Failiju V. Eglītis raksta apcerējuma «Māksla un mākslas kri-

tika latviešu kulturālā attīstībā» noslēgumā laikrakstā «Dzimtenes At-

balss», 1916. g. 6. (19.) febr., 10. nr. P. Daugs atbildes vēstulē 1918. g.

1. (14.) martā (290841 to raksturo šādiem vārdiem: «V. Egliša 30 rindi-

ņas D. B. {«Dzimtenes Atbalsī»?] ir tik maz izteicošas, ka nav vērts pat

pastmarku par viņām izdot.»

141. . « - ' ■-
& ■

A. Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1916. gada 16. februārī (101. lpp.)

Vēstule (17247). Pirmpublicējums A, 1933, 433, nr„ 18, lpp.

Domāti Šveices latviešu sociāldemokrātu grupā ietilpstošie mazl-

nieki internacionālisti.

2P. Dauge vairākās vēstulēs Rainim raksta, ka A. Ķēniņš un. 3.Ak«-

raters Maskavas Bēgļu apgādāšanas centrālbiroja Kultūras nodaļu sa-

stādījuši no saviem domubiedriem un privātiem draugiem, galvenokārt

izbijušiem dekadentiem, ka tas nav vēlēts orgāns, ' bet pēc privātām

simpātijām veidots. 1916, g. P, Dauge atsakās tajā līdzdarboties.
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142,

F, Burkmanam

Kastaņolā 1916. gada 19. februārī (103. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (18269), Tulkojuma

pirmpublicējums.

143.

A. Kalniņam

Kastaņolā 1916. gada 24. februārī (104. lpp.)

Vēstules uzmetums (17248). Pirmpublicējums A, 1933, 439, nr,»

18, lpp., ar sīkām neprecizitātēm.

1
A. Kalniņš 1916. g. 13. (26.) febr. vēstulē (124705) raksta: «Savam

lūgumam pēc II un, ja iespējams, 111 cēliena pievienoju arī lūguma

pēc lirikas. Jaunais Mediņš «Uguni un nakti» jau pabeidzis, arī ja»

instrumentējis.» Te domāta A. Kalniņa iecere uzrakstīt operu «Indulis

un Ārija». (Skat. ari 27, vēstules 1. piežfmi.)

144.

M. Robiņai

Kastaņolā 1916. gada 25. februārī (104. lpp.)

Vēstules melnraksts (17250), Pirmpublicējums A, 1933, 438. nr.,

18. Ipp„: ar nenozīmīgiem izlaidumiem un neprecizitātēm.

1 Aut Caesar, aut nihil (latīņu vai.) — vai nu Cēzars, va! nekas;

visu vai neko,

145.

N. Ščetiņinam

Kastaņolā 1916. gada 2. martā (105. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas atklātnes (18503). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātne adresēta: Sig, Scietinin, Ruvigliana, Pension

Villa Eugenia.

146.

Kastaņolā 1916. gada 4. martā (105. lpp.)

N. Ščetiņinam

Tulkojums no krievu valodā rakstītas atklātnes (18558). Tulkojuma

pirmpublicējums, Atklātne adresēta N. Ščetiņinam uz Ruviijarm,

147.

E. Binjami

Kastaņolā 1916. gada 10. martā (106. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (18259). Tulkojuma

pirmpublicējums.

1 «Ligne des pays ren/res» (franču vai.) — «Atgūto zemju robeža»,
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148. ■ 1

A. Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1918. gada 10. martā (106. lpp.)

Atklātne (138924). Pirmpublicējums. Datējums notikts pē •

zīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — «11.3.1T-

resēta A. Krauzei-Ozoliņai uz Cirtni.

149.

P. Cielēnam

Kastaņolā 1916. gada 18. martā (107. lpp.)

Vēstules uzmetums f29492). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts' pēc

satura un F. Cielēna vēstulēm Rainim.

5 LSD ārzemju organizācijās apsprieda mazinieka aizsardzību ieka

F. Cielēna sarakstīto Latvijas autonomijas projektu, kas izstrādāts

1915. g. oktobrī. Projekta pamattēzes: latviešu apdzīvotās teritorijas

apvienošana vienā autonomā vienībā Krievijas sastāvā; Latvijas saeima

sasaukšana ar likumdošanas tiesībām vietējos jautājumos, saskaņojoties

ar Krievijas konstitūciju; nacionāli kulturāla autonomija Latvijas nacio-

nālajām minoritātēm. Projekts balstīts uz reformistiskām nostājām: pēc

uzvaras karā Latvijai no augšas varētu tikt dāvināta autonomija. Lat-

vijas buržuāziskajās un sīkburžuāziskajās aprindās F. Cielēna projekts

bija vienīgais dokuments, kurā jau kara laikā izvirzīta Latvijas auto-

nomija, nevis zemste, taču šis projekts bija zināms tikai ļoti šauram

personu lokam emigrācijā.
Latviešu sociāldemokrātu ārzemju grupa, kas lielāko tiesu ieturēja

boļševistisku nostāju, F. Cielēna projektu noraidīja. (Skat.: 'Apine' t.

Latvijas Sociāldemokrātija un nacionālais jautājums''(lß93—l9l7). R„

1974, 275. lpp.)

F. Cielēna izstrādātā, autonomijas projekta galvenā kļūda: autono-

mija tur bija paredzēta pastāvošās valsts iekārtas ietvaros, netika pra-

sīta sociālistiskās revolūcijas uzvara. Otrkārt, tas saturēja vairākus

decentralizācijas elementus.

Joprojām uzturēdami spēkā LSD programmā izvirzītās prasības pēc

nāciju pašnoteikšanās, latviešu boļševiki noraidīja nevis pašu autono-

mijas ideju, bet gan F. Cielēna reformistisko projektu.

150.

V. Verdaro

Kastaņolā 1916. gada 20. martā (110. lpp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18324).

Pirmpublicējums LM I, 287. lpp., ar nepareizu datējumu un redakcionā-

lām atšķirībām, Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.
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Tā ir Raiņa atbilde uz V, Verdaro 1915, gada 15. martā rakstīto at-

klātni (18315), adresētu starptautiskā «brīvo studiju» žurnāla «Coeno-

bium» līdzstrādniecei N. Robiņai. (N.* Robiņa nebija šī žurnāla pastā-

vīga līdzstrādniece, bet tikai dažu raksta autore, galvenokārt.par lat-

viešu problēmām uņ par Raini.)
Profesors V. Verdaro interesējās par tiesas prāvu sakarā ar Jauno

strāvu, par latviešu sociālistisko presi un par jaunstrāvnieku A, Krum-

bergu.

Atbildes vēstulē Rainis pēc atmiņas pārstāsta Jaunas strāvas vēsturi

un jaunstrāvnieku tiesas prāvu. Vēstulē ieviesušās vairākas kļūdas.

1 Jaunstrāvnieku prāvā apsūdzēti nevis 50, bet gan 87 cilvēki.

2 Žurnālu «Auseklis» D. Bundža izdeva Amerikas Savienotajās Val-

stīs.

3 J. Asars miris Rīgā 1908. g. 31, augustā.
4 Žurnāls «Darba Rīts» iznāca 1911. gadā, bet nevis Jaunas strāvas

laikā.

151.

F. Cielēnam

Kastaņolā 1916. gada 22. martā (111. lpp.)

Vēstules uzmetums (29505). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc

satura.

! Sie, Aspasie, isl genūgt fūi Komitee, Kooptieren Andere, Envarte

īhre Zusage. (Vācu vai) — Viņai, Aspazijai, nav iebildumu pret komi-

tejas sastāvu. Kooptējiet pārējos. Gaidu Jūsu piekrišanu.
2 Zenēvas.
3 Kārlis Ozoliņš.
4 Rainis 1913. g. bija demonstratīvi aizgājis no partijas. Savu perso-

nisko aizvainotību viņš netaisni vērš pret visu partiju kopumā un ar?

konkrēti pret dažiem vadošiem darbiniekiem, kuri neatbalstīja viņu

t. s. Jansona lietā. Tuvāk skat. komentārus Raiņa 1913, g. vēstulēm un

KR 22. sējuma komentāru ievadu.

152.

N. Bokumam

Kastaņolā 1916. gada 31. martā (113, lpp.)

Atklātne (17251). Pirmpublicējums A, 1933, 436. nr., 18. lpp., ar iz-

laidumiem. Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne

adresēta; Mr. N. Bokum. Zurich, Sonnegstr. 46 I.

1 Elektrische Lichibade (vācu vai.) — elektriskā apsauļošanās.
2 Korb fūr elektrische Liehtbāder (vācu vai.) ~™ grozveida elektris-

kās apsauļošanās ierīce.
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153.

A. Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1916. gada 31. martā (i 14. lpp.)

Atklātne (7952072). Pirmpublicējums, Datējums noteikts pēc Kas-

taņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta A. Krauzei-Ozoliņai uz-Cirtni.

' K. Ozoliņam.

154.

G. Brošē

Kastaņolā 1916. gada 2. maijā (114. lpp.)

Tulkojums no krievu, valodā rakstītas atklātnes (Ota©a pvĶOHHcen

F'ocvAapcTßeHHoid SeSahotokh hm. B, H. Aennea, <ļ). 358, on. 406, a. 1 ).

Tulkojuma, pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta

zīmoga. Atklātne adresēta; Mr, G. Brocher. Lausanne, la.Ia. Samelles,

155.

Aspazijai

Kastaņolā 1916. gada 6. maijā (115. lpp.)

Atklātne (15976). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Sī un citas 1916. g. vasarā Aspazijai rakstītās atklātnes.

nosūtītas uz adresi; M-me A. Naglin. 21 Clocheton, Lausanne, Pension

A. Pingoud.

1 Angekommen (vācu vai.) — pienācis.

156.

Aspazijai

Kastaņolā 1916. gada 6. maijā (115. lpp.)

Atklātne (15974). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Ruviljanas

pasta zīmoga.

1 Resp., 9. maijā.
*

A. Krauze-Ozoliņa un A. Ķēniņa.
3 lespējams, Amanda un Maija Cielēnas, kuras nesen bija atgriezu-

šās no Londonas.

*
Domājams, Cielēnām.

157.

A Keniņai

Kastaņolā 1916. gada 7. maijā (116. lpp.)

Vēstules noraksts mašīnrakstā (1147), Oriģināla atrašanās vieta nav

zināma. Pirmpublicējums. Adresāts un datējums noteikti pēc satura

salīdzinot to ar iepriekšējo vēstuli Aspazijai,
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1 Das Saalfrāulein (vācu vai.) — zāles pārzine.
2

Domājams, pie N. Sčetiņina.

158.

Aspazijai

Kastaņolā 1916. gada 8. maijā (116. lpp.)

Atklātne (15977), Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga,

159.

Aspazijai

Kastaņolā 1916. gada 9. maijā (117. lpp.)

Atklātne (15922). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga.

160.

Aspazijai

Kastaņolā 1916. gada 10. maijā (117. lpp.)

Atklātne (15978). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga.

161.

Aspazijai

Kastaņolā 1916. gada 11. maijā (118. lpp.)

Atklātne (15923). Pirmpublicējums.

1 Domāts N. Ščetiņins.
2 Skat. 156. vēstules 3. piezīmi.
3 Domājams, kāda Raiņa kaimiņiene Kastaņolā.
4 La signora ha un gran spirito (itāļu vai.) — šai dāmai ir liela

dūša (burtiski — gars).

162.

N. Ščetiņinam

Kastaņolā 1916. gada 11. maijā (118. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18215).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura un Raiņa

piezīmju grāmatiņas.



473

163.

A. Krauzei-Ozoliņai

Lozannā 1916. gada 17. maijā (119. lpp.)

Vēstule (17253). Pirmpublicējums A, 1933, 433. nr., 18. lpp., ar ne-

lielām redakcionālām atšķirībām. Adresāts noteikts pēc satura.

1
Vairākos Rietumeiropas laikrakstos 1916. g. pavasari, piemēram,

vācu laikrakstā «Frankfurter Zeitung», 1916, 10, maijā, 129. nr., kā ari

kādā Stokholmas avīzē, parādījās Šveices latviešu grupas vārdā parak-

stīts «Krievijas cittautībnieku palīgā sauciens» («Hilferuf der russisčhen

Fremdvolker»). Tā bija vēršanās pie Amerikas Savienoto Valstu prezi-

denta V. Vilsona pēc palīdzības, lai Latviju atsvabinātu no cariskās

Krievijas jūga.

Latviešu komiteja Šveicē vairākām avīzēm piesūtīja sašutuma

pilnu paziņojumu, ka tas ir baltvācu izdomājums, ka minētā Šveices

latviešu grupa, kas protestē pret Latvijas teritorijas atrašanos Krievijas

sastāvā, ir pēc formas un satura mistifikācija, ka tādas nav un ka

vienīgā latviešu grupa Šveicē ir tā, kas darbojas Raiņa vadībā.

Raiņa sarakstē ar Latviešu komitejas Šveicē locekļiem šis fiktīvās

latviešu grupas paziņojums figurē ar nosaukumu «Hilferuf» — «Pa-

līgā sauciens».

Šis protests pret baltvācu provokāciju ar Raiņa parakstu iespiests

vairākās latviešu avīzēs 1916. g. jūnijā un jūlijā, piemēram, «Baltijā»

3. (16.) jūn., 16. nr., «Jaunajā Dienas Lapā» 5. (18.) jūn., 128. nr.,

«Dzimtenes Vēstnesī» 10. (23.) jūn., 129. nr., «Jaunajā Vārdā»

8. (21.) jūl., 154. nr., kā arī Šveices laikrakstā «Gāzētie dc Lausanne»

26. maijā, 144. nr., v. c. (Skat. rakstu «Paskaidrojums no Stokholmas

izgājušās intrigas lietā», KR, 18. sēj., 450.—451. lpp., un komentārus

tā publikācijai 687.—688. lpp.)

2 1916. g. 5. apr. Vācijas valsts kanclers T. Rētmans-Holvēgs reihs-

tāga sēdē paziņoja, ka Vācija nekad neatdos «reakcionārajai Krievijai

Vācijas un tās sabiedroto atbrīvotās tautas starp Baltijas jūru un Volī-

nijas purviem, vienalga, vai tie būtu poļi, lietuvieši, baltieši vai vā-

cieši». Šis paziņojums izraisīja asu protesta vētru, un arī Rainis uzrak-

stīja «Protesta rezolūciju pret nodomāto Latvijas pievienošanu Vāci-

jai» un parakstīja to kā Latviešu komitejas Šveicē priekšsēdētājs. Raiņa

sarakstē šis protesta raksts figurē galvenokārt ar nosaukumu «Kanclera

protests». Skat. tuvāk šā raksta publikāciju KR, 18. sēj., 448.—449. lpp.,

un komentārus tai 686. —687. lpp.

3 K. Ozoliņam.

4 Va bene? (itāļu vai.) — Vai labi?

6 Va benissime? (itāļu vai.) — Vai pavisam labi?
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164.

R A. B-eržjē

Lozannā 1916. gada 21. maijā {120, lpp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18320), Tul-

kojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura un Raiņa perso-

niskajā bibliotēkā esošo grāmatu dāvinājuma ierakstiem, Sai un turpmā-

kajām vēstulēm, kurās to nav norādījis Rainis, uzrakstīšanas vieta no-

teikta pēc analoģijas ar citām vēstulēm, vadoties pēc tā, ka Rainis

līdz 1916. gada jūlijam uzturas Lozannā,

1 Levinson Arthur. Le Major Davel, son vie et son mort. Notēs bio-

graphiques et historigues. Lausanne, 1896. (mv. nr. 126915).
2 Rossel V. Davel. Poeme dramatigue en cinq actes. Lausanne,

1898. (mv. nr. 125372).

165.

A. Krauzei-Ozoliņai

Lozannā 1916. gada 23. maijā (120. lpp.)

Vēstules melnraksts (17188). Pirmpublicējums A, 1933, 434, nr.,

18 lpp., ar izlaidumiem. Adresāts noteikts pēc satura un Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas,

1 Skat, 163, vēstules 1. piezīmi,
2 Skat. 163. vēstules 2. piezīmi.

166,

A. Krauzei-Ozoliņai

Lozannā 1916. gada 24. maijā (121. lpp.)

Vēstule (17189). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura un

Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1,2 Skat. 163. vēstules I. un 2. piezīmi.

167.

A. Krauzei-Ozoliņai

Lozannā 1916. gada 24. maijā (121. lpp.)

Vēstule (17190). Pirmpublicējums A, 1933, 434. nr., 18. lpp., ar Isi-

nājumiem. Adresāts noteikts pēc satura,

1,2 Skat. 163. vēstules 1. un 2. piezīmi.

168.

F, Cielēnam

Lozannā 1916. gada 26. maijā (122, lpp.)

Vēstules uzmetums (17254). Pirmpublicējums A, 1933, 438. nr,,

18. lpp., ar neprecizitātēm. Adresāts noteikts pēc satura un Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas,



475

?69.

Dail' Arto

Lozannā 1916. gada 30. maijā (123. lpp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstītas vēstules (17255). Tulkojuma

pirmpublicējums.

1 Par J. Karpu skat. 114. vēstules piezīmi.

170.

Odesas latviešu biedrībai

Lozannā 1916. gada 30. maijā (123. lpp.) •

Vēstules uzmetums (29503). Pirmpublicējums.

171.

N. Ščetiņinam
Lozannā 1916. gada 31. maijā (124. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas atklātnes (18567). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Ruviljānas pasta zīmoga. At-

klātne adresēta N. Ščetiņinam uz Ruviljanu.

1
Ruviljana tāpat kā Kastaņolā ir Lugāno priekšpilsēta.

2 N. Ščetiņins 1916. g. 30. maija vēstulē (120177) neskaidri bija uz-

rakstījis žurnāla «Zeitschrift fūr Ethnologie» nosaukumu, kur 1875. g.

8. nr ā ievietots V. Manharta raksts «Die lettischen Sonnenmvthen».

Rainis to izlasīja kā «30 Ant.»*

172.

A. Krauzei-Ozoliņai
Lozannā 1916. gada 5. jūnijā (124. lpp.)

Vēstules uzmetums (17162). Pirmpublicējums. Datējums un adresāts

noteikti pēc vēstules satura un A. Krauzes-Ozoliņas 1916. g. 30. maija
vēstules (1203761) Rainim.

1 Domāts t.s. «Kanclera protests» un «Hilferuf». TuvāK skat, piezīmes

163. vēstulei.

173.

A. Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1916, gada 18, jūnijā (125. lpp.)

Vēstules uzmetums (17241, 17209). Pirmpublicējums A, 1933, 436. nrH

18. lpp. Adresāts noteikts pēc satura.
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174.

A. Kirhenšteinam

Lozannā 1918. gada 19. jūnijā (125. !pp.)

Atklātne (18089). Datējums noteikts pēc Lozannas pasta zīmoga.

Pirmpublicējums. Atklātne adresēta: Mr. A. Kirchenstein. Genēve,

7 rue Muzy.

1 Lozannas Tautību konference notika 1918. g. 27.-28. jūnijā. Pirmā

šāda veida sanāksme bija 1912. g. Parīzē, otrā — 1915. g. Lozannā. Šis

konferences rīkoja vairāku valstu dažādas partijas, galvenokārt sociā-

listiskās. Lozannas konference bija iecerēta kā Eiropas mazo tautu

pārstāvju sanāksme ar nolirku novērtēt politisko stāvokli un šo tautu

attīstības iespējas. Tajā piedalījās beļģi, Balkānu tautas (serbi un meln-

kalnieši), poļi, ukraiņi, armēņi, Baltijas tautas — lietuvieši un latvieši,

ebreji v. c.

Tā kā šīs konferences sastāvs, pēc Raiņa 1916. g. 19. jūn. vēstulē

(17256) A. Krauzei-Ozoliņai paustajām domam, bija paredzams «vācu

draudzīgs», tad Latviešu komitejas Šveicē vadība — Rainis, F. Cielēns,

P. Sēja, Aspazija v. c. nolēma oficiāli šai sanāksmē nepiedalīties. At-

sevišķi pārstāvji brauca privāti ar nolūku iegūt informāciju,
2 Kirhenšteins A Karš un bērnu mirstība.

175.

A. Krauzei-Ozoliņai

Lozannā 1916. gada 19. jūnijā (126. lpp.)

Atklātne (17256). Pirmpublicējums A, 1933, 434, nr., 18. lpp. At-

klātne adresēta A. Krauzei-Ozoliņai uz Cīrihi.

1 Skat. iepriekšējās vēstules 1. piezīmi.
2 Tika projektēta konferencē reprezentēto tautu etnogrāfisko mate-

riālu un kultūras pieminekļu izstāde. Raiņa atteikšanos piedalīties kon-

ferencē iespaidoja arī tas, ka nebija iespējams pagūt savākt pienācīgus

materiālus izstādei,

3 Genfe — Ženēva.

176.

P. Daugem
Lozannā 1916. gada 22. jūnijā (127. lpp.)

Vēstule (23249). Pirmpublicējums C, 1933, 12. nr„ 932. lpp.

3 P. Dauge 1916. g. 10. (23.) maija vēstulē (29090) Rainim raksta par

savu nolūku izdot avīzi «Laika Domas», Viņš iecerētajai avīzei lūdza

arī Raiņa un Aspazijas darbus, Šis P. Dauges nodoms netika realizēts.
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177.

A. Krauzei-Ozoliņai

Lozannā 1916. gada 24. jūnijā (127. lpp.)

Vēstule (17257). Pirmpublicējums A, 1933, 434. nr., 18. lpp., ar ne-

precizitātēm. Datējums noteikts pēc Lozannas pasta zīmoga. Atklātne

adresēta A. Krauzei-Ozoliņai uz Cīrihi.

1
E. Šillera rakstiņš bez nosaukuma laikrakstā «Jaunais Vārds»

1916. g. 17. (30.) maijā, 112. nr,, 3. lpp. un citi E. Sillera raksti.

178. -

N. Ščetiņinam

Lozannā 1916. gada 24. jūnijā (128. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas atklātnes (18504). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc pasta zīmoga. Atklātne adre-

sēta N. Ščetiņinam uz Ruviljanu.

1 Skat. 58. vēstules 6. piezīmi.
2

Cnponic li. riaMHTHHKH AaTbiuīcKoro napoAHoro TBopnecTßa. Co-

6paHO MBaHOM CnponicoM. BuAbHa, Cnporac, 1868.

3
Krievijas Ķeizariskajā zinātņu akadēmijā.

* V. Daškova etnogrāfiskā kolekcija tika likta Maskavas Rumjan-

ceva muzeja, tagadējās V. 1. Ļeņina Valsts bibliotēkas, pamatā.

179.

A. Kirhenšteinam

Lozannā 1916. gada 26. jūnijā (128. lpp.)

Atklātne (18090). Pirmpublicējums. Datējums noteikts .pēc Lozannas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta A. Kirhenšteinam uz Zenēvu.

1
Domājams, holandiešu laikraksta «Allgemeen Handelsblad» numuri,

kuros publicētas ziņas par paredzamo Tautību konferenci Lozannā.

2T. s. Lozannas Tautību konference. Tuvāk skat. 174. vēstules 1. pie-

zīmi.

180.

A. Krauzei-Ozoliņai

Lozannā 1916. gada 26. jūnijā (129. lpp.)

Atklātne (17258). Pirmpublicējums A, 1933, 434. nr., 18, lpp., ar

izlaidumiem. Datējums noteikts pēc Lozannas pasta zīmoga, Atklātne

adresēta A, Krauzei-Ozoliņai uz Cīrihi.
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181.

A. Krauzei-Ozoliņai

Lozannā 1916. gada 26. jūnijā (129. lpp )

Atklātne (16018). Pirmpublicējums A, 1933, 434. nr., 18. lpp., ar

izlaidumiem. Datējums noteikts pēc Lozannas pasta zīmoga. Atklātne

adresēta A. Krauzei-Ozoliņai uz Cīrihi.

1 Erklārung m der Anfrage lettischen Gruppe m der Schweiz (vācu

vai.) — paskaidrojums Šveices latviešu grupas uzdevumā; paredzēts

publicēšanai kādā no Šveices laikrakstiem.

2
Skat. 34. vēstules piezīmi.

8 T. i. — ceļa izdevumu atlīdzināšanu.

4 Aleksandrs Liepiņš — Bāzelē dzīvojošs latviešu 1905. g. emigrants,

papīra un rakstāmmašīnu veikala un mašīnrakstīšanas biroja īpašnieks,

sabiedriski aktīvs cilvēks.

182.

A. Ķeniņai
Lozannā 1916. gada 26. jūnijā (130. lpp.)

Vēstules uzmetums (18179). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Skat, 34. vēstules piezīmi.
2 Skat. 163. vēstules 1. piezīmi.

183.

A. Krauzei-Ozoliņai

Lozannā 1916. gada 1. jūlijā (131. lpp.)

Vēstule (17259). Pirmpublicējums A, 1933, 435. nr., 18. lpp. Adre-

sāts noteikts pēc satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 Rainis ierosināja Kastaņolā sasaukt Latviešu komitejas Šveicē sa-

pulci.
2 A. Krauze-Ozoliņa 29. jūnijā (120249) Rainim raksta, ka viņa «pār-

dzīvo krīzi, grib sev daudz ko noskaidrot».

3 Skat. 181. vēstules 4. piezīmi, kā arī 205. vēstules piezīmes.

184.

A. Krauzei-Ozoliņai

Lozannā 1916. gada 6. jūlijā (131. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta telegrammas uzmetuma (18248).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

Ar šo telegrammu sākas mēnesi ilgas ķildas, nesaskaņas un nesa-

prašanās Raiņa un citu komitejas locekļu starpā, kas aizņem diezgan
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daudz vietas Raiņa 1916. gada jūlija korespondencē. Viss sakās ar to.

ka Rainis saņēma kādas Cīrihē notikušas komitejas sēdes, protokolu

(protokolists K. Ozoliņš), no kura izdarīja secinājumu, ka viņam komi-

tejas sēdē izteikta neuzticība un tātad viņš no komitejas atbrīvots, bez

tam komitejā aizmuguriski Aspazijas vietā ievēlēts P. Sēja. īstenībā

tas bija pārpratums. No A. Krauzes-Ozoliņas un galvenokārt P. Sējas

vēstulēm Rainim varam secināt, ka nekāda neuzticība Rainim nav iz-

teikta, kritizēts tikai viņa Kastaņolas sapulces dienaskārtības projekts

un viņa nostāja attiecībā uz «Lozannas nāciju konferenci». Sēdē nola-

sīta Raiņa vēstule A. Krauzei-Ozoliņai (180.), kurā Rainis raksta par

Aspazijas slimību, par to, ka viņa nevarēs darboties komitejā un ka

«visa komiteja būtu galīgi» jāpārbūvē. Sēdē konstatēts, ka gadījumā,

ja Aspazija no komitejas izstājas, tad nākošais kandidāts pēc balsu

skaita ir P. Sēja. Apmēram mēneša laikā šis pārpratums noskaidrojās.

Tas viss vēlreiz liecina par komitejas maznozīmīgumu un butaforiskumu.

185.

A. Krauzei-Ozoliņai

Lozannā 1916. gada 9. jūlijā (132. lpp.)

Vēstules uzmetums (18180). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc

satura.

1 Skat. 174. vēstules 1. piezīmi.
2 A. Stelps, J. Kļava, A. Varkalis v. c.

3 Laikraksta «Berner Tagevvacht» 1916. g. 14. jūn. numurā ievietots

J. Kļavas pretraksts pret Raiņa parakstīto «Protesta rezolūciju pret no-

domāto Latvijas pievienošanu Vācijai».
4 Domāta Volfa telegrāfa aģentūra.

186.

A. Krauzei-Ozoliņai

Lozannā 1916. gada 10. jūlijā (133. lpp.)

Atklātne (17260). Pirmpublicējums A, 1933, 435. nr., 18. lpp. Atklātne

adresēta A. Krauzei-Ozoliņai uz Cīrihi.

1 Skat. 163. vēstules 1. piezīmi.,

187.

J. Krauzem

Lozannā 1916. gada 10. jūlijā (134. lpp.)

Vēstules uzmetums (17261). Pirmpublicējums.

1 J. Krauze 9. jūl. vēstulē (23938), tāpat kā vairāki citi Šveices lat-

vieši, pārmet Rainim atteikšanos darboties komitejā, leteic stāvēt pāri

sīkām personiskām, ķildām.
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Reizē ii Raiņa vēstule Ir atbilde uz 3, Krauzes 28. maija vēstuli

(29937), kur J. Krauze kritiski izsakās par Latviešu komitejas Šveicē

sastādīto «Kanclera protestu». J. Krauzes aizrādījumiem būtībā ir

tikai redakcionāls raksturs.

2
Skat. 98. vēstules piezīmi, 202. vēstules 3. piezīmi, kā arī 227. vēs-

tuli.

188.

L. Forelai-Upeniecei

Lozannā 1916. gada 14. jūlijā (135. lpp.)

Atklātne (123520). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura

un Raiņa piezīmju grāmatiņas. Atklātne adresēta: M-me L. Forel-Upe-
neek. Lausanne, Les Oicillous, Charllv,

189.

A. Krauzei-Ozoliņai

Lozannā 1916. gada 17. jūlijā (136. lpp.)

Vēstule (114467). Saglabājies melnraksts (18186). Sākot ar vārdiem

«Es gribēju neoficiālo daļu..», teksta pirmpublicējums A, 1933, 435, nr.,

18, lpp., ar neprecizitātēm, izlaidumiem un bez datējuma. Datējums

noteikts, vadoties pēc P. Sējas 17. jūlija vēstules Rainim, Raiņa atklāt-

nes A. Krauzei-Ozoliņai 18. jūlijā, kā arī pēc Raiņa piezīmju grāma-

tiņas, adresāts — pēc satura.

Skat, ari 184. vēstules piezīmi.

190.

A. Krauzei-Ozoliņai

Lozannā 1916. gada 18. jūlijā (138. lpp.)

-Atklātne (17262). Pirmpublicējums,

1 šī atklātne adresēta A. Krauzei-Ozoliņai Cīrihē, taču pēc satura,

uzrunas un Raiņa piezīmju grāmatiņas var secināt, ka tā domāta visai

Latviešu komitejai Šveicē,

191,

A. Kirhenšteinam

Lozannā 1916. gada 22. jūlijā (138. lpp.)

Atklātne (18082), Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lozannas

pasta zīmoga, Atklātne adresēta A, Kirhenšteinam uz Zenēvu.
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192.

A. Krauzei-Ozoliņai
Lozannā 1916. gada 22. jūlijā (139. lpp.)

Atklātne (16019). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lozannas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta A. Krauzei-Ozoliņai uz Cīrihi.

193.

A. Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1916. gada 4. augustā (139. lpp.)

Vēstule (17264). Pirmpublicējums A, 1933, 435. nr., 18. lpp,, ar ne-

precizitātēm un nepareizu datējumu.

1 A. Krauze-Ozoliņa vairākkārt grasījās atgriezties Latvijā, ko izda-

rīja 1918. gadā.

194.

A. Freimanim

Kastaņolā 1916. gada 14. augustā (140. lpp.)

Vēstule (120869). Pirmpublicējums.

1 Jaunā Rīgas teātra trupas galvenā da]a 1915. g. rudenī pārcēlās uz

Petrogradu, kur noorganizēja Jauno Pēterpils latviešu teātri.

195.

A. Viskontam

Kastaņolā 1916. gada 24. augustā (140. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (121068).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura un Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas.

1 Tā laika presē, piem., laikrakstā «Neue Zūricher Zeitung», 1916. g.

22. aug. bija publicēta ziņa, ka lietuviešu Domes deputāts M. Ičs bijis

uzaicināts pie cara un tas apsolījis «plašu un tālu ejošu patstāvību» lie-

tuviešiem, kas, protams, neatbilda īstenībai.

Skat. arī 86. vēstules 2. piezīmi.

196.

D. Stučkai

Kastaņolā 1916. gada 25. augustā (141. lpp.)

Vēstules melnraksts (17265). Pirmpublicējums.

1 Žurnāla «Aerannct» 1916. g. 1. numurs. Šajā numurā ievietoti

8 Raiņa dzejoļi: «Darbs un prieks», «Nekad», «Jautātāja meitene»,

«Lauztās priedes», «Vidusvīrs», «Norimis zars», «Karaļmeita» un «Pa-

vasara domas».

2 V. Brjusovam.
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197.

K. leviņām

Lozannā 1916. gada 22. jūlijā un Kastaņolā 1916. gada 26. augustā

(141. lpp.)

Vēstules uzmetums (17263). Pirmpublicējums A, 1933, 443. nr.,

18. lpp. Adresāts noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.

198.

Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas valdei

Kastaņolā 1916. gada 26. un 28. augustā (142. lpp.)

Vēstules uzmetums (18206). Pirmpublicējums.

1 Rainis J. Kopoti raksti. 1.—2. sēj. R., «Dzirciemnieki», 1912.—1914.

199.

Latviešu komitejai Stokholmā

Kastaņolā 1916. gada 29. augustā (144. lpp.)

Vēstules uzmetums (18518, 18543, 18550). Pirmpublicējums.

1
Domāta vai nu «Protesta rezolūcija pret nodomāto Latvijas pievie-

nošanu Vācijai» vai «Paskaidrojums no Stokholmas izgājušās intrigas

lietā», vai arī abi kopā. Skat. arī 163. vēstules 1. un 2. piezīmes.
2 Vēlāk šī iecere realizējās lugā «Mīla stiprāka par nāvi».

200.

Sarkanā Krusta Krievu sekcijas Latviešu nodaļai Stokholmā

Kastaņolā 1916. gada septembra sākumā (145. lpp.)

Vēstules atrašanās vieta nav zināma. Pirmpublicējums A, 1933,

440. nr., 18. lpp. Aptuvenais datējums un adresāts noteikti pēc satura

un Sarkanā Krusta Krievu sekcijas Latviešu nodaļas Stokholmā 1916. g.

7. septembrī rakstītās atbildes (24426) uz šo Raiņa vēstuli.

201.

A. Kirhenšteinam

Kastaņolā 1916, gada 11. septembrī (146. lpp.)

Vēstule (18091). Pirmpublicējums LM ī, 339. lpp. Datējums noteikts

pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — «12.9.16.».

Atklātne adresēta A. Kirhenšteinam uz Ženēvu.

1 A. Kirhenšteins 1916. g. apcerēja dažādas iespējas, kur apmesties

uz dzīvi pa kara gadiem.

2 A. Kirhenšteins ar paziņu starpniecību tika apjautājies, vai A. Lie-

piņš nevarētu viņam palīdzēt darbu izdošanā.

3 A. Kirhenšteins Šveices latviešu strīdos un diskusijās piedalījās

maz. lespiestu polemisku raits tu šai laikā viņam. nav.
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4 1916. g. rudenī kadetu līderis, cariskās Krievijas iekšlietu ministra

biedrs A. Protopopovs cara uzdevumā, apejot Ārlietu ministriju, Stok-

holmā sāka vest sarunas ar baņķieri un vācu valdības aģentu F. Vor-

feurgu par iespējām Krievijai noslēgt separātu. mieru ar Vāciju. Presē

bieži vien parādījās minējumi par šādu iespēju. (Tuvāk skat.:

AfiKOMOBa Id. «CenapaTHßie KorrraKTH iiapcKon Pocchh h KaH3epoßCKoii

PepMaHHH b nepßvio Mnpoßvio boūhv». — Bonpocti HcropnH, 1984,

8. nr., 80.—93. lpp.)
5 Šai laikā daudzas valstis sāka uzskatīt par iespējamu Polijas ne-

atkarību pēc kara beigām. Cara Krievija šai jautājumā bija visatturī-

gākā.

202.

P. Daugem

Kastaņolā 1916. gada 15. septembrī (146. lpp.)

Vēstule (23254). Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.

Kastaņolas pasta zīmogs — «16. IX 1916.». Pirmpublicējums C, 1935,

12. nr., 933. lpp. Vēstule adresēta P. Daugem uz Arhangeļskas šķērs-

ielu Maskavā.

1 Doras Rozenbergas.
2 P. Dauge 1916. g. pārdeva savu mājiņu Maskavas nomalē.

3 P. Dauge 1916. g. 27. jūl. (9. aug.) vēstulē (28805) sūdzas: «Mēs to-

pam gānīti no labās un kreisās puses, un no aizmugures mums uzkrīt

paša biroja locekļi — t. s. radošie individuālisti Ķēniņi, Akuraters, Dāle,

Laicens, Skalbe.» Vairāki Latvijas Sociāldemokrātijas biedri 1915.
—

1916. g. pamatoti kritizēja P. Daugi, ka viņš, darbojoties Latviešu

bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas Kultūras birojā, ne vienmēr ieņē-

mis pareizu nostāju pret latviešu mantīgo šķiru pārstāvjiem.

203.

A. Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1916. gada 19. septembrī (147. lpp.)

Atklātne (15967). Pirmpublicējums A, 1933, 435. nr., 18. lpp., ar

izlaidumiem un neprecizitātēm. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju

grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs — «20. IX 16.». Atklātne adresēta:

M-me Austra Krauze-Osolin. Adelboden B, Oberl Chalet Ohlsen.

1
A. Krauze-Ozoliņa rakstīja dzejoļus un laiku pa laikam deva tos

Rainim atsauksmei.

2 A. Krauze-Ozoliņa 1916. g. diezgan daudz rakstīja Šveices vācu

un franču presē sakarā ar Latviešu komitejas Šveicē darbību un pro-

grammu.

3 Skat. 205. vēstules 1. un 2. piezīmi.
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204.

Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas Kultūras birojam Maskavā

Kastaņolā 1916. gada 19. septembrī (148. lpp.)

Vēstule (23225). Saglabājies melnraksts (185307), datēts ar 17.9.16.

Pirmpublicējums C, 1933, 12. nr., 935.-936. lpp.

1 Internacionālais sociālistiskais birojs.
2 1916. g. ASV sabiedriskais darbinieks H. Fords prezidenta V. Vil-

sona uzdevumā apbraukāja Eiropas valstis ar t. s. Forda miera misiju.

205.

A. Liepiņām

Kastaņolā 1916. gada 19. septembrī (150. lpp.)

Vēstules uzmetums (18537). Pirmpublicējums.

1 1916. g. otrajā pusē A. Ķēniņa un A. Krauze-Ozoliņa, lietuviešu

profesora A. Viskonta ierosinātas, sāk organizēt līdzekļu vākšanu par

labu karā cietušajiem latviešu bēgļiem. Šī vākšana notiek ar A. Vis-

konta ieteiktu devīzi: «Pro Lettonia» — Latvijai. Kad A. Krauze-Ozo-

liņa un A. Ķēniņa šai pasākumā iesaistīja Bāzeles rakstāmlietu un

rakstāmmašīnu tirgotāju A. Liepiņu (kurš bija Latviešu komitejas

Šveicē kasieris), viņš sāka izdot informatīvu biļetenu «Latvieši Ārzemēs»,

kas iznāca līdz 1918. g. Par tā izdevēju skaitījās apvienība «Pro Let-

tonia». Kādu brīdi abas šīs organizācijas — Latviešu komiteja Šveicē

un «Pro Lettonia» dublēja viena otru. Viena un tā pati sekretāre un

izdevuma redaktore A. Krauze-Ozoliņa, kopīgs kasieris un izdevējs —.

A. Liepiņš. A. Ķēniņa, A. Krauze-Ozoliņa un A. Liepiņš enerģiski pū-

lējās iesaistīt šai pasākumā daudzus Šveices latviešus, bet bez lieliem

panākumiem. Rainis sākumā, centās noskaidrot, kas tā par organizāciju.

Šai vēstulē viņš to vēl dēvē par Ķēniņa kundzes komiteju. Noskaidro-

jis lietas būtību, dzejnieks kategoriski atsacījās līdzdarboties šādā Lat-

viešu komitejai Šveicē paralēlā organizācijā.

Kad Rainis, kā ari vairāki citi sociāldemokrāti, atsacījās darboties

«Pro Lettonia», arī A. Liepiņš pārstāja piedalīties tās darbībā.

2 A. Liepiņš savās vēstulēs Rainim apcer projektējamā izdevuma

nosaukumu. Viens no variantiem ir «Latviešu Preses Korespondences

Lapa» vāi vienkārši «Korespondences Lapa».

206.

O. Graihenam \= . , .:..
.. , -

Kastaņolā 1916. gada 23. septembri (150. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18238). Tul-

kojuma pirmpublicējums.
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207.

A. Liepiņām

Kastaņolā 1916. gada 26. septembri (151. lpp.)

Vēstules melnraksts (18548). Pirmpublicējums.

1 Skat. 205. vēstules 1. piezīmi.

208.

A. Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1916. gada 20. un 29. septembrī (152. lpp.)

Vēstules melnraksts (18514). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc
satura.

1 Skat. 205. vēstules 1. piezīmi.
2 Skat. 174. vēstules 1. piezīmi.
3 A. Liepiņš Rainim 1916. g. 26. sept. vēstulē (120252) raksta: «Krau-

zes k-dze raksta, ka Jūs nezinot, kas par drukas darbiem drukāti. Ne-

kādi, bet es domāju par Ciņa drukājamo brošūru.»

209.

A. Viskontam

Kastaņolā 1916. gada septembra otrajā pusē (154. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas vēstules (18754). Tulkojuma

pirmpublicējums. Aptuvenais datējums un adresāts noteikti pēc satura

un A. Viskonta 1916. g. 15. septembra vēstules (18779) Rainim.

1 Domātas «Pro Lettonia» (skat. 205. vēstules 1. piezīmi) izlaistās

t.s. labdarības markas.

2 Skat. 195. vēstules 1. piezīmi.
3 No latīņu dēsīderātio — vēlēšanās.

210.

F. Cielēnam

Kastaņolā 1916. gada 6. oktobri (155. lpp.)

Vēstules uzmetums (17266). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc

satura un Raiņa piezīmju grāmatiņas.

211.

Krievijas Tautību biroja Biļetena redakcijai

Kastaņolā 1916. gada 7. oktobri (155. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18498).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc Raiņa piezīmju grā-
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matiņas un Krievijas Tautību biroja Biļetena redakcijas vēstules

1916. g. 9. oktobrī (18771) Rainim.

1 Nacionālā Līga Stokholmā —■ Zviedrijā dzīvojošo baltvācu ap-

vienība.

2 Baltvācu, domājams, galvenokārt S. Brēdriha un F. Ropa, sastādīts

tendenciozs uzsaukums ASV prezidentam V. Vilsonam it kā Krievijā

dzīvojošo nekrievu un ārzemēs dzīvojošo latviešu vārdā, kur izteikta

baltiešu vēlēšanās atbrīvoties no Krievijas pavalstniecības. Skat. 163.

vēstules 1. piezīmi.

212.

A. Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1916. gada 26. oktobrī (156. lpp.)

Vēstules uzmetums (18538). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc

satura.

1 A, Krauze-Ozoliņa 17. okt. (23924) nosūtīja Rainim kādu pareģo-

jumu, kurā norādīti svarīgākie gadi Raiņa dzīvē: 1865., 1885., 1899,,

1903., 1907., 1914., 1917., 1924. un vēl daudzi citi līdz pat 1964.

2 A. Liepiņš.
3

Laikā, kad Latviešu komiteja Šveicē sāka šķelties un tās buržuā-

ziskā daļa izdeva biļetenu «Latvieši Ārzemēs», Rainis piedalījās «Balti-

jas Informācijas Biroja» sagatavotajos izdevumos.

213.

P. Daugem

Kastaņolā 1916. gada 28. oktobrī (156. lpp.)

Vēstule (23252). Pirmpublicējums C, 1935, 12. nr., 935. lpp. Datē-

jums un adresāts noteikti pēc satura, Raiņa 4.—8. decembrī rakstītās

vēstules (224. vēst.) P. Daugem un P. Dauges 25. septembra vēstules

(28761).

1
Aspazijas vakars notika 1916. g. 24. sept. (7. okt.) Maskavā, Poli-

tehniskā muzeja Lielajā auditorijā. Vakaru ievadīja Antona Birkerta

referāts «Aspazija un viņas dzeja». B. Skujeniece lasīja Aspazijas

dzeju. A. Kalniņa, J. Vītola un J. Mediņa dziesmas dziedāja A. Kak-

tiņš un P. Sakss.

2 P. Dauge 1916. g. sākumā bija iecerējis darboties par laikraksta

redaktoru, taču 1916. g, 25. sept. (8. okt.) vēstulē (28761) rakstīja, ka

laika trūkuma un milzīgās pārslodzes dēļ viņš atteicies būt par projek-

tējamā laikraksta «Laika Domas» vadītāju. «Tomēr avīze drīzā laikā iz-

nāks un zem tā paša vārda, citā izdevībā un citā redakcijā — man tuvu

stāvošā virzienā. Lūdzu Tevi un Aspaziju piedot, ka šai avīzei nodošu

Jūsu dzejoļus.»
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214.

E. Traubergam. ,

Kastaņolā 1916. gada oktobrī (157. lpp.)

Vēstules uzmetums (18536). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums

noteikts pēc satura un E. Trauberga parakstītās Sarkanā Krusta Krievu

sekcijas Latviešu nodaļas Stokholmā 1916. g. 27, septembra vēstules

(24426) Rainim,

215.

N. Ščetiņinam •

Kastaņolā 1916. gada 3. novembrī (158. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas atklātnes (18477). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Vēs-

tule adresēta N. .Ščetiņinam uz Ruviljanu.

215.

A. Gulbim

Kastaņolā 1916. gada 9. novembrī (159. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta telegrammas uzmetuma (127771).

Tulkojuma pirmpublicējums.

1
Luga «Spēlēju, dancoju» ar sākotnējo virsrakstu «Spēlmanis» bija

nosūtīta A. Gulbim publicēšanai. Skat. arī komentārus lugai «Spēlēju,

dancoju» KR, 11. sēj., R., 1981, 490.—498. lpp.

217.

L. Forelai-Upeniecei

Kastaņolā 1916. gada 16. novembrī (159. lpp.)

Atklātne (18105). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta: M-me L. Forel-Upeniece. Rosiaz —*

Lausanne.

5 Profesoram O. Forelam.

218.

A. Kirhenšteinam

Kastaņolā 1916. gada 16. novembrī (159. lpp.)

Atklātne (18093). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne' adresēta A. Kirhenšteinam uz Zenēvu.

3 A, Kirhenšteina raksts «Karš un bērnu mirstība».
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219.

Līdzjūtības telegramma poļu rakstnieka Henrika Senkeviča bēru dienā

Kastaņolā 1916. gada 18. novembrī (160. lpp.)

Vēstules atrašanās vietā nav zināma. Pirmpublicējums DzD, 9. sēj.,
375. lpp. ar virsrakstu «Līdzjūtības telegrama poļu dzejnieka Henrika

Senkeviča bēru dienā». Saglabājies uzmetums vācu valodā (293337) ar

parakstu: Latviešu dzejnieks Rainis.

Poļu rakstnieks H. Senkevičs miris 1916. g. 15. novembrī Vevē,

Šveicē.

220.

F. Cielēnam

Lozannā 1916. gada 20. novembrī (160. lpp.)

Vēstules uzmetums (18533 un 17240). Pirmpublicējums A, 1933,

433., 438.—439. nr., 18. lpp., ar adresāta norādi «J. Krauzern» un da-

tējumu —
«1916. g. jūlijs», Adresāts noteikts pēc satura, Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas un F. Cielēna vēstules Rainim 1916. g. 25. oktobrī

(26483).

221.

F. Cielēnam

Lozannā 1916. gada 21. novembrī (163. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas telegrammas (29339). Tulko-

juma pirmpublicējums. Telegramma adresēta: Zeelen. Eern, T'hurn-

strasse 109.

1 T. i.
— uz H. Senkeviča kapa.

222.

A. Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1916. gada 24. novembrī (163. lpp.)

Atklātne (16020). Pirmpublicējums A,. 1933, 436. nr., 18. lpp., ar lie-

liem izlaidumiem. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.

Atklātne adresēta: M-me A. Krause-Osolin. Lausanne, 21 Clocheton,

chez M-me Pingoud.

•1 Runa ir par Latviešu komitejas Šveicē sēdes sasaukšanu Kastaņolā.

2 Emīla Dumerga raksts «Une des petits nationalitēs en souffrance»

(franču vai.) — «Maza tauta ciešanās».
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223.

P. Daugem

Kastaņolā 1916. gada 7. decembri (164. lpp.)

Atklātne (23251). Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga.

Pirmpublicējums RGGr, 1978, 116. lpp. Atklātne adresēta P. Daugem uz

Arhangeļskas šķērsielu Maskavā.

1
Skat. 205. vēstules piezīmes.

224.

P. Daugem

Kastaņolā 1916. gada 4.-8. decembrī (164. lpp.)

Vēstule (23253). Pirmpublicējums C, 1936, 12. nr., 936.-937. lpp.

Datējums noteikts pēc vēstules melnraksta (18534, 17144), kur dots da-

tējums 4.12.16., un iepriekšējās atklātnes P. Daugem (23251).

1
P. D. J. Rainis, der Dichter des lettisches Proletariāts. (Zu seinem

50 Geburtstage.) 12. September 1865 — 12. September 1915. Berner

Tagewacht, 1915, 11. sept., 212. nr.

2
Raksts, kuru P. Dauge sūtīja K. Kautskim, toreizējam žurnāla «Die

Neue Zeit» redaktoram. (Skat. 72. vēstules 4. piezīmi.)
3 Domāti Ķēniņu un viņu piekritēju mēģinājumi dibināt dažādas bū-

tībā fiktīvas vai vismaz ļoti īslaicīgas un maznozīmīgas biedrības ar

pretencioziem nosaukumiem.

4 Rainis atsevišķu partijas biedru kļūdainos uzskatus nacionālajā jau-

tājumā attiecina uz visu partiju un tās vadītājiem.

225.

A. Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1916. gada 9. decembrī (167. lpp.)

Telegrammas uzmetums (18112). Pirmpublicējums.

226.

Zvārguļu Edvardam

Kastaņolā 1916. gada 9. decembrī (167. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta telegrammas uzmetuma (18120).

Pirmpublicējums.

227.

O. Forelam

Kastaņolā 1916. gada 13. decembri (167. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules. Tīrraksta kserokopija

(139805) un melnraksts (120970
2
). Vēstules pirmpublicējums rakstu

krājumā «Ceļi», 1972, 15. nr., 5. lpp. Tulkojuma pirmpublicējums. Sīs
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un turpmāko 1916. g. beigās un 1917. g. sākumā O. Forelam rakstīto

vēstuļu tīrraksti glabājas O. Forela arhīvā Lozannas universitātes bib-

liotēkā.

1 Comitē Suisse d' ētudcs dc la question Lettone (franču vai.) —

Šveices komiteja latviešu jautājumu pētīšanai, dibināta 1916. gada. Šis

bija viens no šauriem un samērā maznozīmīgiem pasākumiem, kā-

dus ar skanīgiem nosaukumiem un ievērojamu personu piesaistīšanu

centās dibināt A. Ķēniņa. Raiņa rezervētā nostāja pret šo komiteju

un izteikumi vairākās vēstulēs liecina, ka tās sastāvs bijis buržuāzisks

un O. Forels — vienīgais sociālistu pārstāvis tajā. Bet tā kā komitejas

nolūks skaitījās —- aizstāvēt latviešu tautu pret vācu aneksiju, tad

Rainis sākumā bija ar mieru privātā kārtā sniegt O. Forelam vaja-

dzīgo informāciju., Vēlāk viņš atteicās darīt pat to, jo arī šīs komitejas
darbībā spilgti izpaudās A. Ķeniņas «privātpolitika».

2 Acīmredzot A, Krauze-Ozoliņa.
8 Skat. 222. vēstules 2. piezīmi.
4 «Dzimtenes Atbalss».

5 Skat. 205. vēstules piezīmes.

Patronai (franču vai.) — aizbildniecība, patronāts. :

228.

A. Kirhenšteinam

Kastaņolā 1916. gada 14. decembrī (169. lpp.)

Atklātne (18094). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mr. A. Kirchenstein mcd. vet.

Yvorne, pr. Mcd. prof. A. Forel.

A. Kirhenšteins šai laikā dzīvo Šveices profesora O. Forela mājā.

1 Skat. iepriekšējās vēstules 2. piezīmi.
2

A. Kirhenšteins grasījās pārcelties uz Davosu.

229.

O. Forelam

Kastaņolā 1916. gada 16. decembrī (170. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules. Tīrraksta kserokopija

(139806) un melnraksts (120970
5
). Pirmpublicējums rakstu krājumā

«Ceļi», 1972, 15. nr., 6. lpp. Tulkojuma pirmpublicējums.

1 A. Ķēniņa.

230.

A. Kirhenšteinam

Kastaņolā 1916. gada 18. decembrī (170. lpp.)

Atklātne (18095). Pirmpublicējums. Atklātne adresēta: Mr. A. Kir-

chenstein, mcd. vet. Genēve, Institut d'Hvgiene, prof. Cristiani.

1
Lugāno.
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231.

P. Daugem

Kastaņolā 1916. gada 19. decembri (171. lpp.)

Atklātne (23250). Pirmpublicējums RGGr, 1978, 122.—123. lpp. Datē-

jums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zī-

mogs — «20.12.16.». Atklātne adresēta P. Daugem uz Arhangeļskas

šķērsielu Maskavā.

1 P. Dauge, iespējams, fiktīvas personas Raiņa cienītāja Trauberga

vārdā nosūtīja Rainim 1000 franku. Šī summa bija domāta Raiņa per-

soniskajām vajadzībām, veselības uzlabošanai utt. Rainis šo summu

saņēma bez paskaidrojošas pavadzīmes un tādēļ pārprata, domājot, ka

tie ir ienākumi par Aspazijas vakaru.

232.

O. Forelam

Kastaņolā 1916. gada 22. decembrī (171. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules. Tīrraksta kserokopija

(139807) un melnraksts (1209707). Pirmpublicējums rakstu krājumā

«Ceļi», 1972, 15. nr., 7.—8. lpp. Tulkojuma pirmpublicējums.

1 Skat. 227. vēstules 1. piezīmi.
2 Die AnsiedlungshiHe (vācu vai.) — palīdzība nometināšanai (vai

nometinātajiem).
Tas bija viens no uzsaukumiem, ko izlaida sakarā ar vācu iecerēta-

jiem un izstrādātajiem Baltijas kolonizācijas plāniem — aicinājums un

reizē praktiska pamācība vācu zemniekiem pārcelties uz Kurzemi un

dibināt tur saimniecības.

233.

N. Ščetiņinam

Kastaņolā 1916. gada 23. decembrī (172. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas atklātnes (18476). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. At-

klātne adresēta N. Ščetiņinam uz Ruviljanu.

234.

P. Bovē

Kastaņolā 1916. gada 24. decembrī (172. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (120970
9
).

Tulkojuma pirmpublicējums.

Pjērs Bovē 1916. un 1917. g. bija Ž. 2. Ruso institūta direktors Že-

nēvā. Viņš bija viens no tiem šveiciešu sabiedriskajiem darbiniekiem,

kuri 1, pasaules kara laikā pievienojās kustībai, kas aizstāvēja mazo
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tautu intereses — konkrēti, līdz ar O. Foreļu piedalījās komitejā, kas

centās vērsties pret vācu kolonizācijas plāniem Baltijā. (Skat. 227. vēs-

tules 1. piezīmi, kā arī komentāru ievadu.)

235.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1916. gada 25. decembrī (173. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (120412). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātne adresēta: Herr Rob. Ivanovv. Dūsseldorf,

Hoffeldsstr. 45 a.

236.

O. Forelam

Kastaņolā 1916. gada 26. decembrī (173. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules. Tīrraksta kserokopija

(139808) un melnraksts (12097017 ). Pirmpublicējums rakstu krājumā

«Ceļi», 1972, 15. nr., 8. lpp. Tulkojuma pirmpublicējums.

1 Skat. 232. vēstules 2. piezīmi.
2

Panģermānu savienība {Alldeutscher Verbund) — vācu junkuru un

buržuāzijas visagresīvāko elementu šovinistiska organizācija. Pastāvēja

no 1891. līdz 1939. gadam.
3 Biedrība vāciešiem ārzemēs (Verein fūi das Deutschtum im Aus-

land), dibināta 1881. gadā, ar mainīgiem nosaukumiem pastāv līdz

mūsdienām.

237.

O. Forelam

Kastaņolā 1916. gada 28. decembrī (174. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules. Tīrraksta kserokopija

(139809) un melnraksts (12097010). Pirmpublicējums rakstu krājumā

«Ceļi», 1972, 15, nr., 9.—10. lpp. Tulkojuma pirmpublicējums.

1 Skat. 227. vēstules 1. piezīmi.
2 V. Rātenaus — vācu politiķis un ekonomists, rakstījis par sociā-

lām problēmām, uzskatījis, ka izeju no kapitālistiskās saimniecības grū-
tībām iespējams atrast uzņēmumu patstāvības maksimālā palielināšanā.

238.

Nezināmai personai

Ap 1916. gadu (175. lpp.)

Vēstules uzmetums (18442), Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums

noteikts pēc satura,



A. Viskontam

Kastaņolā 1917. gada 3. janvārī (176. lpp.}

Tulkojumā no krievu valodā rakstīta vēstules melnraksta (17268).

Tulkojuma pirmpublicējums.

240.

P. Bovē.
„

\
*

,
Kastaņolā 1917. gada 5. janvārī (176. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (120970").

Tulkojuma pirmpublicējums.

1 Skat. 227. vēstules 1. piezīmi, kā arī komentāru ievadu.

241.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1917. gada 5, janvārī (177. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (120413). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. At-

klātne adresēta: Herr Rob. Iwanow. Dūsseldorf, Hoffeldstr. 45 a.

'" Oto Graihenam.

2 E. Freijs — kādas latviešu bēgļu komitejas vadītājs Baku, tuvs

R. Ivanova paziņa. Rainis ar vairāku citu savu korespondentu palī-

dzību cenšas sagādāt ziņas E. Freijam par viņa tuviniekiem pasaules
kara apstākļos.

242.

A. Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1917. gada 5. janvārī (177. lpp.)

Vēstule (17269). Pirmpublicējums A, 1933, 436. nr., 18. lpp., bez da-

tējuma, ar lieliem īsinājumiem. Adresāts noteikts pēc satura.

5
Domāts Raiņa 1916. g. 17. sept. vēstulē izteiktais lūgums atsūtīt

viņa vēstules, lai viņš varētu sagatavot publicēšanai savu vēstuļu iz-

lasi par politiskiem, nacionāliem utt. jautājumiem, un A.. Krauzes-Ozo-

liņas 21. aug. vēstulē (21885) minētais solījums to darīt.

243.

V. Dzimidavičam

Kastaņolā 1917. gada 6. janvārī (178. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules melnraksta (121069),

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura,

493



494

1 1918. g. beigās savās vēstulēs V. Dzimidavičs lūdza Raini sniegt

ziņas par latviešiem un viņu apdzīvoto teritoriju, lai varētu Šveicē iz-

dot Baltijas guberņu karti.

244.

P, Daugem

Lugāno 1917. gada 7. janvārī (178. lpp.)

Atklātne (232237). Pirmpublicējums RGGr, 1978, 127. lpp. Datējums

noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Lugāno pasta zīmogs —

«8.1 1917.», kā arī P. Dauges piezīme: «Saņemta Maskavā 25.1 1917. g.

p. D. 1935.». Atklātne adresēta: Mr. P. Dauge. Moscou — Russie,

MocKßa.

1 Skat. 213. vēstules 3. piezīmi un 231. vēstules 1, piezīmi,

245.

D. Stučkai

Kastaņolā 1917. gada 7. janvārī (178. lpp.)

Atklātne (16021). Pirmpublicējums LM 11, 325.-326. lpp. Datējums

noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Lugāno pasta zīmogs —

«8,1 17.». Atklātne adresēta: Ruce Russie. M-me D. Stoutschka. Petro-

grad, EacceŪHaa 36. D. Stučka vēstuli nav saņēmusi. Tā atnākusi atpa-

kaļ uz Kastaņolu; Kastaņolas pasta zīmogs — «22.8.18.».

1 Luga «Krauklītis».

2 Sos vārdus pierakstījusi Aspazija,

246.

Traubergam

Lugāno 1917. gada 7. janvārī (179. lpp.)

Vēstules melnraksts (17221). Pirmpublicējums A, 1933, 440. nr.,

18. lpp.

Šīs vēstules adresāts Traubergs nav Zviedrijas latviešu Sarkanā

Krusta nodaļas vadītājs E. Traubergs, P. Dauge to dēvē par savu pa-

cientu, Raiņa cienītāju, kurš caur P. Daugi nosūtījis Rainim 1000 fran-

kus. lespējams arī, ka tā ir fiktīva persona, kuras vārdā naudu nosūtījis

pats P. Dauge. Tieši šajā laikā viņš pārdeva savu ģimenes mājiņu. Viņš

droši vien baidījās, ka Rainis pārliekas smalkjūtības dēļ var no dāvinā-

juma atteikties. Ja Rainis šīs vēstules tīrrakstu tika nosūtījis, tad jā-
domā — uz P. Dauges adresi Maskavā, jo citu Trauberga adresi viņš

nezināja.



495

247,

P. Bovē

Kastaņolā 1917. gada 10. janvārī (180, lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (12097015). Saglabājies

arī šīs vēstules melnraksts (120170
14

), Tulkojuma pirmpublicējums.

1 Skat. 227. vēstules 1. piezīmi, kā arī komentāru ievadu.

248.

O. Forelam

Kastaņolā 1917. gada 10. janvārī (180. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules kserokopijas (133810).

Saglabājies melnraksts (120970
14

). Pirmpublicējums rakstu krājumā

«Ceļi», 1972, 15. nr., 10. lpp. Tulkojuma pirmpublicējums.

1
Skat. 227. vēstules 1. piezīmi un komentāru ievadu.

249.

O. Forelam

Kastaņolā 1917. gada 15. janvārī (181. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules kserokopijas (139811).

Pirmpublicējums rakstu krājumā «Ceļi», 1972, 15. nr., 10. lpp. Tulkojuma

pirmpublicējums.

10. Forels 1917. g. 12. Janv. vēstulē (12097618) Rainim raksta, ka

viņš vairs neapgrūtināšot Raini ar jautājumiem par «Comitē d' Etudes».

250.

P. Cielēnam

Kastaņolā 1917. gada 17. janvārī (181. lpp.)

Vēstules melnraksts (11272). Pirmpublicējums A, 1933, 440. nr.,

18. lpp.

Sī vēstule rakstīta sakarā ar Raiņa iecerēto viņa vēstuļu izlases iz-

došanu. Šī iecere palika nerealizēta.

251.

A. Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1917. gada 19. janvārī (182. lpp.)

Vēstules melnraksts (17274). Pirmpublicējums A, 1933, 440. nr.,

18. lpp. Adresāts noteikts pēc satura.
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Ar šo vēstuli sākās Raiņa nesaprašanās ar A. Krauzi-Ozoliņu par

Raiņa vēstuļu publikāciju. Laika gaitā šis konflikts labvēlīgi noskaid-

rojās.
P. Sēja 1917. g. 26. janv. vēstulē (17903) Rainim raksta: «Ko Cielēns

Tev par vēstuļu publicēšanu rakstījis, tā nav pareizi. Es Cielēnam ne-

kad neesmu teicis, ka Austra Krauze vai Ķēniņa kundze būtu draudē-

jušas jeb teikušas Tavas vēstules izmantot.

Es Cielēnam teicu, ka būtu nepatīkami, ja polemikas gadījumā
Austra Krauze izlietotu Tavas vēstules. Tas viss. Par draudēšanu pub-
licēt nebija runas.»

1 Skat. 205. vēstules 1. piezīmi.
2 Par J. Jankavu skat. KR 21. sēj. komentāru ievadu.

252.

P. Sējam

Kastaņolā 1917. gada 19. janvārī (182. lpp.)

Vēstules uzmetums (17273). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc

satura.

253.

N. Ščetiņinam

Kastaņolā 1917. gada 20. janvārī (182. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas vēstules (18216). Tulkojuma

pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

' Domāts V. Manharta apcerējums «Die lettischen Sonnenmvthen»

(vācu vai.) — «Latviešu Saules mīti». (Skat, 58. vēstules 6. piezīmi.)

254. , -

N. Ščetiņinam

Kastaņolā 1917. gada 29. janvārī (183. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas atklātnes (18232). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. At-

klātne adresēta N. Ščetiņinam uz Ruviijanu.

1 N. Ščetiņins rakstīja etnogrāfisku pētījumu par čūskām pasaules
tautu mitoloģijā,

2

lespējams, «Sitzungsberichte der GeseUschaft fūr Geschichte und

Altertumskunde zu Riga aus dem Jahre 1873 ..» — «Vēstures un senat-

nes pētniecības biedrības sēžu ziņojumi, Rīgā kopš 1873. gada..».

3 N, Ščetiņina pētījuma tēma.
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255.. , .-. .;,

P. Daugem

Kastaņolā 1917. gada 6. februāri (183. lpp.)

Vēstule (23224). Pirmpublicējums A, 1933, 440. nr., 18. lpp. Saglabā-

jies melnraksts (17105 un 17144), pēc kura noteikts vēstules datējums,

Adresāts noteikts pēc satura un P. Dauges 1916, g, 5. (18.) decembra

vēstules (29088) Rainim.

1 P. Dauge savā 1916. g, 5. (18.) dcc. vēstulē atbildēja uz Raiņa

iepriekšējo vēstuli: «Tu ieminies, ka Tev jāskaitās ar visām varbūtī-

bām. Šinīs Tavos vārdos slēpjas visnopietnākais, par ko draugi var

runāt.» Runa ir par Raiņa nāvi. P. Dauge apsolās «glābt priekš tau-

tas Raiņa dzīves darbu» — t. i., censties sakārtot un izdot Raiņa darbus.

256.

A. Kalniņam

Kastaņolā 1917. gada 6. februāri (185. lpp.)

Vēstule (18470). Pirmpublicējums. Datējums un adresāts noteikti

pēc satura.

1
Jādomā, lugai «Indulis un Ārija». Tuvāk skat. 27. vēstules 1. pie-

zīmi.

257.

N. Ščetiņinam

Kastaņolā 1917. gada 7. februāri (185. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas atklātnes (120974). Tulkojuma

pirmpublicējums.

258.

Āronu Matīsam

Kastaņolā 1917. gada 12. februāri (186. lpp.)

Vēstules melnraksts (17176). Pirmpublicējums. Datējums noteikts

pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.

.1 Par Raiņa nesaskaņām ar Āronu Matīsa vadīto «Dzimtenes Vēst-

nesi» skat. komentārus Raiņa 1913, g. vēstulēm KR 22. sējumā.

259.

N. Ščetiņinam

Kastaņolā 1917. gada 12. februārī (186. lpp).

Tulkojums no krievu valodā rakstītas atklātnes (18505). Pirmpub-

licējums. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas
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pasta zīmogs — «13,2.1?.», Atklātne adresēta N, Ščetiņinam uz Ruvil-

janu.

1 Per aspera ad astra (latīņu vai,) — cauri ērkšķiem uz zvaigznēm,
2 N. Ščetiņina pētniecības objekts,
8

%awse (grieķu vai.) — Sveiks!

260.

N. Ščetiņinam

Kastaņolā 1917. gada 14. februārī (187. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas atklātnes (18501). Pirmpublicē-

jums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta

N. Ščetiņinam uz Ruviljanu.

261,

A. Priedītei

Kastaņolā 1917. gada 10. martā (187. lpp.)

Atklātne (15780). Pirmpublicējums. Atklātne adresēta: M-me Inge-
nieur A. Priedit, Davos-Platz, Dr. Wolfers Sanatorium,

262.

A. Kirhenšteinam

Kastaņolā 1917. gada 27. martā (188. lpp.)

Atklātne (18096). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Sig. A. Kirchenstein. Lugano, Labora-

torio Cantonale Chimico.

1 1917. g. 30. martā Krievijas pagaidu valdība publicēja lēmumu, ka

vienā kopīgā Igaunijas guberņā apvienota bijusī Igaunijas guberņa un

Vidzemes guberņas pieci igauņu apriņķi, kas, protams, nebija autono-

mijas piešķiršana. Latviešu apdzīvotajā teritorijā vecais administratīvais

iedalījums palika trijās guberņās. Jau zināmu laiku pirms šā lēmuma

publicēšanas presē parādījās iepriekšējas ziņas par to, (Kas attiecas uz

«ģenerāļa skūpstu», tad ar to acīmredzot domāta armijas virspavēlniecī-
bas uzspēlētā laipnība pret latviešu strēlniekiem pēc Ziemassvētku

kaujām.)

263.

P. Sējam

Kastaņolā 1917. gada 27. martā (188. lpp.)

Vēstules melnraksts (17276 un 17277), Pirmpublicējums A, 1933,

440. nr,, 18. lpp. Adresāts noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.



1
Raiņa nesaprašanās ar P. Sēju pamatā bijis kāds pārpratums, acīm-

redzot radies no sīkumainības un intrigu pilnās atmosfēras Latviešu ko-

mitejā Šveicē.

264.

N. Čheidzem

Kastaņolā 1917. gada 4. aprīlī (189. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstītas telegrammas (29598), Tulkojuma

pirmpublicējums.

Saglabājies ar Raiņa roku rakstīts telegrammas uzmetums (29602), da-

tēts ar 1917, g. 27, martu; «Apsveicam revolūciju. Sargājiet to no

ienaidniekiem (iekšējiem un ārējiem), kontrrevolūcijas un prūšu junku-

risma kā 1789. un 1905. Lai jaunā valdība dod Latvijai autonomiju, tad

stāvēs visi par jauno valdību.»

N. Čheidze 1917, g. februārī un martā bija Petrogradas Strādnieku

deputātu padomes priekšsēdētājs,

Šīs un sekojošās telegrammas bija Raiņa atsaukšanās uz 1917. g.

Februāra revolūciju un cara gāšanu. Vairākām telegrammām, mainoties

adresātiem, atkārtojas vai variējas teksts, tādēļ atlases veidā sniedzam

tikai raksturīgākās.

265.

J. Goldmanim, J. Zālītim

Kastaņolā 1917. gada 4. aprīlī (189. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstītas telegrammas (29603). Tulko-

juma pirmpublicējums laikrakstā «Baltija», 1917, 7. (20.) aprīlī, 48. nr.

Uz šīs pašas lapiņas — telegrammu uzmetumi M. Gorkijam un Lat-

viešu strādnieku laikrakstam Petrogradā datēti ar 1917, g. 4. aprīli.

Saglabājies arī ar 1917. g. 2. aprīli datēts telegrammas uzmetums

(29599) J. Goldmanim un J. Zālītim.

DzD 9. sēj. 374. lpp. ievietots fragments no Raiņa vēstules «Strādnieku

Avīzei», kurā par šo. telegrammu teikts: «Vienkārt tā bija . tikai atbilde

uz viņa, Goldmaņa, apsveikumu man, un tad ari tur ir telegrāfa kļūda.

Es rakstīju: «Apsveicam revolūciju. Jaunam režīmam vajaga to un to

darīt.» Tātad apsveikta tikai revolūcija, bet jaunam režīmam liktas

priekšā prasības.»
Tūlīt pēc Februāra revolūcijas Rainim, tāpat kā daudziem, nevarēja

vēl būt skaidrs tālākais sociāldemokrātijas kurss. Ļeņina Aprīļa tēzes

orientēja uz tālāko kursu: sociālistisko revolūciju. To pieņēma arī

latviešu lielinieki. ■-
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Latviešu strādnieku laikrakstam Petrogradā

Kastaņolā 1917. gada 4. aprīlī (189. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta telegrammas uzmetuma (296033
).

Tulkojuma pirmpublicējums laikrakstā «Cīņa», 1917, 29. martā (11. apr.),

18. nr., ar šādu redakcijas piezīmi: ««Cīņas» redakcijā saņemta sekoša

telegramma iz Kastaņolas.»

Uzmetums rakstīts uz tās pašas lapiņas, kur telegrammu uzmetumi

Gorkijam, Goldmanim un Zālītim. Saglabājušies arī uzmetumi (29599

un 295991), datēti ar 2.4.17. Par īsto telegrammas adresātu vēl nav pil-

nīgas skaidrības, par to sāka polemizēt tā laika presē, uzskatot par iespē-

jamo adresātu arī «Strādnieku Avīzi». Oriģinālā adresē rakstīta franču

valodā: «Zinne. Journal ouvrier letton Petrogrād» ([«Cīņai»?], latviešu

strādnieku laikrakstam Petrogradā).

267.
- , . , .... . j... _ .

O. Forelam

Kastaņolā 1917. gada 6. aprīlī (190. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18245).

Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

1 O. Forels 1917. g. Rainim atsūtīja vairākus franču avīzes «La Sen-

tinell» numurus, kur bija publicēti daži O. Forela raksti, piem., «Cars

Nikolajs II» 1917. g. 2. apr. numurā, «Balti, latvieši un vācieši», 1917. g.

21. marta numurā v. c.

2 Rakstā «Cars Nikolajs II» O. Forels izteicis domu, ka ir labi, ka

krievu cars nav gudrs.

268.

M. Gorkijam

Kastaņolā 1917. gada 7. aprīlī (190. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstītas telegrammas (M. Gorkija ar-

hīva materiāls: OAF, KF-hh. A. 1-10-1). Tulkojuma pirmpublicējums.

Datējums noteikts pēc telegrammas nosūtīšanas kvīts. Saglabājies tele-

grammas uzmetums (29600), datēts ar 2. aprīli, ar nedaudz atšķirīgu
tekstu. Sā uzmetuma tulkojuma krievu valodā pirmpublicējums laik-

rakstā «KoMCOMOAbCKaa 1965, 10. sept., 213. nr.

Saglabājies arī sekojošs franču valodā rakstīts teksts (29603):

«4.4.17. Maksimam Gorkijam Petrogradā. Sveiciens burevestņika dzej-
niekam! Revolūcija uzvar, aizstāvēt revolūciju, atbrīvot tautas, karš

pret ārējiem un iekšējiem ienaidniekiem, dibināt autonomiju tautām!

Aizstāvēt Latvijas autonomiju! Lai dzīvo krievu un eiropiešu federatīvā

republika! '* - -

Rainis.»
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269.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1917. gada 19. aprīlī (190. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (120407). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura.

270.

J. Krauzem

Kastaņolā 1917. gada 22. aprīlī (191. lpp.)

Vēstules uzmetums (17278). Pirmpublicējums A, 1933, 441. nr.,

18. lpp., ar dažām neprecizitātēm.

Vēstule rakstīta sakarā ar pārpratumu starp Raini, J. Krauzi un

A. Kirhenšteinu par kādu A. Krauzes-Ozoliņas neskaidru izteicienu

1917. g. 24.-28. aprīļa vēstulē (23730) A. Kirhenšteinam.

1 Uz lapiņas, uz kuras rakstīts uzmetums Raiņa vēstulei J. Krauzem

1917. g. 1. maijā (18434), atrodas J. Krauzes 1917. g. 18. apr. vēstules

A. Kirhenšteinam noraksts Raiņa rokrakstā: «Es Raiņa izturēšanos ta-

gad atkal nesaprotu. Viņš man par tādu naudu nekā nav paziņojis. Lai-

kam atkal brauc Ciņa un Cimmervaldes kamanās! Bēdīgi, ja tā būtu!

Tikpat bēdīgi kā ar Latvļiešu] kopkomiteju!»

2 Rainis neizprata kara imperiālistisko raksturu un tādēļ nepiekrita

' 1915. g. 4. sept. Cimmervaldē notikušās starptautiskās sociālistu konfe-

rences lēmumam, kas nosodīja imperiālistisko karu, īī Internacionāles

vadoņu nodevību un atmaskoja «tēvijas aizstāvēšanas» lozunga nepa-

reizo būtību.

8
J. Krauze juta, ka viņš slimības un grūto materiālo apstākļu dēļ

nespēs saglabāt savu bagātīgo vēstures grāmatu bibliotēku. To izpār-
dot viņš nevēlējās un par nelielu atlīdzību sūtīja Rainim kastes ar grā-

matām.

271.

O. Graihenam

Kastaņolā 1917. gada 24. aprīlī (192. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (17279). Pirm-

publicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

1,2 R. īvanovs 1917. g. 14. apr. vēstulē (18932) paziņo Rainim par

Oto Graihena ievainojumu.
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272.

E. Urbānam

Kastaņolā 1917. gada 26. aprīlī (192. lpp.)

Vēstules melnraksts (17185). Pirmpublicējums A, 1933, 441. nr.,

18. lpp.

Vēstule rakstīta Cīrihē dzīvojošam latviešu emigrantam sociāldemo-

krātam E. Urbānam sakarā ar Šveices politisko emigrantu, tai skaitā

arī Raiņa, atgriešanos dzimtenē pēc tur notikušās 1917. g. Februāra re-

volūcijas. E. Urbāns darbojās kādā no komitejām, kas rūpējās par

emigrantu atgriešanos.

1 Kara laikā Krievijas sociāldemokrāti sadalījās aizsardzībniekos un

sakāvniekos Lielinieki, kā arī mazinieki internacionālisti

šai laikā sauca sevi par sakāvniekiem, jo viņi bija par savas valdības

sakāvi pasaules karā, kas veicinātu revolūciju.

2 Drīz pēc Februāra revolūcijas Krievijā Cīrihē nodibinājās t. s. Cen-

trālkomiteja, kurā ietilpa visu Šveicē atrodošos Krievijas un līdz ar to

arī Latvijas politisko grupu un partiju pārstāvji. Tās galvenais uzde-

vums — rūpēties par politisko emigrantu iespējām atgriezties Krievijā.

Aprīlī no šīs Centrālkomitejas atšķēlās t. s. Patriotu komiteja, kura pre-

tojās braukšanas iespējām caur Vāciju un vispār jebkurai oficiālai sa-

darbībai ar Vāciju. Šim virzienam pieslējās arī Rainis. Oficiāli šī orga-

nizācija saucās: OpraHnaarļHH coņnaAbHOH oSopoHbi.

3
Petrogradas Strādnieku un zaldātu deputātu padome pieņēma lē-

mumu, ka braukšana caur Angliju un Franciju ir ļoti nedroša kuģu

gremdēšanas dēļ un ka braukšana cauri Vācijai nav nekāds nozie-

gums.

4 Fr. Veiss — F. Mendera pseidonīms. 1917. g. Šveicē iznāca šāda

brošūra: Fr. Weiss «Die baltische Frage im Weltkrieg und m der russi-

schen Revolution» (vācu vai.) — «Baltijas jautājums pasaules karā un

krievu revolūcijā».

5 A. Krauze-Ozoliņa.

273.

P. Daugem

Kastaņolā 1917. gada 29. aprīlī (193. lpp.)

Vēstule (23222). Pirmpublicējums C, 1936, 12. nr., 939. lpp. Datējums

noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs —

«30.4.17.». Atklātne adresēta P. Daugem uz Arhangeļskas šķērsielu

Maskavā.

1 Šo naudu (500 rbļ.) P. Dauge nosūtīja Rainim kā ceļanaudu brauk-

šanai uz Krieviju.
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274.

B. Federam (?)

Kastaņolā 1917. gada 29. aprīli (194. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstītas vēstules (17280). Tulkojuma

pirmpublicējums. lespējamais adresāts noteikts pēc Raiņa piezīmju grā-

matiņas.

1
Piecprocentīgo t. s. Brīvības aizņēmumu organizēja Pagaidu valdība

1917. g. 26. martā (8. aprīlī), griezdamās pie iedzīvotājiem ar aicinā-

jumu atbalstīt viņu ar aizdevumu uz 54 gadiem sekmīgākai kara dar-

bības vešanai. Boļševiki bija pret karu un tādēļ neatbalstīja šo aizņē-

mumu. Aizņēmums neguva atsaucību tautā.

275.

J. Krauzem

Kastaņolā 1917. gada 1. maijā (194. lpp.)

Vēstules uzmetums (18434). Pirmpublicējums.

Uz šīs pašas lapiņas J. Krauzes vēstules A. Kirhenšteinam noraksts

Raiņa rokrakstā.

1 Skat. 270. vēstuli un tās 1. piezīmi.

276.

R. Eglēm

Kastaņolā 1917. gada 2. maijā (195. lpp.)

Atklātne (139826). Pirmpublicējums A, 1933, 441. nr., 18. lpp. Da-

tējums noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga.

1 R. Egle 1917. g. februāra vēstulē (24008) Rainim rakstīja, ka viņš

kopā ar B. Baltu esot pārtulkojis «Induli un Āriju» krievu valodā.
2

D. Stučka Rainim bija1 rakstījusi, ka «Zelta zirgu» atdzejo V. Brju-

sovs.

3 J. Straujāns un, iespējams, Kopmans. Skat. komentāru lugas «Indu-

lis un Ārija» publikācijai KR 10. sēj,, R., 1980, 484.-485. lpp.
4 J. Straujāns.

277.

A. Kirhenšteinam

Kastaņolā 1917. gada 2, maijā (195. lpp.)

Vēstule (18097). Pirmpublicējums A, 1933, 441, nr„ 18. lpp. Saglabā-

jies vēstules melnraksts (17281), kurā minēts arī adresāts.

1 Domājams, uzbrukt, '
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278.

E. Binjami

Kastaņolā 1917. gada 3. maijā (196. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (17282).

Tulkojuma pirmpublicējums.

279.

K. Freinbergam

Kastaņolā 1917. gada 3. maijā (196. lpp.)

Atklātne (138269). Pirmpublicējums LM I, 324. lpp. Datējums no-

teikts pēc. Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mr. K. Freinberg.

Moscou — Russie, MocKßa, Ma/vast BpOHHaa Ne 15 kb. 58. Adrese svīt-

rota un atklātne svešā rokrakstā pāradresēta uz Rīgu.

Vēstule teātra darbiniekam K. Freinbergam rakstīta sakarā ar Raiņa

lugu iestudēšanas iespējām Krievijā «jaunajos apstākļos» — t. i.r pēc

cara gāšanas.

1 T. i., pēc cara gāšanas 1917. g. Februāra revolūcijā.
2

K. Freinbergs vēstulē (21292) Rainim 1917. g. 6. janv. no Maskavas

tika rakstījis par savu nodomu savākt trupu, braukt uz Rīgu un tur

iestudēt Raiņa lugu «Spēlēju, dancoju», ko baidās sabojāt, iestudējot ar

vāju aktieru sastāvu.

3
Raiņa vārdus par Jaunā Rīgas teātra iespējām atgriezties Rīgā

X, Freinbergs savas grāmatas «Kopā ar Raini» 58. lpp. komentē:

«Lielākā daļa Jaunā Rīgas teātra kolektīva locekļu bija devušies uz

Petrogradu un strādāja tur. Taču tas vairs nebija Jaunais Rīgas teātris,

bet gan atsevišķi mākslinieki, kas te pārlaida kara grūtās dienas. Tāpēc

arī kara beigu posmā te Maskavā varēja rasties likumsakarīga doma —

savākt trupu un atjaunot Jauno Rīgas teātri.»

280.

A. Jansonēi

Kastaņolā 1917. gada 3. maijā (197. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta telegrammas uzmetuma (17283).

Tulkojuma. pirmpublicējums. Uz šīs pašas lapiņas rakstīts uzmetums

telegrammai T. Līventālam 1917. g. 3. maijā.

Telegramma nosūtīta J. Jansona (Brauna) atraitnei A. Jansonei sa-

karā ar ziņu par J. Jansona (Brauna) nāvi 1917. g. 13. aprīlī, vācu zem-

ūdenes uzbrukuma rezultātā Ziemeļjūrā nogrimstot kuģim, kurā J. Jan-

sons (Brauns) bija ceļā no Anglijas uz Petrogradu.
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281.

T. Līventālam

Kastaņolā 1917. gada 3. maijā (198. lpp.)

Telegrammas uzmetums (17283). Pirmpublicējums. Rakstīts uz tās

pašas lapiņas, kur telegrammas uzmetums A. Jansonei.

Telegramma rakstīta sakarā ar J. Jansona (Brauna) nāvi.

282.

Strādnieku deputātu padomei Rīgā

Kastaņolā 1917. gada 15. maijā (198. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstītas telegrammas (18305), Tulko-

juma pirmpublicējums.

Telegramma sūtīta sakarā ar Strādnieku deputātu padomes izvei-

došanu Rīgā.

283.

K. Ozoliņam

Kastaņolā 1917. gada 19. maijā (198. lpp.)

Vēstules uzmetums (17284). Pirmpublicējums.

1 A. Krauzes-Ozoliņas.

284.

O. Graihenam

Kastaņolā 1917. gada 22. maijā (199. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (18262). Tulkojuma

pirmpublicējums.

285.

K. Bungšam

Kastaņolā 1917. gada 30. maijā (199. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta telegrammas uzmetuma (18289).

Tulkojuma pirmpublicējums.

5 Solowmender
— kopā savienoti F. Mendera uzvārds un viens no'

pseidonīmiem. F. Menders parakstījās ar pseidonīmiem Fr. Veiss,

S. Olavs, Solovs v. c.

286.

A. Cielēnai

Kastaņolā 1917. gada 2. jūnijā (199. lpp.)

Atklātnes-fotokopija (33578). Pirmpublicējums. Oriģināls atrodas pie

adresāta tuviniekiem. Atklātne adresēta: M-me Zeelen. Romershof pro

Riga, Essenhof.
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Atklātne rakstīta kā atbilde uz A. Cielēnas vēstuli ar aicinājuma at-

griezties dzimtenē pēc cara gāšanas.

1 Rainis domā par Kurzemes aneksiju.
2 Par Raiņa sarūgtinājumiem un neizpratni partijas taktikas jautā-

jumā attiecībā uz Kurzemes aneksiju, kas radās nacionālistiskās preses

dezinformācijas iespaidā, tuvāk skat. V. Samsona rakstu «Patiesie man-

tinieki un neaicinātie aizgādņi. (Gar Tautas dzejnieka J. Raiņa literāro

mantojumu)». — «Latvijas PSR ZA Vēstis», 1978, 9. nr., 9.—-25. lpp,

287.

L. Kalniņai

Kastaņolā 1917. gada 2, jūnijā (200. lpp.)

Atklātne (120401). Pirmpublicējums laikrakstā «Jaunais Laiks»,

1917, 15. jūl„ 14. nr. Atklātne adresēta: M-me L. Kalniņ. Riga — Rus-

sie, Bišu ielā Nr. 10.

Par Raiņa nostāju Kurzemes aneksijas jautājumā skat. komentāru

ievadu un iepriekšējās vēstules 2. piezīmi.

288.

Iskoradam Rīgā

Kastaņolā 1917. gada 4. jūlijā (200. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta telegrammas uzmetuma (18314).

Tulkojuma pirmpublicējums.

Iskorad — 12. armijas tranšeju strādnieku deputātu padome. Darbo-

jās no 1917. g. aprīļa līdz 1918. g. februārim.

289.

Laikraksta «Strādnieku Avīze» redakcijai

Kastaņolā 1917. gada 4. jūlijā (201. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta telegrammas uzmetuma (18314).

Tulkojuma pirmpublicējums laikrakstā «Strādnieku Avīze», 1917,

28. jūn. (11. jūl.), 63. nr.

290. . ,
G. Brošē

Kastaņolā 1917. gada 13. jūlijā (201. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas atklātnes (Otaca pvKonnceH

rocyAapcT3eHHoii 6hoahotckh hm, B. M. Aenirna, dp, 358, on. 406
, A- 2).

Tulkojuma pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta

zīmoga. Atklātne adresēta: Mr. G. Brocher, Lausanne, 51 rue dc Borig.
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291.

M. Idaškinam

Kastaņolā 1917. gada 20. jūlijā (202. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules melnraksta (123519).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura un M. Idaš-

kina vēstulēm Rainim,

Vēstule rakstīta kādas Krievijas politisko emigrantu organizācijas

darbiniekam M. Idaškinam sakarā ar Raiņa nolūku atgriezties dzimtenē.

292.

A. Deglavam

Kastaņolā 1917. gada 2. augustā (203. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta telegrammas uzmetuma (18304).

Tulkojuma pirmpublicējums. Saglabājies ari latviešu valodā rakstīts te-

legrammas uzmetums (29661).

293.

Kastaņolas pilsētas valdei

Kastaņolā 1917. gada 10. augustā un 3. septembrī (203. lpp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstītas vēstules (18335). Tulkojuma

pirmpublicējums.

294.

P. Daugem

Kastaņolā 1917. gada 3. septembrī (203. lpp.)

Atklātne (23221). Pirmpublicējums C, 1936, 12. nr., 940. lpp. Datē-

jums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zī-

mogs
— «6.9.17.». Atklātne adresēta P. Daugem uz Arhangejskas šķērs-

ielu Maskavā.

1

Raiņa dziļais pesimisms izskaidrojams ar nepietiekamu informā-

ciju par notikumiem dzimtenē.

295.

A. Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1917. gada 20. septembrī (204. lpp.)

Vēstules uzmetums (17285). Pirmpublicējums A, 1933, 441. nr.,

18. lpp.

296.

Lugāno elektrostacijai

Kastaņolā 1917. gada 15. oktobrī (204. lpp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstītas vēstules (18336). Tulkojuma

pirmpublicējums.
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297.

J. Vecozoīam

Lugāno 1917. gada 22. oktobrī (205. lpp.)

Atklātne (FBR, A. Vēveres f., 111, 5). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc Lugāno pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Herrn J. VVezosol.

Zūrich, Vogelsangstr. 46.

1 J. Vecozols strādāja pie tēmas «Rīga un Daugava latviešu tautas

dzejas atspoguļojumā». Viņa grāmata «Riga und die Dūna im Spiegel

des lettischen Volksdichtung» 1918. g. iznāca Bernē.

2 A. Lerha-Puškaiša mūža darbs — Latviešu tautas teiku un pasaku

krājumi — iznāca laikā no 1891. līdz 1903. gadam.
3

Krēsliņš Jānis. Latviešu teikas iz Malienas.

4 Brīvzemnieks Fricis. Mūsu tautas pasakas. Fr. Brīvzemnieka sakrātas.

BpiißseMHHeKc OpHUHc. AaTLiincKafl HapoAHaa no33na. Bpnß3eM-
HHeKc O 5ī MaTepnaAßi no 3THorpacpHtī AaTbirncKoro ruveMenn.

5 Die Kriegsliteratur (vācu vai.) — kara literatūra.

6 Skat. 58. vēstules 9. piezīmi.

. 7

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas rakstu krājumi.
8

Magazin. Herausgegeben von der Lettisch-Literarischen GeseU-

schaft.

298.

N. Ščetiņinam

Kastaņolā 1917. gada 27. oktobrī (205. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas vēstules (18502). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstule adresēta N. Ščetiņinam uz Ruviljanu.

299.

N. Robiņai

1917. gada novembra sākumā (206. lpp.)

Vēstules uzmetums (18435). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums

noteikts pēc satura.

' Domāts «Uguns un nakts» pirmais cēliens, kuru šajā laikā sāka

tulkot N. Robiņa kopā ar K. Mobēru.

300.

Kastaņolas pilsētas valdei

Kastaņolā 1917. gada 1. novembrī (206. lpp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18339). Tul-

kojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.
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301.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1917. gada 2. novembrī (206. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (120400).. Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. At-

klātne adresēta R. Ivanovam uz Diseldorfu.

1
Epimetejs — mitoloģisks tēls, Prometeja brālis un pretstats, gļēvs,

ļauns un muļķīgs.

2
Rīgas krišana.

3 Oktobrī vācu flote un desants ieņēma igauņu salas. Līdz ar Rīgas
krišanu un salu ieņemšanu Baltijas jautājums ieguva plašu starptau-
tisku skanējumu un tika atspoguļots pasaules presē.

302.

J. Vecozolam

Kastaņolā 1917. gada 10. novembrī (207. lpp.)

Atklātne (FBR, A. Vēveres f., 111, 16). Pirmpublicējums. Datējums

noteikts pēc Lugāno pasta zīmoga. Atklātne adresēta J. Vecozolam uz

Cīrihi.

1 Makss Reinharts — pazīstams vācu režisors, Berlīnes Vācu teātra

vadītājs. Rainis daudz tika domājis par drāmas «Jāzeps un viņa brāļi»

iestudēšanas iespējām šajā teātrī, taču neviena Raiņa luga Berlīnē nav

izrādīta.

303.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1917. gada 10. decembrī (207. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (120399). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga.

Atklātne adresēta R. Ivanovam uz Diseldorfu.

1 lespējams, te domāta Raiņa iecere atgriezties dzimtenē.

304.

P. Daugem

Kastaņolā 1917. gada 27. decembrī (208. lpp.)

Atklātne (18424). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-

las pasta zīmoga. Atklātne adresēta P. Daugem uz Arhangeļskas šķērs-

ielu Maskavā.
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305.

K. Tīfentālam

Kastaņolā 1917. gada 27. decembrī (209. lpp.)

Atklātne (18586). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņo-
las pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mr. K. Tiefental. Petrograd —

Russie. K. TacpeHTaAfc. IterporpaA, Ahxobck. jta. 130 kb. 13.
1 Runa ir par Vidzemes Zemes padomes vēlēšanām, kas notika

1917. g. augustā. Sajās vēlēšanās Vidzemes guberņas Zemes padomē
no 40 vietām boļševiki ieguva 24 vietas, Zemnieku savienība — 15 vie-

tas, eseri .— 1 vietu. Runas par Raiņa kandidatūras izvirzīšanu bija
kārtējā dejraagoģija, jo mazinieki tā arī neiedrošinājās uzstādīt savu

sarakstu,
2

Pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas Padomju Krievija
karu izbeidza. Vācu armija jau bija ieņēmusi plašu Krievijas teritoriju
un okupējusi Lietuvu, Latviju, Igauniju. Neraugoties uz 1917. g. 16. dcc.

pamieru, vācu karaspēks turpināja okupēt Krievijas teritoriju un jau
apdraudēja Petrogradu. Rainis baidījās, ka vācieši sakaus Krieviju un

nodibinās tur savu monarhiju.
3

T. i., ar cenzūras svītrojumiem.
* Domājams, laikraksts «Strādnieku Avīze».
6 Sīs baumas izrādījās nepamatotas.

306.

R. Deisonam

Kastaņolā 1918. gada 13. janvārī (210. lpp.)

Atklātne (18426). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura.

Atklātne adresēta: Mr. Robert Deison. Livonie — Russie, Stat. Dzēr-

bene, Skujenes pagastā, Bērēnu mājās.

307.

K. Mobēram

Kastaņolā 1918. gada 14. janvārī (210. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18260).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura un Raiņa

piezīmju grāmatiņas.

Raiņa 1918. g. sākuma intensīvā sarakste ar franču literātu un pub-

licistu Kamilu Mobēru — Raiņa lugas «Uguns un nakts» atdzejotāju

franču valodā saistās ar N. Robiņas nāvi. N. Robiņa intensīvi palī-

dzēja K. , Mobēram, veidodama drāmas teksta parindeņus. Ar viņas

nāvi darbs apstājās, jo K. Mobērs latviski neprata. K. Mobērs ļoti

gribēja pabeigt uzsākto darbu. Saskare ar drāmu «Uguns un nakts»

un citiem Raiņa darbiem viņā modināja dziļu interesi par latviešu tau-
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tas lielo dzejnieku, kā ari par visu latviešu vēsturi, literatūru, etno-

grāfiju un mitoloģiju. K. Mobērs pat apņēmās mācīties latviešu valodu

un popularizēt savas tautas vidū latviešu literatūru un īpaši Raiņa

dzeju.

1 Rainis te domā Krievijā vēl joprojām pastāvošo Jūlija kalendāru,
t. s. veco stilu.

308.

Piesī

Kastaņolā 1918. gada 8. februārī (211. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18266). Tul-

kojuma pirmpublicējums. Adresāts un datējums noteikti pēc Raiņa

piezīmju grāmatiņas un Piesī 1918. g. 4. februāra vēstules (18284) Rai-

nim.

1 N. Robiņai.

2 Drāma «Uguns un nakts».

309.

R. A. Beržjē

Kastaņolā 1918. gada 20. februārī (211. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (18264).

Tulkojuma pirmpublicējums. Teksts rakstīts uz tās pašas lapiņas, kur

uzmetums vēstulei E. Binjami 1918. g. 20. februāri,

310.

E. Binjami

Kastaņolā 1918. gada 20. februārī (212. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (18264).

Tulkojuma pirmpublicējums. Teksts rakstīts uz tās pašas lapiņas, kur

uzmetums vēstulei R. Beržjē 1918. g. 20. februāri.

1 Domāts žurnāls «Coenobium»,

31L

K. Mobēram

Kastaņolā 1918. gada 20. februārī (212. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18258).

Tulkojuma pirmpublicējums.
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312.

K. Mobēram

Kastaņolā 1918. gada 27. un 28. februārī (213. lpp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18323),

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura un K. Mo-

bēra 1918. g. 24. februāra vēstules (18285) Rainim.

5 K. Mobērs 24. febr. vēstulē lūdz Raini atsūtīt viņam materiālus

latviešu kultūras vēstures studijām — grāmatas par latviešu mitolo-

ģiju, K. Barona savāktās latviešu tautasdziesmas, A. Pumpura «Lāč-

plēsi», latviešu literatūras vēsturi kādā Mobēram pieejamā (franču,

latīņu) valodā, sīku bibliogrāfiju par to, kas dažādās valodās sarak-

stīts par latviešu vēstures, etnogrāfijas, literatūras jautājumiem, kā ari

ziņas par Raiņa dzīvi un darbiem.

2 Skat. 58. vēstules 7. piezīmi.
8 Domāts G. Brošē darbs par latviešu literatūru, nav publicēts un,

iespējams, nav arī līdz galam uzrakstīts.

4
Nox, noctis (latīņu vai., nom. un ģen.) —■ nakts.

313.

N. Ščetiņinam

Kastaņolā 1918. gada 19. martā (215. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas atklātnes (18506). Tulkojuma

pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kasarates pasta zīmoga. At-

klātne adresēta N. Ščetiņinam uz Ruviljanu.

314.

K. Mobēram

Kastaņolā 1918. gada 18. un 20. martā (215, lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstītas vēstules (18316 un 18338).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

1
Stērste A. Latviešu valodas mācības sistemātiskais kurss.

2
Madernieks J. Ornaments. Oriģinālzīmējumu krājums.

8 G. Merķelis par Latvijas vēsturi sarakstījis vairākus darbus: «Lat-

vieši», «Vanems Imanta», «Brīvie latvieši un igauņi», «Vidzemes se-

natne».

4 V. Matvejs ar pseidonīmu Vladimirs Markovs krievu valodā

gadsimta sākumā sarakstījis un izdevis vairākas grāmatas par māk-

slas teorijas jautājumiem, piem., «npHHirHnti TBopnecTßa b n,\acTH-

*recKH.x hckvccTßax», «Mckvcctbo HerpOû v. c. Vairākos periodiskajos

izdevumos laikā no 1906. līdz 1910. g. viņš publicēja rakstus par

mākslu.
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8 Domāti E. Dārziņa raksti periodikā par latviešu mūziku.

6
Jurjāns A. Latvju tautas mūzikas materiāli. Jurjāns A. Latviešu

tautas dziesmas.

7 Latviešu muzikāliju katalogs, kā ari daudzi atsevišķi A. Kalniņa

raksti par latviešu mūzikas dzīvi.

8 Skat. 58. vēstules 9. piezīmi.
9

Skat. 58. vēstules 7. piezīmi.
10 Skat. 58. vēstules 6. piezīmi.
11 Smits P. Etnogrāfisko rakstu krājums; Latviešu mitoloģija; Vēstu-

res liecības pasakās.
12 A. Bīlenšteina latviešu mīklu kopojums: A. Bielenstein. 1000

lettische Rāthsel.

13
Indriķa hronika.

14
Atskaņu jeb rīmju hronika.

15 Preussische Ausgaben (vācu vai.) — prūšu izdevumi,

16
Hecīopa xpo. — KpoHHKa Hecropa (krievu vai.) — Nestora

(krievu 11.—12. gs. hronists) hronikas.

17 Kalniņš J. Latviešu rakstniecības teorija.
18 Bračs A. Rakstniecības teorija.

315.

J. Kļaviņām (?)

Kastaņolā 1918. gada 22. aprīlī (217. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (18253). Tul-

kojuma pirmpublicējums. lespējamais adresāts noteikts pēc Raiņa pie-

zīmju grāmatiņas.

1 Jānis Dambekalns.

316.

K. Mobēram

Kastaņolā 1918. gada 26. aprīlī (218. lpp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18340).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

1 J. Vītola harmonizēto latviešu tautasdziesmu teksti. Grām.: Līgot-

nes. Latviešu tautas dziesmu virkne ar klavieru pavadījumu. Rīgas

Latviešu biedrības Mūzikas komisija, 1908. (Latviešu, krievu, vācu

valodās.)

2 Pasvītrotie vārdi rakstīti latviešu valodā.
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317.

J. Vecozolam

Kastaņolā 1918. gada 3. maijā (219. lpp.)

Atklātne (FBR, A. Vāveres f. r līī, 6). Pirmpublicējums. Datējums
noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Herrn J. Wet-

zosol. Bern, 22 Gesellschaftstr.

J. Vecozols 1918. g, strādāja Padomju Krievijas pārstāvniecībā

Šveicē par Informācijas nodaļas vadītāju. Pārstāvniecības sekretāra

J. Bērziņa (Ziemeļa) uzdevumā viņš Rainim piesūtīja preses izdevumus

un cita veida informāciju. Ari viņa sarakste ar Raini šai laikā notika

saziņā ar J. Bērziņu (Ziemeli).

1 Domāts K. Skalbes sastādītais almanahs «Ziemas naktis».

2 Par lugas «Indulis un Ārija» tulkojumiem skat. komentārus lugas

publikācijai KR, 10. sēj., R„ 1980, 484.-485. lpp.
3 Par «Uguns un nakts» tulkojumiem skat. komentārus lugas pub-

likācijai KR, 9. sēj., R., 1980, 552.-553. lpp.
4 «Die Grāber des namenlosen Helden» — iespējams, Raiņa dzejolis

«Mūsu varoņu kapi».

318.

K. Mobēram

Kastaņolā 1918. gada 8. maijā (220. lpp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18317)..

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

319.

J. Vecozolam

Kastaņolā 1918. gada 23. maijā (220. lpp.)

Atklātne (FBR, A. Vāveres f., 111, 7). Pirmpublicējums. Datējums
noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs —

«24.5.18.». Atklātne adresēta J. Vecozolam uz Bērni.

1 A. Niedras stāsti «Bārenis» un «Brūnā» ir sižetiski saistīti. 1901. g.

tie iznāca atsevišķā grāmatā «Bārenis un Brūnā».

320.

Padomju Krievijas pārstāvniecības Šveicē darbiniekam

Kastaņolā 1918. gada 25. maijā (221. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18219).

Pirmpublicējums LM I, 344. lpp. Adresāts noteikts pēc satura.
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321.

D. Stučkai

Kastaņolā 1918. gada 25. maijā (221. lpp.)

Vēstules uzmetums (18163). Pirmpublicējums LM I, 340.—341.,

345. lpp. Adresāts noteikts pēc satura, D. Stučkas 1918. g. 2. maija

vēstules Rainim (120700) unRaiņa piezīmju grāmatiņas.

1 D. Stučka savā 1918. g. 2. maija vēstulē raksta: «Tik daudz, tik

neticami daudz ir pārdzīvots i traģisku, i pacildinošu, i lielisku, i

smagu brīžu — viss tas atstāj dziļas pēdas uz veselību, uz nerviem,

mēs abi neesam vairs tik jauni, neviļus iešaujas prātā vecā Freilig-

rāta vārdi: O, lieb so lang Dv lieben kannst.»

2 1918. g. 5. maijā tika atzīmēta K. Marksa 100. dzimšanas diena.

3 O, lieb, so lang Dv lieb[en] kannst (vācu vai). — Mīli, kamēr

mīlēt vari.

4
J. Mastera (Straujāna) veiktais «Jāzepa un viņa brāļu» tulkojums

acīmredzot gājis bojā.
5 «Krauklītis».

322.

P. Daugem

Kastaņolā 1918. gada 27. maijā (223. lpp.)

Vēstules uzmetums (18165). Pirmpublicējums C, 1936, 12. nr., 940.—

941. lpp. Datējums noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas.

1 1918. g. pavasarī šveiciešu sociāldemokrāts K. Mors bija aizbrau-

cis uz Maskavu. P. Dauge viņam iedevis naudu, ko aizvest Rainim,

taču Rainis laikam šo naudu nav saņēmis.
2 Šo vārdu rakstījusi Aspazija.

323.

J. Vecozolam

Kastaņolā 1918. gada 7. jūnijā (224. lpp.)

Atklātne (FBR, A. Vēveres f., 111, 8). Pirmpublicējums. Datējums
noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta J. Vecozo-

lam uz Bērni.

1

Domājams, N. Ščetiņina.

324.

K. Mobēram

Kastaņolā 1918. gada 1. jūlijā (225. lpp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18321).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura un Raiņa

piezīmju grāmatiņas.
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325.

M. Nīdermanam

Kastaņolā 1918. gada 2.-4. jūlijā (226. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (22941).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura un M. Nī-

dermana 1918. g. 29. jūnija (18244) un 9. jūlija (120679) vēstulēm

Rainim.

Kursīvā dotie vārdi rakstīti latviešu valodā.

Ne visi Raiņa dotie etimoloģiskie skaidrojumi atbilst mūsdienu

valodniecības atzinumiem, taču visumā tiem var pievienoties.

1
Tagad Zaļenieki.

2 Tagad Viļaka.

326.

R. Brodam

Kastaņolā 1918. gada 11. jūlijā (228. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (17146,
181961). Pirmpublicējums. Teksts rakstīts uz tās pašas lapiņas, kur

telegrammas uzmetums O. Forelam 1918. g. 1. septembrī.

327.

J. Vecozolam

Kastaņolā 1918. gada 1. augustā (228. lpp.)

Vēstules uzmetums (18177, 18175). Tīrraksta pirmpublicējums C,

1936, 9. nr., 705.—706. lpp.

Vēstule adresēta J. Vecozolam, bet īstenībā tā domāta J. Bērziņam

(Ziemelim), kurš tai laikā bija Padomju pārstāvniecības Šveicē va-

dītājs. J. Vecozols J. Bērziņa (Ziemeļa) uzdevumā bija rakstījis Rai-

nim un piedāvājis viņa darbu izdošanu Padomju Krievijā.

1 Skat. 322. vēstules 1. piezīmi.

2 J. Vecozola intervija ar J. Bērziņu (Ziemeli) Cīrihes sociāldemo-

krātu laikrakstā «Volksrecht» 1918. gadā.

328.

J. Vecozolam

Kastaņolā 1918. gada 27. augustā (229. lpp.)

Vēstules uzmetums (18190), Pirmpublicējums.

1 Sociālistiskā (kopš 1924. g. — Komunistiskā) akadēmija Mas-

kavā — augstākā mācību un zinātniski pētnieciskā iestāde sabied-
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risko un dabas zinātņu jomā, pastāvēja no 1913. līdz 1936, gadam.

Pirmajos padomju varas gados tā bija galvenais sabiedrisko zinātņu

centrs. Tās sastāvā ietilpa apmēram 100 īsteno un korespondētājlo-

cekļu.

1936. g. to likvidēja, lai vadošos zinātniekus apvienotu vienotā

valsts zinātnes centrā — PSRS Zinātņu akadēmijā.
2

Te izpaužas Raiņa neobjektivitāte un personiskas antipātijas.
3

lespējams, laikraksts «Cīņa».

329.

O. FOrelam '

Kastaņolā 1918. gada 1. septembrī (231. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta telegrammas uzmetuma (18196
2

).

Tulkojuma pirmpublicējums. Teksts rakstīts uz tās pašas lapiņas, kur

telegrammas uzmetums R. Brodam 1918. g. 11. jūlijā.

330.
..
.

J. Bērziņam (Ziemelim)

Kastaņolā 1918. gada 2. septembrī (231. lpp.)

Vēstules uzmetums (18228). Pirmpublicējums.

331.

K. Mobēram

Kastaņolā 1918. gada 3. septembrī (231. lpp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18326).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

IL. Forela-Upeniece. •

332.

J. Bērziņam (Ziemelim)

Kastaņolā 1918. gada 5. un 6. septembrī (232. lpp.)

Vēstules melnraksts (18161). Tīrraksta pirmpublicējums C, 1936,

9. nr., 706.—707. lpp.

1
«lija Muromietis».

333.

J. Bērziņam (Ziemelim)

Kastaņolā 1918. gada 8. septembrī (234. lpp.)

Vēstules melnraksts (18160). Tīrraksta pirmpublicējums C, 1936,

9. nr., 706. lpp., kopā ar iepriekšējo vēstuli. Adresāts noteikts pēc

satura.
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334.

K. Ozoliņam

Kastaņolā 1918. gada 8. septembrī (234. lpp.)

Vēstules melnraksts (17184). Pirmpublicējums.

* A. Krauzes-Ozoliņas.

335.

A. Poļakovam

Kastaņolā 1918. gada 18. oktobrī (235. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18236).

Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc A. Poļakova 1918. g. 24. ok-

tobra vēstules (120179) Rainim. Teksts rakstīts uz tās pašas lapiņas,

kur A. Poļakovam 1918. g. 9. oktobrī rakstītais vēstules melnraksts.

336.

D. un P. Stučkām

Kastaņolā 1918. gada 19. un 21.—24. oktobrī (235. Tpp.)

Vēstules melnraksts (18164). Pirmpublicējums LM I, 349.-352. lpp.
Vēstule netika nosūtīta.

1 20. aug. vēstulē (120701) D. Stučka Rainim raksta: «., sabiedrisko

zinātņu sociālistiskā akadēmija. Šai Akadēmijā Tev ir sagatavots goda

sēdeklis, tikai nāc atpakaļ un ieņem to goda vietu, kura Tev piede-

ras.» Par Sociālistisko akadēmiju skat. 328. vēstules 1. piezīmi.

337.

J. Bērziņam (Ziemelim)

Kastaņolā 1918. gada 28. oktobrī (238. lpp.)

Vēstules uzmetums (18172). Tīrraksta pirmpublicējums C, 1936,
9. nr., 707. lpp.

1 J. Bērziņa (Ziemeļa) sekretāram M. Leitezenam.

338.

P. Stučkām

Kastaņolā 1918. gada 7, novembrī (239. lpp.)

Vēstules uzmetums (18189). Pirmpublicējums LM I, 352.-353. lpp.
Vēstule netika nosūtīta,

1 C6opHHK AaTßimcKon AHTeparvpM.
2 M. Gorkijs, V. Brjusovs, A. Serebrovs (A. Tihonovs), D. un P, Stuč-

kas, A. Kurcijs un A. Priedkalns.
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8
Krājums iznāca ar J. Jansona (Brauna) ievadu «AaT&imcKoe 06-

-rriecTßeHHo KyAßTypHoe pasßimre h AaTßimcKaji AHTepaīvpa».

4 P. t. d.
—

Pētera tēva dēls.

339.

F. Cielēnam

Kastaņolā 1918. gadā (240. lpp.)

Vēstule (23219). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc satura. Rainis pats vēlāk devis datējumu — «1917.».

1 Bureau a" Iniormations Letton Basel (franču vai.) — Latviešu in-

formācijas birojs Bāzelē.

2 Buieau dc Presse Letton. (franču vai.) — Latviešu preses birojs.
3 «Russische Nachrichten» (vācu vai.) — «Krievu ziņas».
4

«Payot» — izdevniecība Šveicē. Tai bija iesniegta F. Cielēna «lielā»

grāmata «Der Krieg und die baltische Frage», taču tā 1917. g. iznāca

«Jordi» izdevumā. Petrogradā tā iznāca 1918. g. latviešu valodā ar

nosaukumu «Karš un Latvijas liktenis»,

340.

K. Mobēram

Kastaņolā 1919. gada 4. janvārī (242. lpp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18334).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura un Raiņa

piezīmju grāmatiņas.

341.

J. Vecozolam

Kastaņolā 1919. gada 24. janvārī (242. lpp.)

Atklātne (FBR, A. Vēveres f., 111, 9). Pirmpublicējums. Datējums

noteikts pēc Raiņa piezīmju grāmatiņas. Kastaņolas pasta zīmogs —

«25.1.19.». Atklātne adresēta: Herrn J. VVezosol. Bern, Ainos Ball-

werk 39 I.

1 J. Vecozols 22. janv. vēstulē (120137) Rainim rakstīja par kādu

amerikāņu biedrību (domājams, YMCA, skat. 359. vēstules 2, piezīmi),

kura izdodot grāmatas, un ziņoja, ka viņš griezies pie šīs biedrības

pārstāvjiem Šveicē ar lūgumu izdot virkni latviešu grāmatu un sa-

ņēmis arī principiālu piekrišanu šā projekta īstenošanai. J. Vecozols

lūdza Raini iesniegt savus darbus un neatteikties arī no citu darbu

rediģēšanas. Viņš jau iesniedzis amerikāņiem sarakstu, kurā minēti

5—6 latviešu autori un 10—15 viņu darbi.
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342.

P. Sējam

Kastaņolā 1919. gadā, ne agrāk par 29. janvāri (243. lpp.)

Vēstules melnraksts (17168). Pirmpublicējums. Datējums un adre-

sāts noteikti pēc satura un P. Sējas 1919. g. 28. janvāra vēstules (29038)

Rainim.

1 1918. un 1919. g. mijā mazinieku starpā uz laiku notika šķelša-

nās. Šīs partijas CX 1919. g. 30. dcc. izstājās no Tautas padomes, bet

F. Menders palika K. Ulmaņa valdībā. 1919. g. janvārī, kad tika de-

klarēta padomju vara Latvijā, buržuāziskā Pagaidu valdība un līdz ar

to F. Menders aizbēga uz Liepāju, kur saimniekoja vācu okupācijas

karaspēks.

2 Domājams, ka ar pilnvaru apzīmēts pilnvarojums K. Kautskim

runāt Latvijas sociāldemokrātu vārdā Vācijas reihstāgā.

3
F. Menders, viens no latviešu meņševiku līderiem, līdzi V. Vin-

nigam devās uz Berlīni lūgt palīdzību no Vācijas valdības cīņai pret

padomēm Latvijā, kam sekoja brīvprātīgo vervēšana fon der Golca

karaspēkam.

4
Labējais sociāldemokrāts H. Millers tolaik bija Vācijas ārlietu

ministrs.

343.

A. Liepiņām

Kastaņolā 1919. gada marta sākumā (244. lpp.)

Atklātne (17175). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura un A. Liepiņa 1919. g. 28. februāra vēstules (29819) Rai-

nim. Atklātne adresēta: Herrn A. Liepin. Basel, Ahornstr. 7.

Šai laikā gandrīz visā Latvijas teritorijā bija izveidojusies padomju

vara. K. Ulmaņa vadītā pagaidu valdība pastāvēja tikai Liepājā un

faktiski atradās ģenerāļa R. fon der Golca komandētā vācu karaspēka

aizmugurē un aizsardzībā. Šajā Latvijai tik grūtajā brīdī dažādas ko-

mitejas, organizācijas un atsevišķi darbinieki, tajā skaitā arī Rainis

un viņa domubiedri, rakstīja uzsaukumus, aicinājumus un protestus, ku-

ros sniedza informāciju par latviešiem, aprakstīja vācu karaspēka
briesmu darbus okupētajā Latvijas teritorijā.

Žurnāla «Karogs» 1985. g. 9. numura 149.—152. lpp. publicēts Raiņa

un viņa domubiedru parakstītais un 1919. gadā Parīzē, žurnāla «Revue

Baltique» astotajā numurā iespiestais dokuments «Pret spēka politiku

Latvijā»: «Dažādu Latvijas sociāldemokrātijas frakciju vārdā šeit

apakšā parakstījušies 11. martā nosūtījuši sekojošu telegrammu Sociāl-

demokrātijas vadonim Hugo Flāzem uz Veimāru;
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Vācu impērija karo ar Latviju nolūkā sakaut boļševismu, vācu ka-

raspēks iegājis Latvijā. Latvijas pilsētas ieņemtas triecienā. Vācijā

īpaši rekrūšu punkti savervējuši brīvprātīgos, lai nodrošinātu Latvijas
sakāvi. Vecumvecā vācu impērijas politika pret mūsu dzimteni turpi-

nās. Atklāta pat baltvācu baronu sazvērestība, kuras mērķis bija balt-

prūšu monarhijas (une monarchie balte prusienne) radīšana. Mēs vi-

siem spēkiem protestējam pret mūsu zemes apgānīšanu no vācu im-

pērijas karaspēka puses. Mēs pieprasām tūlītēju un pilnīgu vācu ka-

raspēka izvešanu ārpus Latvijas teritorijas.

Mēs jūs lūdzam pēc iespējas plašāk darīt zināmu atklātībai šo pro-

testu. Mēs galvojam, ka Millers un Velss Bernes starptautiskajā kon-

gresā melojuši, apstiprinot Vācijas neieinteresētību Latvijā.
Jānis Rainis, Jānis Kļava, Austra Ozoliņa, Aleksandrs Lipšucs.»

Šis protests ir svarīgs materiāls Raiņa politisko uzskatu raksturo-

jumam 1918. gada sākumā, jo tai laikā Vācijas politika Latvijā vērsās

vienīgi pret Padomju Latviju. Pret šo politiku tad arī protestē lielais

latviešu dzejnieks un viņa domubiedri.

344.

A. Kalniņam

Kastaņolā 1919. gada6. aprīlī (245. lpp.)

. Vēstule (17186). Pirmpublicējums A, 1933, 443. nr., 15. lpp. Adresāts

noteikts pēc satura.

345.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1919. gada 24. aprīlī (245. lpp.)

Atklātne (18499). Pirmpublicējums. Atklātne adresēta: Herrn Ro-

bert Ivanov. Libau — Lettland, Torņa iela 48.

346.

F. Cielēnam

Kastaņolā 1919. gada 24. jūnijā (246. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (18239).

Tulkojuma pirmpublicējums.
1 Domātas fon der Golca karaspēka un landesvēra izdarītās masu

slepkavības okupētajā Rīgā un Kurzemē.

2 Krievu baltgvardi A. Kolčaka un A. Deņikina vadībā cīnījās par

«vienotas un nedalāmas» Krievijas atjaunošanu un neatzina arī Bal-

tijas, tanī skaitā Latvijas, atdalīšanos. Antantes valstīm, t. i., Anglijai

un Francijai, atbalstot A. Kolčaku un A. Deņikinu, nebūt nerūpēja Bal-

tijas tautu nākotne. Karā izpostīto un vācu imperiālistu izlaupīto Lat-
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viju Antante bija ar mieru upurēt Vācijai, ja vien kontrrevolūcijai

izdotos pieveikt padomju varu Krievijā.

347.

O. Grosvaldam

Kastaņolā 1919. gada 30. jūnijā (246. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta vēstules uzmetuma (18302).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura,

J «Memoire sur la Latvia» (franču vai.) — «Atmiņas par Latviju» —

hektografēts izdevums, ko bija sagatavojusi un izplatīja Latvijas de-

legācija, kas 1919. g. piedalījās Miera konferencē Parīzē,

348.

E. Binjami

Kastaņolā 1919. gada 6. augustā (247. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (18274).

Tulkojuma pirmpublicējums.

349.

G. Brošē

Kastaņolā 1919. gada 6. augustā (247. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas vēstules (18227). Tulkojuma

pirmpublicējums.

1 L, P. I. — latīņu burtiem, domājams, žurnāls «Libre Pensēe In-

ternationale».

350.

O. Grosvaldam

Kastaņolā 1919. gada 6. augustā (247. lpp.)

Vēstules uzmetums (18564). Pirmpublicējums.

1
Laika starpība starp t. s. veco un jauno kalendāra stalu 19. gs. ir

12 dienas, 20. gs. — 13 dienas.

351.

O. Grosvaldam

Kastaņolā 1919. gada 6. augustā (248. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta vēstules uzmetuma (18307).

Tulkojuma pirmpublicējums.
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352.

A. Kirhenšteinam

Kastaņolā 1919. gada 7. augustā (249, lpp,)

Atklātne (18102). Pirmpublicējums žurnālā «Liesma», 1985, 9. nr.,

19, lpp. Datējums noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne ad-

resēta; M-me A. Lukin fur Herrn A. Kirchenstein. Riga, Alexander-

strasse 31.

1 N. — domājams, nosūtītājs,

353.
.

' '

K. Mobēram

Kastaņolā 1919. gada 11. augustā (249. lpp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstītas vēstules (18328). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstule adresēta: M. C. Maubert. Montana — Ver-

mala, Valais.

Sī vēstule rakstīta sakarā ar paredzēto «Uguns un nakts» publikāciju
franču valodā.

354.

J. Vecozolam

Kastaņolā 1919. gada 11. augustā (250. lpp.)

Atklātne (FBR, A. Vāveres f., 111, 11). Pirmpublicējums. Datējums

noteikts pēc Lugāno pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Herrn J. Wetz-

osol. Hertenstein, Luzern.

1 Der Veilag (vācu vai.) — izdevniecība, apgāds.

355.

J. Seskim

Kastaņolā 1919. gada 19. augustā (250. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta telegrammas uzmetuma

(18312). Tulkojuma pirmpublicējums.

356.

J. Vecozolam

Kastaņolā 1919. gada 27. augustā (251. lpp.)

Atklātne (FBR, A. Vēveres f., līī, 12). Pirmpublicējums. Datējums
noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta; Herrn

J. VVetzosol. Hertenstein, Lucerna.

1 J. Vecozols 22. aug. vēstulē (29382) piedāvājās rūpēties par Raiņa

dramatisko darbu izdošanu divās Šveices izdevniecībās — Fraackes
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izdevniecībā, kā arī izdevniecībā «12 Būcher», un lūdza Raini šajā

nolūkā atsūtīt viņam drāmu «Jāzeps un viņa brāļi».
2 J. Vecozola dēlam.

357.

Gerkam

Kastaņolā 1919. gada 31. augustā (251. lpp.)

Vēstules uzmetums (17192). Pirmpublicējums.

358.

M. Afeldam

Kastaņolā 1919. gada 7. septembrī (252. lpp.)

Tulkojums no franču valodā rakstīta vēstules melnraksta (18306),

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

359.

J, Vecozolam

Kastaņolā 1919. gada 11. septembrī (253. lpp.)

Atklātne (FBR, A. Vāveres f., 111, 10). Pirmpublicējums. Datējums
noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mr., Jul,

Wetzosol. Bern, Waldheim. Str. 10. .
!

Raiņa piezīmju grāmatiņā (120884) ir ar svešu roku rakstīts Rainim

f-iederošo grāmatu saraksts. Starp tām: H. Py6aKHH. «Hto ecrfc Ha

He6e». lespējams, ka Rainis min tieši šo grāmatu.
2 Young Mans Christian Association — YMCA (angļu vai.) — «Jau-

nekļu kristīgā savienība», dibināta 1844. g. Londonā, pēc tam izpla-

tījās Francijā un galvenokārt ASV — starptautiska jaunatnes organi-

zācija, oficiāli darbojās trīs virzienos — kā reliģiskās audzināšanas,

izglītības un sporta veicinātāja. Stimulējot šādu biedrību rašanos citos

reģionos, tai skaitā ari Baltijas valstīs, ASV valdošās aprindas centās

izplatīt savu politisko ietekmi. Skat. ari 341. vēstules 1. piezīmi.

360.

J. Vecozolam

Kastaņolā 1919. gada 13. septembri (253. lpp.)

Atklātne (FBR, A. Vāveres f., 111, 13). Pirmpublicējums. Datējums

noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Herrn J. Wetz-

osol. Hertenstein, Luzern.

1 Die Ansiedlung (vācu vai.) — kolonija.

2 Appel ā monde civilisē (franču vai.) — uzsaukums civilizētajai

pasaulei.
3 «Orell Fūssli» — izdevniecība Šveicē.
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*•»"*« ■:. ' ~ ' '• '

S. Lūkinai

Kastaņolā 1919. gada 19. septembri (254. lpp.)

Vēstules uzmetums (18181). Pirmpublicējums.

362.

P. Sējam

Kastaņolā 1919. gada 24. septembrī (255, lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta telegrammas uzmetuma (29343).

Tulkojuma pirmpublicējums,

363.

J. Vecozolam

Kastaņolā 1919.•■gada 24. septembrī (255. lpp.)

Atklātne (FBR, A. Vāveres i., 111, 14). Pirmpublicējums. Datējums

noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Herrn J. VVetz-

oto!. Hertenstein (Luzerna),

364. ;-- : ■ . - •

K. Freinbergam

Kastaņolā 1919. gada 26. septembrī (256, lpp.)

Atklātne (138270), Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lugāno

pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Herrn K. Freinberg. Riga, Suvorova

52, 10. Lettland.

1
K. Freinberga vadītais žurnāls.

365. - . •
O. Grosvaldam

Kastaņolā 1919. gada 29. septembrī (256. lpp.)

Vēstule (18350). Pirmpublicējums.

366.

O. Grosvaldam

Kastaņolā 1919. gada 27. oktobrī (256, lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules uzmetuma (18257). Tul-

kojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

36?.

O.Grosvaldam

Kastaņolā 1919. gada 24. novembrī (257. lpp.)

Vēstules uzmetums (17193), Pirmpublicējums,
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1 Jenai pas sec.te~ta.ire prive", qui pomra pailer ou agir en mon

nom. Dēsire particulier. (Franču vai.) — Man nav privātsekretāra, kas

varētu runāt un rīkoties manā vārdā. īpaša vēlēšanās.

Kā var secināt no O. Grosvalda vēstulēm Rainim, K. Ozoliņš, kurš

1919. g. rudenī, vēl Kastaņolā dzīvodams, bija palīdzējis Rainim tīri

tehniskos darbos — sakravāt grāmatas, rokrakstus utt,, 1919. g. novem-

bri ieradies Rīgā un griezies pie valdības ar paziņojumu, ka viņš esot

Raiņa privātsekretārs un kā tāds vēlētos «saņemt attiecīgu algu un

stāvokli».

Šinī sakarībā O. Grosvaīds, kā ari citi valdības pārstāvji rakstīja

Rainim, lai viņš rakstiski apstiprina, ka K. Ozoliņš ir viņa privātsek-

retārs.

368.

1. Krestanovam

Kastaņolā 1920. gada 5, janvārī (257. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18487).

Tulkojuma pirmpublicējums.

Bulgāru esperantists īvans Krestanovs Rainim atsūtīja savu 1919.

gadā esperanto valodā iznākušo brošūru «Ella proksima Oriento»

(«No tuvajiem austrumiem»), kurā sniegtas ziņas par Austrumeiropas

lautām. 1920. g. 5. janv. vēstulē (23755) I, Krestanovs lūdza Raini pa-

rūpēties par brošūras izplatīšanu Šveicē dzīvojošo latviešu vidū.

369.

j. Kļavām

Kastaņolā 1920. gada 8. janvārī (258. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta telegrammas uzmetuma (18552).

Tulkojuma pirmpublicējums.

1 Šis vārds rakstīts latviski. Domāta Raiņa luga «Uguns un nakts».

370. '

A. Krauzei-Ozoliņai

Kastaņolā 1920. gada 8. janvārī {258. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta telegrammas uzmetuma (18465),

Tulkojuma pirmpublicējums.

1 Domāta iecere uzņemt filmu pēc Raiņa lugas «Uguns un nakts»,
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37L

O. Grosvāldam

Kastaņolā 1920. gada 23. janvāri (258. lpp.)

Vēstules uzmetums (139730). Pirmpublicējums.

1 Laikrakstā «Latvijas Sargs», sākot ar 1919. g. novembri, daudzos

turpinājumos publicēts Viktora Eglīša romāns «Līdzvainīgie», kā ari

garš V, Eglīša raksts par Raini «Brīvas Latvijas radītājs savā dzīvē

un darbā» («Latvijas Sargs», 1919, 177.—184., 187., 191.—193. nr.).

Šajā un nākamajā vēstulē Rainis naivi pieņem V. Eglīša piedā-
vāto sadarbošanos un draudzību, kas, kā vēlāk parādīja buržuāziskās

Latvijas gadi, bija reakcijas viltus spēle,

372.

V. Eglītim

Kastaņolā 1920. gada 25, janvāri (259, lpp.)
Vēstules noraksts Aspazijas rokrakstā (128224), Pirmpublicējums, Ad-

resāts noteikts pēc satura un Aspazijas pieraksta vēstules sākumā:

«V. Eglīts.»

Skat. iepriekšējās vēstules 1. piezīmi.

373.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1920. gada 25. janvāri (261. lpp.)

Vēstules uzmetums (29824), Pirmpublicējums. Vēstules adresāts no-

teikts pēc satura un R. Ivanova 1919. g. vēstules (114495). Saglabā-

jies arī melnraksts (18431), pēc kura noteikts datējums.

1 Raiņa sagaidīšanas komiteja,

2 Raiņa klubs.

8 Gada grāmata darba tautai. R.
f 1919.

4 Raiņa grāmata «Zelta sietiņš»,

374.

J. Vecozolam

Kastaņolā 1920. gada 29. janvāri (262. lpp.)

Atklātne (FBR, A. Vēveres f„- 111, 15). Pirmpublicējums. Datējums

noteikts pēc Kastaņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta: J. Vezosol.

Montē Olivetto, Ponte Tressa,
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375.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1920. gadā, ap 29. janvāri (262. lpp.)

Vēstule (29491). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datējums

noteikti pēc satura un R. Ivanova 1919. g, 5. decembra atklātnes

(114481). Saglabājies arī melnraksts (18431).

1 Vēstuli parakstījusi ari Aspazija.

376.

Sibīrijas un Urālu Latviešu nacionālās padomes Centrālajam birojam

Kastaņolā 1920. gada 31. janvāri (264. lpp.)

Vēstules atrašanās vieta nav zināma. Pirmpublicējums DiD, 9. sēj.,
385.-386. lpp.

1 Rainis šeit raksta novēlotu atbildi tā saucamajam Urālu un Si-

bīrijas Centrālajam birojam. Domājams, ka šajā laikā līdz dzeinie-

kam ir nonācis biroja 1919. g. 25. martā izdotā biļetena «Brīva ; M-

vija» 1. numurs, kurā aprakstīta šīs organizācijas tapšana un darbi b*»

Francijas misijas aizbildniecībā Sibīrijā 1918. g. nogalē. Centrālai* bi-

rojs skaitliski neliels, to veidoja daži latviešu mazinieki, zemmek&a-

vienībnieki, kā arī Sibīrijā dzīvojošie latvieši, kas bija nostājušies

kontrrevolūcijas pusē. Birojam bija cieši sakari ai reakcionāro lat-

viešu virsniecību (K. Gopers, J. Kurelis), kas piedalījās kolčakiešu

cīņās pret Sarkano Armiju un asiņainajās represijās pret padomju va-

ras piekritējiem Sibīrijā. Centrālais birojs uzstājās par «brīvu Latviju»,

un Rainim, šķiet, bijis visai miglains priekšstats par tā reakcionāro po-

litisko līniju. Minētajā biļetenā ir atzīmēts, ka 11. dcc. Centrālais bi-

rojs «pilnvaro Raini uz Miera konferenci». Protams, šādas marionešu

organizācijas pārstāvi Antantes Miera konference Parīzē nebūtu atzi-

nusi. Ziņa par to visu līdz dzejniekam, kā "redzams, nonāca tikai pēc

gada, taču, šķiet, tā viņam glaimojusi. Jāpiezīmē, ka «vienprātība»,

par kuru dzejnieks naivi jūsmo, Centrālajā birojā nepavisam nepastā-

vēja: zemnieksavienībnieki asi uzstājās pret Raini. Tā, Centrālā biroja

priekšsēdētājs valodnieks P. Šmits 1918. g. 28. nov. rakstīja biroja
loceklim leitnantam J. Ozolam sekojošo: «Cienījamais Ozola kungsl

Turu par savu pienākumu izteikt stingru protestu pret Raiņa kandida-

tūru uz Latvijas aizbildņa vietu. Pirmkārt, Rainis kā vienpusīgs mazi-

nieks neder biroja kompromisam. Otrkārt, maziniekiem nav morālis-

kas tiesības uzstāties visas tautas vārdā, jo pēdējās vēlēšanās viņiem

piederēja ļoti niecīga loma. Treškārt, Raiņa vārds ir aptraipīts ar

05. gada asinīm un fanātisku ienaidu pret mūsu pilsoņiem. Viņa aiz-

bildnība izsauktu drīzāk tautas skaldīšanos nekā Vienošanos..»

(LPSR CVVA, 6033. f., 1. apr., 39. 1., 27. Ip.)
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Tā — tipiska latviešu pilsonības, t. i., kontrrevolucionārās buržuā-

zijas, denunciācija pret tautas atzīto revolūcijas dzejnieku. Pie tam

P. Smits aplami ierindo Raini maziniekos. Kopš 1914. g. dzejnieks vai-

rākkārt uzsvēris, ka viņš nesastāv oficiālajā sociāldemokrātu partijā.

Visas šīs neglītās aizkulises intrigas, rakstot jūsmīgo vēstuli, Rainis,

protams, nezināja. Pagāja zināms laiks, līdz Rainim izzuda ilūzijas par

latviešu pilsonību un tās sludināto «brīvās Latvijas» variantu.

377.

O. Grosvaldam

Kastaņolā 1920. gada 25. februārī (265. lpp.)

Vēstule (18355). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

1 Mākslinieka Jāzepa Grosvalda nāve Parīzē 1920. g. 1. februārī.

2 Direcius (latīņu vai.) — tiešs.

378,

R. Ivanovam

Kastaņolā 1920. gada 27. februārī (267. lpp.)

Atklātne (120395). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Raiņa

28. februāra vēstules (380. vēst.) R. Ivanovam. Atklātne adresēta: Mr.

Robert Ivanow. Riga, Paulucci Nr. 21.

379.

K. Freinbergam

Kastaņolā 1920. gada 28. februārī (267. lpp.)

Vēstule (138271). Pirmpublicējums almanahā «Varavīksne», 1978,

93. lpp. Adresāts noteikts pēc satura.

380.

R. Ivanovam

Kastaņolā 1920. gada 28. februārī (268. lpp.)

Vēstule (29490). Pirmpublicējums.

1
Satversmes sapulcē.

2 Domāts Raiņa klubs.

381.

P. Kalniņam

Kastaņolā 1920. gada 28. februārī (268. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta telegrammas uzmetuma (127772).

Tulkojuma pirmpublicējums.
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382.

E. I.ertam

Kastaņolā 1920. gada 2. martā (269. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18493).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura un E. Leita

1920. g. 28. februāra vēstules (24056) Rainim.

Sarakstīšanās ar Bāzeles pilsētas teātra direktoru E. Lertu sakara

ar «Jāzepa un viņa brāļu» iestudēšanas iespējām.

383.

R, Mantelam

Kastaņolā 1920. gada 2. martā (269. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18488).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura un I. Kincle ?

vēstules (120319) Rainim, kurā minēts konsula R. Mantela vārds un

adrese,

384.

M. Afeldam

Kastaņolā 1920. gada 13. martā (269. lpp.)

Telegrammas uzmetums (114478). Pirmpublicējums,

385.,

M. Afeldam

Kastaņolā 1920. gada 16. martā (270. ipp.)

Vēstules uzmetums (123827). Pirmpublicējums,

386.

J. Vecozolam

Kastaņolā 1920. gada 17. martā (270. Ipp.)

Atklātne (FBR, A. Vēveres f., 111, 16). Pirmpublicējums. Datējums

noteikts pēc Lugāno pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mr. J. Vecozol.

Ponte Tressa, Montē Olivetto.

1 M. Afeldam.

387.

R.lvanovam

Kastaņolā 1920. gada 18. martā (271. lpp,)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta telegrammas uzmetuma (127770).

Tulkojuma pirmpublicējums Scd, 1920, 21. maitā, 67, nr,
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388.

Aspazijai

Cīrihē 1920, gada 23. martā (271. Ipp.)

Atklātne (120392). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Cīrihes

pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Sign, A. Naglin, Castagnola pro Lu-

gano.

389.

Aspazijai
Cīrihē 1920, gada 23. martā (272. lpp.)

Atklātne (120394). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Cīrihes

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Kastaņolu.

390.

Aspazijai

Buhsā 1920. gada 23. martā (272, lpp.)

Atklātne (15924). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Buhsas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Kastaņolu,

391.

Aspazijai
Varšavā 1920. gada 25. martā (273. lpp.)

Telegramma (29997), Pirmpublicējums, Datējums noteikts pēc te-

legrammas blankas. Telegramma adresēta: Naglin. Castagnola, Suisse.

392.

Aspazijai

Varšavā 1920, gada 25. martā (273. lpp.)

Vēstule (29501). Pirmpublicējums.

1 Torci colli (itāļu vai.) — izliektais kakls.

393.

Aspazijai
Varšavā 1920. gada 29. martā (274. lpp.)

Vēstule (107210). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura.

394.

R. ivanovam

Varšavā 1920. gada29. martā (275. lpp.)

Vēstule (22825). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

.1 PPS — domājams, Polijas sociālistu partija.
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395.

Raiņa klubam

1920. gadasākumā (275. lpp.)

Vēstules noraksts Aspazijas rokrakstā (120865). Pirmpublicējums.

Aptuvenais datējums noteikts pēc satura.

Rainis brauca mājās priecīgu cerību un ilūziju pārpilns. Dzejnieks
svešumā bija noilgojies pēc dzimtenes un aktīva sabiedriska darba.

Tādēļ viņš aizrautīgi iztēlojās iedomāto nākotnes valsti, nezinot fak-

tiskos apstākļus.

396.

A. Kirhenšteinam

1920. gadā (?) (277. Ipp.)

Atklātne (18098). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura. Vēstule adresēta: Mr. R. Ivanow pour Mr. A. Kirchenstein.

Riga, Paulucci 21.

C
59-

'

i- »
% ,

R. Pelšem (?)

Šveices emigrācijas periodā, ne agrāk par 1916. gadu (277. lpp.)

Atklātne (18441). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums un iespē-

jamais adresāts noteikti pēc satura.

398.

A. Upītim

Rīgā 1920. gada 6. maijā (281. lpp.)

Vēstules melnraksts (17187). Pirmpublicējums A, 1932, 409, nr., 15. Ipp.,

ar nepareizu datējumu — «6. V 10.».

1 1920. g. 29. apr. Andrejs Upīts rakstīja Rainim no Rīgas Cen-

trālcietuma, kurā viņu tūlīt pēc atgriešanās no Padomju Krievijas bija

ieslodzījusi buržuāziskās Latvijas valdība. Savā un pārējo politieslo-

dzīto vārdā A. Upīts netieši lūdza Raiņa palīdzību un izteica cerību,

ka ar Raiņa atgriešanos «Latvijas dzīvē ienāks vairāk gaismas, vai-

rāk taisnības un brīves». A. Upīša vēstule publicēta LM 11, 327.—328. lpp.
2 A. Upīts minētajā vēstulē rakstīja: «Man jāatzīstas, ka es pret

Jums esmu arī netaisns bijis..» Vēlāk A. Upīts šai sakarā sniedza pa-

skaidrojumu, kurā starp citu raksturota arī latviešu komunistu pozi-

tīvā attieksme pret Raini: «Manā Rainim nosūtītā zīmītē minētie «esmu

arī netaisns bijis», «rūgtums», «pārpratums» prasa mazu paskaidrojumu.

Šie vārdi zīmējas uz maniem diviem rakstiem par Raini — «Brīvajā

Strēlniekā» 1917. gadā [Rainis un viņa draugi. — «Brīvais Strēlnieks»,

1917, 89. nr.] un «Krievijas Cīņā» 1919. gadā [J. Raiņa «Daugava». —

«Cīņas Biedrs», 1919, 3. dcc. nr.]. Pirmajā, Februāra revolūcijas laikā,
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es pārmetu Rainim, ka viņš nav ar revolucionāro strādniecību, bet

uztur ciešus sakarus ar reakcionāro buržuāziju, kas publicēja dzejnieka

uzsvērti sirsnīgās vēstules (A. Deglava «Jaunais Laiks»). Otrā bija

asi pārmetumi Rainim par «Daugavu» vai «Sveika, brīvā Latvija!»,*

nosodot vispār viņa atbalstu buržuāziski nacionālās republikas vado-

ņiem. 11. IV 1920. ieslodzīts Centrālcietumā, atradu vieninieku kor-

pusu pilnu ar latviešu komunistiem, starp tiem bija ari daži jaunieši,

mani bijušie skolnieki. Tie ļoti jūsmoja par lielo revolucionāro dzej-

nieku, viņa simpātijas buržuāziskai republikai izskaidroja ar emigrāci-

jas apstākļiem un Latvijas politiskās situācijas nepazīšanu. No dzej-

nieka, kas atgriežoties bij saņemts ai nepieredzētām gavilēm un godu,

cerēja lielas lietas — milzīgu iespaidu republikas politiskajā režīmā,

drausmīgo cietuma apstākļu uzlabošanu, amnestijas sagatavošanu, drau-

dzīgu sakaru nodibināšanu ar Krieviju utt. Jaunieši bij pārliecināti

un lūkoja pārliecināt ari mani, ka minētā raksta spriedumi bijuši pā-

rāk asi un zināmā mērā netaisni. Vajadzētu dzejniekam likt saprast,

ka savā ceramā, turpmākajā lielajā politiskā vadoņa darbā viņš var

rēķināties ar plašu revolucionārās sabiedrības atbalstu» (J. Raiņa daiļ-
rade. R., 1954, 422. lpp.).

8 Rainis acīmredzot griezies pie valdības iestādēm, bet nesekmīgi.

Sajā sakarā K. Krauliņš uzsvēra: «Pret Upīša turēšanu apcietinājumā
Rainis gan nav rakstījis presē, bet vairākkārt runājis sabiedrībā un val-

dības aprindās, bijis ar mieru galvot par vīnu» (Krauliņš K. Andrejs

Upīts. R., 1963, 263. lpp.). A. Upīti no cietuma atbrīvoja 1920. g.

28. jūn., bet tā paša gada 21. jūl. arestēja no jauna. 18. aug., kad

Latvijas Satversmes sapulcē izskatīja jautājumu par amnestiju, Rainis

kā Satversmes sapulces loceklis dedzīgi pieprasīja politieslodzīto am-

nestēšanu. Aktu par amnestiju pieņēma 19. aug., un 25. aug. arī

A. Upīts atguva brīvību. Konkrētu Raiņa palīdzību, kā izteicies A, Upīts

rakstā «Mans pēdējais sveiciens Rainim», viņš saņēmis tad, kad «poli-

tiskā apsardze, laikam 1921. gadā, gribēja mani izdzīt no Rīgas un no-

metināt uz laukiem, bet Rainis ar savu toreizējo iespaidu pasargāja
mani no šīs trimdas. Tā ari es esmu piedzīvojis to lielā dzejnieka lielo

labsirdību un izpalīdzību, kura pazīstama visā latv. rakstnieku un māk-

slinieku pasaulē» (Scd, 1929, 15. sept., 209. nr.).

*A. Upīts kritizēja «Daugavu». Raini pret A. Upīša pārmetumiem

aizstāvēja P. Stučka rakstā ««Tomēr» — proletariāta dzejnieks» («Cī-

ņas Biedrs», 1920, 1., 3., 6. janv., 1.—3. nr.). Akadēmiķis J. Kalniņš

A. Upīša pārsteidzīgajā vērtējumā, kurš «bija krasā pretstatā ar viņa

paša agrākajiem spriedumiem par Raini», redz atbalsojamies «laikmeta

izraisītās pretrunas, kādas bija radušās Raiņa pozīcijas novērtējumā,

negatīvie vērtējumi, šķiet, daļēji izauguši arī no tā atšķirīgā veida,

Kādā abi rakstnieki savā daiļradē atspoguļoja dzīves īstenību» (An-

dreja Upīša simtgade. R., 1977, 20. lpp.).
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4 Par kādu frakciju (kreiso arodnieku, sociāldemokrātu vai tin!.)

Rainis te runā, nav zināms, Taču fakts ir tas, ka sociāldemokrātu līderi

neatbalstīja progresīvās sabiedrības daļas prasību pēc A. Upīša atbrī-

vošanas, 1920. g. 7. maijā (t, i,, dienu pēc tam, kad -Rainis rakstīja
Vēstuli A. Upītim uz cietumu) laikrakstā «Sociāldemokrāts» (102. nr.)

gan parādījās anonīms (ar parakstu «Vairāku mākslas draugu vārdā

-nis») raksts ar protestu pret rakstnieka turēšanu cietumā, bet laik-

raksta redakcija, kas pauda sociāldemokrātu partijas oficiālo viedokli,

bija pievienojusi piezīmi «lesūtīts», tādējādi pasvītrojot savu atturīgo

pozīciju jautājumā par A. Upīša atbrīvošanu. Nav izslēgta varbūtība,

ka «iesūtītais» protests radies ar Raiņa atbalstu, mudinājumu, ierosi-

nājumu. Šai rakstā teikts, ka A. Upīts «netiek atsvabināts par spīti

visiem galvojumiem, to starpā arī no mākslas departamenta direktora

Raiņa..».

399.

Politieslodzītajām Rīgas Centrālcietumā

1920. gada 30. jūnijā (281. lpp.)

Vēstule (23048). Pirmpublicējums LM I, 428.—430. lpp. Adresāts

noteikts pēc satura, datējums — pēc melnraksta (120821),
1

Domājams, laikraksta «Sociāldemokrāts» redakcija. Vēstule nav

publicēta.
2

Rīgas Centrālcietuma 23 politieslodzīto kolektīva vēstule un viena

atsevišķa — ieslodzītās Ženijas Ansones vēstule, uz kurām Rainis at-

bild, publicētas LM I, 427.-428. lpp.

400.

D. Akmentiņai

Rīgā 1920. gada 3. augustā (283. lpp.)

Vēstule (162765). Pirmpublicējums.

Vēstuli Rainis acīmredzot rakstījis kā Mākslas un kultūras depar-

tamenta direktors.

401.

Lietuvas Izglītības biedrībai

Rīgā 1920. gada augusta beigās (284. lpp.)

Vēstules melnraksts (120988). Pirmpublicējums, Aptuvenais datē-

jums noteikts pēc satura.

1 Vēstule nav atrasta un tāpēc nav zināms, ar kādu lūgumu Lie-

tuvas Izglītības biedrība pie Raiņa, tolaik Mākslas un kultūras depar-

tamenta direktora, griezusies.
2 Ļ. Gira tanī laikā bija Kauņas Valsts teātra direktors.
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402.

P. Daugem

Rīgā 1920. gada 27. septembrī (284. Ipp.)

Vēstule (23218). Pirmpublicējums C, 1935, 12. nr., 942. lpp. Ad-

resāts noteikts pēc satura un pirmpublicējuma.

Kā rāda Raiņa datējums, vēstule P. Daugem sūtīta uz Maskavu vienā

reizē ar vēstuli Dorai un Pēterim Stučkām (403. vēst.). P. Dauge iz-

sakās (C, 1935, 12. nr., 942. lpp.), ka vēstules varējis atvest A. Bu-

ševics, kas tajā laikā ieradies Maskavā.

1
Domājams, P. Dauges brālis Aleksandrs Dauge, kas tajā laikā

strādāja par pasniedzēju Latvijas Universitātē un aizstāvēja reakcionā-

rus uzskatus.

403.

D. un P. Stučkām

Rigā 1920. gada 27. septembri (285. lpp.)

Vēstule (23214). Pirmpublicējums LM I, 431. lpp.

404.

J. Misiņam

Rīgā 1920. gada 5. oktobrī (285. lpp.)

Vēstule (FBR, J. Misiņa f., 51). Pirmpublicējums.

1
Atgriezies Latvijā, Rainis sāka apkopot savus agrāk periodikā publi-

cētos rakstus. Nācās Izskatīt veco gadagājumu laikrakstus un žurnā-

lus. Tāpēc Rainis griezās pie Jāņa Misiņa, toreizējā Rīgas pilsētas

bibliotēkas vadītāja, ar lūgumu izsniegt viņam vajadzīgos materiālus.

Savukārt J. Misiņš lūdza, lai Rainis atšifrētu «Dienas Lapas» 80.—90.

gadu publicistisko rakstu autorus. Kā rāda Raiņa vēstules J. Misiņam,

tas izdevies tikai daļēji. «Dienas Lapas» komplekti ar Raiņa atzīmēm

glabājas Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas arhīvā,

405.

E. Smiļģim

Rīgā 1920. gada 20. novembri (285. lpp.)

Vēstule (237663). Pirmpublicējums.

1 Kas tie par pārpratumiem — nav noskaidrots. Vēstule rakstīta

otrā dienā pēc Dailes teātra oficiālās atklāšanas izrādes, kura notika

1920, g. 19. nov. ar Raiņa lugu «Indulis un Ārija». Kā liecina Raiņa
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uzrakstīto prologu aktrise I. Vēsmiņa atteikusies lasīt (to lasījis P. Gruz-

na); Rainis nav ielaists teātra zālē ar mēteli, kaut telpas bijušas auk-

stas; pēc izrādes Rainis nav palicis uz goda mielastu, par ko aktieri

dusmojušies. Rainis šai laikā bija Dailes teātra direkcijas loceklis.

406.

J. Rapam

Rīgā 1920. gada 1. decembrī (286. lpp.)

Vēstule (88126). Pirmpublicējums. Saglabājies melnraksts (17195),

ar nedaudz īsāku tekstu.

1 Raiņa 1920. g. 8. dcc. ieraksts dienasgrāmatā (A, 1930, 296. nr,,

15. lpp.) rāda, ka J. Rapa, toreizējais grāmatu apgāda — akciju sa-

biedrības «Valters un Rapa» direktors, bijis ar mieru izdot A. Švābes

grāmatu par Raini; A. Švābe šādu monogrāfiju nav uzrakstījis.
2 A. Birkerts Raiņa dzīvi un daiļradi bija sācis apcerēt kopš 1908.

gada. Viņa plašākie raksti: «J. Rainis. Biogrāfiska skice» («Domas»,

1912, 1.—3., 5.—12. nr.), «Rainis kā mākslinieks. Psiholoģiska un es-

tētiska studija» («Taurētājs», 1916, 2.—9. nr.), «Raiņa dzeja» («Taurē-

tājs», 1917, 1., 3. nr.). 1919. g. A. Gulbja apgādā iznāca neliela (64

lpp.) A. Birkerta grāmata «J. Rainis. Monogrāfija». Acīmredzot par to

Rainis runā vēstulē.

■ 3 A. Svābes «Latvju kultūras vēstures» 1. daļu, kura iznāca 1921. g..

Rainis pārslavē. A. Švābe te gan atsaucas uz materiālistisko vēstures

izpratni, taču tajā pašā laikā maksā meslus ideālistiskām teorijām. Ar

A, Švābi Rainim bija draudzīgas attiecības, tāpēc ari šis kompiimentā-
rais ieraksts vēstulē.

407.

J. Plāķim

Rīgā 1920. gada 6. vai 7. decembrī (286. lpp.)

Vēstules melnraksts (17194). Pirmpublicējums A, 1933, 444. nr.
(

18.

lpp., bez datējuma. Aptuvenais datējums noteikts pēc Raiņa dienas-

grāmatas 1920. g. 6., 8. un 9. decembra ierakstiem (A, 1930, 296. nr.,

15. lpp. un 297. nr., 15. lpp.).

1920. g. 6. dcc. Rainis dienasgrāmatā ierakstījis: «Plāķis iecēla

ierēdni, kurš būtu man jāieceļ, — tātad mani ignorē..» 8. dcc. atzī-

mēts, ka viņa atteikšanās aizgājusi līdz pat ministru kabinetam, bet

9. dcc: «No ministra nekādas atbildes.» Savukārt JZ 8. dcc. informēja,

ka Rainis iesniedzis izglītības ministram atlūgumu no Mākslas un kul-

536
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tūras departamenta direktora posteņa, bet ministra atbilde nav saņotmta.

No visa secināms, ka iesniegumu izglītības ministram Rainis rakstījis

1920. g. 6. vai 7. decembrī. 9. dcc. JZ ziņoja, ka Raiņa atteikšanās pie-

ņemta. Viņa vietā par minētā departamenta direktoru iecēla Pāvilu

Rozīti. Rainis šai postenī strādāja no 1920. g. 14. aprīļa līdz 10. de-

cembrim.

Raiņa un J. Plāķa konfliktam nav gadījuma raksturs. Tā bija divu

kardināli atšķirīgu idejisku uzskatu likumsakarīga sadursme. J. Plāķis

bija šovinists, antisemīts. Viņam nebija pa prātam Raiņa demokiātis-

kums, sakari ar komunistiem, centieni tuvināt tautas. Tāpēc J. Plāķis
iecēla Raiņa vadītajā departamentā sev uzticamus darbiniekus. Rainis

to saprata un, pret šādu uzraudzību protestēdams, iesniedza atlūgumu.
Vēlāk (1921. g. febr. un martā) Rainis dienasgrāmatā vairākkārt pie-
min J. Plāķi negatīvā nozīmē — kā komunistu apkarotāju, kā kul-

tūras attīstības kavētāju v. tml. Piemēram, 1921. g. 24. febr. Rainis

atzīmējis: «Mūsu cenzūra un policija ir stiprāka kā cara laikā, jo labi

zin visus mūsu stiķus. Minu Plāķi» (A, 1930, 311. nr., 15. lpp.).

408.

Nezināmai personai

Rīgā 1920. gada 17. decembrī (286. lpp.)

Vēstules melnraksts (121008). Pirmpublicējums.

1 Vēstules adresāts nav zināms; domājams, tas ir kāds buržuāzis-

kās Latvijas valsts iestādes darbinieks.

2 Ēriks Grīnbergs bija komunists, darbojās Latvijas Komunistiskās

partijas Rīgas organizācijā, kā šīs organizācijas pārstāvis saņēma caur

LKP Ārzemju biroja rezidentūru no Padomju Krievijas ievesto litera-

tūru («Cīņas Biedri», izdevniecības «Spartaks» izdevumus) un līdz tā-

lākai izplatīšanai glabāja to dažādās vietās. Sakarā ar viena šāda kon-

spiratīvā dzīvokļa iekrišanu E. Grīnbergs tika apcietināts. Raiņa palīdzību,

jādomā, meklēja apcietinātā studenta domu vai cīņu biedri, varbūt

pat ar Komunistisko partiju saistīti cilvēki, kuriem bija svarīgi uzzi-

nāt, ko E. Grīnbergam inkriminē, tas ir, ko politpārvalde uzokšķerē-

jusi. Latvijas Universitātes studentu klubā darbojās ari daudz revolu-

cionāri noskaņotu jauniešu, tāpat partijas biedri un komjaunieši. Rai-

nis ar klubu jau agrāk bija saistīts, jo viņa dienasgrāmatā 1920. g.

27. nov. (A, 1930, 295. nr., 15. Ipp.) atzīmēts, ka viņš materiāli at-

balstījis studentu klubu. Arī lūgumu Ē. Grīnberga lietā Rainis izpil-

dījis. Jau nākošajā dienā, tas ir, 1920. g. 18. dcc, viņš dienasgrāmatā

ierakstījis, ka atnākusi «meitene dēļ Grūnberga» (A, 1930, 299. nr.,

15. lpp.) — acīmredzot pēc Raiņa ieteikuma vēstules.
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Laikraksta «Sociāldemokrāts» redakcijai

Rīgā 1920. gada 24. decembrī (287. lpp.)

Vēstules atrašanās vieta nav zināma. Pirmpublicējums Scd, 1920,

24. dcc, 294. nr.

1 Scd 1920. g. 23. dcc, 293. nr. bija publicēts plašs K. Baloža raksts

«Vēstule redakcijai», kurā raksta autors centās atspēkot tos pret sevi

vērstos politiska rakstura pārmetumus, kurus P. Stučka bija izteicis

rakstā «Latvijas «vislielākās partijas» politiskais bankrots» (Cīņas Biedrs,

1920, 10. nr.). lededzies naidā, K. Balodis lamāja P. Stučku par denun-

ciantu, cariskās Krievijas aizstāvi, savu biedru nodevēju.

Ar Raiņa publicēto protesta vēstuli polemika vēl neizbeidzās. K. Ba-

lodis no jauna publicēja nodaļā «Atklātas vēstules» rakstu «Piezīme

pie Raiņa un Vesmaņa paskaidrojumiem Stučkas lietā» (Scd, 1920,
25. dcc, 295. nr.) un joprojām uzturēja spēkā apmelojumus pret

P. Stučku kā denunciantu. Sekoja F. Cielēna raksts «Komunistu un

zemnieksavienībnieku nespēka dusmas» (Scd, 1920, 29. dcc, 296. nr.),

jo arī F. Cielēna kontrrevolucionāro darbību P. Stučka bija atmaskojis,

minētajā rakstā. Polemiku izbeidza redakcijas «Paskaidrojums» (Scd,

1920, 30. dcc, 297. nr.), norādot, ka sakarā ar to, ka visi minētie rak-

sti ir iesūtīti, redakcija savu nostāju neieņem un atbildību «uzņemas

pilnā mērā paši iesūtītāji».

Rainis ar F. Vesmani šai gadījumā palika vienīgie P. Stučkas aiz-

stāvji. Reizē tas bija viens no pašiem pirmajiem apliecinājumiem, ka

Rainis neiet Latvijas sociāldemokrātu līderu diktēto antikomunistisko

ceļu.

410.

D. Stučkai

Rīgā 1921. gada janvāra sākumā (287. lpp.)

Vēstule (23204). Pirmpublicējums LM ī, 432.-—433. lpp. Aptuvenais

datējums noteikts pēc satura un Raiņa dienasgrāmatas.

3 «Treji loki» (1920).
2 Pauls Dauge, kas no Maskavas brauca komandējumā uz Vāciju.
8 No Mākslas un kultūras departamenta Raini atbrīvoja 1920. g.

10. decembrī.

4 Aspazijas pirmā luga, sacerēta 1887. gadā; ka tā būtu izrādīta

Maskavā vai vispār Padomju Savienībā, nav ziņu.
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411.

A. Priedkalnam

Rīgā 1921. gada 29. janvārī (288. lpp.)

Vēstule (63986). Pirmpublicējums LM I, 532. Ipp. Adresāts noteikts

pēc satura un A. Priedkalna meitas M. Jākobsones-Priedkalnes atmiņām

(LM I, 532. lpp.).

' Minētās jaunkundzes personība nav noskaidrota. Arī Rainis viņu

nav tuvāk pazinis, jo dienasgrāmatā 1921. g. 29, janv. (A, 1930, 305.

nr., 15. lpp.) atzīmējis, ka pie viņa ieradusies kāda nepazīstama lau-

ciniece un lūgusi palīdzēt — viņa gribot strādāt un mācīties.

2Te runa par A. Priedkalna meitu Mariju Priedkalni (vēlāko
M. Jākobsoni) un A. Priedkalna audžumeitu Emīliju Priedkalni (vē-
lāko E. Pučuri).

412.

B. Skujeniecei

Rīgā 1921. gada februāra sākumā (288. lpp.)

Vēstules melnraksts (127795). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums

noteikts pēc B. Skujenieces 1923. g. 3. februāra vēstules (22120) Rainim.

1 B. Skujeniece minētajā vēstulē rakstīja Rainim, ka Raiņa kluba

dramatisko studiju faktiski finansējot viņa ar saviem personiskajiem

līdzekļiem (esot izbūvējusi skatuvi, gādājot kostīmus v. tml.), bet kluba

valde visu to uzskatot par savu īpašumu un diktējot savus noteikumus.

Lai atbrīvotos no kluba aizbildniecības, B. Skujeniece ierosināja Rainim

ņemt studiju savā aizsardzībā un rakstīja «.. mēs lūdzam: atļauj mums

saukties «Raiņa dramatiskā studija».» B. Skujeniece arī jautāja, vai

studijas audzēkņi nevarētu aiziet pie Raiņa, jo viņi «tik ļoti ilgojas

pēc Tevis».

413.

V. Purvītim

Rīgā 1921. gada 6. februārī (289. lpp.)

Vēstules atrašanās vieta nav zināma. Pirmpublicējums A, 1933, 443.

nr., 15. lpp.

1 1921. g. 6. febr. V. Purvītis atzīmēja 25 gadu mākslinieciskās

darbības atceri; godināšana notika Rīgas Mākslas muzeja telpās; tur,

kā teikts jubilejas atreferējumā (JZ, 1921, 7. febr., 30. nr.), nolasīts

Raiņa rakstisks apsveikums.
2 1919. g. Padomju Latvijas valdība bija iecēlusi V. Purvīti par

Rīgas pilsētas Mākslas muzeja direktoru; ari buržuāziskās Latvijas
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laikā viņš palika šai postenī un kā lietpratīgs mākslas pazinējs daudz

paveica latviešu nacionālās tēlotājas mākslas krātuves izveidošanā.

1919. g. beigās V. Purvīti apstiprināja par Latvijas Mākslas akadēmi-

jas rektoru. Rainis novēl arī šajā postenī viņam tikpat veiksmīgu or-

ganizēšanas darbu, jo Mākslas akadēmijā mācības iesākās tikai 1921. g.
rudenī.

414.

Aspazijai

Rīgā 1921. gada 26. februārī (289. Ipp.)

Vēstule (107211). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura un

Raiņa dienasgrāmatas, kur 1921. g. 1. martā (A, 1930, 319. nr., 15. lpp.)

atzīmēts, ka 25. februārī viņš ieradies Rīgas pilsētas Bērnu slimnīcā

(tagad Republikāniskā bērnu klīniskā slimnīca Vienībās gatvē 45).

1 Rainis gatavoja tulkotās dzejas krājumu «Nemierīga sirds»; jā-

domā, ka viņš šai sakarā lūdz atsūtīt krājumu «Der poetische Orient»,

kuru vēlāk dienasgrāmatā atzīmējis lasīto grāmatu skaitā.

2 Rainim un Aspazijai tika piedāvāts izvēlēties dzīvesvietu vai nu

Stukmaņu muižā, vai Siguldā, Jau 1921. g. 13. janv. Rainis dienasgrā-

matā ierakstījis: «Jāizšķiras — Stukmaņi vai Sigulda. Lai Aspazija

braucot apskatīt» (A, 1930, 314. nr,, 15. lpp.). Vēstulē Rainis interesē-

jas, vai Aspazija noskaidrojusi kaut ko tuvāk par Turaidu, resp., Si-

guldu. . \ . ;
8 Rainis bija devis piekrišanu uzņemties Nacionālā teātra direktora

pienākumus, bet vēl nebija apstiprināts, tāpēc viņš interesējas, kad

jaunie pienākumi oficiāli jāsāk pildīt.
4 1921. g. 25. febr. Nacionālajā teātrī izrādīja «Jāzepu Un viņa

brāļus» pirmajā tēlotāju sastāvā, bet Dailes teātrī Aspazijas «Sidraba

šķidrautu», kura pirmizrāde bija notikusi 23. februārī. Raiņa dienas-

grāmatā nav atzīmēts, kuru izrādi viņš skatījies.

415

Aspazijai

Rīgā 1921. gada 27. februārī (290. lpp.)

Vēstule (18461). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura,

Raiņa dienasgrāmatas un viņa 1921. g. 26, februāra vēstules Aspazijai.

1

Raiņa iecerēts, bet neuzrakstīts romāns, kuram bijis paredzēts

šāds nosaukums.

2
Resp., par krievu baltgvardā P. Bermonta-Avalova vadītās kontrre-

volucionārās armijas pēģinājumiem 1919. g. nostiprināt Latvijā im-

periālistiskās Vācijas varu. Materiāli par Bermonta laiku Rainim bija
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vajadzīgi iecerētajai, bet neuzrakstītajai lugai «Trimdenieks» (skat, KR,
15. sēj., 1982, 186. lpp.).

3 Sakarā ai Starptautisko sieviešu dienu, kuru tolaik atzīmēja pēc

vecā stila, Aspazija 1921. g. 26. febr. Raiņa kluba sarīkojumā Pauluči

(tagad Merķeļa) ielā 21 lasīja referātu.

4 1921. g. 26. febr. Latvijas laikrakstos parādījās melīgas ziņas, ka

Maskavā sakarā ar maizes devas samazināšanu sācies politiska rak-

stura streiks. Padomju Krievijas sūtniecība melus oficiāli atsauca kā

pilnīgi nedibinātus, taču latviešu buržuāziskie nacionālisti vēl vairākas

dienas turpināja par to klaigāt. lespējams, ka Rainis, izlasījis dema-

goģiskos apmelojumus, te interesējas par patieso notikumu gaitu.

416.

A. Zaņrovsķai

Rīgā 1921. gadā, ne agrāk par februāri un ne vēlāk par 14. martu

(290. lpp.)

Vēstule (127962). Pirmpublicējums. Adresāts un aptuvenais datē-

jums noteikti pēc vēstules satura un Raiņa dienasgrāmatas. ,

Anna Zaprovska, vēlākā latviešu padomju literātu i kritiķe, bija ko-

muniste, viena no tām politieslodzītajām, kas 1920. g. rakstīja Rai-

nim no Centrālcietuma kopīgo vēstuli. Pēc atbrīvošanas no ieslodzī-

juma viņa iepazinās ar Raini personiski. Rainis atbalstīja viņas komu-

nistisko darbību (skat. Gudriķe B. Pirmā vilšanās un pirmais pro-

tests. '— «Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstis», 1980, 5. nr.,

58.—60. lpp.). 1921. g. A. Zaprovsku kā politiski neuzticamu izraidīja

no Latvijas. Pirms aizbraukšanas viņa nosūtīja Rainim vēstuli (29663),

1 A. Zaprovska rakstīja: «Maskava mani nebaida. Tur tik daudz

labu, tuvu cilvēku, ka visiem jāsmaida vien būs. Tik miera gan man

patlaban gribējās, kur varētu kaut cik atpūsties un kaut cik pastrā-
dāt. Bet Maskavā būs tik daudz dzīvības, steigas, ka, es zinu, aizraus

mani līdz, un man nebūs pat laika par mieru padomāt.. Tamdēļ taisni

es agrāk gribēju braukt uz Rēveli, jo tur es būtu pilnīgi viena un man

būtu lielāka iespējamība ko iemācīties jau aiz tā vien, ka man cita

nebūtu ko darīt» (29663).
2 Domāti. A. Zaprovskas sacerējumi, kurus bija paņēmusi buržuāzis-

kās Latvijas politpārvalde. A. Zaprovska rakstīja: «Izlūku nodaļa aiztu-

rējusi visu, ko pie manis atrada, visus manus rakstu galiņus un vēs-

tules ..» (turpat).
3 Personiski A. Zaprovska vairs nevarēja Raini apmeklēt, jo līdz

izbraukšanai atradās mājas arestā, turklāt viņa nezināja aizbraukšanas

dienu. Viņa bija pieprasījusi, lai politpārvalde atdod atņemtos papīrus,

un, «iekams viņi to nav atdevuši,» A. Zaprovska rakstīja Rainim, «es
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projām nebraucu. Ja pirmdien nedabūšu to atpakaļ, tad droši vien būs

jāpaliek līdz piektdienai. Tad vēl pa telefonu Tev paziņošu un apru-

nāsimies drusku. Man tas mājas arests pavisam nepatīk» (turpat).

417.

A. Zaprovskai

Rīgā 1921. gada 25. aprīlī (291. lpp.)

Vēstule (23200). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

1 Rainis atceras A. Zaprovskas apciemojumus, par kuriem viņa Rai-

nim pirms aizbraukšanas uz Padomju Krieviju rakstīja: «Jā gan, tajos

vakaros, kad esmu bijusi pie Tevis, es tiešām ko padaru, vismaz mē-

ģinu darīt» (29647).

418.

D. Stučkai

Rīgā 1921. gada 12. maijā (292. lpp.)

Vēstule (23213). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

1 Tā varēja būt Raiņa māsīca A. Paegle-Birģele.

419.

D. Stučkai

Rīgā 1921. gadā, ne vēlāk par augustu (292. lpp.)

Vēstule (23212). Pirmpublicējums C, 1935, 6. nr., 464. lpp. Aptu-

venais datējums un adresāts noteikti pēc satura.

1 Pauls Dauge, 1921. g. atgriežoties no komandējuma, kuru bija pa-

vadījis Vācijā, uz Padomju Krieviju brauca cauri Rīgai, tādējādi sa-

stapās ar Raini un aizveda Raiņa vēstuli D. Stučkai uz Maskavu.

2 Raiņa lugu «Jāzeps un viņa brāļi» no Aspazijas vācu tulkojuma

angļu valodā pārtulkoja G. Risa, un 1924. g. Londonā tā iznāca grā-

matā.

* Jādomā, ka Rainis te atgādina Maskavā publicēto P. Stučkas rak-

stu ««Tomēr» —■ proletariāta dzejnieks» («Cīņas Biedrs», 1920, 1., 3.,

6 janv., 1.—3. nr.). Vērsdamies pret vienpusīgiem literatūras un dzej-
nieka personības vērtējumiem un it īpaši pret A. Upīša pārmetu-

miem Rainim (skat. 398. vēstules 2. piezīmi), P. Stučka uzsvēra Raiņa

piederību proletariātam, to, ka proletariātam vajadzīga visa Raiņa

dzeja, A. Upīša apšaubīto krājumu «Gals un sākums» ieskaitot.
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420.

D. Stučkai

Rīgā 1921. gadā, ne vēlāk par augustu (293. lpp.)

Vēstule (27042). Pirmpublicējums C, 1935, 8. nr., 465. ipp. Aptu-

venais datējums noteikts pēc satura.

1 Paulam Daugem Rainis bija nodevis iepriekšējo vēstuli aizve-

šanai D. Stučkai uz Maskavu.

2
Kopš jaunības Rainis mīlēja lietot šādu īpatnu rakstības formu,

kas nozīmēja: «Zaņa tēva dēls sveicina Pētera tēva dēlu.»

421. .

J. Misiņam

Rīgā 1921. gada 11. augustā (294. lpp.)

Vēstule (FBR, J. Misiņa f., 51). Pirmpublicējums, Adresāts noteikts

pēc Raiņa nākošās vēstules J. Misiņam.

1 Bienemann F. Livlāndisches Sagenbuch (1897). — Šo vācu. vēs-

turnieka teiku krājumu Rainis lasījis vairākkārt, piemēram, sakarā ar

darbu pie lugas «Augstrozes meitiņa» arī 1921. g. janv. (Skat. KR,

15. sēj., 1982, 394.-396. lpp.)
2 Ungnad A. Die Reīigion der Babvlonier und Assvrer (1921) vai:

Ungnad A. Das Gilgamesch-Epos (1911).

1921. g. Rainis gan tulkoja senā asīriešu eposa «Gilgamešs» frag-

mentus (KR, 8. sēj., 1980, 217., 283.-286., 513., 516.—517, Ipp.), gan

iecerēja oriģināllugu par šo tematu (skat, KR, 15. sēj., 1982, 399.—

400. lpp.).
3 «Dievs un velns» — J. Lautenbaha «Latviešu tautas epa gabals»

(1885). lespējams, ka Rainis to lasījis, domādams atsākt darbu pie

iecerētās, bet neuzrakstītās drāmas «Dievs un Velns» (skat. KR, 15, sēj.,

1982, 372.-373. lpp.).
4 Rainis J. Josepb und seine Brūder. Eine Tragodie m fflnf Akten.

Obersetzt aus den Lettischen von Aspasia-Pleekschan, Grāmata iznāca

1921. g. Rīgā A. Gulbja apgādā.

422.

J. Misiņam

Rīgā 1921. gadā, pēc 11. augusta (295. lpp.)

Vēstule (FBR, J. Misiņa f., 51). Pirmpublicējums. Aptuvenais datē-

jums noteikts pēc satura un Raiņa 1921. g, 11. augusta vēstules J. Mi-

siņam.

5
.

2 Skat. iepriekšējās vēstules 2. piezīmi.
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8 1921. g. Rainis atjaunoja darbu pie lugas «lija Muromietis», kuru

bija aizsācis Kastaņolā. Toreiz, Kastaņolā, viņš izmantojis grāmatu
KHHra 6mahh. H3A. 5-e. M.( 1898 (skat. KR, 12. sēj., 1981, 487. Ipp.).
Šī grāmata gan ir Raiņa personiskajā bibliotēkā (122150), bet iespē-

jams, ka 1921. g. tā vēl nebija no Kastaņolas pārvesta.
4

Svētkalns — biļinu varonis (skat. KR, 12. sēj., 1981, 497. lpp.).
8 Bērnībā, kā Rainis raksta vēlāk 1925. g., viņš lasījis nelielu grā-

matiņu «CKa3Ka 06 MABe MvpoMue, KpecTMHCKOM cwHe» (skat. KR,

18. sēj., 1983, 598. lpp.).

423.

Aspazijai

Lugāno 1921. gada 31. augustā (295. lpp.)

Atklātne (120390). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lugāno

pasta zīmoga. Atklātne adresēta: M-me Aspazija-Pleekšan. Riga, Let-

tonia, Torņakalna Bērnu slimnīca, Jelgavas šosejā.

5 Domājams (šeit un turpmāk): «Mīļā sirds miņa».
2

Raiņa brauciena mērķis bija savākt un atvest uz Rīgu Kastaņolā

atstātos manuskriptus.

8
Aspazijai bija noguldījumi kādā Šveices bankā.

4 Runa ir par Kastaņolā atstāto Aspazijas un Raiņa mantu pārvešanu

uz Latviju.

6 Ādolfs Zāgers (Saager), Raiņa paziņa no Kastaņolas laikiem, dar-

bojās Šveices preses izdevumos. Acīmredzot Rainis arī ar viņu runājis

par «Jāzepa un viņa brāļu» uzvešanas iespējām. Vēlāk savās atmi-

nās Ā. Zāgers rakstīja, ka 1921. g. 13. sept. viņš laikrakstā «Prager
Presse» publicējis par lugas «Jāzeps un viņa brāļi» vācu izdevumu

atsauksmi ar virsrakstu «Cilvēkmīlas augstā dziesma», un piebilda: «Šo

pašu apcerējumu, kā liekas, es būšu publicējis-, arī Šveices laikrakstā

«Basler Nationalzeitung»» («Burtnieks», 1935, 2. nr., 215. lpp.). Taču

Bāzelē Raiņa luga nav uzvesta.

6 Rainis un Aspazija gatavojās pirkt Rīgā savrupmāju.

424.

Aspazijai

Kastaņolā 1921. gada 2. septembrī (296. lpp.)

Atklātne (107212). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kasta-

ņolas pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz bērnu slimnīcu

Torņakalnā.
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425.

Aspazijai

Milānā 1921. gada 5. septembrī (296. lpp.)

Atklātne (15979). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Milānas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz bērnu slimnīcu Torņakalnā.

1
T. i., gadatirgu.

426.

Aspazijai

Vīnē 1921. gada 9. vai 10. septembrī (296. lpp.)

Atklātne (15981). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc
satura, Rīgas pasta zīmoga (1921. g. 15. septembris) un turpmākajām

Raiņa atklātnēm Aspazijai. Atklātne adresēta Aspazijai uz bērnu slim-

nīcu Torņakalnā.

1 Rainis bija iecerējis apmeklēt arī Romu, bet laika trūkuma dē| no

tā atteicās.

2 Vīnē šai laikā notika gadatirgus (mesa). Raini saistīja teātra pa-

sākumi, kas noritēja gan ķeizariskās pils ēkā, gan brīvā dabā. Starp

citu, Rainis redzēja izcilo vācu aktieri A. Moisi, kurš, kā stāsta Rainis,

«ar leģendāri stipru balsi un lielisku tehniku atstāja satricinošu

iespaidu» (JZ, 1921, 23. sept., 216. nr.).
8 Vīnes Burgteātris — sens, visā pasaulē pazīstams austriešu teāt-

ris; Rainis te ievadīja sarunas par savu lugu iestudēšanas iespējām.

Taču Burgteātrī neviens Raiņa darbs skatuves gaismu nav ieraudzījis.

427.

Aspazijai

Prāgā 1921. gada 11. septembrī (297. lpp.)

Atklātne (53958). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Prāgas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz bērnu slimnīcu Torņa-

kalnā.

428.

Aspazijai

Prāgā 1921. gada 13. septembrī (297. lpp.)

Atklātne (15980). Pirmpublicējums LM ī, 434. lpp. Datējums noteikts

pēc Prāgas pasta Zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz bērnu slim-

nīcu Torņakalnā.
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1 Vai saruna ar M. Reinhartu notikusi, nav zināms; Rainis atkārtoti

interesējās par savas lugas «Jāzeps un viņa brāļi» iestudēšanas iespē-

jām (skat. 302. vēstules 1. piezīmi).
2 Par Prāgas iespaidiem un sirsnīgo uzņemšanu Rainis stāsta inter-

vijā (JZ, 1921, 23. sept., 216. nr.). Par šķēršļiem, kas kavēja Raiņa

lugu iestudēšanu Cehoslovakijā, raksta V. Hausmanis apcerē «Rainis

un čehu kultūra» (Grāļm.: Latviešu-slāvu literatūras un mākslas sa-

kari. R., 1982, 59.-73. lpp.).

429.

D. Stučkai

Rīgā 1921. gadā, ne agrāk par septembra beigām (297. Ipp.)

Vēstule (23205). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc

satura.

1 Vēstules uz Maskavu Rainis palaikam sūtīja ar dažādiem pazīs-

tamiem cilvēkiem, jo pastam neuzticējās. lespējams, ka vēstule sū-

tīta caur Padomju Krievijas sūtniecību, jo tās toreizējais pirmais sek-

retārs J. Kļaviņš zināja stāstīt, ka tieši 1921, g. rudenī Rainis bieži

ieradies sūtniecībā, lai saņemtu vēstules no māsas, kas pienāca ar dip-

lomātisko pastu un tātad bez buržuāziskās Latvijas politpārvaldes

kontroles (Kļaviņš J. Rainis Padomju Savienības sūtniecībā Rīgā. —

«Literatūra un Māksla», 1965, 8. maijā, 19. nr., 2. lpp.).

430.

Laikraksta «Latvis» redakcijai

Rīgā 1921. gada 30. novembrī vai 1. decembrī (298. lpp.)

Vēstules melnraksts (123552). Vēstules pirmpublicējums laikrakstā

«Latvis», 1921, 2. dcc, 78. nr. Aptuvenais datējums noteikts pēc sa-

tura un pirmpublicējuma laikrakstā.

1 Tas bija viens no pirmajiem A. Berga vadītā buržuāziski nacio-

nālistiskā laikraksta «Latvis» uzbrukumiem Rainim. 1921, g. 30. nov.,

76. nr., pēc tam vairākos nākamo dienu numuros laikraksts ziņoja par

Mildu Kalniņu un viņas meitu Vilhelmīni Zepi, kuras aizturētas sakarā

ar to, ka tirgū par iepirkumiem maksājušas ar viltotām banknotēm.

Laikraksts centās pierādīt, ka viltotā nauda nākusi no Padomju Krievi-

jas, un abām aizturētajām tādējādi piedēvēt sakarus ar komunistiem. Sa-

vukārt V. Zepe tika izmantota par līdzekli arī Raiņa iepīšanai pretķo-

munistiskajā apmelojumu feampaņā. Laikraksts ziņoja, ka V. Zepe no

policijas iecirkņa sūtījusi zīmīti Rainim, Rainis ieradies policijas iecir-

knī, pasniedzis krievu valodā nodrukātu vizītkarti utt. Tā kā māte

uzdevās par vainīgo, V. Zepi no aresta atbrīvoja, bet M. Kalniņu no-

deva svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesim.
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$31. i . . .... .
j. Jaußsudrabiņam

Rīgā 1921. gada 19. decembrī (298. lpp.)

Vēstules melnraksts (120784). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc

satura.

1921. g. 19. decembrī J. Jaunsudrabiņš atzīmēja 25 gadu darba ju-

bileju. Sajā dienā Nacionālā teātra telpās notika J. Jaunsudrabiņa go-

dināšanas svinības, un to atreferējumā (JZ, 1921, 20. dcc, 289. nr.)

minēts, ka jubilāru rakstiski sveikuši arī Rainis un Aspazija.

432.

D. Stučkai

Rīgā 1921. gada decembrī (299. lpp.)

Vēstule (23210). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc

satura. - i! Sr "-;-

-1
Jādomā, Pauls Dauge.

2
«Spēlēju, dancoju» pirmizrāde notika Nacionālajā teātrī 1921. g.

23. novembri.

3
Acīmredzot dzejoļu krājuļms «Sudrabota gaisma», kas iznāca 1921.

gadā.

433.

D. Stučkai

Rīgā 1921. gada decembrī (299. lpp.)

Vēstule (23211). Pirmpublicējums LM I, 434. lpp. Aptuvenais datē-

jums noteikts pēc satura.

1
Kā redzams no Raiņa iepriekšējām atklātnēm Aspazijai, viņš caur-

braucot tomēr apmeklēja divas Itālijas pilsētas — Milānu un Venē-

ciju.

434.

Aspazijai

Rīgā 1922. gada 5. janvārī (300. lpp.)

Vēstule (18467). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura un

Raiņā dienasgrāmatas.

1 1922. g. 6. janv. Rīgā Matīsa (tagad Revolūcijas) ielā 11/13 dz. 6

notika Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas 7. kongress.
2

Aspazija strādāja pie drāmas «Aspazija», ko pabeidza gan tikai

pēc gada.
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* Apcerējums «No latviešu sociāldemokrātiskās preses bērnības»

(Scd, 1922, 8. janv., 6. nr.).

4 T. i. — 1922. g. 7. janvārim; ieraksts dienasgrāmatā (22821) rāda,
ka minēto rakstu Rainis pabeidzis 6. janv. vakarā un tas aizņēmis

sešas lapiņas.

6 Kongresā Aspazija nolasīja Raiņa rakstisku apsveikumu; tas

iespiests Scd, 1922, 8. janv., 6. nr.

6 Sestdien — 1922. g. 7. janv. — Vācu amatnieku biedrības zālē

Lielā Ķēniņa (tagad Kdmunālā) ielā 30 notika sociāldemokrātiskās

preses un Raiņa sabiedriskās, politiskās un žurnālistiskās darbības 30

gadu jubilejai veltīts sarīkojums; tajā kopā ar Aspaziju ieradās arī

Rainis.

7 A. Brigaderei 1922. g. 10. janv. Nacionālā teātra telpās atzīmēja

25 gadu darba atceri; Rainis vēstulē runā par ziedojumu vākšanas

«listēm».

8 «Zīmēt» tolaik lietoja ar nozīmi «ziedot».

9 Grāmatizdevējs A. Gulbis bija lūdzis Rainim ģīmetni nosūtīšanai

kādam itāļu laikrakstam. Rainis izvēlējās un uzdeva Aspazijai nosūtīt

A. Guībijm fotogrāfa Cimdiņa uzņemto fotogrāfiju, par kuru dienasgrā-

matā 1922. g. 2. janv. atzīmējis, ka tā «ļoti laba» (22821).
10 Jādomā, Pauls Kalniņš, no kura kā sociāldemokrātu līdera lielā

mērā bija atkarīga Durbes muižas piešķiršana Rainim. Rainis neva-

rēja izšķirties — izvēlēties Durbes vai Stukmaņu muižu.

435.

Zeltmatim

Rīgā 1922. gada 5. janvārī (300. lpp.)

Vēstule (120995). Pirmpublicējums.

1 Zeltmatis, tobrīd Nacionālā teātra direkcijas loceklis, 1922. g.

4. janv. Rainim rakstīja: «J. Rapas kgs Annas Brigader jubilejas ko-

mitejas vārdā man ziņoja, ka Jūs esot apsolījuši, ka Nac. teātris došot

vienu izrādi («Ausmas» pirmizrādi) autorei par labu kā balvu no teātra

puses. Man par to nekas nebija zināms. Luga tiek iestudēta kā teātra

repertuāra luga un uzņemta kārtējā izrāžu skaitā. Kā Jums zināms,

visi ieņēmumi jāiemaksā valsts kasē, tātad Brigader jkdzei atlikumu

nevar izmaksāt (kā budžetā neparedzētu). Ja izrādi dod A. B. par

labu, tad tas var notikt vienīgi ārpus kārtējām izrādēm, izdodot telpas.

Lūdzu Jūs man paziņot, vai esat solījuši un kā tad rīkoties, jo es ne-

varu vairs uzņemties atbildību par atlikuma izmaksu autorei. — Sest-

dienas rītā pl. 9 sēde, līdz tam atbilde nepieciešama» (17752).
2

Rainis bija aizbraucis uz Rīgas bērnu slimnīcu*
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436.

A. Brigaderei

Rīgā 1922. gada 10. janvārī (301. lpp.)

Vēstule (120991). Pirmpublicējums. Saglabājies melnraksts (22884).

Vēstuli-apsveikumu parakstījusi arī Aspazija.

Vēstule rakstīta sakarā ar to, ka 1922. g. 10. janv. Nacionālā teātra

telpās notika A. Brigaderes 25 gadu darba atcerei veltīts sarīkojums.

437.

T. Ivanei

Rīgā 1922. gada 30. aprīlī (301. lpp.)

Vēstule (18127). Pirmpublicējums. Vēstule adresēta: A. cien. T. Ivan

jkdzei. Zasulaukā, Annasmuižas ielā Nr. 31.

Tekla Ivane sāka sūtīt Rainim vēstules kopš 1921. g. pavasara, izsa-

kot personiskas izjūtas, šaubas par savu vietu dzīvē. Rainis uz vairā-

kām viņas vēstulēm ir atbildējis, vēlāk abi iepazinās arī personiski.

Raiņa arhīvā atrodamas 50 viņam rakstītu T. īvanes vēstuļu. Taču no

Raiņa atbildēm saglabājušās tikai 7. lespējams, ka vairāk vēstuļu Rainis

T. Ivanei vispār nav sūtījis.

1 T. Ivane rakstīja, ka viņa beigusi skolu un iestājusies skolotāju

sagatavošanas kursos (16654).
2 T. Ivane rakstīja, ka sākumā viņai par skolotājas darbu radies

prieks, bet pēc pirmajām prakses stundām konstatējusi, ka kļūt par

īstu skolotāju nespēs, bet palikt par šablonisku skolotāju viņa negrib.

Tāpēc T. Ivane prasīja Rainim padomu, ko darīt, jo līdz kursu beig-

šanai palikuši tikai pāris mēneši (turpat).
3 T. Ivane stāstīja, ka materiālo apstākļu dēļ studēt viņai nav iespē-

jams, bet «griezties pie augstskolas ar lūgumu atsvabināt kādu daļu

no lekciju naudas — biju par lepnu» (turpat).
4 Pēc Raiņa dienasgrāmatas spriežot, tā ir Z. Rabante. .

438.

Latvijas Universitātes mācību spēkiem

Rīgā 1922. gada 7. maijā (303. lpp.)

Vēstules uzmetums (22850
9

). Pirmpublicējums E. Sokola grāmatā

«Rainis», R., 1962, 418. lpp.

1 Scd 1922. g. 7. maijā, 101. nr. ziņoja: «Huļigānisms turpinājās. Uz

izkārtnes pie Augstskolas «Raiņa bulvārs» nodzēsts Raiņa vārds.»

2 Filoloģijas-filozofijas fakultātes studentu biedrība bija izsludinā-

jusi 1922. g. 7. maijā pīkst. 16-os aktu zālē priekšlasījumu, kurā bija

paredzēta Raiņa runa par jaunatnes uzdevumiem.
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439.

M. Kumsāre!

Rīgā 1922. gada 24. jūnijā (303. lpp.)

Vēstule (128163). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura un

M. Kumsāres atmiņām (128162).

Marija Kumsāre savās atmiņās stāsta, ka 1922. g. maijā Madonā

notikuši plaši kultūras svētki, kuros piedalījies arī Rainis. Pēc viņa

uzrunas, kas guvusi lielu piekrišanu, noticis nepatīkams starpgadījums.

Kāds korists, korporeļu apdzirdīts un sakūdīts, pasniedzis Rainim pu-

ķes, kurās bijis ielikts uz papīra uzzīmēts melns kuilis ar uzrakstu:

«Jūs ar to variet jāt uz savu Krieviju.» «Visi bijām ļoti sašutuši,»

atceras M. Kumsāre, toreizējā Praulienas kora dziedātāja. «Mājās nebija

miera, tāpēc uzrakstīju Rainim vēstuli. Izsacīju nožēlu par notikušo

un laikam arī kaut ko bažīgi piebildu par Latvijas nākotni. Ne prātā

nenāca, ka dzejnieks varētu atbildēt. Un tomēr atbilde pienāca.»

440.

T. Ivanei

Rīgā 1922. gada 28. jūnijā (303. lpp.)

Vēstule (18121). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Rīgas pasta

zīmoga. Vēstule adresēta T. Ivanei uz Annasmuižas ielu Rīgā.

1 1922. g. pavasarī T. Ivane bija beigusi skolotāju kursus un ne-

varēja uzreiz izšķirties — strādāt vai turpināt izglītību, jo viņu inte-

resējot gan filozofija, gan kultūras vēsture, gan medicīna.

2 Vēstulēs, kas rakstītas 1922. g. 19. un 23. maijā (16636; 16662),
T. Ivane aicināja Raini viesos uz Annasmuižas ielu. Raiņa sveiciens

T. Ivanes «laipniem vecākiem» liek domāt, ka viņš T. Ivanes ģimenē

viesojies.

441.

T. Ivanei

Rīgā 1922. gada 1. septembrī (304. lpp.)

Vēstule (18122). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Rīgas pasta

zīmoga. Vēstule adresēta T. Ivanei uz Annasmuižas ielu Rīgā.

1 T. Ivane rakstīja, ka viņas draudzene aiziet strādāt uz laukiem par

skolotāju.
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442.

Firmai «Valters un Rapa»

Rīgā 1922. gadā, starp 2. un 20. septembri (306. lpp.)

Vēstule (88125). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc
satura un divām firmas «Valters un Rapa» vēstulēm, kas datētas ar

1922. g. 2. un 20. septembri (224182; 224183).

1 Firmas «Valters un Rapa» 1922. g. 2. sept. vēstulē Rainim rakstīts:

«Pagodināmies paziņot, ka esam nodomājuši šoruden izdot P. Ērmaņa

kopojumā mūsu jaunākās dzejas antoloģiju, un ceram, ka neliegsiet

viņā ievietot dažus Jūsu dzejoļus līdz ar ģīmetni.

Minētam nolūkam laipni lūdzam piesūtīt drīzumā Jūsu faksimilā,

rakstītu ar melnu tinti. ,

ledrošināmies griezties pie Jums ar atkārtotu lūgumu uzticēt mums

izdošanai kādu Jūsu jaunāku darbu, kuram mēs censtos dot glītu

ietērpu.»

P. Ērmaņa sastādītajā latviešu jaunākās lirikas antoloģijā «Dzies-

minieki», ko «Valters un Rapa» laida klajā 1923. g., ievietoti 12 Raiņa

dzejoļi.

2 «Tao te king» — domāta senā ķīniešu filozofa Laodzi grāmata
«Daodedzin» (burtiskā tulkojumā «Gara un tikumu grāmata»), kura liek

pamatus ķīniešu reliģiskās filozofijas virzienam ■— daoismam. lerak-

sti dienasgrāmatā rāda, ka Rainis interesējies par Laodzi un acīmredzot

vēlējies viņa darbu tulkot.

8 «Gilgameša eposs» — babiloniešu-asīriešu episko dzeju, teiku un

leģendu krājums par dieviem, varoņiem un viņu savstarpējām cīņām.

Rainis pārtulkojis divus nelielus eposa fragmentus, kas ievietoti Raiņa
tulkotās dzejas krājumā «Nemierīga sirds» (skat. KR, 8. sēj., 1980,

217. un 283.—286. lpp.). Vēlāk eposa tulkošanai viņš nav pievērsies.
Firma «Valters un Rapa» 1922. g. 20. sept. vēstulē noraidīja Raiņa

piedāvāto tulkojumu izdošanu, norādot, ka «šimbrīžam pirmā vieta

ierādāma oriģinālliteratūrai».

443.

T. Ivanei

Rīgā 1922. gada 29. oktobrī (306. lpp.)

Vēstule (18123). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura un

T. Ivanes 1922. g. 22. oktobra vēstules (25129) Rainim.

1 Domāts Nacionālais teātris, kur Rainis tolaik bija direktors.

T. Ivane 1922. g. 22. okt. vēstulē lūdza satikšanos ar Raini, lai viņš

kādam cilvēkam palīdzētu.
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444.

T. Ivanei

Rīgā 1922. gada 21. novembrī (307. lpp.)

Vēstule (18124). Pirmpublicējums. Vēstule adresēta T, Ivanei uz

Annasmuižas ielu Rīgā.

1 1922. g. 17. nov. vēstulē (120207) T. Ivane stāsta, ka visu aizva-

dīto vasaru un rudeni viņa meklējusi skolotājas vietu, bet veltīgi. Tas

radījis mazvērtības un nomāktības sajūtu: «.. tagad es vairs nevaru

[..] Būtu labāki, kad es nemaz nebūtu bijuse!»
2 Par Raiņa rekomendācijas vēstuli tuvāku ziņu trūkst. Par skolo-

tāju T. Ivane sāka strādāt tikai 1924. g. Rūjienā.

445.

T. Ivanei

Rīgā 1923. gada 7. janvārī (307. lpp.)

Vēstule (18125). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Rīgas pasta

zīmoga. Vēstule adresēta T. Ivanei uz Annasmuižas ielu Rīgā.

1 1922. g. 27. dcc. vēstulē (16657) T. Ivane izteica vēlēšanos sa-

gaidīt Jauno gadu kopā ar Raini, lūdza viņu Vecgada vakarā nākt

viesos.

2 1923. g. 1. janv. R. Blaumanim tika svinēta 60. dzimšanas diena,

un sakarā ar to 1923. g. 2. janv. Nacionālajā teātrī notika piemiņas

sarīkojums, kuru ar ievadrunu atklāja Rainis.

446.

M. Langei

Rīgā 1923, gada 12. februārī (307. lpp.)

Vēstule (120973). Pirmpublicējums. Vēstule adresēta: A. cien. M. Lan-

ges jkdzei. Ģertrūdes ielā Nr. 56 dz. 26.

1 M. Lange, vēlāk pazīstamā tēlniece, 1922. g. beigās, beigusi Val-

mieras komercskolu un būdama bez darba, lūdza Raiņa palīdzību, lai

atrastu kādu nodarbošanos. Šajā sakarā Rainis M. Langi uzaicināja uz

Nacionālo teātri, kur viņš toreiz strādāja par direktoru, un uzdeva

viņai Rīgas pilsētas bibliotēkā norakstīt savus agrākos, periodikā pub-

licētos rakstus (skat. 449. vēstuli).

447.

A. Bērziņam

Rīgā 1923. gada 22. februārī (308. lpp.)

Vēstule (VBR x, 10, 1, 90). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc

satura.

i Rainis šai laikā gatavoja dzejoļu krājumu «Mēness meitiņa».
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2 Romānu Rainis neuzrakstīja, bet par to vairākkārt domāja. Pie-

mēram, 1923. g. 25. febr. dienasgrāmatā atzīmēts: «Romānu atkal

ievadu, bet nerakstīšu» (22819).

448.

B. Skujeniecei

Rīgā 1923. gada 2. martā (308. lpp.)

Vēstule (127797). Pirmpublicējums.

1 1923. g. 2. martā notika B. Skujenieces vadītās dramatiskās stu-

dijas audzēkņu kārtējais priekšnesumu vakars.

2 A. Birkerts rakstā «Birutas Skujenieces sarakstīšanās ar Aspaziju

un Raini» («Teātris un Dzīve», 3. sēj., 1959) stāsta, ka B. Skujeniece

vairākkārt lūgusi Raini un Aspaziju apmeklēt viņas vadītās studijas

sarīkojumus, bet Raini allaž kaut kas aizkavējis. A. Birkerts izsaka

varbūtību, ka iemesls bez slimības un nevaļas te varējis būt arī Rai-

nim svešais un nepieņemamais B. Skujenieces sludinātais «jaunais

virziens», resp., estētisms un misticisms.

449.

J. Misiņam

Rīgā 1923. gada 9. martā (309. Ipp.)

Vēstule (FBR, J. Misiņa f„ 51). Pirmpublicējums.

450.

D. Stučkai

Rīgā 1923. gada 7. aprīlī (309. Ipp.)

Vēstule (23208). Pirmpublicējums.

1 A. Priedkalns, Raiņa tuvs draugs, Rīgas pilsētas Bērnu slimnīcas

direktors, nomira 1923. g. 1. aprīlī.

451.

J. Misiņam

Rīgā 1923. gada 28. maijā (309. lpp.)

Vēstule (FBR, J. Misiņa f., 51). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts

pēc satura.

452.

B. Skujeniecei

Rīgā 1923. gadā, ap 18. augustu (310. Ipp.)

Vēstule (120872). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura, B, Skujenieces 1923. g. 12. augusta vēstules (127826) Rainim
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un Raiņa dienasgrāmatas (22819), no kuras lerakstiem redzams, ka

16. augustā Rainis saņēmis B. Skujenieces dzejoļu krājuma manuskriptu,
bet 18. augustā aizsūtījis autorei atpakaļ.

Jāpieņem, ka šī vēstule sūtīta reizē ar manuskriptu. B. Skujeniē*

ces dzejoļu krājums «Staru spārni pār dūmainu upuru trauku» iznāca

1925. gadā. Tas ir vienīgais B. Skujenieces dzīves laikā publicētais

dzejoļu krājums; acīmredzot par to Rainis runā šajā vēstulē.

1 B. Skujeniece 1923. g. 12. aug. vēstulē rakstīja, ka viņa dzīvojot

Edinburgā (tagad Dzintari) un strādājot pie dzejoļu grāmatas.
2 B. Skujeniece minētajā vēstulē lūdza Raini atbraukt pie viņas uz

jūrmalas vasarnīcu: «Man vajaga Tevi lūgt man palīdzēt pie dzeju

krājuma sastādīšanas» (turpat).
8 Par Hermeju Trismegistu (t. i., trīsreiz lielāko jeb vislielāko Her-

meju) grieķi dēvēja seno ēģiptiešu mēness dievu Totu, kas bija rakstu,

zinātnes, izglītības, maģijas (jeb hermētiskās mākslas) radītājs un sargs.

453.

Nacionālās operas birojam

Rīgā 1923. gada 25. septembri (311. lpp.)

Vēstules melnraksts (114173). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc

Raiņa dienasgrāmatas 1923. g. 24. un 25. septembra ierakstiem (22819).

1 1921. g. Nacionālā opera bija uzveduši Jāņa Mediņa operu «Uguns

un nakts» (pirmās daļas pirmizrāde 26. maijā, otrās daļas —- 8. de-

cembrī). Valsts kontrole iebilda pret honorāra izmaksu libreta auto-

ram, resp., Rainim, sakarā ar to, ka «Uguns un nakts» jau agrāk no-

drukāta un honorārs saņemts. Rainim par to ziņoja Nacionālās operas

direktors J. Zālītis 1922. g. 31. marta vēstulē (Grām.: Jānis Zālītis at-

miņās un apcerēs, dienasgrāmatas lappusēs, vēstulēs. R., 1984, 159.—

160. lpp.).
2 Konflikts nokārtojās Rainim par labu; viņa dienasgrāmatā 1924. g.

26. janv. atzīmēts: «.. pieprasu un dabonu no [Jāņa] Mediņa zīmi, ka

maksā man 4% par «U. v. N.» izrādēm» (22819).

454.

I. Rītiņam

Rīgā 1923. gada 27. oktobrī (311. lpp.)

Vēstules melnraksts (120819). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts

pēc noraksta svešā rokrakstā (18521), uz kura atzīme «Indriķim Rīti-

ņam», un Raiņa dienasgrāmatas (22819).

1 Indriķis Rītiņš, toreizējās Rīgas pilsētas 4. vidusskolas direktors,

1923. g. 27. okt. minētās vidusskolas telpās atzīmēja 30 gadu darba
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atceri. Jubilejas atreferējumos minēts, ka starp rakstiskiem apsveicē-

jiem bijuši arī Rainis un Aspazija (Scd, 1923, 31. okt., 244. nr ).

455.

F. Neireiteram

Rīgā 1923. gada 6, novembrī (312, lpp.)

Vēstules melnraksts (2306829). Pirmpublicējums.

F. Neireiters bija kriminālbiologs. Dzimis Budapeštā, studējis un strā-

dājis Vīnē. 1923. g. viņš sāka strādāt Latvijas Universitātes Medicī-

nas fakultātē. Jādomā, ka viņa «runa», kuru Rainis saņēmis līdz ar

vēstuli, ir F. Neireitera iestājlekcija Latvijas Universitātē, kādu to-

laik vajadzēja nolasīt ikvienam, kas uzsāka docētāja gaitas. Ari die-

nasgrāmatā 1923. g. 4. nov. Rainis raksta: «Prof. Neureiters atsūtījis

savu priekšlasījumu, kur minējis manu pantiņu. Ļoti priecājos» (22819).

F. Neireitera vēstule un priekšlasījums ar Raiņa dzejoļa citātu nav

atrasti. Bet ir zināms, ka F. Neireiters interesējās par latviešu lite-

ratūru; 30. gados viņš pārtulkoja vācu valodā R. Blaumaņa lugu «Ugunī»

un A. Brigaderes «Raudupieti», kuras abas viņa tulkojumā izrādīja

Rīgas Vācu teātris.

456.

Zeltmatim

Rīgā 1923. gadā, ap 23. novembri (312. lpp.)

Vēstules melnraksts (120993). Pirmpublicējums. Aptuvenais datē-

jums noteikts pēc satura, Raiņa dienasgrāmatas un Zeltmata 1923. g.

23. novembra vēstules (17751) Rainim.

Zeltmatis Rainim kā Nacionālā teātra direktoram bija iedevis iz-

lasīt savu lugu «Arājdēls». 1923. g. 3. nov. viņš to bija atprasījis at-

pakaļ. 1923. g. 23. nov. vēstulē Zeltmatis sakarā ar to, ka «Arājdēla»

uzņemšana repertuārā paredzēta 1924. g. Lieldienās, prasīja avansu

10 000 rubļu apmērā.

1 Savai 1923. g. 23. nov. vēstulei Zeltmatis bija pievienojis zī-

mīti Nacionālā teātra kasierim, lai tas izmaksātu viņam 10000 rub-

ļus. Vēstulē Zeltmatis lūdza Raini zīmīti parakstīt. Rainis to nav pa-

rakstījis. Lugu nepazīdams, Rainis avansa izmaksu neakceptēja. Taču

arī nenoraidīja lugu. Tās pirmizrāde Nacionālajā teātrī notika 1924. g,

20. aprīlī. Raiņa ieraksts dienasgrāmatā 1924. gada 1. maijā (22826)

liecina, ka luga viņam nav patikusi.

457.

J. Rapam

Rīgā 1923. gada 5. decembri (313. lpp.)

Vēstule (18520). Pirmpublicējums.
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' Bērniem veltītais Raiņa dzejoļu krājums «Puķu lodziņš» 1924. g.

firmas «Valters un Rapa» apgādā tomēr iznāca. 1924. g. 8. nov., pie-

sūtot Rainim «Puķu lodziņa» eksemplāru, izdevniecība ilgo kavēšanos

skaidro ar grūtajiem apstākļiem, «kādos strādā ārzemju grafiskās iestā-

des» (22418/4). Kā zināms, «Puķu lodziņa» ilustrācijas pēc N. Strun-

kes zīmējumiem tika iespiestas ārzemēs.

458. i

Zeltmatim

Rīgā 1923. gada 6. decembrī (313. lpp.)

Vēstules melnraksts (120994). Pirmpublicējums. Datējums noteikts

pēc Zeltmata 1923. g. 6. decembra vēstules (18616) Rainim.

1 Zeltmata luga «Arājdēls», kuru autors nosūtīja reizē ar vēstuli.
2 Zeltmatis 1923. g. 6. dcc. vēstulē ziņoja, ka A. Mierlauks attei-

cies vadīt režiju J. Simsona viesizrādei «Indrāni», un prasīja Rainim,

ko darīt: atdot «Indrānu» režiju citam režisoram vai atteikt J. Simso-

nam viesizrādes.

8 Domāta Nacionālā teātra izrāde par labu E. Klaustiņas proģim-

nāzijai. 1923. g. 14. dcc. tāda izrāde bija Moljēra «Skapēna nedarbi»,

pirms kuras minētās skolas audzēknes sniedza priekšnesumus.
4 Zeltmatis ziņoja, ka kostīmus lugai «Mušu ķēniņš», kuras pirmiz-

rāde bija paredzēta decembrī, būs grūti tik ātri pagatavot, un tāpēc

tie pieprasīti uz aizdošanu no Nacionālās operas.

459,

A. Gulbim

Rīgā 1923. gada 9. decembrī (314. lpp.)

Vēstule (139834). Pirmpublicējums. Saglabājies melnraksts (120820).

Adresāts noteikts pēc satura un Raiņa dienasgrāmatas.

1 A. Gulbis 1923. g. 9. dcc. svinēja savu 50. dzimšanas dienu. Svi-

nību atreferējumā teikts, ka «Nacionālā teātra, J. Raiņa un savā vārdā

jūsmīgi runā dzejniece Aspazija» (JZ, 1923, 10. dcc, 277. nr.). lespē-

jams, ka Aspazija nolasījusi šo Raiņa tekstu.

460.

A. Kurcijam

Rīgā 1923. gada 29. decembrī (314. lpp.)

Vēstules uzmetums (18448). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc

satura, jo Latvijas 2. Vispārējās ārpusskolas izglītības kongress sanāca

Rīgā 1923. g. 28. un 29. decembri un tā atreferējumā atzīmēts, ka

otrā dienā kongresu rakstiski sveikuši Rainis un Aspazija (Scd, 1924,

4. janv., 3. nr.).
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461.

K. Eglēm

Rīgā 1923. gada decembra otrajā pusē (315. lpp.)

Vēstule (139827). Pirmpublicējums žurnālā «Karogs», 1959, 4. nr.,

133. lpp. Aptuvenais datējums noteikts pēc adresāta K. Egles atzī-

mes uz vēstules: «1923. gada ziemā, īsi pirms svētkiem.»

1
K. Egle sastādīja latviešu rakstnieku autobiogrāfiju krājumu «At-

ziņas» (1.—3. sēj., 1923—1924). Rainis sākotnēji bija K. Eglēm aizsū-

tījis savu biogrāfiju, bet ar šo vēstuli nosūtīja, kā viņš saka, «ieva-

diņu». Abi Raiņa sūtītie rokraksti saglabājušies (139835). Raiņa biogrā-

fija publicēta «Atziņu» 1. sējumā, 193.—199. lpp., papildus sūtītais

ievads — turpat, 200. lpp.
2

Konfesija (no latīņu confessio) — atzīšanās.

462.

Stukmaņu Zemes ierīcības komitejai

Rīgā 1923. gadā (315. lpp.)

Vēstules melnraksts (17197). Pirmpublicējums A, 1933, 444. nr.,- 18.

lpp., ar atšķirībām. Pirmpublicējumā nav virsraksta «S. Ze. īe. Ko»;

uzruna «Ļ. c. k.» atšifrēta «Ļoti cienīts kungs»; «Durbes muižas centru»

vietā iespiests «Durbes mazo centru». Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura.

1
Rainim, pēc trimdas atgriežoties dzimtenē, buržuāziskas Latvijas

valdība kā tautas balvu piešķīra tiesības uz nekustamu īpašumu. 1920. g.

11. dcc, kā rāda Raiņa dienasgrāmata (A, 1930, 297. nr., 15. lpp.),
ieradies Stukmaņu Zemes ierīcības komitejas kontrolieris Palcmanis un

piedāvājis Stukmaņu muižu. Rainim vieta patikusi, jo tuvumā Dau-

gava, mežs, un muižas ēkas otrais stāvs tāds, ka tajā var tūlīt dzīvot.

Palcmanis devis pārdomām apmēram divas nedēļas. Pa to laiku ticis

piedāvāts arī īpašums Turaidā, resp., Siguldā. Raiņa simpātijas piede-

rēja Stukmaņiem ar tuvo Daugavu. 1922. g. vasarā Rainim piešķīra

Stukmaņus. Bet tā paša gada rudenī darbu sāka jauns Centrālās ze-

mes ierīcības komitejas priekšsēdētājs (kāds Kalniņš, kuru vēlāk at-

maskoja kā kukuļņēmēju, nejēgu un haotiķi) un Rainim, iemeslus ne-

paskaidrojot, ieteica pieprasīt Durbes muižu. Paklausīt jaunajai ko-

mitejai ieteica arī vairāki «draugi», un Rainis paklausīja. 1922, g.

28. sept. viņam piešķīra Durbes muižu. Taču ne vairs kā tautas balvu,

kā bija solīts, bet vispārējā kārtībā. Turklāt Durbes pils bija stipri

nolaista, lai tajā dzīvotu, bija nepieciešams kapitāls remonts. Rainim

pils atjaunošanai nebija ne līdzekļu, ne enerģijas. Rainis bija aizvai-

nots un, jādomā, tāpēc viņš 1923. g. vēlreiz griezās pie Stukmaņu Ze-

mes ierīcības komitejas, bet veltīgi. Stukmaņus nepiešķīra, Palika
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Durbe, kuru viņš 1925. g. atdāvināja Latvijas Skolotāju savienībai, kas

tur iekārtoja skolotāju atpūtas namu un vēlāk Raiņa muzeju.

Stukmaņu muiža atradās tagadējā Stučkas rajonā, apmēram 30 km

no Stučkas, 5 km no Pļaviņām, pie Rīgas—Daugavpils šosejas, Dau-

gavas krastā. Tagad Stukmaņi ir Klintaines ciema un kolhoza «Selga»

centrs. Bijušās Stukmaņu muižas centrālās ēkas ir 17.—18. gadsimta

arhitektūras piemineklis. Muižas kopplatība bijusi tuvu pie 1700 hekt-

āriem. 20. gados muiža sadalīta.

2 Durbes muiža atradās Tukuma tuvumā, apmēram kilometra no

Tukuma dzelzceļa stacijas.

463. -. ,
,v • - -

■: ■

D. Stučkai

Rīgā, ap 1922.—1923. gadu (316. lpp.)

Vēstule (23209). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc

satura.

464.

T. Ivanei

Rīgā 1924. gada 12. janvārī (316. lpp.)

Vēstule (18126). Pirmpublicējums. Vēstule adresēta T, Ivanei uz

Annasmuižas ielu Rīgā.

1 Vēstulē, kas datēta ar 1924. g. 9. janv. (16638) un uz kuru Rainis

še atbild, T. Ivane rakstīja, ka aizsūtījusi lūgumu pieņemt viņu darbā

Ludzas apriņķa Kokorevas pagasta 6 klašu pamatskolā par skolotāju,
bet tagad šaubās, vai spēšot apgūt latgaliešu izloksni, un prasa Rai-

nim padomu, vai rīkojusies pareizi.

465.

L. Bertoljo

Rīgā 1924. gada 15. aprīlī (317. lpp.)

Tulkojums no itāļu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18337).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

466.

Laikraksta «Latvis» redakcijai

Rīgā 1924. gada 16. oktobrī (317. lpp.)

Vēstules melnraksts (123762). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts

pēc satura,
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1 1924. g. 12. okt. laikraksta «Latvis» 918. nr-ā rakstniece Emīlija

Prūša bija publicējusi plašu rakstu «Rainis
— plaģiators?», kurā ap-

galvoja, ka Rainis kā Nacionālā teātra direktors esot iepazinies ar vi-

ņas lugu «Dzejnieks Sienāzis» un izmantojis to savai lugai «Mušu ķē-

niņš», kuru tagad izrādot Nacionālais teātris. Divpadsmit punktos «pie-

rādījusi» abu lugu līdzību, E. Prūša raksta nobeigumā paziņoja: «Es

apsūdzu Raini kā rakstnieku un līdzi kā teātra direktoru, ka viņš iz-

mantojis teātrim uzticēto manuskriptu savai lugai «Mušu ķēniņš».

Sabiedrību lūdzu pārliecināties, vai mana apsūdzība pamatota.» E. Prūša

pieprasīja goda tiesu. Minētajā rakstā viņa norādīja, ka jau pirms

pusgada Rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība esot nosūtījusi Rainim

viņas lūgumu pēc goda tiesas, bet Rainis vēl arvien neesot devis at-

bildi. «Un, tā kā pie goda tiesas ar varu neviena nevar atvest,» — rak-

stīja E. Prūša, — «esmu spiesta presē dot materiālus atklātībai, lai

tā spriež.» Tas būtībā bija kārtējais A. Berga vadītā nacionālistiskā

laikraksta uzbrukums Rainim. Ne velti citos tālaika preses izdevumos

tika izteiktas aizdomas, ka tieši «Latvja» «redakcijā sēž šī literāriskā

skandāla režisors», kuram tomēr «vajadzēja parādīt drusciņ vairāk

literāriskas sajēgas» (K. Dziļlejas raksts «Nekaunība». — Scd, 1924,

19. okt., 239. nr.). Zīmīgi arī tas, ka «Latvis» savās slejās nav nodru-

kājis ne rindas no Raiņa protesta.

467.

A. Kalniņam

Rīgā 1925. gada 14. janvārī (318, lpp.)

Vēstule (17200). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc Raiņa die-

nasgrāmatas 1925. g. 14. janvāra ieraksta: «Atnāk Ruks, korists: lai

iet pie Kalnfiņa], izmeklējas» (22826).
Acīmredzot E. Ruks — viens no daudzajiem bezdarbniekiem, kas

lūdzis Raiņa palīdzību darba atrašanā.

468. "•

A. Jesenam

Rīgā 1925. gada 30. janvārī (319. lpp.)

Vēstule (2306831). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

1 O. Kliģere, kuru Rainis mudināja pievērsties rakstniecībai.

2 Par stāstiņu un viņa likteni tuvāku ziņu trūkst: A. Jesena izdevu-

mos tas nedz ar Lijas, nedz O. Kliģeres vārdu nav publicēts.
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• Precīzs Lijas stāsta nosaukums «Kā mazā Zenta izglābās no pre«

cehieka», un tas iespiests žurnāla «Mazās Jaunības Tekas» 1925. g.

2. nr., 112.—122. lpp.

469.

J. Kārkliņam

Rīgā 1925. gada 8. februārī.(319. lpp.) -

Vēstules melnraksts (18527). Pirmpublicējums JZ, 1925, 9. febr.,

31. nr., šādā redakcijā: ««J. Ziņu» Nr. 30 ziņots, it kā es būtu pieņē-

mis kandidatūru uz Saeimas priekšsēdētāja vietu. Tā ziņa nepareiza,

jo jau izgājušo piektdien es atsacījos no piedāvājuma. Rainis.»

1 J. Kārkliņš tolaik bija JZ redaktors.

2 JZ 1925. g. 7. febr., 30. nr. iespiests šāds G. ziņojums: «Par kan-

didātu uz Saeimas priekšsēdētāja amatu tam gadījumam, ja Fr. Vesmani

ieceltu par sūtni Londonā, vair[ākuma] s[ociāl]d[emokrātu] frakcija iz-

raudzījusi dep. J. Raini un viņš jau devis savu piekrišanu. Paredzētā

amatu maiņa tuvākā nākotnē nav gaidāma.»
8 1925. g. 6. februārī.

470.

G. Risai

Rīgā 1925. gada 9. aprīlī (319. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18496). Tul-

kojuma pirmpublicējums. Vēstule adresēta: S. T. M-me Grace Rhys.

48 West Hrath Drive, N. W. 11, London, England.

1 G. Risa bija jau pārtulkojusi angļu valodā «Jāzepu un viņa brā-

ļus», kas grāmatā iznāca 1924. g. Londonā.

2 «Jāzepa un viņa brāļu» pirmizrāde Londonā bija paredzēta 1925. g.

8. apr., tad tika pārcelta uz ta paša gada 1. maiju, bet notika 22. maijā.
3 Izrādi bija organizējusi Starptautiskā lugu biedrība (The Interna-

tional Plays Societv) un lugas iestudēšanai sapulcēja aktierus no dažā-

dām trupām; izrāde notika Londonas Jaunā Skalas teātra zālē (The

New Scala Theatre).
4 «Zelta zirgu» Anglijā uzveda tikai pēc Raiņa nāves — 1937. g.

Dargdingtonas teātra skolas audzēkņi izcilā krievu režisora M. Če-

hova iestudējumā.
5 G. Risa Raiņa lugas tulkoja no vācu valodas. «Jāzepu un viņa

brāļus» Aspazija bija pārtulkojusi vācu valodā 1921. g., «Zelta zirgu» —

Rainis un Aspazija kopīgi 1922. gadā. Abus tulkojumus vācu valodā

bija izdevis A. Gulbis Rīgā.
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471.

V. Mednim

Rīgā 1925. gada 11. aprīlī (320. lpp.)

Vēstules melnraksts (18428). Pirmpublicējums A, 1933, 446. nr.,

18. lpp., ar dažām atšķirībām un bez pēdējā teikuma.

1 Kā rāda Raiņa dienasgrāmata (22826), fotogrāfs V. Mednis 1925. g.

10. apr. bija ieradies pie Aspazijas apsveikt viņu dzimšanas dienā.

2 Mežmuiža atrodas tagadējā Jelgavas rajonā, starp Tērveti un

Lietuvas robežu.

8 Vēstuli Rainis aizsūtīja V. Mednim ar savu mājkalpotāju A. Rij-

nieci un dienasgrāmatā 1925. g. 11. apr. ierakstīja: «Anniņa pie Medņa,
ka tomēr gribu braukt ar viņa autu uz Mežmuižu, izklaidēties..»
Rainis piedalījās izbraukumā un bija ļoti apmierināts. Tuvāk par to

stāstīts viņa dienasgrāmatas 1925. g. 12. un 13. apr. ierakstos (22826).

472.

J. Misiņam

Rīgā 1925. gada 27. maijā (321. lpp.)

Vēstule (FBR, J. Misiņa f., 51). Pirmpublicējums.

1 «Likuma projekts par strādnieku apdrošināšanu Vācijā». — DL,

1887, 21. nov., 268. nr.

2 «Ķeizariskās Ģeogrāfiskās biedrības pētījumi par leišiem un latvie-

šiem». — DL, 1887, 23. martā, 65. nr.

8 «Sievietes par ārstiem ārzemēs». — DL, 1887, 14. sept., 209. nr.

4
«Maģistra Voltera ziņojums Ķeizariskās Ģeogrāfiskās biedrības Et-

nogrāfiskās nodaļas sēdē, 30. okt. m. d.». — DL, 1887, 2. nov,, 251, nr.

6 «E. Voltera priekšlasījums par leišu literatūru». — DL, 1887, 1. dcc,

276. nr.

473.

J. Misiņam

Rīgā 1925. gada maija beigās vai jūnija sākumā (321. lpp.)

Vēstule (FBR, J. Misiņa f., 51). Pirmpublicējums. Aptuvenais da-

tējums un adresāts noteikti pēc satura un iepriekšējās Raiņa vēstules

J. Misiņam.

1 «Politiskās partijas Francijā». — DL, 1888, 19. martā, 64. nr.

2
«Rīgas notikumi. «Baltijas Vēstnesis» vakardienas numurā rak-

sta no Jelgavas šādi». — DL, 1888, 24. maijā, 118. nr..

3
Nākamajās divās rindās minēti šādi pasvītroti raksti, kurus Rainis

sākumā domājis par saviem, tad tomēr izsvītrojis:
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120 — Mūsu vecajam biedrim [«Rīgas notikumi» Mūsu vecajam bied-

rim». — DL, 1888, 26. maijā, 120. nr.].

119 — «Darba trūkums Anglijā». — DL, 1888, 25. maijā, 119. nr.

4 «Napoleons I, Napoleons 111 un Bulanžē». — DL, 1888, 27. apr.;

95. nr.

5 «Bismarks zem nelaiķa ķeizara un zem tagadējā». — DL, 1888,

8. jūn., 130. nr.

474.

J. Misiņam

Rīgā 1925. gada 19. jūnijā (322. lpp.)

Vēstule (FBR, J. Misiņa f., 51). Pirmpublicējums.

1 «Kultūrvēsturiski skati iz zemju dzīves». — MVM, 1900, 5. nr.,

336.-342. lpp.
2 «Iz Gothes jaunām dienām». — MVM, 1901, 9. nr., 673.-677. Ipp.;

10. nr., 731.—733. lpp.
3 «Mihails Jurjevičs Ļermontovs». — MVM, 1898, 1. nr., 1.—6. lpp.
4 «Godalgas izsolījums». — MVM, 1899, 7. nr., 557. lpp.

475.

F. Cielēnam

Rīgā 1925. gada7. jūlijā (323. lpp.)

Vēstules melnraksts (17201). Pirmpublicējums LM I, 435. lpp. Vēs-

tules pirmpublicējums A, 1933, 446. nr., 18. lpp., ar dažām nelielām

atšķirībām no melnraksta. Vēstules atrašanās vieta nav zināma.

1
Oficiāli Rainis no Nacionālā teātra direktora posteņa aizgāja 1925. g.

15. jūl.; neoficiāli par viņa atstādināšanu kļuva zināms jau jūlija sā-

kumā, kad buržuāziskās Latvijas ministru kabinets viņu vairs par di-

rektoru neapstiprināja.
2 Vēstule uzskatāmi rāda sociāldemokrātu līderu tirgošanos ar valsts

posteņiem; Rainis labi saprata, ka visas, maiņas tiek izdarītas «pēc

norunas».

476.

A. Gulbim

Rīgā 1925. gada 7. jūlijā (323. lpp.)

Vēstule (FBR, A. Gulbja f., 13). Pirmpublicējums. Saglabājies meln-

raksts (17201). Melnraksta pirmpublicējums A, 1933, 445. nr., 18. lpp.

Vēstule adresēta:, A. Gulbim. Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēkai, Rīgā,

Torņa ielā Nr. 15.
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"h 1 Pēc Raiņa dienasgrāmatas (22826) redzams, ka 1925. g. 6. jūl. viņš

saņēmis no A. Gulbja vēstuli, kurā tas prasa padomu — vai nākt par

direktoru.

2 A. Gulbis par Nacionālā teātra direktoru nekļuva.
8

Dora Rozenberga, Aspazijas māsa, nomira 1925. g. 4. jūlijā.

477.

Aspazijai

Ķemēros 1925. gada 30. jūlijā (323. lpp.)

Atklātne (107213). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Rīgas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Aspazijai. Dīķa ielā Nr. 11, Torņa-

kalnā, Rīgā.

1 Acīmredzot Rainis rakstījis vēstuli sakarā ar apbūves gabala pie-

prasīšanu vasarnīcas celšanai, par ko Aspazija 1925. g. 23. jūl. vēstulē

(26660) viņam bija jautājusi.
2 T. i., 31. jūlijā.
8 Raiņa kopoto rakstu «Dzīve un darbi» 9. sējums.

478. ;
A. Priedkalnei

Rīgā 1925. gada 12. oktobrī (324. lpp.)
Vēstule (18130). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc Raiņa die-

nasgrāmatas (22826).
' Nenoskaidrota persona. Vēstules otrā pusē uzrakstīts: «M. No-

metņu iela 44 dz. 20. Ķempe»; tā acīmredzot minētā Kempja (vai Ķem-

pes) adrese.

2 Domāta Rīgas pilsētas Bērnu slimnīca, kur strādāja Raiņa tuvā

drauga Andreja Priedkalna dzīvesbiedre Anna Priedkalne; tā kā

A. Priedkalns bija miris, Rainis griezās pie A. Priedkalnes.

479.

P. Daugem

Rīgā 1925. gada 15. oktobrī (324. lpp.)

Vēstule (23217). Pirmpublicējums C, 1935, 12. nr., 942.-943. lpp.

Datējums noteikts pēc satura, Raiņa dienasgrāmatas (22826) un P. Dau-

ges paskaidrojuma vēstules pirmpublicējumam (C, 1935, 12. nr., 942.

lpp.), ka vēstuli atvedis R. Bīlmanis, kas 1925. g. ieradies Maskavā ar

latviešu sabiedrisko darbinieku delegāciju.

1 Domāta Raiņa 1915. g. rakstītā vēstule P. Daugem, kas ar virs-

rakstu «Vēstule vecam draugam par mīlu un ētiku» ievietota DzD,

9. sēj., 367.-369. lpp. (skat. 99. vēstuli).
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D. Stučkai

Rīgā 1925. gada 15. oktobrī (325. lpp.)

Vēstule (23206). Pirmpublicējums LM I, 438. lpp. Datējums noteikts

pēc satura, Raiņa vēstulēm J. Misiņam 1925. gadā un Raiņa dienas-

grāmatas (22826).
1 Rainis runā par kopdarbu ar P. Stučku.

2 Buržuāziskās Latvijas valdības delegāti, vairāki latviešu sabiedris-

kie darbinieki, 1925. g. oktobrī devās uz Maskavu vest sarunas par

Latvijas un Padomju Savienības ekonomisko sakaru paplašināšanu.

Delegācijas sastāvā bija arī žurnāla «Domas» atbildīgais redaktors

R. Bīlmanis. Delegācija Maskavā ieradās 1925. g. 18. okt. rītā.

481.

K. Eglēm

Rīgā 1925. gada 4. novembrī (325. lpp.)

Vēstule (139828). Pirmpublicējums žurnālā «Karogs», 1959, 4. nr.,

134. lpp. Adresāts noteikts pēc satura.

1 K. Egle vēstules pirmpublicējumam pievienojis šādu komentāru:

«Kad Rainis gatavojās kārtot savas vēstules, turpinot savus kopotos

rakstus, viņš lūdza un es nodevu viņam kā savas, tā arī brālim [Rū-

dolfam Eglēm] Raiņa rakstītās vēstules. Viņš zināja, ka es esmu Kār-

steņa draugs, tāpēc lūdza, vai es nevarētu palīdzēt dabūt arī Raiņa

Kārstenim rakstītās vēstules, viņš atceroties, ka vairākas tur esot prin-

cipiāli diezgan svarīgas. Viņa vēlēšanos izpildīju, no Kārsteņa atraitnes

dabūju un nodevu Rainim ari Kārstenim rakstītās vēstules, par ko tad

Rainis šeit man pateicas.»
2 Raiņa kopotie raksti «Dzīve un darbi».

3 K. Egle atzīmējis, ka vēstules un rokrakstus Rainis no Kastaņolas

atvedis, «bet Kārsteņa viņam rakstīto vēstuļu netika nodevis, kā es to

biju vēlējies».

482.

K. Eglēm

Rīgā 1926. gada 11. janvārī (326. lpp.)

Vēstule (139829). Pirmpublicējums žurnālā «Karogs», 1959, 4. nr.,

134. lpp. Vēstule adresēta: Ļoti cienītam Egles kungam, «Latvju Grā-

matas» redaktoram. A. Gulbja grāmattirgotavā.

1 Abi vēstulē minētie izdevumi bija žurnāli.

8 Žurnāls «Latvju Grāmata», kā atceras K. Egle, «Rainim tika vien-

mēr piesūtīts. Šoreiz viņa pateicas īpaši tāpēc, ka nesen bija saņēmis

1925. gada 5. numuru, kur bija iespiesta J. Veseļa apcere «Raiņa

564
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drāma», uz ko es dzejnieku biju darījis uzmanīgu jau iepriekš kādā

sarunā» («Karogs», 1959, 4. nr., 134. lpp.).
8 Žurnālā «Latvijas Jaunatne» 1926. g. 6. nr., 77. lpp. publicēts Raiņa

dzejolis «Vasara, pavasars un ziema».

4 K. Egle paskaidro: «Sveiciens domāts mana brāļa dzīves biedrei,

kas tolaik apgādam «Daile un Darbs» tulkoja krievu valodā J. Raiņa

traģēdiju «lija Muromietis». Rainis par to ļoti priecājās, jo viņam

patika redzēt savus darbus citās valodās» («Karogs», 1959, 4. nr.,

134. lpp.). Šāds tulkojums izdots netika.

483.

Beļģijas sūtnim Latvijā

Rīgā 1926. gada 18. janvārī (326. lpp.)

Telegrammas melnraksts (17203). Pirmpublicējums A, 1933, 446. nr.,

18. lpp. Saglabājies melnraksts franču valodā (127768) ar nedaudz iz-

vērstāku tekstu. Adresāts noteikts pēc satura.

1 Leopolda Kavaliera krusts bija civilordenis; Rainim to piešķīra

Beļģijas valdība 1926. g. 13. janvārī.
2 Beļģijas karalim Albertam I.

484.

K. Hismanam

Rīgā 1926. gada 24. februārī (327. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (29591).

Tulkojuma pirmpublicējums.

1 Skat. iepriekšējo vēstuli.

485.

A. Švābem

Rīgā 1926. gada 2. martā (327. lpp.)

Vēstule (FBR, K. Egles f., 475). Pirmpublicējums. Saglabājies meln-

raksts (107237). Vēstule adresēta: A. c. A. Švābes kgm. Ģertrūdes ielā

Nr. 23. Vēstuli parakstījusi arī Aspazija.

1 1926. g. 26. febr. traģiski gāja bojā A. Švābes sieva L. M. Švābe.

2 L. M. Švābi apbedīja 1926. g. 2. martā Rīgas Meža kapos.

486.

D. Stučkai '

Rīgā 1926. gada 11, martā (328. lpp.)

Vēstule (17204). Pirmpublicējums A, 1933, 446. nr., 18. lpp. Datē-

jums noteikts pēc satura un Raiņa «dienas darbu» atzīmēm (120174).
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487.

Aspazijai

Berlīnē 1926. gada 17. martā (328. lpp.)

Atklātne (15993). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura un

17. martā O. Kliģerei sūtītās atklātnes. Atklātne adresēta: Riga, Lett-

land. Fr. Aspazia-Pliekschan.

1 Rainis brauca kopā ar ārstu B. Livšicu un viņa dzīvesbiedri E. Liv-

šicu.

488.

O. Kliģerei

Berlīnē 1926. gada 17. martā (329. lpp.)

Atklātne (15704). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Berlīnes

pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Fr. O. Klieger. Riga, Lettland, Boulv.

Aspazia N. 7 Q. 7.

489.

O. Kliģerei

Cīrihē 1926. gada 19. martā (329. lpp.)

Atklātne (15705). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Cīrihes

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.

490.

E. Volteram

Cīrihē 1926. gada 19. martā (329. lpp.)

Vēstules atrašanās vieta nav zināma. Pirmpublicējums JZ, 1926,

29. maijā, 116. nr. Saglabājies melnraksts (107234), ar datējumu

«19.3.26.».

1
1926. g. 18. martā E. Volters atzīmēja savu 70. dzimšanas dienu,

2 Ar E. Volteru Rainis iepazinās studiju gados. E. Volters bija Pē-

terburgas universitātes docents un interesējās par lietuviešu un lat-

viešu valodas un etnogrāfijas jautājumiem. Rainis šai sakarā rakstīja:

«Bet saveda kopā mani ar Volteri — mani latgaļi, par kuriem jau to-

reiz, 80. gadu sākumā, interesējos; meklēdams latgaļu grāmatas, ietiku Pē-

terpils Zinātņu akadēmijas bibliotēkā; tur mani, kad es rakņājos pa ve-

cām brošūrām, uzmeklēja Volters, kurš bija ziņkārīgs redzēt, kas ro-

kas pēc tik aizmirstām grāmatām un ļaudīm kā latgaļi» (skat, KR,
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18. 5ēj.,1983, 647. lpp.). Vēlāk Rainis ar E. Volteru sadraudzējās. Kādu

laiku E. Volters publicējās Raiņa vadītās «Dienas Lapas» Etnogrāfiskajā

pielikumā.

491.

Aspazijai

Lugāno 1926. gada 20. martā (330. lpp.)

Atklātne (15982). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lugāno

pasta zīmoga. Atklātne adresēta: M-me Aspazija-Pliekšan. Riga, Lett-

land, Dīķa ielā N. 11.

1 Atklātne acīmredzot rakstīta Cīrihē, bet pastkastītē, kā liecina

pasta zīmogs, iemesta Lugāno. 19. martā Rainis no Cīrihes aizbrauca.

2 B. Farbšteine-Osterzecere, par ko liecina atklātnes beigās svešā

rokrakstā pierakstītais sveiciens «Viele Grusse von Betty».

492.

O. Kliģerei

Lugāno 1926. gada 22. martā (330. lpp.)

Atklātne (139113). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lugāno

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.

493.

Aspazijai

Mentonā 1926. gada 24. martā (330. lpp.)

Atklātne (107214). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura un

Mentonas pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā.

1 Mentonā — neliela Itālijas pilsētiņa Ligūrijas jūras krastā pie

Francijas robežas, netālu no Monako.

2 Vēstule, kuru Rainis rakstījis no Lugāno 1926. g. 21. martā un

kuru viņš sarakstē ar Aspaziju piemin vairākkārt, nav atrasta.

8 Tanti salūti (itāļu vai.) — daudz sveicienu.

494.

Aspazijai

Mentonā 1926. gada25. martā (331. lpp.)

Atklātne (15992). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura

un Raiņa dienasgrāmatas. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu

Rīgā.



568

495.

O. Kliģerei

Mentonā 1926. gada25. martā (331. lpp.)

Atklātne (15714). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mento-

nas pasta zīmoga. Atklātne atdresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bul-

vāriRīgā.

496.

Aspazijai

Mentonā 1926. gada26. martā (331. Ipp.)

Atklātne (15983). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mento-

nas pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā.

1 Rainis te runā par aprakstu «Uz zilo krastu».

497.

O. Kliģerei

Mentonā 1926. gada 26. martā (332. lpp.)

Vēstule (16026). Pirmpublicējums. Vēstule adresēta O. Kliģerei uz

Aspazijas bulvāri Rīgā,

498.

Aspazijai

Mentonā 1926. gada27. martā (333. Ipp.)

Atklātne (15821). Pirmpublicējums LM I, 439. lpp. Datējums noteikts

pēc Raiņa dienasgrāmatas. Mentonas pasta zīmogs — «28.03.26.». At-

klātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā.

1 Nicas.

499.

Aspazijai

Mentonā 1926. gada 29. martā (334. lpp.)

Atklātne (15813). Pirmpublicējums LM 11, 333.-334. Ipp. Datējums

noteikts pēc Mentonas pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz

Dīķa ielu Rīgā.

1 K. Mobērs un N. Robiņa bija pārtulkojuši franču valodā «Uguni

un nakti»; tulkojums bija publicēts Parīzes žurnālā «La Nouvelle Jour-

nēe» 1922.—1923. gadā. Franču dzejnieks P. Fors rakstīja ievadu, bet,
vai tas publicēts, nav zināms.
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500.

O. Kliģerei

Mentonā 1926. gada 29. martā (334. lpp.)

Atklātne (15703). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mentonas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.

501.

Aspazijai

Montekarlo 1926. gada30. martā (335. lpp.)

Atklātne (15819). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Montē*!

karlo pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā.

1 E. Livšicas. Atklātnes beigās svešā rokrakstā pierakstīts; «ĪTpHBeTI

3. A. AHBiffiiiļ. —-»

502.

O. Kliģerei

Montekarlo 1926. gada30. martā (335. lpp.)

Atklātne (15706). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Monte-

karlo pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bul-

vāri Rīgā.

503.

Aspazijai

Mentonā 1926. gada 2. aprīlī (335. lpp.)

Atklātne (15814). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mento-

nas pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā.

504.

O. Kliģerei

Mentonā 1926. gada2. aprīlī (336. lpp.)

Atklātne (15707). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mentonas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.

505.

Aspazijai
Mentonā 1926. gada 6. aprīlī (336. lpp.)

Atklātne (15984). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mento-

nas pasta zīmoga un Raiņa dienasgrāmatas. Atklātne adresēta Aspazi-

jai uz Dīķa ielu Rīgā.
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506.

O. Kliģerei

Mentonā 1926. gada 6. aprīlī (336. lpp.)

Atklātne (15742). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mento-

nas pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri

Rīgā.

1 O. Kliģere rakstīja, ka viņa lasot Jēringa grāmatu «Cīņa dēļ tie-

sībām» un tā esot ļoti interesanta; Rainis grāmatas autoru apzīmē ori-

ģīnālrakstībā Ihering; viņa grāmata saucās «Der Kampf ums Recht»

(1872).

507.

O. Kliģerei

Mentonā 1926. gada 7. aprīlī (337. lpp.)

Atklātne (15708). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mentonas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.

1 O. Kliģeres vecāku mājas Kusas pagastā (tagadējā Madonas ra-

jonā).

508.

D. Stučkai

Mentonā 1926. gada 7. aprīlī (337. lpp.)

Atklātne (23202). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mentonas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta: M-me D. Stoutchka. Russie — Moscou,

b KpeMAe.

509.

Aspazijai

Mentonā 1926. gada 10. aprīlī (337. lpp.)

Vēstule (15969). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

satura un tanī pašā dienā Aspazijai rakstītās atklātnes.

1 «Gefgeds» — Raiņa radīts saliktenis no vācu vārdiem der Ge-

fāngnis (ieslodzītais, cietumnieks) un das Gedicht (dzeja). Ar tādu

nosaukumu Rainis projektēja izdot vācu valodā savus un Aspazijas

dzejoļus, vēstules. Krājums netika sagatavots.
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510.

Aspazijai

Mentonā 1926. gada 10. aprīlī (338. Ipp.)

Atklātne (15812). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mento-

nas pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā.

511.

Aspazijai

Mentonā 1926. gada 12. aprīlī (338. lpp.)

Vēstule (107215). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mento-

nas pasta zīmoga. Vēstule adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā.
Uz atsevišķas lapiņas (18544) saglabājies vēstules varianta fragments

ar šādu tekstu: «Man tas liekas necienīgi pret mums pašiem, un es to

labi nesaprotu, jo Tev taču bija sava mākslenieka kautrība. Raksti

taču vēstules! tas jau nemaksā tik dārgi, un nav jau ikreiz gari jā-

raksta, var jau rakstīt tikpat, cik raksta kartiņās. — Atbildēšu uz Ta-

viem jautājumiem pēdējā kartiņā (Nr. 6).»

512.

Aspazijai
Mentonā 1926. gada 12. aprīlī (340. lpp.)

Atklātne (15985). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mento-

nas pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā.

1 Skat. 509. vēstules 1. piezīmi.
2

Rainis acīmredzot runā par abu Aspazijas lugu tulkojumiem vācu

valodā.

3 Skat. 499. vēstules 1. piezīmi.
4 Domāts A. Birkerts, kuram 1926. g. 3. apr. apritēja 50. dzimšanas

gadskārta.
5

Domāta sezonas slēgšana teātros.

513.

O. Kliģerei

Mentonā 1926. gada 12. aprīlī (340. lpp.)

Atklātne (15709). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mento-

nas pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri

Rīgā.
1 Skat. 507. vēstules 1. piezīmi,
2 O. Kliģere 4. apr. Rainim no Kaniņām rakstīja: «Jaunatnes pul-

ciņā bija referāts par sievietēm, lasīja kāda skolniece, debatēs es iz-

teicu savas domas, Tu jau zini, un guvu pie sievietēm tādu piekrišanu,

daudz vairāk kā visi citi kopā. Man teica, es esot sacēlusi veselu re-

volūciju, man aplaudēja vai pēc katra vārda» (120486).



572

514.

Aspazijai

Mentonā 1926. gada 13. aprīlī (341. lpp.)

Atklātne (15995). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mentonas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā.

1 B. Livšics.

515.

Aspazijai

Mentonā 1926. gada 14. aprīlī (341. lpp.)

Atklātne (15815). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mentonas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā.

516.

Aspazijai
Mentonā 1926. gada 14. aprīlī (341. lpp.)

Vēstule (15970). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura un

Raiņa iepriekšējās atklātnes Aspazijai.

1 Tie acīmredzot ir dzejoļi «Rocca di Gandria» un «Meklētājam»,

kas publicēti Scd, 1926, 25. apr., 91. nr.

2 JZ, 1926. g. 24. apr., 90. nr. publicēti dzejoļi «Logam garām» un

«Viena nakts uz Collina di Fulmignano klints», 30. apr., 95. nr. —

«Ledus un sirds».

8
Rainis te runā par aprakstu «Uz zilo krastu». ,

517.

O. Kliģerei

Mentonā 1926. gada 14, aprīlī (342. lpp.)

Atklātne (15710). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Men-

tonas pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bul-

vāri Rīgā.

1 Rainis te runā par krāsainu jūras krasta attēlu uz atklātnes.

2 Cotē d'Azuī (franču vai.) — Zilais krasts.

3 Cdfē d'Oi (franču vai.) — Zelta krasts.

518.

P. Rozītim

Mentonā 1926. gada 14. aprīlī (342. lpp.)

Vēstules melnraksts (107232). Pirmpublicējums.
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Vēstule rakstīta kā līdzjūtības apliecinājums sakarā ar P. Rozīša sie-

vas A. Rozītes traģisko nāvi.

519.

J. Trasunam

Mentonā 1926. gada 14. aprīlī (343. lpp.)

Vēstules fotokopija (P, 33958). Pirmpublicējums. Saglabājies meln*

raksts (107233).

Vēstules adresāts — J. Trasuns, tolaik laikraksta «Jauno Straume»

redaktors un Saeimas deputāts, bija 1926. g. 6. apr. mirušā Saeimas

deputāta — Latgales demokrātu frakcijas pārstāvja F. Trasuna brāļa-

dēls.

520.

Aspazijai

Mentonā 1926. gada 15. aprīlī (343. lpp.)

Atklātne (15994). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mentonas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā.

521.

O. Kliģerei

Mentonā 1926. gada 15. aprīlī (344. lpp.)

Vēstule (139114). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mentonas

pasta zīmoga. Vēstule adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.

1 Domāta Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija.

522.

Aspazijai

Monako 1926. gada 17. aprīlī (346. lpp.)

Atklātne (15816). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Monako

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgāi

1 Vēstule nav atrasta.

2 Rainis te domājis 1926. g. 30. martā Aspazijai no Montekarlo sūtīto

atklātni (501, vēst.),
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523.

O. Kliģerei
Mentonā 1926. gada 17. aprīlī (346. lpp.)

Atklātne (15711). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mento-

nas pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri

Rīgā.

1 Rainis te domājis 1926. gada 30. martā O. Kliģerei no Montekarlo

sūtīto atklātni (502. vēst.).

524.

O. Kliģerei

Monako 1926. gada 17. aprīlī (346. lpp.)

Atklātne (15732). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Monako

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.

525.

Aspazijai ,

Mentonā 1926. gada 19. aprīlī (347. lpp.)

Atklātne (15820). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mento-

nas pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā.

1 Plafonds (no franču plaiond) — ar gleznojumiem vai reljefiem

rotāti griesti.

526.

O. Kliģerei

Mentonā 1926. gada 18. vai 19. aprīlī (347. lpp.)

Atklātne (15721). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc Mentonas pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazi-

jas bulvāri Rīgā.

527.

Aspazijai

Mentonā 1926. gada 20. aprīlī (347. lpp.)

Atklātne (15817). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mento-

nas pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā.

528.

G. Risai

Mentonā 1926. gada20. aprīlī (348. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (107297).

Tulkojuma pirmpublicējums.



575

1 lespējams, te domāta 1925. g. 9. apr. G. Risai rakstītā vēstule

(470. vēst.), bet tā adresēta uz Londonu.

2 Jādomā, ka «S. kundze» ir K. Villoubija. Par rakstīšanu tai Rainis

runā vēstulē Aspazijai 1926. g. 12. apr. (511. vēst.) un piebilst, ka ne-

esot adreses. Pēc Raiņa dienasgrāmatas (22826) redzams, ka 1926. g.

19. apr. viņš rakstījis vēstuli K. Villoubijai (531. vēst.).

529.

Aspazijai

Mentonā 1926. gada 21. aprīlī (348. lpp.)

Atklātne (15986). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mento-

nas pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā.

530.

O. Kliģerei

Mentonā 1926. gada 21. aprīlī (349. lpp.)

Atklātne (15712). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Mento-

nas pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri

Rīgā.

1 Rainis te runā par Lugāno ainavu uz atklātnes.

531. '

K. Villoubi jai

Mentonā 1926. gada 21. aprīlī (349. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (107259).

Tulkojuma pirmpublicējums.

1 K. Villoubija tolaik bija Londonas Jaunā Skalas teātra (The New

Scala Theatre) direktore un Starptautiskās lugu biedrības (The Interna-

tional Play Societf) dibinātāja un organizatoriskā sekretāre; Rainis ar

viņu sarakstījās par savas lugas «Jāzeps un viņa brāļi» uzvešanas

iespējām (skat. 470. vēstules 2. un 3. piezīmi).

2K. Villoubijas ģīmetne glabājas Raiņa arhīvā (20710).
8 Spriežot pēc vēstules tālākā teksta, tas varētu būt angļu dzejnieks

Viljams Vērzverts, kaut gan Raiņa vēstulē (iekavās) uzrādītie datē-

jumi ar šī dzejnieka dzīves datiem nesaskan (Vērzverts dzimis 1770. g.

7. apr, un miris 1850, g. 23. apr.).
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Aspazijai

Marseļā 1926. gada 23. aprīlī (349. lpp.)

Atklātne (15997). Pirmpublicējums. Atklātnes rakstīšanas vieta un

datējums noteikti pēc satura un Marseļas pasta zīmoga. Atklātne ad-

resēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā,

533.

O. Kliģerei

Marseļā 1926. gada 23. aprīlī (350. lpp.)

Atklātne (15744). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Marseļas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri

Rīgā.

534.

Aspazijai

Parīzē 1926. gada 24. aprīlī (350. lpp.)

Atklātne (15987). Pirmpublicējums. Datēju,ms noteikts pēc Parīzes

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā.

535.

O. Kliģerei

Parīzē 1926. gada 24. aprīlī (350. lpp.)

Atklātne (15713). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Parīzes

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.

1 Mākslas darbi Luvras muzejā.
2 Parīzes Dievmātes katedrāle.

3 Milānas Domu Rainis varēja redzēt 1921. g., kad apmeklēja Mi-

lānu.

536.

Aspazijai

Parīzē 1926. gada 25. aprīlī (351. lpp.)

Atklātne (15988). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Parīzes

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā.

1 K. Hismans — beļģu valsts darbinieks (sociāldemokrāts) un Raiņa

paziņa — bija tas, kurš ierosināja Rainim piešķirt Beļģijas Leopolda or-

deni. Rakstiski Rainis bija Beļģijas valdībai par ordeni pateicies, bet

K. Hismans gatavoja viņam personīgu tikšanos ar Beļģijas karali.

2
E. Vandervelde tolaik bija Beļģijas ārlietu ministrs.

576
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8 M. Musorgska operu «Boriss Godunovs» Rainis skatījās Parīzes

Lielajā operā.
4 V. Igo «Ernani» teātrī «Comēdie-Francaise».

537.

A. Birkertam

Parīzē 1926. gada 25. aprīlī (351. lpp.)

Vēstule (FBR, A. Birkerta f., 35). Pirmpublicējums. Saglabājies meln-

raksts (107230) ar datējumu «24.4.26.». Aploksne adresēta: Mr. A. Bir-

kert. Palīdzības iela 13, Rīga, Latvia.

1 1926. g. 3. apr. A. Birkertam apritēja 50. dzimšanas gadskārta,

538.

A. Grāvītim

Parīzē 1926. gada 25. aprīlī (352. lpp.)

Atklātne (FBR, A. Grāvīša f., 1). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc Parīzes pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mr. Gravit. 31 rue

Bievre, Paris V.

1 Acīmredzot sakarā ar gaidāmo vizīti pie Beļģijas karaļa.
2 Place dc la Concorde (franču vai.) — Konkordijas laukums.

8 T. i., 26. aprīlī.
4 I. Cereteli, gruzīnu sociāldemokrāts, kopš 1919. g. kā emigrants

dzīvoja Parīzē. 1923. g., kad I. Cereteli apmeklēja Rīgu, Rainis kādā

sarīkojumā bija ar viņu personīgi iepazinies.
5 Parīzes pulciņš pastāvēja kopš 1909. g. un apvienoja Parīzē un

tās apkārtnē dzīvojošos latviešus; pulciņš veicināja dažādus kultūras

pasākumus, rūpējās par latviešiem, kas iebrauca Parīzē, Vēlāk inter-

vijā Rainis stāstīja: «Latvju pulciņa priekšnieks A. Grāvītis man palī-

dzēja aplūkot Parīzi, izvadāja visās ievērojamākās vietās, kā Pante-

onā, bet arī tādās vietās, kuras ceļotājs nemēdz redzēt, piem., visve-

cākā Parīzes baznīcā Noterdamas tuvumā» (JZ, 1926, 8. maijā,

101. nr.).

539.

O. Kliģerei

Parīzē 1926. gada 25. aprīlī (352. lpp.)

Atklātne (15716). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Parīzes

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.

1 Gleznas reprodukcija uz atklātnes.
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8
Atmiņās par Raini O. Kliģere stāsta: «Būdams Parīzē, viņš vai visu

dienu nosēdējis Luvrā tanī telpā, kur tikai viena pati stāv Venēra.

«Par daudz skaista,» stāstīja man pārbraucis» (Tikšanās ar Raini. 1965,
188. lpp.).

540.

Aspazijai

Parīzē 1926. gada 26. aprīlī (353. lpp.)

Atklātne (15989). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Parīzes

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā.

1 Acīmredzot uz V. Igo «Ernani» izrādi, jo iepriekšējā dienā rak-

stītajā atklātnē Aspazijai Rainis atzīmējis: «.. eju uz «Hernani» komē-

dijā.»

541.

O. Kliģerei

Parīzē 1926. gada 26. aprīlī (353. lpp.)

Atklātne (15715). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Parīzes

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.

1 Gleznas reprodukcija uz atklātnes. -

542.

Aspazijai

Parīzē 1926. gada 27. aprīlī (353. lpp.)

Atklātne (15990). Pirmpublicējums LM I, 439. lpp. Datējums no-

teikts pēc Parīzes pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa

ieluRīgā.

1
Aspazija 1926. g. 1. apr. (29278) jautāja par vekseļa pagarināšanu

Krauklim.

2 Par Raiņa sastapšanos ar krievu gleznotāju K. Korovinu, kas to-

laik dzīvoja Parīzē, rakstījusi Raiņa ceļabiedre E. Livšica: «Šie abi

ģeniālie cilvēki drīz juta simpātijas viens pret otru [..] Rainis vedināja

viņu braukt uz Rīgu. Viņš cerēja, ka Korovina dekoratīvā māksla tur

atrastu atsaucību, un gribēja runāt par to ar Operas vadību» (Tikša-

nās ar Raini. 1965, 223.-224. lpp.) .
8 Rainis saticies ar baletmeistaru un ievērojamās baletdejotājas

A. Dunkanes brāli. Rainis piedalījies R. Dunkana rīkotajā tējas vakarā

ūn iepazinies tur ar vairākiem franču zinātniekiem un literātiem.

4 Uz atklātnes Parīzes Dievmātes katedrāles attēls..
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5 A. Bija — latviešu tēlnieks, kopš 1900. g., kad beidza Beļģijas

Mākslas akadēmiju, dzīvoja Briselē. Rainim uzturoties Briselē, A. Bija

veidoja viņa krūšutēlu. Šīs skulptūras vērtējumu devis tēlnieks X, Zem-

dega (J. Raiņa daiļrade, 348. lpp.).

543.

Aspazijai
Parīzē 1926. gada 28. aprīlī (354. lpp.)

Atklātne (15818). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Parīzes

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā.

1 Skat. iepriekšējās vēstules 5. piezīmi.

544.

O. Kliģerei

Parīzē 1926. gada 28. aprīlī (354. lpp.)

Atklātne (15717). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Parīzes

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.

545.

Aspazijai

Briselē 1926. gada 30. aprīlī (354. lpp.)

Atklātne (15991). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Briseles

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā.

1 Nav ziņu, ka šāda izrāde būtu notikusi.

546.

Aspazijai

Briselē 1.926. gada maija sākumā (355. lpp.)

Atklātne (15996). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura. Atklātne adresēta Aspazijai uz Dīķa ielu Rīgā.

1 Audience pie Beļģijas karaļa Alberta, lai personīgi pateiktos

par 1926. g. janvārī piešķirto Beļģijas Leopolda ordeni, bija viens no

Beļģijas apmeklējuma galvenajiem nolūkiem. Vēlāk intervijā Rainis

stāsta: «Audiencē mani pieņēma bez kādām ceremonijām, neprasot

pēc frakas apģērba, tāpat vienkāršā uzvalkā. Interesantā saruna audiencē

ilga veselu stundu. Karalis apvaicājās par Latvijas apstākļiem, salīdzi-

nāja tos ar Beļģijas. Izrādījās, ka viņš ļoti labi orientēts par Latviju

un zināja daudz vairāk nekā beļģu rakstnieku pulciņš, ar kuru vēlāk

satikos man par godu sarīkotajā tējas vakarā» (JZ, 1926, 8. maijā,

101. nr.).
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2 Brige —- sena Beļģijas ostas pilsēta, ievērojama ar vairākiem

vēsturiskiem arhitektūras pieminekļiem (baznīcām, tiesas pili, Domu

v. tml.).

547.

0. Kliģerei

Brigē 1926. gada 4. maijā (355. lpp.)

Atklātne (15718). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Briges

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.

548.

E. Jansonam

Rīgā 1926. gada 17. jūnijā (355. lpp.)

Vēstule (18110). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc adresāta

E. Jansona vēstules (18110); Raiņa atbilde var būt rakstīta arī kādu

dienu vēlāk.
i

1 Šis ir viens no tiem daudzajiem gadījumiem, kad Rainis sniedza

materiālu palīdzību cilvēkam (šoreiz kādam P. Krastiņam), kas viņam

to bija lūdzis. Raiņa apliecinājums, ka viņš ir ar mieru samaksāt ope-

rācijas rēķinu, rakstīts uz Rīgas pilsētas acu ārsta E. Jansona vēstules

Rainim, kuras saturs šāds:

«Ļoti godātam deputātamRaiņa kungam.

Pēteris Krastiņš, kuram jāizdara operācija labai acij, saka, ka Jūs,

deputāta kungs, gribot viņam izpalīdzēt, samaksājot slimnīcas rēķinu.
Par operāciju nekā neņemšu, kā jau agrāk biju Krastiņam teicis, bet

nevaru prasīt no ārsta, kura klīnikā operēju, lai tas atlaiž slimniekam

samaksu par slimnīcā pavadītām dienām. Domāju, ka šie izdevumi

sniegsies pie Ls 40.

17.V126. Ar patiesu cienību

E. Jansons.»

549.

1. Ozolai

Rīgā 1926. gada 12. augustā (356. lpp.) 1

Vēstule (22877). Pirmpublicējums. Vēstule adresēta; A. c. Irmai

Ozola jkdzei. Rīgā, Pērnavas ielā 37 dz. 15.

. 1 Ilustrēto bērnu žurnālu «Jaunais Cīrulītis» 1926. g. Rīgā sāka iz-

dot Bērnu draugu biedrība. Ar 1926. g. jūliju redaktora pienākumus

Uzņēmās Rainis un skaitījās šajā postenī līdz savai nāvei.

2 Publicēts ar nosaukumu «Pērkoņtēvs un Jods» (Jaunais Cīrulītis,

1927, 5, nr., 143. lpp.). 1927. un turpmākajos gados žurnālā «Jaunais
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Cīrulītis» publicēti vairāki I. Ozolas dzejoļi, stāsti un kāds viencē-

liens. Jādomā, ka publicēšanās iespējas viņai pavēris Rainis ar saviem

padomiem.

550.

M, Pliekšānam

Rīgā 1926. gada 15. oktobrī (356. lpp.)

Vēstule (2285064). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

551.

A. Gulbim

Rīgā 1926. gada 28. oktobrī (357. lpp.)

Vēstules melnraksts (2286196). Pirmpublicējums. Adresāts noteikts

pēc satura.

1 Domāts darbs pie Raiņa kopotajiem rakstiem «Dzīve un darbi»,

kuru sagatavošana pēc 10. sējuma iznākšanas (1925. g.) bija apstāju-

sies (11. sējums iznāca pēc Raiņa nāves 1931. g.).
2 Vēstules divi datējumi liek domāt, ka vēstule rakstīta 1926. g.,

bet nav nosūtīta; 1928. g. Rainis, iespējams, gribējis vēstuli nosūtīt

un datējis otrreiz; par labu tādai versijai liecina tas, ka vēstules teksts

«.. pats pirmais: luga «Turaidene» nav vēl nemaz uzrakstīta» pārsvītrots

ar sarkanu zīmuli, jo, kā zināms, 1928. g. šī luga, resp., «Mīla stiprāka

par nāvi», jau bija izrādīta (pirmizrāde 1927. g. 3. sept.).

552.

E. Volteram

Rīgā 1926. gada 30. oktobrī (358. lpp.)

Vēstules melnraksts (107236). Pirmpublicējums.

1 1926. g. 22. okt. Rainis dienasgrāmatā (22826) atzīmējis, ka viņš

saņēmis vēstuli no E. Voltera, un «es ievēlēts par goda biedri Kauņā

lietļuvj u]-lat[vjv] biedļrībā]».

553.

D. Stučkai

Minskā 1926. gada 18. novembrī (358. lpp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas telegrammas (23199). Tulko-

juma pirmpublicējums. Krievu teksta pirmpublicējums LM I, 447. lpp.

Datējums noteikts pēc telegrammas atzīmes.

Pēc Baltkrievu kultūras institūta (vēlākās Baltkrievijas PSR Zinātņu

akadēmijas) ielūguma Rainis 1926. g. 12. nov. izbrauca uz Minsku, lai

piedalītos minētā institūta rīkotajā konferencē sakarā ar baltkrievu pa-
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reizrakstības apstiprināšanu. Minskā Rainis iebrauca 14. nov., uzturējās

līdz 2i. nov., kad izbrauca uz Vitebsku, bet no turienes jau 22. nov. —•

atpakaļ uz Rīgu.

1 Minskā Rainis saņēma telegrammu no Rīgas, ka Aspazija slima

(šī telegramma publicēta LM I, 447. lpp.). Sakarā ar to viņš telegra-

fēja māsai Dorai Stučkai, kura gaidīja viņu viesos Maskavā.

554.

P. Daugem
Minskā 1926. gada 18. novembrī (358. lpp.)

Vēstule (23215). Pirmpublicējums C, 1935, 12. nr., 944. lpp.

1 P. Dauges vēstules pirmpublicējums C, 1935, 12. nr., 943. lpp.
2 Skat. iepriekšējo vēstuli. V

8 Vissavienības Kultūras sakaru biedrība (Bcecoio3iioe oGiņecTßO

KVAbTvpHOH cbsi3h), kas aicināja Raini apmeklēt Maskavu; šī tele-

gramma publicēta LĪVI I, 446. Ipp.; Raiņa atbildes telegramma nav

atrasta.

555.

P. Daugem

Minskā 1926. gada 19. novembrī (359. lpp.)

Vēstule (23216). Pirmpublicējums C, 1935, 12. nr., 944. lpp.

556.

Maskavas latviešu teātra studijas «Skatuve» kolektīvam

Minskā 1926. gada 19. novembrī (360. lpp.)

Vēstules atrašanās vieta nav zināma. Vēstules fotokopijas pirmpub-

licējums laikrakstā «Krievijas Cīņa», 1926, 27. nov., 134. nr. lespiests

pēc pirmpublicējuma. Saglabājies melnraksts (17202). Melnraksta pirm-

publicējums LM I, 445. lpp.

1 Uzzinot par Raiņa ierašanos Minskā, ne tikai viņa personīgie

draugi (piem., P. Dauge), bet arī dažādas padomju kultūras organizā-

cijas tūlīt aicināja dzejnieku viesos uz Maskavu.

557.

Maskavas latviešu gleznotāju grupai

Minskā 1926. gadā, ap 18.—21. novembri (360. lpp.)

Vēstules melnraksts (17202). Pirmpublicējums LM I, 446. lpp. Aptu-

venais datējums noteikts pēc vēstules satura un pēc tā, ka Rainis

uzturējās Minskā līdz 21. novembrim.
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558.

Maskavas Proletārisko rakstnieku asociācijas Latviešu sekcijai

Minskā 1926. gadā, ap 18.—21. novembri (361. lpp.)

Vēstules melnraksts (17202). Pirmpublicējums LM I, 446. lpp. Ap-
tuvenais datējums noteikts pēc Maskavas Proletārisko rakstnieku aso-

ciācijas Latviešu sekcijas vēstules Rainim, kas datēta ar 1926. g. 18. no-

vembri (šī 'vēstule publicēta LM I, 445. lpp.), un pēc tā, ka Rainis iz-

brauca no Minskas 1926. g. 21. novembrī.

559.

D. Stučkai

Minskā 1926. gadā, ap 19.-21. novembri (361. lpp.)

Vēstule (23207). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc Raiņa 1926. g. 18. novembra telegrammas D. Stučkai un pēc tā,

ka kainis uzturējās Minskā līdz 21. novembrim.

560.

Aspazijai

Vitebskā 1926. gada 22. novembrī (362. lpp.)

Atklātne (18580). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Viteb-

skas pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Aspazija-Pliekšan. Riga, Baz-

nīcas ielā 30, Pnra — AaTBHH.

1 T. i., 20. vai 27. novembrī.

561.

A. Kirhenšteinam

Rīgā 1926. gada 13. decembrī (362. lpp.)

Vēstule (18593). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura:

A. Kirhenšteina 25 gadu darba jubileju atzīmēja 1926. g. 13. decem-

brī Rīgas Latviešu biedrības telpās,

562.

E. Krastam

Rīgā 1926. gada 28. decembrī (362. lpp.)

Vēstules melnraksts (18578). Pirmpublicējums.

1 Rainis atbild uz minētās biedrības priekšnieka E. Krasta 1926. g.

21. dcc. vēstuli (28858).
2 1926. g. 19. dcc. Raini apstiprināja par Latvijas izglītības ministru.
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563.

K. Villoubijai

Rīgā 1926. gada 28. decembrī (363. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18495).

Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura un K. Vil-

loubijas 14. decembra (bez gada norādes) vēstules (17832), uz kuru

Rainis še atbild.

lAr K. Villoubijas gādību 1925. g. 22. maijā Londonā bija notikusi

Raiņa lugas «Jāzeps un viņa brāļi» pirmizrāde angļu valodā (skat.

470. vēstules 2. un 3. piezīmi un 531. vēstules 1. piezīmi). 1927. g. bija

paredzēts traģēdiju iestudēt Losandželosas teātrī (The Guild Theatre

of Los-Angelos). Jādomā, ka sakarā ar šo ieceri K. Villoubija vēstulē

Rainim (17832) rakstīja: «Gribētu drīz atkal uzvest «Jāzepu un viņa

brāļus», bet es baidos riskēt, kamēr Latvijas valdība nebūs izpildījusi

savu solījumu finansiāli atbalstīt šo pasākumu.» Finansiālas grūtības

bija radušās jau sakarā ar 1925. g. «Jāzepa un viņa brāļu» iestudē-

jumu, kuru Latvijas valdība materiāli neatbalstīja, tāpēc Rainis atteicās

no honorāra un Nacionālais teātris sūtīja kostīmus. Acīmredzot arī

1927. g. plānotajam traģēdijas iestudējumam buržuāziskās Latvijas

valdiba līdzekļus nepiešķīra, jo «Jāzeps un viņa brāļi» pēc 1925. g.

Londonas iestudējuma ārzemēs vairāk nav uzvests.

2 Šajā valdībā Rainim tika piešķirts izglītības ministra postenis.

564.

K. Hismanam

Rīgā 1927. gada 7. janvārī (363. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18246).

Pirmpublicējums.

1
Rainis atceras savu viesošanos Beļģijā 1926. g. pavasarī.

2 Rainis acīmredzot domā par saviem jaunajiem pienākumiem sa-

karā ar viņa iecelšanu par izglītības ministru 1926. g. decembri.

3 Skat. 483. vēstules 1. piezīmi.

4 Rainis te, jādomā, runā par Nobela prēmiju; par tās piešķiršanu

Rainim no 1924. līdz 1928. g. noritēja asa cīņa starp latviešu progre-

sīvo sabiedrības daļu un šovinistiem, kuri savu noraidījumu motivē ar

to, ka Rainis ir sociālists. Nobela prēmiju Rainim nepiešķīra, kaut arī

šo apbalvojumu, kā Rainis raksta K. Hismanam, viņš uztvēra kā pa-

godinājumusavai zemei, savai tautai.
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565.

A. Švābem

Rīgā 1927. gada 3. februārī (364. Ipp.)

Vēstule mašīnrakstā ar Raiņa pašrocīgu parakstu (FBR, K. Egles i.,

475). Pirmpublicējums. Vēstule adresēta A. Švābem uz Ģertrūdes ielu

Rīgā.

1 Skat. 406. vēstules 3. piezīmi.

566.

Dānijas izglītības ministram

Rīgā 1927. gada 21. vai 22. februārī (364. lpp.)

Vēstules atrašanās vieta nav zināma. Pirmpublicējums Scd, 1927,

22. febr., 42. nr. Aptuvenais datējums noteikts pēc satura.

1 G. Brandess nomira 1927. g. 20. februārī.

567.1
Aspazijai

Varšavā 1927. gada 15. aprīlī (365. lpp.)

Atklātne (15998). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Varšavas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīga.

568.

Aspazijai
Varšavā 1927. gada 15. aprīlī (365. Ipp.)

Vēstule (29631). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura un

Raiņa 15. aprīļa atklātnēm Aspazijai un O. Kliģerei.

1 Kārtējais valdošo aprindu piedāvājums Rainim kalpot buržuāziskās

Latvijas interesēm jeb, kā Rainis pats saka, reklāmai, lai nostiprinātu

latviešu un amerikāņu naudinieku un politiķu sadarbību. Kā zināms,

Rainis tādā braucienā nav devies.

2
Ne «Jaunākajās Ziņās», ne «Sociāldemokrātā» šāds paziņojums

nav publicēts.
8 Rainim un Aspazijai piederēja vasarnīca Rīgas jūrmalā, Majoros,

Aleksandra (tagad Pliekšāna) ielā 7. Daļu vasarnīcas Rainis izīrēja.

Mājkalpotāja A. Rijniece brauca vasarnīcu kārtot dzīvošanai.

569.

O. Kliģerei

Varšavā 1927. gada 15. aprīlī (366. Ipp.)

Atklātne (15720). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Varšavas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.
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570.

Aspazijai
Ziānlepēnā 1927. gada 19. aprīlī (366. lpp.)

Atklātne (16002). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Žiānle-

pēnas pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā.

1 Rainis apmetās Dienvidfrancijas kūrortpiīsētiņā Ziānlepēnā (Juan-

les-Pins), kas atrodas netālu no Kannām. Par ZiSnlepēnu Rainis vēlāk

intervijā stāstījis: «Tā ir ļoti klusa, ļoti kulturāla vieta.. gaiss ļoti

dzirds, tīrs. Sajūtas, kā fiziskās, tā garīgās, daudz vieglākas, miegs

veselīgāks. Jūra dzidri zilas krāsas ar zaļganiem plankumiem. Iztālēm

sniega kalni» (JZ, 1927, 14. maijā, 107. nr.).
2 Ārsts B. Livšics ar sievu bija ieradušies Francijā agrāk un gaidīja

Raini.

571.

O. Kliģerei

Ziānlepēnā 1927. gada 19. aprīli (366. lpp.)

Atklātne (15722). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Ziānlepē-

nas pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri

Rīgā,

572.

O. Kliģerei

Antibinā 1927. gada 23. aprīli (367. lpp.)

Atklātne (15723). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Žiānle-

pēnas pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri

Rīgā.

573.

Aspazijai

Ziānlepēnā 1927. gadā, ap 23. aprīli (367. lpp.)

Vēstule (107216). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura. Vēstule adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā.

1 Aspazijai bija noguldījumi Šveices bankā.

574.

Aspazijai

Ziānlepēnā 1927. gadā, ap 23.-26. aprīli (368. lpp.)

Atklātne (16004). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura. Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rigā,
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1 Acīmredzot Aspazijas noguldījuma izņemšana no Šveices, resp.,

Lugāno, bankas.
2 Prāgas Vinohradas teātris plānoja uzvest Raiņa lugu «Jāzeps un

viņa brāļi». Pirmizrāde tika solīta 1927. g. aprīļa vidū, un Rainis ga-

tavojās uz to braukt. Taču luga Prāgā netika uzvesta (skat. Hausma-

nis V. «Rainis un čehu kultūra». — Grām.: Latviešu-slāvu literatūras un

mākslas sakari. R., 1982, 65.-69. lpp.). Atklātnē minētā vēstule acīmre-

dzot bijusi rakstīta sakarā ar pirmizrādes atteikumu.

575.

Aspazijai

Ziānlepēnā 1927. gada 26. aprīli (368. Ipp.)

Atklātne (16003). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura.

Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā.

576. \ , .
O. Kliģerei

Ziānlepēnā 1927. gadā, ap 25.-28. aprīli (368. lpp.)

Atklātne (15731). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc Žiānlepēnas pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspa-

zijas bulvāri Rīgā.

577.

M. Ķempei

Ziānlepēnā 1927. gada 29. aprīlī (369. lpp.)

Atklātne (65008). Pirmpublicējums laikrakstā «Padomju Skolotājs»,

1955, 15. sept., 10. nr. Atklātne adresēta: M-me Mirdza K. Valdemāra

ielā 57/59 dz. 20, Riga, Lettonia.

1 M. Ķempe stāstīja, ka viņa Rainim uz Franciju aizsūtījusi savu

dzejoli «Laikmeta taisnajam». (Tuvāk skat. Ķempe M. «Dzīvot un at-

vērties cilvēcei». — Grām.: Tikšanās ar Raini. 1965, 255.—261. lpp.)

578.

O. Kliģerei

Ziānlepēnā 1927. gada 30. aprīlī (369. lpp.)

Vēstule (16032). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Žiānle-

pēnas pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri

Rīgā.

1 Villa Chrvsantheme — viesnīca-pansija, kurā Rainis bija apmeties.
2 Žurnāls «Jaunais Cīrulītis»; Rainis bija tā redaktors.
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8 Šai laikā iznāca divas «Tekas»: mēnešraksts jaunatnei «Jaunības

Tekas» un bērniem «Mazās Jaunības Tekas», abas A. Jesena apgādā;

par kuru no tiem Rainis vēstulē runā — nav nosakāms.

579.

Aspazijai
Ziānlepēnā 1927. gadā, pēc 28. aprija (370. lpp.)

Vēstule '{107217). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura.

1 Domājams, A. Rijniecei —> Raiņa un Aspazijas mājkalpotājai.
8 Aspazija 25. apr. vēstulē (26661) Rainim rakstīja, ka viņai, lietojot

diatermiju, esot kļuvis nelabi ap sirdi; pēc pāris dienām gan jutusies

labāk, bet pirkstu gali joprojām tā trīcot un sāpot, ka nevarot spalvu

noturēt.

580. '
~"

Aspazijai

Ziānlepēnā 1927. gada maija sākumā (371. Ipp.)

Atklātne (16008). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura. Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā,

1 Skat. Raiņa 568. vēstules 2. piezīmi.
8 Aspazija 29. apr. (16975) rakstīja, ka vasarnīcā istabu vēloties

Izīrēt O. Zēfelde.

8 lespējams, Rainis domājis O. Zēfeldi un viņas māsu M. Zēfeldi.

581.

O. Kliģerei

Ziānlepēnā 1927. gada 2. maijā (372. lpp.)

Atklātne (15702). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura.

Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.

582.

O. Kliģerei

Ziānlepēnā 1927. gada 3. maijā (372. lpp.)

Atklātne (139115). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Ziānle-

pēnas pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri

Rīgā.
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583.

O. Kliģerei

Ziānlepēnā 1927. gada 3. maijā (372. lpp.)

Vēstule (16030). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura un

O. Kliģerei rakstītās 1927. g. 4, maija vēstules.

584.

Aspazijai

Ziānlepēnā 1927. gada 4. maijā (374. lpp.)

Atklātne (15999). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Ziānle-

pēnas pasta zīmoga. Atklātne adresēta .Aspazijai uz Baznīcas lelu Rīgā.

1
J. Kārkliņš bija JZ redaktors. Minētā atklātne nav atrasta. lespē-

jams, ka Rainis sūtījis dzejoli «Jūras sagša», kas publicēts JZ 1927. g.

14. maijā, 107. nr,

585.

O. Kliģerei

Ziānlepēnā 1927. gada 4. maijā (374. lpp.)

Vēstule (16031). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura.

Ziāniepēnas pasta zīmogs — «5.5.27.». Vēstule adresēta O. Kliģerei uz

Aspazijas bulvāri Rīgā.

586.

O. Kliģerei

Ziānlepēnā 1927. gada 5. maijā (375. lpp.)

Atklātne (15726). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Ziānie-

pēnas pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri

Rīgā.

1 Ārsts B. Livšics ar dzīvesbiedri.

587.

Aspazijai

Ziānlepēnā 1927. gada 6. maijā (375. lpp.)

Atklātne (16006). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura.

Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā.
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588.

Aspazijai

Ziānlepēnā 1927. gada 7. maijā (378. lpp.)

Atklātne (15823). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Ziānie-

pēnas pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā.

589.

Aspazijai

Ziānlepēnā 1927. gada 8. maijā (376. Ipp.)

Atklātne (16007). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Ziānie-

pēnas pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas lelu Rīgā.

590.

O. Kliģerei

Ziānlepēnā 1927. gada 8. maijā (376. Ipp.)

Atklātne (15727). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Ziānie-

pēnas pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri

Rīgā.

591.

D. Stučkai

Ziānlepēnā 1927. gadā, ap 19. aprīli =8. maiju (377. lpp.)

Atklātne (23203). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura.

Atklātne adresēta D. Stučkai uz Maskavu, Kremli.

592.

Aspazijai

Lugāno 1927. gada 9. maijā (377. lpp.)

Atklātne (53955). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lugāno

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā.

3 Domāta Kastaņolas ainava uz atklātnes.
2 Latvijas Saeimā nāca apspriešanā Izglītības ministrijas budžets, un

Rainim kā izglītības ministram bija nekavējoties jāatgriežas Rīgā.

593.

O. Kliģerei

Lugāno 1927. gada 9. maijā (377. lpp.)

Atklātne (15724). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lugāno

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rigā.
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1 Rainis runā par gleznas reprodukciju uz atklātnes.
2 Skat. iepriekšējās vēstules 2. piezīmi,

594.

O, Kliģerei

Vīnē 1927. gada 10. maijā (378. lpp.)

Atklātne (15725). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Vīnes

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.

'Atklātne rakstīta atpakaļceļā no Lugāno uz Rīgu; Rīgā Rainis

iebrauca 12. maijā.

595.

O. Kliģerei

Rīgā 1927. gada 24. jūlija (378. lpp.)

Vēstule (16029). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Rīgas pasta

zīmoga.

1 T. i., 25. jūlijā.
2 1927. g. 17. jūl. Rainis piedalījās Venstpils Raiņa kluba sarīkotajos

kultūras svētkos.
8

Raiņa konflikts ar «Jaunākajām Ziņām» bija īslaicīgs; 1928. g.

sākumā Rainis atsāka publicēties šajā laikrakstā.

596.

O. Kliģerei

Rīgā 1927. gada 25. jūlijā (378. lpp.)

Vēstule (16027). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura un

iepriekšējās vēstules. Vēstule adresēta: A. c. O. Izand-Klieger k. Ku-

sas «Kaniņās», caur Madoni.

1 25. jūlijs.
2

Runa ir par lugu «Mīla stiprāka par nāvi».

3 Lauku mājas Doles pagastā.

597.

O. Kliģerei

Rīgā 1927. gada 31. jūlijā (379. lpp.)

Vēstule (139117). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura.

Vēstule adresēta O. Kliģerei uz Kusas «Kaniņām».

1 Rainis šai laikā bija izglītības ministrs.

2
Aspazijas «Vaidelotes» brīvdabas izrāde Esplanādē (tagad Ko-

mūnām laukums) notika 1927. g. 31. jūlijā.
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598.

O. Kliģerei

1927. gada 8. augustā (380. lpp.)

Atklātne (15700). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc pasta zī-

moga «Zemgale—Rīga 8. VIII 27. Pļasta] Vfagons] Nr. 10». Atklātne

adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.

1
Domāta stacija Zemgale un V. Zeltiņa gleznas «Pilsētas nomalē»

reprodukcija uz atklātnes.

599.

Aspazijai

Varšavā 1927. gadā, ap 8. augustu (380. ipp.)

Atklātne (16005). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura un O. Kliģerei 1927. g. 9. augustā rakstītās atklātnes.

Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā,

1 Raiņa ceļa mērķis bija Kastaņolā, kur, apstaigājot emigrācijas gadu

dzīvesvietas, bija nodomāts sarakstīt atmiņu grāmatu «Kastaņolā». Uz

Kastaņolu Rainis brauca caur Varšavu un Vīni, atpakaļ — caur Cīrihi,

Parīzi, Berlīni.

2 Lugas «Jāzeps un viņa brāļi» tulkojums vācu valodā, kas 1921. g.

Rīgā bija iznācis grāmatā.

600.

Aspazijai
Vīnē 1927. gada 9. augustā (380. lpp.)

Atklātne (16011). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura

un Raiņa 1927. g. 9. augusta atklātnes O. Kliģerei. Atklātne adresēta

Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā.

1 No Vīnes uz Šveices dienvidiem Rainis brauca pa dzelzceļa līniju

caur Itāliju — Venēciju, Milānu v. c. pilsētām.

601.

O. Kliģerei

Vīnē 1927. gada9. augustā (380. lpp.)

. Atklātne (15728). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Vīnes

pasta zīmoga, Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.



593

O. Kliģerei

1927. gada 10. augustā (381. Ipp.)

Atklātne (15729). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Austrijas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.

1 Uz Kastaņolu Rainis devās kopā ar gleznotāju A. Prandi, kurš gata-

voja ilustrācijas Raiņa iecerētajai grāmatai «Kastaņolā».

603.

Aspazijai

Lugāno 1927. gada 11. augustā (381. lpp.)

Atklātne (53956). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lugāno

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā.

604.

O. Kliģerei

Lugāno 1927. gada 11. augustā (381. ipp.)

Atklātne (139118). Pirmpublicējums, Datējums noteikts pēc Lugāno

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.

605.

Aspazijai

Lugāno 1927. gada 13. augustā (382. lpp,)

Atklātne (53957). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lugāno

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā.

1 Monte-Brē — kalns Lugāno.
8 Domāts darbs pie grāmatas «Kastaņolā».

606.

O. Kliģerei

Lugāno 1927. gada 13. augustā (382, Ipp.)

Atklātne (15719). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lugāno

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā,

607.

Aspazijai

Kastaņolā 1927. gada 20. augustā (382. lpp.)

Vēstule (53960). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Vēstule adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā.
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1 Casa Carlo Cattamo (itāļu vai.) — burtiskā tulkojumā: Karlo Ka-

taneo nams. K. Kataneo bija itāļu 19. gs. rakstnieks un filozofs. Pēc

K. Kataneo nāves viņa mājā iekārtoja viesnīcu, kurā Rainis un Aspa-

zija dzīvoja no 1906. līdz 1909. gadam. Arī 1927. g. Rainis un A. Prande

apmetās šajā viesnīcā. Par K. Kataneo un viņa namu Rainis stāsta grā-

matā «Kastaņolā» (skat. KR, 17. sēj., 1983, 30., 33.-38. Ipp.).
2 Forestiere (itāļu vai.) — ārzemnieks, iebraucējs.
8 Ristorante-pansione (itāļu vai.) — viesnīca restorāns.

4 Cimitero (itāļu vai.) — kapsēta.

608.

O. Kliģerei

Kastaņolā 1927. gada 20. augustā (384. lpp.)

Vēstule (16028). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Vēstule adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.

1 Rainis tolaik bija izglītības ministrs.

609.

Aspazijai

Kastaņolā 1927. gada 24. augustā (385. lpp.)

Atklātne (53959). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā.

610.

O. Kliģerei

Kastaņolā 1927. gada 24. augustā (385. lpp.)

Atklātne (139119). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.

611.

Aspazijai

Kastaņolā 1927. gada 30. augustā (386. lpp.)

Atklātne (16000). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā.

612.

O. Kliģerei

Kastaņolā 1927. gada 30. augustā (386. lpp.)

Atklātne (139116). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kastaņolas

pasta zīmoga, Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.
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613.

Aspazijai

Lugāno 1927. gada 31. augustā (386. lpp.)

Atklātne (16001). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lugano

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā.

3 Ārste B. Farbšteina-Osterzecere.
2

«Sociāldemokrātā» šāda satura paziņojums nav lespiests.

614.

O. Kliģerei

Cīrihē 1927. gada 1. septembrī (387. lpp.)

Atklātne (15730). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Cīrihes

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Aspazijas bulvāri Rīgā.

615.

K. Brīvniekam

Rīgā 1927. gada 28. novembrī (387. lpp.)

Telegramma (FBR, K. Brīvnieka f., 7). Pirmpublicējums. Telegramma

adresēta: K. Brīvnieka kungam. L. Ķēniņu lelā Nr. I, Rīgā.

«Uļejas» zālē (tagadējā Krievu drāmas teātra telpās) aktieris K. Brīv-

nieks atzīmēja savu jubileju.

Rainis kopā ar Aspaziju nosūtījis vē! otru telegrammu (glabājas

turpat) ar sekojošu tekstu: «Nevīstošu vaiņagu no tautas kultūras

dārza nenogurstošam darbonimKārlim Brīvniekam.»

616.

O. Kliģerei

Rīgā 1928. gada 3. februārī (387. lpp.)

Vēstule (139120). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Rīgas

pasta zīmoga.

3
Ich behalte meln Zimmer und zahle īhnen nach melnēt Rūck-

kchr, — wahrscheinlich komme ich nach ? Wochen (vācu vai.) — es

paturu savu istabu un maksāšu Jums pēc savas atgriešanās — domā-

jams, pārbraukšu pēc ? nedējām.
2 O. Kliģere bija ekskursijā Tartu. \

617.

O. Kliģerei

Rīgā 1928. gada 4. februārī (388. lpp.)

. Vēstule (139121). Pirmpublicējums.
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618.

O. Kliģerei

Rīgā 1928. gada 5. februārī (389. lpp.)

Vēstule (139122). Pirmpublicējums.

619.

K. Zariņam

Rīgā 1928. gada 1. martā (389. lpp.)

Vēstules melnraksts (18478). Pirmpublicējums.

1
1928. g. martā Norvēģijā plaši atzīmēja H. ībsena 100. dzimšanas

dienu. Arī Rainis kā Latvijas izglītības ministrs bija oficiāli ielūgts

svinībās, kas notika 20. martā. Izmantojot Raiņa braucienu uz Norvē-

ģiju, Latvijas sūtnis Zviedrijā K. Zariņš uzaicināja Raini apmeklēt arī

Stokholmu un piedalīties viņam par godu sarīkotajā daiļrades vakarā.

2 1927. g. rudenī sakarā ar latviešu mākslas izstādi Stokholmā Rainis

no Zviedrijas Karaliskās mākslas akadēmijas bija saņēmis uzaicinājumu
nolasīt referātu par latviešu kultūru un literatūru (par latviešu tēlotāju

mākslu lūdza referēt Latvijas Mākslas akadēmijas rektoru V. Purvītl).

Izstāde Stokholmā notika 1927. g. novembrī, bet Rainis uz Zviedriju

toreiz neaizbrauca.

3 Rainis 1928. g. uzturējās Stokholmā divas reizes: uz Oslo braucot

(no 12. līdz 18. martam) un atpakaļceļā (no 25. līdz 29. martam). Viņa

daiļradei veltītais vakars Stokholmas Mākslas kluba telpās (turpat, kur

1927. g. bija sarīkota latviešu gleznu izstāde) notika 1928. g. 18. martā.

Pēc koncerta, kurā zviedru mākslinieki lasīja Raiņa darbus un dziedāja
latviešu komponistu dziesmas ar viņa tekstiem, Rainis pats teica ga-

rāku runu par latviešu un zviedru sakariem senatnē un mūsdienās.

4 Rainis neaizbrauca ne uz Vāciju, ne Franciju. No Stokholmas viņš

atgriezās Rīgā.

620.

Aspazijai

Bergenā 1928. gada 23. martā (390. lpp.)

Vēstule (107218). Pirmpublicējums. Vēstules rakstīšanas vieta no-

teikta pēc pasta zīmoga. Vēstule adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu

Rīgā.

1 Rainis no Rīgas uz Norvēģiju izbrauca 1928. g. 10. martā. Pēc uz-

turēšanās Stokholmā viņš 19. martā ieradās Oslo un no turienes devās

arī uz Bergenu.
2 A. Bērziņš, tolaik Nacionālā teātra direktors, bija otrs Latvijas de-

legāts ībsena svētkos.
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8 No Bergenas Rainis 23. marta vakarā atgriezās Oslo, 25. martā

atpakaļceļā vēlreiz iegriezās Stokholmā, 27. martā apmeklēja Upsalas

bibliotēku.

621.

O. Kliģerei

Bergenā 1928. gada23. martā (391. lpp.)

Vēstule (139123). Pirmpublicējums. Vēstule adresēta; Fr. O. Klūger.

Brīvības bulv. N. 93 Q. 10, Riga, Lettland.

1 Domājams, O. Kliģeres māsa L. Izande.

622,

S. Lovēnam

Rīgā 1928. gada maijā (392. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18197).

Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc satura, S. Lovēna

1928. g. 5. maija vēstules (27251) Rainim un Raiņa 1928. g. 23. augusta

vēstules Lovēnam.

1 Par atmiņu no Raiņa viesošanās Stokholmā S. Lovēns bija atsūtījis

sudraba šķīvi ar gleznojumu pēc «Jāzepa un viņa brāļu» motīviem.

623.

Latvju-lietuvju vienības biedrības kongresam

Rīgā 1928. gada 17. jūnijā (392. lpp.)

Telegrammas teksts Aspazijas rokrakstā ar Raiņa pašrocīgu. parakstu

(123673). Telegrammu parakstījusi ari Aspazija. Pirmpublicējums, Datē-

jums noteikts pēc satura un kongresa atreferējuma (JZ, 1928, 18. jūn.,

134. nr.).

624.

S. Lovēnam

Rīgā 1928. gada 23. augustā (392. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18491). Tul-

kojuma pirmpublicējums.

1 Skat. 622. vēstuli un tās 1. piezīmi.

625.

O. Forelam

Rīgā 1928. gada 1. septembrī (393. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta telegrammas melnraksta (123513).

Tulkojuma pirmpublicējums.
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626.

B. Skujeniecei

Rīgā 1928. gada 22. decembri (393. lpp.)

Vēstule (127798). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc vēstules

melnraksta (18480).

1 B. Skujeniece bija veltījusi Rainim un atsūtījusi dzejoli «Ziedi».

Rainis, pēc šīs vēstules konteksta spriežot, to nedaudz pārveidotu bija

gribējis ietvert jau 1926. g. publicētajā dzejoļu ciklā «Rudens dziesmas»

(sķat. KR, 5. sēj., 1978, 600.—601. lpp.). Tomēr dzejolis «Ziedi» publi-

cēts tikai 1928. g. 17. dcc. JZ kā Raiņa dzejolis. Pēc A. Birkerta zi-

ņām, B. Skujeniece «šo epizodi ieskatīja par gadījumu, kur Rainis

mākslas formu un viņas dzeju izlietojis, lai pateiktu viņai lietas, ko

citādi tas nebūtu varējis» (Rainis J. Aizas ziedi. R., 1937, 160. lpp.).

2
Domāta Raiņa luga «Suns un kaķe», kuras pirmizrāde notika Na-

cionālajā teātrī 1928. g. 19. decembrī.

8 Dv bist nicht aul den Hund gekommen (vācu vai.) — Tu neesi

izputējusi.

4 lespējams, ka šī Raiņa norāde attiecas uz B. Skujenieces dzejoli

«Es tevi mīlu...» (skat. KR, 5. sēj., 1978, 601. lpp.).

627.

P. Bezručam

Rīgā 1929. gada 16. janvāri (394. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules fotokopijas (128216).

Tulkojuma pirmpublicējums. Saglabājies melnraksts vācu valodā (18261),

ar datējumu «15.1.29.». Melnraksta tulkojuma pirmpublicējums LM I,

442. lpp. Adresāts noteikts pēc satura.

1 «Slezskē Pisnē» (tulkojumā: «Silēzijas dziesmas») — P. Bezruča

dzejoļu krājums; iznāca 1909. g. un ar tajā izteikto tautas protestu vei-

cināja čehu reālistiskās un revolucionārās dzejas attīstību; krājums ar

1929. g. 8. janv. rakstītu P. Bezruča veltījumu glabājas Raiņa personis-

kajā bibliotēkā (121228).

2 Raiņa lugu «Jāzeps un viņa brāļi» un «Pūt, vējiņi!» tulkojumi
vācu valodā.

3 Ir atrasts tikai P. Bezruča dzejoļa «Kalnracis» atdzejojums, kuru

Rainis pārtulkoja 1927. g. 7. jūl. (tā paša gada 10. jūl. publicēts Scd).

Tas, jādomā, tulkots no P. Bezruča grāmatas vācu izdevuma, kas glabā-

, jas Aspazijas personiskajā bibliotēkā, «Lieder eines schlesischen Berg-

manns. Aus dem tsckecb.is.chen ūbersetzt von R, Fuchs» (30923).
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4 Ir saglabājusies ari P. Bezruča atbilde (18240; publicēta LM I,

442.—443. lpp.)» kas rakstīta 1929. g. 20. janv, un kurā Rainim izteikta

pateicība par atsūtītajām lugām.

628.

K. Rudzītei

Rīgā 1929, gada 24. februārī (395. lpp.)

Vēstule (139833), Pirmpublicējums.

1 Saglabājušās ziņas tikai par K. Rudzītes lugu «Maliena», kura iz-

rādīta Nacionālajā teātri (pirmizrāde 1930. g. 10. dcc).

629.

J. Eliasbergam

Rīgā 1929. gada 9. martā (395. lpp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstīta vēstules melnraksta (18271;

18250). Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts noteikts pēc satura.

1 J. Eliasbergs bija ārsts (vēlāk viens no pirmajiem Nopelniem ba-

gātajiem ārstiem mūsu republikā) un 1905. gada revolūcijas dalībnieks.

630.

O. Kliģerei

Varšavā 1929. gadā, ap 25. martu (396. lpp.)

Atklātne (15734). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura un daļēji izlasāma Varšavas pasta zīmoga. Atklātne adre-

sēta O. Kliģerei uz Brīvības ielu Rīgā.

631.

O. Kliģerei
Vīnē 1929. gada 29. martā (396. lpp.)

Atklātne (15735). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Vīnes

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Brīvības ielu Rīgā.

632.

Aspazijai

Venēcijā 1929. gada 1. aprīlī (396. lpp.)

Atklātne (16009). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Venēcijas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā.

1 Palestinaamt — jādomā, Palestīnas Ārlietu ministrija vai sūtnie-

cība.
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633.

O. Kliģerei

Venēcijā 1929. gada 1. aprīli (397. lpp.)

Atklātne (15736). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Venēcijas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Brīvības ielu Rīgā,

634.

A. Paeglei

Venēcijā 1929. gada 1. aprīlī (397. lpp.)

Atklātne (139830). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Venēci-

jas pasta zīmoga. Atklātne adresēta: M-me A. Paegle. Grēcinieku

ielā 14, Riga, Latvia. .

635.

B. Skujeniecei

Venēcijā 1929. gada 1. aprīlī (397. Ipp.)

Atklātne (124908). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Venēcijas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta B. Skujeniecei uz Marijas ielu Nr, 19

Rīgā.

1 Raini Dambekalnu — B. Skujenieces dēlu.

636,

O. Kliģerei

Lauranā 1929, gada 3. aprīlī (397. Ipp.)

Atklātne (15737). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lauranas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Brīvības ielu Rīgā.

1 Lauranā — pilsēta Itālijā, Adrijas jūras piekrastē, netālu no zie-

mas kūrorta Abacijas un ostas pilsētas Fiumes.

2 Dalmācija — Dienvidslāvijas novads Adrijas jūras piekrastē, augsts

līdzenums ar subtropisku veģetāciju un bagātīgiem nokrišņiem.

637.

Aspazijai

Lauranā 1929. gadā, ap 3.-4. aprīli (398. lpp.)

Atklātne (16012). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura un nākamās atklātnes Aspazijai, kura datēta ar 1929. g.

5, aprīli, Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā,
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638.

Aspazijai

Lauranā 1929. gada 5. aprīlī (398. lpp.)

Atklātne (120391). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lauranas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā.

1 Bora — Adrijas jūras rietumu piekrastei raksturīgs ļoti stipra,

sauss, griezīgi auksts vējš.

639,

O. Kliģerei

Lauranā 1929. gada 5. aprīlī (398. lpp.)

Atklātne (15738). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lauranas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Brīvības ielu Rīgā,

640.

Aspazijai
Lauranā 1929. gada 6. aprīlī (399. lpp.)

Atklātne (16013). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura

un Raiņa 1929. g. 11. aprīļa atklātnes Aspazijai. Saglabājusies vēl otra

līdzīga satura atklātne (123973) Aspazijai, kurai nav pasta zīmoga

(acīmredzot tā nav nosūtīta). Abas atklātnes adresētas Aspazijai U2

Baznīcas ielu Rīgā.

641.

O. Kliģerei

Lauranā 1929. gada 8. aprīlī (399. lpp.)

Atklātne (15739). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Lauranas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Brīvības ielu Rīgā.

642.

O. Kliģerei
Lauranā 1929. gada 10. aprīlī (399. lpp.)

Vēstule (139124). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura.

Lauranas pasta zīmogs — «11.4.29.». Vēstule adresēta O. Kliģerei uz

Brīvības ielu Rīgā.

643.

Aspazijai
Triestā 1929. gada 11. aprīlī (401. lpp.)

Atklātne (107219). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Triestas

pasta zīmoga, Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā,
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644.

J. Sudrabkalnam

Fiumē 1929. gada 11. aprīlī (402. lpp.)

Atklātne (FBR, J. Sudrabkalna f., 10). Pirmpublicējums. Datējums no-

teikts pēc Fiumes pasta zīmoga. Atklātne adresēta: Mr. Sudrabkaļus.

«Pēdējā Brīdī» red. Lūdzu nodot. Rīgā — Latvia.

1 J. Sudrabkalns bija publicējis rakstu «Ceļu jauniem dzejniekiem»

(Scd, 1926, 16. okt., 233. nr.), kurā aicināja būt taisnīgākiem, iecietīgā-

kiem pret jaunajiem autoriem. Rainis un Aspazija to bija uztvēruši kā

pret viņiem vērstu pārmetumu. Aspazija tajā pašā dienā bija ieradu-

sies laikraksta redakcijā un emocionāli izteikusi savu sašutumu. Nāka-

majā dienā J. Sudrabkalns aizsūtīja Rainim garu atvainošanās vēstuli.

645.

Aspazijai

1929. gada 12. aprīlī (402. lpp.)

Atklātne (16014). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura. Uz

atklātnes Brindizi pasta zīmogs. Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznī-

cas ielu Rīgā.

1
Brindizi — ostas pilsēta Adrijas jūras krastā (Itālijas «zābaka pa-

pēdī»), ātro tālsatiksmes tvaikoņu piestātne ceļā no Itālijas uz Ēģipti,

Indiju un arī uz Palestīnu.

646.

O. Kliģerei

1929. gada 12. aprīlī (403. lpp.)

Atklātne (15733). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura. At-

klātne adresēta O. Kliģerei uz Brīvības ielu Rīgā.

647.

Aspazijai
Haifā 1929. gada 23. aprīlī (403. lpp.)

Atklātne (16010). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Haifas pasta

zīmoga. Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā.

1 Ģenecaretes ezers atrodas Jordānas iegruvē jeb Gorā; Ģenecarete

bija šī ezera nosaukums mūsu ēras sākumā, vēlāk to sāka dēvēt par

Tibērijas jeb Galilejas jūru,
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648.

O. Kliģerei

Haifā 1929. gada 23. aprīlī (403. lpp.)

Atklātne (15743). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc satura,

Haifas pasta zīmoga un iepriekšējās atklātnes Aspazijai. Atklātne adre-

sēta O. Kliģerei uz Brīvības ielu Rīgā.

649.

O. Kliģerei

Jeruzalemē 1929. gadā, ap 25. aprīli (404. lpp.)

Atklātne (139125). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Brīvības ielu Rīgā.

650.

Aspazijai

Telavivā 1929. gadā, ap 23. aprīli — 1. maiju (404. lpp.)

Atklātne (16015). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts pēc

satura. Atklātne adresēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā.

. 1 Makabi — ebreju nacionāli reliģiskie svētki par godu jūdu brīvī-

bas cīnītājiem — t. s. makabejiem, kuri sacēlās pret sīriešu virskundzību

(165.—135. g. p. m. ē.).

651.

O. Kliģerei

Telavivā 1929. gada 6. maijā (404. lpp.)

Atklātne (15740). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Telavivas

pasta zīmoga. Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Brīvības ielu Rīgā.

1 Telavivā (ivritā) — pavasara kalns.

652.
~""T

*

1.

Aspazijai
Telavivā 1929. gadā, ap 6. maiju (405. lpp.)

Atklātne (16016). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura un Raiņa iepriekšējās atklātnes O. Kliģerei. Atklātne adre-

sēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā.
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A. Paeglei
Telavivā 1929. gadā, ap 6. maiju (405. ipp.)

Atklātne (139832). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc līdziga satura Raiņa atklātnēm O. Kliģerei (1929. g. 6, maijā) un

Aspazijai (1929. g.( ap 6. maiju). Atklātne adresēta A. Paeglei uz Grē-

cinieku ielu Rīgā.

1 Attēls uz atklātnes.

8 1929. g. 1. maijā Rainis Telavivā uzstājās mītiņā, kurā piedalījās

aptuveni 10 000 strādnieku. Kā stāsta Raiņa ceļabiedrs B. Livšics, Rainis

esot runājis par sociālismu un 1. Maija nozīmi.

654.

O. Kliģerei

Kairā 1929. gada 9. maijā (405. Ipp.)

Atklātne (15741). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc Kairas

pasta zīmoga, Atklātne adresēta O. Kliģerei uz Brīvības ielu Rīgā.

1
T.i. — faraoniem.

655.

Aspazijai

Kairā 1929. gadā, ap 9. maiju (406. lpp.)

Atklātne (16016a). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura un iepriekšējās Raiņa atklātnes O. Kliģerei. Atklātne adre-

sēta Aspazijai uz Baznīcas ielu Rīgā.

656.

A. Paeglei

Kairā 1929. gadā, ap 9. maiju (406. lpp.)

Atklātne (139831). Pirmpublicējums. Aptuvenais datējums noteikts

pēc satura un iepriekšējām O. Kliģerei un Aspazijai rakstītajām atklāt-

nēm. Atklātne adresēta A. Paeglei uz Grēcinieku ielu Rīgā.



KOMENTĀROS LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

A — žurnāls «Atpūta»

C — žurnāls «Celtne»

DL — laikraksts «Dienas Lapa»

DzD — J. Raiņa kopoti raksti «Dzīve un daibi», R., 1925

f. — fonds

FBR — LPSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas

r Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa
JPA — laikraksts «Jaunās Pēterpils Avīzes»

JZ —
laikraksts «Jaunākās Ziņas»

KR — J. Raiņa Kopotu rakstu zinātniskais izdevums 30 sē-

jumos
LM I — Literārais mantojums, 1. sēj. R., 1957

LM II — Literārais mantojums, 2. sēj. R., 1961

MVM — žurnāls «Mājas Viesa Mēnešraksts»

RGGr — Raiņa gadagrāmata
RLMVM — Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs

Scd — laikraksts «Sociāldemokrāts»

VBR — V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas Reto grā-

matu un rokrakstu nodaļa
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DARBU RĀDĪTĀJS

Aforismi prozā — J. V. Gētes grāmata — 290

Aizas ziedi — Raiņa dzejoļu krājums (1937) — 598

Altlivische Sage, skat. Vanems Imanta

Andreja Upīša simtgade —
rakstu krājums (1977) —

533

Andrejs Upīts — K. Krauliņa grāmata (1963) — 533

Anfrage, arī Erklārung und Anfrage, skat. Paskaidrojums no Stokhol-

mas izgājušās intrigas lietā

Ansiedlung, skat. Kolonija

Ansiedlungshilfe, skat. Palīdzība nometinātajiem

Apcerējums par latviešu tautas mitoloģiju — vācu zinātnieka V. Man-

harta darbs (1869) — 444

Aprīļa tēzes, skat. Par proletariāta uzdevumiem šinī revolūcijā

Arājdēls — Zeltmata luga (1924) — 555, 556

Aspazija — Aspazijas luga (1923) —
547

Aspazija un viņas dzeja — Antona (A. Birkerta) referāts (1916) — 486

Atgūto zemju robeža (1916) — 106, 468

Atmiņas par Latviju — Latvijas delegācijas hektografēts izdevums

Versaļas miera konferencei (1918) — 246, 522

Atriebēja — Aspazijas luga (1887) — 288

Atskaņu jeb rīmju hronika, skat. Vecākā Livonijas atskaņu jeb rīmju

hronika .

Atziņas — K. Egles sastādīts latviešu rakstnieku autobiogrāfiju krājums

(I—III, 1923, 1924) —
557

Augstrozes meitiņa — Raiņa neuzrakstīta luga (15, 198—199) — 543

Augu mitoloģija — itāļu zinātnieka A. dc Gubernatis grāmata (1878—

1880) — 444

Ausekļa raksti — iesp., Raiņa raksts, DL, 1888, "11. jūn., 133. nr. —

322

Ausma — A. Brigaderes luga (1922) — 548

Ave, sol! = Raiņa poēma (1910) (2, 5—59) — 306

Babiloniešu un asīriešu reliģija — vācu literatūrzinātnieka A. Ungnada

grāmata (1921) r- 543
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Baltā grāmata — J. Jaunsudrabiņa tēlojumu krājums (1914) — 29, 30

Balti, latvieši un vācieši — šveiciešu zinātnieka O, A. Forela raksts

(1917) — 500

Baltijas jautājums pasaules karā un krievu revolūcijā — F. Veisa

(F. Mendera) brošūra (1917) — 502

Baltijas progresisti — iesp., Raiņa raksts, DL, 1888, 27. maijā, 121, nr. —

322

Baltijas provincēs — šveiciešu žurnālista Sivrjē raksts (1915) — 46

Baltijas provinču jautājumā — 105

Baltijas provinču — Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes vēsture no vis-

vecākajiem laikiem līdz to patstāvības norietam —: baltvācu

vēsturnieka O. Rūtenberga apcerējums (1880) — 40

Baltijas vēsture, skat. Baltijas provinču — Vidzemes, Igaunijas un

Kurzemes vēsture no visvecākajiem laikiem līdz to patstāvības

norietam

Baltische Būrgerkunde: Versuch einer gemeinverstandlichen Darstellung
der Grundlagen des politischen und sozialen Lebens m den Ost-

seeprovinzen Russlands, skat. Ziņas par Baltijas iedzīvotājiem:

Krievijas Baltijas provinču politiskās un sociālās dzīves pamatu

populāra attēlojuma mēģinājums

Bārenis — Andrieva Niedras stāsts (1900) — 220, 514

Bārenis un Brūnā — divu sižetiski saistītu A. Niedras stāstu izdevums

(1901) — 220, 224, 514

Beitrāge zur Mvthologie des lettischen Volkes, skat. Apcerējums par

latviešu tautas mitoloģiju

Birutas Skujenieces sarakstīšanās ar Aspaziju un Raini — A. Birkerta

raksts (1959) — 553

Bismarks zem nelaiķa ķeizara un zem tagadējā — iesp., Raiņa raksts,

DL, 1888, 8. jūn., 130. nr. — 322, 562

Boass un Rute — Aspazijas luga (1925) — 380

Boriss Godunovs — krievu komponista M. Musorgska opera —; 351,

352, 577

Brīvās Latvijas radītājs savā dzīvē un darbā — V. Eglīša raksts

(1919) — 527

Brīvie latvieši un igauņi — G. Merķeļa darbs (1820) — 512

Brūnā — Andrieva Niedras stāsts (1900) — 220, 514

Buda, skat. Būdas dzīve

Būdas dzīve — vācu zinātnieka H. Muha darbs — 78

Cars Nikolajs II
—

šveiciešu zinātnieka O. A. Forela raksts (1917) —

500

Ceļu jauniem dzejniekiem — J, Sudrabkalna raksts (1926) — 602

Cilvēkmīlestības augstā dziesma — Šveices publicista A. Zāgera raksts

(1921) — 544 -

Cīņa par nākamību — Aspazijas novele (1894) — 294
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Cīņa dēļ tiesībām — vācu jurista R. Jēringa grāmata (1872) . — 571

Dans les provinces Baltiqus, skat. Baltijas provincēs

Daodedzin — ķīniešu filozofa Laodzi grāmata — 306, 551

Darba trūkums Anglijā — nezināma autora raksts (1888) — 562

Darbs — A. Švābes romāns (1922) — 364

Darbs un prieks — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Gals un

sākums» (1912) (2, 283) — 482

Das Giigamesch-Epos, skat. Gilgameša eposs

Daugava — Raiņa dramatiska poēma (1919) (12, 175—242) — 410, 411,

415, 532, 533

Davels — šveiciešu rakstnieka V. Rosela drāma (1898) —474

Der Kampf ums Recht, skat. Cīņa dēļ tiesībām

Der Krieg und die baltische Frage, skat. Karš un Latvijas liktenis

Der poetische Orient, skat. Poētiskie Austrumi

Der verlorene Sohn, skat. Pazudušais dēls

Deutscher Katechismus, skat. Vācu katehisms

Deutsch-litauisches W6rterbuch von Friedrich Kurschatt, skat. Vācu-

lietuviešu vārdnīca, Fridriha Kuršata sastādīta

Deux poets letton, skat. Divi latviešu dzejnieki

Die Baltische Frage im Weltkrieg und m der russischen Revolution,

skat. Baltijas jautājums pasaules karā un krievu revolūcijā

Die freien Letten und Esten, skat. Brīvie latvieši un igauņi

Die Graber des namenlosen Helden — iesp., Raiņa dzejolis Mūsu va-

roņu kapi

Die Kultur der Renaissance m Italien, skat. Renesanses kultūra Itālijā

Die Letten vorzūglich m Lievland am Ende des philosophischen Jahr-

hunderts, skat. Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimta

beigās

Die lettische Revolution, skat. Latviešu revolūcija

Die lettischen Sonnenmvthen, skat. Latviešu Saules mīti

Die Religion der Babvloner und Assvrer, skat. Babiloniešu un asīriešu

reliģija

Die Vorzeit Livlands, skat. Vidzemes senatne

Dievs svētī Baltiju — dziesma ar Baumaņu Kārļa vārdiem — 445

Dievs un Velns — Raiņa neuzrakstīta luga (15, 59—64) — 543

Dievs un Velns — J. Lautenbaha dzejojums (1885) — 294, 544

Diplomāti un viņu atbildība — iesp., Raiņa raksts, DL, 1888, 9. maijā,

105. nr. — 322

Divi latviešu dzejnieki — šveiciešu žurnālista G. Brošē raksts (1915) —

76, 456

Domas par mūsu rakstību — iesp., Raiņa raksts, DL, 1888, 18. maijā,

113. nr. — 322

Dzejnieks Sienāzis — E. Prūsas luga (1923) — 559



Dziesminieki — P, Ērmaņa sastādītā latviešu lirikas antoloģija (1923) —

551

Dzīves vētra —
nenoskaidrota autora darbs

—
289

Dzīvo dāvana mirušajiem — iesp., šveiciešu žurnālista G. Brošē grā-

mata — 94, 464

Dzīvot un atvērties cilvēcei — M. Ķempes raksts (1965) — 587

Ella proksima Oriento, skat. No tuvajiem austrumiem

Emigranta dziesmas — K. Skalbes dzejoļu krājums (1909) — 219

Ērika Jonase
— A. Gulbja luga (1925) —

348

Erklārung m der Anfrage lettischen Gruppe m der Schvveiz, skat.

Paskaidrojums Šveices latviešu grupas jautājumā

Ernani — franču rakstnieka V. Igo luga (1830) — 351, 352, 577, 578

Es tevi mīlu
— B. Skujenieces dzejolis —

598
r

Etnogrāfisko rakstu krājums. 1.—3. sēj.— P. Šmita darbs (1919—

1923) — 513

E. Voltera priekšlasījums par leišu literatūru — Raiņa raksts, DL,

1887, 1. dcc, 276. nr., ar parakstu Petrapiliets (18, 22—25) —

■ ' . '321, 561.

Fabrikas strādnieku dzīvokļi Francijā — iesp., Raiņa raksts, DL, 1888,

18. martā, 63. nr. — 322
.

. .

Fausts — vācu dzejnieka J.. V. Ģērēs dramatiska poēma (I — 1808,

II — 1832), Raiņa atdzejojumā MVM, 1897, ļ.—l2. nr. (16) —

76, 78, 456

Gals un sākums — Raiņa dzejoļu krājums (1912), (2, 497—408) — 237,

. 543

Gara aristokrātisms un veikala sociālisms — J. Akuratera raksts

(1916) — 467 ,

Gefgedchens, skat. Gefgeds . .

Gefgeds — Raiņa iecerēts, bet nesakopots un neizdots Raiņa un Aspa-

zijas kopīgs dzejoļu un vēstuļu krājums vācu valodā — 337,

340, 570 ' '

Geschichte der Renaissance m Italien, skat. Renesanses vēsture Itālijā

Gilgameša eposs — vācu literatūrzinātnieka A. Ungnada grāmata

(1911) — 543

Gilgamešs — babiloniešu-asīriešu eposs
— 295, 306, 543, 551

Glūcka bībeles tulkojums, skat. Tā svēta grāmata

Godalgas izsolījums — iesp., Raiņa raksts, MVM, 1899, 7. nr. — 322,

562

Gorkija «Latviešu krājums», skat. CSoproiK AaTbimcKoir AHTepaTvpu

Gotharda privilēģija — Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera sastādīts

likumu krājums (1570) —
445 ;

Grāmatu galds. Mazie Dunduri — iesp., Raiņa raksts, DL, 1888, 10. maijā,

106. nr. — 322

Ģertrūde —
M. Pēkšēnas luga (1870) — 309, 310

609
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Handbuch der litauischen Sprache, skat. Lietuviešu valodas rokasgrā-

mata

Henricus — Raiņa iecerēts, bet neuzrakstīts romāns — 290

Hernani, skat. Ernani

Hilferufa protests, arī Pretraksts pret «Hilferufu», skat. Paskaidrojums

no Stokholmas izgājušās intrigas lietā

Hilferufs jeb Hilferuf des russischen Fremdvoiker, skat. Krievijas cit-

tautībnieku palīgā sauciens

lija Muromietis — Raiņa luga (1922) (12, 243 -452) — 116—118, 326,

517, 544, 565

Indoģermāņu valodu salīdzinošā vārdnīca — baltvācu valodnieka A. Fika

grāmata (1868) — 215

Indrāni — R. Blaumaņa luga (1904) — 556

Indriķa hronika, arī Livonijas hronika
—

Latviešu Indriķa latīniski

uzrakstīts darbs (1227) — 35, 40, 513

Indulis un Ārija — Raiņa luga (1911) (10, 5—306) — 21, 78, 185, 195,

219, 295, 428, 435, 458, 468, 497, 504, 514, 535

Īrija un Gladstons — Raiņa raksts, DL, 1887, 8. okt., 230. nr. (18,

29—31) —
321

Iz Gothes jaunām dienām — Raiņa raksts, MVM, 1901, 9.—10. nr.

(18, 267—281) — 322, 562

Jānis Zālītis atmiņās un apcerēs, dienasgrāmatas lappusēs, vēstulēs —

grāmata (1984) —
554

Jautātāja meitene — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājuma «Gals

un sākums» pirmizdevumā (2, 262) —
482

Jāzeps, skat. Jāzeps un viņa brāļi

Jāzeps un viņa brāļi — Raiņa luga (1919) (11, 5—268) — 7, 21, 100,

113, 195, 207, 217, 219, 222, 229, 230, 233, 245, 250, 251, 254—256,

258, 266, 269, 293, 320, 327, 337, 347, 349, 355, 363, 423, 428,

451, 456, 465, 466, 509, 515, 524, 530, 540, 543, 544, 546, 560, 575,

584, 587, 592, 597, 598

Joseph, skat. Joseph und seine Brūder

Joseph und seine Brūder — Raiņa luga «Jāzeps un viņa brāļi» Aspa-

zijas tulkojumā vācu valodā (1921) — 294, 380, 543

J. Rainis. Biogrāfiska skice — A. Birkerta apcerējums (1912) — 536

J. Rainis, der Dichter des lettischen Proletariāts. (Zu seinem 50 Ge-

burtstage), skat. Rainis, latviešu proletariāta dzejnieks (sakarā ar

viņa 50. dzimšanas dienu)
J. Rainis. Monogrāfija — A. Birkerta grāmata (1919) —

536

J. Raiņa daiļrade — rakstu krājums (1954) — 533, 579

Jūras sagša — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums JZ, 1925, 14. maijā,

107. nr. (5, 446) — 589

Kāds vārds par dzīvajiem un nedzīvajiem miroņiem — P. Dauges
raksts (1916) — 466



Kajs Grakfas
— Raiņa nepabeigta luga (1920—1921) (14, 329—434) —

223, 233

Kalevala — somu tautas eposs — 289

Kalnracis — P. Bezruča dzejolis, Raiņa atdzejojumā Scd, 1927, 10. jūl.,

150. nr. (8, 416—417) — 598

Kā mazā Zenta izglābās no precenieka — O. Kiiģeres stāsts (1925) —

319, 560

Kanclera protests, ari Kanclera pretraksts, Kanclerprotests, skat. Pro-

testa rezolūcija pret nodomāto Latvijas pievienošanu Vācijai

Kara gājiens pret Raini — ārzemēs dzīvojošu latviešu marksistu atklāta

vēstule Rainim (1913) —
434

Karaļmeita — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums DL literārajā pielikumā,

1899, 30. janv., 24. nr., ar virsrakstu «Teika» (1, 52—53) — 482

Karš un bērnu mirstība — A. Kirhenšteina raksts (1916) — 476, 487

Karš un Latvijas liktenis. Vēsturiski politisks apcerējums par Baltijas

jautājumu —
F. Ciņa (F. Cielēna) brošūra (1918) — 519

Kas ir Ūsiņš? Raksts par latviešu mitoloģiju — R. Auniņa raksts

(1884) — 444

Kastaņolā — Raiņa atmiņu grāmata (1928) (17, 5—140) — 383, 384,

386, 423, 458, 592—594

Kolonija — raksts laikrakstā «Neue Zūricher Zeitung» (1919) — 254,
525

Komunistu un zemnieksavienībnieku nespēka dusmas — F. Cielēna

raksts (1920) —
538

Kopā ar Raini — K. Freinberga grāmata (1974) — 504

Kopoti raksti 1.—2. sēj. — Raiņa Kopotu rakstu 1. izdevums (1912.—

1914.) — 442, 482

Krauklītis — Raiņa luga (1920) (12, 5—173) — 217, 218, 232, 266, 267,

410, 411, 494, 516

Krievijas cittautībnieku palīgā sauciens — baltvācu reakcionāru uz-

saukums (1916) — 119, 121, 122, 126, 127, 129, 130, 133, 149,

473, 475

Krišjānis Barons — A. Baumaņa monogrāfija (1935) — 466

Kultūrvēsturiski skati iz zemju dzīves — Raiņa raksts, MVM, 1900,
5. nr. (18, 172—183) — 322, 562

Ķeizariskās ģeogrāfiskās biedrības pētījumi par leišiem un latviešiem —

Raiņa raksts, DL, 1887, 23. martā, 65. nr., ar parakstu Pēterpi-

liets (18, 14—17) — 321, 561

Lāčplēsis — A. Pumpura eposs (1888) — 214, 512

Laikmeta taisnajam — M. Ķempes dzejolis (1926) — 587

Landera vēsture, skat. Latvijas vēsture: Kultūrvēsturiski apcerējumi

Langgev/ūnsehte Lettische Postill, skat. Postilla jeb sprediķu grāmata

Latvieši, arī Latvieši Vidzemē, sevišķi filozofiskā gadsimta beigās —

G. Merķeļa darbs (1796) — 37, 512

611
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Latvieši (AaTßiuiiī) — Raiņa apcerējums, pirmpublicējums krievu va-

lodā grāmatā «OopMbi HaņuoHaAbHoro ABiDKeHHH b ooßpeMeHHbix

roeyAāpcTßax. ABCTpo-BeHrpHa. PocChh. TepMaHHH» (1910), ar

parakstu R. Pētersons (18, 403—439) —
444

Latvieši — nezināma autora raksts žurnālā «Les Annales des Nationa-

litēs» (1915) — 43, 44, 445

Latviešu gramatika — baltvācu valodnieka A. Bīlenšteina grāmata

(1886) — 215, 220

Latviešu krājums, skat. C6opunK AaTbirncKOH AirrepaTvpbi

Latviešu literatūras krājums, skat. CdopHHK AāTbimcKOH AHTepaTvpM

Latviešu literatūras vēsture — Līgotņu Jēkaba grāmata (1908) — 38,

217

Latviešu literatūras vēsture — šveiciešu žurnālista G. Brošē iecerētais

darbs — 77

Latviešu mitoloģija — P. Šmita grāmata (1918) — 513

Latviešu muzikāliju katalogs —A. Kalniņa grāmata (1914) — 513

Latviešu rakstniecības teorija -— J. Kalniņa grāmata (1892) — 513

Latviešu revolūcija — vācu publicista A. Tranzē-Rozeneka darbs

(1906—1907) = 45

Latviešu rokasgrāmata — baltvācu mācītāja G. Manceļa pārlabots un

papildināts luterāņu pirmās rokasgrāmatas (1586—1587) izdevums

latviešu valodā (1631) — 445

Latviešu Saules mīti — vācu zinātnieka V. Manharta grāmata (1875) —

183, 444, 475, 496

Latviešu-slāvu literatūras un mākslas sakari — rakstu krājums

(1982) — 546, 587

Latviešu tautas dziesmas — Jurjānu Andreja apkopotais latviešu tau-

tasdziesmu krājums (1884) —
513

Latviešu tautas pasakas — A. Lerha-Puškaiša sastādītais pasaku un

teiku krājums (I—VII, 1891—1903, sākot ar V, — «Latviešu

tautas teikas un pasakas») — 508

Latviešu teikas iz Malienas 1.—3. burtn.
— J. Krēsliņa sastādītais lat-

viešu teiku kopojums (1888—1891) — 508

Latviešu valodas mācības sistemātisks kurss. 1.—3. d. — A. Stērstes

sastādītā mācību grāmata (1879—1880) — 512

Latviešu vārdnīca — vācu valodnieku K. K. Ulmaņa un G. Bražes

vārdnīca (I — 1872, II — 1880) — 215, 226

Latviešu zemnieks — F. Roziņa grāmata (1904) — 37, 444

Latvijas sociāldemokrātija un nacionālais jautājums — I. Apines grā-

mata (1974) — 416, 469

Latvijas vēsture: Kultūrvēsturiski apcerējumi. 1.—3. d. — K. Landera

darbs (1908—1909) — 34

Latvijas «vislielākās partijas» politiskais bankrots — P. Stučkas raksts

(1920) — 538
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Latvju kultūras vēsture — A. Švābes darbs 3 sējumos (1921—1923) —:

286, 536

Latvju tautas mūzikas materiāli. I—IV burtn. — A. Jurjāna sastādī-

tais izdevums (1884—1912) — 513

Lauztās priedes — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums gadagrāmatā «Burt-

nieks», 1901 (1, 137) — 245, 482

Ledus un sirds — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums JZ, 1926, 30. apr.,

95. nr. (5, 399) — 572

Le Major Davel, son vie et son mort. Notēs biographiques et histori-

ques, skat. Majors Davels, viņa dzīve un nāve. Biogrāfiskas un

vēsturiskas piezīmes

Lerha krājumi, skat. Latviešu tautas pasakas
Les Etats-Unis dc la Terre, skat. Pasaules valstu savienība

Les Lettons, skat. Latvieši, raksts žurnālā «Les Annales des Nationalitēs»

Lettische Grammatik, skat. Latviešu gramatika
Lettische Lyrik — latviešu dzejas antoloģija vācu valodā (1924) — 390

Lettische Revolution, skat. Latviešu revolūcija

Lettisches W6rterbuch, skat. Latviešu vārdnīca

Lettus, das ist VVortbuch sampt angehengtem tāglichem Gebrauche der

Lettischen Sprache, skat. Lettus, tā ir vārdnīca ar pievienotu

latviešu valodas ikdienas lietojumu

Lettus, tā ir vārdnīca ar pievienotu latviešu valodas ikdienas lietojumu—

baltvācu valodnieka un mācītāja G. Manceļa sastādītā latviešu

valodas vārdnīca (1638) — 445

Līdzvainīgie — V. Eglīša romāns (1917) — 527

Lieder eines schlesischen Bergmanns, skat. Silēzijas dziesmas

Lietuviešu-vācu vārdnīca, Fridriha Kuršata sastādīta — lietuviešu va-

lodnieka F. Kuršata darbs (1883) —
448

Lietuviešu valodas rokasgrāmata — vācu valodnieka lituānista A. Šlei-

hera darbs (1856—1857) —
448

Lietuviešu valodas vārdnīca — lietuviešu valodnieka G. Neselmana

darbs (1851) — 448

Lietuvilj kalbos žodvnas, skat. Lietuviešu valodas vārdnīca

Līgotnes. Latviešu tautas dziesmu virkne ar klavieru pavadījumu —

J. Vītola harmonizēto latviešu tautasdziesmu tekstu izdevums

(1908) — 513

Ligne des pays rentres, skat. Atgūto zemju robeža

Likuma projekts par strādnieku apdrošināšanu Vācijā — Raiņa raksts,

DL, 1887, 21. nov., 268. nr. (18, 32—34) — 321, 562

Litauisch-deutsches VVorterbuch von Friedrich Kurschat, skat. Lietu-

viešu-vācu vārdnīca, Fridriha Kuršata sastādīta

Literārais mantojums — materiālu krājums par Raiņa dzīvi ūn darbu

(I — 1957, II— 1961) — 434, 439, 447, 457, 467, 482, 494, 504, 515,

518, 545, 547, 562, 564, 568, 578, 581—583, 598, 599



614

Livlāndisches Sagenbuch (Livlāndische Sagen), skat. Livonijas teiku

grāmata

Livonijas teiku grāmata —
baltvācu vēsturnieka F. Blnemana sastādītais

teiku krājums (1897) — 289, 543

Logam garām — Raiņa < dzejolis, pirmpublicējums JZ, 1926, 24. apr.,

90. nr. (5, 401) — 572

Lopārstniecība — A. Kirhenšteina grāmata (1914) — 442

Lutera katķisms, skat. Vācu katehisms

Maģistra Voltera ziņojums Ķeizariskās ģeogrāfijas biedrības Etno-

grāfiskās nodaļas sēdē 30. okt. m. d. — Raiņa raksts DL, 1887,

2. nov., 251. nr., ar parakstu Pēterpiliets (18, 18—21) — 321,

561

Mahabharata — indiešu nacionālais eposs (ap 4. gs. p. m. ē.) — 105

Majors Davels, viņa dzīve un nāve. Biogrāfiskas un vēsturiskas piezī-

mes — Vīnes universitātes profesora A. Levinsona grāmata

(1896) — 474

Māksla un mākslas kritika latviešu kulturālā attīstībā
— V. Eglīša

raksts (1916) — 467

Maliena — K. Rudzītes luga (1930) — 599

Mani draugi — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Gals un

sākums» (1912) (2, 271) — 56, 450

Mans pēdējais sveiciens Rainim — A. Upīša raksts (1929) — 533

Marats, arī Marata triumfs — Raiņa nepabeigta luga (15, 116—119) —

223, 233

Marks Tvens «Kā vadīju zemkopības laikrakstu» — iesp., Raiņa, raksts

DL literārajā pielikumā, 1887, 1. jūl., 148. nr. —
321

Maya — itāļu zinātnieka A. dc Gubernatis darbs (1872) — 444, 489

Maza tauta ciešanās —
šveiciešu publicista E. Dumerga raksts (1916) —

168, 488

Mazie Dunduri — Raiņa un P. Stučkas humora un satīras krājums

(1888) (7, 5—60) — 321, 325 •

Meine Freunde, skat. Mani draugi

Meklētājam — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums Scd, 1926, 25. apr.,

91. nr. (5, 403) — 572

Melu un patiesības palete — P. Krupņikova grāmata (1980) — 411,

412

Memoire sur la Latvia, skat. Atmiņas par Latviju

Mēness meitiņa — Raiņa dzejoļu krājums (1925) (3, 387 —551) — 552

Mierinājums — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Gals un sā-

kums» (1912) (2, 326) — 56, 450

Mihails Jurjevičs Ļermontovs — Aspazijas raksts (1898) — 322, 562

Mīla stiprāka par nāvi — Raiņa luga (1927) (13,161—309) — 357,

359, 370, 371, 378, 379, 423, 482, 581, 591
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Miroņu varā — J. Akuratera raksts (1916) — 467

Mitologia vedica, skat. Vēdu mitoloģija

Muromietis, skat. lija Muromietis

Muroms, skat. lija Muromietis

Mūsu tautas pasakas. Fr. Brīvzemnieka sakrātas
— F. Brīvzemnieka grā-

mata (1887) — 508

Mūsu varoņu kapi — Raiņa dzejolis (1905), pirmpublicējums DL, 1905,

5. (18.) nov., 245. nr. (1, 263) — 219, 514

Mušu ķēniņš — Raiņa luga (1923) (13, 5—160) — 318, 556, 559

Mūžība. Mana dziesma — A. Papardes (M. Valtera) dzejoļu krājums

(1914) — 438

Mvthologie des plantes, skat. Augu mitoloģija
Nacionālais jautājums un latviešu proletariāts — P. Stučkas darbu iz-

lase (1972) — 416

Naida un maldu slīkšņā — V. Samsona grāmata (1983) — 416

Napoleons I, Napoleons 111 un Bulanžē — iesp., Raiņa raksts, DL,

1888, 27. apr., 95. nr. — 322, 562

Nekad
— Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Tie, kas neaizmirst»

(1911) (2, 196) —
482

Nekaunība — K. Dziļlejas raksts (1924) — 559

Nemierīga sirds — Raiņa tulkoto dzeju krājums (1921) (8, 211—319) —

294, 306, 540, 551

Niedrīšu Vidvuds jeb Varenu vīru darbi Latvijas senatnē — J. Lau-

tenbaha (Jūsmiņa) dzejojums (1891) — 226

No atzīšanas koka
— Aspazijas autobiogrāfija (1919) —

127

No latviešu sociāldemokrātiskās preses bērnības — Raiņa raksts, Scd,

1922, 8. janv., 6. nr. (18, 461—464) — 300, 548

Norimis zars — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Gals un

sākums» (1912) (2, 316) — 482

No tuvajiem austrumiem — bulgāru esperantista un žurnālista I. Kres-

tanova brošūra (1919) —
527

Ornaments, Oriģinālzīmējumu krājums — J. Madernieka darbs (1913) —

512

Pagastu vēsture — A. Švābes grāmata (1926) — 364

Palīdzība nometinātajiem — Panģermāņu savienības uzsaukums (1916) —

171, 173, 174, 412, 491

Par latviešu pūķu mītiem. Apcerējums mitoloģijā — R. Auniņa raksts

(1892) — 444

Par proletariāta uzdevumiem šinī revolūcijā — V. I. Ļeņina darbs

(1917) — 499

Par pusgadsimtu —
krievu rakstnieka P. Boborikina memuāri (1920) —

461

Pasaules valstu savienība — šveiciešu zinātnieka O. A. Forela bro-

šūra (1914) — 58, 451



Paskaidrojums — Scd redakcijas raksts (1920) —
538

Paskaidrojums no Stokholmas izgājušās intrigas lietā — Raiņa un Lat-

viešu komitejas Šveicē parakstīts protesta raksts (1916), pirm-

publicējums vācu valodā laikrakstā «Gazette dc Lauzanne»,

1916, 26. maijā, 144. nr., latviski —
laikrakstā «Baltija», 1916,

3. jūn., 16. nr. (18, 450—451) — 121, 122, 129, 473, 476, 482

Paskaidrojums Šveices latviešu grupas jautājumā — A. Krauzes-Ozoli-

ņas raksts (1916) — 129

Patiesie mantinieki un neaicinātie aizgādņi (Gar Tautas dzejnieka
J. Raiņa literāro mantojumu) — V. Samsona raksts (1978) — 506

Pavasara domas, skat. Ziedu sapņi

Pazudušais dēls — Raiņa dzejolis (1900), pirmpublicējums MVM, 1900,

8. nr., 587. lpp. (1, 30) — 56, 450

Pelēkais barons — V. Eglīša poēma (1909) — 259

Pērkons un Jods, skat. Pērkoņtēvs un Jods

Pērkoņtēvs un Jods — I. Ozolas dzejolis (1927) — 356, 580

Pētījumi par latviešu etnogrāfiju un mitoloģiju — balt-

vācu zinātnieka A. Bīlenšteina darbs (1896) — 444

Piezīme pie Raiņa un Vesmaņa paskaidrojumiem Stučkas lietā —■
K. Baloža raksts (1920) — 538

Pirmā vilšanās un pirmais protests — B. Gudriķes raksts (1980) — 541

Platformas projekts "Latvijas sociāldemokrātijas IV kongresam —

V. I. Ļeņina darbs (1915) — 418

Poēma par Lāčplēsi, skat. Lāčplēsis

Poētiskie Austrumi — dažādu dzejnieku dzejoļukrājums vācu valodā
—

540

Politiskās partijas Francijā — iesp., Raiņa raksts, DL, 1888, 19. martā,

64. nr. — 322, 561

Postilla jeb sprediķu grāmata — G. Manceļa darbs (1654) — 445

Pret spēka politiku Latvijā — Raiņa un viņa domubiedru parakstīts

protests (1919) — 520

Pretraksts pret kancleru, skat. Kanclera protests

Protesta rezolūcija pret nodomāto Latvijas pievienošanu Vācijai —

Raiņa raksts (1916), pirmpublicējums laikrakstā «Volksrecht»,

1916, aprīlī, latviski — laikrakstā «Jaunais Vārds», 1916, 8. jūl.,
154. nr., ar virsrakstu «Protests pret pieteikto Latvijas aneksiju»

(18, 448—449) — 121, 122, 411, 412, 473, 475, 479, 480, 482

Puķu lodziņš — Raiņa dzejoļu krājums (1924) (4, 35—100) — 313,
556

Pumpura poēma, skat. Lāčplēsis

Pūt, vējiņi! — Raiņa luga (1913) (10, 307—471) = 21, 78, 232, 290,

428, 458, 598

Rainis — E. Sokola grāmata (1962) — 550

616
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Rainis kā mākslinieks. Psiholoģiska un estētiska studija — A. Birkerta

raksts (1916) — 536

Rainis, latviešu proletariāta dzejnieks (sakarā ar viņa 50. dzimšanas

dienu) — P. Dauges raksts (1915) — 489

Rainis Padomju Savienības sūtniecībā Rīgā — J. Kļaviņa raksts

(1965) — 546

Rainis par saviem ceļojumiem — B. Gudriķes raksts (1972) — 424

Rainis — plaģitators? — E. Prūsas raksts (1924) — 559

Rainis — revolucionārs domātājs — V. Samsona raksts (1965) — 420

Rainis un čehu kultūra = V. Hausmaņa raksts (1982) — 546, 587

Raiņa drāma — J. Veseļa apcerējums (1925) — 564

Raiņa dzeja — A. Birkerta apcerējums (1917) — 536

Rakstniecības teorija — A. Brača grāmata (1905—1906) — 513

Raudupiete — A. Brigaderes luga (1914) — 555

Rekviēms — V. Plūdoņa poēma (1899) — 219

Renaissance, skat. Renesanses kultūra Itālijā vai Renesanses vēsture

Itālijā

Renesanses kultūra Itālijā — vācu mākslas vēsturnieka J. Burkharta

darbs (1860) — 10, 430

Renesanses vēsture Itālijā — vācu mākslas vēsturnieka J. Burkharta

darbs (1867) — 10, 430

Rīga un Daugava latviešu tautas dzejas atspoguļojumā — J. Vecozola

apcerējums (1918) — 508

Riga und die Dūna im Spiegel der lettischen Volksdichtung, skat. Rīga

un Daugava latviešu tautas dzejas atspoguļojumā

Rīgas notikumi. «Baltijas Vēstnesis» vakardienas numurā raksta no

Jelgavas šādi
— iesp., Raiņa raksts, DL, 1888, 24. maijā,

118. nr. — 322, 561

Rīgas notikumi. Mūsu vecajam biedrim
— nezināma autora raksts

(1888) — 562

Rīmju hronika, skat. Vecākā Livonijas atskaņu jeb rīmju hronika

Rocca di Gandria — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums Scd, 1926, 25. apr.,

91. nr. (17, 72) — 572

Roze, skat. Mīla stiprāka par nāvi

Rudehs dziesma — Raiņa dzejoļu cikls, pirmpublicējums JZ, 1928,

12. nov., 257. nr. un 20. nov., 264. nr. (5, 412—413) — 598

Rūtenberga vēsture, skat. Baltijas provinču — Vidzemes, Igaunijas un

Kurzemes vēsture no visvecākajiem laikiem līdz to patstāvības

norietam

Sabiedrība un avīžniecība. Domas par latviešu kultūras darba apvie-

nošanas ideju — P. Dauges raksts (1915) — 466

Sāmaveda-Araņvaka Samhitā [Sāmaveda — meža dziesmu krājums] —

krievu zinātnieka F. Fortunatova darbs (1875) — 444
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Sapņi un teikas — K. Skalbes dzejoļu krājums (1912) — 219

Saules meita — Aspazijas fantāzija (1894) — 337, 340

Saules mīti, skat. Latviešu Saules mīti

Sestdienas vakars —R. Blaumaņa viencēliena drāma (1908) '— 220

Sidraba šķidrauts — Aspazijas luga (1905) — 540

Sievietes par ārstiem ārzemēs — Raiņa raksts, DL, 1887, 14. sept.,

209. nr. (18, 26—28) — 321, 562

Silēzijas dziesmas — čehu dzejnieka P. Bezruča dzejoļu krājums

(1909) — 394, 598

Sitzungsberichte der GeseUschaft fūr Geschichte und Altertumskunde

zu Riga aus dem Jahre 1873—1936, skat. Vēstures un senatnes

pētniecības biedrības sēžu ziņojumi

Skapēna nedarbi — 2. B. Moljēra komēdija (1671) —
556

Slezskē pisnē, skat. Silēzijas dziesmas

Sociālisms un karš — V. I. Ļeņina darbs (1915) — 413

Souvenirs d' une morte vivante, skat. Dzīvo dāvana mirušajiem

Spēlēju, dancoju — Raiņa luga, pirmpublicējuma sākums laikrakstā

«Jaunās Pēterpils Avīzes», 1916, 2. janv., 1. nr., 20. janv., 6. nr„

nobeigums žurnālā «Taurētājs», 1917, i.—4. nr. (11, 269—478) —

140, 159, 185, 197, 232, 299, 410, 411, 487, 504, 547

Spēlmanis, skat. Spēlēju, dancoju

Spruche m Prosa, skat. Aforismi prozā
Staru spārni pār dūmainu upuru trauku — B. Skujenieces dzejoļu krā-,

jums (1925) — 554

Studien aus dem Gebiete der lettischen Archeologie, Etnographie und

Mvthologie, skat. Pētījumi par latviešu arheoloģiju, etnogrāfiju

un mitoloģiju

Sudrabota gaisma — Raiņa dzejoļu krājums (1922) (3, 252—386) —

547

Suns un kaķe — Raiņa luga (1928) (13, 475—629) — 394, 598

Sveika, brīvā Latvija! — Raiņa dzejoļu krājums (1919) — 533

Tao te king, skat. Daodedzin

Tarass Buļba ■— krievu rakstnieka N. Gogoļa garais stāsts (1835) —

227

Tā svēta grāmata — E. Glika Bībeles tulkojums latviešu valodā

(1689) —
39

1000 lettische Rāthsel, skat. 1000 latviešu mīklu

Tautība un tautības cienīšana — nezināma autora raksts (1888) — 322

Teika, skat. Karaļmeita

Tells, skat. Vilhelms Tells

Tikšanās ar Raini — rakstu krājums (1965) — 578, 587

«Tomēr» — proletariāta dzejnieks — P. Stučkas raksts (1920) — 533,

543
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Treji loki — trīs Raiņa dzejoļu krājumu («Addio bellai», «Čūsku

vārdi», «Uz mājām») apkopojums (3, 9—250) — 538

Trimdenieks — Raiņa neuzrakstīta luga (15, 182—186) — 541

1000 latviešu mīklu — A. Bilenšteina sastādīts un izdots latviešu

mīklu kopojums (1881) — 513

Turaidas Roze, skat. Mīla stiprāka par nāvi

Turaidene, skat. Mīla stiprāka par nāvi

Über den lettischen Drachen Mvthus (Puhkis). Ein Beitrag zur lettischen

Mythologie, skat. Par latviešu pūķu mītiem. Apcerējums par lat-

viešu mitoloģiju

Über Dichtergeist und Dichtung unter der Letten, skat. Par latviešu

dzejas garu un dzeju

Ugunī —
R. Blaumaņa luga (1905) —

555

Uguns un nakts — Raiņa luga, pirmpublicējums krājumā «Rīta Skaņas»

(I cēliens
— 1904); MVM, 1905, 8„ 9„ 11., 12. nr. (9, 165—

314) — 21, 78, 100, 214, 216, 217, 219, 248, 249, 251, 256—258,

311, 334, 340, 410, 411, 424, 428, 468, 508, 510, 511, 514, 523,

527, 554, 568

Une des petites nationalitēs en souffrance, skat. Maza tauta ciešanās

Uz saulaino tāli — V. Plūdoņa poēma (1912) — 437

Uz zilo krastu — Raiņa ceļojuma piezīmes, pirmpublicējums JZ, 1926,

12. maijs — 14. aug., 104. —■ 179. nr., vēlāk grāmatā «Kastaņolā»

(1928) (17, 85—128) — 423, 568, 572

Vācu katehisms — vācu teologa M. Lutera darbs (1529) —
39

Vācu-lietuviešu vārdnīca •— lietuviešu valodnieka Fridriha Kuršata

grāmata (1870—1874) — 448

Vācu parastais paņēmiens — raksts laikrakstā «Dzimtenes Vēstnesis»,

(1915) — 51

Vademecum jeb Lettische Vade mecum, skat. Latviešu rokasgrāmata

Vaidelote — Aspazijas luga (1894) — 219, 229, 230, 337, 340, 379, 591

Vanems Imanta — G. Merķeļa pārstrādāta lībiešu teika (1802) — 512

Vasara, pavasars un ziema — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā

«Latvijas Jaunatne», 1926, 6. nr. (4, 288) — 565

Vecākā Livonijas atskaņu jeb rīmju hronika — nezināma autora uz-

rakstītā hronika (13. gs. beigas). Latviski: Rīmju hronika, M. Ši-

liņa tulkojumā (1893) — 216, 513

Vēdu mitoloģija — itāļu zinātnieka A. dc Gubernatis darbs (1875) —

444

Vēlreiz par miroņiem —
P, Dauges raksts (1916) — 466

Vergleichendes "VVorterbuch der arischen Sprachen, skat. Indoģermāņu

valodu salīdzinošā vārdnīca .

Vēstule redakcijai — K. Baloža raksts (1920) — 538



Vēstures un senatnes pētniecības biedrības sēžu ziņojumi, Rīga, 1873—

1936
—

496

Vēstures liecības pasakās — P. Šmita darbs
— 513

Vidusvīrs — Raiņa dzejolis (1907), pirmpublicējums žurnālā «Rīts»,

1907, 8; nr., 245. lpp., ar virsrakstu «Latvijai» (1, 364) — 482

Vidzemes senatne — G. Merķeļa darbs (1798—1799) — 512

Viena nakts uz Collina di Fulmignano klints — Raiņa dzejolis, pirm-

publicējums JZ, 1926, 24. apr., 90. nr. (17, 71—72) — 572

Wer ist Uhsing? Ein Beitrag zur lettischen Mvthologie, skat. Kas ir

Ūsiņš? Raksts par latviešu mitoloģiju

W6rterbuch der litauischen Sprache, skat. Lietuviešu valodas vārdnīca

Zelta mākonis — Aspazijas autobiogrāfija (1926) — 339

Zelta sietiņš — Raiņa dzejoļu krājums bērniem (1920) — (4, 5—34) —

527

Zelta zirgs — Raiņa luga, pirmpublicējums laikrakstā «Jaunā Dienas

Lapa» feļetona pielikumā, 1910, 12.—87. nr. (9, 355—516) — 78,

90, 195, 219, 222, 233, 319, 320, 337, 348, 462, 504, 560

Ziedi — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums JZ, 1928, 17. dcc, 287. nr.,

(5, 266) — 598

Ziedu sapņi — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums «Saimnieču un zelteņu

kalendārā 1900. gadam», 47. lpp. (1, 93) — 482

Ziemas naktis — K. Skalbes sastādītie krājumi (I = 1907, II —

1908) — 219, 514

Ziemeļa naktis, skat. Ziemas naktis

Ziņas par Baltijas iedzīvotājiem. Krievijas Baltijas provinču politiskās

un sociālās dzīves pamatu populāra attēlojuma mēģinājums

(1908) — 35, 40

Zoological Mvthologie, skat. Zooloģiskā mitoloģija

Zooloģiskā mitoloģija — itāļu zinātnieka A. dc Gubernatis darbs

(1872) — 444

Zur Berūhigung, skat. Mierinājums

Zur Frage der Ostseeprovinzen, skat. Baltijas provinču jautājumā

Zur Frage des Hilferufs, skat. Paskaidrojums no Stokholmas izgājušās

intrigas lietā

BoHHa h Kpuanc couHaAiisMa — meņševiku politiskā darbinieka L. Mar-

tova referāts (1914) — 439

BocnoMHHaHHH — krievu rakstnieka P. Boborikina memuāri (1905) —

461

Avmh BecHOĪr, skat. Ziedu sapņi

Mabh MvpoMen, — krievu teika — 295

Idocncp h ero čpaTbji — Raiņa luga «Jāzeps un viņa brāļi», krieviski

tulkojis J. Masters (Straujāns) (1935) — 233

Hckvcctbo Herpoß — Vladimira Markova (V. Matveja) darbs (1914) —

512
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Kmira 6biahh. Cboa H36paiiHbix o6pa3upß pvccKoā napoAHOH smmea

koh no33HH. H3AaHHe nHToe — krievu biļinu grāmata (1898) —3

544

AaTbirucKaa Hapc-AHaa no33HH. <J)p. TpeHAanA — F. Brīvzemnieka grā-

mata (1869) — 508

AaTßirucKHH c6opHHK, skat. CobpHHK AaTbimcKou AHTepaTypbi

AaTtrmcKoe o6mecTßeHHo-KyAī.TypHoe pasßbiTHe h AaTbimcKaa AHTe»

paxypa— J. Jansona (Brauna) sarakstītais ievads krājumam «C6op-

hhk AaTBimcKOH AHTepaTypbi» (1917) — 519

MaTepuaAbi no STHorpacpHH AaTbimcKoro irAeMenu — F. Brīvzemnieka

grāmata (1881) — 508

riaMHTHHKH AaTbiuīCKoro HapOAHoro TBopnecTßa. Co6pano FlsanoM

CnporacoM — etnogrāfa un folklorista I. Sproga grāmata

(1868) — 477

ripHHiļHnbr b riAacTinrecKiix HCKyccTßax — V. Markova

(V. Matveja) darbs (1914) — 512

C6opHHK, skat. C6opHHK AaTbimcKon AHTepatypbi

C6opHHK AaTbimcKon AHTepaTypbi — krievu rakstnieka M. Gorkija

organizēts latviešu literatūras krājums (1917) — 209, 222, 240,

518

CBHTorop — krievu teika — 295

CenapaTHbre KOHTaKTbi rļapcKOH Pocchh h KaŽ3epoBCKOH FepMaHHn 8

nepsvio Mnpoßyro BOHny — krievu padomju vēsturnieces I, Dja-
komovas raksts (1984) — 483

CKa3Ka 06 HAbe MypOMn;e, KpecTbHHckoM cbrae —
krievu biļina —544

Hto ecTb Ha ne6e? — krievu bibliogrāfa un rakstnieka N. Rubakina

grāmata — 525
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PERIODISKO IZDEVUMU RĀDĪTĀJS

Atpūta, žurnāls (1924—1940) — 437, 438, 444, 445, 449, 452, 453, 457,

459, 460, 462—464, 467, 468, 470, 473—482, 483, 488, 492, 494,

495, 497, 498, 500, 502, 504, 507, 521, 532, 536, 537, 539, 540, 557,

561, 562, 565

Auseklis, žurnāls (1914—1915) — 21, 110, 470

Baltija, laikraksts (1916—1917) — 125, 220, 473, 499

Baltijas Vēstnesis, laikraksts (1868—1906, 1917—1919) — 52, 322, 561

Brīvā Latvija, biļetens (1919) — 264, 528

Brīvais Strēlnieks, laikraksts (1917—1918) — 532

Burtnieks, žurnāls (1927—1936) — 545

Celtne, žurnāls (1929—1937) — 449, 466, 477, 483, 484, 486, 489, 503,

508, 515—518, 535, 542, 563, 582

Ceļi, rakstu krājums (kopš 1961) — 490, 493, 496

Cīņa, laikraksts (kopš 1904) — 111, 199, 230, 238, 239, 489—491, 495,

499, 500, 517

Cīņas Biedrs, laikraksts (1919—1920) — 532, 533, 537, 542

Cīrulītis, skat. Jaunais Cīrulītis

Darba Rīts, žurnāls (1911) — 111, 470

Darbs, žurnāls (1914—1915) — 100

Dienas Lapa, laikraksts (1886—1905, 1913, 1914, 1918) — 51, 52, 111,

184, 248, 285, 321, 322, 449, 518, 535, 561, 562, 567

Domas, žurnāls (1912—1915) — 233, 536

Domas, žurnāls (1924—1934) — 564

Druva, žurnāls (1912—1914) — 220

Dzimtenes Atbalss, laikraksts (1915—1918) — 101, 128, 466, 467, 491

Dzimtenes Vēstnesis, laikraksts (1907—1917) — 51—54, 77, 93, 414,

448, 456, 464, 473, 497

Dzimtenes Ziņas, laikraksts (1916—1919) — 103, 451

Dzīves Atbalss, laikraksts (1914) — 101, 128

Gada grāmata darba tautai, kalendārs (1919) — 527

Jaunā Dienas Lapa, laikraksts (1905—1918) — 21, 22, 146, 434, 473
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Jaunais Cīrulītis, žurnāls (1926—1934) — 356, 370, 580, 587

Jaunais Laiks, laikraksts (1911—1912) — 506, 533

Jaunais Vārds, laikraksts (1914—1913, 1921—1922) — 30, 51, 55, 128,

133, 185, 220, 448, 449, 455, 473, 477, 485

Jaunākās Ziņas, laikraksts (1911—1940) — 290, 308, 319, 342, 365,

374, 378, 391, 536, 539, 545—547, 556, 560, 567, 572, 577, 579,

585, 586, 589, 591, 597, 598

Jaunās Pēterburgas Avīzes, skat. Jaunās Pēterpils Avīzes

Jaunās Pēterpils Avīzes, laikraksts (1915—1916) — 98, 99, 113, 140,

185, 232, 466

Jaunības Tekas, žurnāls (1920—1930) — 588

Jauno Straume, laikraksts (1921—1934) — 573

Karogs, žurnāls (kopš 1940) — 424, 446, 520, 557, 564, 565

Komunists, skat. Kommvhhct

Korespondences Lapas, skat. Latviešu Preses Korespondences Lapas

Krievijas Cīņa, laikraksts (1918—1930) — 532, 582

Krievijas Tautību [biroja] Biļetens, biļetens (1919) — 485, 488

Kurzemes Vārds, laikraksts (1918—1919) — 243

Laika Domas, laikraksts (1917—1918) — 125, 157, 160, 240, 476, 486

Latvieši Ārzemēs, biļetens (1916—1917) — 144, 156, 158, 164—166, 484,

486

Latviešu Preses Korespondences Lapas, biļetens (1917) — 150, 153, 158,

484

Latvijas Jaunatne, žurnāls (1924—1940) — 326, 565

Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, žurnāls (kopš 1947) — 508,

541

Latvijas Rīts, žurnāls (1919) —
207

Latvijas Sargs, laikraksts (1919—1934) — 259, 527

Latvis, laikraksts (1921—1934) — 298, 317, 425, 546, 558, 559

Latvju Grāmata, žurnāls (1922—1931) — 326, 564

Liesma, žurnāls (kopš 1958) —
523

Līdums, laikraksts (1913—1915, 1917, 1918) — 125

Literatūra un Māksla, laikraksts (kopš 1945) — 542

Mājas Viesa Mēnešraksts, žurnāls (1895—1905) — 322, 562

Mājas Viesis, laikraksts, vēlāk žurnāls (1856—1910) — 322, 456

Mazās Jaunības Tekas, žurnāls (1924—1935) — 319, 560, 588

Mazās Tekas, skat. Mazās Jaunības Tekas

Novoje Vremja, skat. Honoe BpeMH

Padomju Skolotājs, laikraksts (tagad Skolotāju Avīze, kopš 1948) — 587

Pēdējā Brīdī, laikraksts (1927—1935) — 602

Pēterburgas Avīzes, laikraksts (1901—1905) — 197

Pēterpils Avīzes, skat. Jaunās Pēterpils Avīzes

Proletārietis, laikraksts, žurnāls (1902—1917) — 111

Prūšu gadagrāmata, skat. Proussische Jahresbuch



Raiņa gadagrāmata/rakstu krājums (kopš 1975) — 434, 458, 491, 494

Rīgas Avīze, laikraksts (1902—1915) — 54

Sociāldemokrāts, laikraksts (1918—1934) — 287, 300, 342, 365, 386,

391, 426, 533, 534, 538, 548, 549, 556, 559, 572, 585, 595, 598,

602

Sociāldemokrāts, žurnāls Amerikā — 110

Strādnieka Balss, laikraksts (1914, 1918) — 240, 242

Strādnieks, laikraksts (1906—1919) — 111

Strādnieku Avīze, laikraksts (1917—1919) — 201, 209, 240, 499, 500,

506, 510

Tagadne, žurnāls (1913—1914) — 21, 443

Taurētājs, žurnāls (1916—1920) — 160, 185, 197, 207, 233, 256, 267,

536

Teātris un Dzīve, almanahs (kopš 1956) — 553

Varavīksne, almanahs (kopš 1968) — 437, 529

Zinību komisijas rakstu krājumi, skat. Rīgas Latviešu biedrības Zinību

komisijas rakstu krājumi

Ziņotājs, biļetens (1918—1919) — 243

Ziņotājs, Rīgas Strādnieku deputātu padomes izdevums (1917) — 198

Bonpocti HCTopun, žurnāls (kopš 1926) — 483

Kommyhhct, žurnāls (1915—1916) — 414, 418

Kommvhhct, žurnāls (kopš 1924) — 414, 418

KoMCOMOAbCKaa npaßAa, laikraksts (kopš 1925) — 455, 500

AeTonncb, žurnāls (1915, 1916) — 141, 481

Hoßoe BpeMH, laikraksts (1868—1917) — 51, 448

Penb, laikraksts (1906—1917) — 75

Pocchh, laikraksts (1905—1914) — 75

CeroAHH, laikraksts (1919—1940) — 368, 374, 376

Ytpo, laikraksts (1916) —
75

Allgemeen Handelsblad [Vispārēja tirdzniecības lapa], laikraksts — 126,

128, 478

Les Annales des Nationalitēs [Tautību hronika], žurnāls (1912—1916)—

22, 38, 46, 61, 115, 129, 130, 438, 442, 444, 445

Baseler Nationalzeitung [Bāzeles nacionālā avīzeļ, laikraksts —
544

Berner Tagewacht [Bernes dienas sardze], laikraksts (1892—1920) —

127, 133, 165, 479

Bulletin des Nationalitēs dc Roussie, skat. Krievijas Tautību [biroja]

Biļetens

Coenobium, žurnāls (1914—1917) — 106, 110, 247, 470, 511

Corriere dcl Ticino [Tičīnas vēstnesis], laikraksts — 89

Dabartis [Tagadne], laikraksts — 103

Frankfurter Zeitung [Frankfurtes avīze], laikraksts (1856—1943) — 119,

133, 473

Gazette, skat, Gazette dc Lausanne
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Gazette dc Lausanne [Lozannas avīze], laikraksts (1914—1929) — 68,

126, 244, 473

Libre Pensēe, skat. Le Libre Pensēe Internationale

Le Libre Pensēe Internationale [internacionālā brīvā doma], laikraksts
—

82, 114, 201, 247, 455, 458, 522

Libro Tessino [Tičīnas grāmata] — 214

Lozannas Gazette, skat. Gazette dc Lausanne

Magazin, herausgegeben von der Lettisch-Literārischen GeseUschaft

[Latviešu literārās biedrības izdots žurnāls], žurnāls (1928—

1936) — 205, 444, 456, 508

Magazinas, skat. Magazin, herausgegeben von der Lettisch-Literārischen

GeseUschaft
.

> -

Le Matin [Rīts], laikraksts (1884—1923) — 46, 50

Die Neue Zeit [Jaunais Laiks], žurnāls
— 450, 490

Nēue Zūricher Zeitung [Jaunais Cīrihes laikraksts], laikraksts (kopš

1811) — 122, 244, 254, 481

Neuve Courant [Jaunā strāva], laikraksts — 128

La Nouvelle Journēe [Dienas jaunumi], žurnāls
— 568

N. Z. Z., skat. Neue Zūricher Zeitung

Der Osten [Austrumi], laikraksts — 171, 174, 175, 181

Proussische Jahresbuch [Prūšu gadagrāmata], almanahs — 174

Prager Presse [Prāgas prese], laikraksts (1921—1930) — 544

Revue Baltique [Baltijas apskats], žurnāls — 520

La Russie Nouvelle [Krievijas jaunumi], laikraksts (1918) — 201

Russische Nachrichten [Krievu ziņas], biļetens (1918) — 229, 241, 519

La Sentinell [Sargkareivis], laikraksts (1917) — 190, 500

Soir dc Cour [Galma vakara viesības] — 201

Der Tag [Diena], laikraksts (1901—1931) — 174, 175, 412

Volksrecht [Tautas tiesības], laikraksts (kopš 1898) — 250, 251, 516

Vorwārts [Uz priekšu], laikraksts (1891—1933) — 51, 52, 190, 251, 449

Zeitschrift fūr Ethnologie [Etnoloģijas žurnāls], žurnāls — 444, 475
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PERSONU RĀDĪTĀJS

A. j-kdze — 240

Adlers Fridrihs (1879—1960), austriešu sociāldemokrātu vadošs darbi-

nieks — 330

Ādolfs, Dānijas princis 16. gs. — 445

Afelds Makss, Šveicē dzīvojošs latviešu rūpnieks, Latvijas konsuls

Šveicē (1918—1920) — 207, 252—255, 262, 266, 269—273, 524,

530

Afeldts, skat. Afelds Makss

Akmentiņa Dace (īstā v. Doroteja Šteinberga, 1858—1936), aktrise —

11, 283, 431, 534

Akuraters Jānis (1876—1937), rakstnieks — 75, 466, 467, 483

Alberts I (1875—1934), Beļģijas karalis (1909—1934) — 423, 565, 579

Alberts (?—1229), Ikšķiles un Rīgas bīskaps, Zobenbrāļu ordeņa vadī-

tājs — 35, 36, 40, 201

Aleksandrs 111 (1845—1894), Krievijas imperators (1881—1894) — 37,38

Alnpehs Johans (16.—17. gs.), Ļvovas birģermeistars, kas uzdevās par

t. s. Vecākās Livonijas atskaņu jeb rīmju hronikas autoru —
216

Alnpeke Ditlebs, skat. Alnpehs Johans

Anna, skat. Priedīte Anna

Anniņa, skat. Rijniece Anna

Ansone Ženija, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā —

282, 534

Antons, skat. Birkerts Antons

Apine Ilga (dz. 1928), vēsturniece, LPSR Nopelniem bagātā kultūras

darbiniece
— 416, 469

Apsitis — 8, 9

Armida, Raiņa paziņa Kastaņolā —
383

Āronu Matīss (Matīss Ārons, 1858—1939), žurnālists un bibliogrāfs —

53, 186, 498

Asars Hermanis (1882—1942), žurnālists — 20, 21, 437

Asars Jānis (1877—1908), literatūras un mākslas kritiķis, publicists —

111, 470

Aspasie, skat. Aspazija

Aspazija (īst. v. Elza Pliekšāne, 1865—1943), dzejniece, dramaturģe,

Raiņa dzīvesbiedre — 7—14, 20, 21, 29, 31, 45, 50, 68, 75, 76,

84, 88, 91, 96, 97, 100, 101, 108, 112, 113, 115—120, 127, 129,

131, 132, 136, 140—142, 147, 156—159, 162, 166, 171, 178, 179,

185, 187, 189, 193, 194, 197, 203, 206, 207, 209, 210, 219, 222,

224, 228, 229, 233, 236, 245, 249, 265, 267, 268, 271—275, 281,

284, 285, 288—290, 292—298, 300, 302, 303, 309, 323, 324, 326,
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328, 330, 331—344, 346—351, 353—355, 358, 359, 361—363,

365—368, 370, 371, 374—377, 380—383, 385, 386, 390, 391, 396,

398, 399, 401—406, 409, 414, 416, 419, 420, 423, 428—433, 436,

443, 444, 454, 456, 463, 465, 470—472, 476, 479, 486, 491,

494, 515, 527, 528, 531, 532, 538, 540—545, 547-549, 555, 556,

560, 561, 563, 565—576, 578, 579, 532, 583, 585—604

Asunta, skat. Bertoljo Asunta

Auerbahs, politisks darbinieks Šveicē — 86, 87, 460

Auning R,, skat. Auniņš Kārlis Roberts

Auniņš Kārlis Roberts (1834—1914), mācītājs un literāts, latviešu mito-

loģijas pētnieks — 38, 205, 216, 444

Auseklis (īst. v. Miķelis Krogzemis, 1850—1879), dzejnieks — 322

Austra, skat. Krauze-Ozoliņa Austra

Austriņa, skat. Krauze-Ozoliņa Austra

Balta 8., skat. Egle Elza

Balode Emma, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā —

282

Balodis Kārlis (1864—1931), ekonomists, statistiķis — 287, 538

Bankavs Jānis (1886—1944), žurnālists — 128

Barons Krišjānis (1835—1923), folklorists, rakstnieks un publicists —

97, 98, 214, 218, 416, 465, 466, 512

Batorijs Stefans (1533—1586), Polijas karalis (1576—1586) — 37

Baumanis Arturs (dz. 1905), literatūrvēsturnieks, rakstnieks —
465

Baumaņu Kārlis (Kārlis Baumanis, 1835—1905), komponists — 445

Bēbelis Augusts (1840—1913), vācu un starptautiskās strādnieku kustī-

bas darbinieks
— 51, 52

Bēbels, skat. Bēbelis Augusts

Becenbergers Adalberts (1851—1922), vācu valodnieks un arheologs,

baltu valodu pētnieks — 38, 44, 444

Bergmanis Fricis (1860—1898), jurists, laikraksta «Dienas Lapa» pir-

mais redaktors (1886—1888) —
321

Bergs Arveds (1875—1942), žurnālists, buržuāzisks politisks darbinieks —

125, 185, 546, 559

Berģis, skat. Bergs Arveds

Bermonts (Avalovs) Pāvels (1881—1974), krievu kontrrevolucionārs

militārs darbinieks
— 290, 540

Bernhards Fridrihs (1849—1930), vācu ģenerālis un militārteorētiķis —

87, 460

Berta, iesp., Raiņa un Aspazijas kaimiņiene Kastaņolā — 7

Bertas sekretārs — 7

Bertolio, skat. Bertoljo Edoardo vai Bertoljo Džuzepe

Bertoljo Asunta, Raiņa un Aspazijas dzīvokļa saimniece Kastaņolā — 7,

11, 13
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Bertoljo Džuzepe, Asuntas Bertoljo dzīvesbiedrs — 383

Bertoljo Edoardo, Raiņa paziņa un kaimiņš, Asuntas Bertoljo vecākais

dēls — 13, 90

Bertoljo Eduards, skat. Bertoljo Edoardo

Bertoljo Līna, Asuntas Bertoljo meita — 317, .558

Bertoljo Rita, Asuntas Bertoljo meita — 383

Bertoļi, t. i., Bertoljo ģimene, Raiņa paziņas Kastaņolā — 382

Bertrāne Aija (1890—1978), mākslas darbiniece Francijā — 57, 450

Bērziņš Arturs (1882—1962), teātra kritiķis — 308, 390, 391, 424, 552,

596

Bērziņš Jānis (segv. Ziemelis, 1881—1938), revolucionārās kustības da-

lībnieks, partijas un Padomju valsts darbinieks — 75, 111, 221,

224, 225, 229—234, 238, 239, 418—421, 434, 514, 516—519

Bērziņš Ludvigs (1870—1965), literatūrvēsturnieks, folklorists — 458

Beržjē R. A., žurnālists Šveicē — 76, 111, 120, 211, 212, 247, 455, 474,

511

Bētmans-Holvēgs Teobalds (1856—1921), Vācijas valsts darbinieks, Vā-

cijas kanclers (1909—1917) — 175, 411, 412, 473

Bezručs Petrs (īst. v. Vladimirs Vašeks, 1867—1958), čehu rakstnieks —

394, 424, 598, 599

Bielenstein, skat. Bīlenšteins Augusts

Bienemann, skat. Bīnemans Fridrihs Gustavs

Bija Augusts (1872—1957), tēlnieks
— 354, 579

Bīlenšteins Augusts (1826—1907), vācu mācītājs Latvijā, publicists, va-

lodnieks, etnogrāfs — 38, 62, 215, 216, 444, 513

Bīlmanis Roberts (1880—1964), buržuāziskās Latvijas politisks darbi-

nieks — 563, 564

Bīnemans Fridrihs Gustavs (1860—1915), baltvācu vēsturnieks — 289,

294, 543

Binjami Enriko, žurnālists Šveicē — 89, 106, 196, 212, 247, 462, 468,

504, 511, 522

Birkerts Antons (ps. Antons, 1876—1971), literatūras kritiķis un rakst-

nieks, LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks — 75, 184,

286, 340, 351, 486, 536, 553, 571, 577, 599

Biruta, skat. Skujeniece Biruta

Birutiņa, skat. Skujeniece Biruta

Birznieks, skat. Birznieks-Upītis Ernests

Birznieks-Upītis (īst. v. Birznieks) Ernests (1871—1960), LPSR Tautās

rakstnieks — 29, 30, 441

Bismarks Oto (1815—1898), Vācijas valsts darbinieks — 322, 563

Blaumanis Rūdolfs (1863—1908), rakstnieks — 220, 552, 555

Blumberga Olga, atdzejotāja — 100, 467

Boborikina Sofija, aktrise, Pjotra Boborikina dzīvesbiedre ■= 87, 88, 91,

461, 463
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Boborikins Pjotrs (1836—1921), krievu rakstnieks — 74, 87, 88, 91, 100,

461

Bokums Nikolajs, emigrants Šveicē — 60, 61, 98, 99, 113, 114, 129,

451, 452, 466, 470

Bovē Pjērs, 2. 2. Ruso institūta direktors Lozannā (1916) == 171—176,

180, 416, 491, 493, 495

Bračs Augusts (1880—1967), rakstnieks — 216, 513

Brandess Georgs (1842—1927), dāņu literatūras vēsturnieks un kritiķis—>

364, 585

Brandte Emma, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā —

282

Braže P., Jāņa Bērziņa (Ziemeļa) paziņa — 231

Brēdrihs Silvio, baltvācu publicists — 119, 123, 129, 130, 412, 486

Brencis, skat. Priedītis Brencis

Brigadere Anna (1861—1933), rakstniece — 75, 300, 301, 548, 549, 555

Briģe Otīlija, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā — 282

Brivnieks Kārlis (1854—1934), aktieris, režisors un dramaturgs — 387,

596

Brīvzemnieks (īst. v. Treilands) Fricis (1846—1907), folklorists un pub-

licists — 205, 508

Brjusovs Valerijs (1873—1924), krievu dzejnieks — 462, 467, 482, 503,

518

Broda R., žurnālists Šveicē, laikraksta «Volksrecht» redaktors (1917,

1918) — 207, 228, 516—518

Broederihs, skat. Brēdrihs Silvio

Brošē Gistavs (1850—1928), šveiciešu revolucionārās kustības dalībnieks,

anarhists, publicists, žurnālists — 76, 77, 82, 87, 93, 94, 114,

115, 201, 202, 217, 230, 247, 455, 456, 458, 460, 464, 471, 506,

512, 522

Buda (īst. v. Sidarta Gautama, 623—544 p. m. ē. vai 60 g. vēlāk), viņa
vārdā nosauktā reliģiskā virziena dibinātājs Indijā — 463

Buharins Nikolajs (1880—1938), viens no antiļeņiniskās opozīcijas līde-

riem boļševiku partijā^— 418

Bulanžē Zoržs (1837—1891),- franču militārs un politisks darbinieks =

563

Bundža Dāvids (1873—1901), jaunstrāvnieks, revolucionārs, publicists —

110, 470

Bungšs Kristaps (1878—1931), sociāldemokrātijas darbinieks, mazinieks —

199, 505

Burcevs Vladimirs (1862—1936), reakcionārs krievu vēsturnieks, pub-

licists, izdevējs — 19

Burchards, skat. Burkharts Jākobs

Burkharts Jākobs (1818—1897), šveiciešu mākslas vēsturnieks — 10,

430
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Burkmans F., žurnālists, laikraksta «Dzimtenes Ziņas» redaktors (1916,

1917) — 103, 468

Buševici, skat. Buševics Ansis, Buševics Jānis

Buševics Ansis (1878—1943), jurists, žurnālists, revolucionārās kustī-

bas dalībnieks — 111, 535

Buševics Jānis (Žanis, ps. Skabarga, 1875—1941), sociāldemokrātijas

publicists — 26, 27, 93, 111, 371, 440, 464

Cālīte Līze, Raiņa attāla radiniece —
356

Cereteli Iraklijs (1881—1959), gruzīnu politisks darbinieks — 352, 353,

577

Cielēna Amanda (1863—1936), emigrante Šveicē, Aspazijas un Raiņa

paziņa — 25, 26, 64, 116, 199, 200, 440, 452, 471, 505, 506

Cielēna Maija (dz. Eliase, 1889), mākslas zinātniece, Fēliksa Cielēna

dzīvesbiedre — 116, 241, 452, 471

Cielenes, skat. Cielēna Amanda, Cielēna Maija

Cielēns Fēlikss (ps. Cinis, 1888—1964), sociāldemokrātijas darbinieks,

publicists, buržuāziskās Latvijas politisks darbinieks, Amandas

Cielēnas dēls — 26, 34, 62—64, 79—81, 107—113, 119, 121—123,

126, 127, 130, 131, 137, 139, 153, 155, 156, 160, 163—165, 181,

182, 191, 209, 240—243, 246, 248, 323, 417, 425, 440, 443, 452,

457, 463, 466, 469, 470, 474, 476, 485, 488, 489, 495, 496, 501,

519, 522, 538, 562

Ciemars ■— 345

Cimdiņš, fotogrāfs — 300, 548

Cinis, skat. Cielēns Fēlikss

Cipariņš, skat. Cipars Nikolajs

Cipars Nikolajs (1905—1979), Nacionālā teātra darbinieks — 332, 340

Civrieux, skat. Sivrjē

Cehovs Antons (1860—1904), krievu rakstnieks — 334

Cehovs Mihails (1891—1955), krievu aktieris un režisors — 560

Cheidze Nikolajs (1864—1926), gruzīnu sabiedrisks darbinieks — 189,

499

Cičerins Georgijs (1872—1936), Padomju valsts darbinieks, diplomāts —

422

Cipus, skat. Eliass Kristaps

Dace, skat. Akmentiņa Dace

Dāle Pauls (1889—1968), psihologs — 75, 483

Dali' Arto, žurnālists Šveicē — 123, 475

Dambekalns Jānis (1883—1941 ?), jurists, Birutas Skujenieces dzīves-

biedrs — 25, 513

Dambekalns Rainis (1909—?), Birutas Skujenieces un Jāņa Dambekalna

dēls — 397, 600

Damberga Anna, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā —

282
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Daniševskis Jūlijs Kārlis (1884—1934), revolucionārās kustības darbi-

nieks un žurnālists — 230

Dante Aligjēri (1265—1321), itāļu dzejnieks — 62, 276

D' Arka Žanna (1412—1431), franču nacionālā varone — 187

Dārziņš Emīls (1875—1910), komponists — 216, 513

Daškovs Vasilijs (1819—1896), krievu muzeju darbinieks, etnogrāfs —

128, 477

Dauge Aleksandrs (1868—1937), pedagogs, literāts — 75, 100, 147, .184,

284, 467, 535

Dauge Pauls (1869—1946), revolucionārās kustības dalībnieks, zināt-

nieks, publicists, ārsts, LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbi-

nieks — 16, 17, 56, 71—76, 82, 83, 88, 90, 99—101, 125, 127,

146, 147, 156, 157, 160, 164—167, 171, 178, 179, 188—185, 193,

194, 197, 203, 204, 208, 222—224, 228, 229, 233, 239, 284, 287,

292, 293, 299, 324, 325, 358, 359, 409, 413, 417—421, 423, 425,

426, 428, 433, 434, 449, 450, 455, 458, 461, 462, 466, 467, 476,483,

486, 489, 491, 494, 497, 502, 507, 509, 515, 535, 538, 542, 543,

547, 563, 582

Daumants (?—1299), lietuviešu virsaitis — 36

Davels Zans Ābrams Dāvids (1670—1723), šveiciešu nacionālais varo-

nis ■— 120

Deglava Augusts (1862—1922), rakstnieks — 21, 184, 203, 209, 507,

533

Deisons Roberts (1899—1967), žurnālists
— 210, 370, 371, 510

Delbriks Hanss fon (1848—1929), vācu vēsturnieks un žurnālists —

173—175, 412

Deņikins Antons (1872—1947), ģenerālis cariskās Krievijas armijā, viens

no galvenajiem kontrrevolūcijas vadoņiem — 522

Dermanis Vilis (1875—1938), revolucionārs, publicists, literatūras kriti-

ķis — 16, 17, 111

Djakomova L, krievu padomju vēsturniece — 483

Dora, skat. Rozenberga Dora

Dora, skat. Stučka Dora -

Doriņa, skat. Stučka Dora

Doumergue, skat. Dumergs Emīls

Driega Jānis (1872—1927), jaunstrāvnieks, revolucionārās kustības da-

lībnieks — 110

Duburs (īst. v. Āriņš) Jēkabs (1866—1916), aktieris, režisors un skatuves

mākslas pedagogs — 101

Dumergs Emīls, publicists Šveicē — 163, 168. 488

Duncis, jaunstrāvnieks — 110

Dunkane Aisedora (1878—1927), amerikāņu baletdejotāja — 578

Dunkans Raimonds, amerikāņu mākslas teorētiķis, dzejnieks — 354,

450, 573
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Dzelzīši, Raiņa paziņas — 367—369, 371

Dzelzītis — 367

Dziļleja, skat. Tīfentāls Kārlis

Dzimidavičs V., kartogrāfs — 178, 493, 494

Egle Elza (ps. B. Balta, 1888—1950), tulkotāja un literāte, Rūdolfa Egles

dzīvesbiedre — 195, 503

Egle Kārlis (1887—1974), bibliogrāfs, tulkotājs, LPSR Nopelniem bagā-

tais kultūras darbinieks — 45, 195, 315, 325, 326, 446, 557, 564

565

Egle Rūdolfs (1889—1947), literatūrzinātnieks un tulkotājs — 45, 195,

503, 564

Eglītis Viktors (1877—1945), rakstnieks — 101, 259—261, 467, 527

Efads — 96

Elanskis, skat. Kļaviņš Jānis

Eliasbergs Jūlijs (1868—1945), ārsts — 395, 396, 599

Eliass Kristaps (ps. Cipus, 1886—1963), publicists, mākslas zinātnieks
—

111

Ellanskis, skat. Kļaviņš Jānis

Elza, skat. Aspazija

Ermanis Pēteris (1893—1969), rakstnieks un literatūras kritiķis — 306,

551

Ervē Gistavs (1871—1944), franču politisks darbinieks — 7, 429, 435

Ezergaile Matilde, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā—

282

Fallijs (īst. v. Konrāds Bullāns, 1877—1915), dzejnieks — 101, 467

Fandervelde, skat. Vandervelde Emīls

Farbšteina-Osterzecere Betija, ārste Cīrihē — 114, 431, 567, 596

Feders 8., Šveices bankas darbinieks — 194, 503

Feriers — 244

Fick A., skat. Fiks Augusts
Fiks Augusts (1833—1916), vācu valodnieks

—
215

Fimbers, Roberta Ivanova un Ernesta Freija paziņa — 173, 17?

Fords Henrijs (1863—1947), amerikāņu rūpnieks un sabiedrisks darbi-

nieks — 149, 484

Forela-Upeniece Leokādija (Lokita), Ogista Anrī Forela vedekla — 58,

135, 159, 213, 216, 217, 416, 450, 480, 487, 517

Forelis Augusts, skat. Forels Ogists Anrī

Forels Ogists, skat. Forels Ogists Anrī

Forels Ogists Anrī (1848—1931), šveiciešu psihiatrs, neiropatologs, en-

tomologs, sabiedrisks darbinieks — 86, 87, 167—176, 180, 181,

184, 190, 213, 231, 393, 412, 415, 416, 450, 487, 489—492, 495, 500,

516,517,597

Forels Oskars, Ogista Anrī Forela dēls — 55, 449



633

Fors Pols (1872—1960), franču dzejnieks un kultūras darbinieks — 248,

249, 334, 340, 568

Fortunatovs Filips (1848—1914), krievu valodnieks — 38, 444

Freijs Ernests, latviešu bēgļu komitejas vadītājs Baku — 173, 177, 191,

207, 208, 493

Freiligrāts Ferdinands (1810—1876), vācu dzejnieks — 199, 222, 223,

515

Freimanis Aleksandrs (1864—1919), aktieris un režisors — 140, 481

Freinbergs Kārlis (1884—1967), teātra darbinieks, literāts un kritiķis —

20, 21, 196, 197, 233, 256, 267, 268, 436, 437, 440, 504, 525, 529

Freinberģis, skat. Freinbergs Kārlis

Freivalds Edmunds (1891—1922), žurnālists — 125

Frevvalds, skat. Freivalds Edmunds

Fridrihs I
— Dānijas karalis — 445

Gabris (īst. v. Paršaitis) Jozs (1880—1951), lietuviešu sabiedrisks un

kultūras darbinieks
— 48—50, 61, 78, 438, 447, 448, 452

Gerks — 251, 252, 524

Gēte Johans Volfgangs (1749—1832), vācu dzejnieks —• 76, 276, 290,

322, 400, 563

Ginters Edmunds, virsnieks, Aspazijas brālēns
—

459

Ginters Johans (1886—1973), vācu literāts un tulkotājs — 219

Gira Ļuds (1884—1946), lietuviešu dzejnieks, Lietuvas PSR Tautas dzej-

nieks — 284, 534

Gladstons Viljams (1809—1898), angļu valsts darbinieks — 321

Gliks Ernsts (1652—1705), baltvācu mācītājs un literāts — 39

Glūcks, skat. Gliks Ernsts

Golcs Rīdigojs fon der (1865—1946), vācu militārs darbinieks, ģenerā-

lis — 520, 521

Goldmanis Jānis (1875—1955), buržuāzisks sabiedrisks darbinieks — 77,

189, 193, 499, 500

Golts, skat. Zeltiņš Dāvids

Gopers Kārlis (1876—1941?), ģenerālis — 528

Gorkijs Maksims (īst. v. Aleksejs Peškovs, 1868—1936), krievu rakst-

nieks — 190, 222, 233, 237, 239, 240, 462, 500, 518

Gotthelfs, skat. Gothelfs Jeronīms

Gothelfs Jeronīms (īst. v. Alberts Bicijs, 1797—1854), šveiciešu rakst-

nieks — 220

Graihens Oto, Raiņa paziņa — 150, 173, 177, 191, 192, 199, 206, 208,

245, 261, 484, 493, 501, 505

Grāvītis Aleksandrs (1883—?), žurnālists, kultūras darbinieks — 352,

577

Grīnbergs — 30, 32

Grīnbergs Ēriks, students, revolucionārās kustības dalībnieks =č 286,

424, 537
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Grisle Erna, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā —282

Grodne Anna, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā —

282

Grosvalds Jāzeps (1891—1920), gleznotājs — 529

Grosvalds Oļģerts (1884—1962), buržuāzisks sabiedrisks darbinieks —

246—249, 256—259, 265—267, 271, 272, 422, 525—527, 529

Gruzna Pāvils (1878—1950), rakstnieks, aktieris, teātra kritiķis — 536

Gubernatis Andželo dc (1840—1913), itāļu valodnieks, mitoloģijas pēt-

nieks, rakstnieks — 38, 214, 216, 444

Gudriķe Biruta (dz. 1928), literatūrzinātniece— 424, 541

Gulbis Ansis (1873—1936), izdevējs un rakstnieks — 140, 159, 195,

197, 232, 233, 253, 255, 261, 286, 293, 300, 314, 323, 348, 357,

389, 487, 536, 543, 548, 556, 560, 562—565, 582

Gulbis Fridrihs (1894—1952?), rakstnieks — 34, 443

Gulbis-Gulbe Viktors (1919—1926), Olgas Kliģeres paziņu dēls — 378

Gūnthers, skat. Ginters Johans

Gustavs Ādolfs (1594—1632), Zviedrijas karalis (1611—1632) — 39

Guste, Roberta Ivanova radiniece vai paziņa — 27

Haralds, skat. Lūkins Haralds

Hauptmanis Gerharts (1862—1946), vācu dramaturgs — 219

Hausmanis Viktors (dz. 1931), literatūrzinātnieks, LPSR Nopelniem ba-

gātais kultūras darbinieks — 47, 546, 587

Hāze Hugo, vācu sociāldemokrātijas darbinieks — 520, 522

Heine Heinrihs (1797—1856), vācu dzejnieks — 352

Hertelis Ādolfs (1871—1908), veterinārārsts, jaunstrāvnieks, viens no

1905. g. revolucionārās kustības vadītājiem Aizputē — 110

Hertelis Vilis (1873—1918), jaunstrāvnieks, ekonomists un žurnālists,

Ādolfa Herteļa brālis — 110

Hervē, skat. Ervē Gistavs

Hismans Kamils (1871—1968), beļģu politisks darbinieks, viens no Beļ-

ģijas sociālistu vadītājiem — 327, 363, 565, 576, 584

Hodlers Ferdinands (1853—1918), šveiciešu gleznotājs — 94, 464

Holvēgs Bētmans, skat. Bētmans-Hoivēgs Teobalds

Hugo, skat. Igo Viktors

Ibsens Henriks (1828—1906), norvēģu dramaturgs — 424, 596

Ida, skat. Izande Leonīda

Idaškins M., emigrants Šveicē — 202, 507

Idelsons — 383

Ičs Mariins (1885—1941), lietuviešu sabiedrisks darbinieks — 140, 482

leviņš Kārlis (1888—1977), rakstnieks — 141, 142, 482

Igo Viktors (1802—1885), franču rakstnieks
— 41, 577, 578

Ihering, skat. Jērings Rūdolfs

Indriķis, skat. Latviešu Indriķis
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Iniņa, skat. Aspazija

Iniņbergs (Iniņberģis) Jēkabs (1874—1925), dzejnieks, izdevniecības

«Dzirciemnieki» tehniskais vadītājs — 29, 30, 442

Ivane Tekla, skolotāja, Raiņa paziņa — 301, 303, 304—307, 316, 425,

549—552,558

Ivanovs Roberts (1883—1954), žurnālists, sociāldemokrātijas darbi-

nieks — 70, 173, 177, 190—192, 206—208, 245, 246, 261—263,

267, 268, 271, 275, 422, 454, 492, 493, 501, 508, 509, 521, 527—

531

Ivars, skat. Lūkins Ivars

Izande Leonīda (dz. 1909), Olgas Kliģeres māsa — 597

Jagars Jānis (1894—1970), inženieris, padomju darbinieks — 324

Jākobsone-Priedkalne Marija (dz. 1912), Andreja Priedkalna meita —

539

Jancītis, skat. Dambekalns Jānis

Jankavs Jānis (1886—1918), publicists un literatūras kritiķis — 52, 53,

72, 73, 182, 196, 414, 434, 455, 467, 496

Jansone Anna (1873—1952), tulkotāja, Jāņa Jansona (Brauna) dzīves-

biedre — 197, 504, 505

Jansone-Brauna Anna, skat. Jansone Anna

Jansons, skat. Jansons (Brauns) Jānis

Jansons Ernests (1880—1946), acu ārsts Rīgā — 355, 424

Jansons (Brauns) Jānis (1872—1917), jaunstrāvnieks, publicists, litera-

tūras kritiķis — 18, 27, 72, 73, 110, 111, 413, 434, 438, 440, 455,

467, 470, 504, 505, 519

Jaunsudrabiņš Jānis (1877—1962), rakstnieks un gleznotājs — 29, 30,

298, 547

Javorska Lidija (īst. v. Barjatinska, 1871—1921), krievu aktrise — 74, 75

Jeianskis, skat. KJaviņš Jānis

Jērings Rūdolfs (1818—1892), vācu jurists — 336, 571

Jesens Andrejs (1873—1958), grāmatizdevējs — 319, 339, 559, 588

Jurgelāne Marija (?—1944), Olgas Kliģeres studiju biedrene — 332,

370, 378, 379, 388

Jurģītis, skat. Jurgelāne Marija

Jurjāni, īrnieki Raiņa mājā Baznīcas ielā
— 340

Jurjāns Andrejs (Jurjānu Andrejs, 1856—1922), komponists, mūzikas

folklorists — 216, 513

Kaija Ivande, skat. Lūkina Antonija

Kajemats, ierēdnis Jeruzalemē — 398, 401, 402

Kaktiņš Ādolfs (1885—1965), operdziedātājs — 486

Kalniņa Alvīna, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā —

282

Kalniņa Lizete (Liepulapiņa, 1867—1956), Raiņa un Aspazijas paziņa —

32, 200, 443, 506
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Kalniņa Milda, Vilhelmīnes Zepes māte — 546

Kalniņi, skat. Kalniņš Alberts. Kalniņa Lizete

Kalniņš Alberts, gaļas tirgotājs, Raiņa un Aspazijas paziņa, Lizetes Kal-.

niņas dzīvesbiedrs — 32, 443

Kalniņš Alfrēds (1879—1951), komponists, LPSR Tautas mākslinieks —

19—23, 104, 185, 216, 245, 318, 424, 428, 435—438, 468, 486, 497,

513, 521, 559

Kalniņš Jānis (dz. 1922), literatūrzinātnieks un rakstnieks, LPSR Nopel-

niem bagātais kultūras darbinieks
—

435

Kalniņš Juris (ps. Prātkopis, 1847—1919), skolotājs, žurnālists un lite-

rāts — 216, 513

Kalniņš Pauls (segv. Ekteris, 1872—1945), buržuāzisks politisks darbi-;

nieks, ārsts — 28, 110, 251, 268, 300, 441, 529, 548

Kaminska Helene, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā—:

282

Kārkliņš Jānis (1891—1975), dzejnieks un žurnālists — 319, 374, 560,

589

Karps Jēkabs, latviešu brīvprātīgais itāļu armijā — 84, 89, 90, 123, 459,

462, 475

Kārstenis (īst. v. Smits) Jānis (1884—1921), rakstnieks — 325, 564

Kasparsons Alfrēds (īst. v. Augusts Sproģis, 1887—?), revolucionārās

kustības dalībnieks — 110

Kasparsons Kārlis (1865—1962), jaunstrāvnieks, ārsts, literāts, buržuā-

zisks politisks darbinieks — 110

Kataneo Karlo (1801—1869), itāļu tautas atbrīvošanās cīņu dalībnieks,

politisks darbinieks un zinātnieks — 594, 595

Katrīna II (1729—1796), Krievijas imperatore (1762—1796) — 37

Kautskis Karls (1854—1938), vācu sociāldemokrātijas un II Internacio-

nāles darbinieks — 56, 82, 99, 243, 450, 489, 520

Ķavemath, skat. Kajemats

Kellers, Raiņa un Aspazijas paziņa Šveicē — 10

Kellers Gotfrīds (1819—1890), šveiciešu rakstnieks
—

220

Kempis (vai Ķempis) — 324, 563

Ketlers Gothards (1517—1587), pēdējais Livonijas ordeņa mestrs, pir-

mais Kurzemes hercogs (1561—1587) — 39, 445

Kettlers, skat. Ketlers Gothards

Kimmels Nikolajs (1816—1905), grāmatizdevējs un grāmattirgotājs

Rīgā — 89, 462

Kimmels, iesp., Nikolaja Kimmela dēls un firmas īpašnieks pēc viņa

nāves — 89, 462

Ķincle I. — 530

Kirchenstein, skat. Kirhenšteins Augusts
kirhenšteins Augusts (1872—1963), mikrobiologs, Padomju valsts dar-
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binieks, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks — 7—9,

15, 19, 22, 24, 25, 30—32, 46, 125, 126, 128, 129, 138, 146, 159,

- 160, 169, 170, 188, 191, 194—196, 249, 267, 277, 362, 428, 429,

433, 435, 437—439, 442, 446, 465, 476—478, 481, 482, 487, 490,

498, 501, 503, 523, 532, 583

Kiviners I. — 63, 452

Klaustiņa Elza (1885—1971), skolotāja un sabiedriska darbiniece —»

313, 556

Kleists Heinrihs fon (1777—1811), vācu rakstnieks — 34

Kliģere Olga (dz. 1898), Raiņa tuva paziņa, studente, vēlāk izglītības
darbiniece — 319, 329—337, 340, 342, 344, 347, 349, 350, 352—;

355, 366, 389, 391, 396—401, 403—405, 423, 427, 559, 560, 566-.

580, 585—597, 599—604

Kliģere Rita, Olgas Kliģeres meita — 370, 372

Kļava Jānis (1876—1956), jaunstrāvnieks un sociāldemokrāts, presesr

darbinieks ASV un Šveicē — 110, 121—123, 127, 129, 130, 138,

258, 466, 479, 521, 526

Kļaviņš Jānis (1887—1970), revolucionārās kustības dalībnieks, 20. gadu
sākumā Padomju Krievijas sūtniecības Latvijā pirmais sekre-

tārs — 546

Kļaviņš (Ellānskis, Jelanskis) Jānis (1884—1957), sabiedrisks darbinieks,

žurnālists, emigrants Šveicē — 217—219, 513

Knoriņš Vilhelms (Vilis, 1890—1938), Krievijas un starptautiskās revo-

lucionārās kustības dalībnieks, literatūras kritiķis, vēsturnieks —

21

Kolčaks Aleksandrs (1874—1920), krievu militārs darbinieks, viens

no kontrrevolūcijas vadītājiem — 246, 522

Kopmans, iesp., viens no Raiņa lugas «Jāzeps un viņa brāļi» tulkotā-

jiem — 503

Korovins Konstantins (1861—1939), krievu gleznotājs, dekorators —

352, 353, 578

Kovaļevskis Jānis (Lepskis, 1873—1921), žurnālists, jaunstrāvnieks —

74, 171

Krastiņš Pēteris — 355, 580

Krasts Eduards, 20. gados Latvijas konsuls Čehoslovakijā — 362, 424,

583

Krauliņš Kārlis (1904—1981), literatūrzinātnieks — 533

Krause A., skat. Krauze-Ozoliņa Austra

Krauze Jānis, vēsturnieks, emigrants Šveicē — 40, 41, 48, 58, 85, 91,

92, 134, 135, 191, 192, 194, 195, 219, 225, 415, 444, 447, 451,

463, 479, 480, 488, 501, 503

Krause Austra, skat. Krauze-Ozoliņa Austra

Krauze-Ozoliņa Austra (Austra Krauze, dz. Ozoliņa, 1890—1941), rakst-

niece, publiciste, sabiedriska darbiniece — 65—68, 70, 80—82,
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85—87, 94—96, 101—103, 106—108, 110, 112, 114, 117—122,

124—134, 136—139, 147, 152—154, 156, 158, 160, 162, 163, 165—

169, 174, 177, 182, 192, 195, 204, 206, 225, 241, 244, 258, 412, 414,

415, 451, 453, 454, 457—460, 464, 465, 467, 469, 471, 473—481,

483—486, 488—490, 493, 495, 496, 501, 502, 505, 507, 518, 521,

526

Krēsliņš Jānis, foklorists — 205, 508

Krestanovs Ivans (1890—1966), bulgāru filologs, jurists, esperantists —

257, 258," 526

Krievs — 369

Kristaps, Ernesta Freija brālis — 190, 191, 207

Krogzemju Mikus, skat. Auseklis

Krukova Katrīna, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā—

282

Krumbergs Augusts (1865—1897), jaunstrāvnieks, ārsts — 111, 470

Krūmiņa Matilde, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā—

282

Krupņikovs Pēteris (dz. 1920), vēsturnieks, LPSR Nopelniem bagātais

kultūras darbinieks — 411, 412,

Kumsāre Marta, 20. gados skolotāja Madonā — 303, 427, 550

Kurcijs (īst. v. Kuršinskis) Andrejs (1884—1959), rakstnieks — 314,

518, 556

Kurelis Jānis (1882—?), ģenerālis — 528

Kuršaitis Fridrihs (1806—1884), lietuviešu valodnieks — 49, 61, 448

Kuršats, skat. Kuršaitis Fridrihs

Ķelle Ella, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā — 282

Ķempe Mirdza (1907—1974), LPSR Tautas dzejniece — 369, 587

Ķēniņa Anna (1877—1950), pedagoģe, literāte un žurnāliste — 46, 50,

65, 70, 71, 75, 84, 85, 101—103, 107, 108, 112, 113, 116, 117,

121, 125—127, 129—137, 139, 147, 149, 151—154, 158—160, 163,

165—169, 171, 173, 175, 180, 182, 415, 417, 453, 455, 459, 471,

478, 483, 484, 489, 490, 496

Ķēniņi, skat. Ķēniņa Anna, Ķēniņš Atis

Ķeniņiete, skat. Ķēniņa Anna

Ķēniņš Atis (1874—1961), sabiedrisks darbinieks, dzejnieks un peda-

gogs — 75, 77, 102, 134, 273, 274, 415—417, 455, 456, 467, 483,

484, 489

Laicens Linards (1883—1Q38), rakstnieks, revolucionārās kustības da-

lībnieks — 483

Landers Kārlis (1883—1937), Padomju valsts un partijas darbinieks,

vēsturnieks — 34

Lange Marta (1903—1985), tēlniece, LPSR Nopelniem bagātā mākslas

darbiniece — 307, 309, 552

Laodzi (6.—5. gs. p. m. ē.), ķīniešu filozofs — 551
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Laotse,. skat. Laodzi

Latviešu Indriķis (arī Livonijas Indriķis, 12, gs. 80. gadi—pēc 1259),

hronists — 35, 40, 216, 513

Lautenbahs Jēkabs (ps. Jūsmiņš, 1847—1928), filologs un rakstnieks —

543

Lauva Jānis (1873—?), jurists, kodifikācijas darbinieks
— 371

Leitezens M., Jāņa Bērziņa (Ziemeļa) sekretārs — 518

Lepskis, skat. Kovaļevskis Jānis

Lerhis-Puškaitis (īst. v. Lerhis) Ansis (1859—1903), latviešu tautas pa-

saku krājējs un izdevējs, rakstnieks — 38, 205, 508

Lerts Ernsts, Prāgas teātra direktors (1920) — 269, 529

Levinsons Arturs, filozofijas profesors Vīnes universitātē (1896) — 120,
474

Lībknehts Kārlis Vilhelms (1871—1819), vācu un starptautiskās revolu-

cionārās kustības darbinieks, viens no Vācijas Komunistiskās

partijas dibinātājiem — 33, 52

Lībknehts Vilhelms (1826—1900), vācu strādnieku kustības un sociāl-

demokrātijas darbinieks — 435

Liebknechts, skat. Lībknehts Kārlis

Liepa Mārtiņš (1874—1953), rakstnieks un žurnālists ■— 241

Liepiņa Klāra, Ernesta Freija paziņa —208

Liepiņa Marija, Antonijas Lūkinas radiniece — 64, 453

Liepulapiņa, skat. Kalniņa Lizete

Liepiņš Aleksandrs (?—1931), grāmatu un rakstāmlietu tirgotājs

Šveicē — 130, 131, 146, 150—152, 154, 156, 162, 184, 220, 241,

244, 245, 478, 482, 484—486, 520

Līgotais, skat. Līgotņu Jēkabs

Līgotņu Jēkabs (īst. v. Jēkabs Roze, 1874—1942), rakstnieks, žurnālists

un literatūras kritiķis — 38, 75, 217

Lija, skat. Kliģere Olga

Lilija, skat. Lūkina Antonija

Lipšucs (arī Lipšics) Aleksandrs (1883—1980), ārsts, sabiedrisks darbi-

nieks —
521

Līventāls Teodors, sociāldemokrātijas darbinieks — 166, 198, 208, 504,

505

Livonijas Indriķis, skat. Latviešu Indriķis

Līvs, emigrants Šveicē — 11, 12

Livšice Eleonora, Berkas Borisa Livšica dzīvesbiedre = 366, 368, 375,

566, 569, 578

Livšici, skat. Livšice Eleonora, Livčics Berka Boriss

Livšics Berka Boriss (1872—1933), Raiņa ārsts — 347, 366, 368, 370,

375, 566, 572, 586, 589, 604

Lokita, skat. Forela-Upeniece Leokadija

Louis XVI, skat. Luijs XVI
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Lovens Svens, zviedru zinātnieks, Latvijas goda ģenerālkonsuls Stok-

holmā — 392, 393, 597

Lozinskis — 186

Lucena Marija, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā —

282

Luijs XVI (1754—1792), Francijas karalis (1774—1792) — 44, 446

Lūkina Antonija (ps. Ivande Kaija, 1876—1942), rakstniece — 66, 83,

290, 453, 458

Lūkina Silvija, Antonijas Lūkinas meita — 254, 255

Lūkins Haralds, Antonijas Lūkinas dēls — 255

Lūkins Ivars, Antonijas Lūkinas dēls — 255

Luters Mārtiņš (1483—1546), vācu teologs, kristiānisma reformators —

39

Ļeņins Vladimirs Iļjičs (1870—1924), krievu un starptautiskās strādnieku

kustības vadonis, PSKP pamatlicējs, PSRS dibinātājs — 193, 200,

413, 414, 418, 420, 422, 499

Ļermontovs Mihails (1814—1841), krievu dzejnieks — 322, 563

Madernieks Jūlijs (1870—1955), gleznotājs, LPSR Nopelniem bagātais

mākslas darbinieks — 216, 512

Maimiņa, skat. Priedīte Anna

Mājas kundze, skat. Cielēna Maija

Mancelis Georgs (1593—1654), baltvācu rakstnieks un filologs, mācī-

tājs — 39, 445

Mancelius, skat. Mancelis Georgs

Manhardts, skat. Manharts Vilhelms

Manharts Vilhelms (1831—1880), vācu folklorists — 38, 128, 216, 444,

475, 496

Mannhard, skat. Manharts Vilhelms

Manteifels Karls Vilhelms (1872—1948), baltvācu muižnieks — 412

Mantels R., Latvijas konsuls Šveicē (1919) — 269, 530

Markovs Vladimirs, skat. Matvejs Voldemārs

Markss Kārlis (1818—1883), zinātniskā komunisma pamatlicējs, starptau-

tiskās strādnieku kustības vadonis — 419, 515

M. Ārons, skat. Āronu Matīss

Marta — 294

Mārtiņš, skat. Sēja Pēteris

Martovs Leonīds (īst. v. Cedenbaums Jūlijs, 1873—1923), meņševiku

politisks darbinieks Krievijā — 23

Masters Jānis (pseid. Straujāns, 1884—1938), rakstnieks, partijas un

padomju darbinieks
— 95, 222, 233, 428, 464, 465, 467, 509, 515

Matvejs Voldemārs (ps. Vladimirs Markovs, 1877—1914), gleznotājs,

mākslas teorētiķis — 216, 512

Maubert C, skat. Mobērs Kamils

Mediņš Jānis (1890—1966), komponists un diriģents — 486, 554
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Mediņš Jāzeps (1877—1947), komponists un diriģents — 468

Mednis Vilis, skat. Rīdzenieks Vilis

Meinhards (ap 1125—1196), pirmais lībiešu bīskaps — 201

Meletjereva Minna, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcie-

tumā — 282

Melngailis Emilis (1874—1954), komponists un folklorists, LPSR Tautas

mākslinieks
— 50, 448

Menders Fricis (ps. Fr. Veiss, S. Olavs, Solovs, 1885—1971), sociālde-

mokrātijas darbinieks — 185, 193, 199, 243, 323, 502, 505, 520

Meredits Džordžs (1828—1909), angļu rakstnieks — 349

Merķelis Garlībs (1769—1850), vācu tautības rakstnieks apgaismotājs

Latvijā — 37, 216, 512

Metusala, skat. Metuzāls Eduards

Metuzāls Eduards (1889—1978), gleznotājs — 9, 430

Miasojedovs, skat. Mjasojedovs Sergejs
Mierlauks Aleksis (1866—1943), aktieris un režisors — 233, 266, 313,

556

Minka E. — 244

Milda, skat. Robiņa Milda

Millers Hermans (1876—1931), vācu politisks darbinieks — 243, 520, 521

Miņins Kozma (?—1616), viens no krievu tautas vadoņiem un organizē-

tājiem cīņā pret poļu intervenci (1616) — 79

Misiņš Jānis (1862—1945), bibliotekārs, bibliogrāfs — 285, 294, 295,

309, 310, 321, 322, 535, 543, 553, 561, 562, 564

Mjasojedovs Sergejs (1860—1915), 10. krievu armijas pulkvedis

(1915) — 45, 446

Mobērs Kamils, franču žurnālists un pasniedzējs licejā, viens no Raiņa

lugas «Uguns un nakts» tulkotājiem franču valodā — 210 —218,

220, 225, 231, 232, 242, 249, 250, 257, 409, 410, 508, 510—515,

517, 519, 523, 568

Moissi Aleksandrs (1880—1935), vācu aktieris — 545

Moljērs (īst. v. Žans Batists Poklēns, 1622—1673), franču dramaturgs —

556

Moors X., Šveices sociāldemokrāts internacionālists — 223, 228, 515

Mors, skat. Moors K.

Muhs Hanss, vācu zinātnieks. 118

Mūilers, skat. Millers Hermans

Musorgskis Modests (1839—1881), krievu komponists — 577

Muška, skat. Jurgelāne Marija

Napoleons 1 Bonaparts (1769—1821), Francijas imperators (1804—

1815) — 187, 322, 350, 563

Napoleons 111 Šarls Luijs (1808—1873), Francijas ķeizars (no 1852. g.) -=

563
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Natālija, skat. Robiņa Natālija

Neireiters Ferdinands (1893—1945), vācu tautības psihiatrs, strādājis

Rīgā (1922—1937) — 312, 555

Neselmann, skat. Neselmans Georgs Heinrihs Ferdinands .
Neselmans Georgs Heinrihs Ferdinands (1811—1881), vācu valodnieks,

baltists — 49, 448

Nestors (11. gs. —12. gs. sāk.), senkrievu rakstnieks, slāvu hronikas

autors — 88, 216, 461

Neulande Elza, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā —

282

Nīče Fridrihs (1844—1900), vācu filozofs un rakstnieks — 260

Nīdermans Makss, salīdzinošās valodniecības profesors Bāzeies univer-

sitātē (1918) — 226, 227, 254, 516, 517 *.

Niedermans, skat. Nīdermans Makss

NTiedra Andrievs (1871—1942), rakstnieks un. politisks darbinieks —

219, 220, 224, 514

Nietsche, skat. Nīče Fridrihs

Nikolajs II (1868—1918), Krievijas imperators (1894—1917) — 44

Nīmanis Jēkabs (1892—1979), ārsts — 371

Nīna, skat. Priedīte Anna

Nino, Raiņa un Aspazijas paziņa Kastaņolā — 7

Nino tēvs — 7

Nukša Mārtiņš (1878—?), buržuāziskās Latvijas diplomāts — 365

Ņemirovičs-Dančenko Vladimirs (1858—1943), krievu dramaturgs un

režisors — 75

Ņeusihini, Raiņa paziņas Šveicē — 81, 128, 457

Ofenheims
— 51, 448

Olavs S., skat. Menders Fricis

Olavs (agrāk Vilis Plute, 1867—1917), mācītājs un publicists — 125,

185

Olga, skat. Kliģere Olga

Oppenheims, skat. Ofenheims

Ostersetzere, skat. Farbšteina-Osterzecere Betija

Ostvalds Vilhelms Fridrihs (1853—1932), vācu fizikālķīmiķis, filozofs,

zinātnes vēsturnieks — 87, 460

Oto, skat. Graihens Oto

Otto, skat. Graihens Oto

Ozola Irma, literāte — 356, 427, 580, 581

Ozoliņš Kārlis, latviešu emigrants Šveicē, A. Krauzes-Ozoliņas brālis —

198, 234, 235, 257, 465, 470, 471, 473, 505, 518, 526

Ozoliņš Kārlis, latviešu emigrants Šveicē — 479

Ozols Jānis (1859—1906), grāmatizdevējs, revolucionārās kustības da-

lībnieks — 110, 111
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Ozols Jānis (1881—1968), buržuāzisks sabiedrisks darbinieks — 110,

111, 528

Ozols Jānis (Balahanu Jānis), strādnieks, marksistiskā pulciņa vadītājs,
revolucionārās kustības dalībnieks — 57, 110,111, 450

Pačeks, skat. Morandote Frančesko

Paegle Alma (1877—?), etnogrāfe, Raiņa māsīca — 397, 405, 406, 542,

600, 604

Palcmanis, Zemes ierīcības komitejas loceklis (20. gadi) — 558

Paparde A., skat. Valters Miķelis

Paragrāfs, skat. Stučka Pēteris

Patkuls Johans Reinholds (1660—1707), Vidzemes vācu muižnieks,

diplomāts — 40

Pauls, skat. Dauge Pauls

Pauls, arī Paulv, Schon-Paulv, skat. Priedītis Pauls

Pēkšēna Marija (1845—1903), rakstniece — 310

Pelisjē Zans, franču žurnālists — 438

Pelše Roberts (ps. P. Roberts, 1880—1955), revolucionārās kustības da-

lībnieks, literatūras kritiķis, publicists — 18, 19, 27, 28, 32, 33,

83, 84, 111, 277, 428, 434, 436, 440, 441, 443, 459, 532

Perikls (ap 499—429 p. m. ē.), Atēnu valsts darbinieks —
237

Pēteris, skat. Sēja Pēteris

Pēteris, skat. Stučka Pēteris

Pey (Silva) — 86

Pilsudskis Juzefs (1867—1935), poļu valsts darbinieks, maršals
—

274

Pīpiņš Ērmanis (ps. Vizulis, 1873—1927), literatūras kritiķis un žurnā-

lists
— 113

Pīters, skat. Stučka Pēteris

Pjatakovs X., antiļeņiniskās opozīcijas pārstāvis boļševiku partijā —

418
....

■

Pjotrs Dmitrijevičs, skat. Boborikins Pjotrs

Plāķis Juris (1869—1942), valodnieks
— 286, 425, 536, 537

Plātess Arnolds (1852—1915), grāmatizdevējs — 54; 306 -

Plātess Ernests (1821—1887), grāmatizdevējs, Arnolda Plātesa tēvs —

54

Platons (427—347 p. m. ē.), sengrieķu filozofs — 260

Piesī, žurnālists Šveicē — 211, 511

Pliekšāns Andrejs, Raiņa radinieks — 356

Pliekšāns Mārtiņš (1864—1938), Raiņa radinieks — 356, 357, 581

Plūdons (īst. v. Lejnieks) Vilis (1874—1940), dzejnieks — 21, 219, 437

Plūtarhs (ap 46 — pēc 120), sengrieķu rakstnieks un filozofs — 294

Pļehanovs Georgijs (1856—1918), filozofs, krievu un starptautiskās

strādnieku kustības darbinieks — 413

Poincarē, skat. Puankarē Raimons

Poļakovs A., Sarkanā Krusta ASV organizācijas darbinieks — 235, 518
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Poruks Jānis (1871—1911), rakstnieks — 219, 220, 301

Prande Alberts (1893—1957), gleznotājs, mākslas kritiķis — 376, 381,

383, 384, 423, 593, 595

Priedīši, skat. Priedīte Anna, Priedītis Brencis

Priedīte Anna (dzim, Ulpe, Nīna, arī Ņina, 1874—1941), jaunstrāvniece,

Raiņa paziņa — 7, 11—18, 20, 69, 87, 187, 430, 432—434, 436,

454, 498

Priedītis Brencis (Boriss, 1869—1944), inženieris, Raiņa paziņa —7, 9,

11—18, 20, 69, 187, 430, 432—434, 436

Priedītis Pauls (1901—?), Annas Priedītes un Brenča Priedīša dēls —

69, 187

Priedkalne Anna (1873—1949), medicīnas darbiniece, Andreja Priedkalna

dzīvesbiedre — 324, 424, 563

Priedkalns Andrejs (1873—1923), ārsts un publicists — 111, 288, 295,

309, 424, 518, 539, 553, 563

Protopopovs Aleksandrs (1866—1918), krievu valsts darbinieks, caris-

kās Krievijas ārlietu ministrs (1916—1917) — 483

Prūša Emīlija (1878—1950), rakstniece un tulkotāja — 317, 318, 559

Puankarē Raimons (1860—1934), franču politisks darbinieks —7, 429

Pūce Jānis (1871—1900), strādnieks, jaunstrāvnieks, Liepājas strādnieku

pulciņu vadītājs — 110

Pučure Emīlija (dz. 1908), Andreja Priedkalna audžumeita — 539

Pumpiņa, skat. Stučka Dora

Pumpurīts,. skat. Stučka Dora

Pumpurs Andrejs (1841—1902), dzejnieks — 214, 512

Purickis J., latviešu emigrants Šveicē — 466

Pūriņš Nikolajs, skat. Pūriņu Klāvs

Pūriņu Klāvs (īst. v. Nikolajs Pūriņš, 1858—1935), žurnālists un rakst-

nieks— 54

Purvītis Vilhelms (1872—1945), gleznotājs — 289, 539, 540, 596

Puškins Aleksandrs (1799—1837), krievu rakstnieks — 400

Rabante Z., Teklas Ivanes draudzene
—

549

Rapa Jānis (1885—1940), grāmatizdevējs — 286, 300, 306, 313, 536,

548, 551, 555—557

Rātenaus Valters (1867—1922), vācu ekonomists un politisks darbi-

nieks — 175, 492

Reinfelde Emīlija, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā =»

282

Reinharts Makss (1873—1943), vācu aktieris un režisors, Berlīnes teātra

vadītājs — 207, 297, 509, 546

Rennenkampfs Pāvels (1854—1918), ģenerālis cariskajā Krievijā —45

Rīdzenieks Vilis (līdz 1922. g. Aleksandrs Mednis, 1884—1962), foto-

grāfs — 320, 561

Riemers — 330
.
. ,
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Rijniece Anna, Raiņa un Aspazijas mājkalpotāja — 300, 366, 367, 370,

371, 375, 396, 561, 585, 588

Rijnieks V., Annas Rijnieces dēls — 316

Rikveilis Voldemārs (1874—1940), sociāldemokrātijas darbinieks — 69,

454

Rinoldi, Raiņa paziņa Kastaņolā — 295

Risa Greisa (?—1929), angļu tulkotāja — 319, 348, 542, 560, 574, 575

Rita, skat. Bertoljo Rita

Ritiņa, skat. Kliģere Rita

Rītiņš Indriķis (1872—1961), skolotājs un literāts — 311, 554

Roberts, arī Roberts P., skat. Pelše Roberts

Robiņa Milda, Natālijas Robiņas māsa — 92, 93, 104, 105, 213, 217,

218, 225, 231, 409, 410, 463, 468

Robiņa Natālija (1885—1918), «Uguns un nakts» tulkotāja franču va-

lodā
— 34—45, 68, 76, 77, 92, 110, 206, 211—213, 215, 217, 247,

409, 410, 412, 444, 445, 463, 466, 470, 508, 510, 511, 568

Rode Anna, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā — 282

Rode-Ebelings Hermanis (1846—1903), vācu režisors, Rīgas Latviešu

teātra direktors (1886—1893) — 52

Rodzjanko Mihails (1859—1914), politisks darbinieks cariskajā Krie-

vijā — 16, 18

Roksrojs Rondolfs, astrologs — 96, 97, 465

Rolavs Ernests (1874—1907), revolucionārās kustības dalībnieks —• 110,

455

Ropps, skat. Rops Fridrihs

Rops Fridrihs, baltvācu barons — 123, 129—131, 412, 486

Rosels Vergilio (1858—1933), šveiciešu rakstnieks — 120, 474

Rozenberga Dora (1877—1925), Aspazijas māsa — 14, 147, 208, 483,

563 .

Rozentāls Jānis (1866—1917), gleznotājs — 220

Roziņš Fricis (ps. Āzis, 1870—1919), Padomju valsts darbinieks, publi-

cists — 37, 110, 111, 444

Rozīte Antonija (1896—1926), Pāvila Rozīša dzīvesbiedre — 573

Rozītis Pāvils (1889—1937), rakstnieks — 342, 343, 427, 537, 572, 573

Rožkalna Anna, Raiņa paziņa — 68, 454

Rubakins Nikolajs (1862—1946), krievu rakstnieks un bibliogrāfs —

253, 524

Rubis, skat. Ivanovs Roberts

Rūdolfs, skat. Egle Rūdolfs

Rudzīte Ksenija, literāte = 395, 599

Ruso Zans Zaks (1712—1778), franču rakstnieks — 416, 492

Rūtenbergs Oto (1802—1864), baltvācu vēsturnieks
— 37, 40

Rūtiņa, skat. Skujeniece Biruta

Ruks Eduards — 318, 559
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Saagers, skat. Zāgers Ādolfs

Sadovska —
313

Saksš Pauls (1878—1966), dziedātājs — 486

Samsons Vilis (dz. 1920), filozofs, vēsturnieks, padomju un sabiedrisks

darbinieks, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks
— 416,

420, 506

Saša, skat. Dauge Aleksandrs

Saša, skat. Ulpe Aleksandrs

Schiller, skat. Šillers

Schleicher, skat. Šleihers Augusts

Schon-Pauli, skat. Priedītis Pauls

Sēja Pēteris (Mārtiņš, 1880—1940), politisks darbinieks, sociāldemo-

krāts — 8, 58, 59, 121, 136, 137, 156, 162, 182, 188, 189, 241,

243, 255, 271, 272, 274, 451, 476, 479, 480, 496, 498, 499, 520, 525

Senkevičs Henriks (1846—1916), poļu rakstnieks — 160, 163, 488

Serebrovs A., skat. Tihonovs Aleksandrs

Seskis Jānis (1877—?), diplomāts, buržuāzisks sabiedrisks darbinieks —

250, 256, 266, 523

Sievers, skat. Zīverss F.

Šiliņa Kristīne, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā —

282

Silvija, skat. Lūkina Silvija

Simsons Jānis (1887—1939), aktieris un režisors — 313, 556

Sivrjē, iesp., žurnālists Šveicē — 46, 47, 50, 447

Skabarga, skat. Buševics Jānis

Skalbe Kārlis (1879—1945), rakstnieks — 219, 483, 514

Skujeniece Biruta (1888—1931), aktrise, režisore, dzejniece — 25, 100,

217, 288, 289, 308, 310, 393, 394, 397, 439, 486, 539, 553, 554, 598,

600

Skujenieks Marģers (1886—1941), statistiķis, publicists, buržuāzisks po-

litisks darbinieks, Birutas Skujenieces brālis — 125

Smiļģis Eduards (1886—1966), aktieris un režisors, PSRS Tautas skatuves

mākslinieks — 285, 535

Sofija Aleksandrovna, skat. Boborikina Sofija
Sokols Ēvalds (1901—1965), literatūrzinātnieks — 550

Solovs, skat. Menders Fricis

Solowmender, skat. Menders Fricis

Sproģis Jānis (Ivans Sproģis, 1833—1916), folklorists — 128, 477

Stārks Leonīds (1889—1937), dzejnieks, padomju diplomāts — 95, 465

Stauere Zelma, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā —

282

Stefenhāgens, skat. Šāks-Stefenhāgens Heinrihs

Stefenhāgens Johans Fridrihs (1744—1812), grāmatizdevējs Jelgavā —

103
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Steineks Viļums, skat. Steineks Vilhelms

Stelps A., emigrants Šveicē, sociāldemokrātijas darbinieks
— 101, 102,

134, 479

Stērste Andrejs (1853—1921), jurists, literāts, valodnieks, sabiedrisks

darbinieks — 215, 512

Straujāns Jānis, skat. Masters Jānis

Strautzels Pāvils (1864—?), ārsts un sabiedrisks darbinieks — 20?

Strunke Niklāvs (1894—1966), gleznotājs un grafiķis — 556

Stučka Dora (1870—1950), Raiņa māsa, Pētera Stučkas dzīvesbiedre —

56, 57, 90, 91, 141, 147, 157, 178, 179, 184, 185, 221—224, 230,

235—238, 240, 285, 287, 288, 292—294, 297—299, 309, 316, 325,

328, 337, 358, 359, 361, 377, 409, 410, 419, 420, 422, 423, 425, 426,

450, 462, 482, 494, 503, 515, 518, 535, 538, 542, 543, 546, 547,

553, 558, 564, 565, 570, 581—583, 590

Stučka Pēteris (1865—1932), Komunistiskās partijas, Padomju valsts un

starptautiskās strādnieku kustības darbinieks, padomju tiesību

zinātnieks
— 110, 179, 209, 222, 235—240, 260, 285, 287,

293, 294, 321, 409, 410, 416, 418—420, 422, 423, 425, 426, 462,

518, 533, 535, 538, 542, 564

Stučkas, skat. Stučka Dora, Stučka Pēteris

Sudrabkalns Jānis (1894—1975), LPSR Tautas dzejnieks — 402, 602

Šahts Pēters, ķīmiķis, Raiņa un Aspazijas paziņa Šveicē — 12, 13

Šāks-Stefenhāgens Heinrihs (1859—1945), Stefenhāgena izdevniecības

pēdējais īpašnieks (1880—1919) — 61, 103, 451, 452

Ščepkina-Kupernika Tatjana (1874—1952), krievu rakstniece, tulkotāja —

74

Ščetiņins Nikolajs (?—1918), Šveicē dzīvojošs krievu dabas pētnieks,

filozofs un iesācējs rakstnieks — 81, 105, 106, 118, 119, 124, 128,

158, 172, 182, 183, 185—187, 205, 215, 458, 468, 472, 475, 477,

487, 491, 496—498, 508, 512, 515

Šekspīrs Viljams (1564—1616), angļu dramaturgs — 34

Šillers — 105

Šillers Eduards (1889—1944), rakstnieks, literatūras kritiķis — 128, 477

Šillers Fridrihs (1759—1805), vācu dzejnieks un dramaturgs — 120

Šleihers Augusts (1821—1868), vācu valodnieks, literāts — 49, 448

Šmidts P., skat. Šmits Pēteris

Šmits Pēteris (1869—1938), valodnieks, folklorists, etnogrāfs — 216,

513, 528, 529

Šreiners Vilhelms (1864—1936), inženieris, 20. gados Latvijas diplomā-

tiskais pārstāvis Vācijā un Čehoslovakijā — 297

Steineks Vilhelms (1684—1735), mācītājs un rakstnieks — 39

Šulcs Kristaps (īst. v. Kārlis Hermanis, 1877 —1937), jaunstrāvnieks,

sociāldemokrātijas darbinieks — 110

Susters Jānis, 1905. gada revolūcijas dalībnieks — 55, 449
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Švābe Arveds (1888—1959), vēsturnieks, tiesību zinātnieks, rakst-

nieks — 286, 327, 364, 427, 536, 565, 585, 586

Švābe Līna Marija (?—1926), Arveda Švābes dzīvesbiedre — 565

Švīkule Dora (1886—1974), ārste — 383, 385

Tadei, Raiņa paziņa Kastaņolā — 383

Tāliņa, skat. Robiņa Natālija

Tells Vilhelms (14. gs. sāk.), leģendārs šveiciešu tautas varonis — 120

Teodoro, Raiņa paziņa Kastaņolā — 383

Tīfentāls (ps. Dziļleja) Kārlis (1891—1963), rakstnieks, kritiķis — 209,

210, 240, 510, 559

Tihonovs (ps. Serebrovs) Aleksandrs (1880—1956), krievu rakstnieks —

518

TontegodeFr., skat. Tontegode Jānis

Tontegode Jānis, emigrants Šveicē — 63, 85, 452, 459

Torkvemada Tomazo (ap 1420—1498), Spānijas lielinkvizitors (1483—

1498) — 201

Trasuns Fricis (1864—1926), buržuāzisks politisks darbinieks, literāts —

343, 573

Trasuns Jāzeps (1898—1978), publicists un sabiedrisks darbinieks —

342, 343, 573

Traubergs Ernests, Sarkanā Krusta Krievu sekcijas Latviešu nodaļas

Stokholmā pārzinis — 144, 157, 158, 273, 274, 487, 494

Traubergs, iesp., fiktīva persona — 179, 491, 494

Treilands, skat. Brīvzemnieks Fricis

Treimanis Eduards, skat. Zvārguļu Edvards

Turkina Ženija (arī Emīlija Lerha, 1881 —?), emigrante, LSD Londonas,
vēlāk Cīrihes grupas locekle — 193

Tvens Marks (īst. v. Klemenss Semjuels Lenghorns, 1835—1910), ame-

rikāņu rakstnieks — 321

Udis, Roberta Ivattova radinieks vai paziņa — 190, 191, 208

Ulmanis Kārlis (1877—1942), buržuāzisks politisks darbinieks
— 520

Ulmanis Karls Kristiāns (1793—1871), mācītājs, literāts, — 215, 226, 227

Ulpe Aleksandrs (1872—?), Pēterburgas izdevniecības «KvAbTvpa» dar-

binieks, Annas Priedītes brālis — 9, 15, 433

Ungnads A., vācu literatūrzinātnieks
— 294, 295, 543

Upīts Andrejs (1877—1970), LPSR Tautas rakstnieks — 281, 424, 532—

534, 542

Urbāns E\ emigrants Šveicē, sociāldemokrāts — 23, 24, 192, 193, 438,

502

Vagulis Leonhards (1864—?), Annas Priedītes un Aleksandra Ulpes

brālēns — 65, 453

Valters Arturs (1870—1924), grāmatizdevējs — 306, 551, 556

Valters Miķelis (ps. A. Paparde, 1874—1968), dzejnieks, publicists, bur-

žuāzisks politisks darbinieks — 23, 29, 110, 437, 441, 455
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Vandervelde Emīls (1866—1938), beļģu politisks darbinieks — 351, 576

Vanss Klujs Bertons, astrologs — 24, 31, 439, 442

Varkalis A., emigrants Šveicē, sociāldemokrāts — 163, 241, 252, 466,

479

Varnhagena Rahele Antonija Friderike (1771—1833), Johana Volfganga

Gētes paziņa — 305

Vēbers Aleksandrs (1848—1910), jurists, žurnālists, sabiedrisks darbi-

nieks — 52

Vecozols Jūlijs (1884—1945), rakstnieks un žurnālists = 59, 78, 101,

121, 205, 207, 219—221, 224, 225, 228—230, 233, 242, 243, 250,

251, 253—255, 262, 270, 419, 420, 451, 456, 508, 509, 514—516,

519, 521, 523—525, 527, 530

Veinberga Minna, Aspazijas paziņa — 75, 83

Veinbergs Fridrihs (Fricis Veinberģis, 1844—1924), jurists, avīžnieks,

buržuāzisks politisks darbinieks — 77, 225, 456

Veiss F., skat. Menders Fricis

Velss, vācu sociāldemokrātijas darbinieks — 521

Verdaro Vergilio, profesors Šveicē — 110, 111, 469, 470

Vērzverts Viljams (1770—1850), angļu dzejnieks — 575

Veselis Jānis (1896—1962), rakstnieks un literatūrkritiķis — 564

Vesmanis Fridrihs (1.875—1942), jurists un žurnālists — 287, 538, 560

Vēsmiņa Irma (1888—1962), aktrise — 536

Viduns Viljus (īst. v. Vilhelms Storosta, 1868—1953), lietuviešu dzej-

nieks un dramaturgs — 61, 62, 451, 452

Viesturs (?—1230), seno zemgaļu virsaitis, Tērvetes valdnieks — 36

Vīgnere Malvīne, skat. Vīgnere-Grīnberga Malvīne

Vīgnere-Grīnberga Malvīne (1873—1949), dziedātāja, LPSR Nopelniem

bagātā mākslas darbiniece — 104

Vīgners Ernests (1850—1933), komponists, diriģents, pedagogs — 321

Viktoriņš, skat. Gulbis-Gulbe Viktors

Vilde Alīne (dz. 1901), revolucionārās kustības dalībniece — 282

Vilhelms II Hoencollerns (1859—1941), Vācijas ķeizars un Prūsijas ka-

ralis (1888—1918) — 87, 429

Vilis Londonā — 242

Villoubija Kitija, angļu teātra darbiniece, Starptautiskās lugu biedrības

dibinātāja un organizatoriskā sekretāre — 339, 342, 349, 363,

575, 584

Villoughbv, skat. Villoubija Kitija

Vilsons Tomass Vudro (1856—1924), amerikāņu politisks darbinieks,

ASV prezidents (1913—1921) — 155, 473, 484, 486

Viļums 11, skat. Vilhelms II

Vintena Anna, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā —

282



Viskonts Antans, lietuviešu sabiedrisks darbinieks, teologs — 140, 141,

154, 176, 452, 481, 484, 485, 493

Vite Sergejs (1849—1915), cariskas Krievijas valsts darbinieks — 39

Vītols Jāzeps (1863—1948), komponists — 218, 486, 513

Volfers G., ārsts Šveicē — 17

Volters Eduards (1856—1941), lietuviešu un latviešu valodas, folkloras

un etnogrāfijas pētnieks — 321, 325, 329, 358, 424, 561, 566,

567, 581

Vorburgs F., vācu baņķieris un politisks darbinieks — 483

Vrangels — 86

Weis Fr., skat. Menders Fricis

Wetzosol J., skat. Vecozols Jūlijs

VVezosol J., skat. Vecozols Jūlijs

Witte, skat. Vite Sergejs

Zāgers Ādolfs, šveiciešu rakstnieks, Raiņa paziņa — 295, 544

Zālītis Jānis (1884—1943), komponists, mūzikas kritiķis — 311, 390,

554

Zālītis Jānis (1874—1919), buržuāzisks sabiedrisks darbinieks — 77,

124, 139, 163, 188, 189, 499, 500

Zanders (Sanderss) Jānis (1858—1951), mācītājs un literāts — 77, 458

Zaprovska Aina, Annas Zaprovskas māsa — 291

Zaprovska Anna (1901—1943), literatūras vēsturniece un kritiķe — 282,

290—292, 294, 424, 541, 542

Zariņš Kārlis Reinholds (1879—1963), buržuāziskās Latvijas diplomāts —

389, 596

Zēfelde (ps. Zēberga) Marija (1865—?), aktrise — 588

Zēfelde (ps. Ezerlauka) Olga (1858—?), aktrise — 371, 588

Zeiferts Teodors (ps. Teodors, 1865—1929), literatūras vēsturnieks un

kritiķis = 428

Zeltiņš (īst. v. Golts) Dāvids (1867—1943), grāmatizdevējs un grāmat-

tirgotājs — 29

Zeltiņš Voldemārs (1879—1909), gleznotājs —
592

Zeltmatis (īst. v. Ernests Kārkliņš, 1868—1961), skatuves mākslas pe-

dagogs, rakstnieks, LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbi-

nieks — 300, 312, 313, 548, 555, 556

Zemdega Kārlis (1894—1963), tēlnieks, LPSR Nopelniem bagātais māk-

slas darbinieks — 579

Zemitāne Berta, politieslodzītā buržuāziskās Latvijas Centrālcietumā —

282

Zepe Vilhelmīne, Raiņa sekretāre (20. gadi) — 285, 294, 298, 546

Ziemelis, skat. Bērziņš (Ziemelis) Jānis

Zīverss F., ģenerālis cariskās Krievijas armijā — 45, 446

Zvārguļu Edvards (īst. v. Edvarda Treimanis, 1866—1950), dzejnieks -»>

167, 489
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VĒSTUĻU ADRESĀTU RĀDĪTĀJS

Afelds Makss — 358, 384, 385

Akmentiņa Dace — 400

Aronu Matīss — 258

Asars Hermanis — 30

Aspazija — 1, 2, 4—16, 155, 156, 158—161, 388—393, 414, 415, 423—

428, 434, 477, 487, 491, 493, 494, 496, 498, 499, 501, 503, 505,

509—512, 514—516, 520, 522, 525, 527, 529, 532, 534, 536, 540,

542, 543, 545, 546, 560, 567, 568, 570, 573—575, 579, 580, 584,

587—589, 592, 599, 600, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 620, 632,

637, 638, 640, 643, 645, 647, 650, 652, 665

Barons Krišjānis —
137

Beļģijas sūtnis Latvijā — 483

Bertoljo Līna — 465

Bertrāne Aija — 75

Bērziņš Arturs — 447

Bērziņš (Ziemelis) Jānis — 330, 332, 333, 33?

Beržjē R. A. — 100, 164, 309

Bezručs Petrs — 627

Binjami Enriko — 124, 147, 278, 310, 348

Birkerts Antons — 537

Birznieks-Upītis Ernests — 49

Boborikina Sofija — 120, 12?

Boborikins Pjotrs — 121

Bokums Nikolajs — 81, 138, 152

Bovē Pjērs — 234, 240, 247

Brigadere Anna — 436

Brīvnieks Kārlis — 615

Broda R. — 326

Brošē Gistavs — 101, 110, 119, 131, 154, 290, 349

Bungšs Kristaps —
285

Burkmans F. — 142

Buševics Jānis — 44, 130

CielēnaAmanda — 42, 87, 286
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Cielēns Fēlikss — 43, 56, 84, 86, 104, 105, 107, 149, 151, 168, 210,

220, 221, 250, 339, 346, 475

Cheidze Nikolajs — 264

Dali' Arto — 169

Dānijas izglītības ministrs — 566

Dauge Pauls — 21, 23, 72, 99, 111, 122, 139, 140, 176, 202, 213, 223,

224, 231, 244, 255, 273, 294, 304, 322, 402, 479, 554, 555

Deglavs Augusts — 292

Deisons Roberts — 306 J

Dzimidavičs V. — 243

Egle Kārlis — 60, 461, 481, 482

Egle Rūdolfs = 276

Eglītis Viktors — 372

Eliasbergs K. — 629

Feders B. (?) — 274

Firma «Valters un Rapa» — 442

Forela-Upeniece Leokadija (Lokita) — 76, 188, 217

Forels Ogists Anrī — 227, 229, 232, 236, 237, 248, 249, 267, 329, 625

Forels Oskars — 69

Freinbergs Kārlis — 28, 31, 279, 364, 379

Freimanis Aleksandrs — 194

Gabris Jozs — 64—66

Gerks — 357

Gorkijs Maksims — 268

Goldmanis Jānis = 265

Graihens Oto — 206, 271, 284

Grāvītis Aleksandrs — 538

Grosvalds Oļģerds = 347, 350, 351, 365—367, 371, 377

Gulbis Ansis — 216, 459, 476, 551

Gulbis Fridrihs ;— 57

Hismans Kamils — 484, 564

Idaškins M. — 291

leviņš Kārlis — 197

Iniņbergs Jēkabs — 50

Iskorads — 288

Ivane Tekla — 437, 440, 441, 443—445, 464

Ivanovs Roberts — 96, 235, 241, 269, 300, 303, 345, 373, 375, 378, 380,

387, 394

Jansone Anna — 280

Jansons Eduards — 548

Jaunsudrabiņš Jānis — 431

Jesens Andrejs — 468

Kalniņa Lizete
— 54, 287

Kalniņš Alberts — 54
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Kalniņš Alfrēds — 21, 32, 36, 143, 256, 344, 48?

Kalniņš Pauls — 46, 381

Kārkliņš Jānis — 469

Karps Jēkabs — 114, 125

Kastaņolas pilsētas valde — 293, 301

Kimmels — 123

Kirhenšteins Augusts — 3, 20, 26, 34, 39, 51, 53, 61, 135, 174, 179,

191, 201, 218, 228, 230, 262, 277, 352, 396, 561

Kiviners I. — 85

Kliģere Olga — 488, 489, 492, 495, 497, 500, 502, 504, 506, 507, 513,

517, 521, 523, 524, 526, 530, 533, 535, 539, 541, 544, 547, 569,

571, 572, 576, 578, 581—583, 585, 586, 590, 593—598, 601, 602,

604, 606, 608, 610, 612, 614, 616—618, 621, 630, 631, 633, 636,

639, 641, 642, 646, 648, 649, 651, 654

Kļava Jānis — 369

Kļaviņš Jānis (?) — 315

Krasts Eduards — 562

Krauze-Ozoliņa Austra == 92, 97, 106, 109, 117, 118, 132, 134, 141,

148, 153, 163, 165—167, 172, 173, 175, 177, 180, 181, 183—186,

189, 190, 192, 193, 203, 208, 212, 222, 225, 242, 251, 295, 370

Krauze Jānis — 63, 77, 128, 187, 270, 275

Krestanovs — 368

Krievijas Tautību biroja Biļetena redakcija — 211

Kumsāre Marija — 439

Kurcijs Andrejs — 460

Ķempe Mirdza — 577

Ķēniņa Anna — 90, 98, 102, 115, 157, 182

Ķēniņš Atis — 102

Laikraksta «Jaunais Vārds» redakcija — 68, 70

Laikraksta «Latvis» redakcija — 430, 466

Laikraksta «Sociāldemokrāts» redakcija — 409

Laikraksta «Strādnieku Avīze» redakcija — 289

Lange Marta — 446

Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas Kultūras birojs — 204

Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas valde — 198

Latviešu biedrība Baku — 80

Latviešu komiteja Stokholmā — 199

Latviešu strādnieku laikraksts
—

266

Latvijas Universitātes mācību spēki — 438

Latvju-lietuvju vienības biedrības kongress — 623

Lerts Ernsts — 382

Liepiņa M. — 88

Liepiņš Aleksandrs — 205, 207, 343

Lietuvas Izglītības biedrība — 401
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Līvehtāls Teodors — 284

Lovēns Svens — 622, 624

Lugāno elektrostacija — 296

Lūkina Antonija — 91, 112

Lūkina Silvija — 361

Mantels R, — 383

Maskavas latviešu gleznotāju grupa — 55?

Maskavas Latviešu teātra studijas «Skatuve» kolektīvs — 556

Maskavas Proletārisko rakstnieku asociācijas latviešu sekcija — 558

Masters Jānis— 133

Mednis Vilis — 471
0

Melngailis Emiiis — 6?

Misiņš Jānis
— 404, 421, 422, 449, 451, 472—474

Mobērs Kamils — 307, 311, 312, 314, 316, 318, 324, 331, 340, 353

Nacionālās operas birojs — 453

Neireiters Ferdinands — 455

Nezināma persona — 33, 40, 47, 238, 408

Nīdermans Makss — 325

Ņeusihini — 108

Odesas latviešu biedrība — 170

Ozoliņš Kārlis — 283, 334

Ozola Irma — 549

Ozols Jānis — 74

Pelše Roberts — 25, 45, 55, 113

Pelše Roberts (?) — 397

Padomju Krievijas pārstāvniecības Šveicē darbinieks — 320

Paegle Alma — 634, 653, 656

Plāķis Juris — 407

Piesī — 308

Pliekšāns Mārtiņš — 550

Politieslodzītās Rīgas Centrālcietumā — 399

Poļakovs A. —
335

Priedīte Anna — 17—19,22, 24, 29, 95, 261

Priedītis Brencis
— 17—19,22, 24, 29

Priedkalne Anna — 478

Priedkalns Andrejs — 411

Purvītis Vilhelms — 413

Raiņa klubs — 395

Rapa Jānis — 406, 457

Rikveilis V. — 94

Risa Greisa — 470, 528

Rītiņš Indriķis — 454

Robiņa Milda — 129, 144

Robiņa Natālija — 58, 59, 299



Roksrojs Rondolfs — 136

Rozītis Pāvils — 518

Rožkalna Anna — 93

Rudzīte Ksenija — 628

Sarkanā Krusta Krievu sekcijas Latviešu nodaļa — 200

Sēja Pēteris — 78, 252, 263, 342, 362

Seskis Jānis — 355

Sibīrijas un Urālu Latviešu nacionālās padomes Centrālais birojs — 378

Sivrjē — 62

Skujeniece Biruta — 41, 412, 448, 452, 626, 635

Smiļģis Eduards — 405

Strādnieku deputātu padome Rīgā — 282

Stučka Dora — 73, 126, 196, 245, 321, 336, 403, 410, 418—420, 429,

432, 433, 450, 463, 480, 486, 508, 553, 559, 591

Stučka Pēteris — 336, 338, 403

Stukmaņu Zemes ierīcības komiteja — 462

Sudrabkalns Jānis — 644

Sāks-Stefenhāgens Heinrihs — 82

Sčetiņins Nikolajs — 145, 146, 162, 171, 178, 215, 233, 253, 254, 257,

259, 260, 298, 313

Šusters Jānis —71

Švābe Arveds == 485, 565

Tīfentāls Kārlis — 305

Tontegode Jānis — 116

Trasuns Jāzeps —
519

Traubergs — 246

Traubergs Ernests —
214

Upīts Andrejs — 398

Urbāns E.
— 37,272

Va gūlis Leonhards — 89

Valters Miķelis — 35, 48

Vanss Klujs Bertons — 38, 52

Vecozols Jūlijs ~ 79, 103, 297, 302, 317, 319, 323, 327, 328, 341, 354,

356, 359, 360, 363, 374, 386

Verdaro Virgilio — 150

Viduns Viljus — 83

Villoubija Kitija — 531, 563

Viskonts Antans — 195, 209, 239

Volters Eduards — 490, 552

Zālītis Jānis — 265

Zaprovska Anna —
416, 41?

Zariņš Kārlis — 619

Zeltmatis — 435, 456, 458

Zvārguļu Edvards — 226
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SATURS

VĒSTULES

1914.

1, Aspazijai Kastaņolā 3. augustā i .... .
7 429

2. Aspazijai Kastaņolā 3. augustā 8 429

3. A. Kirhenšteinam Kastaņolā 3. augustā ....
8 429

4. Aspazijai Kastaņolā 4. augustā . . » , . ,
9 429

5. Aspazijai Kastaņolā 5. augustā . . . . .. ,
9 430

6. Aspazijai Kastaņolā 6. augustā ..... s 10 430

7. Aspazijai Kastaņolā 7. augustā 10 430

8. Aspazijai Kastaņolā 8. augustā » , . , , * 10 430

9. Aspazijai Kastaņolā 9. augustā iii , . i 11 431

10. Aspazijai Kastaņolā 10. augustā . , » * 11 431

11. Aspazijai Kastaņolā 11. augustā . , > » « -, 12 431

12. Aspazijai Kastaņolā 12. augustā < . i % . 8 1.2 431

13. Aspazijai Kastaņolā 13. augustā .ii i i *
12 432

14. Aspazijai Kastaņolā 14. augustā . , . i , « 13 432

15. Aspazijai Kastaņolā 15. augustā . . . . , .
13 432

16. Aspazijai Kastaņolā 16. augustā 13 432

17. A. un B. Priedīšiem Cīrihē 21. augustā , .
14 432

18. A. un B. Priedīšiem Cīrihē 22. augustā ii.* 1.4 433

19. A. un B. Priedīšiem Cīrihē 24. augustā , s , .
15 433

20. A. Kirhenšteinam Cīrihē 25. augustā ~ » i 15 433

21. P. Daugem Cīrihē 27. augustā . . , . .
-

% 16 433

22. A. un B. Priedīšiem Cīrihē 27. augustā .iii 16 434

23. P. Daugem Cīrihē 29. augustā . . . i . % 17 434

24. A. un B. Priedīšiem Cīrihē 29. augustā g 5 , ,
1? 434

25. R, Pelšem Cīrihē 4. septembrī . . » , , , 18 434

26. A. Kirhenšteinam Cīrihē 13. septembri
... . ». 19 435

27. A. Kalniņam Cīrihē 30. septembrī . i .
19 435

28. K. Freinbergam Cīrihē septembrī . . v .s ~ < 20 436

29. A. un B. Priedīšiem Cīrihē septembri ... * 20 436

30. H. Asarām Kastaņolā 11. oktobrī . -, , i 20 437

31. K. Freinbergam Kastaņolā 11. oktobrī j s , i 21 43?

32. A. Kalniņam Kastaņolā 11. oktobrī
. » s . « 2t 437

33. Nezināmai personai Kastaņolā 11. oktobrī
• i i 22 43?

34. A. Kirhenšteinam Kastaņolā 26. oktobri
. * . 22 438

35, M. Valteram Kastaņolā l. decembrī « % \ i 23 438

36. A. Kalniņam Kastaņolā 3. decembrī -, » i » ,- 23 438

Piezīme. Pirmā skaitļu aile norāda lappusi, kurā ievietota vēstule,
otrā aile — lappusi, kurā atrodami komentāri attiecīgajai vēstulei.
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37. E. Urbānam Kastaņolā 18. decembrī i . > , 23 438

38. X, B. Vansam Kastaņolā 23. decembrī i -. . i 24 439

39. A. Kirhenšteinam Kastaņolā 24, decembri « «
24 439

40, Nezināmai personai Kastaņolā 24. decembrī
, , i 25 439

41. B. Skujeniecei Kastaņolā 24. decembri
, .

25 439

1915.

42. A. Cielēnai Kastaņolā 3. janvārī , » , , . 25 440

43. F. Cielēnam Kastaņolā 3. janvārī i , s { 26 440

44. J. Buševicam Kastaņolā 3. janvāri . . , 26 440

45. R. Pelšerņ Kastaņolā 12. janvāri . 5 . ,
27 440

46. P. Kalniņam Kastaņolā 17. janvārī ..... 28 441

47. Nezināmai personai Kastaņolā 17. janvāri , .
28 441

48. M. Valteram Kastaņolā 17. janvārī . . t , ,
29 441

49. E. Birzniekam-Upītim Kastaņolā 8. februāri i » .
29 441

50. J. Iniņbergam Kastaņolā 8. februāri . . , , , 30 442

51. A. Kirhenšteinam Kastaņolā 11. februārī
. -, , 30 442

52. K. B. Vansam Kastaņolā 10. martā . j . . .
31 442

53. A. Kirhenšteinam Kastaņolā 15. martā . . ; .
32 442

54. A. un L. Kalniņiem Kastaņolā 17. martā
. , .

32 443

55. R. Pelšem Kastaņolā 4. aprīlī . . . ...
32 443

56. F. Cielēnam Kastaņolā 5. aprīlī % . * t . ,
34 443

57. F. Gulbim Kastaņolā 23. aprīlī . . , . . '. 34 443

58. N. Robiņai Kastaņolā 13. maijā . . . , 34 444

59. N. Robiņai Kastaņolā 24. un 30. maijā , . . .

39 445

60. K. Eglēm Kastaņolā 30. maijā . . , . . «
45 446

61. A. Kirhenšteinam Kastaņolā 30. maijā * , , ,
46 446

62. Sivrjē Kastaņolā 8. jūnijā . . . i , , i 46 447

63. J. Krauzem Kastaņolā 22. jūnijā , . . , . i 48 447

64. J. Gabrim Kastaņolā 27. jūlijā s ' , , , t 48 44?

\65. J. Gabrim Kastaņolā 28. jūlijā -, , . # ( 49 448

66. J. Gabrim Kastaņolā 24. vai 29. jūlijā i . -. 50 448

67. E. Melngailim Kastaņolā 11. augustā . , , 50 448

68. Laikraksta «Jaunais Vārds» redakcijai Kastaņolā

12. augustā , . , . . . .
;

,
51 448

69. Oskaram Forelam Kastaņolā 27. augustā ,
. t 55 449

70. Laikraksta «Jaunais Vārds» redakcijai Kastaņolā

6. septembri . , .
. • i . . 55 449

71. J. Šusteram Kastaņolā 8. septembrī . -, . . ,
55 449

72. P. Daugem Kastaņolā 9. septembrī i v . . .

56 449

73. D. Stučkai Kastaņolā 9. septembri 56 450

74. J. Ozolam Kastaņolā 16, septembrī . i * . •
57 450

75. A. Bertrānei Kastaņolā 20, septembri # * % <
450
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76. L. Forelai-Upeniecei Kastaņolā 20. septembri t % 58 450

77. J, Krauzem Kastaņolā 20. septembrī , . . 4 58 450

78. P, Sējam Kastaņolā 22. septembri . f . , , 58 451

79. J. Vecozolam Kastaņolā 22. septembri .■.»■ '» 59 451

80. Latviešu biedrībai Baku Kastaņolā 24. septembri . * 60 45t

81. N. Bokumam Kastaņolā 25. septembrī . 60 453

82. H. Sakam-Stefenhāgenam Kastaņolā 25. septembri ,
61 451

83. V. Vidunam Kastaņolā 25. septembri , . » 61 452

84. p. Cielēnam Kastaņolā 28. septembri , . . «
62 452

85. I. Kivineram Kastaņolā 28, septembrī «... 63 452

86. F. Cielēnam Kastaņolā 8. oktobri ii.., 63 452

87. A. Cielēnai Kastaņolā 9. oktobrī 64 452

88. M. Liepiņai Kastaņolā 9. oktobri ..... 84 453

89. L. Vagulim Kastaņolā 9. oktobrī
.....

65 453

90. A. Ķeniņai Kastaņolā 12. oktobri
.....

65 453

91. A. Lūkinai Kastaņolā 13. oktobrī
.....

66 453

92. A. Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 14. oktobri
.
. , 66 453

93. A. Rožkalnai Kastaņolā 15. oktobrī
t , ,

68 454

94. V. Rikveilim Kastaņolā 16. oktobrī i . . * 69 454

95. A. Priedītei Kastaņolā 17. oktobrī 5 j , . j 69 454

96. R. Ivanovam Kastaņolā 25. oktobrī
. . . . < 70 454

97. A. Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 25. oktobrī s 70 454

98. A. Ķeniņai Kastaņolā 26. oktobrī .'- '-.
. . , 70 455

99. P. Daugem Kastaņolā 31. oktobri ; « , , ,
71 455

100. R. A. Beržjē Kastaņolā 3. novembrī ; , » « ;
76 455

101. G. Brošē Kastaņolā 3. novembri
, . , « 76 456

102. A. Ķēniņam Kastaņolā 4. novembri
s ,■ . s 11 456

103. J. Vecozolam Kastaņolā 7. novembrī i-
. . ? 78 458

104. F. Cielēnam Kastaņolā 14. novembri
.... 79 457

105. F. Cielēnam Kastaņolā 14. novembrī
. , , , 79 45?

106. A. Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 16. novembri .
.

80 45?

107. F. Cielēnam Kastaņolā 21. novembrī
. . . «

80 45?

108. Ņeusihiniem Kastaņolā 23. novembrī
, s 8! 45?

109. A. Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 24. novembrī
. . ,

81 458

110. G. Brošē Kastaņolā 6. decembrī 82 458

111. P. Daugem Kastaņolā 8. decembrī
..... 82 458

112. A. Lukinai Kastaņolā 8. decembrī
, . , . . %83 458

113. R. Pelšem Kastaņolā 8. decembri
.»»,,. 83 459

114. J. Karpām Kastaņolā 9. decembri ■ , , . . ,
84 459

115. A. Ķeniņai Kastaņolā 9. decembri -, s. ,
84 459

116. J. Tontegodem Kastaņolā 9. decembrī
, . ,

85 459

117. A. Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 11. decembri
... 85 459

118. A. Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 14. decembri
. .

86 460

119. G. Brošē Kastaņolā 21. decembrī
... . .

87 460
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1916.

120. S. Boborikinai Kastaņolā 13. janvāri , , , » 8? 46t

121. P. Boborikinam Kastaņolā 13. janvārī , $ s 88 461

122. P. Daugem Kastaņolā 14. janvārī s » » . »
88 46!

123. N. Kimmelam Kastaņolā 14. janvārī , , , ,
89 462

124. E. Binjami Kastaņolā 17. janvārī t s ,
89 462

125. J. Karpām Kastaņolā 17. janvāri ļ , . . ,
89 462

126. D. Stučkai Kastaņolā 17, janvāri . g ■, , , 90 462

127. S. Boborikinai Kastaņolā 24. janvārī ,- . . . , 91 483

128. J. Krauzem Kastaņolā 24. janvārī , , , .
91 463

129. M. Robiņai Kastaņolā 24. janvārī iii», 92 463

130. J, Buševicam Kastaņolā 25. janvāri » « ,

"

93 464

131. G. Brošē Kastaņolā 26. janvāri . . . f , , 93 464

132. A. Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 26. janvārī , , ~. 94 464

133. J. Masteram Kastaņolā 26. janvāri . . . . ,
95 464

134; A. Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 28, janvāri, , * t 95 465

135. A. Kirhenšteinam Kastaņolā 1. februāri , ,
96 465

136. R. Roksrojam Kastaņolā I.—-3. februārī
, 96 465

137. K. Baronam Kastaņolā 4. februāri »- 9? 465

138. N. Bokumam Kastaņolā 4. februāri , , . , .
98 466

139, P. Daugem Kastaņolā 8. februāri 99 466

140. P. Daugem Kastaņolā 11. februārī
. , » 101 46?

141. A. Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 16, februāri
. . .

101 46?

142. F. Burkmanam Kastaņolā 19. februāri
.

103 468

143. A. Kalniņam Kastaņolā 24. februāri
.

, * .' j 104 488

144, M. Robiņai Kastaņolā 25. februāri
. 104 468

145. N. Ščetiņinam Kastaņolā 2. martā s , . .
105 468

146. N. Ščetiņinam Kastaņolā 4. martā -, .-,'.'» V; .
105 468

147. E. Binjami Kastaņolā 10. martā
. s i * .

108 468

148. A, Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 10, martā % j j V 106 469

149. F. Cielēnam Kastaņolā 18. martā
. f * i i 107 469

150. V. Verdaro Kastaņolā 20. martā -, * i 110 469

151. F. Cielēnam Kastaņolā 22. martā
» i -, % 111 470

152. N. Bokumam Kastaņolā 31. martā
.

, . . ,
113 4?0

153, A. Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 31. martā
, , ,

114 471

154. G. Brošē Kastaņolā 2. maijā , , « » .• . 114 471

155. Aspazijai Kastaņolā 6. maijā , ~, „ * ; i 115 471

156. Aspazijai Kastaņolā 6. maijā i s i i i 115 471

157. A. Ķeniņai Kastaņolā 7. maijā t -, i ,- i 116 471

158. Aspazijai Kastaņolā 8. maijā . -, . i i 116 472

159. Aspazijai Kastaņolā 9. maijā % s s

"

i . s 117 472

160. Aspazijai Kastaņolā 10. maijā , * ....
117 472

161, Aspazijai Kastaņolā 11. maijā . s , . , 118 472

162. N. Ščetiņinam Kastaņolā 11. maijā s g :» f » 118 472
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163. A, Krauzei-Ozoliņai Lozannā 1?, maijā . , � , 119 473

164. R. A. Beržjē Lozannā 21. maijā . ...... , ,• , 120 474

165. A. Krauzei-Ozoliņai Lozannā 23. maijā . , .
120 474

166. A. Krauzei-Ozoliņai Lozannā 24. maijā .... 121 474

167. A. Krauzei-Ozoliņai Lozannā 24. maijā .
.

. . 121 474

168. F. Cielēnam Lozannā 26. maijā . . . . . .
122 474

169. Dali 'Arto Lozannā 30. maijā . , .... ,
123 475

170. Odesas latviešu biedrībai Lozannā 30. maija .
, ,

123 475

171. N. Ščetiņinam Lozannā 31. maijā ..... 124 475

172. A. Krauzei-Ozoliņai Lozannā 5. jūnijā . . , .
124 475

173. A. Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 18. jūnijā , . .
125 475

174. A. Kirhenšteinam Lozannā 19. jūnijā ....
125 476

175. A. Krauzei-Ozoliņai Lozannā 19. jūnijā . ...
126 478

176. P. Daugem Lozannā 22. jūnijā . . . ...
127 476

177. A. Krauzei-Ozoliņai Lozannā 24. jūnijā . . . .
12? 47?

178. N. Sčetiņinam Lozannā 24. jūnijā .
. , . . 128 47?

179. A. Kirhenšteinam Lozannā 28. jūnijā . . . . 128 477

180. A. Krauzei-Ozoliņai Lozannā 26. jūnijā . . » * 129 477

181. A. Krauzei-Ozoliņai Lozannā 26. jūnijā ... . 129 478

182. A. Ķeniņai Lozannā 26. jūnijā . . . . , 130 478

183. A. Krauzei-Ozoliņai Lozannā 1. jūlijā . . , .
131 478

184. A. Krauzei-Ozoliņai Lozannā 6. jūlijā ' . ,
131 478

185. A. Krauzei-Ozoliņai Lozannā 9. jūlijā ... ,
132 479

186. A. Krauzei-Ozoliņai Lozannā 10. jūlijā ... .
133 479

187. J. Krauzem Lozannā 10. jūlijā . , . ,
134 479

188. L. Forelai-Upeniecei Lozannā 14. jūlijā . , . s 135 480

189. A. Krauzei-Ozoliņai Lozannā 17. jūlijā . , , ,
138 480

190. A. Krauzei-Ozoliņai Lozannā 18. jūlijā .. . . ,
138 480

191. A. Kirhenšteinam Lozannā 22. jūlijā .... 138 480

192. A. Krauzei-Ozoliņai Lozannā 22. jūlijā . . , .
139 481

193. A. Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 4. augustā . .
139 481

194. A. Freimanim Kastaņolā 14. augustā . ,-% 140 481

195. A. Viskontam Kastaņolā 24. augustā . . . , 140 481

196. D. Stučkai Kastaņolā 25. augustā . . < . . 141 481

197. K. leviņām Lozannā 22. jūlijā un Kastaņolā 28. augustā 141 482

198. Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas valdei

Kastaņolā 26. un 28. augustā , . . . . .
142 482

199. Latviešu komitejai Stokholmā Kastaņolā 29. augustā 144 482

200. Sarkanā Krusta Krievu sekcijas Latviešu nodaļai

Stokholmā Kastaņolā septembra sākumā
. . „• . . 145 , 482

201. A. Kirhenšteinam Kastaņolā 11. septembrī « « ,
146 482

202. P. Daugem Kastaņolā 15. septembrī . . . . .
146 483

203. A. Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 19. septembrī . .
14? 483

204. Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas, Kultūras
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birojam Maskavā Kastaņolā 19. septembri -, % s 148 484

205. A. Liepiņām Kastaņolā 19. septembri » § « i 150 484

206. O. Graihenam Kastaņolā 23. septembri ? » -, »
150 484

207. A. Liepiņām Kastaņolā 26. septembri i , 151 485

208. A. Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 20. un 29. septembri » 152 485

209. A. Viskontam Kastaņolā septembra otrajā pusē % 154 485

210. F. Cielēnam Kastaņolā 6. oktobri
. . ...

.155 485

211. Krievijas Tautību biroja Biļetena redakcijai Kastaņolā
» 7. oktobrī ... * * . . . i » ,

155 485

212. A. Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 26. oktobri s « % 156 486

213. P. Daugem Kastaņolā 28. oktobri . % , . i 156 486

214. E. Traubergam Kastaņolā oktobri ī f > « s' 157 487

215. N. Sčetiņinam Kastaņolā 3. novembrī s s -, . 158 487

216. A, Gulbim Kastaņolā 9. novembri
. s ,

159 487

217. L. Forelai-Upeniecei Kastaņolā 16, novembri
, -. 159 48?

218. A. Kirhenšteinam Kastaņolā 16. novembri . 159 487

219. Līdzjūtības telegramma poļu rakstnieka Henrika Sen* '

keviča bēru dienā Kastaņolā 18. novembri , , ,160 488

220. F. Cielēnam Lozannā 20. novembri s , . ,
160 488

221. F. Cielēnam Lozannā 21. novembri ; . , . .
163 488

222. A. Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 24. novembrī
. . 163 488

223. P. Daugem Kastaņolā 7. decembrī . . . , « 164 489

224. P, Daugem Kastaņolā 4.-8. decembri
» , ,

164 489

225. A. Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 9. decembri
* . ,

167 489

226. Zvārguļu Edvardam Kastaņolā 9. decembrī
, , ,

167 489

227. O. Forelam Kastaņolā 13. decembrī . . g s s 167 489

228. A. Kirhenšteinam Kastaņolā 14. decembri « ■ ? 169 490

229. O. Forelam Kastaņolā 16. decembri . . ī . ,
170 490

230. A. Kirhenšteinam Kastaņolā 18. decembri g * -» 170 490

231. P. Daugem Kastaņolā 19. decembri . . s , % 171 491

232. O. Forelam Kastaņolā 22. decembri , , , , , 171 491

233. N. Sčetiņinam Kastaņolā 23. decembri . . g i 172 491

234. P. Bovē Kastaņolā 24. decembri
. , s i % 172 491

235. R. Ivanovam Kastaņolā 25. decembri ī ī i p 173 492

236. O. Forelam Kastaņolā 26. decembrī
» s i■ » t 173 492

237. O. Forelam Kastaņolā 28. decembri . . ■, , 174 492

238. Nezināmai personai ap 1916. gadu .- i i « 175 492

1917.

239. A. Viskontam Kastaņolā 3. janvāri « , » ,
176 493

240. P. Bovē Kastaņolā 5. janvārī. . , 5 s « , 176 493

241. R. Ivanovam Kastaņolā 5. janvārī . . , ,
177 493

242. A. Krauzei-Ozoliņai. Kastaņolā 5. janvāri -.- , ,
177 493

243. V. Dzimidavičam Kastaņolā 6. janvāri , s , , 178 493
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244. P. Daugem Lugāno ?. janvāri ,»,«,» 178 494

245. D. Stučkai Kastaņolā 7. janvārī
. . , , »

178 494

246. Traubergam Lugāno 7. janvārī 179 494

247. P. Bovē Kastaņolā 10. janvārī ...... 180 495

248. O. Forelam Kastaņolā 10. janvāri . , . . . 180 495

249. O. Forelam Kastaņolā 15, janvārī ..... 181 495

250. F. Cielēnam Kastaņolā 17. janvārī , . . . „■ 181 495

251. A, Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 19. janvārī . , , 182 495

252. P. Sējam Kastaņolā 19. janvārī . . . , . ,
182 496

253, N. Sčetiņinam Kastaņolā 20. janvārī ...»
182 496

254. N. Sčetiņinam Kastaņolā 29. janvāri , . .
183 496

255. P. Daugem Kastaņolā 6. februārī
.....

183 49?

256. A. Kalniņam Kastaņolā 6. februāri
. ... . .. ,

185 49?

257. N. Sčetiņinam Kastaņolā 7. februārī . . . , 185 497

258. Aronu Matīsam Kastaņolā 12. februārī
,

.
.

.

186 497

259. N. Sčetiņinam Kastaņolā 12. februāri
....

186 49?

260. N. Sčetiņinam Kastaņolā 14. februāri
.... 187 498

261. A. Priedītei Kastaņolā 10. martā . . . . . .
187 498

262. A. Kirhenšteinam Kastaņolā 27. martā
. . . .

188 498

263. P. Sējam Kastaņolā 27. martā
.

.
. . . .

188 498

264. N. Cheidzem Kastaņolā 4. aprīlī . . . , .
189 499

265. J. Goldmanim, J. Zahtim Kastaņolā 4. aprīlī .
.

189 499

266. Latviešu strādnieku laikrakstam Petrogradā Kastaņolā

4, aprīlī ... . . . . .. . . ... t 189 500

267. O. Forelam Kastaņolā 6. aprīlī ...... 190 500

268. M. Gorkijam Kastaņolā 7. aprīlī . .
, . . 190 500

269. R. Ivanovam Kastaņolā 19. aprīlī 190 501

270. J. Krauzem Kastaņolā 22. aprīli ..... 191 501

271. O. Graihenam Kastaņolā 24. aprīlī ..... 192 501.

272. E. Urbānam Kastaņolā 26. aprīlī 192 502

273. P. Daugem Kastaņolā 29. aprīlī . ... . .

193 502

274. B. Federam (?) Kastaņolā 29. aprīlī . . . . . 194 503

275. J. Krauzem Kastaņolā 1. maijā , . . .
.194 503

276. R. Eglēm Kastaņolā 2. maijā 195 503

277. A. Kirhenšteinam Kastaņolā 2. maijā ....
195 503

278. E. Binjami Kastaņolā 3. maijā . . . . , .
196 504

279. K. Freinbergam Kastaņolā 3. maijā .....
196 504

280. A. Jansonei Kastaņolā 3. maijā .
.

.
. . . 197 504 ■

281. T. Līventālam Kastaņolā 3. maijā . . . .
198 505

282. Strādnieku deputātu padomei Rīga Kastaņolā 15. maijā 198 505

283. K. Ozoliņam Kastaņolā 19. maijā .....
198 505

284. O. Graihenam Kastaņolā 22. maijā . . . . .
199 505

285. K. Bungšam Kastaņolā 30. maijā . . . . .
199 505

286. A. Cielēnai Kastaņolā 2. jūnijā ~*.,„ 199 505
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287. L. Kalniņa} Kastaņolā 2. jūnijā « i ■ g 200 506

288. Iskoradam Rīgā Kastaņolā 4. jūlijā . , , , ,
200 506

289. Laikraksta «Strādnieku Avīze» redakcijai Kastaņolā

4. jūlijā . . . . . . . . . . , 281 506

290. G. Brošē Kastaņolā 13. jūlijā ,
201 506

291. M. Idaškinam Kastaņolā 20. jūlijā , , 4 » , 202 507

292. A. Deglavam Kastaņolā 2. augustā . . . . . 203 507

293. Kastaņolas pilsētas valdei Kastaņolā 10. augustā un

3. septembrī . . ..... , j , 203 507

294. P. Daugem Kastaņolā 3. septembri ,
. . , 203 507

295. A. Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 20. septembri « ,
204 50?

296. Lugāno elektrostacijai Kastaņolā 15. oktobri
,

204 507

297. J, Vecozolam Lugāno 22. oktobrī
. . , ,

205 508

298. N. Sčetiņinam Kastaņolā 2?. oktobrī
, i

205 508

299. M. Robiņai Kastaņolā novembra sākumā
. . -. 206 508

300. Kastaņolas pilsētas valdei Kastaņolā 1. novembrī
.

206 508

301. R. Ivanovam Kastaņolā 2. novembrī
... f , 206 509

302. J. Vecozolam Kastaņolā 10. novembri < j ,
20? 503

303. R. Ivanovam Kastaņolā 10. decembri i . * i 207 509

304. P. Daugem Kastaņolā 27. decembrī
. . . « f

208 509

305. K. Tīfentālam Kastaņolā 27. decembri -, i , •.- 209 510

1918.

306. R. Deisonam Kastaņolā 13. janvāri . ,
210 510

307. K. Mobēram Kastaņolā 14. janvārī . . , . .
210 510

308. Piesī Kastaņolā 8. februārī
. . « . . . ,

211 511

309. R. A. Beržjē Kastaņolā 20. februāri
, , . ,

211 511

310. E. Binjami Kastaņolā 20. februāri . . , , . . 212 511

311. K. Mobēram Kastaņolā 20. februāri
, . , . , 212 511

312. K. Mobēram Kastaņolā 27. un 28. februārī
, , i 213 512

313. N. Sčetiņinam Kastaņolā 19. martā .
. . „

215 512

314. K. Mobēram Kastaņolā 18. un 20. martā
. . . 215 512

315. J. Kļaviņām (?) Kastaņolā 22. aprīlī . . , » 217 51.3

316. X, Mobēram Kastaņolā 26. aprīli , . .. » -, '. 218 513

3!?. J. Vecozolam Kastaņolā 3. maijā s * * . v 219 514

318. K. Mobēram Kastaņolā 8. maijā ~..-.» 220 514

319. J. Vecozolam Kastaņolā 23. maijā . . . , 220 514

320, Padomju Krievijas pārstāvniecības Šveicē darbinie-

kam Kastaņolā 25. maijā . , . , . . ,
221 514

321. D. Stučkai Kastaņolā 25. maijā 221 515

322. P. Daugem Kastaņolā 27. maijā , , * , . 223 515

323. J. Vecozolam Kastaņolā 7. jūnijā .< . . . . .
224 515

324. K. Mobēram Kastaņolā 1. jūlijā . , , , .
225 515

325. M. Nīdermanam Kastaņolā 2.-4. jūlijā , , , , 226 516
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326. R. Brodam Kastaņolā 11. jūlijā i i s a g s 228 518

327. J. Vecozolam Kastaņolā 1. augustā i i i i i
228 516

328. J. Vecozolam Kastaņolā 27. augustā » s i ; 229 518

329. O. Forelam Kastaņolā 1. septembrī . ī , s
231 517

330. J. Bērziņam (Ziemelim) Kastaņolā 2. septembrī ,
231 51?

331. K. Mobēram Kastaņolā 3. septembrī . . . ,
231 517

332. J. Bērziņam (Ziemelim) Kastaņolā 5. un 6. septembri 232 517

333. J. Bērziņam (Ziemelim) Kastaņolā 8.-septembrī , , 234 517

334. K. Ozoliņam Kastaņolā 8. septembri . . , s 234 518

335. A. Poļakovam Kastaņolā 18. oktobri , i * , 235 518

336. D, un P. Stučkām Kastaņolā 19. un 21.—24. ok-

tobri
. . i i 235 518

337. J. Bērziņam (Ziemelim) Kastaņolā 28. oktobri
,

238 513

338. P. Stučkām Kastaņolā 7. novembrī
. . ... 239 518

339. F. Cielēnam 1918. gadā . . . . . , ,
240 519

1919.

340. K. Mobēram Kastaņolā 4. janvārī » , i j « 242 519

341. J. Vecozolam Kastaņolā 24. janvāri i ī * s 242 519

342. P. Sējam Kastaņolā, ne agrāk par 29. janvāri . r 243 520

343. A. Liepiņām Kastaņolā marta sākumā
. . , «

244 520

344. A. Kalniņam Kastaņolā 6. aprīlī . . . ; , 245 521

345. R. Ivanovam Kastaņolā 24. aprīlī 245 521

346. F. Cielēnam Kastaņolā 24. jūnijā .

-

t . . -, 246 521

347. 0.
J

Grosvaldam Kastaņolā 30. jūnijā . » . * % 246 522

348. E. Binjami Kastaņolā 6. augustā . � , . ī 247 522

349. G. Brošē Kastaņolā 6. augustā . . , , , j 247 522

350. O. Grosvaldam Kastaņolā 6. augustā . . i 247 522

351. O. Grosvaldam Kastaņolā 6. augustā . i g ? 248 522

352. A. Kirhenšteinam Kastaņolā 7. augustā , , , % 249 523

353. K. Mobēram Kastaņolā 11. augustā . . , s 249 523

354. J. Vecozolam Kastaņolā 11. augustā . , » ,
250 523

355. J. Seskim Kastaņolā 19. augustā k . . . ,
250 523

356. J. Vecozolam Kastaņolā 27. augustā . -, § % 251 523

357. Gerkam Kastaņolā 31. augustā . i ,
-

t % 251 524

358. M. Afeldam Kastaņolā 7. septembrī i i i % 252 524

359. J. Vecozolam Kastaņolā 11. septembrī , j ? ī 253 524

360. J. Vecozolam Kastaņolā 13. septembrī % i j 253 524

361. S. Lūkinai Kastaņolā 19. septembrī . % , ? 254 525

362. P. Sējam Kastaņolā 24. septembrī . . ; ? . »
255 525

363. J. Vecozolam Kastaņolā 24. septembrī . « i i 255 525

364. K. Freinbergam Kastaņolā 26. septembri . i »
256 525

365. O. Grosvaldam Kastaņolā 29. septembri , g % s 256 525
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366. O. Grosvaldam Kastaņolā 27. oktobri
. , . f 256 525

367. O. Grosvaldam Kastaņolā 24. novembrī
, . * , 257 525

1920.

368. I. Krestanovam Kastaņolā 5. janvāri ~ , » , 257 526

369. J. Kļavām Kastaņolā 8. janvāri . . .
258 526

370. A. Krauzei-Ozoliņai Kastaņolā 8. janvāri . . , 258 526

371. O. Grosvaldam Kastaņolā 23. janvāri . .. . , 258 527

372. V. Eglītim Kastaņolā 25. janvāri ? . . . * 259 527

373. R. Ivanovam Kastaņolā 25. janvāri . . . . 261 527

374. J. Vecozolam Kastaņolā 29. janvāri , . .
282 527

375. R. Ivanovam Kastaņolā ap 29. janvāri , . . .
262 528

376. Sibīrijas un Urālu Latviešu nacionālās padomes

Centrālajam birojam Kastaņolā 31. janvārī . .
264 528

377. O. Grosvaldam Kastaņolā 25. februārī ....
265 529

378. R. Ivanovam Kastaņolā 27. februārī
.... 267 529

379. K. Freinbergam Kastaņolā 28. februāri
.... 267 529

380. R. Ivanovam Kastaņolā 28. februārī
, , , .

268 529

381. P. Kalniņam Kastaņolā 28. februārī
. . , -, ...

268 529

382. E. Lertam Kastaņolā 2. martā
.... j .

269 530

383. R. Mantelam Kastaņolā 2. martā
, ... .

269 530

384. M. Afeldam Kastaņolā 13. martā
. . i . * 269 530

385. M. Afeldam Kastaņolā 16. martā . . .■ , . .
270 530

386. J. Vecozolam Kastaņolā 17. martā
. . . .

270 530

387. R. Ivanovam Kastaņolā 18. martā
. i , » ,

271 530

388. Aspazijai Cīrihē 23. martā
. , i % . * ,

271 531

389. Aspazijai Cīrihē 23. martā i , , , s 272 531

390. Aspazijai Buhsā 23. martā i -. . .- . f ,
272 531

391. Aspazijai Varšavā 25. martā
. . . , s ,- 273 531

392. Aspazijai Varšavā 25. martā . . i . . , .
273 531

393. Aspazijai Varšavā 29. martā
, , « » * . 274 531

394. R. Ivanovam Varšavā 29. martā , , , , * , 275 531

395. Raiņa klubam 1920. gada sākumā
. , < , * 275 532

396. A. Kirhenšteinam 1920. gadā (?) , , , , ,
277 532

397. R. Pelšem (?) Šveices emigrācijas periodā ne agrāk

par 1916. gadu . , . , » * « , , ,
277 532

398. A. Upītim Rīgā 6. maijā . , 281 532

399. Politieslodzītajām Rīgas Centrālcietumā 30. jūnijā ,
281 534

400. D. Akmentiņai Rīgā 3. augustā 283 534

401. Lietuvas Izglītības biedrībai Rīgā augusta beigās , 284 534

402. P. Daugem Rīgā 27. septembrī . . , . , ,
284 535

403. D. un P. Stučkām Rīgā 27. septembrī , , , ,
285 535

404. J. Misiņam Rīgā 5. oktobri
. , , , < , 285 535

405. E, Smiļģim Rīgā 20. novembrī | , , # i i
285 535
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406. J. Rapam Rīgā 1. decembri * .. , t , , , 286 538

407. J. Plāķim Rīgā 6. vai 7. decembrī r » V
.

286 536

408. Nezināmai personai Rīgā 17. decembrī
. . ,

286 537

409. Laikraksta «Sociāldemokrāts» redakcijai Rīgā 24. de-

cembrī
i i i 287 538

1921.

410. D. Stučkai Rīgā janvāra sakumā 287 538

411. A. Priedkalnam Rīgā 29. janvārī . . , , ,
288 539

412. B. Skujeniecei Rīgā februāra sakumā
, ,

288 539

413. V. Purvītim Rīgā 6. februārī 289 539

414. Aspazijai Rīgā 26. februārī
. , . . , ,

289 540

415. Aspazijai Rīgā 27. februārī 290 540

416. A. Zaprovsķai Rīgā, ne agrāk par februāri un ne

vēlāk par 14. martu . . ...
290 541

417. A. Zaprovsķai Rīgā 25. aprīlī ~,,,, 291 542

418. D. Stučkai Rīgā 12. maijā . . . , , , , ,
292 542

419. D. Stučkai Rīgā, ne vēlāk par augustu , . , .
292 542

420. D. Stučkai Rīgā, ne vēlāk par augustu , , , ,
293 543

421. J. Misiņam Rīgā 11. augustā , .
294 543

422. J. Misiņam Rīgā pēc 11. augusta , , , , ,
295 543

423. Aspazijai Lugāno 31. augustā , , » . « ,
295 544

424. Aspazijai Kastaņolā 2. septembrī , . , , ,
296 544

425. Aspazijai Milānā 5. septembri ~,.,«
296 545

426. Aspazijai Vīnē 9. vai 10. septembrī , . . . ,
296 545

427. Aspazijai Prāgā 11. septembrī ~,,,, 297 545

428. Aspazijai Prāgā 13. septembrī ,
297 545

429. D. Stučkai Rīgā, ne agrāk par septembra beigām .
297 546

430. Laikraksta «Latvis» redakcijai Rīga 30. novembrī vai

1. decembri
. . .... « » , ,

298 546
i

431. J. Jaunsudrabiņam Rīgā 19. decembrī
, , ,

298 547

432. D. Stučkai Rīgā decembrī
,

299 547

433. D. Stučkai Rīgā decembri 299 547

1922.

434. Aspazijai Riga 5. janvārī •. -w ■■, . , » , , » 300 54?

435. Zeltmatim Rīgā 5. janvāri »
300 548

436. A. Brigaderei Rīgā 10. janvārī , , , , , , 301 549

437, T. Ivanei Rīgā 30. aprīlī 301 549

438. Latvijas Universitātes mācību spēkiem Rīgā 7. maijā 303 549

439. M. Kumsārei Rīgā 24. jūnijā . . . . , . , 303 550

440. T. Ivanei Rīgā 28. jūnijā . . . , , . ,
303 550

441. T. Ivanei Rīgā 1, septembrī ~,,,, t
304 550
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442. Firmai «Valters un Rapa» Rīgā, starp 2. un 20. sep-

tembri
. , .

. ... . * , ,
306 551

443. T. Ivanei Rīgā 29. oktobrī
, , * , , » , 305 551

444. T. Ivanei Rīgā 21. novembri
, f . , , , 307 552

1923.

445. T. Ivanei Rīgā 7. janvāri ....... 307 552

446. M. Langei Rīgā 12. februāri
......

307 552

447. A. Bērziņam Rīgā 22. februārī
, , , , , ,

308 552

448. B. Skujeniecei Rīgā 2. martā
......

308 553

449. J. Misiņam Rīgā 9. martā
.

309 553

450. D. Stučkai Rīgā 7. aprīlī , . . , , , ,- 309 553

451. J. Misiņam Rīga 28. maijā , , . , . 309 553

452. B. Skujeniecei Rīga ap 18. augustu .
. . .

310 553

453. Nacionālās operas birojam Rīgā 25. septembrī .• , 311 554

454. I. Rītiņam Rīgā 27. oktobri
.

. . . . . 311 554

455. F. Neireiteram Rīgā 6. novembri
, . „ . »

312 555

456. Zeltmatim Rīgā ap 23. novembri
, , . , , 312 555

457. J. Rapam Rīgā 5. decembri
. . . . . . .

313 555

458. Zeltmatim Rīgā 6. decembrī
»• , , . » . . 313 556

459. A. Gulbim Rīgā 9. decembri
, , » . . . ; 314 556

460, A. Kurcijam Riga 29. decembrī
. .

. . . 314 556

461. K. Eglēm Rīgā decembra otrajā pusē . . . , 315 557

462. Stukmaņu Zemes ierīcības komitejai Rīgā 1923. gadā 315 557

463. D. Stučkai Rīgā ap 1922.—1923. gadu . , .

316 558

1924.

464. T. Ivanei Rīgā 12. janvārī 316 558

465. L. Bertoljo Rīgā 15. aprīlī . , , , . . , 31? 558

466. Laikraksta «Latvis» redakcijai Rīgā 16. oktobri
,

317 558

1925.

467. A. Kalniņam Rīga 14. janvārī , , , , , » 318 559

468. A. Jesenam Rīgā 30. janvāri » , , , , , 319 559

469. J. Kārkliņam Rīgā 8. februāri
, , , , . ,

319 560

470. G, Risai Rīgā 9. aprīlī . 319 560

471. V. Mednim Rīgā 11. aprīlī ,
320 561

472. J. Misiņam Rīgā 27. maijā . . , . ,
32 i 561

473. J. Misiņam Rīgā maija beigās vai jūnija sākumā
.

321 561

474. J. Misiņam Rīgā 19. jūnijā ...... $ 322 562

475. F. Cielēnam Rīgā 7. jūlijā 323 562

476. A. Gulbim Rīgā ?. jūlijā , « , , » . ,
323 562

477. Aspazijai Ķemeros 30. jūlijā * g ,
-

t g g 323 563
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478. A. Priedkalnei Rīgā 12. oktobrī , s . , , 324 563

479. P. Daugem Rīgā 15. oktobrī
......

324 563

480. D. Stučkai Rīgā 15. oktobrī 325 564

481. K. Eglēm Rīgā 4. novembrī 325 564

1926.

482. K. Egiem Rīgā 11. janvārī . . . , . ,
326 564

483. Beļģijas sūtnim Latvijā Rīgā 18. janvārī , , ,
326 565

484. K. Hismanam Rīgā 24. februārī
~.».,

327 565

485. A. Svābem Rīgā 2. martā , . # , . . .

327 565

486. D. Stučkai Rīgā 11. martā
, , . . . , ,

328 565

487. Aspazijai Berlīnē 17. martā . , , . , , 328 566

488. O. Kliģerei Berlīnē 17. martā 329 566

489. O. Kliģerei Cīrihē 19. martā
. , , , » , .

329 566

490. E. Volteram Cīrihē 19. martā
, , i , , .

329 566

491. Aspazijai Lugāno 20. martā
, , , , , . 330 567

492. O. Kliģerei Lugāno 22. martā
......

330 567

493. Aspazijai Mentonā 24. martā . , ... . , 330 56?

494. Aspazijai Mentonā 25. martā
...... 331 567

495. O. Kliģerei Mentonā 25. martā
. . . . . * 331 568

496. Aspazijai Mentonā 26. martā '

, » , » , , 331 568

497. O. Kliģerei Mentonā 26. martā , , . . . .
332 568

498. Aspazijai Mentonā 27. martā , ■, , . , ,
333 568

499. Aspazijai Mentonā 29. martā i i , . , 334 568

500. O. Kliģerei Mentonā 29. martā
, , < , , i 334 569

501. Aspazijai Montekarlo 30. martā * . , • , , < 335 569

502. O. Kliģerei Montekarlo 30. martā . « * , .
335 569

503. Aspazijai Mentonā 2. aprīlī . , . « , , « 335 569

504. O. Kliģerei Mentonā 2. aprīlī . , , « ,' » 336 569

505. Aspazijai Mentonā 6. aprīlī , . , , . ,
336 569

506. O. Kliģerei Mentonā 6. aprīlī 336 570

507. O. Kliģerei Mentonā 7. aprīlī s i s i . .
337 570

508. D. Stučkai Mentonā 7. aprīlī , , f # 337 570

509. Aspazijai Mentonā 10. aprīlī , , -, t , # 337 570

510. Aspazijai Mentonā 10. aprīlī 338 571

511. Aspazijai Mentonā 12. aprīlī , , « . « i 338 571

512. Aspazijai Mentonā 12. aprīlī « , i , s *
340 571

513. O. Kliģerei Mentonā 12. aprīlī s s , * , ,
340 571

514. Aspazijai Mentonā 13. aprīlī . « , f , i
341 572

515. Aspazijai Mentonā 14. aprīlī , » • . i • 341 572

516. Aspazijai Mentonā 14. aprīlī , « i , . , 341 572

517. O. Kliģerei Mentonā 14. aprīlī . , , , ,
342 572

518. P. Rozītim Mentonā 14. aprīlī , , ... .
342 572

519. J. Trasunam Mentonā 14. aprīlī ■ , , « .
343 573
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520. Aspazijai Mentonā 15. aprīlī » , , . , »
343 573

521. O. Kliģerei Mentonā 15. aprīlī , , , , ,
344 573

522. Aspazijai Monako 17. aprīlī , , , , , , 346 573

523. O. Kliģerei Mentonā 17. aprīlī , , , , « »
346 574

524. O. Kliģerei Monako 17. aprīlī . , , # , .
346 574

525. Aspazijai Mentonā 19. aprīlī 347 574

526. O. Kliģerei Mentonā 18. vai 19. aprīlī » , . ,
347 574

527. Aspazijai Mentonā 20. aprīlī , , , « , .
34? 574

"528. G. Risai Mentonā 20. aprīlī ......
348 574

529. Aspazijai Mentonā 21. aprīlī . . • , . .
348 575

"530. O. Kliģerei Mentonā 21. aprīlī , , , . . »
349 575

531. K. Villoubijai Mentonā 21. aprīlī . , , ,
349 575

532. Aspazijai Marseļā 23. aprīlī '■ , . ... ,
349 576

533. O. Kliģerei Marseļā 23. aprīlī , . , ...
350 576

534. Aspazijai Parīzē 24. aprīlī . , , , , . ,
350 576

535. O. Kliģerei Parīzē 24. aprīlī . . . , . ,
350 576

536. Aspazijai Parīzē 25. aprīlī . . , . . « .
351 576

537. A. Birkertam Parīzē 25. aprīlī i , . , , , 351 577

538. A. Grāvītim Parīzē 25. aprīlī » . , . .
352 577

539. O. Kliģerei Parīzē 25. aprīlī . , , . , .
352 577

540. Aspazijai Parīzē 26. aprīlī . , « . » ,
353 578

541. O. Kliģerei Parīzē 26. aprīlī ...
353 578

,542. Aspazijai Parīzē 27. aprīlī . ... , ,
353 578

543. Aspazijai Parīzē 28. aprīlī . . . ....
354 579

544. O. Kliģerei Parīzē 28. aprīlī . , , . . .
354 579

545. Aspazijai Briselē 30. aprīlī . , ... , , 354. 579

546. Aspazijai Briselē maija sākumā
.... : ... . . . . 355 579

547. O, Kliģerei Brigē 4. maijā . , , , , . , 355 580

548. E. Jansonam Rīgā 17. jūnijā . , , . . , 355 580

549. I. Ozolai Rīgā 12. augustā . » . . . .
358 580

550. M. Pliekšānam Rīgā 15. oktobrī
. . .. , ,

356 581

551. A. Gulbim Rīgā 28. oktobrī
. < ... . ~

357 581

552. E. Volteram Rīgā 30. oktobrī
,

358 581

553. D, Stučkai Minskā 18, novembri * .....»-•,.» , 358 581

554. P. Daugem Minskā 18. novembrī , *.-•«. . s 358 582

555. P, Daugem Minskā 19. novembri
. , , . ,

359 582

556. Maskavas latviešu teātra studijas «Skatuve» kolektī-

vam Minskā 19. novembrī
. ,

. , ... • 360 582

557. Maskavas latviešu gleznotāju grupai Minskā ap

18.—21. novembri
. .

.
. ... . . ... . 360 582

558. Maskavas Proletārisko rakstnieku asociācijas Latviešu

sekcijai Minskā ap 18.—21. novembri . « * , «
36 1 583

559. D. Stučkai Minskā ap 19.-21. novembri . . «
361 583

560. Aspazijai Vitebskā 22. novembrī « » , . »
362 583
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581. A. Kirhenšteinam Rīgā 13. decembri ,
382 583

562. E. Krastam Rīgā 28. decembri . , . , . s 362 583

563. K. Villoubijai Rīgā 28. decembri 363 584

1927.

564. K. Hismanam Rīgā 7. janvārī . , . , * 383 584

565. A. Svābem Rīgā 3. februāri
« . , . , ,

364 585

566. Dānijas izglītības ministram Rīgā 21, vai 22. februāri 364 585

567. Aspazijai Varšavā 15. aprīlī , . . . , .
365 585

568. Aspazijai Varšavā 15. aprīlī ,
365 585

569. O. Kliģerei Varšavā 15. aprīlī . . . . . 366 585

570. Aspazijai Ziānlepēnā 19. aprīlī .....
366 586

571. O. Kliģerei 'Ziānlepēnā 19. aprīlī . . , , .
366 586

572. O. Kliģerei Antibinā 23. aprīli 367 586

573. Aspazijai Ziānlepēnā ap 23. aprīli . , . . ,
367 586

574. Aspazijai Ziānlepēnā ap 23.-26. aprīli ....
368 586

575. Aspazijai Ziānlepēnā 26. aprīlī , 368 587

576. O. Kliģerei Ziānlepēnā ap 25.-28. aprīli . . .
368 587

577. M. Ķempei Ziānlepēnā 29. aprīlī ..... 369 587

578. O. Kliģerei Ziānlepēnā 30. aprīlī ...... 369 587

579. Aspazijai Ziānlepēnā aprīļa beigās, pec 28. aprīļa j 370 588

580. Aspazijai Ziānlepēnā maija sākumā . . , , 371 588

581. O. Kliģerei Ziānlepēnā 2. maijā ,
372 588

582. O. Kliģerei Ziānlepēnā 3. maijā «.,..» 372 588

533. O. Kliģerei Ziānlepēnā 3. maijā . , ...
372 589

584. Aspazijai Ziānlepēnā 4. maijā . , , , ,
374 589

585. O. Kliģerei Ziānlepēnā 4. maijā ..... 374 589

586. O. Kliģerei Ziānlepēnā 5. maijā . . ...
375 589

587. Aspazijai Ziānlepēnā 6. maijā . . » . , 375 589

588. Aspazijai Ziānlepēnā 7. maijā ......
378 590

589. Aspazijai Ziānlepēnā 8. maijā 376 590

590. O. Kliģerei Ziānlepēnā 8. maijā . , * . .
376 590

591, D. Stučkai ap 19. aprīli —8, maiju , , , . 377 590

592. Aspazijai Lugāno 9. maijā 37? 590

593. O. Kliģerei Lugāno 9. maijā ,
377 590

594. O. Kliģerei Vīnē 10. maijā . » * , , »
378 591

595. O. Kliģerei Rīgā 24. jūlijā , . , . . , , 378 591

596. O. Kliģerei Rīgā 25. jūlijā . , ,- . » ,
378 591

597. O. Kliģerei Rīgā 31. jūlijā . . , ....
379 591

598. O. Kliģerei 8. augustā . . . , , , , , 380 592

599. Aspazijai Varšavā ap 8. augustu . , , . .
380 592

600. Aspazijai Vīnē 9. augustā .
380 592

601. O. Kliģerei Vīnē 9. augustā 380 592

602. O, Kliģerei 10. 381 593



603. Aspazijai Lugāno 11. augustā § * t i t % 381 593

604. O. Kliģerei Lugāno 11. augustā . , , , , -, 381 593

605. Aspazijai Lugano 13. augustā ...«,»
382 593

606. O. Kliģerei Lugāno 13. augustā ...... 382 593

607. Aspazijai Kastaņolā 20. augustā ..... s
382 593

608. O. Kliģerei Kastaņolā 20. augustā 384 594

609. Aspazijai Kastaņolā 24. augusta 385 594

610. O. Kliģerei Kastaņolā 24. augustā , , , , ,
385 594

611. Aspazijai Kastaņolā 30. augustā ,»»*»# 386 594

612. O, Kliģerei Kastaņolā 30. augustā , , , ,
386 594

613. Aspazijai Lugāno 31. augustā ~«»«* 386 595

614. O. Kliģerei Cīrihē 1. septembrī , , » . ,
387 595

615. K. Brīvniekam Rīgā 28. novembri
. , , , ,

38? 595

1928.

616. O. Kliģerei Rīgā 3. februārī
~,>«•

387 595

617. O. Kliģerei Rīgā 4. februārī , , , , . .
388 595

618. O. Kliģerei Rīgā 5. februārī
.

«'
. , . .

389 596

619. K. Zariņam Rīgā 1. martā , . . . . ,

389 596

620. Aspazijai Bergenā 23. martā , , . » ,
390 596

621. O. Kliģerei Bergenā 23. martā , . . , ,
391 597

622. S. Lovēnam Rīgā maijā . 392 597

623. Latvju-lietuvju vienības biedrības kongresam Rīgā
17. jūnijā , . . . . , , , , , . 392 597

624. S. Lovēnam Rīgā 23. augustā i 392 59?

625. O. Forelam Rīgā 1. septembrī , . . . . .
393 59?

626. B. Skujeniecei Rīgā 22. decembrī
, , , * , . 393 598

1929.

627. P. Bezručam Rīgā 16. janvārī , . , , ,
394 598

628. K. Rudzītei Rīgā 24. februārī , . , , , ,
395 599

629. K. Eliasbergam Rīgā 9. martā , , , , , »
395 599

630. O. Kliģerei Varšavā ap 25. martu , , . , , ,
396 599

631. O. Kliģerei Vīnē 29. martā . , , i . ,
396 599

632. Aspazijai Venēcijā 1. aprīlī . t , » , « »
396 599

633. O. Kliģerei Venēcijā 1. aprīlī 397 600

634. A. Paeglei Venēcijā 1. aprīlī , . s , , ,
397 600

635. B. Skujeniecei Venēcijā 1. aprīlī . » . » ,
39? 800

636. O. Kliģerei Lauranā 3. aprīlī . , , » , ,
397 600

637. Aspazijai Lauranā ap 3.-4. aprīli , » , » «
398 800

638. Aspazijai Lauranā 5. aprīlī .«.,.*
398 601

639. O. Kliģerei Lauranā 5. aprīlī , , « , , ,
398 601

640. Aspazijai Lauranā 6. aprīlī « , » , , , ,
399 601



641. O. Kliģerei Lauranā 8. aprīlī « » , , * ,
399 601

642. O. Kliģerei Lauranā 10. aprīlī , » , , , ,
399 601

643. Aspazijai Triestā 11. aprīlī . , < , , , ,
401 601

644. J. Sudrabkalnam Fiumē 11. aprīli 402 602

645. Aspazijai 12. aprīlī . « ..
402 602

646. O. Kliģerei 12. aprīlī , , 403 602

647. Aspazijai Haifā 23. aprīlī 403 602

648. O. Kliģerei Haifā 23. aprīlī . . , . . .
403 603

649. O. Kliģerei Jeruzalemē ap 25. aprīli . . . . .
404 603

650. Aspazijai Telavivā ap 23. aprīli — 1. maiju . .
404. 603

651. O. Kliģerei Telavivā 6. maijā 404 603

652. Aspazijai Telavivā ap 6. maiju . , . . . .

405 603

653. A. Paeglei Telavivā ap 6. maiju , , , . .

405 604

654. O. Kliģerei Kairā 9. maijā 405 604

655. Aspazijai Kairā ap 9. maiju , , ... « »" 406 604

656. A. Paeglei Kairā ap 9. maiju . » . , ,'•"'« 406 604

KOMENTĀRI
, , « , . 407
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605

Darbu rādītājs . . . . . . . . . ".. . » . .
606

Periodisko izdevumu rādītājs » . . , . . ...
622
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Vēstuļu adresātu rādītājs » » , ■#.■»■.■.■ * . . .
651
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	24. A. un B. PRIEDĪŠIEM Cīrihē 1914. gada 29. augustā��������������������
	25. R. PELŠEM Cīrihē 1914. gada 4. septembrī���������������
	26. A. KIRHENŠTEINAM Cīrihē 1914. gada 13. septembrī���������������
	27. A. KALNIŅAM Cīrihē 1914. gada 30. septembrī�큩紱灩紱����������Ā����
	28. K. FREINBERGAM Cīrihē 1914. gada septembrī���������������
	29. A. un B. PRIEDĪŠIEM Cīrihē 1914. gada septembrī��������������������
	30. H. ASARAM Kastaņolā 1914. gada 11. oktobrī���������������
	31. K. FREINBERGAM Kastaņolā 1914. gada 11. oktobrī���������������
	32. A. KALNIŅAM Kastaņolā 1914. gada 11. oktobrī��������������������
	33. NEZINĀMAI PERSONAI Kastaņolā 1914. gada 11. oktobrī��������������������
	34. A. Kirhenšteinam Kastaņolā 1914. gada 26. oktobrī���������������
	35. M. VALTERAM Kastaņolā 1914. gada 1. decembrī���������������
	36. A. KALNIŅAM Kastaņolā 1914. gada 3. decembrī����ꀌ縱而縱⃩紱紱��������
	37. E. URBANAM Kastaņolā 1914. gada 18. decembrī���������������
	38. K. B. VANSAM Kastaņolā 1914. gada 23. decembrī���������������
	39. A. KIRHENŠTEINAM Kastaņolā 1914. gada 24. decembrī���������������
	40. NEZINĀMAI PERSONAI Kastaņolā 1914. gada 24. decembrī��������������������
	41. B. SKUJENIECEI Kastaņolā 1914. gada 24. decembrī�縱遜縱쁄縱ꁄ縱�������
	42. A. CIELĒNAI Kastaņolā 1915. gada 3. janvārī�������������������������
	43. F. CIELĒNAM Kastaņolā 1915. gada 3. janvārī�������������������������
	44. J. BUŠEVICAM Kastaņolā 1915. gada 3. janvārī��������������������
	45. R. PELŠEM Kastaņolā 1915. gada 12. janvārī����������縱悃縱縱킆縱��
	46. P. KALNIŅAM Kastaņolā 1915. gada 17. janvārī�������������������������
	47. NEZINĀMAI PERSONAI Kastaņolā 1915. gada 17. janvārī�������������������������
	48. M. VALTERAM Kastaņolā 1915. gada 17. janvārī��������������������
	49. E. BIRZNIEKAM-UPĪTIM Kastaņolā 1915. gada 8. februārī�������������������������
	50. J. INIŅBERGAM Kastaņolā 1915. gada 8. februārī�������������������������
	51. A. KIRHENŠTEINAM Kastaņolā 1915. gada 11. februārī��������������������
	52. K. B. VANSAM Kastaņolā 1915. gada 10. martā���������䂎紱紱��
	53. A. KIRHENŠTEINAM Kastaņolā 1915. gada 15. martā���������������
	54. A. un L. KALNIŅIEM Kastaņolā 1915. gada 17. martā��������������������
	55. R. PELŠEM Kastaņolā 1915. gada 4. aprīlī��������������������
	56. F. CIELĒNAM Kastaņolā 1915. gada 5. aprīlī�������������������������
	57. F. GULBIM Kastaņolā 1915. gada 23. aprīlī��������������������
	58. N. ROBIŅAI Kastaņolā 1915. gada 13. maijā��������������������
	59. N. ROBIŅAI Kastaņolā 1915. gada 24. un 30. maijā��������������������
	60. K. EGLEM Kastaņolā 1915. gada 30. maijā�����������Ā���
	61. A. KIRHENŠTEINAM Kastaņolā 1915. gada 30. maijā���������������
	62. SIVRJĒ Kastaņolā 1915. gada 8. jūnijā�������������������������
	63. J. KRAUZEM Kastaņolā 1915. gada 22. jūnijā��������������������
	64. J. GABRIM Kastaņolā 1915. gada 27. jūlijā��������������������
	65. J. GABRIM Kastaņolā 1915. gada 28. jūlijā��������������������
	66. J. GABRIM Kastaņolā 1915. gada 24. vai 29. jūlijā��������������������
	67. E. MELNGAILIM Kastaņolā 1915. gada 11. augustā���������������
	68. LAIKRAKSTA «JAUNAIS VĀRDS» REDAKCIJAI Kastaņolā 1915. gada 12. augustā��������������������
	69. O. FORELAM Kastaņolā 1915. gada 27. augustā�点缱僌缱����������
	70. LAIKRAKSTA «JAUNAIS VĀRDS» REDAKCIJAI Kastaņolā 1915. gada 6. septembrī�惥缱䃥缱郋缱⃞缱����������Ā
	71. J. ŠUSTERAM Kastaņolā 1915. gada 8. septembrī���������������
	72. P. DAUGEM Kastaņolā 1915. gada 9. septembrī���������������
	73. D. STUČKAI Kastaņolā 1915. gada 9. septembrī��������������������
	74. J. OZOLAM Kastaņolā 1915. gada 16. septembrī���������������
	75. A. BERTRĀNEI Kastaņolā 1915. gada 20. septembrī��������������������
	78. L. FORELAI-UPENIECEI Kastaņolā 1915. gada 20. septembrī�쁌耱䁌耱瀴耱倴耱������
	77. J. KRAUZEM Kastaņolā 1915. gada 20. septembrī���⁁耱ꁀ耱偆耱ꁁ耱����
	78. P. SĒJAM Kastaņolā 1915. gada 22. septembrī���������耱聕耱ꁕ耱耱���
	79. J. VECOZOLAM Kastaņolā 1915. gada 22. septembrī�����������Ā���
	80. LATVIEŠU BIEDRĪBAI BAKU Kastaņolā 1915. gada 24. septembrī��������������������
	81. N. BOKUMAM Kastaņolā 1915. gada 25. septembrī���낆耱ゆ耱傇耱ょ耱����
	82. H. ŠĀKAM-STEFENHĀGENAM Kastaņolā 1915. gada 25. septembrī�������������������������
	83. V. VIDUNAM Kastaņolā 1915. gada 25. septembrī�����������耱炨耱
	84. F. CIELĒNAM Kastaņolā 1915. gada 28. septembrī����������₺耱ꂹ耱タ耱Ⴟ耱��
	85. I. KIVINERAM Kastaņolā 1915. gada 28. septembrī���������������
	86. F. CIELĒNAM Kastaņolā 1915. gada 8. oktobrī�耱惁耱������������耱샀
	87. A. CIELĒNAI Kastaņolā 1915. gada 9. oktobrī�����탔耱僔耱샐耱僕耱�������
	88. M. LIEPIŅAI Kastaņolā 1915. gada 9. oktobrī�惊耱ო耱���������　Ā　　　㌀
	89. L. VAGULIM Kastaņolā 1915. gada 9. oktobrī���������������
	90. A. ĶĒNIŅAI Kastaņolā 1915. gada 12. oktobrī������������������������������
	91. A. LŪKINAI Kastaņolā 1915. gada 13. oktobrī�������������䀗脱쀖脱뀞脱쀗
	92. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1915. gada 14. oktobrī��������������������
	93. A. ROŽKALNAI Kastaņolā 1915. gada 15. oktobrī�����������䀤脱债脱
	94. V. RIKVEILIM Kastaņolā 1915. gada 16. oktobrī���������������
	95. A. PRIEDĪTEI Kastaņolā 1915. gada 17. oktobrī��������������������
	96. R. IVANOVAM Kastaņolā 1915. gada 25. oktobrī�脱偖脱ꁕ脱偗脱�������
	97. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1915. gada 25. oktobrī��������������������
	98. A. ĶENIŅAI Kastaņolā 1915. gada 26. oktobrī�������������������������
	99. P. DAUGEM Kastaņolā 1915. gada 31. oktobrī���������������
	100. R. A. BERŽJĒ Kastaņolā 1915. gada 3. novembrī��������������������
	101. G. BROŠĒ Kastaņolā 1915. gada 3. novembrī��������������������
	102. A. ĶENIŅAM Kastaņolā 1915. gada 4. novembrī������������脱悺脱脱킾脱�����
	103. J. VECOZOLAM Kastaņolā 1915, gada 7. novembrī���������������
	104. F. CIELĒNAM Kastaņolā 1915. gada 14. novembrī��������������������
	105. F. CIELĒNAM Kastaņolā 1915. gada 14. novembrī��⃚脱Ú脱샋脱脱����������
	106. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1915. gada 16. novembrī��������������������
	107. F. CIELĒNAM Kastaņolā 1915. gada 21. novembrī��������������������
	108. ŅEUSIHINIEM Kastaņolā 1915. gada 23. novembrī��������������������
	109. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1915. gada 24. novembrī��������������������
	110. G. BROŠĒ Kastaņolā 1915. gada 6. decembrī�舱������������逨舱ဨ舱耫舱
	111. P. DAUGEM Kastaņolā 1915. gada 8. decembrī�����›舱ꀹ舱舱퀾舱��
	112. A. LŪKINAI Kastaņolā 1915. gada 8. decembrī������������퀰舱倰舱큎舱倱舱
	113. R. PELŠEM Kastaņolā 1915. gada 8. decembrī���������舱끀舱舱
	114. J. KARPAM Kastaņolā 1915. gada 9. decembrī�������������ၚ舱
	115. A. ĶENIŅAI Kastaņolā 1915. gada 9. decembrī�������������������������
	116. J. TONTEGODEM Kastaņolā 1915. gada 9. decembrī���������������
	117. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1915. gada 11. decembrī��������������������
	118. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1915. gada 14. decembrī��������������������
	119. G. BROŠĒ Kastaņolā 1915. gada 21. decembrī��������������������
	120. S. BOBORIKINAI Kastaņolā 1916. gada 13. janvārī��������������������
	121. P. BOBORIKINAM Kastaņolā 1916. gada 13. janvārī��������������������
	122. P. DAUGEM Kastaņolā 1916. gada 14. janvārī�����烀舱胝舱ꃅ舱舱�������
	123. N. KIMMELAM Kastaņolā 1916. gada 14. janvārī���Ù舱舱ジ舱舱���������
	124. E. BINJAMI Kastaņolā 1916. gada 17. janvārī��������������������
	125. J. KARPAM Kastaņolā 1916. gada 17. janvārī��������������������
	126. D. STUČKAI Kastaņolā 1916. gada 17. janvārī�������������������������
	127. S. BOBORIKINAI Kastaņolā 1916. gada 24. janvārī��������‗茱ꀖ茱퀞茱뀞茱����
	128. J. KRAUZEM Kastaņolā 1916. gada 24. janvārī��������������������
	129. M. ROBIŅAI Kastaņolā 1916. gada 24. janvārī�������������������������
	130. J. BUŠEVICAM Kastaņolā 1916. gada 25. janvārī�茱������������運茱M茱耰茱
	131. G. BROŠĒ Kastaņolā 1916. gada 26. janvārī�茱������������聁茱A茱끆茱B茱���
	132. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1916. gada 26. janvārī�偖茱灖茱恔茱������������恚茱䁚茱〹茱
	133. J. MASTERAM Kastaņolā 1916. gada 26. janvārī�聦茱������������聡茱茱쁣
	134. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1916. gada 28. janvāri��������������������
	135. A. KIRHENŠTEINAM Kastaņolā 1916. gada 1. februārī��������������������
	136. R. ROKSROJAM Kastaņolā 1916. gada 1.—3. februārī��������������������
	137. K. BARONAM Kastaņolā 1916. gada 4. februārī��������������������
	138. N. BOKUMAM Kastaņolā 1916. gada 4. februārī������������₺茱ꂹ茱킾茱ꂺ茱
	139. P. DAUGEM Kastaņolā 1916. gada 8. februārī��������������������
	140. P. DAUGEM Kastaņolā 1916. gada 11. februārī��������������������
	141. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1916. gada 16. februārī��䃙茱⃙茱탊茱ジ茱����������Ā����
	142. F. BURKMANAM. Kastaņolā 1916. gada 19. februārī��������������������
	143. A. KALNIŅAM Kastaņolā 1916. gada 24. februārī�������������������������
	144. M. ROBIŅAI Kastaņolā 1916. gada 25. februārī���考萱�萱》萱ဋ萱������������萱
	145. N. ŠČETIŅINAM Kastaņolā 1916. gada 2. martā�������������萱萱�萱倗萱�����
	146. N. ŠČETIŅINAM Kastaņolā 1916. gada 4. martā�������������������������
	147. E. BINJAMI Kastaņolā 1916. gada 10. martā���������������
	148. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1916. gada 10. martā��������������������
	149. F. CIELĒNAM Kastaņolā 1916. gada 18. martā�����聀萱큛萱큞萱A萱�������
	150. V. VERDARO Kastaņolā 1916. gada 20. martā���������������
	151. F. CIELĒNAM Kastaņolā 1916. gada 22. martā�茱⃝茱����������Ā����
	152. N. BOKUMAM Kastaņolā 1916. gada 31. martā���������������
	153. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1916. gada 31. martā��������������������
	154. G. BROŠĒ Kastaņolā 1916. gada 2. maijā��������������������
	155. ASPAZIJAI Kastaņolā 1916. gada 6. maijā���������������
	156. ASPAZIJAI Kastaņolā 1916. gada 6. maijā���������������
	157. A. ĶENIŅAI Kastaņolā 1916. gada 7. maijā�������������������������
	158. ASPAZIJAI Kastaņolā 1916. gada 8. maijā�萱僟萱郁萱탄萱�������
	159. ASPAZIJAI Kastaņolā 1916. gada 9. maijā���������������
	160. ASPAZIJAI Kastaņolā 1916. gada 10. maijā���������������
	161. ASPAZIJAI Kastaņolā 1916. gada 11. maijā���������������
	162. N. ŠČETIŅINAM Kastaņolā 1916. gada 11. maijā�������������������������
	163. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Lozannā 1916. gada 17. maijā���������������
	164. R. A. BERŽJĒ Lozannā 1916. gada 21. maijā���������������
	165. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Lozannā 1916. gada 23. maijā���������������
	166. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Lozannā 1916. gada 24. maijā���������������
	167. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Lozannā 1916. gada 24. maijā�����������ぞ蔱聟蔱
	168. F. CIELĒNAM Lozannā 1916. gada 26. maijā���������������
	169. DALL' ARTO Lozannā 1916. gada 30. maijā����������
	170. ODESAS LATVIEŠU BIEDRĪBAI Lozannā 1916. gada 30. maijā���������������
	171. N. ŠČETIŅINAM Lozannā 1916. gada 31. maijā��������������������
	172. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Lozannā 1916. gada 5. jūnijā��������������������
	173. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1916. gada 18. jūnijā�������������������������
	174. A. KIRHENŠTEINAM Lozannā 1916. gada 19. jūnijā���������䂠蔱蔱킾蔱
	175. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Lozannā 1916. gada 19. jūnijā��������������������
	176. P. DAUGEM Lozannā 1916. gada 22. jūnijā����烝蔱蔱냟蔱郟蔱���
	177. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Lozannā 1916. gada 24. jūnijā�蔱肹蔱悹蔱����������Ā���
	178. N. ŠČETIŅINAM Lozannā 1916. gada 24. jūnijā������������惣蔱蔱냪蔱蔱�����
	179. A. KIRHENŠTEINAM Lozannā 1916. gada 26. jūnijā���������������
	180. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Lozannā 1916. gada 26. jūnijā��������������������
	181. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Lozannā 1916. gada 26. jūnijā��������������������
	182. A. ĶENIŅAI Lozannā 1916. gada 26. jūnijā�������������������������
	183. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Lozannā 1916. gada 1. jūlijā��������������������
	184. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Lozannā 1916. gada 6. jūlijā��������������������
	185. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Lozannā 1916. gada 9. jūlijā�灀蘱⁆蘱灁蘱������������
	186. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Lozannā 1916. gada 10. jūlijā�蘱쀸蘱‰蘱����������Ā���
	187. J. KRAUZEM Lozannā 1916. gada 10. jūlijā�〰㌶〰㉥〰㈰〰㘷〰㘱〰㘴〰㘱
	188. I. FORELAI-UPENIECEI Lozannā 1916. gada 14. jūlijā���������������
	189. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Lozannā 1916. gada 17. jūlijā��������������������
	190. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Lozannā 1916. gada 18. jūlijā��������������������
	191. A. KIRHENŠTEINAM Lozannā 1916. gada 22. jūlijā���������������
	192. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Lozannā 1916. gada 22. jūlijā������삺蘱Ⴀ蘱킾蘱傠蘱������
	193. A KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1916. gada 4. augustā��������������������
	194. A. FREIMANIM Kastaņolā 1916. gada 14. augustā��郁蘱Ⴡ蘱샆蘱Ⴢ蘱�����
	195. A. VISKONTAM Kastaņolā 1916. gada 24. augustā�蘱����������Ā��
	196. D. STUČKAI Kastaņolā 1916. gada 25. augustā��������������������
	197. K. IEVIŅAM Lozannā 1916. gada 22. jūlijā un Kastaņolā 1916. gada 26. augustā�����������������������������������
	193. LATVIEŠU BĒGĻU APGĀDĀŠANAS CENTRĀLKOMITEJAS VALDEI Kastaņolā 1916. gada 26. un 28. augustā�　　㈀　　　㌀　　㌀㤀　　㌀　　㌀㘀　　㈀攀　　㈀　　　㘀㜀　　㘀　　㘀
	199. LATVIEŠU KOMITEJAI STOKHOLMĀ Kastaņolā 1916. gada 29. augustā�蜱䀜蜱“蜱���������　�　‚蜱
	200. SARKANĀ KRUSTA KRIEVU SEKCIJAS LATVIEŠU NODAĻAI STOKHOLMĀ Kastaņolā 1916. gada septembra sākumā�����������������������������������
	201. A. KIRHENŠTEINAM Kastaņolā 1916. gada 11. septembrī����蜱쀹蜱〟蜱ဟ蜱���
	202. P. DAUGEM Kastaņolā 1916. gada 15. septembrī���������������
	203. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1916. gada 19. septembrī��������������������
	204. LATVIEŠU BĒGĻU APGĀDĀŠANAS CENTRĀLKOMITEJAS KULTŪRAS BIROJAM MASKAVĀ Kastaņolā 1916. gada 19. septembrī��������������������������������������������������
	205. A. LIEPIŅAM Kastaņolā 1916. gada 19. septembrī�ၮ蜱蜱䁍蜱ꁄ蜱����������Ā
	206. O. GRAIHENAM Kastaņolā 1916. gada 23. septembrī���������������
	207. A. LIEPIŅAM Kastaņolā 1916. gada 26. septembrī��������������������
	208. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1916. gada 20. un 29. septembrī��������������������
	209. A. VISKONTAM Kastaņolā 1916. gada septembra otrajā pusē��������������������
	210. F. CIELĒNAM Kastaņolā 1916. gada 6. oktobrī��������������������
	211. KRIEVIJAS TAUTĪBU BIROJA BIĻETENA REDAKCIJAI Kastaņolā 1916. gada 7. oktobrī�������������������������
	212. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1916. gada 26. oktobrī�蜱������������郜蜱僀蜱胁
	213. P. DAUGEM Kastaņolā 1916. gada 28. oktobrī�1㉡0㐲郕蜱ვ蜱僙蜱ზ蜱��
	214. E. TRAUBERGAM. Kastaņolā 1916. gada oktobrī�蔱聚蔱����������Ā
	215. N. SČETIŅINAM. Kastaņolā 1916. gada 3. novembrī�������������������������
	216. A. GULBIM Kastaņolā 1916. gada 9. novembrī�������������퀆蠱
	217. L. FORELAI-UPENIECEI Kastaņolā 1916. gada 16. novembrī���������������
	213. A. KIRHENŠTEINAM Kastaņolā 1916. gada 16. novembrī���������������
	219. LĪDZJŪTĪBAS TELEGRAMMA POĻU RAKSTNIEKA HENRIKA SENKEVIČA BĒRU DIENĀ Kastaņolā 1916. gada 18. novembrī��������������������������������������������������
	220. F. CIELĒNAM Lozannā 1916. gada 20. novembrī�蠱耔蠱����������Ā
	221. F. CIELĒNAM Lozannā 1916. gada 21. novembrī�蠱쀹蠱��������0〰İ
	222. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1916. gada 24. novembrī��������������������
	223. P. DAUGEM Kastaņolā 1916. gada 7. decembrī�������������ꁥ蠱
	224. P. DAUGEM Kastaņolā 1916. gada 4.—8. decembrī���������������
	225. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1916. gada 9. decembrī��������������������
	226. ZVĀRGUĻU EDVARDAM Kastaņolā 1916. gada 9. decembrī�������������������������
	227. O. FORELAM Kastaņolā 1916. gada 13. decembrī���©蠱肨蠱蠱€蠱����
	228. A. KIRHENŠTEINAM Kastaņolā 1916. gada 14. decembrī���������������
	229. O. FORELAM Kastaņolā 1916. gada 16. decembrī���Í蠱背蠱炴蠱胍蠱����
	230. A. KIRHENŠTEINAM. Kastaņolā 1916. gada 18. decembrī���������������
	231. P. DAUGEM Kastaņolā 1916. gada 19. decembrī�蠱蠱����������Ā
	232. O. FORELAM Kastaņolā 1916. gada 22. decembrī���������������
	233. N. ŠCETIŅINAM Kastaņolā 1916. gada 23. decembrī��������������������
	234. P. BOVĒ Kastaņolā 1916. gada 24. decembrī������퀆褱倆褱瀇褱倇褱������
	235. R. IVANOVAM Kastaņolā 1916. gada 25. decembrī���������������
	236. O. FORELAM Kastaņolā 1916. gada 26. decembrī���������������
	237. O. FORELAM Kastaņolā 1916. gada 28. decembrī���������������
	238. NEZINĀMAI PERSONAI Ap 1916. gadu�逵褱��
	239. A. VISKONTAM Kastaņolā 1917. gada 3. janvārī��������������������
	240. P. BOVĒ Kastaņolā 1917. gada 5. janvārī��������灛褱ၐ褱逹褱职褱���������
	241. R. IVANOVAM Kastaņolā 1917. gada 5. janvārī��������������������
	242. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1917. gada 5. janvārī�������������������������
	243. V. DZIMIDAVIČAM Kastaņolā 1917. gada 6. janvārī�������������������������
	244. P. DAUGEM Lugāno 1917. gada 7. janvārī���������������
	245. D. STUČKAI Kastaņolā 1917. gada 7. janvārī�������������������������
	246. TRAUBERGAM Lugāno 1917. gada 7. janvārī���������������
	247. P. BOVĒ Kastaņolā 1917. gada 10. janvārī�������������������������
	248. O. FORELAM Kastaņolā 1917. gada 10. janvārī������������샞褱䃞褱ꃆ褱胆褱
	249. O. FORELAM Kastaņolā 1917. gada 15. janvārī������������탓褱僓褱烔褱僔褱
	250. F. CIELĒNAM Kastaņolā 1917. gada 17. janvārī��㤀⃬褱ì褱郊褱ナ褱���������　Ā㜀　　
	251. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1917. gada 19. janvārī�0㔲x蜱蜱끟蜱끒蜱��������0㑢İ㐱〰㔶
	252. P. SĒJAM Kastaņolā 1917. gada 19. janvārī�������������������������
	253. N. ŠČETIŅINAM Kastaņolā 1917. gada 20. janvārī������������������������������
	254. N. ŠČETIŅINAM Kastaņolā 1917. gada 29. janvārī������������������������������
	255. P. DAUGEM Kastaņolā 1917. gada 6. februārī�����許許倫許〫許�������
	256. A. KALNIŅAM Kastaņolā 1917. gada 6. februārī�������������������������
	257. N. ŠČETIŅINAM Kastaņolā 1917. gada 7. februārī������������������������������
	258. ĀRONU MATĪSAM Kastaņolā 1917. gada 12. februārī������������������������������
	259. N. ŠČETIŅINAM Kastaņolā 1917. gada 12. februārī������������������������������
	260. N. ŠCETIŅINAM Kastaņolā 1917. gada 14. februārī�㘱〱㐶〰㙦〰㙣〱〱〰㈰〰㌱〰㌹〰㌱〰㌷〰㉥〰㈰〰
	261. A. PRIEDĪTEI Kastaņolā 1917. gada 10. martā��������������������
	262. A. KIRHENŠTEINAM Kastaņolā 1917. gada 27. martā���������������
	263. P. SĒJAM Kastaņolā 1917. gada 27. martā��������������������
	264. N. ČHEIDZEM Kastaņolā 1917. gada 4. aprīlī�������������������������
	265. J. GOLDMANIM, J. ZĀLĪTIM Kastaņolā 1917. gada 4. aprīlī������������������������������
	266. LATVIEŠU STRĀDNIEKU LAIKRAKSTAM PETROGRADĀ�내許邴許�����
	267. O. FORELAM Kastaņolā 1917. gada 6. aprīlī��������������������
	268. M. GORKIJAM Kastaņolā 1917. gada 7. aprīlī��������������������
	269. R. IVANOVAM Kastaņolā 1917. gada 19. aprīlī�　�　胫許惫許烇許許��������
	270. J. KRAUZEM Kastaņolā 1917. gada 22. aprīlī��������������������
	271. O. GRAIHENAM Kastaņolā 1917. gada 24. aprīlī��������������������
	272. E. URBANAM Kastaņolā 1917. gada 26. aprīlī��������������������
	273. P. DAUGEM Kastaņolā 1917. gada 29. aprīlī��������������������
	274. B. FEDERAM (?) Kastaņolā 1917. gada 29. aprīlī��������������������
	275. J. KRAUZEM Kastaņolā 1917. gada 1. maijā�������၍謱遌謱쀴謱ꀴ謱
	276. R. EGLEM Kastaņolā 1917. gada 2. maijā�灁謱謱ꁆ謱謱������
	277. A. KIRHENŠTEINAM Kastaņolā 1917. gada 2. maijā���������������
	278. E. BINJAMI Kastaņolā 1917. gada 3. maijā���������������
	279. K. FREINBERGAM Kastaņolā 1917. gada 3. maijā���������������
	280. A. JANSONEI Kastaņolā 1917. gada 3. maijā���������������
	281. T. LĪVENTĀLAM Kastaņolā 1917. gada 3. maijā�������������������������
	282. STRĀDNIEKU DEPUTĀTU PADOMEI RĪGĀ Kastaņolā 1917. gada 15. maijā�����������������������������������
	283. K. OZOLIŅAM Kastaņolā 1917. gada 19. maijā���������º謱傠謱股謱悡謱���
	284. O. GRAIHENAM Kastaņolā 1917. gada 22. maijā���������������
	285. K. BUNGŠAM Kastaņolā 1917. gada 30. maijā���������������
	286. A. CIELĒNAI Kastaņolā 1917. gada 2. jūnijā�������������������������
	287. L. KALNIŅAI Kastaņolā 1917. gada 2. jūnijā�ც謱ャ謱������������⃡謱郢謱샣謱ꃣ謱
	288. ISKORADAM RĪGĀ Kastaņolā 1917. gada 4. jūlijā������������������������������
	289. LAIKRAKSTA «STRĀDNIEKU AVĪZE» REDAKCIJA! Kastaņolā 1917. gada 4. jūlijā������������������������������
	290. G. BROŠĒ Kastaņolā 1917. gada 13. jūlijā��谱耞谱怞谱������������谱怖谱倗谱
	291. M. IDAŠKINAM Kastaņolā 1917. gada 20. jūlijā��������������������
	292. A. DEGLAVAM Kastaņolā 1917. gada 2. augustā����倹谱퀸谱倨谱〨谱���
	293. KASTAŅOLAS PILSĒTAS VALDEI Kastaņolā 1917. gada 10. augustā un 3. septembrī������������������������������
	294. P. DAUGEM Kastaņolā 1917. gada 3. septembrī��������⁜谱谱A谱
	295. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1917. gada 20. septembrī��������������������
	296. LUGĀNO ELEKTROSTACIJAI Kastaņolā 1917. gada 15. oktobrī�蠱蠱끐蠱偐蠱����������Ā�
	297. J. VECOZOLAM Lugāno 1917. gada 22. oktobrī����������
	298. N. ŠČETIŅINAM Kastaņolā 1917. gada 27. oktobrī�������������������������
	299. N. ROBIŅAI 1917. gada novembra sākumā����������谱낖谱炞
	300. KASTAŅOLAS PILSĒTAS VALDEI Kastaņolā 1917. gada 1. novembrī�������������������������
	301. R. IVANOVAM Kastaņolā 1917. gada 2. novembrī�����������悻谱谱
	302. J. VECOZOLAM Kastaņolā 1917. gada 10. novembrī���������������
	303. R. IVANOVAM Kastaņolā 1917. gada 10. decembrī��샞谱䃞谱烆谱僆谱�����
	304. P. DAUGEM Kastaņolā 1917. gada 27. decembrī��������谱ブ谱惗谱䃗
	305. K. TĪFENTĀLAM Kastaņolā 1917. gada 27. decembrī�������������������������
	306. R. DEISONAM Kastaņolā 1918. gada 13. janvārī��������������������
	307. K. MOBĒRAM Kastaņolā 1918. gada 14. janvārī�������������������������
	308. PLESĪ Kastaņolā 1918. gada 8. februārī�������������������������
	309. R. A. BERŽJĒ Kastaņolā 1918. gada 20. februārī�������������������������
	310. E. BINJAMI Kastaņolā 1918. gada 20. februārī�ꀺ贱怠贱䀠贱������������連
	311. K. MOBĒRAM Kastaņolā 1918. gada 20. februārī�������������������������
	312. K. MOBĒRAM Kastaņolā 1918. gada 27. un 28. februārī�������������������������
	313. N. ŠČETIŅINAM Kastaņolā 1918. gada 19. martā�쁔贱������������큮贱⁔贱恕贱䁕贱��
	314. K. MOBĒRAM Kastaņolā 1918. gada 18. un 20. martā�������큵謱偵謱灶謱偶謱�����
	315. J. KĻAVIŅAM (?) Kastaņolā 1918. gada 22. aprīlī������������������������������
	318. K. MOBĒRAM Kastaņolā 1918. gada 26. aprīlī�������������������������
	317. J. VECOZOLAM Kastaņolā 1918. gada 3. maijā���������������
	318. K. MOBĒRAM Kastaņolā 1918. gada 8. maijā��������������������
	319. J. VECOZOLAM Kastaņolā 1918. gada 23. maijā����䂺贱삹贱贱킾贱���
	320. PADOMJU KRIEVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBAS ŠVEICĒ DARBINIEKAM Kastaņolā 1918. gada 25. maijā�����������������������������������
	321 D. STUČKAI Kastaņolā 1918. gada 25. maijā���贱샀贱Ⴠ贱상贱���������
	322. P. DAUGEM Kastaņolā 1918. gada 27. maijā�������ꃒ贱⃒贱䃓贱⃓贱
	323. J. VECOZOLAM Kastaņolā 1918. gada 7. jūnijā����䁦贱健贱偊贱聝贱��������
	324. K. MOBĒRAM Kastaņolā 1918. gada 1. jūlijā�������������������������
	325. M. NĪDERMANAM Kastaņolā 1918. gada 2.—4. jūlijā�������������������������
	326. R. BRODAM Kastaņolā 1918. gada 11. jūlijā�踱������������踱瀖踱逞踱
	327. J. VECOZOLAM Kastaņolā 1918. gada 1. augustā���������������
	328. J. VECOZOLAM Kastaņolā 1918. gada 27. augustā��;踱耺踱踱퀾踱�����
	329. O. FORELAM Kastaņolā 1918. gada 1. septembrī���������������
	330. J. BĒRZIŅAM (ZIEMELIM) Kastaņolā 1918. gada 2. septembrī�������������������������
	331. K. MOBĒRAM Kastaņolā 1918. gada 3. septembrī�����������灑踱踱ၙ踱踱�
	332. J. BĒRZIŅAM (ZIEMELIM) Kastaņolā 1918. gada 5. un 6. septembrī������　�偨踱と踱⁋踱쁊踱��������
	333. J. BĒRZIŅAM (ZIEMELIM) Kastaņolā 1918. gada 8. septembrī�������������������������
	334. K. OZOLIŅAM Kastaņolā 1918. gada 8. septembrī��������������������
	335. A. POĻAKOVAM Kastaņolā 1918. gada 18. oktobrī��������������������
	336. D. un P. STUČKĀM Kastaņolā 1918. gada 19. un 21.—24. oktobrī�������������������������
	337. J. BĒRZIŅAM (ZIEMELIM) Kastaņolā 1918. gada 28. oktobrī�������������������������
	338. P. STUČKAM Kastaņolā 1918. gada 7. novembrī������������郊踱䃊踱탎踱炰踱
	339. F. CIELĒNAM Kastaņolā 1918. gadā��������������������
	340. K. MOBĒRAM Kastaņolā 1919. gada 4. janvārī�����踱烐踱⃖踱烑踱������������
	341. J. VECOZOLAM Kastaņolā 1919. gada 24. janvārī��偨踱と踱⁋踱쁊踱��������t
	342. P. SĒJAM Kastaņolā 1919. gadā, ne agrāk par 29. janvāri������������������������������
	343. A. LIEPIŅAM Kastaņolā 1919. gada marta sākumā�������������������������
	344. A. KALNIŅAM Kastaņolā 1919. gada 6. aprīlī�������������������������
	345. R. IVANOVAM Kastaņolā 1919. gada 24. aprīlī��������������������
	346. F. CIELĒNAM Kastaņolā 1919. gada 24. jūnijā������������်輱逹輱퀾輱逺輱�����
	347. O. GROSVALDAM Kastaņolā 1919. gada 30. jūnijā��������������������
	348. E. BINJAMI Kastaņolā 1919. gada 6. augustā���������������
	349, G. BROŠĒ Kastaņolā 1919. gada 6. augustā�큘輱큊輱‸輱����������Ā��
	350. O. GROSVALDAM Kastaņolā 1919. gada 6. augustā��큧輱偧輱聢輱恢輱�����
	351. O. GROSVALDAM Kastaņolā 1919. gada 6. augustā���������������
	352. A. KIRHENŠTEINAM Kastaņolā 1919. gada 7. augustā���������������
	353. K. MOBĒRAM Kastaņolā 1919. gada 11. augustā��������������������
	354. J. VECOZOLAM Kastaņolā 1919. gada 11. augustā��傩輱킨輱�輱輱�����
	355. J. SESKIM Kastaņolā 1919. gada 11. augustā���������������
	356. J. VECOZOLAM Kastaņolā 1919. gada 27. augustā���������������
	357. GERKAM Kastaņolā 1919. gada 31. augustā��������새輱ꃈ輱₺輱悧
	358. M. AFELDAM Kastaņolā 1919. gada 7. septembrī�������탕輱䃗輱僘輱ヘ輱
	359. J. VECOZOLAM Kastaņolā 1919. gada 11. septembrī���������������
	360. J. VECOZOLAM Kastaņolā 1919. gada 13. septembrī���������������
	361. S. LŪKINAI Kastaņolā 1919. gada 19. septembrī��������������������
	362. P. SĒJAM Kastaņolā 1919. gada 24. septembrī��������������������
	363. J. VECOZOLAM Kastaņolā 1919. gada 24. septembrī���������������
	364. K. FREINBERGAM Kastaņolā 1919. gada 26. septembrī���������������
	365. O. GROSVALDAM Kastaņolā 1919. gada 29. septembrī���������������
	366. O. GROSVALDAM Kastaņolā 1919. gada 27. oktobrī�����遝週_週끂週遂週��
	367. O. GROSVALDAM Kastaņolā 1919. gada 24. novembrī����������Ā����
	368. I. KRESTANOVAM Kastaņolā 1920. gada 5. janvārī��������������������
	389. J. KĻAVAM Kastaņolā 1920. gada 8. janvārī�������������������������
	370. A. KRAUZEI-OZOLIŅAI Kastaņolā 1920. gada 8. janvārī�������������������������
	371. O. GROSVALDAM Kastaņolā 1920. gada 23. janvārī��������������������
	372. V. EGLĪTIM Kastaņolā 1920. gada 25. janvārī�������������������������
	373. R. IVANOVAM Kastaņolā 1920. gada 25. janvārī��������������������
	374 J. VECOZOLAM Kastaņolā 1920. gada 29. janvārī��������������������
	375. R. IVANOVAM Kastaņolā 1920. gadā, ap 29. janvāri��������������������
	378. SIBĪRIJAS UN URĀLU LATVIEŠU NACIONĀLĀS PADOMES CENTRĀLAJAM BIROJAM Kastaņolā 1920. gada 31. janvārī���������������������������������������������
	377. O. GROSVALDAM Kastaņolā 1920. gada 25. februārī�週ë週䃊週週����������Ā�
	378. R. IVANOVAM Kastaņolā 1920. gada 27. februārī��������������������
	379. K. FREINBERGAM Kastaņolā 1920. gada 28. februārī��������������������
	380. R. IVANOVAM Kastaņolā 1920. gada 28. februārī��������������������
	381. P. KALNIŅAM Kastaņolā 1920. gada 28. februārī�������������������������
	382. E. LERTAM Kastaņolā 1920. gada 2. martā�鄱›鄱鄱퀾鄱�������
	383. R. MANTELAM Kastaņolā 1920. gada 2. martā���������������
	384. M. AFELDAM Kastaņolā 1920. gada 13. martā������鄱恞鄱遆鄱灆鄱�
	385. M. AFELDAM Kastaņolā 1920. gada 16. martā�鄱〰鄱뀸鄱���������
	386. J. VECOZOLAM Kastaņolā 1920. gada 17. martā���������������
	387. R. IVANOVAM Kastaņolā 1920. gada 18. martā���������������
	388. ASPAZIJAI Cīrihē 1920. gada 23. martā���������������
	389. ASPAZIJAI Cīrihē 1920. gada 23. martā���������������
	390. ASPAZIJAI Buhsā 1920. gada 23. martā����������
	391. ASPAZIJAI Varšavā 1920. gada 25. martā����������
	392. ASPAZIJAI Varšavā 1920. gada 25. martā����������
	393. ASPAZIJAI Varšavā 1920. gada 29. martā���Ā�����ā
	394. R. IVANOVAM Varšavā 1920. gada 29. martā����������
	395. RAIŅA KLUBAM 1920. gada sākumā���������������
	396. A. KIRHENŠTEINAM 1920. gadā (?)�����
	397. R. PELŠEM (?) Šveices emigrācijas periodā, ne agrāk par 1916. gadu���������������
	II BURŽUĀZISKAJĀ LATVIJĀ (1920 V — 1929)������������쀘鈱䀘
	398. A. UPĪTIM Rīgā 1920. gada 6. maijā��������������������
	399. POLITIESLODZĪTAJĀM RĪGAS CENTRĀLCIETUMĀ Rīgā 1920. gada 30. jūnijā���������������������������������������������
	400. D. AKMENTIŅAI Rīgā 1920. gada 3. augustā�����������き鈱ꁎ鈱끏鈱遏鈱�
	401. LIETUVAS IZGLĪTĪBAS BIEDRĪBAI Rīgā 1920. gada augusta beigās������������������������������
	402. P. DAUGEM Rīgā 1920. gada 27. septembrī����������Ā����
	403. D. un P. STUČKĀM Rīgā 1920. gada 27. septembrī���������恦鈱큧鈱鈱큈鈱��������
	404. J. MISIŅAM Rīgā 1920. gada 5. oktobrī��������������������
	405, E. SMIĻĢIM Rīgā 1920. gada 20. novembrī�������������������������
	406. J. RAPAM Rīgā 1920. gada 1. decembrī���������������
	407. J. PLĀĶIM Rīgā 1920. gada 6. vai 7. decembrī�������������������������
	408. NEZINĀMAI PERSONAI Rīgā 1920. gada 17. decembrī�鈱킺鈱還鈱鈱����������Ā�
	409. LAIKRAKSTA «SOCIĀLDEMOKRĀTS» REDAKCIJAI Rīgā 1920. gada 24. decembrī�������������������������
	410. D. STUČKAI Rīgā 1921. gada janvāra sākumā�鈱������������ト鈱鈱§鈱ꂦ鈱��������
	411. A. PRIEDKALNAM Rīgā 1921. gada 29. janvārī����������　�㐀烒鈱僒鈱傱鈱
	412. B. SKUJENIECEI Rīgā 1921. gada februāra sākumā����������恦鈱큧鈱鈱큈鈱�������
	413. V. PURVĪTIM Rīgā 1921. gada 6. februārī�������������������������
	414. ASPAZIJAI Rīgā 1921. gada 26. februārī��������������������
	415. ASPAZIJAI Rīgā 1921. gada 27. februārī��������������������
	416. A. ZAPROVSKAI Rīgā 1921. gadā, ne agrāk par februāri un ne vēlāk par 14. martu�����������������������������������
	417. A. ZAPROVSKAI Rīgā 1921. gada 25. aprīlī�錱逄錱ꀕ錱����������Ā��
	418. D. STUČKAI Rīgā 1921. gada 12. maijā��������������������
	419. D. STUČKAI Rīgā 1921. gadā, ne vēlāk par augustu������������������������������
	420. D. STUČKAI Rīgā 1921. gadā, ne vēlāk par augustu������������������������������
	421. J. MISIŅAM Rīgā 1921. gada 11. augustā�샴週ꃴ週ボ週ï週��������0㌳İ
	422. J.MISIŅAM Rīgā 1921. gadā, pēc 11. augusta�������������������������
	423. ASPAZIJAI Lugāno 1921. gada 31. augustā�錱傆錱炇錱傇錱��
	424. ASPAZIJAI Kastaņolā 1921. gada 2. septembrī���������������
	425. ASPAZIJAI Milānā 1921. gada 5. septembrī���������������
	426. ASPAZIJAI Vīnē 1921. gada 9. vai 10. septembrī���������������
	427. ASPAZIJAI Prāgā 1921. gada 11. septembrī���������������
	428. ASPAZIJAI Prāgā 1921. gada 13. septembrī���������������
	429. D. STUČKAI Rīgā 1921. gadā, ne agrāk par septembra beigām�錱������������僛錱ホ錱º錱Ⴭ錱��������
	430. LAIKRAKSTA «LATVIS» REDAKCIJAI Rīgā 1921. gada 30. novembrī vai 1. decembrī��������������������
	431. J. JAUNSUDRABIŅAM Rīgā 1921. gada 19. decembrī��������������������
	432. D.STUČKAI Rīgā 1921. gada decembrī��������������������
	433. D. STUČKAI Rīgā 1921. gada decembrī��������������������
	434. ASPAZIJAI Rīgā 1922. gada 5. janvārī��������������������
	435. ZELTMATIM Rīgā 1922. gada 5. janvārī��������������������
	436. A. BRIGADEREI Rīgā 1922. gada 10. janvārī��������������������
	437. T. IVANEI Rīgā 1922. gada 30. aprīlī��������������������
	438. LATVIJAS UNIVERSITĀTES MĀCĪBU SPĒKIEM Rīgā 1922. gada 7. maijā���������쁙鐱ꁙ鐱瀸鐱灋鐱����������Ā�����ā�
	439. M. KUMSĀREI Rīgā 1922. gada 24. jūnijā�ꁼ鄱恽鄱������������聵鄱u鄱鄱v鄱
	440, T. IVANEI Rīgā 1922. gada 28. jūnijā��������������������
	441. T. IVANEI Rīgā 1922. gada 1. septembrī���������������
	442. FIRMAI. «VALTERS UN RAPA» Rīgā 1922. gadā, starp 2. un 20. septembri���������������
	443. T. IVANEI Rīgā 1922. gada 29. oktobrī��납鐱ォ鐱킮鐱オ鐱�����
	444. T. IVANEI Rīgā 1922. gada 21. novembrī���������������
	445. T. IVANEI Rīgā 1923. gada 7. janvārī��������������������
	446. M. LANGEI Rīgā 1923. gada 12. februārī�������������䃞鐱胄鐱僅鐱ヅ
	447. A. BĒRZIŅAM Rīgā 1923. gada 22. februārī������������������������������
	448. B. SKUJENIECEI Rīgā 1923. gada 2. martā���������������
	449. J. MISIŅAM Rīgā 1923. gada 9. martā����鄱ꃷ鄱ꃐ鄱䃐鄱��������
	450. D. STUČKAI Rīgā 1923. gada 7. aprīlī�������������������������
	451. J. MISIŅAM Rīgā 1923. gada 28. maijā��������������������
	452. B. SKUJENIECEI Rīgā 1923. gadā, ap 18. augustu���������������
	453. NACIONĀLĀS OPERAS BIROJAM Rīgā 1923. gada 25. septembrī�������������������������
	454. J. RĪTIŅAM Rīgā 1923. gada 27. oktobrī�������������������������
	455. F. NEIREITERAM Rīgā 1923. gada 6. novembrī���������������
	456. ZELTMATIM Rīgā 1923. gadā, ap 23. novembri����� 锱ꁞ锱遇锱ꁟ锱��
	457. J. RAPAM Rīgā 1923. gada 5. decembrī���������������
	458. ZELTMATIM Rīgā 1923. gada 6. decembrī���������������
	459. A. GULBIM Rīgā 1923. gada 9. decembrī���������������
	460. A. KURCIJAM. Rīgā 1923. gada 29. decembrī���������������
	461. K. EGLEM Rīgā 1923. gada decembra otrajā pusē��������������������
	462. STUKMAŅU ZEMES IERĪCĪBAS KOMITEJAI Rīgā 1923. gadā������������������������������
	463. D. STUČKAI Rīgā, ap 1922.—1923. gadu�����������炠锱䂻锱
	464. T. IVANEI Rīgā 1924. gada 12. janvārī��������������������
	465. L. BERTOLJO Rīgā 1924. gada 15. aprīlī�������������マ锱胟锱胅锱情
	466. LAIKRAKSTA «LATVIS» REDAKCIJAI Rīgā 1924. gada 16. oktobrī���������������
	467. A. KALNIŅAM Rīgā 1925. gada 14. janvārī�������������������������
	463. A. JESENAM. Rīgā 1925. gada 30. janvārī��������������������
	469. J. KĀRKLIŅAM Rīgā 1925. gada 8. februārī������������������������������
	470. G. RISAI Rīgā 1925. gada 9. aprīlī��������������������
	471. V. MEDNIM Rīgā 1925. gada 11. aprīlī��������������������
	472. J. MISIŅAM Rīgā 1925. gada 27. maijā��������������������
	473. J. MISIŅAM Rīgā 1925. gada maija beigās vai jūnija sākumā�����������������������������������
	475. F. CIELĒNAM Rīgā 1925. gada 7. jūlijā����������聟阱_阱ぃ阱၃阱�������
	476. A. GULBIM Rīgā 1925. gada 7. jūlijā��������������������
	477. ASPAZIJAI Ķemeros 1925. gada 30. jūlijā���������　Ā㐀　　㘀
	478. A. PRIEDKALNEI Rīgā 1925. gada 12. oktobrī���������������
	479. P. DAUGEM Rīgā 1925. gada 15. oktobrī���������������
	480. D. STUČKAI Rīgā 1925. gada 15. oktobrī��������������������
	481. K. EGLEM Rīgā 1925. gada 4. novembrī���������������
	482. K. EGLEM Rīgā 1926. gada 11. janvārī��������������������
	483. BEĻĢIJAS SŪTNIM LATVIJĀ Rīgā 1926. gada 18. janvārī����������������������������������������
	484. K. HISMANAM Rīgā 1926. gada 24. februārī�����������阱阱䃇阱阱�
	485. A. ŠVĀBEM Rīgā 1926. gada 2. martā��������������������
	486. D. STUČKAI Rīgā 1926. gada 11. martā��������������������
	487. ASPAZIJAI Berlīnē 1926. gada 17. martā���������������
	488. O. KLIĢEREI Berlīnē 1926. gada 17. martā��������������������
	489. O. KLIĢEREI Cīrihē 1926. gada 19. martā��������������������
	490. E. VOLTERAM Cīrihē 1926. gada 19. martā���������������
	491. ASPAZIJAI Lugāno 1926. gada 20. martā����������
	492. O. KLIĢEREI Lugāno 1926. gada 22. martā���������������
	493. ASPAZIJAI Mentonā 1926. gada 24. martā�偉霱霱퀧霱쀺霱�
	494. ASPAZIJAI Mentonā 1926. gada 25. martā����������
	495. O. KLIĢEREI Mentonā 1926. gada 25. martā���������������
	496. ASPAZIJAI Mentonā 1926. gada 26. martā���Ā�����ā
	497. O. KLIĢEREI Mentonā 1926. gada 26. martā���������������
	498. ASPAZIJAI Mentonā 1926. gada 27. martā����������
	499. ASPAZIJAI Mentonā 1926. gada 29. martā����������
	500. O. KLIĢEREI Mentonā 1926. gada 29. martā���������������
	501. ASPAZIJAI Montekarlo 1926. gada 30. martā�霱���
	502. O. KLIĢEREI Montekarlo 1926. gada 30. martā����������
	503. ASPAZIJAI Mentonā 1926. gada 2. aprīlī���������������
	504. O. KLIĢEREI Mentonā 1926. gada 2. aprīlī��������������������
	505. ASPAZIJAI Mentonā 1926. gada 6. aprīlī���������������
	506. O. KLIĢEREI Mentonā 1926. gada 6. aprīlī��������������������
	507. O. KLIĢEREI Mentonā 1926. gada 7. aprīlī��������������������
	508. D. STUČKAI Mentonā 1926. gada 7. aprīlī��������������������
	509. ASPAZIJAI Mentonā 1926. gada 10. aprīlī���������������
	510. ASPAZIJAI Mentonā 1926. gada 10. aprīlī���������������
	511. ASPAZIJAI Mentonā 1926. gada 12. aprīlī���������������
	512. ASPAZIJAI Mentonā 1926. gada 12. aprīlī���������������
	513. O. KLIĢEREI Mentonā 1926. gada 12. aprīlī�頱頱耹頱����������Ā���
	514. ASPAZIJAI Mentonā 1926. gada 13. aprīlī���������������
	515. ASPAZIJAI Mentonā 1926. gada 14. aprīlī�㌹〰㌲〰㌳〰㉥0㑤〰����
	516. ASPAZIJAI Mentonā 1926. gada 14. aprīlī���������������
	517. O. KLIĢEREI Mentonā 1926. gada 14. aprīlī��������������������
	518. P. ROZĪTIM Mentonā 1926. gada 14. aprīlī��������������������
	519. J. TRASUNAM Mentonā 1926. gada 14. aprīlī���������������
	520. ASPAZIJAI Mentonā 1926. gada 15. aprīlī���������������
	521. O. KLIĢEREI Mentonā 1926. gada 15. aprīlī��������������������
	522. ASPAZIJAI Monako 1926. gada 17. aprīlī����������
	523. O. KLIĢEREI Mentonā 1926. gada 17. aprīlī�頱킹頱탌頱����������Ā���
	524. O. KLIĢEREI Monako 1926. gada 17. aprīlī���������������
	525. ASPAZIJAI Mentonā 1926. gada 19. aprīlī���������������
	526. O. KLIĢEREI Mentonā 1926. gada 18. vai 19. aprīlī��������������������
	527. ASPAZIJAI Mentonā 1926. gada 20. aprīlī���������������
	528. G. RISAI Mentonā 1926. gada 20. aprīlī���������������
	529. ASPAZIJAI Mentonā 1926. gada 21. aprīlī���������������
	530. O. KLIĢEREI Mentonā 1926. gada 21. aprīlī��������������������
	531. K. VILLOUBIJAI Mentonā 1926. gada 21. aprīlī�‧餱����������Ā�
	532. ASPAZIJAI Marseļā 1926. gada 23. aprīlī��������恒餱餱ၚ餱餱����
	533. O. KLIĢEREI Marseļā 1926. gada 23. aprīlī�������������������������
	534. ASPAZIJAI Parīzē 1926. gada 24. aprīlī��������������������
	535. O. KLIĢEREI Parīzē 1926. gada 24. aprīlī�������������������������
	536. ASPAZIJAI Parīzē 1926. gada 25. aprīlī��������������������
	537, A. BIRKERTAM Parīzē 1926. gada 25. aprīlī��������������������
	538. A. GRĀVĪTIM Parīzē 1926. gada 25. aprīlī������������������������������
	539. O. KLIĢEREI Parīzē 1926. gada 25. aprīlī�債餱������������働餱탌餱µ餱餱��
	540. ASPAZIJAI Parīzē 1926. gada 26. aprīlī���������냁餱チ餱餱ヂ餱���
	541. O. KLIĢEREI Parīzē 1926. gada 26. aprīlī�������������������������
	542. ASPAZIJAI Parīzē 1926. gada 27. aprīlī��������������������
	543. ASPAZIJAI Parīzē 1926. gada 28. aprīlī��������������������
	544. O. KLIĢEREI Parīzē 1926. gada 28. aprīlī�������������������������
	545. ASPAZIJAI Briselē 1926. gada 30. aprīlī���������������
	546. ASPAZIJAI Briselē 1926. gada maija sākumā���������������
	547. O. KLIĢEREI Brigē 1926. gada 4. maijā���������������
	548. E. JANSONAM Rīgā 1926. gada 17. jūnijā��������������������
	549. I. OZOLAI Rīgā 1926. gada 12. augustā�騱����������Ā��
	550. M. PLIEKŠĀNAM Rīgā 1926. gada 15. oktobrī�騱퀹騱ꁌ騱����������Ā���
	551. A. GULBIM Rīgā 1926. gada 28. oktobrī���������������
	552. E. VOLTERAM Rīgā 1926. gada 30. oktobrī���������������
	553. D. STUČKAI Minskā 1926. gada 18. novembrī���������������
	554. P. DAUGEM Minskā 1926. gada 18. novembrī����������
	555. P. DAUGEM Minskā 1926. gada 19. novembrī����������
	556. MASKAVAS LATVIEŠU TEĀTRA STUDIJAS «SKATUVE» KOLEKTĪVAM Minskā 1926. gada 19. novembrī��������������������
	557. MASKAVAS LATVIEŠU GLEZNOTĀJU GRUPAI Minskā 1926. gadā, ap 18.-21. novembri���������������
	558. MASKAVAS PROLETĀRISKO RAKSTNIEKU ASOCIĀCIJAS LATVIEŠU SEKCIJAI Minskā 1926. gadā, ap 18.—21. novembri��������������������
	559. D. STUČKAI Minskā 1926. gadā, ap 19.—21. novembri�騱肺騱₺騱���������
	560. ASPAZIJAI Vitebskā 1926. gada 22. novembrī�⃥騱å騱�����
	561. A. KIRHENŠTEINAM Rīgā 1926. gada 13. decembrī���������������
	562. E. KRASTAM Rīgā 1926. gada 28. decembrī���������������
	563. K. VILLOUBIJAI Rīgā 1926. gada 28. decembrī���������������
	564. K. HISMANAM Rīgā 1927. gada 7. janvārī��������������������
	565. A. ŠVĀBEM Rīgā 1927. gada 3. februārī�������������������������
	566. DĀNIJAS IZGLĪTĪBAS MINISTRAM Rīgā 1927. gada 21. vai 22. februārī�����������������������������������
	567. ASPAZIJAI Varšavā 1927. gada 15. aprīlī����䁞鬱遃鬱灄鬱偄鬱���
	568. ASPAZIJAI Varšavā 1927. gada 15. aprīlī���������　Ā　　　㐀
	569. O. KLIĢEREI Varšavā 1927. gada 15. aprīlī��������������������
	570, ASPAZIJAI Žiānlepēnā 1927. gada 19. aprīlī�������������������������
	571. O. KLIĢEREI Žiānlepēnā 1927. gada 19. aprīlī������������������������������
	572. O. KLIĢEREI Antibinā 1927. gada 23. aprīlī�������������鬱炖鬱邞鬱炗
	573. ASPAZIJAI Žiānlepēnā 1927. gadā, ap 23. aprīli�������������������������
	574. ASPAZIJAI Žiānlepēnā 1927. gadā, ap 23.-26. aprīli�������������������������
	575. ASPAZIJAI Žiānlepēnā 1927. gada 26. aprīlī�������������₱鬱ꂰ鬱鬱ꂱ鬱����
	576. O. KLIĢEREI Žiānlepēnā 1927. gadā, ap 25.-28. aprīli������������������������������
	577. M. ĶEMPEI Žiānlepēnā 1927. gada 29. aprīlī�����ꃯ鬱僯鬱⃘鬱郓鬱������������䃮鬱僓鬱⃔
	578. O. KLIĢEREI Žiānlepēnā 1927. gada 30. aprīlī���w頱聶頱ꁾ頱聾頱������������灵頱頱頱큷
	579. ASPAZIJAI Žiānlepēnā 1927. gadā, pēc 28. aprīļa�����������������������������������
	580. ASPAZIJAI Žiānlepēnā 1927. gadā maija sākumā������������������������������
	531. O. KLIĢEREI Žiānlepēnā 1927. gada 2. maijā�������������������������
	582. O. KLIĢEREI Žiānlepēnā 1927. gada 3. maijā�������������������������
	583. O. KLIĢEREI Žiānlepēnā 1927. gada 3. maijā�������������������������
	584. ASPAZIJAI Žiānlepēnā 1927. gada 4. maijā�������怰鰱ူ鰱큎鰱鰱�����
	585. O. KLIĢEREI Žiānlepēnā 1927. gada 4. maijā�������������������������
	286. O. KLIĢEREI Žiānlepēnā 1927. gada 5. maijā�������������������������
	587. ASPAZIJAI Žiānlepēnā 1927. gada 6. maijā�　�棡棡〰㌷〰㌸〰㉥〰㈰〰㑦〰6〱
	588. ASPAZIJAI Žiānlepēnā 1927. gada 7. maijā��������������������
	589. ASPAZIJAI Žiānlepēnā 1927. gada 8. maijā��������������������
	590. O. KLIĢEREI Žiānlepēnā 1927. gada 8. maijā�������������������������
	591. D. STUČKAI Žiānlepēnā 1927. gadā, ap 19. aprīli—8. maiju������������������������������
	592. ASPAZIJAI Lugāno 1927. gada 9. maijā���゠鰱Ⴀ鰱킾鰱날
	593. O. KLIĢEREI Lugāno 1927. gada 9. maijā�背鰱Ì鰱내鰱₰鰱������
	594. O. KLIĢEREI Vīnē 1927. gada 10. maijā��������������������
	595. O. KLIĢEREI Rīgā 1927. gada 24. jūlijā�������������������������
	596. O. KLIĢEREI Rīgā 1927. gada 25. jūlijā�������������������������
	597. O. KLIĢEREI Rīgā 1927. gada 31. jūlijā�������������������������
	598. O. KLIĢEREI 1927. gada 8. augustā��䀈鴱 鴱�鴱䀏鴱
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