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1.

ASPAZIJAI

Maskavā 1899. gada 9. (21.) jūnijā
1

9./VI S.2 Manu mīļo sirdsasintiņ, P. S. h.3 mutiņ, tikai

šodien es tieku pie rakstīšanas, vakar biju ļoti noguris un

vienaldzīgi truls, kas nemaz neļauj domāt, tomēr nomāc

sāpes, — tas ir gluži kā smaga migla, kā vakarējā diena.

Tādēļ šodien jūtos tā kā atspirdzis, lai gan atkal sajūtu sā-

pes. Taču esmu tik tuvu savai sirsnīgajai dvēselītei, savai

svētajai mutiņai, un tas atsver visu. Es lasu mazo zīmīti

un tik ļoti skaidri zinu, ka tomēr mēs vienmēr esam kopā.
Tev arī jābūt stiprai un veselai, zeltaino Pūkiniņ, tāpat kā

Tavam puisītim. Rūpējies vienīgi par sevi, turies labi, ļoti
labi, manu vienīgo mutiņ, un mēs visu pārvarēsim. Es

pildu solījumu, zinādams, ka Iniņa par sevi gādās. Vakar

daudz gulēju, šodien Maskavā nopirkšu tēju un kaviāru.

Es iztieku ļoti lēti, un mani uzjautrina, ka neesmu diž-

ciltīgs. Aizbraucu uz Ņižņijnovgorodas staciju
4

kopā ar

kādu sieviņu, ēdu 111 klasē, par ormani samaksāju tikai

30 kap., kur citi maksāja 80 kap. Ar kupčieni mēs brauk-

sim kopā līdz CapanvAß, kas arī esot skaista pilsēta.
(Lēta dzīve: arī tagad vēl gaļa maksā s—B5—8 kap.) Varbūt

šodien rakstīšu vairāk. Šodien rakstīšu arī māsai. — Lai-

kam gan vakar Tev grūti gāja, mazo, zeltaino pūkdvēse-
līt; es pārmetu sev, ka neesmu Tev samazinājis darba

daudzumu. — Maskavas apkārtne ir jauka, bet citādi tā-

lāk ļoti vienmuļa un nabadzīga. Maskava ir diezgan
skaista, gandrīz lielpilsētnieciska. — Esmu visu izpildījis,
ko mīļmutiņa teikusi, neesmu liecies ārā pa logu, esmu

sargājis sevi, esi gluži bez rūpēm manis dēļ, mīļo, mīļo,
sirsnīgo sirdsasintiņ. Tikai turies labi, manu vienīgo mīļ-
mutiņ, Tev tagad ir tik daudz rūpju. — Laikam gan Ka-
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zaņā man būs 2 dienas jāgaida kuģi, tad labi atpūtīšos.
— Mīļo, svēto mutiņ, zeltprieciņ, pūkdvēselīt, esi stipra
un vesela, neuztraucies. Es rakstīšu katru dienu. Mīļi,

mīļi, mīļi, labi arī. Manu mīļo, svēto mutiņ, mīļi, mīļi,
mīļi.

2.

ASPAZIJAI

Ņižņijnovgorodā 1899. gada 10. (22.) jūnijā

10. VI.. Manu sirsnīgo, mīļo .., mīļo .., šodien jau esmu

Ņižņijnovgorodā un šo rakstu uz kuģa. Rīt būšu Kazaņā,
bet ir vēl iespējams, ka man tur būs vienu dienu jāpaliek,
kas ļoti daudz maksātu; uz Vjatku kuģi neiet katru dienu.

Esmu atradis sev jaunu ceļabiedru, kādu jaunu ārstu, kas

arī brauc uz Vjatku, lai zemstē pieņemtu vietu. Tad viņš
brauks atkal atpakaļ, lai aizvestu turp arī savu sievu.

Mēs tagad brauksim visi kopā. Ar laupītājiem nav ne-

maz tik ļauni, tāpēc arī revolverīti nenopirku, arī Mas-

kavā nevarēju atrast tādu veikalu; nopirku tēju, grāma-
tas arī neatradu. Visu sagādāšu Kazaņā. — Viss, ko Pūk-

iniņa iedevusi līdzi, bija ļoti labs: šķiņķītis un gurķīši,
un ābolīši. Rakstot man apkārt lido jaukas kaijiņas, arī

putniņi, bet ne mājputniņi. Esmu jau izdevis apmēram
14 rbļ., klāt vēl nāks 3—5. Seit nopirkšu ēdamo. Kur ta-

gad ir mana mazā pūkdvēselīte? Vai esi vesela un vai

uztraukums nav Tevi slikti ietekmējis, esmu norūpējies
par savu vienīgo mutiņu, jo vairāk tāpēc, ka pats jūtos
gluži labi. Arī pagājušo nakti gulēju un turos dūšīgi. Esi

vesela un rūpējies par sevi, Mīļiniņ, manu zeltaino samt-

dvēselīt. Neraizējies par mani, es Tev visu paziņošu, rak-

stīšu Tev ik dienas, Tu visu zināsi pavisam noteikti, un

Tev nekas nebūs jāiztēlojas, būs tā, kā mīļie, labie Iniņi

norunājuši. Esi vesela, mīļmīļo, vienīgo mutiņ, mīļi, mīļi,

mīļi. Mana vienīgā, mīļā mutiņa, mīļa un laba arī, daudz

bučiņu, mīļi.
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3.

ASPAZIJAI

Kazaņā 1899. gada 11. (23.) jūnijā

11./VI. .. Manu mīļo, sirsnīgo .., manu vienīgo, svēto

mutiņ. Es tagad esmu jau Kazaņā, un laimīgi sagadās, ka

kuģis tūliņ pēc stundas aties un man nebūs jāizdod daudz

naudas gaidot. Brauciens līdz Vjatkāi 111 klasē arī maksā

tikai 1 rbl. 25 kap., vienīgi šeit 111 klase nav tik ērta kā

līdz Kazaņai. Tagad uzzināju, ka vilciena bagāžu pieņem

tikai dzelzceļa stacijās, tātad ne līdz Vjatkā i. Jāsūta ar

transporta sabiedrības starpniecību. Nu es esmu Tev sa-

gādājis, mīļo, zeltaino pūkiņ, gluži lieki daudz rūpju un

nepatikšanu, un Tu jau tā biji tik slimiņa. Es jau turos,

bet pat neviļus mani tomēr nomāc rūpes par Tevi, lai Tu

nepaliec slimiņa, manu vienīgo, mīļoto mutiņ. Turklāt

man ir diezgan smagi, paliekot tik ilgi bez ziņām no Te-

vis, un varbūt ari manas kartītes nepienāk regulāri. Man

tagad vēl būs jābrauc pilnas 3 dienas un naktis; laiks

nav tieši auksts, bet arī ne karsts. Jūtos pavisam labi
r

esmu vesels, un neraizējies nemaz manis dēļ, man pār-

maiņa pat darījusi labu, strādāju tagad jau pie «Nātana»,

un veicas itin labi. Ceļabiedrs (ārsts) tika aizsūtīts uz

kādu ye3A un nav nemaz noraizējies, lai gan viņš ir dzi-

mis dienvidnieks (no Harkovas). — Nesūti man nekādas

mantas pakaļ, ja vien Tu jau neesi izsūtījusi. Varbūt es

ari nepalikšu pašā Vjatkā. — Rūpējies par sevi, sirds-

asintiņ, turies labi, manu vienīgi mīļoto mutiņ, nestrādā

par daudz, manu mīļo, mīļo Pūkiniņ, samtkājiņ, svēto

mutiņ, mīļi, mīļi, mīļi. Esi stipra un vesela, mīļi, mīļi,
mīļi.

4.

ASPAZIJAI

Ļubjanos 1899. gada 12. (24.) jūnijā

.. 12./VI. Manu mīļo, sirsnīgo .., manu .., vai Tu esi

vesela, vai labi turies, vai neraizējies? Vai saņem regu-
lāri manas kartītes? Mani arvien vairāk nomāc, ka esmu

Tevi atstājis tik slimiņu, uzkraudams Tev tik daudz pūļu
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un nepatikšanu. Vēl jāgaida veselas trīs dienas, kamēr es

varēšu no Tevis saņemt kādu mazu ziņu. Šorīt kopš
pīkst. 4 mēs jau esam Vjatkā,

1 tikai pirmdienas pēcpus-
dienā nonāksim galā. Es esmu pilnīgi pieradis pie savas

uzturēšanās vietas, nemaz vairs nejūtu ogļu un zivju
smaku, kas apņem visu kuģi kā sargājoša atmosfēra.

111 klasē brauc vēl kāds students, bet mans Vjatkas ceļa-
biedrs (ārsts) nav vairs šeit, viņš bija aizgājis uz pilsētu
un nokavēja kuģi; viņa bagāžu es nodevu; viņš jau, kā

sestdienā, neatradīs nevienu kuģi un būs spiests 1 dienu

gaidīt. Tavs puisītis bija labs, paklausīgs un tāpēc ne-

nokavējās. Esmu atradis arī kādu dāmu saulessargu, gluži
jaunu, bet tikai puszīda, melnu. — Strādāju pie «Nā-

tana», un veicas gluži labi; nekā cita, protams, neesmu

darījis, arī vēstules neesmu rakstījis. Guļu daudz, un ku-

ģis ir pat ļoti labs. Tikai manis dēļ, sirdsasintiņ, nemaz

neraizējies. Es vienmēr klausu mīļajai pūkmutiņai, un

tāpēc man klājas labi zemes virsū, kā arī uz ūdens. —

Valkāju divus kreklus, kajīte ir segta, un šo kartīti es

iemetīšu MaMaAtini vai Ak>6sihbi, ja tur vispār būs past-
kastīte. Uz Vjatku tagad pasts iet katru dienu, es nezinu,

vai tā paliks, kad ūdens nokritīs, vai arī ziemā. — Katra

diena tiek norakstīta, šodien būs 1754.2 Izdevumi tagad
ir 16 rbļ. 40 kap., bez tam vēl: krekls 1 rbl. 50, tēja —

1 rbl. Man gan pusdienas būs jāēd uz kuģa, jo ostās ļoti
maz ko var dabūt. — Paliec tikai vesela, manu vienīgo r

neiedomājami mīļoto Iniņmutiņ, pūkdvēselīt, Iniņ, glabā
labi manu sirdsasinsmutiņu, rūpējies par sevi, manu mie-

rinājuma Iniņ, manu svēto mutiņ, mīļi, mīļi, mīļi, daudz

bučiņu pūkmutiņai no puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

5.

ASPAZIJAI

Orlovā 1899. gada 13. (25.) jūnijā 1

13./VI

1753
..

Manu sirsnīgo, mīļo .., mīļo saldumiņ!
Šodien no rīta aizgulējos un laikam gan šo karti neva-

rēšu vairs uzrakstīt līdz pulkst. 8, bet nākamā pasta sta-

cija būs tikai vienos pēcpusdienā, un varbūt Tu tikai

vienu dienu nesaņemsi kartīti, esmu noraizējies par savu

pūkmutiņu, vai Tu ari agrāk visu regulāri saņēmi? Man
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tagad jābrauc tikai pēc IV2—2 dienām, jūtos vesels un

labi. Strādāju pie «Nātana», ir gatavas jau 200 rindas2
,

ceru līdz atbraukšanai paveikt pusi. — Lai gan esam tik

tuvu Vjatkai, tomēr klimata atšķirība vēl nav sevišķi
manāma, vienīgi naktis vēsākas. — Šeit visapkārt lielas

muižas ar daudziem mežiem un fabrikām; tāda muiža esot

pāri par 2 miljoniem rubļu vērtībā. Kāda īpašniece brauca

kuģī. — Jau tagad dzīvoju cerībā drīz, pēc 2—3 dienām,,

saņemt ziņu no mīļmutiņas. Es noņēmos ar dažādiem plā-
niem un rēķiniem, un viss man liekas tik iespējams un

realizējams. Bet visbiežāk es pavadu dienu, nekā neda-

rīdams. — Kāpostu, kuriem es esmu devis tik sliktu no-

saukumu, nu vairs nav, izrādās, ka tie ir bijuši domāti

nabaga trūkumcietējiem; tagad man žēl, ka esmu tos tā

nopēlis; varbūt to garša no tā var pasliktināties. Kāposti
esot bijuši dāvināti. — Ceru, ka mīļrožsmaržiņai nebūs

sliktāku ziņu par manējām. — Manas vienīgās rūpes
taču ir tikai tās, lai mana mīļotā mutiņa sevi uztur ve-

selu, nedusmojas, nestrādā par daudz; man kļūtu daudz

vieglāk, ja es par to būtu skaidrībā. Es atstāju savu vie-

nīgo, svēto mutiņu tik slimiņu un bez tam vēl nospiedošu,
darījumu varā; nesūti man nekā pakaļ, iekams nebūšu

rakstījis. Varbūt es nepalikšu pilsētā, tad atkal būs grūti
atsūtīt mantas. Esi vesela, esi stipra, manu bezgalīgi mī-

ļoto Iniņ, manu svēto mutiņ, mīļi, mīļi, mīļi. Daudz bu-

čiņu, mīļas, mīļas.

Atklātnes kreisajā malā vertikāli pierakstīts:
Jau bija divas lielas stacijas, bet nebija pastkastītes,,

mana mutiņa saņems vēstules vēlāk, mīļi, mīļi, mīļi.

6.

ASPAZIJAI

Orlovā 1899. gada 14. (26.) jūnijā

14. jūnija. Mīļo mīļputniņ!

1752

Manu vienīgo, sirsnīgo, mīļoto sirdsmutiņ, manu svēto

Iniņ, manu starojošo dimantiņ ar smaragdpūkiņām, mīlu-

līt, mutiņ; beidzot varbūt pēc divām garām dienām ir iz-

devība nosūtīt Tev vēstulīti un Tevi nomierināt par vēs-
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tūļu izpalikšanu. Mēs braucām veselas 2 dienas, un arvien

nebija pastkastītes, pēc tam kad vienu biju nogulējis. No-

sūtu arī kartīti 1
kopā ar šo vēstuli. Ak, kā gan Tu būsi

uztraukusies, mīļo, vientuļo pūkmutiņ, ar pastu arī ir

izmisums, turklāt mēs braucam garām diezgan lielām ap-

riņķa pilsētām, bet nebija pastkastīšu. Tagad nu mēs sē-

žam krastā, OpAOB pilsētas tuvumā (85 verstis no Vjat-

kas), ūdens ir krities, un tvaikonis netiek tālāk; mēs gai-
dām kādu seklāku tvaikoni no Vjatkas. Ceru, ka varēšu

aiznest vēstuli uz pilsētu, ja otrs tvaikonis ātri nepienāks.
Šeit ir divas mežrozīšu lapiņas, tās atradu un noplūcu
krastā, mežā, nokaisīdams ar bučiņām kā ar ziedu pu-

teklīšiem. — Šeit jau ir manāmi aukstāks, gandrīz vel

vairāk nekā Pleskavā. Dusmojos par pastu, jūtos mie-

gains un noguris, nevaru nemaz tik mīļi rakstīt, kā ir ap

sirdi. Mani vienmēr pārņem dziļš aizkustinājums, domājot

par savu mīļoto, tālo, tālo mutiņu, un tikai ar varu man

jāapspiež šis saviļņojums. Bet tāpēc nebēdājies, manu

lielisko Iniņ, aizkustinājums nav tik daudz sāpes vai no-

spiestība, kā dziļa neizsakāma manas vienīgās Iniņas ap-

brīnošana un kluss, nesatricināms prieks par to, ka man

taču ir mierinājums un stingrs pamats. Visas neizsakā-

mās ciešanas nav bijušas veltas, esmu taču dzīvojis dziļu

un skaistu dzīvi un varu dzīvot vēl skaistāk un dziļāk.
Mana mīļā saules Iniņa ir jau kļuvusi mana mutiņa. Un

es zinu, ka mana Iniņa domā tāpat: mēs neesam velti

cietuši un dzīvojuši, mēs varam vēl vairāk, varam vēl

skaistāki kļūt, par spīti visam. Tas ir šis mierinājums.

Un Tu, manu Iniņ, no mums esi tikusi vistālāk, Tevī tas

visvairāk nomanāms; cik brīnum skaista Tu esi kļuvusi,
tas man nonācis līdz apziņai tikai aizbraucot, pēdējās
dienās. Es kautrējos Tev to pateikt, lai gan šad un tad

sasparojos, bet nekas neiznāca. — Esmu tomēr pārāk no-

guris, es negribu sabojāt visu to skaisto, ko es Tev vē-

lētos pateikt. Labāk pastāstīšu, kā es braucu. Visumā ta-

gad jau drīz būs 3000 verstu, tagad jau esmu pieradis

pie braukšanas, bet tā tomēr arī nogurdina; es jūtos pil-
nīgi vesels, kuņģis arī ir labs, kaut gan šad un tad aiz-

cietē, bet garīgi un arī fiziski esmu diezgan noguris, lai-

kam gan arī garlaicības dēļ, jo izņemot «Nātanu» un

vēstulītes, citādi nedaru nekā, nav noskaņojuma. Tikai,

mīļo sirdsmutiņ, neuztver to kā kaut ko bīstamu, nav

ne par matu sliktāk, kā es saku, nebēdājies par to, neuz-

traucies. Saudzē sevi, manu svēto mutiņ, Tu taču esi man
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vienīgā, mans svētums; visiem līdzekļiem apspied uztrau-

kumu un neizplūsti tukšās fantāzijās un iztēlēs, domā tad

loģiski un skaļi, tas palīdz. Man arī ir grūti panesams, ka

es nesaņemu no Tevis ziņas, bet es taču turos labi. Ta-

gadējās aizkavēšanās dēļ mēs aizbrauksim veselu dienu

vēlāk; patiesībā tagad, kad es rakstu, mums jau vaja-

dzēja būt galā, bet palikušas vēl gandrīz 90 verstis. —

Šeit, pieturas vietās, es pērku: baltmaizi, pienu (par
5 kap. pudeli), olas (10 —12 kap. 10 gabalas), bet tās gan

ir tik cieti novārītas, ka izskatās vienmēr gluži brūnas,

un sākumā es domāju, ka tās ir vecas. Dabū arī žāvētas,

sālītas zivis par 5 kap. gabalā. Tā kā kuņģis ir labs, tad

pusdienas neēdu, tās ir ļoti dārgas: kāpostu zupa ar

gaļu — 35 kap.; šodien gan man tomēr būs jāēd, jo ne-

tiksim ostā. — Liekas, ka vēstules arī tagad es nevarēšu

nodot, jo kapteinis negrib laist uz pilsētu. Bet es vēl

redzēšu. — Visu ceļu debesis bija apmākušās, vienīgi
vakar un šodien mazliet paspīdēja saule, tad man bija
jādomā par savu dimantiņu, un patiesībā mēs abi kopā
plūcām mežrozītes. — Vakar es sāku arī uz vēstulītēm

likt kā datumu mūsu dienu skaitlīšus, Maziniņ, mīļput-
niņ, Tu, zeltaino, vienīgo mutiņ. Es esmu pie Tevis, manu

mīļoto Iniņ, un jūtu, ka Tu esi ap mani kā agrāk, Tu

labo, laipno mutiņ, Tu svēto mutiņ. Saudzē sevi, mutiņ,
esi vesela, nebēdājies un neuztraucies. Sveicini, ko atrodi

par vajadzīgu, sveicini mammu un mūsu mīļos Jelgavā,
apmeklē mammu, nomierini viņu un nopērc viņai vaja-
dzīgās drēbes, neesi skopa pret viņu, mēs varam tādi būt

vienīgi pret sevi. Mīļmīļo, vienīgo, lielisko Iniņ, manu

saldo, mīļoto mutiņ, paliec sveika, vesela, arī mīļa un

laba. Daudz bučiņu, mīļi, mīļi, mīļi.

Vēstules augšmala pierakstīts:
Mīļi un labi!

7.

ASPAZIJAI

Vjatkā 1899. gada 15. (27.) jūnijā

15./VI

1751/58 ..Manu mīļoto.., Iniņ, manu.., beidzot esmu

nokļuvis Vjatkā, bet vēl ne noteiktajā vietā. Man nav

noteikta Vjatkas pilsēta, bet gan «pilsēta» vārdā Cao-
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Soackoh; tā esot 30 verstu attālumā no Vjatkas un diez-

gan liela, esot otra lielākā guberņas pilsēta, gandrīz tik-

pat liela kā Vjatka. To visu man pateica policijā. Uz tu-

rieni var braukt ar lauku pastu (3 rubļi) vai arī ar kuģi

(80—60 kap.), bet tad brauciens ilgs B—lo8—10 stundas. Citādi

neesmu vēl nevienu redzējis, viņi 1 nebija mājās, vakarā

iešu atkal un laikam gan jau šodien braukšu tālāk. —

Vjatka, kā liekas, ir mazāka par Jelgavu, bet jaukāka,
vairāk mūra namu, vienīgi nav bruģa. Diezgan lieli vei-

kali, varbūt pat labāki nekā Jelgavā. Jūtos gluži labi un

esmu vesels, manī atmostas spīts, kas neļauj padoties: un

tieši tagad ne! Es gribu būt vesels un būšu vesels, neska-

toties uz visu. — No Tevis vēl neesmu saņēmis ne kar-

tīti, nedz arī vēstulīti, es likšu visu nosūtīt, un tas tiks

izdarīts, vai varbūt pats aizbraukšu uz pilsētu, jo līdz tai

ir tikai 30 verstis. Klimats ir tāds pat kā Pleskavā; daudz

līst. Aukstums nav jūtams, ir pat silts. Tieši tagad zied

ceriņi. — Esmu rakstījis katru dienu, izņemot aizvakar-

dienu, kad nebija pastkastītes.
2

Nebēdājies, ja Tu nesa-

ņemsi visu. Pasts tiek nosūtīts katru dienu. Esi vesela,

nebēdājies, manu saulaino Iniņ, manu svēto mutiņ, pui-
sītis ir labs. Mīļo mutiņ, mīļi, mīļi, mīļi.

8.

ASPAZIJAI

Vjatkā 1899. gada 16. (28.) jūnijā

16.V1
..

Manu mīļo dvēseles smaržiņ, manu
..,

1750 esmu

vēl Vjatkā, bet jau šodien izbraucu uz Caoooackoh; tā

ir 35 verstis no Vjatkas. Vakar es varēju braukt ar kuģi

(60 kap.), bet mani papīri nebija gatavi, un tā esmu

spiests braukt ar zirgiem, kas maksā 3 rubļus. Viceguber-
nators ir jauns cilvēks un līdz ar to stingrs kungs. Ar

advokatūru tagad nekas neiznāk un arī nākotnē, jo esmu

izsūtīts uz 5 gadiem (ja uz īsāku laiku, 3 gadiem, tad

tas vēl būtu iespējams). Citādā ziņā es esot pilnīgi at-

karīgs no vietējā ncnpaßHHK, pēc kura atestācijas man

tad varbūt atļautu kādu nodarbošanos. Pārbaudījuma laiks

var vilkties dažus mēnešus; par stundu pasniegšanu viņš
nekā neatbildēja. Viss esot atkarīgs no iīcnpaßHHK (ap-
riņķa policijas priekšnieka). Visa vizīte ilga 2—3 minūtes.

Ir pat iespējams, ka neatļaus tulkot «Nātanu»; tādā ga-
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dljumā es sūdzēšu ministrijā. — Tātad katrā ziņā pil-
nīga atkarība no viena vienīga cilvēka; jautājums ir, kāds

ir viņa raksturs. — Es pielikšu visas pūles, lai dabūtu

kaut kādu nodarbošanos. Kronis nemaksā nekā. — Jauns

manifests1 arī tagad nebūs ātrāk kā pēc diviem gadiem.
Mēs esam par daudz cerējuši, zeltaino Iniņ, manu sirds-

asintiņ, mutiņ. — Ziņu no mīļmutiņas vēl neesmu saņē-

mis, vai tik Tu saņem manas vēstules? Kad Tu saņemsi
šo kartīti, Tu varētu man telegrafēt, vai Tu esi vesela:

CaoSoackoh, nAeKniaHv a° BOCTpe6oßaiiHsi, 3Aopoßa. Tas

mani ļoti uzmundrinātu, ja es zinātu, ka mana vienīgā,
mīļotā dvēseles mutiņa ir bez briesmām. — Es pats turos

pie Tevis, mana mierinājuma, un jūtos vesels un stiprs.
— Esmu tagad izstaigājis visu Vjatku, tā taču ir daudz

mazāka par Jelgavu, 26 000 iedzīvotāju. Dārzi atstāj labu

iespaidu. CaoGoackoh ir vēl mazāka: tai ir aptieka (Pa-

ņevēžā bija jau 2). Vilciens iet līdz Vjatkai, bet, pēc

mana aprēķina, līdz Rīgai ir 3608 verstis un biļete mak-

sātu 19 rbļ. 20 kap. (caur HeAHOHHCK un īlepMß). Tiklīdz

es būšu tur, es rakstīšu vairāk. Esi vesela un stipra, manu

svēto mutiņ, manu dvēseles pūkiņ, mīļi, mīļi, mīļi.

9.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 17. (29.) jūnijā

17. VI

1749
.. Manu zelta .šodien kopš astoņiem rītā es esmu

savā noteiktajā dzīves vietā — Cao6oackoh. Tā ir maza

ligzda, mazāka par Paņevēžu, vairāk dārzu un mūra

namu, divās ielās iesākts bruģējums (kas tomēr ir vēl

piedauzīgāks par peļķēm), pavisam laikam gan ir 4—5

ielas. Tur ir ye3AHHH c-tesA
1
, ir meiteņu ģimnāzija, pil-

sētas bibliotēka, pasts, aptieka. Ir arī ap 20 važoņu, kuru

takse: 5 kap. visos vēlamos virzienos, neatkarīgi no attā-

luma. — Labība dārga, rudzi 1 rbl. 20 kap., gaļa 14—

15/2 kap. — Es esmu viesnīcā: istaba maksā 50. kap.,
pusdienas 40 kap. Šodien tūliņ meklēšu dzīvokli; piedāvā-
jumu zīmīšu vispār nav nekādu. — Biju pie ncnpaßHHK,

mīļmutiņ. Viņš ir pavecāks, gludi skūts kungs un, ievēro-

jot to, arī laipns, bet ne salkans. Manu korespondenci pa-
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gaidām nelasīšot (kā noteikts likumā), es varu strādāt arī

«Mājas Viesim» (tātad šīs rūpes atkrīt, manu sirdsasin-

tiņ); aizliegts ir: advokatūra (vajadzīga īpaša ministrijas

atļauja), grāmatu tirdzniecība, drukāšana, fotogrāfija, tad

viesnīca ar istabām; aizliegta jebkāda pedagoģiskā dar-

bība (stundu došana). Kancelejās drīkst strādāt, bet nevar

tapt par hhhobhhk (kas nekā daudz neizteic). Varbūt es

dabūšu vietu kaut kur kādā iestādē. (Atsūti man, mīļo

dvēseles pūkiņ, Margo, es gribu ķerties pie franču valo-

das.) — Vēstulīti no mīļmutiņas vēl neesmu saņēmis.

Atsūti īsu telegrammu: Cao6oackoh, ao BOCTpe6oBaHHSi,

SAopoßa; tas man ļoti palīdzēs. Adrese pagaidām ir: Cao-

6oackoh, ao BOCTpečoBaHHH. Neizbīsties, ja es Tev tele-

grafēšu, — Pastu no Vjatkas uz Ņižņijnovgorodu ved ar

zirgiem, tas ilgst 4 dienas, no Ņižņijnovgorodas līdz Rīgai

vajadzētu iet tikai 3 dienas. Tomēr man nav kartītes no

mīļā mājputniņa. Vai Tu esi kaut ko no manis saņēmusi

vai ne? — Rīt es vēl nesaņemšu savus papīrus, bet var-

būt jau [dabūšu] kādu dzīvokli un rakstīšu vairāk, manu

vienīgi mīļoto, sirsnīgo mutiņ, dvēseles pūkiņ. Atkal un

atkal es pārlasu mazās zīmītes, puisītis dzīvo tikai savai

mīļotajai mutiņai. Turies labi, manu svēto mutiņ, esi ve-

sela, nebēdājies, mīļo pūkiņ, mīļi, mīļi, mīļi.

10.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 18. (30.) jūnijā

18./58. Pukputniņ! Manu mīļmīļo, svēto pūkmutiņ, manu

17581
vienīgi sirsnīgo samtmaigumiņ, Tava vēstulītē pie-

nākusi, Tava vienīgi mīļā, brīnišķā vēstulītē ir šeit un dreb

un dreb pie manas mutītes un actiņām, noglāstīdama Tava

puisīša vaidziņus un austiņas, padarīdama viņu tik mīļu,
siltu un laimīgu, it kā tā būtu mīļmutiņas mīkstā, baltā,

samtainā pūkrociņa. Tā arī ir saldās mutiņas samtrociņa,

tas ir tālās, tālās Iniņas liegs pieskāriens, un, kad man

kļūst drūmi ap sirdi, vai arī, kad es sevi gribu darīt lai-

mīgu, atkal un atkal noglāstu ar brīnumaino vēstulīti pui-
sīša galviņu un jūtu Tavas svētās dvēseles pieskārienu,
un man kļūst mīļi un labi, un spēks ieplūst manī. Tā ir

.pasaulītes celšana2
. Tu esi tik neizsakāmi laba, manu



svēto Pūkiniņ, Tava vēstulītē ir brīnumvārdiņu pilna,

pilna spēka un mierinājuma, un bezgalīgas, neizteicamas

mīlas pret Tavu puisīti, ka es jūtos gluži mazs un_ muļ-

ķītis, kā jau tāds 2 gadus vecs puisītis, pie tam vel pa-

visam nerātns un ļauns, kas pret savu mīļmutiņu slikti iz-

turējies un nav pratis būt mīļš pret savu vienīgo saldo

mutiņu, nav to pietiekami glāstījis un pūkājis, kad viņš
vēl blakus bija un varēja būt mīļš. Tagad viņš ir tālu un

gribētu nu visu atgūt, bet mutiņa jau ir raudājusi. Ta man

vienmēr iet, un tad žēlabām nav robežu un gala; bet ne-

kas vairs nelīdz. Bet tagad tas tā vairs nebūs, un saldā,

svētā mutiņa man arī šai ziņā palīdzēs, kā jau visur. ■—
Tev ir taisnība, Iniņ, šī šķiršanās ir vēl sāpīgāka par visām

agrākajām; mēs bijām tieši vēl vairāk saauguši, bet mēs

esam arī garīgi daudz spēcīgāki kļuvuši; sāpes ir asākas,

dziļākas, bet ne vairs tik plaši izplūstošas, katru kustību

stindzinošas, es gribētu teikt, ka tās kļuvušas dvēselīgā-
kas, mazāk fiziskas, tāpat kā mēs esam dziļāki kļuvuši
savās dvēselēs un dzīvojam vairāk dvēseliski. Es jau
pats brīnījos, kur man bija radies tas viss spēks, lai ne-

sabruktu, nepaliktu kūtrs un nekustīgs visās savās asajās,
nekad nerimstošajās sāpēs. Kā redzu, ar Tevi ir gluži
tāpat. Līdz šim vēl esmu darījis visu vajadzīgo un iespē-
jamo un jūtu, ka vēl darīšu tāpat, lai gan ar ļoti lielām

pūlēm. Tā es jau dabūju istabu, bet tagad vēl rakstu vies-

nīcā. Nupat pārnācu no policijas. Sekretārs, laipns, pre-
timnākošs jauns cilvēks, domā, ka pirmām kārtām man

vajadzētu rakstīt npomenue pēc valdības pabalsta, lai

ik dienas saņemtu 15 kap. ēdienam un 1 rbl. 50 kap.
mēnesī dzīvoklim, tas ir 6 rbļ. mēnesī, sievai vēl pie-
nākas 4 rbļ. 50 kap., ja viņa dzīvo šeit (varbūt ir iespē-
jams arī tad saņemt, kad esi tur; pamēģināšu); vēl varot

lūgt drēbes un apavus. (Dzīvodami šeit, mēs saņemtu
drošus 10 rbļ. mēnesī.) Kaktu advokatūra laikam gan ne-

būšot iespējama, jo pats ncnpaßHHK's to negribot, bet par
to es runāšu ar viņu pašu. Šeit ir 3eMCKOH Ha xiaABHHK,

ropoACKOH cvabh (miertiesnesis), ye3AHOH cte3Ar vēl

viens HAeu CyAa, tātad varbūt varētu dabūt

npoineHiie3 rakstīt. — Vietu dabūt būšot grūti. — Par

apdrošināšanas sabiedrības aģentu? — Šeit, rajonā, vēl

esot 20 izsūtītie, kas visi saņemot pabalstu. Kāpēc lai es

butu izņēmums? — Sekretārs arī teica, ka es varot būt

laimīgs, dabūjis istabu: tās šeit pat dienas laikā ar uguni
nevarot atrast, vēl mazāk dzīvokļus ģimenēm. Tā ari ir

17
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taisnība. Faktiski esmu pārmeklējis visas ielas un atradu

tikai šo vienīgo dzīvokli. Pilsēta ir ļoti maza, 1897. gadā

bija tikai 10052 iedzīvotāji, no tiem 5382 vīrieši, 4670

sievietes. īstenībā ielās redz ļoti maz sieviešu, un tās pa-

šas ir neglītas, laikam jaukta votjaku-krievu tipa; visām

sejās kaut kāda nomāktība, nopietnība, it kā tās nekad

nevarētu smieties; bet diezgan interesantas un ne bez

inteliģences. Vjatkā ari ir tikai 24 782 iedzīvotāji. — Vēl

šodien pīkst. 5 pēcpusdienā iekravāšos savā istabā. Būs

maza guļamistaba, kā pie Ērgļiem, bet viena lielākā is-

taba, kur varēšu visu dienu strādāt. Pagaidām esmu no-

runājis ar viņiem ēst kopīgas pusdienas, jo gaidu vēl pet-

rolejas virtuvi un arī tāpēc, ka gaļa dārga (15 kap.) un

gribu vēl iepazīties ar apstākļiem. Istaba un pusdienas

kopā maksā 12 rbļ. mēnesī, pieskaitot vēl 5 rbļ. par bro-

kastīm un vakariņām un 3 rbļ. citiem, parastiem izdevu-

miem, tomēr kopā iznāk 20—21 rbļ. Tātad katrā ziņā nav

lētāk kā citur. Vēlāk, kad gatavošu pats, ceru tomēr

iztikt lētāk. Par visu rakstīšu pavisam sīki, manu mīļo

mutiņ, lai Tu redzētu, ka turos labi. Neatrauj ari sev

neko, īpaši ēšanas un drēbju ziņā, neskopojies citur,

manu sirdsasintiņ. — Viesnīca ir ļoti dārga: 55 kap, is-

tababez gultas veļas un spilvena, bez apgaismošanas, ūdens

utt. Pusdienas ēdu divreiz: zupu un kotletes — 40 kap.
Citādi esmu izticis lēti, arī atbraucu uz šejieni ar kuģi

par 60 kap. Šeit klāt pielikšu sīku rēķinu. — Lai neaiz-

mirstu, manu Iniņ, atsūti man: «Saulgriezīte», «Cīņa par
nākamību» un «Skats brīnuma pasaulē»; mēģināšu tos

pārtulkot krieviski; arī Margo, ja pasts neizmaksās ļoti

dārgi. — Pie manas istabas ir dārziņš, dārzu vispār ir

daudz, un, pāris soļu paspēris, esi no pilsētas ārā. Vienīgi,
šeit ir 4 bērni un ducis trusīšu. Viņi gan apsolīja mani

netraucēt, maza, glīta meitenīte, 4 gadus veca, viņi iziešot

ārā pagalmā, ja viņiem būšot jāķildojas. Citādi ļoti rātni

bērni. Strādnieku ģimene: pats strādā Vjatkā, ģimene pa-

liek šeit, jo tur ir vēl dārgāki dzīvokļi un pārtika.

Vēstules 1. lappuses augšmala pierakstīts:
Ļoti mīļi+labi=pūkiņa.

2. lappuses kreisajā malā vertikāli pierakstīts:
Atraksti man arī, kādi zīmogi ir manām Cao6oackoh

vēstulēm, lai skaidri zinātu, cik ilgi tās iet, Iniņ.
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2. lappuses augšmalā pierakstīts:
No Pleskavas pasts iet 7—B dienas, tātad arī no Rīgas,

jo uz Tavas vēstulītes ir tādi pasta zīmogi: Īlckob 10/VI,

C. neTep6ypr 11/VL

3. lappuses augšmalā pierakstīts:
Tava vēstulītē gājusi caur Pēterburgu. Taisni būtu vēl

ātrāk. H. HoßropoA 12/VI, BflTKa (laikam) 16/VI, Cao-

6oackoh 17/VI, 18. VI es saņēmu.

4. lappuses augšmalā pierakstīts:
Šeit pielieku klāt 3 permiešus

4
, apmēram tāpat izskatās

krievi, tikai tips ir cildenāks. Varbūt es varētu arī kaut

ko uzrakstīt par ceļojumu, ja Zālīte vēlas un jūs labi

satiekat. Mīļiniņ. Viss (izņemot permiešus) apklāts ar bu-

čiņām, mīļi, mīļi, mīļi.

11.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 24. jūnijā (6. jūlijā)

1742/58 24./VI. Mājputniņ!

Manu svēto, svēto, svēto, mīļo, vienīgo sirdsmutiņ!
Atkal Tu esi man devusi jaunu dzīvi ar savu telegram-
miņu un mīļo Iniņkartīti no 16./VI. Tu taču esi vesela,
Tev nekas ļauns nav noticis. Tu, manu vienīgo, neizsa-

kāmi mīļoto, svēto Iniņ, manu glābējiņ, manu cerībiņ,
manu dvašiņ, mutiņ, vienīgo mutiņ! Šodien pavisam pēk-
šņi no manis atkāpās smagās, nomācošās bailes, kas mani

nospieda kā nejauka, riebīga nasta, laupot man visu

nosvērtību un mieru, ko es taču biju slavējis sava paša
mutiņai un ko tik ilgi biju saglabājis, veselas 2 nedēļas,
nesaņemdams no Iniņas nekādas ziņas. Bet tagad, kopš
saņēmu Tavu priekšpēdējo, 19.VI1

,
kartīti un tad vairs

nekas nepienāca, es domāju, ka Tu esi saslimusi, Zā-

līte Tevi nav pieņēmis atpakaļ vai arī varbūt mamma sa-

slimusi no uztraukumiem, tad nu es vairs nespēju saval-

dīt savu nervozo satraukumu. Es iedomājos, ka samtpū-
kiņa arī turpmāk tā rakstīs kā divas pirmās'vēstulītes uz

Vjatku, apsolot man visu sūtīt pakaļ. (Mantas, TOBap,

jau arī tika uz Vjatku nosūtītas.) Un tad nu satrauktā
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fantāzija sāka iztēlot; tā iztēloja tik šausmīgu dzīvi, ka jā-
sāk pat pašam tai ticēt. Bez tam vēl viena lieta, Tu, manu

svēto dvēselīt, paliki mājās tik vājiņa, un turklāt es pats
vēl beidzamajā laikā nemaz nebiju mīļš pret Tevi, ne-

biju pietiekami mīļš pret savu vienīgo sirdsmutiņu. Es

sevi apbēru ar visasākajiem pārmetumiem un, satrau-

kuma pārvarēts, neizturēju un telegrafēju, uztraukdams

Tevi atkal, manu vienīgo dzīvības dvašiņ, ar savu tele-

grammu un vēstulēm, kuras Tu tagad jau būsi saņēmusi.

Arī tagad vēl jūtos pavisam noguris, kā Tu redzi no šīs

vēstules, bet man ir tik patīkama sajūta kā slimniekam,

kas atveseļojies. Šoreiz tā man būs briesmīga mācība;

turpmāk vairs tā nenotiks. Es vispār gribu kļūt citāds,
labāks pret savu svēto, labo, mīļo mutiņu, Tu to redzēsi

un priecāsies, manu zeltprieciņ. Esmu atkal lieku reizi

izjutis, kā mēs esam saauguši kopā; tā man bija kā

krampjaina cīņa pēc gaisa, kā cilvēkam, kurš smok. Ta-

gad Tu, mutiņ, atkal redzēsi, cik es gluži mazais puisītis,
esmu mundrs. — Esmu apjautis arī, ko visu es pats va-

rētu darīt Tavā labā, manu dvēselīt, man ir tik viegli
Tev visu atdot, mana dzīve šai ziņā nemaz nav tik sva-

rīga, mums ir kopēja dzīve, mana dzīve ir Tavējā, atteik-

šanās no savas dzīves nebūt vēl nav atteikšanās no sava

augstākā, no mūsu dzīves augstākā. Bet dzīve ir tik brī-

numskaista, un tieši tagad, no jauna dzīvojot, es zinu:

mana Mīļiniņa ir vesela un neskumst vai arī nav dus-

mīga uz nerātno puisīti. īniņ, mīļmutiņ, tā mums viss

jāpārvar, tā mēs pārvarēsim, tādi mīļi, labi un stipri put-

niņi, divas pūkiņas lidos. — Bet nu pietiks uztraukties,

esmu vēl tik pilns mīļu, labu vārdiņu, gribētu vēl bez-

galīgi teikt, kā es mīlu savu mutiņu, savu svēto mutiņu.

Telegrammiņu nosūtīju trijos pēcpusdienā; kad Tu to,

Iniņ, saņēmi? Atbildi es saņēmu divos pēcpusdienā. 16. jū-

nija kartīte šeit pienāca 24./VI, tātad līdz Rīgai pasts

arī iet tikai 8 dienas. Es tātad esmu saņēmis vienu kar-

tīti, otro neesmu saņēmis, kad tā bija rakstīta? — Es jau
tikai pats esmu vainīgs pie šī uztraukuma un Tavu vēstu-

līšu nokavēšanās, jo varēju taču tūliņ telegrafēt, ka mana

adrese ir Caoooackoh; es domāju, ka Tu arī turpmāk
vienmēr rakstīsi uz Vjatku, un baidījos Tevi ar tele-

grammu uztraukt; bet tagad tas tomēr noticis. — Tagad
es gaidīšu Tavu vēstulīti, bet bez nepacietības, zinā-

dams, kur Tu esi, manu mīļmutiņ, raksti visu par savu
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stāvokli un attiecībām ar Zālītēm, arī par Zinību komi-

siju; atsūti arī avīzes uz CaoSoackoh. Šodien, kad es

rakstu šo vēstuli, Tev jau būs mana īstā adrese: XAe6-

Hatf va., aom KoHKOsa (kb. TopoAHAOBa), tas nav obli-

gāti jāraksta. Starp citu, man no arī viss tiks at-

sūtīts. Es esmu bijis pie HcnpaßHHK, arī privātvizītē. Ta-

gad vēstules vēl netiekot lasītas, bet tas varētu notikt

pēc Pēterburgas pavēles; arī «Nātans» tagad varētu iet,

"bet vēlāk viss, ko es visu laiku esmu rakstījis, varētu

tikt revidēts, tātad es pat nedrīkstētu rakstīt cenzūras

atļauto, ko visi drīkst. Šeit, kā saimnieks stāstīja, esot

aizliegta avīze «Bhtckhh Kpau», tāpēc ka tā esot ievie-

tojusi nekrologu kādam nomirušam līdzstrādniekam

trimdiniekam. Tulkojumi tad būtu visdrošākie, bet tie

jau ir apnikuši; tagad mēģināšu pārtulkot krievu vai

vācu valodā Tavas skicītes un iesūtīt tās kā oriģināldar-
bus. Krievi maksājot līdz 50 rbļ. par loksni (loksne esot

vēl uz pusi tik liela kā «Mēnešrakstā»), Tātad sūti šurp,
manu Iniņ! Gribu pārtulkot arī savu skici. Romānu gan

vajadzētu uzreiz rakstīt krievu valodā, es gribētu, mīļ-
mutiņ, būt stiprs un drīz pie tā ķerties. — Kartītes esmu

rakstījis: 9./VI no Maskavas, 10. no Ņižņijnovgorodas,
11. no Kazaņas, 12. no Malmižas, 13. nogulēju un kar-

tīti un pirmo vēstuli iemetu 14. Orlovā, 15. no BsiTKa

ar ziņu, ka man nozīmēta CaoSoackoh, 16. no BsiTKa,
17. kartīti no CaoSoackoh, 18. otru vēstuli no Slobod-

skas, ar pilnu adresi, pirmo mutiņas vēstulīti esmu sa-

ņēmis un kļuvis ļoti labs, mīļš un laimīgs, 19. saņēmu
kartīti un rakstīju, tad 20., 21., 22. un 23. nesaņēmu nekā

un rakstīju tikai kartīti. 24., puisīša vārda dieniņā, sa-

ņēmu lielu dāvaniņu: mīļu kartīti. Zināms, es vēl apska-
tīšos, bet vismaz pagaidām nav atrodams cits dzīvok-

lis. Ir vēl tā saucamās Me6Aiipoßamihie KOMHaTBi, t. i.,

pansija, bet tā jau arī ir viesnīca, tikai vēl dārgāka. Ci-

tas apmešanās vietas nav, un, ja man nebūtu aizliegts,
«s varētu atvērt viesnīcu. — Avīzes šeit nav; Vjatkas
avīzes arī šeit maz abonē (visi tikai nedēļas laikraksti).
Vispirms šeit ar visu iepazīšos un tad redzēšu, kas da-

rāms ar sludinājumiem. Skolas šeit ir tādas: meiteņu

ģimnāzija, tad reālskola un dažas 3 klašu un citas ze-

mākas skolas; varbūt varētu dot stundas, — bet man

tas ir aizliegts. — Luteru mācītāja nav ne šeit, ne arī
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Vjatkā. — Mana adrese: r. Cao6oackoh, Botckoh ry6.,
XAe6Han yA.( aom Kofeoßa, kb. TopoAHAOBa.

Šo dzīvokli varētu saukt par nomales dzīvokli, ja
centrs un galvenā iela nebūtu 2—3 minūšu attālumā (pāri
starpielai). Starp citu, šeit ir ļoti droši, piem., viesnīca

nemaz netiek noslēgta pa nakti, istabās arī nav atslēgu,
galvenajās un blakus ielās pat apakšstāvā nav logu
slēģu. Tāpēc es arī neesmu nopircis revolverīti, lai gan

tieši Vjatkā tos ļoti daudz izgatavo un izved, tātad tā-

dām lietām šeit jābūt ļoti lētām. Ja mana zeltainā mu-

tiņa uz to pastāv, tad, protams, es nopirkšu revolverīti;
bet vajadzīgs tas nav.

— Šodien rakstīšu gubernatoram
nponieirae un varbūt vēl arī dažām apdrošināšanas sa-

biedrībām. — Tagad es atkal lasu savu mīļo, svēto mie-

rinājuma vēstulīti, lai uz to atbildētu. Jau pašā sākumā

manīju, ka tiek nosvītrotas dieniņas, mazā dvēseles mu-

tiņa par to padomājusi agrāk nekā puisītis, viņa vispār

ir daudz mīļāka un pūkīgāka. — Pašlaik uztraucos par

to, ka sveši cilvēki būs izlasījuši pirmo kartīti: lieta tā,

ka es jau tūliņ visu adresēju uz Rīgu, bet Pūkiniņas tur

vēl nebija. — Tomēr bija mīļi, ka mana sirsnīgā dvēse-

līte vienu dienu bija Pleskavā atpūtusies, man tāpēc kļūst

daudz mierīgāk ap sirdi, ka mana vienīgā, mīļotā sirds-

mutiņa baudījusi sauli un tiek labi glabāta. — Ļoti labi,

ka nesūtīji sētnieku un brauci pati, ļoti mīļi no mutiņas

puses.
2 Mani ļoti aizkustina, manu samtdvēselīt, ka Tu

tik sīki visu par sevi raksti, tad arī es tā vairs neraizē-

šos un jutīšos katrā solī kopā ar Tevi Tavā tuvumā;

tāpēc es arī Tev rakstu visus sīkumus un darīšu tā arī

turpmāk. — Tu tik mīļi raksti, saldo Iniņ, un esi man

tik tuvu, ka es ne pie vienas rindiņas nevaru savaldī-

ties, lai gan citādi visu ilgo laiku biju stingri turējies,
vienmēr. — Nazītis man ceļā bija līdz tajos pašos svār-

kos, bet sāls un blociņš gan bija aizmirsti. [Trūkst viena

vai vairākas vēstuļu lapiņas.]
No saldās mutiņas, atkal jauns un spēcīgs kļuvis. — Tev

tur ir vesela rinda, pēc kuras var redzēt, cik kartīšu

un no kura laika trūkst; 16. VI Tev vajadzēja saņemt

vairāk nekā 3 kartītes. — Es lasu arvien no jauna Tavu

jauko kartīti, Tu esi gluži viena, Iniņ, tāpat kā es, un

tikai mūsu mantojumā atstātie vārdiņi un vēstulītes mūs

vēl uztur; ik dienas es lasu Tavu mīļo mazo mierinā-

juma lapiņu. — Ak, ilgas, ilgas, tas pārņēmušas arī mani,

to dēļ es zaudēju mieru, telegrafēju un līdz ar to uz-
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traucu saldo mutiņu. Es rēķinu un rēķinu dienu no die-

nas, kā gan varētu panākt, ka mēs atkal salidotu kopā,
lai varētu brīvi atelpot, bet tas negrib izdoties, vismaz

pirmajos mēnešos (tikai augustā man būs iespējams uz-

zināt, ar ko es drīkstu nodarboties, bet es neatlaidīšos

un iešu atkal, lai izmēģinātu visu) vai šinī pusgadā;
varbūt kaut kas radīsies, tad : 1) mēs varbūt atlicināsim

katru mēnesi (Es rēķinu pat 30 rubļu mēnesī,. tāpēc ka

es, kā tagad redzu, izlietoju mēnesī tikai 15 rubļus, iz-

tikdams ļoti labi; puisītis patiešām labi rūpējas par sevi,

"bet neskopojies tik Tu, Iniņ. Tev nepieciešams izturēties

reprezentabli, un arī māmiņai neļauj ciest trūkumu.

-— Vai kleitu jau nopirki?); 2) seko: «Nogrimušais

zvans», «Uriels», «Vaidelote»; 3) Stražs; 4) atlikums no

izdevumiem advokātam un kas vēl ir uz rokas; 5) zalogs
un Zālītes parādi — tas viss kopā varētu iznākt tik

daudz, ka procenti mēnesī būtu apmēram 10 rubļi. Tur-

klāt mēs saņemtu vēl no valsts 10 rubļu mēnesī — tā-

tad 20 rubļi. Ar 35 rubļiem mēnesī mēs šeit iztiktu

(ieskaitot arī ārkārtējos izdevumus) + māmiņas 20 =

55 mēnesī. Mums tātad vajadzētu mēnesī nopelnīt 35

rubļus. No Zālītes, tieslietu jautājumiem paliktu 10

rubļu, tulkojumi «Mājas Viesim» — 15 rubļi = 25 rubļi;
bet no kurienes lai ņem vēl 10 rubļus? Varbūt Tev šeit

būtu klavieru stundas vai arī citas stundas. Saimnieces

dēls, kas iet feldšeru skolā, arī pasniedz stundas. Var-

būt to vajadzētu ņemt no kapitāliņa? Tad: varētu kaut

ko ierīkot, kādu veikalu, un dzīvoklis un iztikšana tad

iznāktu vēl lētāk. Šeit Tev arī saraksts, mīļsvētā mutiņ,
ko visu varētu iesākt (gluži tāds pat saraksts man jā-
iesniedz gubernatoram, lai no daudzā tiktu atļauts vis-

maz kaut kas):

1) Rakstīt npomenne, coßeTßi (pagrūti).

2) AreHT cTpaxoßoro o6niecTßa. Māju pārdošana. Ko-

misijas preču pārdošana v. tml.

3) Notāra rakstvedis, kontrakti, testamenti v. tml. Ze-

mes iepirkšana mūsu kolonistiem.

4) Diližansu vai omnibusu uz Vjatku (līdz šim tāda

nav). Attālums ir 30 verstis un izmaksā 2 1/2—3 rub-

ļus!! Pastāvīgi ikdienas omnibusa braucieni. Varētu vest

par 30 kapeikām un nopelnītu it labi. Šoseja. Uz Tava
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vārda. Visu to ierīkot; izdevumi ap 1000 rubļu, ne vai-

rāk; vispirms — Kacciip.

5) npHKa3HHK, KOHTopiuHK veikalā, linu tirdzniecība

(šeit maza), koku vai labības tirdzniecība (apstaigāšu
lieltirgotājus; šeit vairāki miljonāri).

6) Komisijas tirdzniecība: Iļģuciema alus, iesals, Hugo
Hermanis Meiers — mašīnas (H. H. Meiers meklē aģen-
tus ypaAbCK), Toproßo npoMbiniAeHHbiH KaAeHAapt; Tu.

varētu aiziet (Teātra bulvārī, kur atrodas Romas vies-

nīca) uz kantori un piedāvāt, apjautāties, kādi ir notei-

kumi, vai nepieciešama drošības nauda, kā tiek maksāts,

vai lietas tiek ņemtas atpakaļ utt. Es domāju, to varētu

izmēģināt, vismaz aiziet turp un pajautāt. — Tad tāpat
aizstaigāt un apjautāties Leitnera velosipēdu fabrikā (Su-

vorova vai Marijas ielā), vai viņš nevēlas komisiju. To

varētu uzņemties BiiTKa (ne CaoSoackoh) — taču guber-
ņas pilsēta; tad Tu, rožsmaržiņ, varētu dzīvot BaTKa un

vadīt darījumus, es dzīvotu šeit, un mēs tad varētu re-

dzēties daudz biežāk nekā līdz šim; tikai 30 verstis. Tā-

pat no BflTKa Tu, Iniņ, varētu arī vadīt cTpaxoßoe 06-

------rjļecTßO aģentūru vai iekārtot tur kādu veikalu, vai arī

pasniegt stundas; tur ir daudz vairāk izdevību dažādiem

darījumiem nekā lielā un rosīgā pilsētā, un mēs arī ne-

būtu vairs gluži šķirti.

Man šī doma ienāca tikai nesen prātā un ļoti iepati-
kās. Atraksti par to arī savas domas, sirdsdvēselīt.

7) Sūtīt no šejienes medījumus (ari gaļa šeit dārga).

—8) Arī Koha laku fabrika ievietojusi sludinājumus

Urālu kalendārā. Tāpat Talheima ratu smēri. Tad Singers

(Nordlingers) — arī tam šeit nav filiāles.

9) Veiktos arī ar piena veikalu — mūsu seno aizrauša-

nos. (Vjatkā tādi ir, bet bēdīgi, šeit nav). Piens gan ir

lēts, bet sieru šeit neredz gandrīz nemaz, arī knapsierus

ne, tāpat šeit maz pazīst biezpienu. Viss šeit ir ļoti ne-

tīrs, un labākās aprindas gan labprāt iepirktos kādā lep-

nākā veikalā. Tātad komisijas veikalam (velosipēdi, ta-

baka, šujmašīnas v. tml.) vajadzētu būt īsti lepnam.

Šeit ir arī lielas tirgotavas, bet neviena nav lepna.

10) Desu taisīšana, delikateses (ar desu taisīšanu šeit

nenodarbojas).
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11) Kažokādu izstrādāšana, kažoku šūšana (šeit tadu

ļoti daudz, bet gan ne gluži ādu ģerētavas).

12) Mācīties kādu amatu.

13) Kā rakstvedis kādā kancelejā; kaut gan maz

ticams, ka to atļautu.
14) Nopirkt nelielu mājiņu (šeit tagad ir pavisam lē-

tas, gluži tuvumā, IV2—2 verstis tālu, sādžā, gandrīz vai

pilsētā). Turēt govis, arī saknes šeit ir retas.

15) Dārzniecība, puķes, arī istabas puķes (šeit tādu

nav, iepazīsties pēc grāmatas).

Mazajam mīļputniņam:

Stundas, modes preču veikals (tieši tādu nav, šuvēju
gan daudz, dažas šuj arī modes preces). Vadīt veikalu,

Vjatkā jau varētu nodarboties ar ko citu, Tu varētu to,

kas vajadzīgs, tagad Rīgā pamācīties. Tas ir viss, ko

es pašlaik zinu; tam nav lielas vērtības, bet nekas jau
tā īsti arī vēl nav izmēģināts; varbūt tomēr veiktos. Ta-

gad es izpētīšu apstākļus pamatīgāk. Ak dievs, kaut

taču kaut kas būtu iespējams, lai labie mīļputniņi atkal

varētu salidot kopā!
Tad vakarā, ap pusvienpadsmitiem, pienāk vēl viena

telegrammiņa, kāpēc gan, Iniņ, baiļojies, ka es nekā ne-

saņemu, mīļā, mīļā mutiņ, kā gan es Tevi uztraucu!

Nabaga saldā, svētā Iniņ, dzīvo sveika, esi vesela, tu-

ries dūšīgi puisītim par prieku. Mana mīļotā, svētā mu-

tiņa, mīļi, mīļi.

Vēstules 1. lappusē augšmalā pierakstīts:
Atkal viss mīļi un ļoti labi, īsta samtpūkiņa.

ī. lappuses kreisajā malā vertikāli pierakstīts:
Šeit ir dažas puķītes: vijolīte un smaržīgais miešķis,

noplūkti mīļmīļajai Iniņai un sirdsmutiņai, ar puisīša
bučiņām nokaisīti.

12.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 2. (14.) jūlijā

2. VII. 1734. .. Manu mīļzeltaino. . , šodien man ir

tukša dieniņa, nav kartītes un vēstulītes no mīļmutiņas.
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Es esmu stiprs, neskumstu, bet jūtos kā smaguma pie-
liets, locekļos nav viegluma un domām spara, mašīna

darbojas normāli, bet klab. Tagad jau esmu sācis «Nā-

tanu», tieslietu jautājumus, arī romāniņu. Tas man vairs

neliekas kaut kas hipotētisks, fantastisks; iespējams ir,

bet, jo reālāks tas man šķiet, jo vairāk grūtību sastopu.
Viela ir tik masīva kā vēl neviena un tik nepakļāvīga.
Baidos pārāk atgādināt «Paris», kas galu galā ir kā

aukla, kur viss vajadzīgais pēc kārtas savērts; bet tam

nav jābūt ar diegiem šūtam, bet gan kaut kam pavisam
organiskam, kā kokam ar daudziem zariem jeb, labāk,

kā simfonijai ar caurskanošu vadmotīvu. (Man ir smagi

apzināties, ka neizprotu mūziku; tad es daudz vieglāk
orientētos.) — Tagad es norobežojos un koncentrējos,
bet joprojām man nav nekāda priekšstata. Ir tik bries-

mīgi grūti. Šālaika romāns būtu daudz vieglāks. To arī

saprastu daudz labāk. «Paris» taču arī nesaprot. Neviens

nemīl kaut ko lielu, bet gan pavisam mazas fotogrāfijas,
psiholoģiskus izraibinājumus; vērša āda izstiepjas, ka-

mēr apklāta visa pūrvieta. Tu redzi, mīļvienīgo samt-

pūkiņ, ka es jau esmu iedzīvojies romānā, ka es arī

šeit jau Tev žēlojos. Mīļiniņ, Tev būs man jāsūta arī

grāmatiņas, piemēram, Gētes romānus. Ja es šeit neva-

rētu sameklēt Zolā, tad arī šos: «Paris», «Dēbacle»,

«Lourdes», «Terre». (Es lasu «Terre» — vai neatgādina
«Zaudētās tiesības»?) Vai Tu neizdosi savus dzejolīšus,

mīļdvēseles smaržiņ? Būtu laiks, kamēr Tu esi tur! Par

to es rakstīšu vairāk, kad saņemšu no Tevis vēstulīti.

— Tagad vēstulītes iet 7 dienas. Bet pasts ir tik nejauki

neregulārs. Atsūti man jūlija rēķinu lapiņas; aizsūtīšu

arī Tev. — Kad Tu, Mīļiniņ, izlasīsi un izrakstīsi «Li-

terarisches Echo», tad atsūti man, lai es pavisam no tā

neatsvešinātos. — Vai Tu, mīļmutiņ, esi bijusi pie mam-

mas? Aizbrauc taču, paskaties, kā viņai klājas, nomie-

rini viņu. Apmeklē arī Līzi kapsētā. Vai Tu mammai

kaut ko nopirki? Vai manai sirdsdvēselītei arī kaut ko

nopirki? Vai nopirki kārumiņus? Neatstāj manu mīļvie-

nīgo, dziļsirsnīgo Iniņu bez kaut kā mīļa! Nopērc arī

dažas puķītes, puisītis tās ir dāvinājis savai mīļsvēta-

jai mutiņai. Lai mutiņa sevi labi glabā, lai neskopojas,

puisītis gādā par sevi labi, gandrīz visu dienu ārā svaigā

gaisā, arī strādā ārā, siltā laikā arī aplaistās. Esi ve-

sela, Tu manu saldo mutiņ, turies labi un kop sevi, lai

būtu vesela, kad pēc gada atlidosi pie sava puisīša. Mīļ-
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mutiņ, esi mīļa un laba, un vesela. Mīļi, mīļi, mīļi.
Daudz bučiņu no mazā puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

13.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 4. (16.) jūlijā

1732/57 4. VIL Rožsmaržiņ! Šeit puisītis parasti sēž un

lūkojas uz savu mīļsvēto, tālo, vienīgi mīļoto mutiņu;
šeit arī saulīte noriet, un puisītis katru dienu uz to no-

skatās, domādams par mīļmutiņu, un sapnītī ir kopā ar

Tevi, Smaržiniņ.

Raiņa zīmējums: dabasskats.

Varbūt Tu izsmiesi savu mazo puisīti, mīļo rožsmar-

žiņ, ka sasmērējis papīrīti; laikam ļoti slikti sasmērēts,
bet ļoti labi domāts: ir gribējis kaut kā savai mutiņai
parādīt, kur puisītis atrodas, lai nu tagad divi mazi,

mīļi un labi putniņi varētu sēdēt kopā un lūkoties pāri
upītei un mežiņam (tā ir tā pati Vjatkas upe un tālāk

mežs) līdz pat dziļajām smarždvēselītēm.

Mīļvienīgo, zeltrožsmaržīgo, maigo pūkiņ, manu sirds-

mutiņ, manu saldsirsnīgo dvēseles Iniņ, es esmu šodien

atkal tik mīļš un labs, un laimīgs, kā vien mīļie Iniņi

spēj būt. Biju jau izmisumā, bet trijos pēcpusdienā to-

mēr saņēmu savu mīļsmaržīgo kartīti. Proti, manas vis-

ļaunākās gaidu stundas ir no divpadsmitiem līdz trim

(vēstules pienes neregulāri), kad velti esmu tās gaidī-
jis. Tad es esmu pavisam noguris un tikai ar mokām

varu strādāt, kā, piem., vakar un aizvakar. Šī 25. VI

kartīte (1740, patiesībā 1741) nākusi veselas 9 dienas,

tāpēc ka 1) tā nāca no Jelgavas un 2) caur Kazaņu, ne

Ņižņijnovgorodu. Un 3 bezvēstuļu dienās es atkal sa-

domājos visādas briesmu lietas. Bet ļaunākais ir tas, ka

esmu Tevi tik bieži un stipri uztraucis ar savām pār-
steidzīgajām vēstulēm un žēlošanos. Pašlaik jau esmu

visu saņēmis, kaut arī mazliet vēlāk, bet esmu tik vājš,
ka nekad nespēju apspiest savas žēlabas. Ļoti bieži esmu

noguris. Vispār, mans garīgais spēks pieaug, tomēr pā-
rak lēni, lai novērstu no savas vienīgi mīļotās mutiņas

visniecīgākās sāpes; šīs pašapsūdzības atkal rada manī

nogurumu. Tagad telegrafēšu savai pūkiņ ai cerībā, ka
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turpmāk varēšu labāk savaldīties un mēs tagad, kad

viss puslīdz noskaidrojies, būsim mierīgāki. Kaut tik

Tu, sirdsmutiņ, atkal nesaslimtu no beidzamajiem uz-

traukumiem. Tagad, 4. VII 1732, laikam gan Tu ari būsi

saņēmusi visas vēstulītes un nomierinājusies? Es, proti,
esmu saņēmis visas 8 vēstulītes un kartītes (Nr. 1 un 2),
arī telegrammas. Grūtākais tagad pārciests, arī pasts ci-

tādi jau iet diezgan regulāri: no Rīgas 7 dienās. — Mani

ļoti iepriecina, ka Tu esi arī mammiņu apciemojusi,
pēc Tavas vēstulītes saņemšanas es arī rakstīšu mam-

mai. — Tu esi pie Zālītēm, Mīļiniņ, un, ja es labi sa-

protu, tad arī pansijā pie viņiem? Atraksti arī par to,

kur Tu esi, tad arī es būšu pie Tevis, kā Tu pie ma-

nis — pie upītes. (Es būtu ļoti labprāt uzzīmējis arī savu

istabiņu, arī dārziņu, bet es neprotu; taču es vēl un vēl

mēģināšu, Iniņa noteikti priecātos, mans zeltprieciņš.)
— Nabaga Iniņ, cik Tev daudz jāstrādā un pie tam

vēl jāsaņem tikai bēdīgās lielpuisīša vēstulītes un nekā

mīļa un laba. — Tas taču arī nav pareizi, ka viņi ta-

gad mani sauc par pirmo dzejnieku
1

,
vai tik tā nav kāda

gudra intriga, lai Tevi pilnīgi noklusētu? Viņi jau man

var visus iespējamos pagodinājumus izrādīt: labākais

tulkotājs, valodas reformators, arī oriģināls dzejnieks,

dzejnieks ar korektu, nevainojamu valodu (tas jau vi-

ņiem visvairāk imponē, ka viņi nevar nekā pārmest),
bet ar Tevi taču mani nevar salīdzināt, Tev ir tik brī-

nišķa burvība, Iniņ, kaut kas tik ļoti pārliecinošs un

aizraujošs, tik dziļi sirsnīgs, naivs un vienkāršs, turklāt

reizē tik lieliski krāšņs, fantastisks, tik pilnīgs un dim-

doši skanošs, ar tādu neaprakstāmu sparu un patosu,
tāda aptveroša toņu bagātība, kādas nav nevienam, ne-

vienam citam. Man ir tikai mani pāris dziļie pamattoņi,
kurus es pastāvīgi dažādi variēju un kuri tieši ar savu

vienmuļību rada iespaidu. Tas nav nekas cits kā tikai

intriga pret Tevi, viņi tagad grib otrādi: izspēlēt mani

pret Tevi, kā sākumā izspēlēja Tevi pret mani. Tagad
Tev jānāk ar savu 2. dzejoļu krājumu! 2 Ir taisni īstais

laiks. Noraksti speciāli man visus savus dzejolīšus uz

pastpapīra, labi smalki, bet vienā pusē; es tos sagrie-

zīšu un sakārtošu, un tad Tu man paziņosi savas domas

par sakārtošanu (katram dzejolītim pieliec klāt numuru);
tā mēs 2—3 mēnešos tos pienācīgi sakārtosim, un vēl

šai gadā tie varēs iznākt. Tas viņiem būs pirmais trie-
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ciens, un otro viņiem dosim pēc mana romāna iznāk-

šanas, kad mans stāvoklis būs drusku nostabilizējies, ja
katru gadu taču nevar par «Faustu» kladzināt, un tad

es atkal zaudēšu savu izcīnīto stāvokli un nevarēšu Tev

palīdzēt; romāniņš jau var iznākt tikai nākamgad, jeb
vai man tomēr neuzrakstīt vispirms kaut ko mazāku?

Kā Tu domā, mīļsmaržaino Iniņ? Romāns tiešām ir bries-

mīgi grūts, tik plašs, kā bija domāts. Vai to nevaja-
dzētu vienkārši pārvērst par tā laika romānu, tēlojumu,
stāstu, nevis sniegt pašu tā laika ainu; tad tūliņ būtu

simtreiz vieglāk. — Es gribētu vēl daudz rakstīt, bet

jau jūtu nogurumu, maz arī gulēju; rīt tā kā tā rak-

stīšu tālāk. Esi vesela, manu sirdsmīļo, smaržaino, svēto-

mutiņ, mēs tagad būsim mierīgāki; tikai esi vesela un

kop sevi labi, Iniņ. Puisītis turas labi, ir sev nopircis
teļa cepeti. Mīļo, mīļo mutiņ. Tavs puisītis, mīļi, mīļi,,

mīļi.

Vēstules pēdējā lapā pierakstīts:
Rīt puisītis mīļajai pūkmutiņai nosūtīs dažus dzejo-

līšus, mīļi arī, mīļi, mīļi, mīļi.

14.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 8. (20.) jūlijā

1728/57 — 8. VIL Mājputniņ!

Manu mīļsvēto, vienīgo mājputniņ, samtpūkiņ, dimanta

ametistiņ ar mirdzošajiem stariņiem, manu nabaga vien-

tuļo mutiņ. Tavs puisītis nāk pie Tevis, piespiežas cieši

Mīļiniņai, pieliek galviņu pie krūtiņām, pakasa mazās

samtkajiņas, glāsta mazos zīdmatiņus, iekaisa mīļus, mī-

ļus zeltainus vārdiņus mazajās austiņās un apber visu
ar bučiņām. Puisītis nevarēja sagaidīt mīļvēstulīti no

mutiņas un atnāca pats. Mutiņai ir darbiņi, daudz, daudz
sliktu darbiņu, viņa ir nogurusi un slimiņa, tāpēc pui-
sītim jabut mīļam un labam, japūkiņā mutiņa un jānēsā
uz rociņām, līdz maza mutiņa atkal atveseļosies un mī-
ļas, mirdzošas actiņas atkal spīdēs neizsakāmā mīlā un

labestība mazajam, tālajam puisītim pretim; ir jau tikai
viens puisītis un viena mutiņa, un tā pati ir pūkiņa un



30

svēta. — Nestrādā tik daudz, manu vienīgi mīļoto mu-

tiņ, kas tad notiks, ja paliksi pavisam slimiņa? Tu jau
miedz ciet aiz noguruma. Un uztraukumi arī vēl nav

beigušies, un tie visvairāk novājina. To es tagad no-

vēroju pats pie sevis. Es neesmu nekad juties tik ve-

sels kā brauciena laikā tajās 8 dienās, kad biju vienīgi
pārņemts no piespiedu šķiršanās trulajām sāpēm, ci-

tādi es biju pavisam noslēdzies no visas pasaules un

man nebija nekādu noteiktu rūpju vai satraukuma. No

Tevis taču nevarēju saņemt nekādas ziņas; es gulēju
labi, bez pulveriem, par spīti troksnim, tā kā tagad ne-

vienu nakti vairs neesmu gulējis, es ēdu tikai cieti no-

vārītas olas, maizi, dzēru pienu, tēju, un arī kuņģis ne-

kad nav bijis tik labs, ne mazākā aizcietējuma. Tagad,

runājot par svaigajiem spēkiem, jāsaka, ka tie laikam

gan vēl būs no tā laika sakrātajiem. To visu es tikai

tagad atzīstu, ka vispirmais noteikums ir psihisks miers.

Un taisni tā mums visvairāk trūkst. Mēs abi jau jūta-
mies gluži gurdeni no uztraukuma vēstuļu neregulārās

pienākšanas dēļ un tādēļ, ka es baidos par Tavu vese-

lību, ka neesi man pastāstījusi visu ļaunāko, Iniņ. Šiem

uztraukumiem kaut kā jāizbeidzas, citādi tie mūs galīgi

nomocīs. Domā taču par to, manu dvēseles mutiņ, ne-

uztraucies, es jau saņemu visas vēstulītes, es par to

rakstīju katru reizi, es rakstu katru dienu, un kā Tu

to nezini? Sākumā es žēlojos, ka saņemu tās tikai ar

3—4 dienas gariem starplaikiem, tad vēl nezinādams,

ka mazā Mīļiniņa nav rakstījusi, gribēdama dabūt īsti

precīzu adresi, jo Tu domāji, ka bez tās Tu rakstīsi pa

vējam, un es paļāvos uz to, rakstīdams: visas vēstules

no Vjatkas uz Slobodsku man tiks piegādātas. (Tādā

mazā pilsētiņā precīza adrese arī nav vajadzīga, jo
katrs jau tā vai tā cits citu pazīst). Arī telegrammai

vajadzīga tikai tāda adrese: CaoSoackoh, ĪTAeKinaHV.

BsrrcKafl ry6epiiHH, telegrāfisti jau paši zin, un šeit viņu

grāmatā (aasmAeinie) es ierakstīju savu adresi; turpmāk
neizdod velti naudiņu. Cerams, ka šonedēļ mums ar pastu
būs pilnīga skaidrība, jo tagad jau visas šaubas (par [vēs-

tuļu] pārtveršanu) ir izkliedētas; tagad mums šai ziņā jā-

nomierinās; neuztraukties; ja mazā maigpūkiņa nevar

rakstīt, tad paziņo to jau iepriekšējā vēstulē puisītim.
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Vienīgi es biju vainīgs pie mana un Tava nemiera, proti,

esmu kļuvis atkal nervozāks — tā paša vēstuļu uztrau-

kuma dēļ, man vienmēr bijušas neizsakāmas bailes, ka

mīļmutina ir slimiņa. Un Tu jau arī pārak vēlu atrakstīji,

ka Tavs' kunģītis ir tik ļoti slikts; galu galā arī tagad Tu

man par maz stāsti. Bet tad Tu nebūtu cienījusi savas pa-

šas puisīti, un to nevar neviena svēta mutiņa. — Neuz-

traucies, dvēseles pūkiņ, arī pati bez vajadzības; man ne-

draud briesmas, mana slimībiņa nav piepeša kā Tev. Bēdīgs

gan, zināms, esmu loti, bet arī Tu taču esi tāda; tātad

nav īpaši jāuztraucas par sevi. Nepārmet sev vēstulīšu

dēļ, jo pats jau esmu vainīgs; pārmetumi sagādā gauži

nejaukas sāpes, un tā ir visriebīgākā lieta, ko vien es pa-

zīstu, es vienmēr mokos ar to, ka neesmu mazo pūk-

dvēselīti diezgan labi glabājis. Bet pareizākais ir sevi ne-

mocīt, bet mēģināt labot. Tāpēc tagad uzrakstu paris dze-

jolīšu un nosūtīju Tev arī vienu upītes zīmējumu, vai esi

saņēmusi? Dari arī Tu tāpat un raksti man biežāk mīļas

vēstulītes. Atsūti arī savus dzejolīšus, izgriez savu refe-

rātu par Zinību komisiju
1

un vēl to, ko esi uzrakstījusi,

un atsūti man visu, tāpat arī Tavu polemiku ar Niedru2
.

Taču labāk gan nepolemizē, tas briesmīgi uztrauc, Tu to

nevari izturēt; lai Zālīte to dara. Atraksti arī labi drīz,

kādās attiecībās Tu esi ar Zālīti, ka Tevi uzņēma. Vai

lai es rakstu tieslietu jautājumus, ceļojuma aprakstus vai

juridiskus ievadus? Vai lai es viņam rakstu vēstuli un ar

kādu saturu? lekams nebūšu no Tevis dzirdējis, kā jūsu

starpā ir, es taču nezinu, ko viņam rakstīt. Esmu daudz

ko sabojājis ar savu kartīti, taču es vērstu atkal par labu,

bet nevaru rakstīt agrāk, pirms Tu man neesi atrakstījusi.

— Kādu iespaidu uz Zālīti atstājis cildinošais referāts

Zinību komisijā? Vai viņš vēl arvien grib mani apmainīt
pret Adamoviču? Ko tad beidzot par mani tur vispār
teica? Es taču vēl it nekā nezinu. Vai sacīto nevar kaut

kā veikalnieciski izmantot? Atsūti avīžu izgriezumus ban-

deroles sūtījumā. Tas iznāk vislētāk un ātrāk; tā Tev pa-

šai nevajag rakstīt. Tu taču arvien vēl esi jūgā un stipri
aizņemta darbā? Nestrādā pārāk daudz, Iniņ, saudzē sevi,

mīļo mutiņ, esi to puisītim solījusi. Es ceru un gaidu
ļoti daudz laba no jūrmalas. Tur tu atpūtīsies, manu

maigo pūkiņ, manu vientuļo, skumjo mutiņ, kļūsi atkal

stiprāka, veselāka, kļūsi mierīgāka un padarīsi mierīgu
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ari mani. Jūrmalā taču ir mūsu pasaku mājiņa, mūsu jau-
nās mīlas, tapušās, sāpēs izaugušās, svētās dzīves vēsma

Tevi ieskaus tuvāk, darīs Tevi veselu un stipru, un svētu

un, savukārt, ietekmēs, stiprinās un cels Tavu puisīti. Es

tagad esmu kļuvis tik atkarīgs no mīļās mutiņas vēstulī-

tēm, ka fiziski ļoti nogurstu, kad man nav atsvaidzinā-

juma no mīļvēstulītēm. Tad es arī rakstu ļaunās, skum-

jās un gurdenās vēstules, kuras mutiņu tā uztrauc un ir

padarījušas slimiņu. Mazākais vārdiņš no saulainās Ini-

ņas padara mani atkal veselu un labu. Es jau tagad kopā
ar mutiņu eju vērot sauli, klausīties jūras šalkās un brī-

nišķajās atmiņās rast mierinājumu un spēku turpmākai
dzīvei. Manu jauno, maigo ziedputniņ, manu jauno, mir-

dzošo, izcīnīto, balto laimes Iniņ, rožvēsmiņ, pasaku put-
niņ, manu jauno, jauno mīļziediņ. — Un šeit pāris dzejo-
līšu, iespiešanai nepiemēroti, jo nav noslīpēti un arī ne-

varīgi (skan it kā pazīstami), bet es esmu pārāk noguris,
lai pārlabotu. Mīļā mutiņa taču noglāstīs puisēna galviņu.
Ja Iniņa domā citādi, var pārtaisīt. Esmu uzrakstījis dažus

-variantus, taču panti jau pierāda, ka tie nav labi.3

Vēstules sākumā pierakstīts:

Mīļi un labi un viss apkaisīts ar samtbučiņām, mīļi,

mīļi, mīļi.

15.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 11. (23.) jūlijā

1724/57. 11./VII. 1
Rožsmaržiņa un mīļputniņš kopā. Tu,

vienīgo, svēto Iniņ, cik Tu esi brīnišķa savā dziļajā mīlā

un nebeidzamajā labestībā, pār mani vakar nāca kā balts

ziedu lietus, kad pēkšņi no Tevis saņēmu visas trīs vēs-

tulītes. Es vienatnē ilgi, ilgi raudāju, tās man nāca kā

pēkšņa laime, un laime mani arvien biežāk un biežāk at-

rod daudz nesavaldīgāku nekā nelaime. Vakar es noka-

vējos par to uzrakstīt, un es biju pavisam muļķītis un ne-

zināju nemaz, ko lai mutiņai rakstu; man bija līdzīgi kā

toreiz, pēc cietuma laika, kad nemaz nespējām noprie-
cāties, būdami kopā. Pašlaik esmu kļuvis mierīgs un

stiprs, un tik laimīgs, un labs, jūtos kā atveseļojies slim-

nieks, lai gan nemaz nebiju īpaši slims; es vienīgi biju
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redzu, cik ļoti nervozs esmu bijis šo laiku, j@ no visiem

uztraukumiem un bēdām, ko esmu sagādājis pa šo laiku

savai vienīgajai, mīļotajai mutiņai, es varēju izsargāties
ar mazumiņu pacietības un veselības. Tagad es pilnīgi
atrodos psihiskā ietekmē, dzīvoju no katra mīļa mutiņas

vārdiņa, kas nāk tiešā nozīmē no viņas samtmutītes, un

tas būtu labi, ja tikai mīļvienīgā, mana svētā, maigā Iniņa

tik ļoti neuztrauktos puisīša dēļ, Tavi pūkvārdiņi dod dzī-

vību, kamēr es Tev sniedzu vienīgi bēdas un izmisumu.

Un tomēr es gribētu Tev palīdzēt, gribētu Tevi nēsāt kā

pasaulīti rociņās, manu bezgalīgo dvēselīt, svēto, svēto,

lielo mutiņ, sirsniņ, kas ir tik neizsmeļama mīlā un la-

bestībā. Tu man vienmēr un vienmēr sniedz no savas

neaptveramās pārpilnības. Tu mani balsti, apveltīdama
ar savu pārbagāto mīlu, mutiņ. Es Tev tikai reizi palī-

dzēju tikt pie dzīvības, bet Tu man dod ik dienas jaunu
dzīvību katrā vēstulītē, Iniņ. Es jūtu visdziļāko mierinā-

jumu, ja ar kādu no savām labajām vēstulītēm esmu Tevi

sasparojis un kaut mirkli Tevi noglāstījis, bet līdz šim

laikam Tu esi saņēmusi no manis vienīgi sliktas un drū-

mas vēstulītes un saslimusi atkal un atkal tikai no pašas
puisīša un tā vēstulītēm. Ak dievs, un ir taču arī pui-

sītis, gribētu būt puisītis un labi un mīļi glabāt savu

saldo mutiņu, tā jābūt un tā ari būs, jo mutiņas mīla un

labestība ir tik bezgalīga, nemitīgi plūstoša. Es arvien

gribu apņemties būt labs, lai gan daudzkārt esmu bijis
slikts; beidzot tomēr būs labi. Es ļoti ciešu no šīm ne-

veiksmēm gan savā, gan arī mutiņas priekšā, bet ceru,
ka šai ziņā darbs man palīdzēs. Un tagad tiešām jāstrādā,
bez jebkādas aizbildināšanās. Mīļmutiņa ir iedevusi man

šo darbiņu, romāniņu, un tagad iegrūdusi puisīti taisni

cirka arēnā. Tur nelīdz vairs nekāda pretošanās, kā muļķa
A.ugustiņam, klaunam. Tu man visu esi devusi, Tu, manu

vienīgo, svēto mutiņ, tagad taču es gribu redzēt, vai tie-
šam no puisīša nekas neiznāks un vai viņš nekļūs mīļ-
mutiņas cienīgs! To visu tikai Tu viena pati esi veikusi,
mīļmīļo samtpūkiņ, lielo skandālu un milzīgo reklāmu2.
Esmu tiešam sajūsmināts par Tavu laimīgo ķērienu, spož-
actiņ, laikam gan tas viss nāca tik negaidīti, ka tie neko
citu nevarēja kā Tev piekrist, es priecājos, iekožot skā-
bajā ābola, kā maijvabole par tādu veiklu pārsteigumu
un redzu, ka dimantstariņš vienmēr zibina actiņas un sme-

jas par jauko nedarbu, tas ir nedarbs, lielāks par pašu
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dzīvi. Un Tava plūstošā, veiklā runa, Tu taču tur esi vie-

nīgais dzīvais cilvēks, — šis nedzirdētais efekts, kaut kas

tamlīdzīgs nekad vēl nav bijis, Niedra klusēja un saduga,
«Baltijas Vēstnesis» vispār klusē par visu Zinību komi-

siju, taisni nedzirdētu uzvaru Tu izcīnīji, manu mirdzošo

dimantiņ. Zālītēm taču tagad vajadzētu Tevi atsvērt ar

īstajiem zelta dukātiem, ja viņš būtu apķērīgs, bet tā jau
ir viena no viņa vājajām vietām. Tu esi tik veikli rīko-

jusies, manu Sirdsiniņ, ka droši vien arī darīsi visu,
lai pie Zālītes izcīnītu mums nodrošinātu stāvokli. Nu

taču Adamovičs būs savu lietu jau zaudējis?
3 Bet vai tad

tas cilvēks, Zālīte, vēl arvien nesaskata, cik vienreizīgi
nenovērtējama žurnāliste Tu viņam esi? Es viņam rak-

stīšu un iebāzīšu to viņam degunā. Dari to arī Tu pati.
Viss būtu labi, un Tu man esi radījusi stipru pamatu, lai

es varētu pēc romāniņa, kā mēs domājām, Tavā labā ko

iesākt, bet šī Teodora nekrietnība4
(atsūti taču dzejoli,

Iniņ) dot priekšroku kādam Bangaitim un man, nevis

Tev, tā taču ir kliedzoša netaisnība un var Tev tūliņ
pie Zālītes kaitēt. Vai tad nebūtu Tevi nekavējoties jā-
aizstāv? Noliktu visu citu sānis, ja Tu man atsūtītu

Niedras garo smērējumu
5

(«Austrums», 96), tad vēl 2

Kreicberga sējumus «Aspazija un viņas kritika»6
un

Klaustiņa rakstu izgriezumus no «Dienas Lapas» gada sā-

kuma numuriem (arī Veidenbaumu un Zvārguli)
7. Pēc po-

lemiskā tad nāktu mana Tavu darbu pozitīvā kritika. Ap-
domā [2 nesalasāmi vārdi]. Rīt mīļmutiņai atkal rakstīs.

Sākas, domājams, tālāka turpinājuma lapiņa:

tūliņ, 2 skicītes viena pēc otras, mēnesis starpā, tad

viņš pieliks algu. Es domāju, ka tās ir vismazākās rūpes;
lielākās ir likt viņam saprast, ka Tu viņam esi ļoti ne-

pieciešama kā 1) žurnāliste, 2) dzejniece un 3) godīgs

cilvēks, kas atklāti ar viņu runā. — Ar draudzenītēm

Tu tātad esi draudzīgi izšķīrusies, tas ir labi; viņas va-

rētu vēl īpaši tenkot, tagad, kad viņas Tevi tā apskauž
un ienīst. Es arī gribētu viņām aizrakstīt, bet neiznāk.

(ledomājies, Iniņ, šodien esmu veicis tikai 40 «Nātana»

rindas un uzrakstījis šo vēstulīti, vēl esmu mazrosīgs un

ne gluži vesels.) — Nīnai arī vēl neesmu rakstījis, vai

tad es to tūliņ gribēju darīt? — Vai «Vendeta»8 ir Olgas

tulkojums? Tas tiešām ir ļoti vājš. Tā Tu atkal esi drau-

dzības dēļ uzņēmusies smagu nastu. — Uz pārējo, mīļ-
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dimantstariņ, es atbildēšu rīt. Vienīgi tas mani uztrauc,

ka arī Tu nesaņem vēstulītes regulāri. Tu zini, ka es

rakstu absolūti katru dienu (tas man pašam vēl ir va-

jadzīgs), tad Tu zini, vai esi visu saņēmusi, jeb vai kaut

kas trūkst. — Blaktiņas tagad mani vairs neuztrauc,

esmu iekārtojies gulēt bēniņos, tur_ ir klusāk un patīka-

māk, nav bērnu un blakšu. Ari nākamreiz es Tev sīki

aprakstīšu, ko es visu dienu daru, ko ēdu uti Manai

svētajai mutiņai viss jāzin. Esi vesela, mīļsveto mutiņ,

turies un pūkā sevi ļoti mīļi. Ikreiz vēstulītē atzīmē, vai

esi vesela. Mīļmīļo Iniņ, mīļvienīgo, svēto mutiņ, mīļi,

mīļi, mīļi, mīļi. Puisītis, mīļi, mīļi, mīļi.

Vēstules 1. lappuses augšmala pierakstīts:

Spožo gaismiņ un stariņ, [saņemtas] 3 vēstulītes no

mīļmutiņas, no 2., 3., 4. (1734, 1733, 1732).

16.

ASPAZIJAI

Slohodskā 1899. gada 13. (25.) jūlijā

1723 13./VII. Dimantametistiņ!
57

Raiņa zīmējums: māja ar dārzu Slohodskā.

Šeit puisītis sēž un strādā.

Tas ir dārziņš no iekšpuses, vidējais ir puisīša lo-

dziņš. Galdiņš pie soliņa patiesībā nav galdiņš, bet iz-

bijusi vistu kūtiņa, puisītis ļoti labi uz tā raksta, ari šī

vēstulīte tiek rakstīta turpat. Šo mājiņu puisītis atkal

uzzīmējis mīļsirsnīgajai mutiņai, lai viņa zin, kur puisī-
tis vienmēr atrodams. Grib būt. arī mīļš.

Manu sirdsmīļo, svēto dimantstariņ, manu dziļo, dziļo
dvēseles Iniņ! Tu esi padarījusi tik mīļu un labu savu

vienīgo puisīti, ka tagad mani nekas vairs nespēj apbē-
dināt, es esmu kļuvis ari stiprāks, saņemdams Tavas svē-

tās vēstulītes, dažas naktis esmu pat labāk gulējis un

mazāk uztraucies. Protams, mana mīļvienīgā mutiņa jau
vēl nav īsti vesela, nav arī regulāri saņēmusi manas kar-

tītes, kuras bijušas arī nejauki uzrakstītas un radījušas
skumjas, un mazais maigumiņš ir noguris, ļoti noguris
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no briesmīgajiem dvēseles uztraukumiem un drausmīgā
darba (es arī sajūtu, cik tomēr lēni atkopjos, un pat šo-

dien vēl esmu diezgan gurdens), bet, neraugoties uz visu,
manī ir it kā kāds mazs, kvēlojošs siltums, kas izplešas;
esmu ik mirkli gatavs apraudāties, domājot par savu

vientuļo, cietēju mutiņu, tomēr Tava rociņa mani ir

sasildījusi un stiprinājusi; es redzu, ka mans drosmīgais
kukainītis tik droši stāv, kāpēc lai es padotos izmisu-

mam, ar to sagādājot Tev vienīgi skumjas un nogu-
rumu? Es gribu strādāt, jo darbā katra mana doma ir

Tevī un pie Tevis, tā es tomēr esmu kopā ar Iniņu un

varbūt arī mazliet palīdzu savai mīļsvētajai mutiņai no-

mierināties. Miers mums ir vispirms vajadzīgs, tā mēs

vieglāk pārcietīsim briesmīgo laiku. — Es esmu savai

Mīļiniņai visu par sevi izstāstījis, visu tikai par sevi

vien, visas vismazākās, arī visdrūmākās noskaņas, visu,

kas ir ap mani, katru mazāko likstu, jā, pat katru un-

tumu (es esmu pat mēģinājis uzzīmēt, kaut gan ir ļoti

maz līdzības), nekur neesmu saudzējis savu mīļmutiņu,
bet tad jau arī mana dziļā Sirdsiniņa izstāstīs visu drūmo

par sevi, stāstīs daudz vairāk par visām kuņģīša sāpēm
un caurejām, ieliks vēstulītē visas asariņas, visas nopū-
tiņas un visu savu izmisumu; tagad jau Mīļiniņa ir pa-

beigusi visu. veikalniecisko (kas viss taču attiecas arī

uz mani), tagad jāstāsta par sevi, citādi lielputniņš stās-

tīs par lielputniņu un mazais mīļputniņš arī par lielput-

niņu, jā, kas tad runās par vienīgo, mīļo, mazo put-

niņu? — Vai Tava istabiņa jūrmaliņā arī ir laba? At-

sevišķa istabiņa? Vai Tu ēd ģimenē, jeb vai vāri ista-

biņā? Vai tālu no jūriņas? Vai dzirdi to šalcam? Kāda

ir ģimene? Vai patīkami cilvēki? Vai Tev ir arī dārziņš
kā Tavam puisītim? Vai Tu peldies jūriņā vai vannās?

Vai mazā, gludā galviņa nav sāpējusi? Šodien laikam

gan Tu esi ārā, manu Iniņ, un tad 2 putniņi kopā ies

ārā un skatīsies vakara saules rietu. Lai mazais, samt-

maigumiņš neļauj sevi krimst, ka 15 rbļ. ir dārgi (pie
Eihbaumiem mēs taču arī maksājam 16 rbļ., jeb vai arī

iznāk mēnesī (VII, VIII un IX) tikai 5 rbļ.?). Tev, manu

mīļvienīgo mutiņ, jābūt veselai, labi jākopj sevi un jā-

iegūst atkal spēki; labāk arī nestrādā nekā, ja jūties

nogurusi; pagaidām Tu vari sakārtot savus dzejolīšus,
tas ir vieglāk, arī man Tu norakstīsi. Tev tikai jāsar-

gās no uztraukumiem un jākļūst stiprākai, mīļsvēto mu-

tiņ. Es redzu, ka atkal rakstot izplūstu, tā ir vājuma
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pazīme; arī mana balss ir vēl neskaidra un neska-

nīga. — Tagad kārtīgi atbildēšu savai Iniņai. Tavas 3

mīļās vēstulītes, rožsmaržiņ, es saņēmu 1725. (11./VII)
vakarā visas trīs reizē; tad vakar un šodien (12. un

13.) — 1724., 1723. es nesaņēmu nevienu vēstulīti un

avīzīti, bet šodien 1723. [saņēmu] «Nātana» komentārus

un 2 medību likumus; jūtos tomēr pavisam mierīgs, jo
Tu teici, ka 5. (1731) nerakstīsi, mani apbēdina vienīgi
tas, ka Tu taisni 5. un 6. biji ļoti skumja un sūtīji te-

legrammu, varbūt arī Tu esi bijusi pat slimiņa? — Pasts

tātad iet pavisam neregulāri — 7—9—10 dienas. Tas ir

jāievēro, un ar to jāsamierinās. — Arī atsūtītās grāma-

tiņas man darīja ļoti daudz laba kā mīļpūksamtrociņas

pieskāriens. Mīļputniņš vispār ir bijis tik mīļš, un savā

nepacietībā es esmu nodarījis sāpes sava paša svēta-

jai mutiņai; tagad ik vakarus un rītus lūdzu mīļmutiņu,
lai tā mani dara labu pret viņu (man ir fotogrāfi-
jas). — Kimmela bibliotēkā ir: «Baltica» — Jansena

«Igauņu tautas pasakas un teikas», 65 kap., un Kreic-

valda «Igauņu pasakas» (tulkojis F. Lēve), 2 daļas,
3 rbļ. 50 kap. (sevišķi jauka), Langkuša «Lietuviešu

teikas» — 50 kap., Kreicvalda «Mītiskas un maģiskas
igauņu dziesmas» — 50 kap. To Tu varētu nopirkt pui-
sītim. Tad vēl arī Donelaitis Šleihera izdevumā — rubli

30 kap., tas man atgādina, ka man ir bijis tāds manu-

skripts un grāmata
1, tulkojumu un ievadu tagad varētu

loti labi izmantot Zālīte (nākamā gada «Mēnešrakstam»);
bet grāmatiņa un manuskriptiņš laikam palikuši Liepājā
pie Šauda (Starp citu, paskaties Jelgavā, vai tur neat-

rodas!). Varbūt Tu varētu pajautāt LlposopoECK., kā to

būtu iespējams atgūt, ja tas atrastos Liepājā? — Tā būtu

arī it kā gluži par velti saņemta naudiņa! — Vai no

grāmatiņām Tu vēl nevarētu sameklēt «ITpaBHAa o npo-

MbiCAOBOM naAore», rentejā2
es ceru tos dabūt par 30 ka-

peikām, jo tie man vajadzīgi «Tieslietu jautājumiem»;
atsūti šurp ari jaunus «Tieslietu jautājumus». — No

Jelgavas_ Tu vēl_ varētu atvest TaccMaH un Hoabk6h3
. Ja

manis lūgto grāmatu salasās vairāk, tad sūti tās visas

uzreiz pasta pakā, tā iznāks lētāk. Labprāt saņemtu Deg-
lava «Jauno pasauli», kā arī «Mēnešrakstā» iespiesto
«Zeltenīti»4, bet vai Tu nevarētu tās dabūt bez maksas,
ja ne citādi, tad kaut vai no Deglava paša? Varbūt ari
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Gētes dzejoļus (Reklāma izdevumā — 60 feniņu) un Šil-

lera (Reklāma izdevums — 30 feniņu), es apskatīšu
«Zvana dziesmu», kaut arī nākamam gadam, un no Gē-

tes es smeltos ierosmi un noskaņojumu; ierosmes man

nav nepavisam, tādēļ vēlētos arī «Sarkanās puķes». — Kā

ir ar kalendāru? Vai Zālīte neizdos? Vai Tu nevarētu

iekārtot mūsu kalendāru pie Bērziņa vai Pūcīša 5
(ar Tavu

vārdu, jo manējais jau cenzoram nederēs). Mēs taču

tagad esam modē! Jācenšas izsist no tā kapitālu! — Ja

jau mans mazais mīļputniņš tik veikli ievadījis saru-

nas par «Faustu», varbūt varētu vēl piebikstīt Plātesam,

lai tas «Faustu» arī vēl iesien, izreklamē un izziņo.
6

lespējams, ka cenzors vēl palaistu cauri arī Tavus

«Fausta» komentārus! lenāktu naudiņa! Tā kā nu «Faustu»

atkal tik ļoti slavē un Tu, patiesību sakot, esi visu to

izkārtojusi, būdama pati tāds lielisks žurnālists, kā arī

ik dienas cēlusi «Mēnešraksta» labo slavu, tad kas gan,

galu galā, ir ar tiem 100 rbļ., kas Tev nāktos no Zā-

lītes rakstnieku fonda7? Saki viņam, ka vecie8
beigu bei-

gās dos «Faustam» paši no sava fonda, ko gan tad viņš
darīs? — Starp citu, es pat īsti nezinu, kas man ar Zā-

līti jādara, viņš ir tik slikti pret Tevi izturējies (pro-
tams, viņš cieta sakāvi pret dimantstariņa pārsteidzoši

oriģinālo taktiku, kaut kas tāds viņam vēl nebija gadī-

jies; es daudz par to tiku smējies, kā arī priecājies par

manu ģeniāli praktisko Iniņu)
9; viņš apturējis arī zelta

un sudraba straumi, nesūta naudu (atraksti taču, mīļ-

dvēselīt, cik Tu 58. un 57. esi ieņēmusi par «Mājas

Viesi» un «Mēnešrakstu»). Grožus tagad var atlaist va-

ļīgāk; pēc šīs lielās uzvaras mēs to varam atļauties,

spēlēt augstsirdīgos, — arī es viņam labi drīz rakstīšu

šādā tonī, ja vien mazais mīļputniņš man neieteiks darīt

ko citu. (Mani dzīvi interesē viss, ko stāsta mīļmutiņa,

pat visniecīgākās anekdotes, tas satrauc kā pati dzīve,

mēs jūtamies atkal tik tuvi, it kā dvēselīte patiesi būtu

šeit un it visu pārdzīvotu līdz; arī man gribētos visu

tik precīzi noraksturot un neizplūst vairs garajās Jere-

mijas raudu dziesmās 10, es kļūstu arvien veselāks.) Zā-

līte ir tik jauki notēlots11
ar savu bailīgo balsi, savām

sīkajām intrigām un nelietībām, «kas tik spīdoši tika

Izjauktas», kā vīram ar Rozvitu. — Ar oriģināldarbiem,

kas jāatdod par velti, vajag darīt, kā to dara Blauma-

nis12

,
arī Zālīte droši vien tā domājis: mūza man neko
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vairs neiedveš, tā ir mazrunīga, jo par_ maz ēdusi. Rak-

sti drīz, tagad, jūrmalā, vislabāk ko mazāku.

17.

ĀRONU MATĪSAM

Slobodskā 1899. gada 19. (31.) jūlijā

Mīļo, labo Aron!

Tu atvainosi, ka rakstu Tev tik vēlu un tomēr tikai

nedaudzas rindiņas: kaut gan jau drīz būs mēnesis, kopš
atrodos še, Slobodskojā, es vēl arvien esmu ļoti noguris,
nekam ar vēl neesmu rakstījis, veco nervozitāti vēl pa-

vairo nenokārtotais materiālais stāvoklis. Nodarbošanās

advokāta vai kādā citā man pieejamā amatā nav at-

ļauta, — tikai literāriska darbība nav taisni liegta, un

tā jau visvājāk atmaksājas, — projektu man daudz, bet

kur viņus liksi? —

Diemžēl man nav še Tavas mīļās vēstules, kuru es

saņēmu vēl Pskovā un kura manu izceļošanu darīja

daudz mazāk rūgtu; lielajā steigšanā (man bija noteikts

izbraukt 24 stundās) es to aizmirsu; viņa atrodas Rīgā,

un es tādēļ šoreiz nevaru uz to atbildēt.

Es sirsnīgi nožēloju, ka mana mazā, skaistā krustmei-

tiņa aizgājusi tik agri uz viņu sauli, Jūs ilgāk neprie-

cēdama; bet Jūs jau stāvat abi kopā ar savu mīļo kun-

dzi, un ap Jums pulcējas maziņie. Vai tik Tavas kun-

dzes veselība ir tikusi stiprāka? Kā Tev pašam labi klā-

jas? Cik es redzu, Tu cieti un veikli turi spalvu para-

dušās rokās. Katra mazākā ziņa no Tevis mani ļoti
iepriecinās šinī nomaļā vientulībā, — Tu jau taču būsi

dzirdējis, ka manai sievai bija jāpaliek Rīgā: maize jā-
pelna priekš bezdarbja—vīra, — kronis nekā nemaksā,

pilsētiņa maziņa (10 000 iedz.), bet dārga dzīve.

Paliec nu vesels, mīļais, daudz sirsnīgu labu dienu

Tavai cienījamai kundzei, Tev un visiem Tavējiem

No Tava vecā Pliekšāna,
Slobodskaja. 19./VII 99.

Adrese: rop. CaoSoackoh, Bstckoh ryC>., XAe6nasī va.,

AOM KOHKOBa.

M. X. IlAeKuiaHV
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18.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 21. jūlijā (2. augustā)

1715/57 21./VII Dimantametistiņ!

Manu, manu mīļsaldo, starojošo dimantdvēselīt, manu

maigsmaržpūkiņ, Tu mani šodien pilnīgi esi apbērusi ar

mīļsirsnīgajiem, glāstošajiem mirdzvārdiņiem un buči-

ņām, un pasaulītēm, Tu mīļo, vienīgi svēto mutiņ, manu

pūkmutiņ! Divas garas, mīļmīļas vēstulītes vienā die-

niņā, ka tikai Tu nepārpūlies, Mīļiniņ, vai neesi uztrau-

kusies, jo vēstuļu rakstīšana ļoti nogurdina. Jau pašā
sākumā puisītim bija mīļš mierinājums, ka varbūt ne

tikai no satraukuma un ciešanām Tu slimoji ar kuņģīti;
bet galvenais, ka šis slimības posts ir pārvarēts; tad

taču ir cerība, ka mana bezgala saldā mutiņa drīz at-

labs. (Ak, kaut Tu tomēr vēl gribētu braukt uz jūriņu
vai būtu jau aizbraukusi!) Kad atbrauci no Jelgavas, Tu,

Iniņ, juties ļoti vāja. Un nu vēl milzums jaunu uztrau-

kumu Zālītes priekšlikumu
1

un citu lietu dēļ, kas ar

tiem saistītas. Es domāju, mīļsvēto mutiņ, ka varēs kaut

ko izdarīt, — svarīgākais ir tas, ka divas mīļas pūki-

ņas varētu salidot kopā; es staroju jau vienas mazas

cerības dēļ, mana vienīgā, vienīgā, bezgala mīļotā mu-

tiņa varbūt tomēr būtu atkal pie sava puisīša, un at-

kal sāktos dzīva, lieliska, salda dzīve. Bet vēl jau nekā

nav. Es gribu Tev visu pateikt, kas, manuprāt, ir par un

pret, nav nekāda pamata pārsteigties, Mīļiniņ, Tu tad at-

kal pateiksi savus uzskatus. Es tūliņ rakstīšu Zālītēm, bet

nerunāšu par projektu un tad pēc 2 dienām rakstīšu

par pašu projektu sine ira et studio2
, jo priekšlikums tie-

šām ir abpusēji griezīgs: Tev vajadzētu braukt prom,
tas viņam nozīmētu 50 rbļ. peļņas! Pie tam šķiet kā

labdarība! — Bet vispirms pāris atbildīšu uz otro mīļ-

vēstulīti (šodien es saņēmu Nr. 11 un 12 no 13./VII 1724

(viena atzīmēta ar 1722), bez tam arī grāmatiņas: «Cīņa

par nākamību», «Saulgriezīte» un «Saules meita»). Tu-

sēnu-Langenšeitu
3 pērc, cik iespējams, vecā izdevumā

pie Zihmaņa, arī «La terre» nopērc. — Es tagad esmu

nomierinājies, ka esi saņēmusi «Nātanu», esmu tik du-

miņš un slimiņš, ka par visu uztraucos un apbēdinu
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savu mīļpūkiņu; tagad es vienmēr kārtīgi mazgāju sev

galviņu, tas palīdz ne tikai fiziski, bet arī morāli. — «Nā~

tans» jau ir pilnīgi pabeigts, šodien nosūtu arī tieslietu

jautājumus. Tev jau jālasa «Nātana» korektūra, ar Zā-

līti jau nekas nav darāms. — Atsūti arī 20 rbļ, naudi-

ņas. Līdz šim laikam, 1. augustam, esmu izticis tikai ar

ceļa naudu. Aizej uz banku! — Lai tagad Zālīte Amat-

nieku kasē manā grāmatiņā ieraksta 3 rbļ. dividen-

des! — Augļus nesūti, mīļmutiņ, tas pārāk daudz maksā,

dod visu to, kas bija man domāts, labāk pūkmutiņai.
Ceļā arī sabojātos. Arī šķiņķīti un sieru nesūti, mīļpū-

kiņ. Tavs puisītis Tev rakstīja, ka viņš ļoti daudz iz-

dod savai pārtikai: sākumā es aprēķināju 15 rbļ., bet

jūlijā izdevu vairāk par 18 rbļ., visi 3 rbļ. ēšanai, pui-
sītis sevi kopj ļoti labi; rīt aprakstīšu vēl sīkāk, ko es

ēdu. — Esmu velti lamājis Zālīti, ka izlaists Teodora

spriedums, kas tātad bijis jau agrāk ievietots! Laikam

ar to esmu atkal nodarījis postu?! — Lielais puisītis ļoti
smējās par mīļajiem, jaukajiem jociņiem, kur sašutums

raida asinis nevajadzīgā virzienā, t. i., galvā, citiem at-

kal tautība bojā kaklu! — Tādi skolotāji kā Kandavs ir

ļoti labi, arī Tava atzinība pie skolotājiem, mācītājiem
un Treilanda ir ļoti laba, puisītim tūliņ kļuva pavisam
silti, jo mutiņa savās rokās iegūst aizvien vairāk trum-

pju; tas viss ļoti lēni, bet droši sagatavo pamatu Iniņas
vispārējai atzīšanai par pirmo rakstnieci, tad mēs vēl
polemizēsim un kritizēsim, un būs labi! Tāds Rozentāls4

arī ir ko vērts; to es gribu tūliņ pie Zālītes pārvērst
naudā! — Viņš tomēr nevar Tev aizturēt fonda naudu,
kas bija īpaši Tev nozīmēta! Bet tagad gan nekā par
to nesaki; to var dabūt agrāk vai vēlāk. — Un nu at-
kal vislielākais priekšlikums: es aprēķināju tā: līdz ok-

tobra, vidum iet kuģi, ceļojums tad maksā — 20 rbļ.
(ari ēšana, bagāža uti), dzelzceļš maksā 30—55 rbļ. Līdz
oktobrim mums ir laiks izlemt. Vispirms ir arī Stražs

(jeb vai to nevarētu mamma vai Kacnelsons?), un līdz
tam izšķirtos ari pārējie — Zakens un Kacnelsons.5 At-
liktu vēl tikai Kristaps un Zamuels. Vai Kristaps neva-

rētu braukt līdz? Vēlāk viņu varētu aizsūtīt ar pazīsta-
miem uz Rīgu (mans saimnieks varbūt, pazīst kādus tir-
gotājus, kuri brauks uz Maskavu un Pēterburgu/i; vai
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varbūt varētu agrāk pieņemt pie Notnageļa? Sis ir vis-

svarīgākais punkts. Tad varbūt arī vecie varētu ar Tevi

braukt šurp? Un mēs piemaksātu par Zamuelu un Kris-

tapu 15—20 rbļ. Vai arī vecie varētu palikt, tāpat arī

Zamuels un Kristaps, bet tad mums būtu jāpiemaksā
vismaz 25—30 rbļ. Varbūt Zālīte līdz Jaunajam gadam
tiešām maksātu, un arī Balodis kaut ko turpmāk ņemtu.

Es viņam, Zālītēm, katrā ziņā liktu parakstīt kontraktu,

ka viņš garantē summu un arī to, cik daudz maksā par

katru noteiktu darbu. Bez tā, zināms, nevar vairs būt

nekādas tālākas runas. Viņam arī būtu jāuzņemas par

pienākumu raudzīties, lai kontrakts paliek spēkā ari viņa

pēcnācējiem, citādi viņam jāmaksā sods, 100—200 rbļ.
Ja viņš negrib tam piekrist, tad Tu paliec, vai ari viņš

atlaidīs, un tad notiks briesmīgs tracis. Tu jau pati redzi,

ka viņš grib kādu atlaist, Tu izmaksā vairāk (jo viņš

tad arī no manis ir spiests ņemt), tātad Tevi. Ja mēs

nepieņemsim priekšlikumu, tad viņš tomēr, iespējams,

atlaidīs, un ar traci mēs arī nekā daudz neiegūsim. Kaut

arī viņa garantija nav daudz ko vērta, tad tomēr miers

ir labāks (fondu var dabūt), un es domāju, ka vienīgais

līdzeklis ir pašu cīņas veids: novilcināšana, par Tavu

vilcināšanos Tu jau dabūsi maksu. Mēs varam tikai tik

ilgi vilcināties, kamēr viņš pats ir šeit; tiklīdz viņš pa-

tiešām aizietu, Tev tūliņ priekšlikums jāpieņem (slik-

tākajā gadījumā ari bez kontrakta!). — Bet jebkurā ga-

dījumā viņam neteikt ne vārda par to, ka tā mums ir

labdarība. Tavs parakstītais protests6
man ne visai pa-

tīk. — Viņš laikam ies arī oktobrī. — Vēl liels labums,

katrā ziņā — pats lielākais, ka tad divi mīlulīši ātrāk

būs kopā! Pavasarī mēs tā vai tā gribējām salidot kopā,

starpība tātad ir 6 mēneši — oktobris, novembris, de-

cembris, janvāris, februāris, marts. Tas būtu apmēram

180 rubļu un nekādu materiālu rūpju; bet garīga no-

māktība (vai ar laiku kļūs vieglāk?). Pēc šī te mēs tā

kā tā ar viņu nerēķinājāmies, bet vai tagad varam dro-

šāk rēķināties? Ari diez vai; varbūt drošāk ar tieslietu

jautājumiem. — Novilcināšanai par labu ir ari tas, ka

pašreiz nav stundu, būs tikai septembrī. — Nu un kas
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ir pret: es nemaz nevaru sarakstīt par 40 [rbļ.], ja viņš

par «Mājas Viesa» loksni rēķina 25 [rbļ.]; es varētu:

kādu poētisku tulkojumu 1/2 loksnes — 12 r. 50, ties-

lietu jautājumi — 12 r. 50, ceļojumu apraksti, jurid.

praktiskie ievadi — s—lo r.; tātad 30—35 rbļ.; 40 [rbļ.]

būtu izņēmums, jo viņš_ jau ne vienmēr ņems jur. ieva-

dus vai literat., tāpat kā «Zeltu un sudrabu». Un cik Tu,

mīļdvēselīt, varētu? — Arī poētiskus tulkojumus no

franču valodas (no prozas varbūt Meterlinku, viņš ir

moderns, un Ezera «Estētiku»?) pus loksnei — 12V2 r.

(Kontraktā vajadzētu noteikt, ka viņam jāņem 1 loksni

«Mēnešrakstam» no abiem kopā.) Un ko vel? Mazas no-

veles? — taču ļoti reti. «Fausta» komentārus? par lite-

ratūru (Henkelis vai «Franču literatūra»?) 20 rbļ. Tu jau

arī nekad nedabūsi! Tātad iznāktu: 30 —35+12—15=

=42—50—55 augstākais. Kā mēs ar to iztiktu? Šeit

mums izietu kopā ar ekstrā izdevumiem 28—35 rbļ.; ve-

cajiem vēl 25, tas ir 53—60 rbļ. Tātad pietrūktu 10—5

rbļ. Mēs vēl nopelnītu par stundām, šūšanas darbiem,

veikalu vai arī no tā, kas man būtu atļauts, tad Tavas

ludziņas, tulkojumi vācu valodā, juridiskie darbi, ■— ar

to vien mums arī būtu jārēķinās! Lai rakstot nopelnītu

40—50 rbļ., tas aizņemtu ik dienas: man 3 stundas (sa-

sprindzināta darba), Tev arī 2 stundas (ja paliktu «Ķei-
zara ceļojums», būtu ļoti, ļoti labi, vai tagad Tu neva-

rētu veikt vairāk priekšdarbu? Attēliem vajadzīgās lap-

puses tūliņ pārtulkot un viņam nodot, tā ka Tu varētu

grāmatu tūliņ ņemt līdz; Tu varētu rakstiski apsolīt at-

dot vai arī maksāt 60 rbļ. kā zaudējumu atlīdzību; vai

tā nevarētu?). Mēs varam strādāt tikai 8 stundas, sā-

kumā pat mazāk. — Tad vēl nav jāaizmirst, ka maksā-

jumi būs ļoti neregulāri vai arī izpaliks. Ko tad? Minēt

to kontraktā — maz palīdzēs; tā mēs viegli varam pa-

likt pilnīgi bešā. — Kā viņš garantē Blaumanim uz vienu

gadu 25 [rbļ.] mēnesī? Vai viņš pats tik ilgi paliks?? Vai

Blaumanim par 25 arī kas ir jānodod? — Viss, kā lie-

kas, virzīts vienīgi uz to — atbrīvoties no dārgāk atal-

gojamā!! Labā, neuzkrītošā veidā! Tātad tomēr turies,
cik ilgi vien iespējams, līdz beidzamajam: atlaist, to viņš

labprāt nedarīs. Mēģini visādiem līdzekļiem, lai fonds
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tiek drīzāk izmaksāts (Tu esi izrādījusi savu pakalpību
ar protestu — citādāk nekā Blaumanis un Poruks, lai

viņš tos atlaiž. — Lai Zālīte ar fonda izmaksu Tev, Deg-
lavam un man, kā uzticīgajiem, parāda arī savu pakal-
pību). Es esmu noguris, rīt rakstīšu tālāk, mīļmutiņ, mīļ-
saldo Iniņ.

Vēstules 3. un 2. lappusē pierakstīts:

Mammas rēķins ir šāds: 1898. gadā: 114 (Zakens),
martā — 15, augustā (24) — 45 atsūtīti, 21. septembrī —

30, 1899. — 5./I— 40, 14./II — 13, 18./II — 10, 1./111 —

15, 16.111 — 15, 4.1V— 28, 3.V — 15, 7.V — 30, 26.V —

48, jūlijā — 25.

Preces: 2 rbļ. kristāmzīme, tātad mēs paliekam parādā

•— 60 kap. pase, 120 rbļ. un visu zalogu;
— 50 " papam, bez tam vēl parādi Zālītēm

60 rbļ. [1 izsvītrots un Blaumanim, Nīnai un

vārds] citiem. Mīļi, mīļi, mīļi.

8. lappuses kreisajā malā vertikāli un augšmalā pie-
rakstīts:

Tavs puisītis ilgojas pēc mutiņas, tagad vēl vairāk,

kad ir tāda varbūtība, Iniņ, Iniņ.
Ja Tu atbrauktu arī tikai dažus mēnešus ātrāk, būtu

tik neizsakāmi jauki. Bet laikam jau tā nevar notikt.

Ak, mīļmutiņ, mutiņ, esi tikai vesela, mutiņ. Tavs pui-
sītis.

19,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 27. jūlijā (8. augustā)

Raiņa istabas zīmējums.

Apmēram tāda ir puisīša istabiņa; šeit tā izskatās maz-

liet platāka, nekā ir īstenībā. Gultiņa turpretim ir iznā-

kusi samērā šaura; tā ir vissvarīgākā mēbele, tā ka viss

pārējais, salīdzinot ar to, pazūd. Pie sienas ir puisīša pul-
tite un virsū burtnīca — romāniņš; garāmejot tiek izda-

rīts ieraksts, kā mutiņa pieteikusi. Blakus ir krāsniņa,
kurai virsū (nav redzams) itin jauki sakārtotas grāma-

tiņas, tāpat pēc mutiņas norādījuma, pie krāsniņas ka-
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rājas roku dvielītis ar vārdiņu. Šeit vienmēr abi mīļiē

putniņi sēž kopā un, saņēmuši no mīļmaigmutiņas vēs-

tulītes, durvis aiztaisa ciet, un tad ametista pūkiņa ap-

sēžas klēpītī un abi mīlulīši kā parasti lasa, galviņas

kopā sabāzuši. Tā puisītis dzīvo ar savu mīļsvēto mutiņu.

1709/57. Dvēselīt. 27./VII. Dvēseles smaržiņ, saulstariņ.

Manu gaišo, silto, atdzīvinošo saulīt, mīļvienīgo mu-

tiņ, Tu atkal esi puisīti aiz rociņas piecēlusi, atkal un

atkal piecēlusi kā pasaulīti; tāpat kā kādreiz puisītis Ber-

līnē piecēla mutiņu no grīdiņas, tā Tu ik dienas piecel
puisīti ar savām brīnumpūkīgām vēstulītēm. — Kopš es

vakar mīļpūkmutiņai izstāstīju visas savas sāpes un pār-

lasīju vairākkārt mīļās, drosmīgās vēstulītes, jūtos la-

bāk. Trulais nemiers sāka mazināties, un šodien es jau
atkal strādāju, veicu pensumu

1, mazliet pat iedzinu un

tagad rakstu savai svētajai mutiņai vēstulīti. Tu esi

svēta, manu vienīgo mutiņ, ir tikai šis viens vārds; Tu

esi tik neizsmeļami laba un mīļa un tik drošsirdīga un

dūšīga. Laikam gan Tev ir taisnība, ka miega pulveri
vairo nervozitāti, es tagad esmu tos veselu mēnesi lie-

tojis gandrīz katru dienu un beidzamajā laikā, gandrīz
veselu mēnesi, bet sevišķi pāris beidzamajās dienās, jū-
tos tik slikti un drūmi, kā jau sen, sen nebija bijis, vie-

nīgi tagad pēc Tavām mīļajām, brīnumainajām vēstulī-
tēm sāku jau vēsāk apsvērt un redzu, ka bez pulveriem
varēja kaitēt vēl tas, ka es pēc mēnešdarba («Nātana»)
beigšanas neatpūtos pāris dienas, kā parasts, bet tūliņ
bija jāraksta lielas vēstules Zālītēm, un pēc tam atkal
uzsāku jaunu pensumu. Tagad jau atkal viss ir labi. Sar-
gašos no katras pārpūlēšanās, un tad jau viss atkal būs
labi. Es visvairāk baidījos, ka romāniņš būs pavisam
jāatmet. Pašlaik, pec dažu dienu atpūtas, sākšu romānu
atkal. Man pat bija bailes no galīgā pārguruma, no tā,
ka nevarēšu veikt pensumu, un bez tam vēl gadījās pār-
pratums dzejoļu dēļ: es, proti, domāju, ka Tu esi saņē-
musi pēdējos dzejolīšus un, salīdzinot ar tiem, tieši pre-
tēji, esi slavējusi vecos; bet tagad es redzu, ka toreiz
Tu pat nebiji tos vēl nemaz saņēmusi. Man patika (bija
rakstīti moža omā)2: «Pirmie ziedi» (salnas sakosti3) un

tad: Ein Fluss, ein blauer Streifeh Wald4
un 4 rindiņas

par pasaku mājiņu. Pārējos ir Heines ieskaņas, un man
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tie nepatīk, tie nav jāiespiež. —■ Es vēl esmu noguris,
asaru lēkmes arī vēl nav gluži beigušās, bet, par spīti

visam, jūtos tik brīvs, pilns svaigas dzīvības kā izsalcis

vilks, izlaists no krātiņa. ■— Tu svēto, sirsnīgo mutiņ,
Tu mani nes un cel, bet es Tev atkal esmu parādā, ir

jāmēģina savaldīties: vēstule jau draud izplūst. Es tūliņ

gribu atbildēt uz mazajiem ametista dvēselītes jautāju-
miem: esmu tagad saņēmis tik daudz mīļu, apburošu
vēstulīšu tik regulāri, ka, par spīti savam drūmam, ner-

vozam vājumam, jūtos siltuma caurstrāvots, un mans

kalendārītis arī ir gluži sarkans, Tu teici, ka 19./VII ne-

rakstīsi vēstulīti, bet tai vietā es saņēmu 2, kartīti un

vēstulīti, abas ar 17. num.; cik zeltaina Tu taču esi ar

savu pārsteigumu, Tu saldo samtmaigumiņ; šodien es

vēl saņēmu Nr. 18 (20.V11 1716) un tieslietu jautāju-
mus. — Arī Bīlenšteina vēstuli (tā ir laba, kaut gan vi-

ņam ir zobs ne vien uz «Faustu», bet ari uz mani).
5

— Tu

arī slikti guli, manu dvēseiīt, un es lielākoties esmu pie
tā vainīgs ar savām bēdīgajām vēstulēm, bet ko lai mēs

darām, mēs, nabaga, nabaga Iniņ, tas ir visskaistākais

mūsu dzīves laiks. Vai mēs šai vienā gadā vairāk neno-

mocīsimies, nekā iegūsim ar šo šķiršanos? Darbs pie ro-

māniņa man padodas ļoti, ļoti grūti, kā līdz ar to arī visi

pienākuma darbi; šai gadā laikam gan iznāks maz no

romāna un Tavu darbu tulkojumiem krievu un vācu va-

lodās, — bet es jau ceru kļūt vēl stiprāks. Tev ir tikpat

maz laika oriģināldarbiem un tomēr jāuzraksta prēmijas

drāma, jāizdod dzejolīši (nekādā ziņā to nav par maz, ap-

skaties taču vēl, ametistiņ); runa ir par 300 rbļ.6
un Tavu

jauno reklāmu, kas Tev tagad arī ir nepieciešama. Mēs

pārpūlēsimies, ja mēs abus apvienosim: Zālītes tulkoju-
mus un oriģinālus, ticamākais ir, ka iznāks tikai piespiedu

darbi; arī tad būs saspringti strādāts. Ja Tu varētu kaut

kā iekārtoties ar darījumiem, ar Kristapu un mammu, tad

es piekristu nepalikt 8 mēnešus; 7
mums būs 10 rbļ. no

valdības un 10 rbļ. pašiem. Zālīte vēl piemaksātu 30, un

ar 50 rbļ. mēs iztiktu. (Šeit nav ko cerēt uz lielu peļņu;
stundu taču maz, vienīgi drēbnieka darbs.) Bet tā kā tā

mēs pavasarī gribējām tikties, un no Zālītes šai laikā mēs

neiegūsim daudz, augstākais, 100—200. — Laikam es ar

savu slinkumu būšu palaidis fondu8
garām, jo rakstīju

Zālītēm tikai 21./VII, ko viņš saņems 29.—30./VII. Ari tas



47

mani nomāc. — Tādi ievadi Tevi ļoti nomoka, dvēseles

smaržiņ, vai Tu nevari uzrakstīt kaut ko īsāku par lite-

ratūru no «Das Literarische Echo», kas varbūt būtu vieg-

lāk. — Vismīļākais man ir gājiens uz pastu, jo tad divi

mīlulīši uz ceļa satiekas. — Jā, Zālīte gan ir necie-

šams, izliekas labdarīgs, bet maz viņā ir laba vai ceļa.9
—

Reklāma un nauda viņam ir viss. — No referātiem es ne-

dabūju to, kur Teodors runājis par maniem dzejoļiem, un

es domāju, ka Zālīte tos speciāli izlaidis. Tagad vairs ne-

sūti. — Bibliotēka arī šeit ir, bet es tur neeju laika trū-

kuma dēļ. —- Tev taču ir mani dzejolīši, vairāk vai vēl-

reiz iespiest nebūtu labi. Es sūtīšu Tev arī pārveidotos.

Mēģini arī svītrotos. — Jā, Stučka laikam nākšot uz še-

jieni, bet vai māsa arī? Viņš atņems man darbu, jo vi-

ņam ir nauda, un ar to var panākt visu. Vai lai drīz ne-

lūdzu sevi pārcelt uz Jelabugu?
10

— Nauda Zaļeniekos tā-

tad ir, viņi laikam baidās vieni to izņemt, tātad tā ir uz

Līzes vārda.11
— Ļoti mīļi un labi, ka zobiņi tiek sau-

dzēti, tāpat dara arī puisītis. Blaumaņa tēlam nebūs rak-

stura, tikai katrā raksturā kāds komisks vilciens, bet

mums būs individuāls raksturs. — «EBremiH OHercra»

ir vienīgi 500 rindu mēnesī, tas ir 1/3 loksnes, tātad 8—

10 rbļ.; viņam jāmaksā, mazākais, 30 rbļ.; lai viņš man

raksta; novilcināsim. Bet, ja lētais Adamovičs ir iejaukts,

tad jau viņš no mums vairs nekā nevarēs uzņemt? 12 Bei-

dzot mums tomēr būs jāņem arī «EBrennu Oneriin» un

jānovilcina tas vairāk par 2 gadiem, starplaikā iedot

kaut ko sevišķu «Mēnešrakstam», tā ari «EBreHiiu One-

rnii» atmaksāsies. Jānovilcina, bet tomēr jāpiekrīt. Ap-
skaties un apsver, kāda dzejas drāma vēl būtu pārtulko-
jama (Šillera «Turandota»13

), Šekspīrs, Rasins, Moljērs,
tās varētu uzvest teātrī; vairāk ienākumu. — Teodoram

varētu dot «Filistris» 14
un to, kas bija domāts Zvārgu-

lim15
. — Niedra jau var ievietot to jauno stāstu un ga-

rantiju
16

par jūsu atlaišanu arī «Baltijas Vēstnesī». Tā

garantija būtu publiska, un Zālīte nevarētu tik viegli no

tās atkāpties. Vari, tā nemanot, to Blaumanim pastāstīt. —

Grāmatiņas tagad nepērc, vienīgi 1 vai 2 juridiskās pie
Kimmela. — Visi pūkmutiņas padomi ir ļoti zeltaini un

labi, ņemšu tagad visu vērā. Mīļvienīgo, svēto, dvēselīgi

mīļo pūkmutiņ, manu mierinājumiņ, mīļi, mīļi, mīļi. Tavs

puisītis, mīļš, mīļš, mīļš.
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Vēstules 5. lappuses augšmalā pierakstīts:
Nolādētos pulverus vairs neņemšu un nelietošu, Tev

taisnība, mīļo mutiņ, mīļmīļdvēselīgo Iniņ, samtpūkiņ,

mīļi, mīļi, mīļi.

20.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 2. (14.) augustā

2. VIII 1703. .. Mīļzeltaino.. Tavu mīļo 26. VII (1710)
kartīti Nr. 23 es saņēmu; tagad es vēstulītes vispār sa-

ņemu diezgan regulāri: pagājušajā nedēļā tikai viena

diena tika apzīmēta ar melnu (bez vēstules); aizpagā-
jušajā tikai 2 melnas dienas. Vakar laikam gan es solī-

jos vairāk rakstīt un šodien ņemt brīvu dienu, tomēr no

tā nekas nav iznācis. Es it kā gribēju rīt rakstīt, bet sāku

kārtot un revidēt (kā jau brīvā dienā), un diemžēl tā laiks

pagāja (izņēmu ārā nabaga romānu). Tad nāca Tava mīļā

kartīte, kuru Tu, Iniņ, rakstīji manas vēstules iespaidā.
Tā bija rakstīta sapīkumā zināmu nepatikšanu dēļ, un nu

man vajadzēja saņemt sodu par savu sapīkumu pirms
2 nedēļām. Tā mēs esam atkarīgi viens no otra omas, un

es cerēju, ka Tu pati sev esi stingrs balsts. Es atkal esmu

ķēries pie piespiedu darba kā pie vienīgā līdzekļa, lai

novirzītu savas domas. Man nav nekā ko lasīt, bibliotēkā

par 2 stundām jāmaksā 3 kap., kas iznāk par dārgu; sa-

runāties es varu vienīgi ar saimnieci par kartupeļiem un,

lielākais, par biezputru, kas maz ietekmē domas. Dze-

jolīšus es nevaru nosūtīt, no vācu valodas tulkotos vēl

mazāk, nav vajadzīgā noskaņojuma, bet tikai īgnums; lai

varētu taisīt dzejoļus, man vajadzīgas vismaz kādas 2

brīvas dienas, un tādu luksusu es nevaru atļauties; 2 svēt-

dienas man tagad jau izkritušas. Dod: «Lilijas laukā»,

«Filistri» un «Dilonī» 1
un kas Tev vēl ir. (Cik tad īsti

jaunu dzejoļu Tu esi no manis saņēmusi?) Atbildot uz

manām vēstulēm, vienmēr atzīmē, kāda datuma vēstuli

Tu esi saņēmusi. Vai Tu jau esi izdarījusi zināmo ap-

meklējumu? Nenokavē taču to, mīļsaulīt! — ledomā-

jies, šeit nav friziera! Pirms 2 gadiem šeit kāds esot bijis,
bet neesot bijis nevienas galvas, ko cirpt, tā ka pašam

bijis jālasās prom. — Es neesmu Tev, Iniņ, nekā pār-
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metis, nepārmet man arī; man jau tāpat daudz sāpju, no

Tavām vēstulītēm es cerēju gūt prieku, citādi jau man

pasaulē nekā nav. Esi atkal mana svētā mutiņa! Varbūt

rīt nevarēšu rakstīt. Esi vesela, mīļvienīgo mutiņ, kop

sevi labi, mīļmutiņ, mīļi, mīļi, mīļi.

Atklātnes kreisajā malā vertikāli pierakstīts:

Vakar nosūtīju «Nātanu». Sveicini Zaht.es.

21.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 6. (18.) augustā

1699/6. VIII. Pūkiniņ!

Manu sirsnīgi mīļoto, svēto mutiņ, manu maigo vēs-

miņ, Tu esi nogurusi, vienmēr un vienmēr nogurusi un

vājiņa, manu nabaga, vienīgo dvēselīt, Tavas vēstulītes ir

tik brīnummīļas, kādas vienīgi mutiņas spēj rakstīt sa-

viem mazajiem, tomēr es vēl esmu Tavu mīļo vārdiņu

dziļi jo dziļi skumīgajā iespaidā, kaut gan tur nav ne-

vienas žēlabainas skaņas, bet tieši tas man pilnīgi sa-

plosa dvēseli. Vai Tev, Iniņ, ir vieglāk, ja Tu nežēlojies
savas pašas puisītim, vai tā Tu ātrāk pārvari sāpes? Jeb

vai Tu varbūt gribi tikai saudzēt mani? Tā būtu liela ne-

taisnība pret mani, pret Tavu vienīgo puisīti. Tā tu mani

izslēgtu no sevis un paslēptu to, ko es esmu Tev vien-

mēr sniedzis: savas sāpes. Tev varbūt nepatīk domāt par

to, mīļsvēto mutiņ, bet es vienmēr to izjūtu kā [attiecību]

pārtraukšanu un tāpēc arī visu šo laiku esmu tik bē-

dīgs. Es jūtu, ka puisīti neievēro, un meklēju savu vainu.

Tāpēc es rakstīju par zēnu, bet mutiņa domāja, ka tas

esot kaut kas svešs un ka tā nevajagot darīt. Arī es pats
to uztvēru kā kaut ko svešu, bet kopš februāra esmu

iebiedēts, ka es nevarēju mazo putniņu nomierināt, un

tagad, kad vien Tu esi dusmīga, Tu neglaudi vairs un

neizsūdzi savas sāpes un ciešanas, tā atkal rodas sve-

šums, un tad ir nepanesami smagi. Tad es meklēju savu

vainu tai apstāklī, ka sakāpinātas nervozitātes, bezmiega
un galvassāpju laikā rakstu Tev sliktas vēstulītes, par
daudz žēlojos, sūdzos par vēstulīšu nesaņemšanu (tiešām,
daudzas ir gājušas zudumā, kā Tu pati saki), es iedo-

mājos, ka tās nemaz nav rakstītas, baiļojos Tavas sli-

mībiņas dēļ, ka Tu nebrauc uz jūrmaliņu. Ja tas Tevi,
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manu mīļo mutiņ, uztrauc, es to nerakstīšu, bet, kamēr

Tu nebiji to pateikusi, man likās, ka būtu it kā netais-

nība pret Tevi, ja es Tev visu vārdu pa vārdam neiz-

stāstītu par savām izjūtām. Pēdējo reizi, kad Tu man Zā-

lītes dēļ rakstīji dusmīgās vēstulītes, es sākumā ļoti cietu

no gandrīz neapzinātās iedomas, kura man tagad šķita
sagrauta. Es tiešām iedomājos, ka mutiņas ir īsti svētas,

nekad nekļūst dusmīgas un vienmēr mirdzēs kā sau-

līte pār labiem puisīšiem un sliktiem zēniem, nekad ne-

pārmetīs, kā es to bieži mēdzu darīt savā slimībā (vēlāk
šausmīgi mokos pašpārmetumos). Bet pēc tam es nomie-

rinājos un sāku pierast pie domām, ka mutiņas jau arī ir

sli miņas un vājiņas, tāpēc arī var sadusmoties, lai gan

nekad, nekad nevar būt tik dusmīgas kā zēni. Jā, mīļ-

svēto mutiņ, arī vissmagākajā slimībā Tu tomēr vēl pa-

liec kā gaismas apmirdzēta, vēl tik brīnumaini mīļa un

silta, kāds es nespēju būt arī savos labākajos brīžos. Ta-

gad jau es redzu, ka arī tā saucamās dusmīgās vēstulītes

bija tomēr tik īpatnējas un mīļas, īstenībā tās ir tikai

skumjas, ka puisītis slikti rīkojies (bet, galu galā, es. Zā-

lītēm neesmu nemaz tik slikti rakstījis un diez vai daudz

ko sabojājis, tas Tevi arī nomierinās, Inpūkiņ). — Bet nu

man jāatbild, nākamreiz varēšu žēloties. — Tavu mīļo
30./VII 1706 pūkvēstulīti saņēmu šodien, iztrūkst 1707 no

29. VII? Laikam saņemšu to rīt. Bet, mīļdvēselīt, kā Tu

vari tik daudz rakstīt, 2 reizes dienā, tas irpar daudz. Iniņ,

Iniņ, manu svēto mutiņ, tas Tev paņem par daudz laika un

pārlieku nogurdina Tevi; nedari tā, mīļmīļo pūkmutiņ, sau-

dzē sevi, saudzē sevi. Man tas nav vajadzīgs, es esmu

mierā ar vienu kartīti vai vēstulīti (mēnesī 20 kartītes un

10 vēstulītes). — Dod «Diloni» un «Pirmos ziedus»

(«Ziedu sapņi») «Ražai» 1. — Mīļo, mīļo mutiņ, saki ari

Tu kādu vārdiņu par dzejolīšiem, ko man līdz sveši cil-

vēki, Blaumanis vai citi; es jau negribu vairāk kā vien

to, lai mīļpūkiņa tikai izlasa «Nātanu», patur to savās

rociņās, pasaka savas domiņas vienā vienīgā vārdiņā. Es

jau pats apzinos, ka dzejolīši rakstīti nogurumā, un ja

Tu, mutiņ, nekā par tiem nesaki, man liekas, ka es esmu

kaut ko ļaunu nodarījis, ka būtu starpā kāds svešums ra-

dies, Tu taču zini, mīļvienīgo dvēselīt, ka tie patiesībā
nav nekādi dzejoļi, bet kaut kas gluži personisks, tāpat
kā vēstulītes, un es esmu tik bēdīgs, ka Tu uz vēstulītēm

neatbildi. — Tā ari Tev bija skumji, un gluži pamatoti, ka
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neesmu Tev līdz šim rakstījis, ko es ēdu, kā ģērbjos utt.

Tagad es to atgūšu, tiešam, nebija labi, ka es vienmēr to

atliku, bez kāda slikta nodoma, vienīgi aiz noguruma. —

Vai tu, Iniņ, nevarētu tā izkārtot, ka redakcijas manu-

skriptu vai revīzijas lapas atrod kaut kur norunātā vieta

pie durvīm, lai Tevi tik agri nemodinātu? — Jūlija rēķins

ir ļoti uztraucošs: ar maniem izdevumiem (23 rbļ. 50 kap.

nācis vairāk klāt, «Nātans» arī nav 2 reizes ierēķināts)

kopā iznāk 93 rbļ. 60 kap., tātad 6 rbļ. 40 kap. atlikums.

Bet nu tieslietu jautājumi jūlijā nav 11 rbļ., bet tikai

3. 75 (Tu esi pārskatījusies un ņēmusi jūnija tieslietu

jautājumus, kur bija gan 11 rbļ.), un tā atkal iztrūkst (1)

rublis 80 kap. Bet Tu esi pārāk cēla, Mīļiniņ! Un viss

Olgas un Marijas labā! Mammai Tu dod 95 kap., Marijai

105 kap.! Olgai aizdod 5 rbļ., tas taču ir dāvināts! Pēc

tam Tu pasūti pie viņām sarkanu blūzi par 6 rubļiem, kur

Pleskavā Tu tādu varēji nopirkt par 3 rbļ. (2 vietā va-

rēji pagatavot 3); Olgai tātad iedāvināji 3 rubļus! Tātad:

105+500+305=905 rbļ. Nedāvini vairs nekad neko slik-

tiem cilvēkiem, kuriem neesam vajadzīgi mēs, bet gan

mūsu nauda. Un 5 rbļ. atskaiti viņai par dzīvokli, ja kaut

kā ir iespējams. Arī petrolejas plītij pietiktu 2 rbļ., man

arī viena ir. Bet tas nu gan bija ļoti mīļi, ļoti pūkīgi, ka

iegādājies, mīļmaigumiņ, cepurīti ar zilajām lentītēm un

apāvi savas mīļās, mazās samtkājiņas. Kā ir ar kleitu?

Bet nabaga mammiņai tiešām ir par maz —- 95 kap., Tev

viņa labāk jāglabā. Viņa jau cieš trūkumu, gaļu ēd vien-

reiz nedēļā! Saturies, mīļdvēselīt, pretī Olgai, neļauj sevi

izmantot kā agrāk, mēs to vairs nevaram atļauties. — Ja

Tu tagad liec sev šūt kleitiņu melnās vietā, kuru Tu

vairs nekādi nevari ilgāk valkāt, tad ej pie citas šuvējas
vai nopērc gatavu. Zālītēm jau vari teikt, ka mēs abi

divi ļoti krājam, taupīgi un apdomīgi dzīvodami, un

mamma vēl vairāk, gaļu ēd tikai reizi nedēļā, — tā Tu

sakrāsi naudu, lai noguldītu un mums nebūtu jācieš bads,

kad Tu atbrauksi. — Mani iztraucēja, pus dienas paga-
lam, es rakstu ļoti vēlu naktī un esmu pārāk noguris, lai

aprakstītu savu šejienes dzīvi. Rīt rakstīšu vairāk. Stuč-

kas iekravājās pie tā paša saimnieka 2 istabās par 7 rbļ.,
ēdiens no viesnīcas par 18 rbļ. mēnesī .— Tagad es tul-

koju abus — «Solhaugu» un «Amoru un Psihi»: «Sol-

haugas» 1. cēlienu un «Amora un Psihes» 1. dziedājumu
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(paliek vēl 5), varbūt iznāks 3/4 loksnes. Labāk, es do-

māju, parakstīt «Solhaugu» ar savu vārdu un «Amoru un

Psihi» ar Tavu. Citādi abus neuzņems, un, lai dabūtu no

«Amora un Psihes» vien 1600 rindiņas, būtu arī tikpat
daudz jāpārtulko, kas iznāktu par daudz (ik dienas 60 rin-

das). Paveikto es nosūtīšu Tev slēgtās aploksnēs, lai tas

nonāktu Tavās rokās. — «EBremiH OnernH» mums taču

jāņem, cits nekas neatliek, es to iedalīšu 1 1/2 gadiem,
tad tas netraucēs. — Bet šajā gadā, mīļpūkmutiņ, laikam

gan no romāniņa nekas neiznāks, es vienmēr jūtos tik

noguris pēc pensuma paveikšanas. Mani ļoti sāpina, ka

man jāatsakās no garīgas darbības, bet cits nekas neat-

liek. Es jau vēl neesmu padevies, mēģināšu atkal sākt,

bet manī vairs nav priecīgās paļāvības šajā gadā daudz

veikt. Ja Tu būtu šeit, dvēselīgo mutiņ, man būtu prieks
un spēks, un Tu man varētu arī daudz palīdzēt, bet arī Tu

tam nemaz vairs netici, un arī es nokaru galviņu. Pro-

tams, ja Zālīte paliek līdz februārim, viņš arī tik ilgi

maksās, un iesāktie darbi viņam būs līdz februārim jā-
nobeidz. «Amoru un Psihi» es arī pārcelšu uz nākamo

gadu. — Es esmu noguris, mīļmutiņ, Tavs puisītis grib,
lai pūkmutiņa viņu noliek gultiņā, mīļdvēselīt. Mīļiniņ,

Iniņ, ir tik smagi un drūmi ap sirdi, tāpat kā svētajai mu-

tiņai, es taču kustos, strādāju, izpildu pensumu, bet viss

tomēr liekas tik pelēks, bet pa starpām katru dienu mazs

gaismas stariņš, vēstulīte, kā nabaga laterniņas garā
rindā, ■ar pūlēm cīnoties pret visu aizsedzošo, pelēko,
auksto miglu. Esi vesela, esi vesela, manu vienīgi mī-

ļoto Iniņ, manu mutiņ, manu mazo, zeltgalvaino meitenīt,

divi mīlulīši, divi kopā saauguši plūmju kodoliņi! Kop
labi manu mutiņu, pērc ābolīšus un plūmītes, un vīnodzi-

ņas, tām tagad jābūt lētām. Esi vesela, mīļsvēto mutiņ,

Tavs puisītis, mīļi, mīļi, mīļi.

Piezīme, kas rakstīta uz atsevišķas maza formāta lapiņas:

Mīļmutiņa bija pieteikusi, lai puisītis ir uzmanīgs ar

vaļējām kartītēm, un tāpēc arī puisītis ielicis kartīti vēs-

tulē, jo tā kā tā bija jāsūta tieslietu jautājumi. Lai mīļ-

mutiņa neizsmej puisīti, ka tik muļķīgi rīkojies. Verte!

Lapiņas otrajā pusē pierakstīts:

Tieslietu jautājumu sūtīšana vien maksātu tāpat 7 kap.;
visam īpaša takse, mīļmutiņ, Tavs puisītis.
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22.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 8. (20.) augustā

1697. 8. VIII. Rožsmaržiņ!

Mana vienīgā, pūkīgā saulrožsmaržiņa, mana svētā,

saldā mutiņa arī šodien neatstāja savu puisīti bez mīļ-

kartītes, noglāstīja un sakārtoja lielo cepurīti, kas bija

pavisam noslīdējusi uz actiņām. Spriežot pec pēdējām
kartītēm, mutiņa, liekas, kļuvusi mazliet mierīgāka, un

tad puisītis arī kļūs labs un vairs nekliegs. Es jūtos la-

bāk, bet vēl arvien esmu noguris un man ir galvassāpes,
tomēr spēju jau vairāk strādāt. Gribu tagad būt pavisam
mierīgs un velti neuztraukt savu brīnummīļo, vienīgo mu-

tiņu. Šodien būs tikai ziņas, atbildes un darījumi. — Šo-

dien saņēmu 1. VIII 1704 mīļkartīti, iztrūkstošās 29. VII

1707 vēstulītes vēl arvien nav; trūkst arī 24. jūlija «Die-

nas Lapas». Varbūt Tu vari atcerēties nozudušo vēstuļu
datumus? Es iesniegšu sūdzību pastā. — Kad tu dabūsi

zalogu, izmaini naudas zīmi un paņem tikai tik daudz,

cik Tev tūliņ jāizmaksā: mammai arī vislabāk neizmak-

sāt; bet, ja viņa uz to pastāv, tad tomēr to dari, bet no-

guldi Jelgavas kasē; pajautā Zālītēm, cik viņam pienākas?
Aplinkus ieminies par fondu. Avīzē tika apsolīts. Ja viņš
nekā no fonda nedod, neizmaksā viņam naudu tūliņ, bet

novilcini, tāpat kā viņš to dara; lai viņš izjūt to kā spai-
dus, jo rupji cilvēki padodas tikai rupjai spaidu varai.

Ja viņš maksā tikai 100 rbļ., tad neatdod par «Hanneli»1

tos 30 atpakaļ. «Jūs taču to devāt kā honorāru: «Han-

nele» tādu reklāmu taisīja.» Tad atdod viņam tikai 100

(un 20 par jaku pati maksāsi skroderim?). Neizmaksā arī,
iekams nezini, vai viņš Deglavam no fonda nemaksā vai-

rāk par 100 rubļiem; tādā gadījumā protestē un sūdzies,
ka mēs abi taču esam vairāk viņa labā darījuši nekā Deg-
lavs. — Ar mammu rēķina dēļ nestrīdies, ja viņa, piem.,
domā, ka mēs esam mazāk samaksājuši; aprēķini arī viņai
procentu pusi, tātad no 63—66 iznāk 32—33 rbļ. — Sa-

maksā parādus Blaumanim un Nīnai. — Atlikumu noguldi
bankā, kur maksā vismaz 5 vai 5 1/2%, bet ne Pilsētas

krājkase, tur maksā tikai 4%; arī Zaļeniekos labāk ne,
no turienes grūti dabūt ārā. — No «Vaidelotes» es biju
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cerējis dabūt vismaz 30 rbļ., tātad arī no tā nekas neiz-

nāk. — Mans jūlija 57 rēķins arī ir lielāks, nekā rak-

stīju, proti: 25 rbļ. 60, tā ka mums ir tikai deficīts. —

Amatnieku kases grāmatiņā lai tagad ieraksta 3 rbļ. divi-

dendes. — Tagad ej virsū Zālītēm, lai augustā uzņem
vairāk tieslietu jautājumus, jo tagad Zinību komisija

2

izbeigusies; viņam jāatgūst nokavētais jūlijs. Viņš bija
apsolījis uzņemt numurā 100 rindiņas, un nu nav pat
50! — Citādi es viņam nedošu dzejoļus. — (Izgriez jūnija
tieslietu jautājumus un atsūti man šurp, mīļo pūkmaigu-
miņ.) — Kā jau rakstīju, es tagad strādāju pie «Sol-

haugas», bet pasaki viņam, ka tur jau lielākā puse ir at-

skaņota, par ko pienākas 30 rbļ. — «Zelteņu kalendāram»

es gribu pārtulkot kādu īsāku Gorkija poēmu
3
,

dažus dze-

joļus un varbūt kādu īsāku rakstu, bet, ja viņš nemaksās,
tad neko, un gatavais ies «Mēnešrakstam» vai Teodo-

ram
4. — «EBreHHH OneraH» es došu (bet pēc 1 1/2 ga-

diem, tomēr nesaki viņam to), tad varbūt kaut ko no

franču klasikas, no Moljēra vai Rasina, pameklēšu kaut

ko vieglāku no Ezera (atkal jārunā par estētiku). — Vai

Tu Āronam aizsūtīji vēstuli pa pastu (5 kap.)? — Vai esi,

mīļdvēselīt, bijusi pie Treilanda? Turp noteikti jāaiziet,

pat vairākas reizes; viņi taču dažā ziņā var izpalīdzēt, un

tad varētu dabūt skolotāju partiju savā pusē. (Kritiku

par skolotāju koncertu es neesmu saņēmis, ļoti žēl; Ini-

ņas raksts no «īIpaBHTeAbCTBeHHtiH BēcTmiK» par to bija

ļoti jauks; izgriezu to.) Romāniņa dēļ pajautā, kad ir bi-

jusi Manaseina revīzija
5

(proti, vakar, pēc jaunās pro-

grammiņas, kas šeit tiek nosūtīta, es atkal ķēros pie ro-

māna; bet es tomēr esmu ļoti noguris). — Atsūti pār-
tulkoto no «Saules meitas»6

un «Skats brīnuma pasaulē».

Es esmu parēķinājis: «Saules meitā» ir 1400 rindu, darbs

2 mēnešiem — ik dienas 28 rindiņas, kas ir diezgan

daudz, bet 3 mēnešus iznāktu pa 20 rindiņām; «Saulgrie-

zīte» ir 22 lielas, tātad 50 mazas lappuses (3000 rindas),

«Cīņa par nākamību» — 70 lappuses (2300 rindiņas), visi

gari. Sākumā izmēģinājumam un vingrinājuma tulkoju-
mam krievu vislabāk noderētu «Skats brīnuma

pasaulē». Tātad sūti to, mīļmutiņ, tūliņ (es neesmu arī

pietiekami spirgts, lai tūlīt pārtulkotu kaut ko lielāku). —

Pajautā Ilpo3opoßCK. par Donelaiti. — No grāmatiņām

nopērc vienīgi Gētes dzejas — 60 feniņi (arī Vilperts 7 lai
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paliek pie Kimmela, mums nav naudas). Atsūti «Sarkanās

puķes». — Atraksti, kā klājas jelgavniekiem, nabaga

mammai? Lai taču māsa pameklē labāku vietu Krievijā —

caur biroju kā Lidija. Vai no precībām nekas neiz-

nāks? — Šodien es neesmu neka strādājis, ka mutiņa

teica, tikai lasījis vēstulītes un bijis labs, gatavojis pro-

grammiņu, darbu sarakstu, uzrakstīju projektus un izska-

tīju šodien visu, kas iespējams. Ir Joti, ļoti mīļa un laba

tāda atpūtas dieniņa, kā mīļmutiņa teica. Es pat gribu

ik mēnesi pēc nobeigta pensuma vēl kādas 2—3 dienas

speciāli atpūsties. Mīļsvēto mutiņ, esi vesela, glabā sevi

labi puisītim. Nokaisīts ar mīļām bučiņām.

Piezīme, kuras turpinājumi rakstīti uz visu vēstules lap-

pušu malām:

Lielputniņš rītos vienmēr ēd rūgušpienu, tāpat arī va-

karos baltmaizi. Bez tam vēl rītos teļa cepeti, cāli, zivis

(žāvētu zandartu, siļķu vairs nav), svaigus gurķus, rut-

kus, 2 olas; pusdienās zupu ar iegrieztu gaļu, tad cepeti,

kotletes, cāli, teļa, liellopu, aitas gaļu; [pīkst.] 6—7 tēju

un 2 olas ar baltmaizi; pusvienpadsmitos rūgušpienu ar

baltmaizi; dažreiz pa starpām kādu gabaliņu cukura, kas

padara kuņģi vieglāku. Kuņģis ir ļoti labs (no rūguš-

piena), tikai gulēšana ir slikta. Vēl arvien es valkāju sa-

vus pelēkos svārciņus, tie vēl ir veseli, vienīgi biksēm

iztrūkušas pogas; kabatiņas vēl nav salāpītas.

Ar Stučku mēs tomēr tiekamies vairākas reizes dienā,

kas aizņem daudz laika, tā arī šodien. Citādi es esmu tei-

cis, ka strādāju pēc pulksteņa un man nav laika. Viņam
jau arī nav sevišķu nodomu, grib braukt uz Koteļņiču,
kur būšot dzelzceļš, varbūt tur būšot darbs. — Kurpītes
plīst gan, bet to šeit neviens nemana, ziemā nopirkšu vel-

teņus. — Mīļsaldo mutiņ, šo vēstulīti es rakstīju veselas

2 stundas; darbdienās rakstīsim vēstules tikai I—2 reizes

nedēļā, bet svētdienās vienmēr vēstules, citādi parasti
kartītes, vienīgi svarīgā gadījumā vai arī sevišķi labā vai

sliktā noskaņojumā — vēstulītes. Mīļmutiņa jau man

teica tā, ka garākās vēstulītēs ik dienas visu ieraksta kā

dienasgrāmatiņā, bet arī kartītes jāraksta ik dienas (iz-

ņemot, kad nosūtītas vēstulītes). Lielais puisītis mēģinās
tā darīt. Esi vesela, mīļsvēto mutiņ! Tavs puisītis.
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Vēstules 1. lappuses kreisajā malā vertikāli pierakstīts:'
Viss nokaisīts mīļām bučiņām mutiņai no puisīša. Šeit

lapiņa mīļajai pūkmutiņai no puisīša.

23.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 13. (25.) augustā

1692

13.

VIII Pūkiniņ!

Mans svētais, saulainais zeltprieciņš man atnesis sil-

tumu un spirgtumu, nostādījis savu puisīti atkal uz kā-

jiņām, kas jau bija sākušas klupt uz lielajiem akmeņiem.

Mutiņa ir atglaudusi matiņus no deguntiņa un uzlikusi

galviņā lielo cepurīti. Nu puisītis varēs atkal braši stai-

gāt. Tāda mīļa, neskatoties uz visām ciešanām, smejoša

un siltumu izstarojoša vēstulīte dara tik bezgala daudz

laba; bet šādos mirkļos vienīgi tas sarūgtina, ka beidza-

majā laikā esmu tik nejauki rakstījis, juzdamies mazliet

sliktāk. Manu nabaga, svēto mutiņ, es taču Tev pastāvīgi

sagādāju visstiprākās ciešanas, kaut arī gribētu atvairīt

no Tevis pat saules puteklīšus, lai tie skarbi neskar manu

maigpūkiņu. Es nekādi nespēju izlauzties cauri pie la-

bestības, absolūtās, visu saprotošās, visu sevī uzņemošās
labestības, kas manu mīļoto mutiņu padara svētu un gais-
mas caurstrāvotu. Tu taču esi svēta, manu Iniņ, ne muļ-

ķīgi pārcilvēciska, kā es domāju, bet īsts pilnasiņu cil-

vēks, vienīgais patiesais nākotnes cilvēks. — Es tik lab-

prāt vēlētos vēl turpināt sapņot, bet esmu apņēmies to

vairs nedarīt; tas tikai padara izklaidīgu, un, galu galā
es iedomājos, ka jau esmu kaut ko veicis, un turklāt no

kavēju būt patiesi mīļš un labs pret mīļputniņu, apspies
slikto noskaņojumu un nevienā lietā neapbēdināt un ru

neaizskart savu mutiņu (kā es to esmu pastāvīgi darījis

pretēji savai labajai gribai). — Tagad es redzu, ka esmu

bijis pret mutiņu netaisns arī šajā ziņā; es, proti, domāju

spriežot pēc Tavas kartītes, ka Tu tūliņ esi atdevusi Zā

lītem naudu, kaut gan ar neatdošanu, tas ir, novilcinā

sanu, varētu viņu piespiest, un tas būtu jādara, ka viņ
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apsolīto fondu ari tiešām izmaksā. Ja viņš patiešām ne-

grib maksāt, dod viņam tikai 100 rbļ.+ 20 rbļ. par jaku;

paturi 30 rbļ. par «Hanneli» līdz ar fonda 100 rbļ. — Es

tagad priecājos, ka Iniņa ir stingri uzstājusies pret ļauno
cilvēku. Tu jau vari novilcināt pēc patikas ilgi, līdz jau-
najam gadam. — Es tagad gribu nekavējoties atbildēt par

visām citām darījuma lietām: jūlija (57) rēķins nosūtīts.

Lielputniņam — 20 rbļ. 70 kap. +ekstrā izdevumi 4 rbļ
90 kap. =25 rbļ. 60 kap.; tagad augustā (57) 1 būs, apmē-
ram: 15—16 rbļ. ekstrā. — Nezinu īsti, cik. Mazputniņš
augustā (57)2 ir ļoti maz izdevis, vai varbūt esi skopo-
jusies? To lai mutiņa nedara; puisītis arī turas labi. —

Labi, ka Tu Olgai nedāvināsi tos 6 rubļus, es par to jau
dusmojos. — Kādreiz es Olgai aizrakstīšu. — Nu es ari

redzu, ka biju ļauns, dusmodamies par sarkano blūzīti, —

tā taču ir dāvināta; jutu vienīgi īgnumu pret Olgu, ka

viņa no Tevis par to daudz ņēmusi. Bet miera labā lai
arī notiek! — Tu esi mīļa un gudra mutiņa, kas jau māk
ar naudu rīkoties: man ar savu piktumu nemaz nav jā-
jaucas starpā. Ko lai dara, ka Zālīte šo mēnesi tik maz

maksā; ja viņš mūs krāpj, tad mēs viņu piespiedīsim sa-

maksāt mums, kas pienākas; taisnīgāku spaidu vairs ne-

var būt. — Es tomēr domāju, ka viņš samaksās, viņš būs

par gļēvu, lai tik daudz neizmaksātu; viņam ir' tikai
drosme apkrāpt sīkumos. — Šomēnes vai septembra sā-
kuma braukšu uz Vjatku pie. gubernatora, lai uzzinātu,
vai manas lietas jau ir tur. — Rakstīšu Kleinam uz Jela-

bugu un apvaicāšos par vietām, par dzīves dārdzību un,
vai klimats ir siltāks; varbūt jābrauc turp, varbūt ari uz

Opaob vai Koteļņiču, kur vajadzētu būt dzelzceļam, dar-
bam kancelejā (?). Pie izdevības es arī nolikšu veselus
5 rbļ. — Vēlreiz par zalogu, Zālītēm katrā ziņā dod tikai
100, ja jau tā tam tiešam jābūt, pārējo Tu nevari līdzekļu
trūkuma dēļ, jāsamaksā arī parādi. — Protams, tos 100
rubļus, kas tagad ienes tikai 3 1/2%, labāk izņem ārā
un noguldi citā banka, piem., Amatnieku kasē, Rīgas Lat-
viešu biedrības vai Rīgas Amatnieku kasē (Suvorova ielā,
Kaula mājā, pretim parkam), kur dod 5—5 1/2%. Tev gan
vajadzētu arī pārdot zalogu pēc 1. septembra un (nopirkt
par to, piem., saKAaAHBie ahctli XapLKOBCKoro seMnoro

6aHKa par 98 rbļ., ar 5 1/2% ienākumu, vai arī saeM
r. OAeccM (97 rbļ., ar 4 1/2 ienākumu %), kā arī Bap-
maßbi (100 rbļ., ar 5% ienākuma). (Tu varētu apjautāties
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Komercbankā pēc Lakstīgalas kunga, kurš Tev pateiktu,
kādi ir labākie papīri;) starp citu, neņem privātos vērts-

papīrus.) Bet katrā ziņā Tu varētu atstāt visu zalogu Vid-

zemes Kredītbankā (Rīgas Latviešu biedrības kasē), ja

viņi par to maksā ik gadus 5%; pārējo tad noguldi Lat-

viešu Amatnieku kasē (Bisnieks), tie maksā 5 1/2%. Vai,
vislabāk, tā: Amatnieku kasē (Bisnieks) 1/2 zalogs un Rī-

gas Latviešu biedrības kasē arī 1/2 zalogs. Tad pārējo

uz īpašas zīmes arī Rīgas Latviešu biedrības kasē. Ne-

pārdots zalogs ienes tikai 4%, un mums taču nav maz-

svarīgi saņemt pāris rubļu vairāk. Šajās bankās pat nau-

das izņemšana ir vieglāka par vērtspapīru pārdošanu (pa-

pīri bieži maina kursu un var tikai zaudēt, nevis vin-

nēt). — Zaloga procenti gan ir 70, bet no tiem jāmaksā
5% nodevas, tātad tu saņemsi tikai 66 rubļus. — Kupo-
nus viņi Tev var tūliņ Valsts bankā nogriezt un izmaksāt.

Par to nerūpējies. — Blaumanim un Nīnai gan Tev jāat-

dod, vienalga, vai papīrs paliek, vai Tu to turpat pārdod
un saņem naudu. Mammai pienākošos daļu Tu vislabāk

varētu paturēt, tēvs lai savu arī izņem; pasaki vienīgi
mammai, ka viņa dabūs pusi no procentiem (no 66 rbļ.),
tātad 33 rubļus. — Augšā par to ir rakstīts, tātad vēl-

reiz: manas domas ir šādas: pārdot zaloga vērtspapīrus

tūliņ Valsts bankām, kuponus (%) lai nogriež un izmaksā

Tev, un tad noguldīt naudu divās bankās (Rīgas Latviešu

biedrības un Amatnieku kasē). Tur ari noguldīt pārējo
naudu ar sevišķu zīmi. Tā Tu ik gadus saņemsi 5—5 72%»

zaloga nauda veselu gadu var palikt neaizskarta.

Tu esi nolikusi zalogu uz Rozenbergas vārda, bet Tev

jau ir pase, kur ir abi vārdi; vai arī lai to apstiprina

īlposopoßCKHH. (Vai Tu viņam Liepājā apvaicājies par

Donelaiti un papīriem?) Tagad, kad mana pūkmutiņa man

atsūtījusi 20 rbļ., man atliek tikai 7 rbļ., lai šo mēnesi

par visu samaksātu; tādēļ atsūti man atkal 20 rbļ. sep-

tembra sākumam (55), tad man nebūs nekā, lai samak-

sātu par īri un pusdienām, puisīša actiņas gaida uz Tevi,

un Tu, mutiņ, dod tām barību īstā laikā. Es jau Tev rak-

stīju par veseliem 5. Tieslietu jautājumu otro sūtījumu
es no mīļmutiņas saņēmu, bet viņš nekā neuzņem; vai

lai es viņu izbaru rakstiski smalkā veidā? (Es nekā ne-

darīšu bez mutiņas padoma, tāpat kā Tu par visu jautā.)
Šeit atkal nosūtu 2 tieslietu jautājumus. Es esmu jau sā-
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cis kaut ko meklēt un rakstīt «Zelteņu kalendāram». Vai

Tu to rediģē, vai tikai dod rakstus? Ja Tu to rediģē, tad

vairāk būtu jārūpējas par kalendāru. Atbildi uz to, Iniņ-

putniņ! Par Apuleju un Hamerlingu es (vai arī Tu) gribu

uzrakstīt ievadu (īsi, I—21—2 lappuses, kā «Ifigenijā»), par

to ienāks mazliet vairāk naudas, sevišķi, kad viņš mums

nositis cenas par 5 rbļ., no 30 uz 25 rbļ. («Amoram un

Psihei» es arī jau uzrakstīju piezīmes, visu no galvas, bet

sanāks ap 200 rindu, tātad līdz 2 rbļ., arī labi! — Tavs

«Sestdienas feļetoniņš» 3 ir vājāks, vienīgi atbildes ir la-

bas, tomēr tās nedrīkst kļūt stereotipas.) — «Solhaugai»

es arī rakstīšu piezīmes vai arī ievadu. Tāpēc izraksti no

Brokhauza: Apuleju, Hamerlingu, Ibsenu, ja Tu vēl vari,

līdz 20.—22. augustam, citādi raksti ievadus pati, pavi-

sam īsi. — Tagad es rezervēju sev pēcpusdienās brīvu

laiku (Stučkas nāk reti un vienīgi vakarā) un varētu rak-

stīt romānu, bet vienmēr jūtos tik noguris, ka nekā ne-

spēju; līdz tam tulkošu Tavus darbus, atsūti tūliņ «Skats

brīnuma pasaulē» un «Sarkanās puķes». Tavs jaunais dze-

jolītis4
,

kuru dabūju vienlaikus vēstulītē un «Mēnešrak-

stā», ir brīnumskaists un tik salds un mīļš; tāds arī ir

puisītis pret mutiņu, kuru esmu sev iztēlojis vienmēr

tādu, manu nabaga, nabaga, svēto pūkmutiņ, kas ir tik

zīdaini maiga, aukstu vējiņu plūkāta. Es ņemu rociņās
savu saldo, smaržīgo dvēseles Iniņu un šūpoju un glāstu
viņu tik ilgi, kamēr tā atkal atmaigst. Dzejolītis ir tik

jauks, ka mans «Tāļš viesis», salīdzinot ar to, galīgi pa-
zūd, mazā Iniņa man izrāvusi tematiņu no mutītes. Tavu

dzejolīti vajadzētu vēl noslīpēt, tas iegūtu vēl vairāk. Ir
ļoti mīļi, ka arī mutiņa atsūta šurp manus dzejolīšus.
Tas arī ir ļoti mīļi un ļoti pareizi, ka ar «gemusst» to

nedrīkst noslēgt. Ņekrasova dzejolītis arī ir diezgan jauks,
tikai slikti pārtulkots un oriģinālā trūkst loģiskā izstrādā-

juma. Dzejolītis, ko Iniņa meklēja, ir šeit un skan:

Der Ekel schūttelt mein Gebein

War ailes nichts, war ailes Schein?

Ein widrig schaler Nachgeschmack:
Nur Wortgekram, nur unnutz Pack!

Das war das Leben, nicht zu befreien!

Aus dem Leibe wollt' ich die Seele speien.s



60

Mīļmutiņai meklēts un atrasts. Bet tagad es dusmojos
par Teodoru: mietpilsoņa zeņķis nostāda Zvārguli, Po-

ruku un Plūdoni pat augstāk par Tevi, viņš ir pavisam

muļķīgs un ļauns.
6 Tādai aitasgalvai mēs nu esam de-

vuši savus dzejoļus! Lai viņš ņem no saviem 3 galve-

najiem cilvēkiem! Mēs blamējam sevi un reklamējam
viņu. Ko viņš gan iedomājas, ka «Bez augļu» esot ne-

senajā pagātnē? Es labprāt gribētu pret to protestēt, es

varbūt Tev uzrakstīšu projektu. Tātad nav itin nekā no

tā, ko Tu, Iniņ, teici, ka mans «Bez augļu» atzīts par la-

bāko līdzās Bangaitim7
. Bangaitis, pēc Teodora uzska-

tiem, esot pār mani bezgala augstu stādāms. Jeb vai at-

kal Zālīte būtu svītrojis?
8

— Katrā ziņā manus dzejo-
ļus nedrīkst ievietot «Ražā». Es taču viņam nevaru uz-

mākties. — Atraksti man, Mīļiniņ, kā cēlusies šī sprie-
dumu nesaskaņa? Varbūt Tu man attēloji labāk, nekā

bija īstenībā? Tā atkal būtu saudzēšana, kas mani tikai

skumdinātu, mīļo Iniņdvēselīt. Atsūti man arī Bangaiša

dzejoli, es arī gribu apskatīt brīnumu. Viss tik nelai-

mīgi sagadījās: miļpūkiņa rakstīja par dzejolīša lieliem

slavinājumiem, kaut gan iespiestajā kritikā nav nekā

tamlīdzīga, un taisni gāja zudumā dvēselītes vēstulītes,

kur bija runa par maniem beidzamajiem dzejolīšiem, ap-

tuvena, kritiska saudzība (kā es vienmēr daru ar mīļ-

mutiņas dzejolīšiem). Kaut arī es ļoti atvairu visus muļ-

ķīgos secinājumus un skaidri redzu, ka tie neko nepie-

rāda, tomēr garastāvoklis ir nospiests un sabojāts: es

taču esmu slimiņš: Tu to zini, mīļmutiņ. Ja neatlabšu,

šis noskaņojums var ieilgt līdz mīļās pūkdvēselītes at-

bildītei, mīkstās samtrociņas, siltās, saulainās actiņas ir

atraisījušas visus valgus. Bet es tomēr ceru jau agrāk

pārvarēt šo noskaņojumu. Tāpēc neskumsti, mīļo, svēto

mutiņ, man tikai Tev bija viss jāpasaka, kā puisītim ir

ap dūšu. Man jau šodien tūliņ kļuva tik viegli un

jautri no mīļās vēstulītes, ka tagad ātrāk varu izteikt

visu šo nepatīkamo. Es taču sēžu uz mīļmutiņas krēs-

liņa (pie pultītes, vai saņēmi zīmējumu?) un īstenībā at-

rodos mutiņas klēpītī, kā lai tur nebūtu mīļš un labs?

Viss istabiņā arī ir kārtībā. Tā mīļie putniņi vienmēr

no katras vēstulītes sev smeļ jaunus spēkus. Viņi var

izturēt un izturēs. Nebaidies no Zālītes atmosfēras, Tu

viņam kļūsti arvien svešāka, jo esi cita pieraduma
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iespaidā, t. i., arvien ciešāks pieradums pie puisīša. Kop

vienīgi manu mīļo, svēto mutiņu, tad mēs izturēsim: divi

mīļi, vientuļi Iniņi, mīļi, mīļi, mīļi. Daudz bučiņu, mī-

ļas, mīļas, mīļas.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Šodien saņēmu 1699., 6. VIII, mīļvēstulīti, sākas jau-

nais dienu simtenis, mēs izturēsim! Mīļmutiņ, Tavs mī-

ļais puisītis.

24.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 16. (28.) augustā

1689

16.

VIII Mīļputniņ!

Manu svēto, nabaga, nabaga mutiņ, manu sāpju pilno
zeltprieciņ, atkal Tev tik briesmīgi jācieš, tas nemaz

nebeidzas, bet kļūst vēl ļaunāk sakarā ar pasta neregu-
laritāti. Tagad jau 3 dieniņas Tu nesaņem vēstulītes, un

tomēr es esmu rakstījis bez izņēmuma katru dienu. Mē-

ģini aiziet pie pasta priekšnieka un pajautā viņam, kas
jādara šai gadījumā, ja vēstules iet tik nekārtīgi un bieži
pazūd pavisam. Slobodska ir mazs pasta priekšniecinš,
kurš, protams, neka nezin. Vajadzības gadījumā es uz-

rakstīšu sūdzību. — Es tā priecājos, ka mīļsaldo pūkinu
labi glabā ar našķīšiem un atpūtu, un tagad viss ir ga-
ram; bet glabā manu vienīgo, saldo mutiņu atkal tik
labi, cik vien tādus mazus maiguminus jāglabā — No
piezīmēm varu noprast tikai tik daudz, ka 30. VII tieši
tika nosūtīts mans rēķins!! Vai tik tas nebija par to do-

māts? Es uzrakstīšu to šeit vēlreiz. — Domājams, ka
bija vēl teikts, lai mīļmutiņa aiziet pie Treilanda un no-
dod Teodoram «Diloni», «Filistru» un «Pirmos ziedus»1

.

~Vakar es iztērēju naudiņu: 25 kap. par koncertu; bija
jau gluži jauks, bet es lāgā nepanesu tik daudz trokšņa;
rezultāta es tomēr svētdienā ne visai labi atpūtos, kā arī
labi negulēju, kaut gan tomēr daudz labāk nekā mana
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nabaga nomocītā pūkmutiņa. Man vienmēr acis asariņu
pilnas, un tad es tūliņ pārtraucu un rakstu par ko citu.

— Vakar es ķēros arī pie skices «Par pirmajiem me-

liem»2: tā ir neizsakāmi vāja, bet, tā kā mums tagad

vajadzīga nauda un «Mēnešrakstā» tā būs 3—4 lappušu
gara, tātad 6—B rbļ. vērta, tad varbūt varētu no tās

kaut ko izveidot, sasaistot sākumu ar beigām, pie kam

tās atdzīvinot ar stāstītāja, doktora, paša stāstu (vienīgi

sievai viņš var atzīties un tādēļ tik ļoti iekaist stāstī-

jumā un ar sevi pierāda un parāda, kā izsmalcināts cil-

vēks tiek salauzts un vēlāk kļūst arvien rupjāks un me-

līgāks, iedrošinādamies sasniegt patiesību tikai pa sānu

ceļiem). Tad viss iegūst ciešāku saistību un sakarību.

Protams, tas attiecīgi jāpārstrādā. Varbūt tas nebūtu

tik grūti veicams, līdz 1. septembrim es vēl varētu to

pabeigt un «Zelteņu kalendāram», t. i., sieviešu kalen-

dāram, tas tieši būtu pietiekami labs, varētu būt arī bez

vārda (jo ir ļoti vājš). Bez tam es vēl pārtulkošu kaut

ko nelielu dzejā. — Uz galda man blakus atkal sēž mazs

kaķītis, bet ne tik labs kā nabaga mincītis, ko es esmu

aizmirsis. — Atsūti savu «Skats brīnuma pasaulē» un

«Sarkanās puķes». Krievu žurnāli maksājot līdz 40 rbļ.;

es gribu sākt ar kaut ko mazāku. — Es dzirdu, ka m

Jelabugu vai Sarapulu vispār nelaižot. — Par stundām

maksā ļoti slikti. Vienīgi drēbniecība un literatūra. Mīļ-

vienīgo, svēto mutiņ, esi stipra, neesi bēdīga, kad puisī-
tis par Tevi slikti gādā, esi vesela, saldo, saldo mīļput-
niņ. Tavs mīļais puisītis, mīļi, mīļi, mīļi.

Vēstules sākumā pierakstīts:

Šeļt pielikti klāt tieslietu jautājumi. 1679. 19.VIII mīļā
kartīte ir saņemta, vispār vēstulītes uz šejieni nāk regu-

lāri, kopš 29./VII nekas vairs nav gājis zudumā. Mīļmu-
tiņ, esi vesela. Tavs puisītis. Šeit dažas vecās korintītes

lapas mutiņai.

1. lappuses kreisajā malā vertikāli pierakstīts:
Viss apkaisīts mīļām bučiņām mīļmutiņai.

2. lappuses kreisajā malā vertikāli pierakstīts:
Vai mīļmutiņa nevarētu vēlreiz uzrakstīt par dzejolī-

šiem savam puisītim?
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25.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 19. (31.) augustā

1686

19.

VIII Dvēselīti

Manu mīļvienīgo, brīnišķo, svēto mutiņ, manu dziļo,

dziļo dvēselīt, Tu mani esi piepildījusi ar savu mīlu kā

jūru, kas kāpj no krastiem. Un tomēr es Tev nevaru

atbildēt, kā gribētu, es neatrodu īstos, mierinošos vār-

diņus, esmu vēl tik noguris; bet drīz es atpūtīšos, tāpēc

jau arī pārvācos citā istaba. Es nekad nevaru lasīt Ta-

vas mīļās, mīļās vēstulītes bez dziļāka saviļņojuma. Tu

esi tik vājiņa un tik briesmīgi ciet no neregulāras vēs-

tulīšu saņemšanas; un es nemaz nezinu, ko_ lai daru šai

ziņā, svarīgāko es tagad rakstīšu apdrošinātu, no Iniņ-

dvēselītes es visu saņemu regulāri. Kaut taču šīs cieša-

nas izbeigtos, tās vēl mūs pavisam saēdīs, manu svēto,

nabaga Iniņ, maigdvēselīt, mēs kļūstam arvien un ar-

vien mīļāki, bet arī arvien vājāki. Pēc katras jaunas mīļ-

mutiņas vēstulītes pārņem spirgtums, un tad taču vien-

mēr ir jauna cerība: diviem mīļiem, vientuļiem putni-

ņiem jāiztur, viņi ir par labiem, lai nepārvarētu to. —- Es

taču arī negribu pagurt, mīļmīļo, bezgalīgo Iniņmutiņ,

mēs gribam sēdēt kopā, galviņas kopā sabāzuši, un es

turēšu savu pasaulīti klēpītī un stāstīšu darījumu lietas.

Šodien es rakstu no rīta, bet garastāvoklis ir ļoti no-

spiests. Mutiņa tik ļoti cieš, nākotnes izredzes ir tik drū-

mas; mani pašlaik nospiež pat arī tas, ka man jāpārvācas
un jāatsaka kādai nabaga sieviņai. Es taču laikam gan
esmu ļoti nervozs, kaut gan nav nekāda jauna simptoma
un tātad nav pamata sevišķām raizēm; es vienīgi vēl

īsti neatpūšos. — Jaunā istabiņa ir blakus pastam, maz-

liet lielāka, labāk iekārtota, silta, nav mazu bērnu, ari

tīrāka, bez blaktīm. Istabiņa ir par 3 rbļ., pusdienas —

6 rbļ. un vakariņas (gaļas ēdiens un siltais) — 3 rbļ. =

~ 12 rbļ. Rītos un vakaros vēl glāze piena. Apkalpo-
šana par brīvu, arī apsildīšana. Petroleja mana, ari veļa.
Es ceru (tā teica agrākais īrnieks), ka no pusdienām un

vakariņām man kaut kas atliks brokastīm, tā ka varbūt

man nekas nebūs jāpērk klāt, izņemot maizi, cukuru,



tēju un pienu. Tagad es arī maksāju 12 rbļ. un izdodu

vēl speciāli ēšanai 2 rbļ. 60 kap. Varbūt man dzīve iz-

nāk par 1 rbl. lētāka; katrā ziņā mierīgāka. — Tagad
atbildītes mīļpūkmutiņai. — Zālītes plāns

1
jau ir pilnīgi

īsta krāpnieka cienīgs: visiem samazināt algas, tēlojot
vēl pie tam labdari, bet ko tur lai pagaidām dara? Ne-

saki nekā, sevišķi to ne, ka pavasarī Tu iesi prom. Saki

vienīgi, ka tad Tu brauksi uz 4 mēnešiem ciemos. Bet

atraksti man, kas tad tagad rediģēs Feļetonu? Kas iz-

meklēs romānus, noveles un dzejas? Viņš pats vai Tu!?

Ja Tu, tad tādā gadījumā viņš Tev tagad uzkrauj vēl

vairāk darba: sīkumus un telegrammas, to Tu liec vi-

ņam saprast. Ja viņš pats, tad Tev jau būs daudz ma-

zāk darba un Tu varēsi rakstīt savas ludziņas vai arī

tulkot noveles un romānus, par ko viņam jāmaksā Tev

īpaši. — Lai viņš taisa reklāmu, ja nākamgad viņš mūs

piekrāps un nemaksās, tad mēs varēsim atsaukt. Tā es

viņam apsolīšu arī «Oņeginu», to Tu viņam pasaki; bez

tam vēl mums nākamajam gadam katrā ziņā jāiegūst
tulkošanai kaut kas no prozas, pameklē jau tagad, pa-

runā par Ēzeru («Estētiku»). — Vislabāk būs, ja Tu

brauksi drīz pēc Deglava, jo pēc Blaumaņa būs siltāk

tikai jūnijā, tas ir par ilgu. (Blaumanis var sadalīt savu

termiņu.) — Vispār, es nekā daudz neceru no visa Zā-

lītes plāna; viss ir vienīgi krāpšana, jo viņš jau neturēs

savu solījumu; pēc reklāmas viņš vairs nemaksās, kā

jau parasti. Tātad: nav nekādas cerības, ka viņš Tev

maksās 30 rbļ. mēnesī par neko, kad Tu reiz būsi prom

un šeit, pie puisīša. Mēģini citādi iegūt kādu labumu no

situācijas (piem., tulkot romānus, ko es varu pārņemt),
tā es tagad nopelnītu pēc iespējas daudz, lai pēc muti-

ņas atbraukšanas nestrādātu vairs nekā vai varbūt tikai

«Oņeginu» Zālītēm, lai pilnīgi varētu nodoties savam

romāniņam. Pašlaik ir vēl iespējams kaut ko nopelnīt,
vēlāk viņš maksās arvien mazāk un arī mazāk uzņems,

tā kā mums vajadzēs viņam pavisam atteikt, lai neno-

vestu sevi postā. Labākajā gadījumā vēl būs iespēja nāj

kamgad kaut, ko no Zālītes nopelnīt, bet vēl pēc 3 ga-

diem mēs nedabūsim no viņa ne kapeikas, tad jau vi-

ņam būs reklāmas diezgan, un Adarnovičs, kā arī citi

64
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salašņas piegādās viņam to pašu preci daudz lētāk.

Mums katrā ziņā jāsagatavojas, ka nākamajos gados va-

ram palikt gandrīz bez jebkādas izpeļņas, krievu avīzes

grūti iekļūt iekšā. Tātad nākotne ir tik drūma, kāda vien

var būt. — Ja Tu Zālītēm atdod tos 100 rbļ., tad katrā

ziņā lai viņš Tev izraksta zīmi, ka mēs, Tu un es, ne-

esam viņam nekā parādā, citādi viņš var, pamatojoties

uz manu vēstuli, kur es atzinu parādu, mūs iesūdzēt.

— Vai Zālīte nekā neatbildēs uz manu vēstuli? Tad es

caur Tevi viņam aizrakstīšu rupju vēstuli (ja ta nebūs

laba, neatdod to), ar rupjību vēl pie viņa var visvairāk

panākt. — Tas ir apmēram viss par darījumiem. — Ta-

gad es mēģinu iztikt bez pulveriem. Puisītis par sevi rū-

pējas, nebaidies, mīļsirsnīgo mutiņ. Tiešām, tieslietu, jau-

tājumus man var ļoti drīz atņemt, tad paliktu vienīgi

grūtais «Oņegins», kas taču neatmaksājas. Tātad tiešas

atbildītes: 1) Ar plānu ir krāpšana, bet līdz pavasarim
un arī braucot šurp nesaki ne vārda, piekriti. 2) Zaloga
naudiņu izņem un pārdod; tad pusi noguldi Rīgas Lat-

viešu biedrības bankā un otru pusi Amatnieku kasē

(Bisnieks) par 5—5V2%; Zālītēm nemaksā nekā, vienīgi

pasaki: zalogs ir, tagad pārrēķiniet fondu2
,

ko Jūs savā

laikā solījāt, tātad Tev 100 rbļ. un arī man «Hanneles»

honorārs — 30 rubļi atvilkts, un par jaku samaksā pati.

Lielākais, Tu viņam vari atdot 100 rbļ., ja viņš pieprasa

vairāk, nedod un saki, ka tagad nevari, jo jāsamaksā
mammai un vēl šādi tādi parādi, viņš var sūdzēt tiesā.

Pārējos parādus nomaksā. Noguldi visu naudu par 5—

5V2 %. 3) Adamoviču neielaist, pārtulkošu «Oņeginu»

pats pa mazām daļām. 4) Pēc «Nātana» es pārtulkošu
«Amoru un Psihi» un «Solhaugu» uzreiz, 1) «Amoru» uz

Tava un 2) «Solhaugu» uz mana vārda. 5) Romāniņa

plānu drīz nosūtīšu. 6) Referātus par Zinību komisiju
esmu saņēmis, arī izgriezumus, kuri bija ļoti mīļi. 7) Ļoti
mīļi un pūkīgi, ka dzejolīši patika arī mīļsaldajai muti-

ņai. Man tūliņ kļūst labāk ap dūšu, lai gan būtu vēl

daudz, daudz labāk un mani vairāk rosinātu citiem dze-

jolīšiem, Ja būtu tūliņ saņēmis pūkmutiņas vēstulīti par

tiem. Nervozam cilvēkam tas ir pats svarīgākais. Bet arī

tagad tas man ir salds mierinājums, ka manai dvēselītei

nekas nav pagājis vienaldzīgi garām un viņa tomēr ir

redzējusi atsevišķus dzejolīšus; mazais četrrindu dzejo-
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lītis par pasaku mājiņu un zīda sedziņu 3 arī labprāt gri-
bētu tikt aplūkots, tas jau tikai tāpēc ir šeit, lai mīļmu-

tiņa to redzētu, bet neviena cita acs to nesaskatītu, pa-

saki arī par to kādu mazu pūkvārdiņu, mīļsvēto Iniņ;

puisītis gaidīs. Pasaki arī to, mutiņ, ka visos dzejolīšos

manāms lielāks nogurums, es to gluži skaidri sajutu.
— Bet tagad vēl atbildi uz jau agrāk rakstītiem, bet vēl

neatbildētiem jautājumiem. 1) Vai ar IlposopoßCKHH ir

runāts par Donelaiti un Liepājas papīriem?
4

2) Vai Amat-

nieku kasē ierakstīti 6 rbļ. dividendes? 3) Kādas dzejis-

kas drāmas vēl ir pārtulkojamas latviešu teātra uzvedu-

miem, piem., Šekspīrs, Šillers, Moljērs un Rasins? 4) Vai

Teodoram dzejolīši nodoti? Laikam gan, neskatoties uz

visu, iedevi? 5) Vai pie Treilandiem biji? Katrā ziņā

jāaiziet. 6) levadu Hamerlingam un Apulejam
5, ja iespē-

jams, arī Ibsenam, Tev, Iniņ, vajadzētu rakstīt pašai (no

Brokhauza), ja nav laika, atsūti šurp.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Šeit iet līdzi arī viens tieslietu jautājums. Nav vairs

neviena ziediņa, rudens jau diezgan stipri jūtams: lie-

tus, vējš. Šeit vienīgi zaļa lapiņa mīļajai, maigajai rau-

tiņai no puisīša.

1. lappuses kreisa jā malā vertikāli pierakstīts:
Nokaisīts ar daudzām, daudzām mīļām bučiņām.

26.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 23. augustā (4. septembri)

1682

23. ļ
VIII Mīļputniņ!

Manu mīļsvēto, brīnišķīgo Maiginiņ, šajās dieniņās Tii

mani esi pavisam apbērusi ar garajām, mīļajām vēstu-

iītēm, ar mirdzošajiem, pūkīgajiem vārdiņiem, un tomēr

es nemaz, nemaz neesmu bijis mīļš un labs pret savuj
vienīgo, svēto dvēseles mutiņu, kā būtu gan pienācies

mazajiem, labajiem puisīšiem, kurus tik mīļi glabā. Bet

puisīši atkal apņēmušies nekad vairs nekliegt pūkmu-
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tiņas klātbūtnē un, vispār, nekad vairs tik nožēlojami

nevaimanāt, kaut arī cepurīte kristu uz actiņām. Tu mīļo,

sirsnīgo mutiņ, Tu esi sabojājusi svetdieniņas atpūtu un

uzrakstījusi tik garu vēstulīti (no 15. VIII 1690). (Vakar

es saņēmu arī ļoti garu (14. VIII 1691) vēstulīti.) Bet pui-

sītis tieši šai dieniņā klausījās koncertiņu un aiznāko-

šajā dienā tikai slinkoja; mutiņai arī vairāk jāatpūšas,

manu saldo sirdsasintiņ. Vēstulītes ir tik ļoti mīļas un

labas un nes sev līdz tādu prieciņu, ka puisītis un mu-

tiņa smejas vien. — Mani iztraucēja, un ir jāpārtrauc.

— Es atbildēšu uz mīļajām, saldajām, svētajam mutiņas

vēstulītēm. Ir jau taisnība, es to atzīstu,_ ka mīļmutiņa

arī žēlojusies, bet citādāk, klusāk un mīļāk par brēkuli

puisīti, un tas man ir izlicies kā nežēlošanas. Tu esi tik

mīļa un laba, un norūpējusies par savu mīļo puisīti, ka

Tavas pašas ciešanas Tev liekas tik niecīgas. Negribot

es vienmēr uzskatu, ka Tu par zemu novērtē savas cie-

šanas un nežēlojies tik pamatīgi kā puisītis savai mu-

tiņai. Bet pašos pamatos viss ir gluži skaidrs un, vispār,

arī nemaz nav bijis neskaidrs. Visam cēlonis ir vienīgi

sasprindzinātais, jūtīgais noskaņojums, pastāvīgā slimība.

Bet divi Iniņi jau cer, ka nākamajā pavasarī viņi saļidos

kopā, un tad daudz kas vērtīsies par labu, divi putniņi
arī būs daudz mīļāki, puisītis sevī jau braši apņēmies

glabāt savu mutiņu labi ne vien ar vārdiņiem, bet atlī-

dzināt par visām ciešanām. Uz drīzu tikšanos vairs ga-

līgi nav ko cerēt: mums ar pilnām saujiņām jānones

viss kalniņš, kā Iniņa tik jauki izsakās: savu Zālīti es

nelaidīšu! — Protams, darbs Zālītēm paņem ļoti daudz

laika, ne mīļmutiņa, ne arī puisītis līdz šim nespēja tikt

pie pašu darba, un man bail, ka arī šogad no sava darba

vairs nekas neiznāks, vismaz man. To es tagad saku jau

pilnīgi aukstasinīgi, lieki neuztraucoties. Cerību es vēl

arvien neesmu atmetis, bet pensums paņem tik daudz

laika, pēc tam es esmu tik noguris, ka vairs nekā ne-

spēju veikt. Tagad vēl nāk klāt darbs «Zelteņu kalen-

dāram». Es pārtulkošu kādu Gorkija dzejoli
1
: 200—300

rindas, tad varbūt vēl rakstu par sieviešu darbu un, ja
atliks laiks, kādu skici par melkulīgo puisīti

2
(kalendā-

ram tā būs par vēlu; kā vingrinājuma darbs tā ir laba).
Pasaki termiņu, līdz kuram es vēl varētu ko nosūtīt. Gor-

kiju nosūtīšu reizē ar «Mēnešraksta» pensumu. Ar

«Amoru un Psihi» un Ibsena «Svētkiem» ir diezgan muļ-
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ķigi: «Svētku» 1. cēliens man jau ir pilnīgi nobeigts (tā

ir puse!) un «Amoram» tikai 1 dziedājums, t. i., 500—600

rindas, tātad 5 lappuses vai 8 rubļi! Abus «Mēnešrakstā.»

ievietot ar manu vārdu nevar; es domāju, ka Tev tikai

«Dienas Lapai» jāraksta par velti ar savu vārdu. Tātad

atkal mēs cietīsim 12 rubļu lielu zaudējumu! Pamēģini

vēl tā: dod «Amoru» (ar Raiņa vārdu) «Mēnešrakstam»,

bet Fosena «Svētkiem» (arī Rainis) jābūt vēl šajā «Mājas

Viesa» feļetonā. (Protams, tur mazāk maksās.) Citādi es

būšu velti pūlējies un nedabūšu maksu par oktobri, no-

vembri un decembri. Ja es to būtu agrāk zinājis, būtu

vēl papildus pārtulkojis «Amoru», bet nu ir par vēlu;
vēl turklāt «Zelteņu kalendārs». — Tātad tagad, iekams

mana mīļmutiņa nav noteikusi neko citu, turpināšu tul-

kot abus: «Amoru» un «Svētkus» kopā ar kalendāra dar-

biem.

Vēstules 1. lappuses augšmalā pierakstīts:
Pielieku šeit klāt tieslietu jautājumus.

1. lappuses kreisajā malā vertikāli pierakstīts:
Viss nokaisīts ar bučiņām pūkmutiņai no puisīša, mīļi,

mīļi, mīļi.

27.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 26. augustā (7. septembrī)

1679

26.

VIII Mājputniņ!

Manu stariņ, manu Iniņ, bezgalībiņ, cik mīļa, mīļa Tu

esi, Tu brīnišķo mutiņ, manu svēto dvēselīt. Tu savu

puisīti nemitīgi pūkiņā. Es pat nemaz nezinu, kurp griez-

ties: visur lido pretim pūkiņas un siltas mutes dvašiņas,

mirdz zibactiņas. Puisītis nezina, vai smieties, vai raudāt,

ir palicis pavisam dumiņš. Cepurīte noslīdējusi gluži
šķībi uz austiņām, mutīte vaļā un aizmirsts to aizvērt.

Piepeši pavisam izlutinājies, saprazdams vienīgi to, ka
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tiek ļoti labi glabāts, nezinādams pats, kāpēc. Bet tā lai-

kam arī jābūt, kā mutiņa pati saka. Tāpēc viņš arī ļau-

jas visam, ir kļuvis slinks ka. pelu maiss. Jau vakar va-

jadzēja rakstīt vēstulīti, sava atpūtas dieniņā, bet tikai

šodien saņēmies un mazliet pastrādājis. Es Tev, mīļmai-

gumiņ, nemaz nevaru izteikt, cik mīļas ir Tavas vēstu-

lītes un cik patīkami tās ietekmē tādus slinkus puisīšus.

Vienīgi, šai priekā vienmēr iejaucas drūma apziņa, ka

puisītis vēl arvien nav iemācījies būt mīļš pret. savu vie-

nīgo, bezgalīgi mīļoto mutiņu, ka es vel nepārtraukti ap-

bēdinu mutiņu gandrīz ar katru savu vēstulīti, kamēr

mutiņa vienmēr sniedz tikai sauli. Bet puisītis taču grib

būt mīļāks un labāks, kā svētā mutiņa, un, ja arī līdz

šim nodomi nav līdzējuši, turpmāk tie tomēr līdzēs. Un,

ja gadījumā tie vēl negrib to darīt, tad man tikai maz-

liet jāpašķirsta mutiņas vēstules, un vesela siltas gaismas

straumīte, neizsakāmas svētas labestības un mīlas pilna,

plūst man pretim, tā ka sliktākajam puisītim atkal jā-

top labam un mīļam. Man jāpārtrauc pret savu gribu,

jo nebūs jau gala, ja puisītis sāk runāt par savām mīļ-

svētajām mutiņām. Tāpat arī nav gala mīļmutiņas la-

bestībai un mīlai. — Tikko es arī saņēmu no Iniņas lielu

paciņu ar grāmatiņām. Vakar es biju pārskatījies un do-

māju, it kā būtu 20 rbļ. naudas (naudiņu vairs nesūti).

Nākamreiz sūti, neuzrādot vērtību, iznāks lētāk: I—21—2

mārciņas — 20 kap., 3—7 mārciņas — 40 kap., 7 mārci-

ņas — 60 kap. (tāds tarifs pastāvot no 1. maija 1899. g.).

Grāmatiņas visas ļoti jaukas. Sevišķi patīkami, ka ir at-

sūtītas «Sarkanās puķes» un «Skats brīnuma pasaulē», un

mīļās piezīmītes Harta grāmatā 1
,

un tad vēl mazais, sal-

dais zemeņu ziediņš un mīļzīmīte. — Ir ļoti vels, jo mani

iztraucēja istabas kaimiņš, kurš ļoti gribēja izrunāties,
kā jau topošais beletrists. — Rīt vai parīt atkal rakstīšu

vairāk, bet tagad vēl tikai īsas atbildītes (rīt nopietni
sākšu strādāt pie «Zelteņu kalendāra»). Par 10 feniņiem

var dabūt «Labāko, jaunāko dzejnieku jaunās dziesmas

tautai» no Dr. Ludviga Jakobovska, Bēmaņa izdevniecība

Berlīnē. To Tu varētu pasūtīt. — Es ļoti priecājos par
Iniņas dzejolīšiem, — bet mutiņai sevi labāk jākopj. Na-

baga dvēselīte vienmēr ar kuņģīti slima. Labāk lai ēd

kārumiņus un vīnodziņas nekā nēģīšus. Un tad vēstulī-

tes, tās jau nemaz vairs nenāk laikā, tas tiešām ir

[Trūkst viena vai vairākas vēstules lapiņas.]
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Darbu saraksts

Solh. — 10 rindas.

Amors — 20 —„—

Tieslietu jautājumi — 18 rindas.

Vēstules (izņemot mīļdvēselītei) Volteram, māmiņai, Blau-

manim, Nīnai, Olgai, Erglīšiem, Kleinam Jelabugā. Iz-

vēlēties dzejolīšus (bet ar dzejolīšiem pavisam neveicas),

svārciņus salāpīt,

zeķes salāpīt,

"kārtot romānu,

uzrakstīt skices, tulkojumus «Zelteņu kalendāram».

Raksti «Zelteņu kalendāram».

Mīlulīša darbu tulkojumi.

Raksti par tieslietu jautājumiem.

Korespondence «Mājas Viesim».

let pavisam gausi, gan paliek laiks pēcpusdienās no čet-

riem, bet, rakstot Iniņai vēstulītes, šo to lasot un maz-

liet strādājot pie tieslietu jautājumiem, zūd patika un

griba vēl ko citu darīt — paliek tikai pastaigas, aiznesot

vēstulīti mīļajai mutiņai. Bet drīz jau klāsies labāk, mī-

ļajai mutiņai nemaz nav jāuztraucas, toties jācenšas sevi

labi aprūpēt. Mīļo mutiņ, Tavs puisītis, mīļi, mīļi, mīļi.

Šeit vēlreiz 57 jūlija rēķins.

Dzīvoklis 3— Ēšanai izlietots.

Pusdienas 9—40 Maize —55

Ēšanai 2—60 Piens —16

Petroleja
"

— — Cukurs —39

Veļa —70 Gaļa —I—2o

Pasta izd., papīrs 2—Bo Zivis —23

Zaudējumi — Gurķi —6

Dzeramnauda —50
2 69

Sīki tualetes izdev. —30 Ekstrā izdev.

Naglas —8 Gulta —I—4o

Bibliotēkai —3 Maiss —I—lo

2—74 Harts 2—40

Ekstrā izdev. 4—90 4—90

25—64 kap.

Līdz šim 56. izdots [1 nesalasāms vārds]: 15—73, vēl gan

sasniegs pilnus 17 rbļ. Ekstrā izdevumu man vēl nav.

Vēstules sākumā pierakstīts:

Ļoti pūkīgi un mīļi.
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28.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 31. augustā (12. septembrī)

1674

31.

VIII Dimantametistiņ!

Saulstariņ, balto putniņ, zeltmirdzumiņš jau atkal mani

pārņem ar Tavu gaišo spožumu, tas man atspīd arvien

ar katru jaunu vēstulīti, it kā nekas tik mīļš_un salds

vēl nebūtu teikts, it kā Iniņa vēl nekad nebūtu bijusi

tik laba, bet, pārlasot agrākās vēstulītes, es redzu, ka

tās bijušas tikpat pūkīgas un jaukas; tad mani bieži pār-

ņem tāda neaprakstāma svētlaime. Bet bieži šai svētlai-

mei piejaukts tikpat daudz sāpju: es nevaru Tev atmak-

sāt ar to pašu, es vienmēr esmu untumains un dusmīgs,

slimība mani nomāc kā nogruvusi zemes masa, un es iz-

misis lūkoju tūkstoš veltīgos veidos izkļūt no tās ārā.

Es neesmu kļuvis arī manāmi labāks no visam Tavam

mīļām vēstulītēm un dzejolīšiem. Garīgs, jnorālisks un

fizisks nogurums nepāriet. Ko darīt? — Šodien es sa-

ņēmu Tavu 1683./22.V111 pūkīgo vēstulīti ar dzejolīšiem,
darba plānojumiem, grāmatiņām 1

un izgriezumiem, se-

višķi mani aizkustina šie izgriezumi, es redzu, kas mīļ-
mutiņu nodarbina, ko viņa domājusi; vadoties no pa-

svītrojumiem, es mēģinu domāt tās pašas domas, un es

jūtu, cik mīļi mīļpuisītis tiek glabāts. Mums gan būtu

jālasa «Sagesse et destinēe» un arī dažas drāmas, var-

būt Tu vari Rīgā dabūt? — Bet vispirms es gribu atbil-

dēt uz mīļpūkvēstulīti, tā patiešām ir tik mīļa kā vēl ne-

kad, vai arī — kā vienmēr. Tikai neskumsti: Tu taču

esi saulīte, kas vienmēr spīd. — Es, kā parasti, atbildu

uz Tavu vēstulīti soli pa solim. Ja Zālīte sadala fondu

tikai oktobrī, tad atstāj zalogu visu laiku bankā un ņem

ārā tikai tad, kad Tev būs jāizmaksā Zālītēm un pārē-
jiem, un tik daudz, cik tieši nepieciešams. Mammai no-

liec bankā uz ekstrā zīmes. Tas ir labi, ka Tu vairs ne-

gribi draudzenītēm nekā dāvāt, vienīgi pielūko gan, ka

ar to pārāk stipri neuzbudini viņu atriebības kāri. Viņas

uzsāks visnejaukākās pļāpas, kad Tu iesi prom no viņām,
noīrējot sev dzīvokli, tāpēc es domāju, ka Tev katrā ziņā
butu labāk iet kada pansijā, kur viņas Tev nekā neva-
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rētu nodarīt (parunā par to ar Treilandu (?), varbūt viņš

ņems?); 4—5 rubļus vairāk varēs jau gandrīz ietaupīt,

turklāt mutiņai nemaz nav jābaidās, ka puisītis slikti

ēdīs: tagad es ēdu pie jaunās saimnieces, un par 9 rbļ.

pusdienās ir 2 ēdieni un piens un vakarā (pīkst. 9) tāpat
divi ēdieni, gaļa, zupa, piens — kā pusdienās; man tā-

tad nav vajadzīgi nekādi ekstrā brokastu izdevumi, un

es ietaupīšu 2—3 rbļ. mēnesī. Nezinu, vai, gatavodams
pats, es varētu lētāk iztikt; vienīgi istaba ir vēl mazliet

par mazu. Arī vēstulīšu dēļ es būšu mierīgāks, kad zi-

nāšu, ka pūkmutiņa ir labi apgādāta, pašai nav jārūpē-

jas par saimniecību un var mierīgi izgulēties. — Grāma-

tiņas un otro naudas sūtījumu esmu saņēmis. Arī par

maniem kļūmīgajiem dzejolīšiem
2

esmu jau dzirdējis
daudz, daudz mīļu vārdiņu no mīļpūkiņas, vienīgi pūk-

vārdiņi bija mazliet par labiem. Septembrī 55. sākšu

krieviski tulkot «Skats brīnuma pasaulē», bet mans darba

laiciņš ir vēl arvien tas pats, es neesmu vēl sasparojies
tiktāl, lai nokārtotu kaut vai visniecīgāko lietu, lai gan
nekādā ziņā neesmu slimāks kā parasti. Vispirms es

gribu rakstīt mammai, mīļā, labā māmiņa ir tik aizkusti-

noša, bet es esmu kā miets. — Par «Fausta» lietu3
nemaz

neesmu saīdzis vai pat skumjš, vislabākais visā lietā ir

mīļmazā putniņa joku darbiņš, jo cilvēki droši vien ne-

gribēja «Faustu» tik daudz atzīt, kā īstenībā ir noticis,

par spīti visam, kaut arī trumpi uzskatītu par daudz ma-

zāku, nekā mēs sākumā domājām. Zināms, vislielākais

panākums bija Tava uzstāšanās, kā arī Tev domātie laip-
nības pierādījumi no Treilanda un citu puses; tāpēc es

arī tik bieži rakstīju, ka Tev tas jāizmanto un jāaiziet
pie Treilandiem, lai nedomā, ka Tu esi pavisam pārdota
«Mājas Viesa Mēnešrakstam»; Treilande taču gribēja

Tev savākt stipendiju. Nelaid garām tādu jaunu izde-

vību sevis labā, Mīļiniņ. Nesāpinies taču manis dēļ,

maigdvēselīt, lielākais prieciņš man taču būs nevis no

«Fausta», bet no mīļmutiņas vēstulītēm. Vairāk nav iespē-

jams lepoties ar «Faustu», viss iespējamais no tā ir iz-

mantots. Man turklāt no tā neiznāk nekāda reklāma nā-

kotnei, es izdarīju muļķīgi, ka savas pārlieku lielās uz-

pūtības un pieticības dēļ neliku tūliņ savu vārdu apakšā,

tagad taču sirds dziļumos neviens neticēs, ka jbs to darbu

esmu veicis; es pats sev esmu aizsprostojis ceļu, un, lai

iemantotu kaut cik ticības, man ir jāveic kaut kas liels,
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bet, vai arī pēc romāna man ticēs, ka es pats, bez Tavas

palīdzības, esmu to uzrakstījis, ir ļoti apšaubāmi. Tā

mani ir izjokojusi mana pieticība, strādājot «Dienas

Lapā». Bez tam vēl — kur lai tagad ņemu visu to lielo,

kad esmu tikko spējīgs nožēlojamiem tulkojumiem ta-

gadējā nepārtrauktajā nogurumā. Dzejolīšos jau gluži
skaidri redz manu nogurumu, kaut gan mīļmutiņai tie

liekas tik mīļi, varbūt pūkmutiņu viņas rūpēs tieši aiz-

kustina šis nogurums. Turpretim Tavos lieliskajos dze-

jolīšos
4

puisītis saskata īstu zibošu spēku, lai arī tie būtu

diezin cik bēdīgi, šīs skumjas lielākoties ir spīts. Tie ir

kā viena lējuma, kā [1 izdzisis vārds] apgaismots vilnis.

(Otrais mazais nav tik lielisks. Manas īsās, aprautās, dzi-

ļās nopūtas Tev labi nepiestāv.) Turklāt Tu ik mirkli

esi produktīva, bet es tikai pēc gariem, gariem starplai-

kiem varu no drupatiņām un atbirumiem pagatavot kādu

okrošku vai arī raibu ielāpu segu, kas izpelnās visvairāk

uzslavu ar savu pilnīgi pareizo un ciešo nošuvumu, —

maniem dzejoļiem un tulkojumiem tikai tāpēc nevar

nekā padarīt, ka tie ir ļoti ortogrāfiski uzrakstīti. Tāds

bleķis! Mani nomierina tas, ka es jau spēju dusmoties;

šonedēļ es jau gribēju Tev rakstīt drūmā noskaņojumā,
ka romānu rakstīt jau ir par vēlu, pašlaik, paldies die-

vam, esmu jau sācis dusmoties. Bet tas, mīļdvēselīt, ne-

nozīmē plintes mešanu krūmos, jo vēl nemaz neesmu

mēģinājis romānu rakstīt un katrā ziņā vispirms es to

pamēģināšu. Tikai atkal tas nejaukais pienākuma darbs!

Esmu nodomājis vēl septembrī un oktobrī stingri strā-

dāt Zālītēm: vienlaikus «Amoru» un «Solhaugu» un tad,

sākot ar novembri, vienīgi «Oņeginu», ik dienas 14 pan-

tus vai mazāk, tā ka es vispirms atpūtīšos un tad atkal,

starp citu, uzsākšu romānu. Tu, mīļputniņ, protams domā,

lai es pilnīgi atmetu romānu, kamēr tiekamies, bet ko

tad lai es daru? Vairāk pienākuma darbu? Tas jau bries-

mīgi nogurdina ar savu vienmuļību vien, un tā es kļūšu

pavisam dumjš. — Izpildīt vēl milzum citu plānu arī nav

viegli, tam nepieciešams ļoti sasprindzināts garīgs darbs

un, visbeidzot, tas ari ļoti maz ienes, iespējamākais vēl

ir Tavu darbiņu tulkošana, un tas arī ir visvieglākais un

vajadzīgākais. Vēl viena vajadzīga lieta ir — kritika par

Tevi, un tā jau ir uz zīmītes, bet tā ir ļoti grūta: tā ne-

var būt tikai polemika (jeb tomēr?), dziļa, patiesa Tevis

studēšana prasa daudz laika, vispilnīgāko, spraigāko ga*
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tavību cīņai, ļoti daudz spīta un nešaubīgas drosmes, visu

spēku sasprindzinājumu, citādi es izblamēšu Tevi, jo šim

sitienam piepeši viss jāiznīcina. Galu galā, šāda uztvere

nav īsti pareiza, izsakies par to, mīļdvēselīt, varbūt es

to sev iedomājos grūtāk, nekā tas ir, bet man ir nejauks
ieradums visu izdarīt pamatīgi, kā polemikā ar Mīlen-

bahu par «Faustu». Man grūti spriest pašam par sevi,

iespējams, ka te vainojams mans slinkums un nogurums,
romānu es tomēr gribētu uzrakstīt, lai gan pats nemaz

nezinu, kāpēc tam jābūt vieglāk izdarāmam. Tu redzi,

Iniņ, cik tālu mani aizved manas šaubas, saki man, kas

ir pareizi. — Starp citu, ir jau vēls, un es esmu nogu-

ris. Vēl vajadzīgās atbildītes: vai izvēlēties jaunus ori-

ģinālus feļetonam? Vai «BocKpecemie» nebūs tur iekšā?

Un «No labas ģimenes»? «Vendeta»
5

gan ir nejauka bla-

māža. «Sestdienas feļetons» Nr. 186 ir ļoti jauks, piem.,

«Ne dunci lietojam, bet spalvu»
6. «Sestdienas feļetona»

skicēm jābūt nozīmīgākām, līdz šim tikai tukšas pļāpas,

ņem, piem., Gorkiju. — Vai Gētes kopoti raksti nav da-

būjami arī neiesieti? Tas būtu lētāk. Un ja par 180 kap.
tiešām var dabūt kopotus rakstus, tad tie Tev katrā ziņā

būtu jānopērk, bet neiesieti. — Reklāma izdevniecībā

Gētes dzejoļi vieni paši dabūjami par 60 feniņiem, tā-

tad lētāk. — Tautmīlim, zināms, vari dot «Ifigeniju»7
,

lai

viņš maksā, cik grib, un uzved arī ar kuplejām; jociņš

jau pats par sevi ir ko vērts. No Brīvnieka laikam gan

nekā nedabūsi, kā jau krustmāte.8 Ja vēl kādi jautāju-

miņi paliek neatbildēti, tad uzraksti tos uz īpašas lapi-

ņas, kā es arī esmu darījis. — Mans rēķins ir apmēram

pareizs, tā, kā es to nosūtīju. —■ Bez pusdienām un va-

kariņām es vēl pats piepērku klāt rūgušpienu un ēdu

to rītos kuņģa dēļ; kuņģītis tagad ir kārtībā. Vispār, ne-

jēdzīgā oma ir vainīga pie visa, tā pastāvīgi mainās,

piem., šīs vēstules rakstīšanas laikā tā mainījusies jau
vairākkārt. — Mīļsvēto mutiņ, tikai esi vesela, kop sevi

labi, tas ir pats galvenais, un viss pārējais pamazām no-

kārtosies. Puisītis ari ir vesels un ēšanas ziņā gādā par

sevi ļoti labi. Mīļo mutiņ, mans vienīgais prieks, esi kā

saulīte, gaiši mirdzoša, zvaigznītes visapkārt ir puisīša
daudzās bučiņas, mīļi, mīļi, mīļi.

Romāniņu pagaidām atkal jāatliek. Tad šogad «Amoru»

pilnīgi varēs nobeigt, kā ari «Svētkus». Tieslietas tad

veikšu mazāk. Ja «Svētkus» (no kuriem puse jau pa-
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beigta) nekādā ziņā nevarēs uzņemt, tad strādāšu pie ro-

māniņa, ja kalendāra darbiņi būs pabeigti. Tagad gaidu,
ko Iniņa nosacīs. — Dzejolīšus kalendāram rakstīt man

tagad ir grūti, jo ir daudz darba un nemaz nav brīva

laika; dzejolīti es tikai tad varu uzrakstīt, ja vismaz divas

dienas man ir pilnīgi brīvas! Izmeklē no tiem, kas pie Te-

vis, mīļdvēselīt. — Par dzejolīšiem mīļdvēselīte jau ir

ļoti daudz rakstījusi, vairāk neraksti! Ja Tu bieži saņem

no puisīša vienu un to pašu jautājumu, tad Tev jau nav

tāpēc tik bieži uz to jāatbild, atbildi tikai vienreiz. At-

zīmē arī, ko Tu katrā vēstulītē esi rakstījusi, tā es tagad
daru un uzskatu, ka tā ir ļoti ērti. — Neņem taču pie
sirds, ja tas pats jautājums atkārtojas (kā, piem., par dze-

jolīšiem), var taču gadīties, ka vēstulītes pazūd (kā par

dzejolīšiem), pēc tam taču es vēl saņēmu no dvēselītes

vairākas vēstules, kur bija teikts daudz mīļa par dzejolī-
šiem. Ļauns negadījums (pasts) ir vainīgs, ka es tik vēlu

saņēmu par dzejolīšiem (jo pa to starpu pirmās vēstulītes

bija pazudušas), un tāpēc es ilgāku laiku biju neražīgs
(patiesībā jau es taisu tikai Tavus dzejolīšus, tāpēc jau
arī mans neražīgums, ja es no Tevis nekā par tiem ne-

dzirdu). Tavi spriedumi par dzejolīšiem ir pārāk labi, labi

ir vienīgi divi; «Pirmie ziedi» un «Mežs un upe», tad

epigrammiņas «VVerden und Gāhren» un «Brūna zīda se-

dziņa». Vai tad pārējie neatgādina Heini? Man liekas

gan. «Kā karstas bailes mani grābj» — pāris izteicienu ir

jauki, bet viss dzejolis ir negatavs (nekādā ziņā neļauj

to iespiest, ne par ko). — Citādi es esmu visu saņēmis,

ko Iniņa rakstījusi. — Brežģu stāsts ir ļoti interesants,
tikai maz faktu.9 Arī Birzmaņa gadījums mani satrici-

nāja.
10

— Nīnas mazā vājība taču nav ņemama nopietni,
protams, viņa nav nekāda klints, uz kuras var kaut ko

celt. Mums jau nav neviena, ar ko mēs varētu rēķināties,
mīļmutiņai ir taisnība, ka mēs, lielākais, dabūjam tikai

labus vārdus un arī tos- tik reti. — Ir ļoti mīļi, ka mazā

mutiņa ļāvusi iedāvināt sev sarkanu blūzīti, puisītis jau
priecājas par sedziņu. — Bagāžas kvīti nodevu, lai Vjatkā

apvaicājas, atļauja braukšanai varētu pienākt tikai pēc
2—3 mēnešiem, pa to laiku man būtu jāmaksā liels

sods. — Rēķiniņi gan būtu labāk Tev pašai jākārto, jo
es esmu par tālu; raksti tikai man regulāri un noteikti

savus izdevumiņus, un es Tev nosūtīšu savus. Kā bija ar

Freimaņa «Neaizsniegtu mērķi» — vai var kaut ko? So-
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dien ir jau vēls, un puisītis ir noguris. Rīt pabeigšu
«Amoru» un «Svētkus», pēc tam vienu dienu atpūtīšos un

tad strādāšu «Zelteņu kalendāram». — Puisītis kopj sevi,

cik vien varēdams, bet Tu jau zini, cik maz mums ir pie

rokas, mums taču jāierobežojas. Es gan sev nekā no mu-

tītes neatrauju, bet tikai tur, kur tas nav kaitīgi; puisītis
ir labs un gādā par sevi. Bet lai mīļmutiņa arī sevi mīļi

un labi uztur. Manu mīļo, saldo, svēto mutiņ, Tavs ma-

zais puisītis ar lielajām actiņām, mīļi, mīļi, mīļi.

Uz atsevišķas lapiņas rakstīts:

Mīļdvēselīt, šeit būs tikai veikalnieciskas piezīmes un

jautājumi, kas attiecas galvenokārt uz darbu. Apskaties

Konversācijas leksikonā jeb latīņu vai grieķu vārdnīcā,

vai Cvpern latīņu vai grieķu valodā lietojama vienskaitlī

vai daudzskaitlī. Attiecīgi izdari labojumu tulkojumā.

Kipra vai Kipras (Kipri), skatoties pēc tā, kā ir grieķu
valodā: KunpoJ, KujcpaJ vai Xvirpu J". (Piezīmēs par

«Amoru un Psihi» ieraksti, Iniņ, pēc Konversācijas vārd-

nīcas, «Lvchnis» (lihnīda)
11

.
Vai Zālīte par «Amora» ilus-

trācijām nevar maksāt kā par «Faustu»?) Par «Dziesmu

par ērgli» viņš laikam gribēs dot ļoti maz? «Zelteņu kalen-

dārā iznāks 4 lappuses, tātad 1/4 loksnes. Rēķinot par

loksni 20 rbļ., iznāktu 5 rbļ. Jeb, maksājot par rindiņu
3 kap., iznāktu 4 rbļ. 20 kap. Varbūt Tu dabūsi vēl vai-

rāk. «Mēnešrakstā» to nevar ievietot, iznāktu tikai 1

1/2 lappuses, t. i., 2 rubļi. Būtu vislabāk, ja Zālīte no-

pirktu grāmatu, no kuras tulkota «Dziesma par ērgli», lai

vajadzības gadījumā parādītu cenzoram, ka tā ir krievu

valodā. Nosaukums: M. roptKHH. OrepKir h paccKasLi.

Tom nepßßiH. AopoBaTOBCKHH h HapvinHHKOßa. 1898. Tur

ir arī ļoti jauki stāsti «Sestdienas feļetonam». (Tā kā Tu,

manu Iniņ, atsūtīji man tikai Apuleju, bet nekā par Ha-

merlingu, un šodien ir beidzamā izsūtīšanas diena, tad

Tev vēl pašai būs jāpieraksta klāt. kādas 20—40 rindiņas

par Hamerlingu, tikai īsas biogrāfiskas piezīmes. Lasot

Tu jau redzēsi manu attiecīgo iekārtojumu. To es uzsmē-

rēju pāris stundās, tīrais bleķis, bet tomēr varēs saņemt

vienu rubli, kas vis neskan pēc skārda. Šodien saņēmu un

šodien jāizsūta.) Mēģini, dvēselīt, tā iekārtot, lai viņš

«Mājas Viesī» uzņem «Solhaugu», jo 1900. g. būs mans

«OnernH», un tādā gadījumā nevar būt divi mani tulko-

jumi. levadu prozā «Ērgļa dziesmai» neievieto.
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Vēstules sākumā pierakstīts:
Reizē tiek nosūtīti «Amors un Psihe», «Solhauga» un

«Ērgļa dziesma».

Atsevišķās lapiņas sākumā pierakstīts:
Šeit ir tieslietu jautājumi un 2 puķītes, mīļsmaržiņ.

29.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 3. (15.) septembrī

1671

3./IX

55. Pūkputniņ!

Brīnišķo, svēto mutiņ, manu silto saulīt, kas vienmēr

tik gaiši un dzīvinoši spīd pār manām dieniņām, kuras

diemžēl biežāk ir sliktas nekā labas. Lielās šķiršanās

sāpes, pastāvīgās, nomācošās rūpes par dienišķo maizi

mūsu mīļajiem laikam gan ne vienmēr nostājas visā bai-

gumā acu priekšā, parasti stiprais, mūs satverošais uz-

traukums drīz norimst, bet vienmēr paliek liels, nekustīgs

smagums, bieza pelēka masa, kas pārņem visas dvēseles

tieksmes, nospiež visu labo un smalko, līdz pats sevi uz-

skata par lieku un riebīgu. Es arī gribētu Tev sekot, mīļ-

mutiņ, un tā neierobežoti labs būt, bet tomēr es Tevi

vienmēr skumdinu, un tas mani pazemo paša acīs. Tā

tas bija ar rakstiem un dzejoļiem, par ko pagājušo reizi

es rakstīju. Pirms [1 nesalasāms vārds] laika mani apmie-

rināja varēšanas apziņa, bet tad ametista dimantiņš teica,

ka īsta pilnība esot vairāk vērta nekā spēja tapt pilnīgam.
Un tad es nolēmu Iniņu iepriecināt, parādīt, ka es mīlu

savu maigo dvēselīti, iegūdams arī sev ārējo slavu. Vecā

pieticība, apslēptais lepnums lika tad «Faustam» parādī-
ties ar 2 vārdiem, bet tā nebija pakalpots nevienam mēr-

ķim. Kad es [18]97. gada decembrī gribēju, lai tas parā-
dītos tikai ar vienu vārdu, tad vienīgi ar nodomu atstāt

savai saldajai mutiņai labas atmiņas par lielputniņu (to-
reiz taču es domāju, ka visam būs beigas) — vārdu, ko

arī ārpasaulē cilvēki minēs: kāds, kurš ir kaut ko vei-

cis, «Faustu», ne tikvien būtu varējis veikt (kā jau Tu

agrāk zināji). Tas būtu Tev pēdējais mierinājums, lielput-

niņa beidzamais mīlas pierādījums. Turpretī vēlāk man
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likās, ka es pats esmu pārliecināts par to, ka Tev būtu

patīkami, ja es kā autors netikšu izcelts, bet ka arī Tev

ir līdzdalība tajā, tāpēc tad arī «Skans» un «Ifs» bija pa-
rakstīti ar abiem vārdiņiem. Un tagad es nemaz nezinu,
kā ir pareizi, kas sagādātu Iniņai prieciņu? Toreiz taču tā

bija mūsu filozofija: katram nemitīgi jāattīsta sava indi-
vidualitāte ne vien iekšēji, bet arī ārēji — ar darbu cil-

vēku priekšā uz kopējiem pamatiem, lai vienmēr tuvo-

tos un vienmēr kļūtu lielāki un viens otra cienīgāki. Tam

tad man vajadzētu sevišķa vārda, jo abu vārdu apvie-

nošana nav iespējama tik ilgi, kamēr man nebūs paša

vārds, Tu mani pastāvīgi vilktu sev līdz, un tas mani

vienīgi pazemotu. Bet tad traucēja tas, ka «Fausts» bija
nosaukts abu vārdos, man nekad neticēs, ka «Fausts» ir

mans. Arī turpmākajam darbam ir aizsprostots ceļš, jo
«Skans» un «Ifs» atkal ir ar diviem vārdiem, un galu
galā publika domās, ka arī tas ir Tavs, kur figurē tikai

mans vārds, jo Tev jau agrāk ir bijis savs vārds, bet man

ne. Tā ir arī ar dzejoļiem. Nemaz nerunājot par to, ka

mani nav salīdzināmi ar Tavējiem, Tu neviļus raksti par

maniem tematiem, manā valodā, manā stilā, un, ja arī

vēlāk es kādus dzejoļus publicēšu, es būšu no Tevis no-

rakstījis vai mācījies; turklāt vēl viss ar manu vārdu

tiek svītrots, kamēr Tavi dzejolīši netraucēti iznāk. Tā Tu

mani izkonkurē, viegli rotaļādamās un pilnīgi pretēji sa-

vai gribai un zināšanai, un, ja mēs tomēr gribētu iegūt
mana paša atsevišķu vārdu, tad atkal Tev būtu jāatkāp-

jas. Literārā ziņā mēs esam pretinieki un konkurenti, jo
es neapdomīgā kārtā tūliņ nedevu visus tulkojumus ar

savu vārdu (protams, mēs toreiz gribējām, lai viss parā-
dās ar abiem vārdiem, bet mēs neapsvērām, ka liels, sla-

vens vārds pilnīgi aprij nekad nedzirdētu vārdu un kaķa

un peles starpā nevar būt nekāda savienība). Mazmīļ-
putniņš tagad ir tik ļoti nopūlējies Zinību komisijā, iz-

spēlēti tik jauki jociņi, bet tas taču nepalīdz manam vār-

dam, tikai vienīgi tulkotājiem, abiem tulkotājiem. — Re-

zultāts šeit ir līdzīgs kā solījumam būt labam, es tomēr

neesmu mācējis mutiņai sagādāt prieciņu, un tāpēc esmu

tikai bēdīgs un pazemots, ka es nekā nespēju, lai savu

brīnišķīgo mutiņu labi uzturētu un kaut kā atmaksātu

par to, ko viņa man mīļu darījusi, jo es vienmēr esmu

domājis, ka es mutiņai lielāko prieku darītu, ja es īsti

labs, īsti liels kļūtu, vismaz mans lielākais prieks ir tas,
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ka mana pūkmutiņa ir tik laba kā neviena, ka mana mu-

tiņa ir svēta, kā nespēj būt neviena, un ka mana mutiņa

top arvien brīnišķāka, arvien svētāka. Bet redzi, mutiņ,

puisītis to nevar sava vājuma un slimības dēļ, slimība

mani pavisam nospiež, kā arī daudzie pienākuma darbi,

seklie tulkojumi, pārmērīgi lielais darba daudzums, ka-

peiku raizes un arī citādi neizdevīgie literārie apstākļi,
pie kuriem es pats pa lielākai daļai esmu. vainīgs. — Tā

nav nekāda izeja, ja Tu atkāpies, tā būtu laupīšana, un es

redzu, kā Tu ciet no tā, ka Tu tagad jau 4 gadus neesi

nekā strādājusi. Mani nelaimīgie tulkojumi nav nekā pa-

līdzējuši manam vārdam, tāpat kā Tavai slavai, kas jau

pirms tam bija daudz lielāka. Ir tikai viens saprātīgs se-

cinājums: visu apvienot ar Tavu vārdu, arī dzejolīšus. —

Starp citu, dzejolīši pagājušo reizi mani tāpēc kaitināja,

ka es ar varu gribēju no sevis kaut ko izspiest un ne-

varēju. Tagad, kad esmu pilnīgi mierīgs, es redzu, ka es

biju veltīgi uztraucies un ka mans dzejas spēks nekādā

ziņā nav izsīcis, vienīgi es jūtu lielu nogurumu, un tad

nesokas neviens darbs, vismazāk tāds ietilpīgs darbs kā

dzejolīši. Tomēr es esmu kaut ko no sevis izdabūjis un

nosūtu še Iniņai un kalendāram, «Mēnešrakstam», Teo-

doram1 vai citādai izlietošanai. Tie ir 2 tulkojumi, kuri

pierāda vienīgi, ka es spēju arī ar varu kaut ko no sevis

izdabūt, brīvprātīgi tas veiksies labāk. Es priecājos, ka

tomēr esmu to uzrakstījis, un lai Iniņa man tikpat mie-

rīgi un lietišķi atbild. Puisītis nav nerātns un ļauns, tas

mutiņai jāredz no tā, ka tiek taču nosūtīti dzejolīši. Mu-

tiņa taču ir saulīte un mirdz labās un sliktās dieniņās, kur

citur lai puisītis izsūdz savas bēdas,, ja ne mutiņai, un

tūliņ izsūdz, nerakstot vispirms dienasgrāmatiņā. — Puisī-

tim tagad ir jauni talismaniņi: gabals zaļas lentītes un ap-
dedzis sērkociņš, kas bija bagāžiņā. 30. augustā, 1675.,

jau parādījās dažas sniega pārslas. — Mutiņai atkal sāp

zobiņi, nabaga mutiņu ļoti glāsta un pūkiņā. Es Zālītēm

pierakstīju sveicienus, jo Tu teici, ka viņš lasot visas

kartītes, tagad zināms, tā vairs nedarīšu. — Naudiņu, za-

logu nekādā ziņā nedrīkst glabāt mājās, bet kaut kādā

bankā, manis dēļ «Uļejā»
2
,

kur arī maksā 4 1/2—5%.

Mājās glabājot, mums ceļas lieli zaudējumi, klausi taču

lielputniņam. Neliec arī Amatnieku kasē, bet citur, vai

nopērc tādu pašu papīru (rocvAapcTßeHHasi peHTa), kāds

jau bija. —Es gaidu ziņas par «Oņeginu»
3
. Kop sevi labi,

mīļsvēto mutiņ, savam mazajam puisītim, mīļi, mīļi, mīļi.
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30.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 6., 7. (18., 19) septembrī

1669'

6. IX Rožsmaržiņ!

Manu vienīgi svēto, saulaino mutiņ, Tavs puisītis atkal

nāk pie Tevis, lai apsildītos un atspirgtu, un turētu mīļi
savu mīļpūkīgo rožsmaržiņu ar glāstiem, maigu austiņu

papurināšanu un kājiņu pakasīšanu. Dvēseles mutiņa savu

puisīti ir glabājusi par daudz labi. Tas bija pārāk saklie-

dzis un skumdinājis mutiņu. Tagad grib atkal laboties, ve-

seļoties un mutiņu vairs neapbēdināt. Nemaz nezinu, kā

tas gadījies, ka paliku tik vājš. Laikam taču atkal bija

vainojams darbs. Tādā vājumā rodas muļķīgas, gurdenas
un mutiņu apbēdinošas domas. Tagad es atkal gribu strā-

dāt un vairs neizsamist. Tu taču zini, Mīļiniņ, kā rodas

tāds izmisums un kāpēc tas sagādā tādiem maziem pui-
sīšiem tik lielas sāpes? Biju noguris no darba, bet tomēr

gribēju mutiņai kaut ko mīļu parādīt. Bet nespēju nekā

no sevis izdabūt. Tā sākās izmisums. Un tad es tagad
zinu, ka tādām mirdzošām actiņām vajadzīgi labi puisīši,
arvien lielāki augoši, nevis uz vietas stāvoši kā beidzamie

ducī. Tava mīla jau tāpēc ir brīnišķa, ka tā manī bez

kādas nojautas attīsta visu gaišāko un labāko. Mani vie-

nīgi nomāc tas mazumiņš, ko es mutiņai dodu, nespēdams

piesolīt manai maigdvēselītei kaut ko gluži lielisku un

nevarēdams arī pats būt tik svēti labs kā mutiņa, kā arī

ārējās, tās pašas nespējas dēļ, neveicot paša gribēto. Tas

ir slimības lāsts, ka tagad ar visiem jutekļiem jūtu spējas
radīt kaut ko lielu, bet fizisko spēku trūkst, un dienišķās
maizes darbs neatlicina nemaz brīva laika. Tā es palieku

uz vietas un netopu lielāks savai mutiņai. Tas mani daž-

reiz tik šausmīgi sagrābj, kā jau izmisums. Tavā svētajā
mīlā pret mani ir vēl kaut kas, ka tā ne tikai attīsta manī

manas atsevišķās labās īpašības, tā padarot mūs vienādus

un tuvākus, bet tieši attīsta visu manu atšķirīgo perso-

nību kā tādu un padara to pilnīgu, tā ka šī konsekventā

individualizēšana caur to mūs abus pastāvīgi tuvina. Tad

tomēr mūsu agrākais spriedums ir pareizs, ka man nepie-
ciešams savs paša vārds. Tikai tā es panākšu arī pilnīgu
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ārēju attīstību un tapšu īsts prieks savai mīļotajai muti-

ņai. Es jau tik briesmīgi baidos, ka neesmu mutiņai pie-
tiekoši labs. Tas ir katra izmisuma iemesls, vienalga, kā

tas arī neizpaustos. Mums tikai jāvēro, kā lai blakus pa-

stāv abi vārdi, nekonkurējot viens ar otru. Pirmām kār-

tām, Tev nevajadzētu mani aizēnot, kad es jau cenzora

dēļ tik maz esmu redzams. Bet tie visi ir blakus jau-

tājumi, kurus vēl var apspriest. Pasaki vienīgi, mīļsirds-

ametistiņ, vai es esmu pareizi uztvēris mūsu attiecības

un ko Tu par tām domā. Mani sāpīgi skar kāds ļauns ma-

nis paša nodarījums: tas, ka Tu visu laiku, 4 gadus neesi

izdarījusi nekā sava un es esmu Tevi vilcis līdz ar sa-

viem tulkojumiem. Tātad Tu man esi devusi 4 gadus

priekšā, ko es neesmu izlietojis, bet gatavojis tulkojumus
ar abiem vārdiem, tā ka nevienam nebija nekāda labuma.

Protams, atkal bija jāpelna dienišķā maize. — Bet tagad,

pēc pēdējo tulkošanas darbu beigšanas, tiešām gribu no-

pietni padomāt sava vārda labā. Tad, katrā ziņā, jāuz-

raksta romāns. Tātad septembrī un oktobrī es nobeigšu

«Amoru» un «Solhaugu» un novembrī un decembrī at-

pūtīšos vai rakstīšu kaut ko nelielu (kritiku Iniņai), kam

tūliņ sekos romāns. Protams, tas nozīmē gadu dzīvot gan-

drīz bez peļņas. Vienīgie ienākumi būtu: 10 rbļ. mēnesī

% (?), 10 valsts pabalsts (?) un 10 no tieslietu jautāju-
miem. Varbūt vēl 10 rbļ. no Mīļiniņas. Tātad jāaizņemas

100—200 rbļ. 1901. gadā par romānu tad būtu 25—30 rbļ.
mēnesī. Muļķīgi ir tas, ka latviešu teātrim nekā nevarēs

strādāt, jo tiks uzvesti prēmētie gabali.
2 Es tieši cerēju

par Tavām ludziņām dabūt 200—300 rbļ. (Katrā ziņā jā-

pieprasa «Dienas Lapai», kas būs godalgu piešķīrēji. Ja

Niedra, tad Tu, Iniņ, kā labākais dramatiskais spēks, ne-

varēsi piedalīties, tāpēc ka viņš ir Tavs niknākais preti-

nieks.) — Bet es lāgā nesaprotu, ko tas nozīmē, dvēseles

pūkiņ? Tu raksti, ka nākamajā, 1900. gadā, mums būs

katru mēnesi 60 +10 rbļ.? 10 par tieslietu jautājumiem,
bet par ko 60 rbļ.? Tu taču paliksi tikai līdz pavasarim,
tātad no kurienes tie? Pēc tam Tu aizbrauksi 4 mēnešus

ilgās brīvdienās pie oriģināldarbiem ar 30 rbļ. mēnesī

(kas nekādā ziņā nav droši!) un Rīgā vairs neatgriezīsies.
Tevi jau arī vairs nepieņemtu. Tātad no kurienes šie

60 rbļ.? Bez Tevis viņš tikpat kā nekā neuzņems, es ar

savu romānu arī nekā nepelnīšu, un Tu arī daudz nekā

neuzrakstīsi. Kā rodas 60 rbļ.? Iniņ, Iniņ, manu vienīgo
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mutiņ. Tu mani dari nemierīgu. Vai tad Tu gribi sevi pa-

visam nomocīt, paliekot Rīgā vergu darbā? Manu saulīt,

manu mierinājumiņ, apdomā, ka Tu man esi vienīgā, ka

Tev jāsaudzē sevi. Nespēju nemaz izdomāt domu līdz

galam, mutiņ, manu vienīgo, svēto mutiņ! Galu galā, lieki

esmu bažījies. Mēs vispār pārāk daudz dzīvojam vienās

bailēs un sāpēs. Apņemsimies uztvert šo lietu vieglāk,
savaldīties un nenodoties sāpēm, citādi ejam tieši pašnā-

vībā un mirsim par agru, par ātru. —- Šodien, pēc šīs ap-

ņemšanās, tūliņ ieguvu spilgtu paraugu, kā pasaulē jā-

dzīvo. Nejauši uzzināju, ka Stučka jau rakstot npoineroig,

un mēs, un es, — mēs sevi mokām ar nebeidzamām, no-

vārdzinošām dvēseles ciešanām, kas saēd vienlaikus

miesu un garu. npomeniie rakstīšana palīdz šai ziņā.

Viņš jau tūliņ no Vitebskas atveda sev protekciju, un

pilsētas tiesnesis viņam laikam sūtījis klientus. Protams,

man tā nevar būt: tam mums nav naudas, bet, ja viņš

tā dara, es arī drīkstu bez bailēm. Mēģināšu. — Tagad
atbildītes uz Mīļiniņas pūkvēstulīti. (Šodien dabūju

75./27. VIII.) Grāmatiņas nedodu lasīt nevienam. Reuta

lieta var vilkties veselu gadu. Atsūti man vekseļa norak-

stu, un es Tev sagatavošu papīrus iesniegšanai līdz ar

sīku aprakstu, kas Tev ar tiem jādara. — Es arī, mīļdvē-

selīt, nesaprotu, cik Tev ir, pie Tevis veseli 2 vai tikai l?3

Agrāk es taču sapratu, it kā būtu 2. Un tagad Tu runā,

kā liekas, tikai par vienu? — Atbildi, vai Tev Rīgā ir

1 vai 2? Tad, mīļmutiņ, zalogs un vispār viss pārējais
jānogulda bankā, neturēt mājās. Tu tik viegli vari pazau-

dēt. Bez tam taču iet zudumā procenti. Pāris rubļu mēnesī

mums arī ir nauda. Ja baidies noguldīt mazā bankā, liec,

piem., Jelgavas krājkasē Vai Kredītsabiedrībā par 4%.

Var dabūt gadā, man liekas, arī 5%. Neturēt mājās,
Iniņ! — Skicīti pārstrādāt un pārrakstīt man vairs nav

laika. Aizsūtīt uz Rīgu to varētu tikai oktobrī, kad «Ka-

lendārs»4
jau būs izdots. Bet es tomēr rakstīšu lēnām, galu

galā, līdz oktobrim vēl nav par vēlu: tad saņemtu vairāk

naudas. — Atraksti man, Iniņ, kāds temats Tavai skicītei,

dzejolītim prozā. — Nesūtīšu vairs apdrošinātas vēstu-

lītes. — Savu dzīvoklīti es uzzīmēšu: to vēl nedarīju tā-

pēc, ka gribēju pārvākties mazajā namiņā, bet tagad lai-

kam gan palikšu šeit. Man dara raizes, kā mīļā pūkdvē-
selīte iekārtosies ar dzīvoklīti. Netaupi naudiņu mutiņas

labā. Nabaga, nabaga mutiņa vēl arvien saņem vēstulītes
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neregulāri, kaut gan pati ir pret puisīti tik mīļa ar dau-

dzajām pūkvēstulītēm, kas visas arī pienāk regulāri. —

Šodien puisītis uzlika savām biksītēm 2 lielus ielāpus un

ļoti priecājās par paša darbu. — Dzejolītī «Gara gaita»
izlaista viena rindiņa. Pēc «brīvus spārnus cilā liegi» vēl

seko: «Gaist viss, kas rupjis, smags, — mirdz smalkais

maigums, Kā tavas (vai zvaigžņu) būtnes caur spīdošais

zaigums.» Tā doma ir noslēgtāka. Divas iepriekšējās rin-

das ar atskaņām: «Kalnu sniegi» un «cilā liegi» ir pārvie-

to[ainas. Pameklē pie sevis, Iniņ, pārveidoto (par 2 [1 ne-

salasāms vārds]) «Filistrs» un citus, kurus nodevi Zvār-

gulim «Dzejas pūram». — Tu jau esi uzrakstījusi 2 ļoti

jaukus ievadus5 «Dienas Lapai», kas Tev prasīja tik

daudz darba. Poruks taču atkal raksta par operām? Kā-

pēc ne Iniņa? Vai Tu_vairs neej uz vācu teātri kritikas

rakstīt? M. Dreiera «Ārstēšana» un citi viņa darbi paš-
laik modē. Apskati tos un atraksti man par tiem. Izlasi

arī «Balto zirdziņu». Manu mīļsvēto mutiņ, esi vesela. Pui-

sītis.
'

Saņemsimies un nebūsim bēdīgi, mīļo mutiņ. Tavs ma-

zais puisītis.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Ļoti mīļi un labi arī!

31.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 11. (23.) septembrī

11. IX 63. . .Manu mīļzeltsirsnīgo . . Pūkiniņa ir tik mīļa,
tik zeltaini mīļa, kaut tikai drīz kļūtu arī veselāka, tad

puisītis būtu pavisam laimīgs; kop sevi, mazo, saldo Iniņ,
manu maigpūkiņ! Nupat esmu saņēmis Tavas kartītes, arī

iztrūkstošā 31. VIII 74. mīļkartīte ir pienākusi. Tas viss ir

tik patīkami Tavam puisītim, un atkal rodas jociņi. Tikai

tas ir izmisīgi, ka Tu manas vēstulītes tagad saņem vēl

neregulārāk nekā agrāk, tā ir kauna lieta, ka tikai tad

Tev atdod vēstulītes, kad veselas 3 jau sakrājušās, tātad

Tev bieži jāgaida kādas 3—4 dienas un jābaiļojas; tas ir

tik briesmīgi, gluži tāpat, kā man bija pašā sākumā (ta-
gad es visu saņemu kārtīgi). Nabaga, nabaga mazo mutiņ,
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kas Tev tikai viss nav jāizcieš! — Attiecībā uz romāna

tulkošanu Tev ir pilnīga taisnība, jo, ja divu mēnešu

laikā par to var nopelnīt 54 rubļus, tad tas ir vairāk,

nekā es nopelnu ar savu smago dzejas darbu, vārsmas

ļoti nogurdina, un par veselām 1000 rindām es saņemu
tikai 12 rubļus! Turklāt man ik dienas jāuzraksta 50 rin-

das, kas ir vienīgi spaidu darba paveids un variācija, tas

ir KaTopra! Tātad es pāreju pie prozas tulkojumiem. Iz-

meklē tikai romānu, vai arī es pats to sameklēšu («No la-

bas ģimenes»). Kas ir ar Tolstoja «BocKpecemie»? Es tik

skaļi smējos un priecājos par to, ka mīļmutiņa ari uzzī-

mēs istabiņu. Tu, mīļo, saldo maigumiņ! Rīt es atkal rak-

stīšu vairāk (vakar garāka vēstulīte). Jau iepriekš patei-
cies Zālītēm; es arī rakstīšu. 1

Mīļo zeltprieciņ, bet kop
sevi tagad labāk, neskopojies manas vienīgās mutiņas

dēļ.
Puisītis.

Atklātnes kreisajā malā vertikāli pierakstīts:
Viss nokaisīts ar bučiņām, mīļi, mīļi,- mīļi.

32.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 12. (24.) un 13. (25.) septembrī

12./IX Mīļpukmutiņ, te nu ir puisītis ar visu savu

iekārtu!

Seko Raiņa istabas zīmējums un tās shematisks attēls, kas

aizņem pusi no vēstules 1. lappuses.

Tā apmēram izskatās istabiņa, lodziņš ir ļoti liels, aiz-

ņem visu sienu, un tātad ir ļoti gaišs, kas man tieši patīk.
Galds (pie dīvāna) izdevies par mazu, tāpēc istabiņa iz-

skatās plašāka, nekā tā ir patiesībā. Uz palodzes ir kan-

niņa ar glāzīti. — Pie otra galda uz maza soliņa sēž pui-
sītis, lai asintiņa nekāpj galviņā; uz soliņa ir salocīts mai-

siņš, lai bikšu dibentiņš neizrīvētos. Tintes trauciņš ir

nopirkts jauns (par 6 kap.). Spalvaskātiņš tas pats, ko Iniņa

dāvināja. Gultiņā tagad ir pēlītis, tāpēc gultiņa tik augsta

un mīksta. Plāniņā Tu vari labāk saskatīt, cik liela ir is-

tabiņa: 6 soļi gara un 4 soļi plata (gluži kā kamera cie-
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tumā), gultiņa aizņem gandrīz ceturto daļu istabiņas, citas

bija par īsu, bet šī ir ļoti plata, 1. soliņš, 2. rakstāmgalds

(bet ir pavisam parasts virtuves galds), 3. gultiņa, 4,

krēsls, 5, galds, 6. dīvāns, 7. krāsns mūrītis (bet auksts),
8. krāsns, 9. drēbju pakaramais, 10. durvis (gluži šau-

ras), 11. krēsls, 12. logs (3-daļīgs), vienu rūti pat var at-

taisīt, kas šeit ir retums. Istabiņa ir garāka un platāka
par pirmo, bet tomēr vēl ļoti maza, tādēļ būs silta, jo
pie gultas atrodas krāsns (13.). 14. ir pakārta cepurīte.
Tāda ir mazā puisīša istabiņa. Šodien ir rožsmaržiņa, un

tāpēc mīļpūkiņa ļoti labi jāglabā. 12./IX 1662. Tu mīļo,
saldo Sirdsiniņ, ar savu mīļo kukainīša vēstulīti Tu esi

puisīti padarījusi tik labu, ka viņš jūtas jau pavisam ve-

sels un viegli un labi kā agrāk rožsmaržiņas [dienās]; sāk

jau pat slinkot, cepurīte atstumta gluži atpakaļ pakausītī;
tādi tie mazie ir, ja ar viņiem mazliet labāk apietas, viņi

tūliņ kļūst pārgalvīgi un nejauki slinki. Tā šodien puisītis
nekā nav darījis, tikai sašuvis uzvalciņa kabatu, uzklājis
paladziņu uz gultiņas un uzzīmējis istabiņu. Svētdieniņās

man vienmēr tā ir gājis: jo brīvāk jūtas, jo mazāk patīk
kaut ko strādāt, pat neviens dzejolītis nav ienācis prātā,
lai gan bija vēlēšanās, lasīju mīļās Pūkiniņas dzejolīšus.

(Pasaku mājiņa nāca prātā, un kļuvu sērīgs.) Vispirms
gribu atbildēt. Nīnai [parādu] vēl neesi atdevusi, laikam

nebija tik daudz naudiņas; es izrēķināju, ka Tev ir 200,
bet ir tikai 100. — Vai Kredītsabiedrība nemaksā 5%?
Tad Tev labāk vajadzēja pārvest uz turieni, jo 3 rubļi

gadā arī ir nauda; vai varbūt «Uļejā» (111 Kredītsabied-

rība) . — Vai Zālīte ir ierakstījis Amatnieku kases grā-
matiņā 3 rbļ. dividendes? — Grāmatiņas un naudiņu vairs

nesūti, mīļdvēselītmaigumiņ, tas taču maksā ļoti daudz,

un pagaidām, līdz novembrim, es esmu pilnīgi aizņemts

ar Zālītes darbiem un nevarēšu veikt nekā cita. — Kāpēc

mīļzeltmutiņa saka, ka puisītis esot slikti turēts? Ir taču

tik mīļi pūkāts, ka galviņa kļuvusi pavisam gluda un

actiņas mirdzošas. Bet puisītim gan jābūt labākam pret
savu mutiņu un jāvērš par labu tas, kas septembra sā-

kumā mutiņu skumdināja, tā jau ir tikai mutiņa, vienīgā
un svētā, mīļotā pūkmutiņa. — Rēķinus es īstenībā varu

uzrakstīt jau šodien: viens rublis laikam atkritīs no īres

(10 dienas es iztiku bez pusdienām saimnieces prom-

būtnes laikā, un šīs 10 dienas (tātad 1 rubli īres) viņa,

liekas, negrib rēķināt), un tāpēc būs tā: pusdienas un
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dzīvoklis — 11 rubļi, un viss pārējais līdz šim brīdim

(1/2 mēn.) 1.42; par visu mēnesi gan 3 rubļi. Ekstrā iz-

devumu man laikam nebūs, izņemot grāmatiņas. Pusdienas

un vakariņas vēl arvien ir ļoti labas un pilnvērtīgas, tā ka •
es pērku tikai petroleju, cukuru, pienu (skābo), reti pērku
maizi, galvenais izdevums ir pasts — 1 rbl. 30 kap. —- Šajā
laikā es nosūtīju arī 2 pastkartes ārzemju firmām (Berlīnē
un Vīnē) kā atbildes uz «Literarisch.es Echo» sludināju-

miem, pieprasīdams tulkošanas darbus (Vīnes Koresponden-
ces sabiedrība apņemas starpniecību ar izdevējiem); varbūt

pienāks kāds darba piedāvājums (maksāja tikai 8 kap.). —

Šeit uz stundām arī ir maza cerība, visvairāk pieprasa
mūzikas stundas, ar to Tu, dvēselīt, varētu šeit nopelnīt
s—lo5—10 rbļ. mēnesī. — Vai «Pausta» komentāri nevarēs

nākt nākamgad? Mums jau tagad būtu jāmeklē nākama-

jam gadam kaut kas tik viegls prozā, kāds bija Flama-

riona «Pasaules gals»
1. — Man būtu jāuzraksta Zālītēm

vēstule, Tu viņam to nodosi. Vai mums nebūtu no mums

piešķirtās naudas, lai gan neesam vēl saņēmuši, reklā-

mas pēc kādus rubļus jāparaksta fondam, kurš būs kā

patstāvīga biedrība? To varētu tūliņ nokārtot ar kvīti vai

arī vēlāk.

13. IX 1661. Mīļputniņ. Nupat saņēmu no mīļsvētās mu-

tiņas tik mīļu vēstulīti (no 5. IX 69.), pilnu ar pūkvārdi-

ņiem un glāstiņiem, tā ka puisītis kļuva pavisam kluss,

ne arī vairs slinks, bet. gan tik mīļš un starojošs kā mazs

dimantkukainītis, jāņtārpiņš, kas tumsā spīd. Tu esi tik

salda, tik dziļi sirsnīga, mīļo, svēto mutiņ, ka nezinu vairs,

ko teikt, vienīgi spilvendrāniņa zin, ko pasacīt (visas
vēstulītes tiek lasītas tikai gultiņā). Bet es gribu būt arī

stingrs, es mācos un sistemātiski vingrinos pārvarēt savus

noskaņojumus, sevišķi nervozos asaru izvirdumus, jo visi

uztraukumi, arī priecīgie, novārdzina, lai gan parasti vis-

mazākais prieks īpaši pacilā un spēcina. Mani ļoti aizkus-

tināja, ka arī maigmutiņa tāpat domā par slikto omu, kas

man periodiski uznāk; tas ir ienaidnieks, kuru tikai pama-
zām var uzvarēt, bet, ja svētajai mutiņai ir tādi paši
uzskati un viņa vairs nedomā to uztvert kā nepatiku un

ļaunumu manī, tad jau mēs spēsim ienaidnieku uzvarēt.

Psihiskais miers palīdzēs pārvarēt fizisko slimību. Līdz

šim psihiskās ciešanas man bija lielākais ļaunums, kad

es sevi līdz pagurumam nokausēju ar pašpārmetumiem,
pēc tam kad biju Tevi apbēdinājis ar kaut kādiem ļau-

niem izlēcieniem, drūmām vēstulītēm, —• viss bija cēlies
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tikai no nepārvarama, nervoza uzbudinājuma (galvas-

sāpes un bezmiegs vēl līdz šim nav pārstājuši). Katru

reizi pēc tādām drūmām, sliktām vēstulītēm Tu biji tik

bēdīga, ka es nezināju, kur dēties aiz sāpēm un pašpār-
metumiem. Kāpināta piktuma periodam iestājoties (lielā-
koties mēneša beigās pēc smaga darba un noguruma),
tas pats atkal atkārtojās: sliktas vēstulītes, kam pēc 2 ne-

dēļām sekoja Tavas skumjās vēstulītes, utt. Bet, ja Tu

tagad, būdama par mani veselāka, sapratīsi, kāpēc perio-
diski rodas mans sliktais garastāvoklis, saīgums un līdz

ar to arī sliktās vēstulītes, Tu neuztrauksies vairs par to,

un es no savas puses arī turpmāk vairs neuztraukšos. Tā

reiz beigtos un apklustu šī šausmīgā ciešanu un posta cir-

kulācija. Un mēs atkal uzelpotu kā cilvēki un iepazītu

dvēseles mieru. Tad vieglāk varētu arī fiziski atveseļo-

ties, un es varētu vairāk strādāt, sākt romāniņu, pārtul-
kot Tavus darbus, rakstīt kritikas utt. Varbūt tagad Tu

to visu labāk sapratīsi, mīļdvēseles Iniņ, un mums spīdēs
saulīte. Tava vēstulītē ir tik mīļa, jo tik pilnīgi glāsti reti

gadās; tiem arī reti jābūt, jo tas nozīmē, ka mēs atvese-

ļojamies. Mīļmīļo smarždvēselīt, Tu esi tik mīļa un salda

un dari mani veselu ar saviem mīļajiem vārdiņiem, bet

pati Tu esi tik vājiņa pēc visām raizēm, tik maz gulējusi,
kaut tikai tagad Tev dzīvoklī būtu miers. — Nopērc bro-

šūru par atjaunošanos, ja tā nav dārga. —- Es pārlasu vēs-

tuli, bet mani iztraucēja māsa. Garas sarunas par dzīvokli.

Tomēr nebaidies, mīļdvēselīt, es viņai nekā neapsolīšu,
viņa arī nekad nav minējusi to; tur esot gluži mierīgi,

manu Mīļiniņ. — Ir tik aizkustinoši dzirdēt mīļpūkiņas
stāstu par savu istabiņu, kā arī par puisīša krēsliņu, kurš

tur atrodas, par to, kā tiek sakārtotas saulespuķītes un

taupītas mazgājamās lupatiņas, mīļo, zelta mājputniņ, tādi

ir mājputniņi. Bildīte man nav uz galda, kā nekā vien-

mēr nāk sveši cilvēki, es to nēsāju sev līdzi kabatas port-

felītī, un mēs redzamies katru rītu un katru vakaru, un

tad es noskaitu savu rīta un vakara lūgšanu, un no de-

gungala jau ir tauku traipiņš, bet labi arī. Krūšu otra

puse savukārt apbruņota ar pūkvēstulītēm, un mazajā

portfelītī ir mīļās zīmītes; tā visapkārt ir talismaniņi. —

Nupat šeit uzzīmēto istabiņu es laikam atkal pametīšu un

nu pārvākšos šī paša dzīvokļa blakusistabā, kas gan mak-

sās 1 rbl. vairāk (tātad viss kopā ar pusdienām — 13 rbļ.):
ir gandrīz 3 reizes lielāka ar 9 (deviņiem) logiem, tātad
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ļoti gaiša, un ir vēl klusāka, bet ziemā var būt auksta

(vējš no trim pusēm), 9 logi, bez kaploga, ziemā vispār

nav vēdināma. Apsaldēšanās bija tikai iesnas, bet rudenī

man atkal būs reimatisms; tāpēc jau arī nopirkts siltais

krekliņš. Es nopirkšu vienīgi jaunas bikses, citādi drēbju

pietiks, valkāšu siltu veļu. Bet ko Tu, mīļpūkiņ, saki.

mammai tagad neesot ko dot? No pansionāriem vien viņa
taču nevar dzīvot, un Zāmuelam laikam ari nebūs nekā

ko dot no saviem nabaga 8 rbļ.; viņam laikam, gan par

formas tērpu būs jāizdod daudz naudas? Vislielākais, ja

papus dod no savas naudas. Es domāju, ka mēs gan ta-

gad varētu dot mazāk — ap 15 rbļ. mēnesī. — Vai es

Tev nevarētu nosūtīt tādus mazus tulkojumus kā Ūsiņš
2?

Pameklēšu vēl arī kādu romānu bibliotēkā, un Tu arī

atrakstīsi, kā ir ar Hēru3. — Kas ir «Austrumā», es vēl

neesmu saņēmis. — Izlasīju «Mūsu puisīti»4
un ļoti prie-

cājos, ka mīļmutiņa kaut ko tik jauku izmeklējusi. Vis-

pār, feļetons ir ļoti labs, atbildītes nopietnas, bet labas.

Puisītis nu ir redzējis, cik nerātni tādi var būt, un labo-

sies. Gribēju mutiņai sagādāt prieciņu un uzrakstīju vēs-

tuli mammai, nosūti. Mīļsvēto mutiņ, esi vesela, glabā
sevi labi savam puisītim. Visapkārt nokaisīts ar bučiņām.

Vēstules 3. lappuses augšmalā pierakstīts:
lelieku arī četras puķītes no puisīša, šeit ir jau pa-

visam kails, šīs bija dziļi mežā, kur tagad vienmēr eju

staigāt. Mīļmutiņ, dvēseles smaržiņ, mīļi, mīļi, mīļi.

4. lappuses augšmalā pierakstīts:
Ko nozīmē šī jaunā jūsmošana «Dienas Lapā» no «Hpiī-

oaATHHCKHH ahctok»
5
: latviešu dramatiķi Blaumanis, Du-

burs (!?), pēc tam tikai Tu! Ko nozīmē šīs blēņas? Du-

burs — dramatiķis? Taisni skandāls! Alunāns vispār nav

minēts. Es par to Zālītēm arī kaut ko teikšu. To izdarījis
kaut kāds Spriņģis, un pelēkais ēzelis6

to iespiež pat bez

jebkādas piezīmes. Mīļi, mīļi, mīļi.

33.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 16. (28.) septembrī

16. IX58. Manusirsnīgo..! Vakar pavisam aizmirsu pateikt,
ka pulksten 10 no rīta saņēmu telegrammiņu. Un vai Tu
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zini, Iniņ, tai pašā izsūtīšanas dienā es jau biju to izdarījis,
ko Tu teici, man gandrīz nejauši ienāca prātā doma, un es

pat brīnījos, kāpēc tas agrāk nenotika. Un nu arī mīļ-
dvēselīte domāja to pašu — tieši tajā pašā laikā. Arī

otra doma, ka kaut ko tādu vispār jāatmet, lai koncentrē-

tos sevī, šai pašā laikā man kļuva arvien skaidrāka; man

liekas, es esmu arī kādreiz rakstījis, ka mēs esam tikai par
daudz bailīgi, lai izrautos ārā. Bet tagad, sakarā ar mam-

mas apstākļu varbūtēju uzlabošanos, mums jo vairāk jā-
uzdrīkstas. Taisnību sakot, es esmu kļuvis daudz mie-

rīgāks no Tavas vēstulītes un no domām par iespējamo

glābiņu. Pašlaik vēl atliek šie 1 1/2 šausmīgie mēneši, ta-

gad, septembrī, man jāveic ik dienas 60 «Amora un Psi-

hes» rindas un bez tam tieslietu jautājumi un «Skans»;

pie «Amora un Psihes» vien es strādāju līdz pusdienām;

pēcpusdienā tieslietas, tā ka jūtos ļoti noguris un nevaru

rakstīt vēstulītes un skicītes. Tāpēc arī šodien nerakstu

vēstulīti, starp citu, es gaidu arī mīļdvēselītes vēstulīti,
kas šodien ir izpalikusi. Oktobrī darbs kļūs vēl riebī-

gāks, būs jāveic 1670 rindas, t. i., ja svētdienas būs brī-

vas: katru dienu 67 rindas un par katru rindu 1 kapeika,
mazāk nekā Vinters par savu muļķīgo smērējumu

1 ! —

Ar skicīti es esmu pavisam neapmierināts un jūtu tieši

bailes pie tās ķerties klāt, bez tam, pēc «Amora un Psi-

hes» ļoti ietekmē pēcpusdienas nogurums. Bet Tavs ma-

zais «Skats brīnuma, pasaulē» ir tiešām lielisks, ja tik

vien man radīsies patika, es to tūliņ uzsākšu. Rīt rakstīšu

vairāk un nosūtīšu arī tieslietu jautājumus. Pajautā, cik

jautājumu vēl nav iespiesti? Mīļsvēto mutiņ, galvenais,

neskopojies, ēd labākas pusdienas, netaupi uz ēšanas rē-

ķina, mīļo dvēselīt, glabā labi manu nabaga, mazo, svēto

mutiņu.
Daudz bučiņu no puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

34,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 19. septembrī (1. oktobrī)

19. IX 55 Tu manu svēto, brīnumaino sirdssmaržiņ! Šo-

dien, rožsmaržiņas dieniņā, Tu mani iepriecināji ar divām'
saldām pūkkartītēm (10. un 11. 64. un 63.). Šodien ari

puisītis jāpietur, lai pats varētu noturēt savu lielo cepu-
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rīti. Katra mīļā kartīte puisīti nostādīja uz vienas kājiņas.
Tagad gan viņš atkal stāv uz kājām, tomēr ne visai

stingri. Šonakt, kā arī pagājušo nakti, viņš gulējis tikai

3 stundas, faktiski tikai no pusvienpadsmitiem līdz di-

viem. Šodien ir gadatirgus, un tā visu pagājušo nakti

tika dzerts. Tāpēc arī šodien Tavs puisītis raksta vienīgi
pavisam mazu zīmīti, lai gan tādām mīļām, liegām dvē-

selītēm jau sen, sen vajadzēja saņemt mīļas, īstas vēstu-

lītes. Tu jau arī neesi radusi pie mazām kartītēm, tāpat

arī, ka tās tik nevienmērīgi saņem. Laikam gan pie tā

nekad nevarēs pierast, un sāpes kļūs tikai trulākas. — Šo-

dien esmu vēl jo priecīgāks par mīļkartītēm, jo tās vēl

visai maz ir iespaidotas no ciešanu reakcijas. Šodien es

būtu juties sevišķi smagi, bet nu tomēr esmu ļoti mīļš,

kaut gan arī vēl šodien neesmu varējis sākt skicīti. Ne-

kas pie tās vēl nav darīts, un nezinu pat, kā lai pie tās

nonāku. — No kā Tavs kuņģītis atkal saslimis? Vai no

satraukuma nekārtīgās vēstuļu piegādes dēļ, vai arī no

sliktas ēšanas? Ka tik nebūtu aiz abiem iemesliem. Uz-

raksti man, mīļdvēselīt, sīki, ko Tu ēd pusdienās, vakaros

un brokastīs. — Mani ļoti nomierina jūsu, Tava un Olgas,
labā satikšana. Kā tad tas nokārtojās, pēc tam, kad Tu

biji visu nojaukuši jūsu starpā. Ja pusdienas ir labas, ne

mājās mutiņas pagatavotas, un pieklājīgas par 9 rubļiem,

tad puisītis arī nomierināsies, bet pagaidām viņš vēl ir

ļoti norūpējies. Kāpēc tad kuņģītis piepeši kļuvis tik

slikts? Nākamajam gadam es nekādā gadījumā nedošu

Ibsenu1, jo nebūs labāk kā Adamoviča «OneraH». Dažu

rubļu dēļ man nav nekādas vajadzības, lai viņš iedomā-

tos, ka mēs esam konkurenti, un viņš varētu pielīdzināt
sevi man. Ja «Mājas Viesī» Ibsenu nevar uzņemt, lai to

nedara arī nākamgad, bet gan aiznāķamgad (1901.), vai

arī atdod Latviešu teātrim. — Ar Hamerlingu iznāk ļoti

muļķīgi. Šai mēnesī es jau ar pūlēm nobeigšu (ik dienas

60 rindas: agrāk es veicu 50 atskaņotas «Fausta» rindas.

Tagad man tāda sēnalu literatūra nepadodas viegli.), bet

man tiešām bailes no nākamā oktobra — ik dienas 66

rindas. Vai es nevarētu atstāt 1900, gadam? Kad lai taisu

skicīti? Tā pavisam jāpārveido un jāpārraksta. — Mīļput-
niņ, mierinot Tu saki, ka citiem ejot daudz sliktāk. Gri-

bētu zināt, kuri tad tie ir? Visi ir jauni un veseli, kam

nav ne par vienu jārūpējas. Es nejūtos ne jauns, nedz ari

vesels un bezrūpīgs. Kā tad mums veciem2 nekā nebūs

jāmaksā? Viņi taču nebrauks šurp? Tas jau skan tieši kā
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izsmiekls, ka Kristaps apgādāšot pats sevi, nabaga aklais

bērns. Ja Tu pārnāktu uz šejieni, tad mums jau arī ne-

būtu vairs darba, jo Tava alga atkrīt, es vairs nevaru

veikt tulkojumus. Rakstīt rakstus krievu vai citām avī-

zēm ļoti apšaubāmi un bez tam arī ļoti nogurdinoši. No

tā jau tagad sajūtu īstas bailes, man nepieciešama at-

pūta, jo spēki sāk izsīkt. Klāt nāk vēl reimatisms, lai gan

tagad ārstējos, elektrizējos un rnasējos (par velti). Ru-

nājot par taupīšanu attiecībā uz sevi, es to darīju tāpēc,
lai varētu Tevi piedabūt iet kādā pansijā, kur būtu laba

ēšana. Tas nenozīmē, ka man būtu nepietiekama barība.

Es jau rakstīju, ka man ir par 9 rbļ. labas pusdienas un

vakariņas, labākas nekā jebkad agrāk. Bet ar to taču

mani, dvēseles pūkiņ, nenomierināsi, ja teiksi, ka citiem

ir vēl sliktāk un mūsu ciešanas ir iedomātas. Lai Tevi

dievs pasargā no manām ciešanām. Es bieži baidos no

kaut kā gluži apkaunojoša, kur barības rūpes ir arī lie-

lākais iemesls. Es izjūtu vieglu riebumu, iedomādamies,

ka Tev tādi paši uzskati kā visiem lišķiem, kas mūs par

laimīgiem dēvē. Tavas domas ir, ka mūsu nākotne nemaz

neesot tik drūma, un es nezinu, cik tad gadu paies līdz

šai nākotnei. Nē, es negribu ietaupīt uz savas miesas un

asiņu rēķina un arī uz Tava ne, mīļmutiņ. Tam ir mazāk

un mazāk jēgas, jo vājāki mēs topam (Tev taču ari ir

pastāvīgie kuņģa traucējumi). Netiek jau ari taupīts va-

jadzīgo drēbju iegādei, kā segai, siltiem apakšsvārkiem,
kleitām utt. (Esmu dabūjis tikai pašaustās drānas, turklāt

vienkāršas. Vai gan arī siltāk nekā mums ir tiem
3
,

kam

nekā netrūkst, kas veseli un spēcīgi un kam nav ne par

vienu jārūpējas, izņemot sevi, turklāt vismaz ar 10 000 rbļ.

kapitāla, ko viņi saņem no Bisnieka kā pusi no «Dienas

Lapas» spiestuves peļņas.) — Arī uz to es nevaru pa-

ļauties, ka divos mēnešos, novembrī un decembrī, tā būšu

atpūties, lai varētu rakstīt romānu. Apdomā, ka es, par

spīti visstiprākajam satraukumam un slimībai, jau 3 1/2

gadus nepārtraukti esmu ļoti cītīgi strādājis un tagad,
kad vesels cilvēks sajustu nogurumu, man vēl veselu

gadu jāstrādā vēl daudz saspringtāki Un tomēr tam tā

jābūt, visvairāk tādēļ, lai būtu, ko ēst. «Bet citiem ir

daudz ļaunāk.» Vai tad Tu, Iniņ. neesi cietusi, ka gadiem

ilgi neesi varējusi kaut ko oriģinālu radīt, kaut arī ar

nesalauztu veselību? Vai tad tiešām citiem ir daudz ļau-
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nāk? Ak, Tu nabaga, nabaga, saldo mutiņ, vai tad tas

bija Tavs mierinājumiņš? Mūs ir uzturējusi tikai mūsu

neizsakāmā mīla vienam pret otru. Tā pastāvīgi auga, un

tas ir mūsu spēks, un, ja Tu domā, ka citiem šī spēka
nav un tādēļ viņiem ir daudz ļaunāk nekā mums, jā, tad
Tev laikam būs taisnība. Bet visā pārējā viņi mūs tomēr

pārspēj. — Esmu šausmīgi noguris, mīļo zeltprieciņ, rīt

rakstīšu labāku vēstulīti, kas mīļo, saldo mutiņu atkal

padarīs priecīgu. Kā jau es vakar rakstīju, man sākas sa-

kāpināts uzbudinājums, bet es to pilnīgi apzinos, un tas

ļoti daudz palīdz, lai tomēr būtu labs un mīļš. Saldajai mu-

tiņai nevajag būt bēdīgai, es jau gribu tikai sacīt, ka ne

ietiepības un muļķības dēļ mēs rūpējamies viens par otru.

Ja ir tik tālu šķirts, tad ar attālumu pieaug rūpes par
mīļoto, vienīgo mutiņu. Ja tikai Tu būsi šeit, tad jau vi-

sas ciešanas pēkšņi beigsies, un rūpes, kuras tagad šķiet
tik nomācošas, liks aizmirst tīri smiekliņi un svēt-

laime. — Es šodien rakstu jaunajā istabiņā, kas izskatās

ļoti pieklājīga, tikai ziemā būs auksta. Istabiņā ir puķes,
mēbeļu pietiekoši, gaišs, kas man it sevišķi patīk. — Cik

daudz no tieslietu jautājumiem Zālītēm vēl ir neiespiesti?

Šodien, kad es divos pamodos un nevarēju vairs aiz-

migt, es pārtulkoju vienu dzejolīti. Acis gandrīz krita

ciet, bet gars bija uzbudināts.4

Ja mazais puisītis tagad nebūtu tik apbrīnojami nogu-
ris, viņš mīļajai zeltmutiņai būtu paveicis ko labāku, bet

saldajai, svētajai Iniņai arī tagad jābūt, labai un mazliet

jāpasmejas, un jāsadod pa lielo cepurīti Mīļi arī. Esi ve-

sela, dvēselīt, turies labi, manu mutiņ1, mīļi, mīļi, mīļi,
no mazā, mīļā puisīša.

Vēstules sākumā pierakstīts:

Šeit ir tieslietu jautājumi un 2 puķītes, mīļsmaržiņ.

35.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 25. septembrī (7. oktobrī)

Trūkst vēstules sākuma.

Es domāju, ka man vienam šī intuīcija, iedvesma būtu

kaut kas no ārienes nākošs, svešs (piem., dzejolis «Kopš
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garas mūžības»), ko kā nopelnu sev nevara piedēvēt,
(No grūti izdomātām, gandrīz izspiestām domām, ar pū-

lēm iegūtiem vārdiem un saraustītiem teikumiem sa-

stādītie dzejoļi tiešām līdzīgi izstrādātam ievadrakstam,
tātad manam darbam un izpeļņai.) Mani pārsteidz, ka arī

Tev ir šī sajūta, lai gan vajadzētu būt pilnīgi dabīgi, ka

loģiski domājoša sieviete arī intuīciju un instinktu uz-

tver kā kaut ko neapzinātu, tātad svešu. Ja Tu vēl būtu

pavisam naiva, es domāju, ka šī sajūta Tevī nebūtu tik

izteikta; tā ir droša pazīme, ka Tu domā. Es ļoti priecā-

jos par šo atklājumu; ne tik ļoti par to, ka Tu domā,
bet gan par to, ka Tu esi man cilvēciski pienākusi tu-

vāk, es esmu Tevi uzskatījis burtiski par svētu un ne-

parasti apdāvinātu; tagad redzu, ka Tavs talants, lielā-

koties, ir Tevis pašas nopelns ar loģisku garīgu darbu.

Domāju, ka arī man kaut kas tamlīdzīgs būtu sasnie-

dzams, protams, ejot citu ceļu un citādā mērā. Katrā

ziņā Tev ir lielāki nopelni un Tu stāvi augstāk manās

acīs un vari man vieglāk palīdzēt, jo tad Tu spēj labāk

saprast manu psihi nekā kāda vienīgi naiva, intuitīva

sieviete, Tu man esi vairāk mutiņa un vairāk Iniņa, es

mīlu Tevi vairāk, Tu stāvi manām domām tuvāk no vi-

siem zemes svētumiem. Es arī ticu, ka tagad Tevi vis-

ātrāk sapratīšu un arī pats darīšu Tev ātrāk saprota-

mas savas domas. Es izjūtu siltuma un cerības pieplū-
dumu sevī. Es gribētu vēl daudz ko teikt, bet esmu

noguris. Kaut es varētu Tevi biežāk pamudināt tā sevi at-

klāt, tas uzreiz vairāk satuvina nekā gadiem ilga kop-
dzīve. Vēl kaut kas. Cilvēks ir pats pirmais, no viņa at-

karīgi mērķi — citādi izsakoties, tas ir apmēram tas,
ko es saprotu ar vārdu egoisms. Tu vari iedomāties,

Iniņ, kā mani iepriecina, ka Tu beidzot izsaki to savās

domās, turklāt neviena doma vairs nav modulēta. — No

Berlīnes kāda firma man atsūtīja tulkošanas darbu no

angļu valodas, honorārs vēl nav minēts, esot tikai mē-

ģinājums; pārtulkošu kādu gabaliņu (200 rindas), lai

gan es gandrīz neprotu angliski, bet jau iepazīšanās ir

laba. — Bet nu arī mīļputniņš tiks labi glabāts un klē-

pītī pūkiņāts ar daudz mīļām bučiņām un glāstiņiem no

puisīša.
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ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 27. septembrī (9. oktobrī)

27. IX 47. Manu mīļvienīgo, zeltaino mīļputniņ, .. vēl

arvien es nerakstu Tev vēstulīti, bet tādu mazu kartīti,

gaidu Tavu vēstulīti un steidzos tagad, pēdējās dienās,

ar darbiem, lai beidzot varētu sākt skicīti. Tad jau šo-

vakar nosūtīšu Hamerlingu, nupat kā beidzu; bez tam

vēl šai nedēļai jāveic tieslietas, tātad nevarēšu atpūs-

ties, jo rīt jābeidz tieslietu jautājumi un tūliņ jāsāk ski-

cīte. Tagad atkal guļu labāk, bet kuņģis ir drusku ne-

pakļāvīgs. Ja tā turpināsies, tad es vēl tikai oktobrī va-

rēšu veikt 3 beidzamos Hamerlinga dziedājumus; ir vēl

pāri par 1600 rindu, tātad ik dienas 70 rindas. Ja ari no-

vembrī es nekā neieņemtu, tad tomēr man vajadzēs at-

pūsties. — Viss atkarīgs no tā, kā tikšu galā ar ok-

tobri. — Pašlaik jau sākas slikts laiks, auksts un slapjš;

istabā, lai gan vakar tika kurināts, ir tikai 10 grādi sil-

tuma; es sēžu uzvalkā un rītasvārkos. Ja stāvoklis ne-

uzlabosies, pārvākšos atkal atpakaļ savā mazajā ista-

biņā, kuras zīmējumu Tev nosūtīju; ja arī tur ir maz

gaisa (tur ir viens kaplodziņš), tad tomēr tur ir 2 krās-

nis un tātad daudz siltuma. — Puisītis vēl ir ļoti mīļš
un labs no daudzajām mīļdvēselītes pūkvēstulītēm un

neskumst nemaz par šīsdienas mīļkartītes izpalikšanu;

vienīgi mazliet bailes, vai tik mīļmutiņa nav ļoti nogu-

rusi, jo ir nopūlējusies ar skicīti un ir uzrakstījusi ari

tik daudzus ievadus. «Sestdienas feļetons» 1 18. IX ir ļoti

jauks, sevišķi atbildes — ļoti cildenas un tomēr piemī-
līgas. «Ķeizara ceļojums» arī ir jauks, tāpat arī dzejo-
līšu tulkojumi.

2
— Puisītis kopj un ārstē sevi arvien

vairāk; pašlaik licis parakstīt bromu ar salicīlu; bez tam

vēl līdz ar masāžu piekop] ārstniecisko vingrošanu; tu-

ras ļoti labi. Tāpēc lai mīļsvētā mutiņa rūpējas vairāk

par sevi un ir laba, mīļi, mīļi, mīļi.

Ar daudzām saldām bučiņām viss nokaisīts, un labi

ari.
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37.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 28. septembrī (10. oktobrī)

28. IX 1646. Dimantametistiņ!

Manu vienīgo, svēto, svēto mutiņ, šodien saņēmu Tavu

19.—55. mīļvēstulīti un līdz ar to arī mazu 20.—54. kar-

tīti, tās mani tā aizkustināja kā vēl nekad šajā jūtelī-
gajā laikā. Tu svēto, svēto mutiņ, Tava vēstulīte ir pilna
brīnišķas, gandrīz neaptveramas mīlas pret savu puisīti,
bet līdz ar to arī neizsakāmi skumja, gluži mēmi skumja,
klusi rezignēta, ar nolaistām rociņām, ka sirds man vai

lūst. Tu izmisīgi nežēlojies, nemētājies ar rociņām un

kājiņām, nebaries un neaizvaino savu pašas Iniņu, kā

es to viemēr mēdzu darīt, būdams bēdīgs un slims, un

tieši tas ir tas, kas man liek apzināties Tava stāvokļa
nebeidzamās šausmas; būt garīgi gluži vienai, slimiņai
un vājiņai, un turklāt tāds puisītis, kas Tev sagādā tik

daudz sirdssāpju, Tevi aizskar un Tev rupji uzbrēc un

kuru Tev tomēr jānes vienmēr uz rociņām, un kuru

Tu tomēr stipri mīli, bez Tevis viņš nevar eksistēt. — Es

jau izvēlējos brīdi, kad esmu pilnīgi mierīgs, bet ar lie-

lām pūlēm uzrakstīju tikai pāris rindiņu, mani smacē

asaras, ja neļauju tām ritēt, turklāt šai laikā man ne-

kādā ziņā negadījās raudu lēkmes, jūtos ļoti labi, kaut

gan jau ir mēneša beigas, tas laikam gan ir masāžas

un elektrizācijas nopelns. Bet, kaut mazliet iedomājoties
Tavu postu, manī tomēr viss atkal sažņaudzas, nabaga,

nabaga mutiņ! Bet turpmāk, mutiņ, Tu vairs nedrīksti sa-

ņemt tik sliktas, muļķīgas vēstulītes, kā 10.—64. saņēmi,
pēc tās vēl viena vai divas būs sliktas, bet nu tas vairs

tā nebūs, masāža un zāles man tomēr palīdzēs, un arī

beidzamais darba mēnesis, oktobris, man nekaitēs, bet no-

vembrī es pilnīgi atpūtīšos. Jau tagad, pēc 1 x h nedēļām,

mani roku muskuļi no masāžas kļuvuši stingrāki! Tātad ir

cerība, tas vien jau atdzīvina. Tātad nerūpējies, dvēseles

mutiņ, par puisīti, ja vajadzēs, arī decembrī viņš nekā

nestrādās, kaut arī mazāk nopelnīs. Bet mutiņ, mutiņ,

kāpēc Tu esi tā panīkusi, kāpēc neesi rūpējusies par

sevi pašu? Tavs kuņģītis taču gandrīz veselu nedēļu ir

slikts, jo esi atmetusi labās pusdienas pie Brinkas un
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tagad ēd slikti. Vai tad tas tiešām ir uzklausīts un iespē-

jams, ka es pašlaik pielieku visus savus spēkus, lai tiktu

uz augšu: labāka istabiņa, labāks uzturs, masāža, zāles,

pat pilnīgas brīvdienas un atpūta novembrī un decem-

brī, un Tu, Tu, mutiņ, kas vienīgā mani uztur, kuras

dēļ esmu pielicis visus savus spēkus, ciet badu un, tā-

pēc saslimsti un paliec mazasinīga! Vai lai es pārtieku,
mutiņ, no Tavām asinīm? — Ko Tu man, dvēselīt, no-

dari? Tas viss ir tik bezjēdzīgi un paradoksāli, ka ne-

spēju to nemaz izteikt. Tūliņ visam jāmainās, nekavē-

joties, Tev tūliņ jākļūst veselai, nerēķinoties ne ar ko,

pat ar naudu. Ja es tūliņ pēc tam, kad Tu būsi saņē-
musi šo vēstuli nesaņemšu nomierinošu atbildi, es tele-

grafēšu un darīšu visu, lai piespiestu savu nabaga saldo

mutiņu atveseļoties, neciest badu un nesalt. Tu zini bei-

dzamo līdzekli: es atmetīšu visu dziedināšanos, labo uz-

turu un dzīvokli, ja nevarēšu Tevi piedabūt atmest ba-

došanos un salšanu. Vairākkārt pēc tam es rakstīju
vēstulītes un žēlojos par mūsu sliktajiem materiālajiem
apstākļiem, un biju apmierināts kaut kur ietaupīt kādu

rubli, bet Tu man vienmēr rakstīji, ka gādāšot par sevi

puslīdz pieklājīgi; Tu jau nekad nežēlojies, un nu iznāk,

ka esi ieguvusi kuņģa vājumu no neregulārās ēšanas,

pārejot no labā Brinkas ēdiena uz pašreizējo. Mīļo,

maigo, svēto mutiņ, apžēlojies par manu mutiņu, gādā
labi par viņu un kop taču arī. Ko tad līdz visas mūsu

neizsakāmās ciešanas, ko līdz visi pāri plūstošie, mīļie
pūkvārdiņi, ja tie nespēj uzturēt divus mīļus putniņus
veselus? —- Es tikai baidos, vai ar šo atkal neesmu aiz-

vainojis savu saldo samtpūkiņu, Tu tagad esi kļuvusi
tik brīnumaini trausla un smalka kā balti zīda pavedie-

niņi, un es vēl arvien esmu tikpat neveikls un skarbs,

mutiņ, mutiņ, kad gan es spēšu Tevi glabāt tik labi, kā

es to vēlētos un kā Tev, saulīt, nepieciešams? Domājot

par to, man vienmēr kļūst gluži skumji. Kā Tu, Iniņ,
izcietīsi smago šķiršanās laiku? Tu tik neizsakāmi ciet

savā liegajā, smaržīgajā dvēselē no ikdienas uztrauku-

miem, šķiršanās, rūpēm, vientulības un aukstās apkār-
tnes. Šīs domas par Tevi mani bieži pārņem līdzīgi iz-

misumam, tad es domāju par to, cik mēs esam sīksti

savās ciešanās un izturībā, kaut tas vienmēr tā būtu.

Mīļmaigumiņ, Tev jāiekārtojas tā, lai Tu jau februāri

brauc, tūliņ pēc Deglava, 1 citādi Tu varēsi atbraukt tikai
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kļūstu pārāk mīksts, labāk beidzot atbildēšu uz mīļvēs-
tulīti. Tas ir mierinājums, ka mutiņa arī svētdieniņā
sevi mīļi glabājusi, ir ļoti mīļi teikts — pasaulītes kā-

jiņas stipri nedauzās, bet grīdiņu gan pati nekad ne-

drīksti mazgāt! Būtu gan ļoti mīļi un pūkīgi rakstīt die-

nasgrāmatiņu, bet Tu esi tik slimiņa, labāk puisīša dēļ
vairāk guli, puisītis ļoti priecāsies par mutiņas atpūtu.

(Es pēkšņi esmu kļuvis kā īsta asaru vācele.) Nebaidies,

Iniņ, no laucinieciskuma, Tu jau ar katru dienu kļūsti

arvien liegāka, es to saskatu ik vēstulītē, un vēl ma-

zāk rūpējies par to, ka Tev nepatīk pašas uzrakstītais,

es Tev vēl nesen rakstīju, cik dziļi mani aizgrābj viss,
ko Tu raksti, ka Tu taču visiem esi paraugs, tikai vajag
vairāk laika. Viss taču ir objektīvi patiess, ko savās

vēstulēs esmu rakstījis par Tavu talantu, tik ļoti pirmat-
nēja, viegla un turklāt visu aptveroša, dabiska un naiva

[cita] nemaz vairs nav, citu daiļrade (sevišķi mana) ir

tik izmocīta, bet Tu ik brīdi vari domāt pantos, Tu pati
esi kā iemiesota poēzija, visa Tava dzīve, Tava būtne

ir dzeja, tā es iedomājos Gēti. Visi citi, kā Puškins saka,

ir dzejnieki tikai pa laikam, sajūsmas brīdī, bet Tu esi

vienmēr. Padomā par to, mīļdvēselīt, un Tu piekritīsi
man, ka man ir taisnība. Dzeja padara Tevi kā perso-

nību tik apburošu, un tagad, kad Tu pilnīgi esi sevī at-

modusies, tā atkal ir dzeja, kas Tev piešķir tik brīnu-

mainu labestību un maigumu. Jau no dabas Tu esi laba,

maiga, poētiska, es gribu un man jātop par tādu pēc

lielām, pūlēm, ciešanām un dažādiem mākslīgiem līdzek-

ļiem; pašos pamatos Tev nav taisnība par divām sievie-

tēm2, ka tikai tai jākļūst labākai, kura jau laba bijusi

un taps vēl arvien labāka, ka tā ir augstākā. Manī un

man līdzīgos var redzēt pūles, kas bija jāpieliek, lai kļūtu

labestīgi un smalki, un vienmēr kaut kur rēgojas kāds

agrākās, netīrās, rupjās veļas stūris no smalkās, baltās

krekla apkaklītes. Arī šai ziņā Tu esi pilnīgi dabiska,
viss Tevī ir tik pašsaprotams. Tāda tu esi, kā īsta pū-
kiņa [uz vēstules uzlīmēta balta pūka], un tāds esmu es,

kā mākslīgi pūkots papīrītis [uz vēstules uzlīmēts izro-

bots papīra gabaliņš]. (Puisītim būtu liels prieks, ja va-

rētu redzēt mutiņu smejamies par šo rupjo pierādījumu
ad oculos3

, laikam jau tagad drusciņ smejas.) — Iniņ,
Tu brīnies, kā es rakltu dzejolīšus, •— es ēdu labi, bet
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mutiņa saka, ka, Tev jau būtu apetīte, bet — nedod ēst, kā

lai nepaliek mazasinīga, un vēl tik smagi strādājot?! Tā

ir, mīļsamtpūkiņ. Ar «Faustu» ir noticis pārpratums: es

jau nemaz nedomāju, ka Tu apskaud manu vārdu, tieši

otrādi, es dažreiz esmu apskaudis Tevi, jo nespēju Tev

tuvoties un nevaru būt Tavās acīs nekas cits kā vienīgi
nabaga tulkotājs; es arī nesaku, ka Tu to pieprasi, bet

es gribētu kaut ko arī Tev piedāvāt pretim savā per-
sonā par to neizsakāmo mīlu, labestību un palīdzību,
kuru Tu man sniedz un sniedz. Tāpēc es gribētu rakstīt

romāniņu, gribētu lielu brēku «Fausta» dēļ, lai cilvēki

arī zinātu, ka tas ir Tava vīra darbs. Es esmu lepns pēc
dabas un gribētu Tev kaut ko sniegt pretim, galu galā,
tas pat nav arī tā, bet es mīlu Tevi kā puisītis, un es

gribētu mutiņas acīs visu veikt jauki un labi, lai muti-

ņai sagādātu prieku. Slimības laikā tas viss izpaužas tā-

pat kā tad, kad es jūtos vesels, bet tikai sāpīgos iz-

kropļojumos, kur labais nemaz vairs nav saskatāms, jo
beidzamajā pamatojumā pat katrai darbībai ir kāds la-

bais motīvs, un, darot sev visvairāk labu, arī citamdara

labu. — Es jau jūtos noguris, tāpēc viss izteiktais iz-

nāk tik neskaidrs un izplūdis. — Vai man vēl nākam-

gad nepārtulkot «Talismanu» Zālītēm un teātrim? — Ko

gan citu Zālītēm dot? Un kaut kas taču ir jādod, sevišķi

tagad, kad saņem prēmijas. (Drīz es rakstīšu arī Zālītēm

vēstuli.) Padomā, mīļdvēselīt, ko lai Zālītēm dod. Ro-

mānu tulkošanai varbūt spēšu sameklēt. — Pie Trei-

landa katrā ziņā aizej, tas Tev var ļoti noderēt. — Vai

Tev mājās ir klavierītes? Tu teici, ka kādu stundu spē-

lējot. — Tas taču būtu ļoti skaisti, un mani ļoti ieprie-
cinātu. — Zālītēm Tev tūliņ jāuzrāda rēķini, nenogaidot
mēneša beigas, vai arī, ja daudz sanāk, mazas summas

paraksta vieglāk. — Naudiņu labāk noguldi Komerc-

bankā nevis Latviešu biedrībā; Komercbanka maksā

gadā 5%.— Vai Tu nevari, naktī atmozdamās, ieņemt

bromu? Tā es darīju, un bija labi. — Ir mierinājums, ka

mēs saņemsim valsts pabalstu, bet Tu laikam gan nesa-

ņemsi nekā, jo nedzīvo šeit. «Austrums» man ir atsū-

tījis to burtnīcu, kurā Niedras priekšlikums
4
,

vairāk

nekā, kas taču ir ļoti muļķīgi. Es rakstīšu Aronam, ko

gan tas nozīmē, pašu priekšlikumu nemaz neminot.

— Vācu firma atbildēja, bet jautāja, cik es rēķināšot

par tulkojumu no angļu valodas. Savu cenu tā nesaka.
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Es atbildēšu: 15 rubļus par loksni, jo tā par romānu tul-

kojumiem maksā krievu laikraksti. — Šodien es vēl uz-

rakstīju tieslietu jautājumus, rīt sākšu skicīti, bet ļoti

maz laika, jo oktobrī ik dienas jāveic 70 rindas Hamer-

linga. Es negribu pārpūlēties. — Puisītim jociņš ļoti pa-

tika, ka Zālītes runas laikā Draugu biedrībā visi logi
drebējuši, tikai gribētu zināt, vai arī mācītāji tāpat ne-

drebēja? — Tā, nu puisītis ir izkliedzies, izžēlojies un

iztrakojies, ir noguris trakojot un ies gulēt. Mīļmutiņa

tiešām lai vairāk rūpējas par sevi un glabā sevi. Daudz,
daudz mīļu bučiņu no Tava mazā, mīļā puisīša, labs arī.

Mīļi, mīļi, mīļi.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Vakar nosūtīju «Amoru un Psihi» un tieslietu jautā-

jumus, [šodien] arī ies līdzi tieslietu jautājumi.

38.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 29. septembri (11. oktobri)

29. IX 1645 Dvēseles smaržiņ!

Manu mīļsirsnīgo, vienīgo, svēto mutiņ! Tavas brīniš-

ķās, skumjās vēstulītes no 19./55. un 21./53. mani ļoti

uzmundrināja, pacēla un aizgrāba. Tās man parādīja
manu svētumiņu pavisam jaunā gaismā, kas mani dziļi
satrieca. Man ir neizskaidrojamas bailes, ka tikai manu

vienīgo dzīvību, manu svētlaimi un cerību arī nepārņem

viņas puisīša šaubas, kurās tas iestidzis un netiek ārā.

Tu esi mans vienīgais svētumiņš, mana dvēseles smar-

žiņa, jo esi veidota no vesela gabala. Tāpēc Tu esi ve-

sela un sveika, iekšēji stipra un droša. Kā tad Tu tagad

gribi nodoties šaubām pašai par sevi, tāpat kā Tavs na-

baga saplosītais puisītis? Ar Tavu vareno, pastāvīgo pa-
līdzību es laužos no tām ārā, un nu Tu pati gribi tām

nodoties? Tas jau līdz šim bija mūsu glābiņš, ka Tu esi

tik neskarta, vienmēr atrodi palīdzību sevī, kā arī spī-

tību ārkārtējos gadījumos. Tāpēc Tev ir tik vienkārši

un viegli svētai būt, kamēr es pie tā nekad nenonākšu,

Tu, manu dzīvo glābiņ, saldo, pūkīgo ametistiņ. Mīļmai-

gumiņ, Tu saki, ka Tev esot parasta, vāja un gļēva
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daba, ka nevarot saraut saites ar draudzenēm. Vispirms,
nevar būt runa par parasto, jau it nemaz ne. Ir par

daudz muļķīgi kāda nenozīmīga, slikta noskaņojuma dēļ
piedēvēt parasto cilvēkam, kas kļuvis svēts, neredzēts

talants un tik naivi pilnvērtīgs cilvēks, kādi attīstīsies pil-

nīgi tikai nākotnē. Tu esi vesela cilvēka ideāls, kā arī

vesela, patiesa dzejnieka ideāls, kas ir dzejnieks ikkatrā

kustībā, ne tik vien tā saucamajos nelaimīgajos vai lai-

mīgajos sajūsmas brīžos. Vienīgi Tu jau tagad spēj dzī-

vot ideālu dzīvi bez kādas kaulēšanās. Tāda Tu esi, Iniņ,

un es Tevi esmu pareizi, nešaubīgi iepazinis. Kā Tu jau

pati minēji, tas nav norisinājies ātri. Es Tevi agrāk no-

vērtēju par zemu, bet Tu arī ātri un stipri attīstījies, se-

višķi beidzamajā (cietuma) laikā. Es Tevi nebūt neap-

skaidroju: zinu, ka neesi svēta no debesīm nākusi, bet esi

panākusi visu ar pašas spēku, un tas, protams, daudz mal-

dās, kaut ir jau apzinīgs kļuvis. Turklāt pašlaik Tu esi

atplūdu laikā, esi slimiņa un nespēcīga. Tikai tāpēc Tu

baidījies no Olgas. Starp citu, lieta jāņem arī no prak-
tiskās puses. Ja jau viņas Tevi netraucē un draudzība ne-

tiek asi lauzta, tad jau dzīvoklī ir labi dzīvot. Naudas

jautājums nekrīt svarā, bet nepārpūlies ar saimniecības

rūpēm: vārīšanu, grīdu mazgāšanu, malkas uznešanu utt.

Tad paliec turpat, jo garīgi Tu taču jau esi atbrīvojusies.

Es jau būtu ļoti priecīgs par tādu soli, bet Tu, kā spēka
cilvēks, žēlojies par pussoli. Ir ļoti skaisti, ka esi atklā-

jusi savu pašapmānu, bet man nesaprotamas Tavas cie-

šanas, kas izriet no skaidrās atziņas. Tāds īgnums lielāko-

ties, taču sastāv no prieka un spīts: ahā, nu esmu tevi

notvēris, tātad tas bija tas, tas man jādara, lai progre-
sētu. Tās ir manas pastāvīgās domas. Domāju, ka Tev jā-

izjūt vēl vairāk spīta, kas ir ļoti patīkama sajūta. Tu saki,

ka Tev esot «vāja un gļēva daba». Tātad Tu arī nepazīsti

pati sevi. Tu esi ļoti laba un laikam gan aiz labsirdības,

lai Olgu neskumdinātu, neesi pārtraukusi sakarus ar tām.

Ļoti daudz Tevī izskaidrojams ar labestību, ko varētu sa-

prast arī kā vājumu. Tu taču neesi vāja: padomā tikai

vairāk par sevi (cietuma laiks un tagad vienatnes dzīve

Rīgā, lai vēlāk salidotu kopā). Esmu vairāk domājis par

Tevi, un Tu esi mans pirmatnīgais spēks, kas sveras uz

nervozitātes pusi. Vienīgais secinājums no tā būtu —

vairāk ēst, vairāk miera, ātrāk lidot pie puisīša. Tad Tu
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atkal būsi tik dimantskaidra un cieta, mirdzoša, svēta mu-

tiņa arī savas pašas acīs. Un tad «pašas vājuma apziņa
esot riebums» nav pareizi teikts, bet «ir spīts un solis uz

priekšu pilnīgam, apzinīgam spēkam». — Biju pirtiņā, bet

nokavējos un tagad rakstu ļoti pavirši, lai vēl šodien no-

dotu. Tāpēc mutiņai tas būs tikai vājš mierinājums. —

Tava svārstīšanās starp straujumu un jūtu svētlaimi svešu

cilvēku klātbūtnē — ir tīra nervozitāte, kam nav nekāda

sakara ar raksturu. Ko tikai lai saku par sevi? Tavs stā-

voklis ir šāds: garīgi dziļi vientuļš, pirmatnīgi spēcīgs,

augsti dzejisks, dziļi jūtošs, maigs cilvēks pirmoreiz pa-

dodas vājinātu nervu (no darba un ciešanām) iespaidam
un raksta, — tieši tāpēc, aiz paraduma vadīt sevi ar savu

spēku. — Visu uzvelt savam «vājam raksturam» (spē-

kam) ,
kaut gan pastāv vienīgi fiziski cēloņi. Agrāk kaut

kas tamlīdzīgs bija arī ar mani, jo es arī uzskatīju, ka

man ir ļauns, strīdīgs, vājš raksturs, — nekā tamlīdzīga.
Nu Tu tagad redzi, Iniņdvēselīt. Nezinu, vai varēšu Tev

ar šo vēstuli kaut kā palīdzēt, jo rakstu par ātru, vēlāk

visu panākšu. — Ar dāmu ir tas pats. Tu esi vairāk nekā

dāma. Tu esi cilvēks un labs arī. Dāma ir tikai cilvēks,

kas kļuvis sekls un ļauns. Dāma Tev vajadzīga vienīgi
tiktāl, lai spētu aizsargāties pret ārējo pasauli, ja tā Tev

uzmācas. Citādi dāma ir riebums. Visa mana dzīve ir

vērsta uz to, lai taptu cilvēks, un Tu gribi apskaust dāmu?

Manī ir daudz no dāmas, t. i., vēsums, ko Tu manī pie-

peši saskatīji, ļaunais un pamatā vājais, eža adatas. Mīlu

Tevi tik neizsakāmi tieši tāpēc, ka Tu esi cilvēks, piln-

vērtīgs cilvēks, un nemaz neesi dāma. Vienīgi pašaizsar-

gāšanās dēļ Tu vari atļauties būt dāma. Tas ļoti imponē

muļķiem, un aizsargā tikpat labi kā silts lapsādas kažoks,

bet -kažokā jābūt bērnišķīgam, cilvēcīgam, mīļam, saldam,

smejošam putniņam. Galvenais ir būt putniņam, jo kažoku

var nopirkt. Tāpēc mana māsa ir tik nožēlojama, ka vi-

ņai ir vienīgi kažoks un putnu biedēklis iekšā. Tavs salī-

dzinājums ar Hildebranda dziesmu1
mani ļoti silti noska-

ņoja, un es ļoti smējos par to. Jā, tā Tev jārīkojas un

jāsāk tur, lai nebūtu tabula rasa. Mani tas arī ļoti nomie-

rina. Redzu, ka Tu esi stiprā Iniņa, kas neļaujas ekstrē-

miem. Tāpēc neizsamisti, nedomā par riebumu. Tev tas

nepiestāv, saldo mutiņ, pūksamtmaigumiņ! Raksti dienas-
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grāmatiņu, ja tikai tas Tevi nepiepūlēs. Ar to mēs kļūsim
daudz tuvāki. Es zināšu Tavas domas un spēšu Tev daudz

vairāk palīdzēt, drīzāk Tevi saprast un cienīt, nedarīšu

Tev nekā ļauna, neapvainošu Tevi kā tagad, bieži labi

domādams, un tāpēc, ka pazīstu Tevi, kā arī saprotu par

maz. Man bija ļoti patīkami, ka mans dzejolītis Tev bija

pa prātam. Bet tas no Tavas puses ir pārspīlēti teikts, ka

Tu arī varot kaut ko, kā Tev liekoties. Tev nevajag smel-

ties sajūsmu no maniem dzejoļiem, bet gan vienīgi man

pašam no Tavas lieliskās poēzijas, Tu esi manī iededzi-

nājusi kvēli, kas gaiši deg. Tava dzīves straume ir tā, kas

vienīgā plūst manī. Ja Tu neplūsti, tad man nav nekā,

kas manī varētu plūst, viss sabiezē. Esi vesela, mīļmutiņ,
drīz rakstīšu vairāk. Tavs mīļais puisītis.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Šeit tieslietu jautājumu beigas.

«Zilganas dzirksteles» neatdod, nav izstrādāts. Mīļi un

labi arī.

4. lappuses augšmalā pierakstīts:
Šeit kāds nomaldījies dzejolītis dimanta mutiņai.

Jā, riet.
..

Jā, saule riet, ak, ātri riet,

Un augšā nakts un baisma iet,

Jā, riet, gan riet — bet tomēr reiz aust —

Zibošām pātagām nakti šaust!

39.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 4. (16.) oktobrī

4. X 40. Mīļzeltprieciņ, manu.., šodien atkal esmu at-

sācis darbu, 70 rindas no «Amora un Psihes» katru dienu,

strādāju ari vakaros. Rit vēl izsūtīšu Gorkija biogrāfiju 1
,

kura katrā ziņā būtu jāievieto kā ievads vai epilogs
«Ērgļa dziesmai». (Tas bija domāts «Zelteņu kalendāram»,

tāpēc vēl jo vairāk tas ir uzņemams, jo man nebija iespē-

jas nobeigt skici.) — Laiks atkal ir mazliet uzlabojies, un,

tā kā jau kurina, var iztikt ar istabiņas 14°. Istabiņa ir

liela, un griestos izveidots caurums, kaut kas līdzīgs ven-
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tilācijai. Es eju arī pastaigāties un uz masāžu un barojos
ar miltu zupām, arī pusdienas un vakariņas vēl ir gluži
labas. Es varbūt varētu atrast kādu vietu ar labāku

ēdienu, bet istabiņa toties atkal ir mazāka un mājā 3

gadus veca meitene, arī zēns (12 g.), kas mācās mājās.
Vēl būtu kāds dzīvoklis, par 3 rbļ. — istabiņa, bet tur

neviens neiet, droši vien tai ir kāds trūkums; es arī vēl

neesmu to redzējis. Šeit es maksāju tikai pusmēnesi uz

priekšu, tā ka neesmu saistīts. — Ar bezmaksas zālēm

pagaidām arī nekas neiznāk, bet es vēl apvaicāšos. Es

gribu arī dabūt no ārsta atsauksmi par savu veselības stā-

vokli, lai mani pārvieto kaut kur uz Kaukāzu, Astrahaņu

vai tamlīdzīgi; šajā sabiedrībā man ir neciešami dzīvot,

un beidzot taču arī visa masāža un elektrizācija nepalīdz
tādās nepārtrauktās ciešanās. — Vai mana mīļsvētā mu-

tiņa jau drusku brīvāka no darbiem? Galu galā, Tu var-

būt esi vēl vairāk noslogota ar darbiem, tā kā redakcijā
tagad ir 1 cilvēks mazāk2

,
un Tu arī lauzīsi [līgumu]. Mīļ-

svēto mutiņ, klausi taču savam puisītim vismaz šai ziņā,

labāk ēdot un rūpējoties par savu veselību. Daudz mīļu

bučiņu no puisīša mīļmutiņai, mīļi, mīļi, mīļi.

40.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 9. (21.) oktobrī

9. X 35. Mīļzeltaino, ...Rīt es domāju pabeigt dažus ties-

lietu jautājumus un nosūtīt Tev, varbūt Tu varētu kādreiz

pajautāt, cik reizēm (cik numuriem) vēl ir materiāls, ja

priekšdarbi būtu veikti 3—4 numuriem, es varētu kādu

nedēļu izlaist, lai vieglāk tiktu galā ar «Amoru un Psihi».

Nākamās nedēļas vidū man jābeidz «Amora un Psihes»

ceturtais dziedājums; tad tikai vienas dienas man pie-
trūktu piezīmēm. Vislabāk būtu katru dienu rakstīt pie-
zīmes pensumam, bet tas neiet. — Laiks vēl arvien lie-

tains un auksts, bet varbūt drīz kļūs saulaināks. Dubļi

tagad esot kā saka saimniece, iet var tikai pa

trotuāru, bet nav jau nemaz tik ļauni, ka, dzīvojot pil-

sētā, katrā ziņā būtu jāpērk zābaki. Ārpus pilsētas, pro-
tams, nevarēs ilgi staigāt bez gariem zābakiem. — Rīt

vēl man būs brīva diena, te caurbraucot viesosies kāda

aktieru trupa, un tad Tavs puisītis arī aizies uz turieni,
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tas maksās 40 kap. — Novembra sākumā — tad man būs

jābeidz šis darbs — atsūti man visus manus dzejoļus, arī

«Nākotnes cilvēku», es jūtos vientuļš bez savas pagātnes
un gribētu ar to norēķināties. Ja Tu gribi, Iniņ, vari sev

pārrakstīt. — Līdz šim Tavas mīļās vēstulītes regulāri pie-
nāk 1 dienu vēlāk, tagad arī kartīte vairs nepienāk īstajā
laikā kopā ar avīzēm (taču tur varētu būt arī citi

iemesli). — Drīz manai mīļajai pūkmutiņai būs brīvāks

laiks, kā Tu rakstīji, tad Tev katrā ziņā jāķeras pie prē-
mijas ludziņas; vēl jau ir laiks, un Tu strādā tik ātri.

Tas Tev man jāapsola, mīļo samtpūkiņ, to es Tev atkār-

tošu katrā vēstulē un vajadzības gadījumā pat «speršu
soļus». Esi vesela, mīļsvēto mutiņ, kop sevi labi savam

puisītim.

"Vēstules kreisajā malā pierakstīts:

Ar bučiņām nokaisīts, mīļi, mīļi, mīļi.

41.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 10. (22.) oktobrī

10. X 34. Rožsmaržiņ!

Zeltdimantstariņ, samtpūkiņ, sirdsasintiņ, es šodien sa-

ņēmu 2 mīļas pūkkartītes (no 30. IX 44. un 1. X 43.), pēc
tam kad vakar un aizvakar nebiju nekā saņēmis; patie-
sībā vajadzētu būt arī trešajai kartītei. Viena ir gājusi
caur Kazaņu. Tagad vēstules laikam gan vispār ies ne-

kārtīgāk ceļu dēļ. Vai Tu saņem regulāri pa 2 un 3 kar-

tītēm reizē un no kura laika? Neaizmirsti, mīļdvēselīt, uz

to atbildēt. Kā Tu redzi no vakardienas un aizvakardienas

kartītes, es šoreiz itin vienaldzīgi uzņēmu pūkvēstulīšu
iztrūkumu. Vispār, apmēram kopš vienas nedēļas es esmu

kļuvis ļoti apātisks. Bet tas nav miers, gluži pretēji, viss

ir tapis pelēks, dziļie sāpju izvirdumi, slēpjot sevī kaut

ko uzmundrinošu un satraucošu, sadalās vienmērīgi visā

laikā, katlā notiek vienmuļīga viršana, mazie prieki, se-

višķi pūkīga kartīte, sveša cilvēka laipns skatiens, sau-

laina diena tāpat izplūst pelēcīgumā, tā ir kā vienaldzība

pret ēdienu nevis tāpēc, ka jau būtu paēsts, bet «aizcie-

šanās» dēļ, turklāt izjūtot vienīgi spiedīgas galvassāpes.
Tāpēc šodien man nevajadzētu rakstīt vēstulīti, bet kār-
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tīti, bet nu jau reiz ir mana brīvā svētdiena, un Tev, zelt-

ametistiņ, nav jādomā, ka es neesmu mīļš, tieslietu jau-
tājumi arī jāsūta, un, visbeidzot, man nav iemesla domāt,
ka rīt man būs labāks noskaņojums. Es tomēr gribu, cik

vien iespējams, turēties veikalnieciskā robežās, pēc tam

kad veselā lappusē jau esmu žēlojies; es jau kā neiras-

tēniķis vienmēr izplūstu un nekad nevaru izteikties tik

koncentrēti kā rožsmaržiņa. — Kopš 18./56. Tu esi sa-

ņēmusi tikai 4 kartītes, un beidzamā ir 23./51„ tad jau
viena pavisam izkrīt? — Tu, mīļsvēto Iniņ, ar savām kar-

tītēm man esi sagādājusi lielu prieciņu, jo Tu saki, ka

esot vesela un pusdienas esot labas; tas mani ļoti nomie-

rina, jo tādā veidā atkrīt lielākas rūpes. Malka Rīgā esot

ļoti dārga. Vai Tu tikai aiz skopuma tik maz kurini? Uz

tādiem jautājumiem vienmēr atbildi; arī uz citiem Tu va-

rētu atbildēt vairāk, ja atrodi laiku, piem., vai esi bijusi
pie Treilandiem? Vai jūs neapjautāsities, kas būs žūrijas
komisijā, lai Tu mierīgi varētu rakstīt ludziņu? Apsoli

man tūlīt nākošajā vēstulē pēc šīs vēstules saņemšanas,

ka Tu atlicināsi laiku prēmijas ludziņas rakstīšanai, tā

Tev ir labākā izdevība izrauties no drūmām noskaņām,

iegūstot uzreiz agrākās pozīcijas. Tev ir tik iespējams un

vajadzīgs nocelt no koka medni sīko zīļu vietā; tas bija
mans darbs. Tā bija mūsu pārskatīšanās, ka Tu man ra-

dīji nepareizu priekšstatu par medni, lielo darbu, kas

vispār tikai pēc gadiem būtu sasniedzams ari veselam

cilvēkam; man būtu jāpaliek pie tulkojumiem un maziem

dzejolīšiem, kurus jau no sākuma visus, kopš «Hanneles»,

vajadzēja parakstīt ar savu vārdu, nepiesaistot pie tā

Tevi, un ari Tev vajadzēja jau no sākuma nodoties savai

specialitātei, ludziņām. Tā mums abiem būtu līdzēts: Tu

būtu ne tikai saglabājusi savas pozīcijas, bet tās arī vēl

nostiprinājusi, un man arī būtu patstāvīgs, godīgs vārds

bez karāšanās pie Tavu svārku stērbeles, turklāt cilvēki

pat nenojauš, ka tie visi ir vienīgi mani tulkojumi. Tā es

ar savu patstāvīgo vārdu skaitītos par valodas reforma-

toru un cilvēku priekšā ari Tev varētu ko sniegt. Tagad

es esmu smieklīgs un pazūdu tāpat kā toreiz aiz tīra al-

truisma. Jāsaka taču, ka pamatos bija tikai altruisms, lai

gan sākumā domājām, ka būtu iespējama kopēja firma,
kur man tomēr katrā ziņā, salīdzinot ar Tevi, būtu jāpa-
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zūd. Protams, vēl bija ari sava daļa egoisma, ka es vis-

pār gribēju atrasties blakus Tavam vārdam; bet šī ne-

pilnība ir sabojājusi visu, vai nu man bija jāpaliek tumsā,

vai jāpaliek par pilnīgu egoistu, un tas būtu tas labākais,

tā katram būtu savs vārds un mēs varbūt jau tagad va-

rētu dibināt dubultu firmu, kamēr tagad ir: Aspazija un

kompānija. Mēs viens otru par daudz saudzējām, mums

nebija drosmes runāt skaidrā valodā. (Tev, mīļo pūkdvē-

selīt, kā man likās toreiz, pēc «Fausta», ļoti gribējās abus

vārdus, Tu gribēji arī labāk zīli rokā nekā medni, savas

pašas ludziņu.) Un tādā veidā tagad stāvoklis ir nožēlo-

jams un par to jārunā, kaut arī tas sagādātu tik lielas sā-

pes. Es jau vienreiz par to biju ilgāk runājis, bet netika

mīļi runāts, un tāpēc tas nekam nederēja; bet tagad es

esmu mīļš un ar lielāku uzticību nekā agrākos laikos varu

runāt ar mīļmutiņu un pateikt, cik skaidri es redzu, kā

esmu mums kaitējis ar savu egoismu un, visbeidzot, ari

Tevi atturējis no lielā darba. (Varbūt ari Tu biji uzupu-

rējusies manis dēļ, nerakstīdama, lai dotu man laiku tikt

uz augšu.) Tu arī esi kļuvusi bailīga un esi, mazākais, pie-
ņēmusi nelielos panākumus. Mums vispirms jātiek skaid-

rībā par lietas stāvokli: es neesmu ieguvis sev paša
vārdu, tāpat arī Tu esi aizmirstībā, jo no Tevis prasa
vairāk nekā tulkojumus, bet ludziņas Tu neesi devusi.

Tagad tam jābūt savādāk, Tev, samtpūkiņ, jāraksta lu-

dziņas, vislabāk būtu iegūt prēmiju, bet tas nav obligāti
nepieciešams, jo, ja viņi netaisni Tev to nepiešķir, tad ari

ar skandālu Tu iegūtu reklāmu, un cilvēki atkal redzēs,
ka Tu vēl dzīvo, un Tu dzīvo tikai ar savām ludziņām.

Tevi, protams, pazīst arī kā pirmo liriķi, bet tāda slava

vienmēr ir mazāk vērta. Ja Tu tagad nerakstīsi ludziņas,
bet nodosies lirikai, Tu iegūsi maz, vecās pozīcijas ar to

netiks stiprinātas, tās arvien vairāk šķobīsies, un Tu man

pavisam aizsprostosi ceļu, jo Tu ņem ne tikai manus te-

matus, manu veidu, stilu, manus vārdus un bieži, pa lie-

lākai daļai, pat tādus tematus, kas vēl nav pazīstami kā

mani, jo vēl nav iespiesti, tā ka es beidzot arī lirikā

vairāk nekā nesasniegšu un būšu vienīgi Tavs vājais at-

darinātājs (vājš tāpēc, ka nerakstu tik krāsaini un mani

viegli var pārspēt). Bet tomēr es zinu, ka mana vienīgā
pūkmutiņa nevar gribēt, lai viņas mazais puisītis tiktu
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nospiests; Tu to dari neapzināti, pat ar nolūku būt mīļai
un rādīt, ka Tu jūti tāpat kā puisītis; es ticu pat vairāk,
ka Tu vairs nevari rakstīt dzejolīšus citādi kā manā stilā,

bet, par spīti visam, ir taču acīmredzams, ka Tu ar to

aizsprosto man beidzamo ceļu kādreiz iegūt pašam savu

vārdu. Tu atbildi, lai es rakstot romānu, tā es uzreiz

iegūtu savu paša vārdu. Bet, pirmkārt, es romānu, kā

tagad redzu, nākamgad vēl nevaru rakstīt, jo esmu pārāk
slims un noguris, 2) ja lirikā es esmu tikai Tavs atdarinā-

tājs un arī jaunā valoda ir kopēja, ne vienīgi mana, tad

arī romāns būs kopējs, tā kā tajā atkal būs mana lirika

un mana valoda. Nesaki arī, ka es varu gaidīt vairāk par

2 gadiem, jo Tev pa to laiku būs Zālītēm jāraksta dzejoļi

tai pašā stilā, un tad jau šis stils sen būs kļuvis Tavs.

Tad man vispār nav nekādas iespējas vairs tikt uz augšu,

un tas tomēr nozīmē, ka es Tev, manu svēto mutiņ, nekā

vairs nevarēšu sniegt (literatūra ir mana pēdējā darbības

nozare: jebkura cita garīga darbība man vairs neeksistē),
un man būs jānicina pašam sevi, kaut arī Tu to nedarītu,

Tu, labo, svēto mutiņ. Tev jau ari ir nojauta par to, ko

nozīmē: just sevi seklu, nespējīgu iet uz priekšu (to es

redzu no Tavas vēstulītes), man tas ir vēl vairāk dzīvības

jautājums, jo man, manu vienīgo Iniņ, ne tikai sevis, bet

arī Tavā un cilvēku priekšā ir jābūt lielam. Kad man Te-

vis nebija, man pietika ar to, ka es pats sev kaut kas

esmu, tāpēc arī mans paradums — bailīgi slēpt savu

gaismu no cilvēkiem; tagad ir otrādi, un tāpēc divi put-
niņi grib šajā jautājumā iegūt skaidrību. Atbildi tāpēc
sīkāk uz šiem apsvērumiem, tad mēs vismaz vairāk sa-

pratīsimies, tuvināsimies. Nupat Tu, sirsnīgo Iniņ, pati
raksti: «Ja es Iniņu bez saprašanās visu ietītu pūkiņās,
tas nebūtu nekas,» tāpēc es arī šodien nepūkiņāju, bet

gribēju panākt saprašanos mūsu starpā. Un tālāk Tu, mu-

tiņ, saki: «Kļūdami tuvāki viens otram, mēs ari varēsim

vairāk cīnīties ar ļaunumu.» Bet vai ļaunums jau sen

mani nebūs pievārējis, iekams Tu kā palīgspēks nāksi?

Vēl ir ļoti ilgs laiks, 1/2 gads. Tāpēc es domāju, ka atri-

sinājums augšminētajam jautājumam būtu tas, ka mēs

izvairāmies no nekonsekvences, un Tev, mīļoto Iniņ un

mutiņ, jāizšķiras, lai samierinātos ar to, ka es pret Tevi

esmu labs, un nejauc citus cilvēkus šinī lietā. Pēc pāris
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gadu atpūtas, atkal atguvuši kārtīgas darba spējas, mēs

apskatīsimies pēc kāda jauna darbības lauka man; es do-

māju zinātni, nākotnes cilvēku. Tāpēc es Tev rakstīju, lai

Tu atsūti «Nākotnes cilvēku» un ari manus dzejolīšus, lai

es tos pamatīgi izrevidētu un galīgi pārliecinātos, kas no

tā iznāks, un lai nejustos tik vientuļš: šurp pagājība, man

priekš vaiga, es tagad tevi tiesāšu 1
.

Pēc tam iesākt jaunu
«tabula». — Tu jau, manu mīļsvēto rožsmaržiņ, visu pār-
domāsi no sava redzes viedokļa, apskatīsies, kas va-

rētu būt darāms, lai 2 vārdus padarītu patstāvīgus; bet

vienu es lūdzu: neteikt vairs tūlīt, ka viss iet labi. Tad

arī apdomā, ka man ļoti nepieciešama atpūta. Starp citu,

par to es labāk varētu izlemt novembrī, kad sākšu slin-

kot. Es justos ļoti priecīgs, ja šis jautājums beidzot šā

vai tā būtu izlemts, tas arī ir iemesls nervozitātei, tāpat
kā naudas jautājums, kas arī sagādā tādas raizes. Bet

neesi dusmīga, Iniņ, mutiņ, ka atkal esmu atgriezies pie
tā; tas mani moka, it sevišķi, kad esmu noguris pēc
darba; es domāju, ka esmu devis ar to savai mutiņai
kādu uzticības zīmi. Atbildi katrā ziņā veikalnieciski,

vēsi. — Es rakstot esmu atžirdzis un tāpēc gribēju šo-

dien šo jautājumu galīgi nobeigt. •— Kāpēc Birznieku La-

tiņa man sniedz pamācības un mierinājumu? 2 Vai tad es

esmu, spriežot pēc maniem dzejoļiem, kāds dumjš
zēns? — Par grāmatiņu «Par nervozitāti»3

es jau tagad

priecājos, jo tur būs mīlulītes rociņas atzīmes. — Zā-

lītēm jaunajam gadam jāapsola. Kāpēc Tu neatbildi uz

maniem priekšlikumiem un ari pati nekā neierosini? Jā-

apsola daudz, vēlāk jau es varu saslimt. — Mamma

manu 21. IX vēstuli laikam ir saņēmusi un nedēļas laikā

man vismaz pieklājības dēļ varēja atrakstīt kādu kartīti.

[Nobeiguma nav.]

42.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 16. (28.) oktobrī

16. X 1628. Mīļo samtpūkiņ, Iniņ!

Ārā ir nejauks, miglains un lietaini auksts laiks, nav

nekāda iepriecinājuma un labuma manam reimatismam

un manām plaušām, ari uz nerviem tas ledarbojas ļoti no-
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spiedoši, tāpēc šovakar es neiešu pastaigāties, bet iesākšu

vēstulīti, kuru gribēju gan rakstīt rīt, rožsmaržiņas die-

niņā. Šodien pusdienā es jau uzrakstīju kartīti mīļajai

pūkmutiņai. Vakaros man pietrūkst spēka strādāt, rak-

stīšu tik daudz, cik spēšu. Man arī nav nekā, ko atbil-

dēt uz Tavām mīļajām kartītēm, tāpēc uzrakstīšu, ko vēl

neesmu par sevi teicis, lai mīļsvētā mutiņa visu zinātu,
ko puisītis dara un kā viņam klājas. Nervozitātei, kā zini,

ir plūdu un atplūdu laiks, lai gan arī paisumu ir grūti
panest. Kopš šodienas ir plūdu laiks, es jūtos mazliet

mundrāks pēc stingās vienaldzības. Es īsti nezinu, par ko

es vēl neesmu rakstījis, neesmu visu atzīmējis, un Tu esi

tik reti atbildējusi, tā ir mīļputniņa vājā puse, un taisni

to Lieliniņš vienmēr ir ļoti gribējis, lai dvēseles pūkiņa
uz visu atbild, visu ievēro, ko puisītis rakstījis. — Ar

ēšanu es iztieku tā: siltas vakariņas un pusdienas, zupa,
cepetis, rīsi, ķīselis un tml., 1 glāze piena, turklāt ļoti
laba. Es pats vēl piepērku pienu, miltus un cukuru (ēdu
cukuru bez tējas, tas palīdz pret aizcietējumu). Par pa-

staigām, vingrošanu es esmu jau rakstījis, arī par masāžu

un elektrizāciju. Starp citu, es neesmu Tev rakstījis, kas

mani masē; es gribēju atriebties par to, ka mutiņa man

to nekad nav jautājusi, nav interesējusies, bet nu es

redzu, ka tas ir muļķīgi no manas puses; un mutiņai jau
droši vien bija citi iemesli nevis intereses trūkums. Sā-

kumā bija divas dāmas, tagad viena atteikusies, jo pati
esot nervoza; viņas ir šejienes izsūtīto sievas un dara to

bez maksas. Viņa dauza un rīvē man rokas un kaklu,

tagad, starp citu, rokas vairs ne, bet gan muguru, jo man

ir saspringti jāstrādā un masāža tomēr mazliet mazina gal-

vassāpes; rokas var turpināt sāpēt, jo tās mani sevišķi
nekavē darbā, vienīgi rādāmajā pirkstā bija «rakstīšanas»

krampji, bet ari tas ir uzlabojies, un es rakstu ar spal-
vaskātam uzmauktu korķi. Tikai kādai labai dvēselei es

būšu pateicību parādā, ja pārcietīšu šo šausmīgo mēnesi.

Es labprāt gribētu viņai atlīdzināt, bet tas maksātu ne-

jauki lielu naudu— ik dienas 1 rbl., mēnesī 25 rbļ., var-

būt viņa būtu ar mieru par 50 kap., t. i., 15 rbļ. mēnesī,
bet arī 15 rbļ. mēnesī man ir par daudz, un tā man jā-

pieņem par velti, jo bez masāžas un elektrizācijas (vienu
dienu masāža, otru elektrizācija) man laikam gan būtu

izgājis ļauni. ledomājies tikai, Iniņ, 25 rbļ.! Tas taču ir

gandrīz jau 1 1/2 reizes vairāk nekā viss mans mēneša

budžets — no 15—18 rbļ.! — Tik tālu es biju ticis aiz-
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vakar, t. i., šī lapiņa ir jau pārrakstīta, un arī pirmā la-

piņa, kā tagad redzu, tomēr ir vēl ļoti slikta un ļaunuma

pilna, bet pārmaiņas pēc lai ari iet līdz. — Es šodien at-

kal jūtos noguris un turpināšu rīt, bet nosūtīšu vēlāk,
kaut kas līdzīgs dienasgrāmatiņai, katru dienu mazliet

uzrakstīt. Es nesaejos ne ar vienu no izsūtītajiem, lai gan

pie Stučkas mani ar viņiem iepazīstināja, man ir pretīga
jebkura nelikumība; es gribu palikt pilnīgi pie literatūras,
ko es daru jau 4 gadus. Tagad vēl mazliet atbildītes. Kas

tā atkal ir par zemisku nekaunību no Jurjānu (Ādolfa?)

puses: ievietot sludinājumu: Blaumanis mūsu ievēroja-

mākais dramatiķis! 1 Par visām reizēm jāizbeidz tādas

nekrietnības! Neilgi pirms tambija Jēgers avīzē «ripnSaA-
thhckhh ahctok»

2
un tagad šis smurgulis Jurjāns ar Blau-

mani. Tev vajag Zālīti nostrostēt. Mums katrā ziņā jāre-
klamējas, kā, piem., Hugo

3
un mūsu Alunānu Ādolfs. —

Mīļsvēto mutiņ, bet neraksti tik garas vēstulītes, kad Tev

tik daudz darba, tas nogurdina tādus mazus, saldus pirk-

stiņus un galviņas. Garo vēstulīšu vietā, Iniņ, zini ko:

ieliec kādu pūkiņu vai diedziņu no kleitiņas, vai vēl kaut

ko mīļu iekšā, tas atsvērs visu, un puisītis ļoti priecā-
sies. — «Silts dvašas vilnis» patiesībā bija domāts tā: pēc
2 pantiem nelikt punktu, bet — un dzīvība (2. pantā) ir

teikuma priekšmets [kas attiecas uz darb. v.] ņirb
3. pantā un, beidzot, — vasaru starošu, — tā, es do-

māju, ir vairāk jēgas un labāk sasaistās. — Par Tavām

lieliskajām dzejām es vēl rakstīšu. — Mani ļoti uzmundri-

nāja jociņš par «lēto zaudējumu»
4
,

tas bija [1 nesalasāms

vārds]. Tādi jociņi tūliņ saviļņo gaisu. Mīļo, vienīgo,
svēto mutiņ, neesi skumīga nerātnā puisīša dēļ, esi ve-

sela. — Puisītis.

Vēstules sākumā pierakstīts:

Šeit klāt arī tieslietu jautājumi.

i. lappuses kreisajā malā pierakstīts:

Mīļkartīti šodien neesmu saņēmis. Par «Taisnīgo soģi»
rakstīšu. Ļoti jauks, 25. X 19.
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43.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 26. oktobrī (7. novembrī)

18. X 26. 1 Dimantametistiņ!

Manu svēto, svēto Iniņ, tik spīdoši Tu mani šodien esi

pārsteigusi, iedomājies tikai: tik brīnišķa, saulaina 15. X

29 vēstulīte un mīļā, mīļā, laimīgā 1628 kartīte. Kā Tu

proti tik piepeši izglābt no ķezas savu puisīti un pārvērst

viņu ar mīļiem pūkvārdiņiem, un nespēj domāt?! Un to-

mēr es biju ļoti noguris un esmu arī vēl tagad, kā Tu

saskatīsi šajā vēstulē; tikai ar lielām pūlēm es varu reizi

nedēļā uzrakstīt vēstuli savai mīļsvētajai mutiņai; pēc
«Amora un Psihes» pabeigšanas es visu pēcpusdienu un

vakarā jūtos tik noguris, ka, lai gan esmu mēģinājis, to-

mēr neesmu spējis veikt pat visvieglāko darbu, pat ne ga-
rāku vēstulīti savai siltajai mutes dvašiņai. Tas viss tāpēc,
lai dvēselīte saprastu, kādēļ tik vājas atbildītes uz Tavu

sajūsmas pilno vēstulīti (tieši pēc katras atpūtas, kā arī

pēc svētdieniņām, tātad pēc mīļās pūkvēstulītes, es kļūstu
vēl slinkāks). Un nu pie Tavas vēstulītes, tā ir žēlabu

vēstulīte, un tāpēc tā mani tik dziļi iespaidoja, es vēl vai-

rākkārt par to rakstīšu, kad būšu beidzis darbu: laikam

2. vai 3. novembrī; tagad tikai tā pati lapiņa, pašlaik
man nav nekādu domu, tāpēc esmu nožēlojamā omā, ne-

kādas pašapziņas, es savu dvēseles smaržiņu tikai apbē-

dinātu ar acumirklīgām žēlabām un vēlāk pats to nožē-

lotu. Vai tikai Tu mani sapratīsi, Iniņ, Iniņ? Tava vēstu-

līte iedarbojas uz mani dziļi un garīgi patīkami, bet es

tagad neesmu spējīgs atbildēt. Viens tomēr jāsaka: ne-

mokies ar pašpārmetumiem un sevis pazemošanu: Tu ne-

esi svina pūkiņa, tas nav no Tevis atkarīgs, ka es nevaru

tikt uz augšu un kļūt par cilvēku, tas ir atkarīgs no ma-

nis. Neesmu arī nekāds domu cilvēks, mēnešiem, gandrīz

gadiem ilgi es neesmu nekā domājis, un tas, ko es esmu

domājis, man nav bijis derīgs, teorētiski nelietojams, bet

praktiski ir bijis tieši nepareizs, citādi man taču bija jā-
uziet uz ceļa. Tu to visu esi sasniegusi, tāpēc ka Tu ne-

lauzi galvu: tas, ko Tu manī sauc par domāšanu, ir prā-
tošana. Es pat nevienu reizi neesmu sapratis savu paša
Iniņu, un tomēr es par Tevi bieži domāju, īstenībā vien-
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mēr. Es nesaprotu, kāpēc Tu par sevi nekā nesaki, un ari

tagad es to savādāk saprotu nekā Tu: ne domu trūkums,
bet stipra dzīvottieksme, Tu dzīvo, lai tiktu uz priekšu,

galvenais: Tu jūties dzīvības pilna; es dzīvoju, lai noska-

tītos, kā es dzīvoju, jeb lai redzētu: kas no tā iznāks, vai,
labākajā gadījumā, lai pierādītu kādu tēzi jeb realizētu

kādu dzīves likumu. Slimība tam noder ļoti labi, un tā

es nekad nesasniedzu īstu dzīvi; bet Tu, Iniņ, visu vari

tikai ar savām rociņām, zīdrociņām. Dažās rindiņās Tu esi

pateikusi nesalīdzināmi vairāk mīļa nekā es veselās ga-
rās vēstulēs. Kad es esmu labs, manī viss it kā virmo un

mirdz, bet, lai gan es pats esmu gaismas caurstrāvots, es

nevaru pārnest uz Tevi savu siltumu, es nevaru neko, pat

ne tūkstošo daļu pateikt, nedz arī izdarīt no tā, ko es

gribu un kas manī kvēlo. Bet Tu vienkārši pasaki kādu

vārdiņu, kas tūliņ dara brīnumus. Turklāt Tu, dvēselīt,
tik bieži esi teikusi, ka es varot ar savu mīlestību pat ap-

burt: man viss, ko es saku, liekas tik auksts un sekls, sa-

līdzinot ar to, ko gribētu teikt. Bet Tu, mutiņ, vari to, ko

nevar neviens cits. — Nepērc vairs troponu, Iniņ, tas

maksā pārāk daudz, es šeit varu dabūt par 120 kap. ga-

ļas pulveri, un bez tam mans kuņģītis ir diezgan labs,

darbojas ik dienas, kaut arī nocietināts kā faraons. ■— Ci-

goriņus atsūti, es neesmu, nekā manījis no kafijas, tas būs

jauki, tā tādiem puisīšiem vajag, kas aizlaiž kafiju ga-
rām. — Ļoti mīļi, Iniņ, ka Tu no papīrkurvja zvejo dzej-
niekus ārā, tie ir nabaga, bet labi cilvēki. Manu mīlulīt,

es īsti nesapratu par Iniņām, Tev ir sava īpatnēja valoda

un turklāt vēl tik lakoniski izteikta, runā vairāk par to,

ja Tu neesi aizmirsusi; tā arī man bija 1894. g. sākumā,

un cilvēki to manīja un teica, ka es piepeši esot kļuvis

labsirdīgāks. — Tas bija toreiz, kad sāku Tevi mīlēt; mī-

lot cilvēks laikam gan vienmēr top labsirdīgāks un la-

bāks, jā, pat gudrāks; ja kādu dziļi mīl, tad mīl arī visus

svešos, vienaldzīgos cilvēkus, — man ir tāpat gājis, un es

to tūliņ sajutu, jo esmu radis sevi pastāvīgi novērot un

izpētīt. — Dvēselē man bija tāds prieks, ka mutiņa ari

gluži skaidri domā tās pašas domas. •— Redzi, kādas īpat-

nējas lēcienveidīgas ir Tavas domas: es esmu prātojis
katru dienu, kā lai mēs viens otru nomierinām par mūsu

veselību, un tad atnāk Iniņa un saka gluži vienkārši un

pareizi: vajag nosvērties. Dari to, mīļdvēselīt, katrā ziņā,

tas mani ļoti nomierinās, bet raksti ari katru dienu kaut
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5 rindiņas par savu veselību. Protams, es vēl nezinu, kur

varētu nosvērties, bet varbūt es tomēr atradīšu. — Ja Tu

domā, ka man vajadzētu pārtulkot Meterlinka «Aklos»

(starp citu, ļoti vājš gabals) vai «Solhaugu», tad vari,

Iniņ, man telegrafēt: «CoAravr» vai «CAentie». Esi nu ve-

sela, manu sirsnīgo, saldo mutiņ, manu klēpja putniņ,
manu agro putniņ, Tu mīļo, samtmaigo Iniņ. Daudz bu-

čiņu veseliem klēpjiem ienest istabiņā un visu nokaisīt:

galdiņu, krēsliņu, grīdiņu,. gultiņu un visu mīļo, svēto

mutiņu no puisīša. Labi arī.

44,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 28. oktobrī (9. novembrī)

28. X 16. Zeltmirdzošo, ~ šodien nav avīzes un arī kartī-

tes no mīļdvēselītes. Atkal vairojas dieniņas, kad pasts
nekā neatnes, bet šomēnes pavisam zudusi ir tikai viena

kartīte — 1331. Un, bez tam, tomēr ir jau pakāpeniski

pierasts pie tā, lai gan sākumā likās gluži neiedomājami
ar to samierināties. Kopš vakardienas, kad bija atnākusi

māsa un izstāstījusi savu noslēpumu, ka jau gadiem ilgi
viņa fiziski nejūtoties piemērota savam aicinājumam, man

vienmērpar to jādomā, un es redzu, ka Tev bija taisnība,
dvēselīt, sakot, ka arī citi cieš. Tu teici, ka, protams, citus

vajagot laikam gan vairāk nožēlot. Pagaidām es šeit redzu

tikai vienu gadījumu, ļoti līdzīgu manējam. Mums, kā es

jūtu, vispār ir daudz garīgas ģimenes līdzības ar māsu.

Bet tuvāk mēs viens otram nekad nenāksim, tam mēs

esam par lepnu, arī to viņa man pastāstīja gluži neviļus.
Bez tam jau tas viss ir blakus lieta, jo kaut kādai izlīg-
šanai nav ne mazākā iemesla vai arī gribas, viss ir tikai

pieklājība. — Es tiešām nomokos ar «Amoru un Psihi»,

tagad dienā veicu pat 100 rindas, jo gribu jau 3. novem-

brī beigt, citādi neatbrīvotos no riebuma. Tomēr, par spīti
visam, es jūtos mundrāks, jo paredzu [grūtībām] drīzu

galu, un tad nāks brīvais novembris. — Mana kartīte

šodien ir tik tukša, mīļsvēto īniņ, jo man nav nekā, ko

Tev atbildēt: es esmu tā pieradis atbildēt dimantiņam,
ka citādi nemaz neatrodu vielas, mazajam mīļputniņam
ir tieši otrādāk. — Es atkal esmu atradis divas jaunas
receptes: iejaukt smalkus, plaucētus auzu miltus un ga-
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ļas pulveri miežu kafijā, tas cilvēkiem garšo riebīgi, es

to noriju ar lielāko dvēseles mieru. Tādi ir puisīši! Mīļ-
mutiņa lai ir vesela un arī mīļa.

Vēstules kreisajā malā pierakstīts:
Viss nokaisīts ar bučiņām.

45.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 30. oktobrī (11. novembrī)

14. X 30. Manu dvēselīt, dvēselīt, manu .., cik brīnišķi
Tu mani tagad apgādā ar pūkkartītēm, nupat kā saņēmu
19261: cita par citu arvien mīļāka, Tu esi tik neizsakāmi

mīļa un laba, un es nemaz nevaru nomierināties, ka es

pret Tevi tik slikti izturējos savās atplūdu dienās. Pro-

tams, ārsts saka, ka es nekādi nevarot uzlabot savu psi-
hisko noskaņojumu uztraukuma laikā, bet arī tas man ne-

var sniegt nekādu mierinājumu, tā taču ir vienīgi svētā,

labestīgā mutiņa, mana Iniņa, ko esmu apbēdinājis par

visu viņas bezgalīgo, neizsmeļamo mīlu. Tagad es jūtos
atspirdzis, varu atkal visu asi izjust, un Tavas mīļās pūk-
kartītes līdzīgas ugunīgām oglītēm, man jau šķiet, ka es

esmu kā ogļu deģis
2. Kaut es atkal spētu Tevi mazliet

uzjautrināt, mīļsvēto Iniņ, kaut arī ar jociņiem. Šodien es

taču pabeidzu «Amoru un Psihi», vēl tikai dažas dienas

piezīmēm, es guļu labi, arī galviņa vairs tik ļoti nesāp,

masēšos arī turpmāk, kaut arī būtu jāmaksā barga nauda,

ja vajadzīgs; es gribu darīt visu, lai tikai dvēselīte arī

kļūtu vesela. Bet tā tas nav, nabaga smaržiņ, jau tagad Tu

sāc negulēt, turklāt visļaunākās vēstulītes nemaz vēl ne-

esi saņēmusi, vēl veselu nedēļu es Tevi ar tām mocīšu.

Mana vienīgā cerība ir Tavas skaidrās, dievišķīgās acti-

ņas, tās lūkosies dzīlēs un redzēs, ka vienīgi ciešanas un

slimība uzvandījušas atlikušos dubļus, kas ir apakšā, un

varbūt beidzot tās arī izskalos tos krastā, lai es varētu tapt

līdzīgs savai mutiņai, bezgala labestīgs. Tu arī pati var-

būt nopratīsi, ka visa kliegšana nebija nemaz dzejolīšu
dēļ, laikam gan tā puisītim bija tikai izruna, lai viņu

pūkinātu. Tu esi mana svētā Iniņa. Vai tikšanās nāks?

Tava svētā labestība un mīla izturēs, es ticu tai vairāk

nekā jebkad, bet vai Tava veselībiņa izturēs, Tev tik



115

daudz jācieš, es Tevi pastāvīgi skumdinu, un lielais

darba daudzums aprok visus Tavus spēkus. Es jau iztu-

rēšu, man vēl jāredz sava vienīgā mutiņa, tagad es at-

pūtīšos, ja tikai es Tevi atkal neskumdinātu. — Tūliņ
atsūti Stirnes «Karaklausības likumus», es uzrakstīšu kri-

tiku, neaizmirsti! Atsūti ari dzejolīšus, citādi es nezi-

nāšu, ko iesākt ar brīvo laiku. Atbildi, ko mēs jaunajā
gadā dosim «Mēnešrakstam». Nepārpūlies ar darbiem,

kop manu svēto mutiņu mūsu kopbūtnei — mazajam

puisītim, mīļi, mīļi, mīļi.

46.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 1. (13.) novembrī

1812 XI

53 1 Mīļputniņa dieniņa!

Manu mīļo, mīļo, nabaga, svēto Iniņ, manu mutiņ, kur

Tu esi šodien? Vai Tu vēl izcīni savu smago pagātnes
cīņu'? Vai pie Tevis ir Tavs stiprais un labais puisītis?
Varbūt būsi jau izcīnījusi un pārcietusi visu? Esmu ik

mirkli pie Tevis. Jo grūtākas Tavas ciešanas, jo mīļāks
un stiprāks esmu. Sauc tikai mani un atceries, ka Tu esi

radījusi jaunu dzīvi, nākotni un puisīti. Radīšanā esi ta-

pusi pati jauna un svēta. Tev priekšā ir gaisma, nebai-

dies no aizmugures nakts: tad tā neeksistē. Bet Tu, mīļ-

dvēselīgo Iniņ, katrā ziņā jau esi izcīnījusi un nolēmusi.

Kad Tu saņemsi šīs vēstulītes, būs jau pagājušas 20 die*

nas kopš tās cīņas, ko Tu man esi aprakstījusi šodien

saņemtajā mīļajā, sirsnīgajā vēstulītē (no 21 23). Nevaru

Tev vairs nekādi palīdzēt. Viss mierinājums un uzmun-

drinājums ir lieks. Arī pēciedarbību un sekas es vairs

nespēšu mazināt, jo, kad Tu nolēmi, manu samtpūkīgo

smaržiņ, man par to rakstīt, Tu jau biji vairāk nekā ne-

dēļu cīnījusies. Tātad rakstīšanas brīdī viss ir jau ga-

rām, tas ir prom. Varu tikai biežāk nākt pie Tevis ar

pūkvārdiņiem, Tu manu mīļo, nabaga, saldo putniņ, kas

Tev ieskanēsies dvēselē kā tālas, tālas, klusas atmiņas
iz tālās, tālās, jaukās bērnības

2, no kukainīšu laikiem,

jo tā ir Tava jaunība. Tikai tagad Tu esi tapusi jauna
ari gados. To arī filistrs ievēroja. — Varu nākt pie Te-

vis, Iniņ, vienīgi ar pūkvārdiņiem. Neskatoties uz manu
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visstiprāko piepūli, neesmu varējis sniegt savai Iniņai,
mutiņai vairāk mierinājuma, kā arī savu garīgo spēku
un patstāvību — jau toreiz, jo es vienmēr zināju, ka šī

cīņa ar pagātni reiz nāks. Esmu gavilējis par agru un

sevi vēl vairāk piepūlējis, lai Tevi ar to iepriecinātu,
ka topu garīgi un (beidzot) arī ārēji Tevis cienīgs (iegūt
sev vārdu). Bet Tev pašai vēl nebija mana spēka, un es

gribēju izcīnīt Tavējo. Mans spēks tomēr nav griba, fi-

ziska un garīga, bet griba iegūt garīgu patstāvību. (Ne-

sen es rakstīju, ka esmu tikai diletants, kas dzīvo, lai

novērotu dzīvi, un kas savu dzīvi vada pēc sava šab-

lona. Tā ir mana garīgā patstāvība.) Es cīnos ar savu

pagātni, jo tā man nav devusi fizisku gribu (ko sagaidu
tagad, mutiņ, no Tevis). Bet, galu galā, Jī griba ir va-

jadzīga (Tev) tikai zināmos apstākļos. Es iztiku bez tās,

jo man ir galvenais: garīgā dzīve, spēks tai, pilnīgi jau-
najai dzīves formai, divatnei, diviem mīļiem un labiem

Iniņiem. Šī pilnīgi jaunā divatne, šis patstāvības spēks,
kam nav baiļu pilnīgi novērsties no dzīves, kas to ne-

apmierina, un kam nav nekādas rēķināšanās ar dzīvi.

To patlaban es vēl neesmu bijis spējīgs Tev iedot, tik

dziļu, ka divatne tikai no skaistajiem vārdiem taptu par

pašu dzīvi. Vienīgais līdzeklis, kā nonākt pie tās, ir

pieradums. Ar nodomu esmu ik dienas un ik stundu ra-

dinājies pie Tevis un saistījies vismazākajos dzīves iz-

paudumos. Tur ir visas mazās zīmītes, puķītes, matiņi,
kabatas grāmatiņas utt., ko es ik stundu skaru, lai ik-

reiz uzspiestu bučiņu uz tām un izteiktu Iniņai pāris
mīļu vēlējuma vārdiņu. Tāpat arī pastāvīgi krūšu kaba-

tiņās esošās vēstulītes, kam citādi nepieskaros kā vienīgi
ar bučiņām un lūgšanām (lai saprastu gluži burtiski,

iedomājies kādu dzejolīti ar mutiņai adresētu lūgšanu).

Tāpēc arī esmu Tev vienmēr sūtījis visus mazos kra-

miņus, sagaidīdams no mutiņas to pašu. Bet Tu neesi

tāpat novērtējusi šo paražu, un esmu tai ziņā vainojams,
ka agrāk neesmu Tevi par to pārliecinājis. Nekas tā ne-

saista kā ikdienas sīkumi. Tā es iedomājos saistīt mūsu

divatni arvien ciešāk un ciešāk, piešķirot tai saturu

arī vismazākajās lietās, ikdienišķajā dzīvē, un norobe-

žot to no ārpasaules. Tad pagātne nekā nevarētu padarīt.
Divi mīļi saules putniņi lai patstāvīgi attīstās pilnīgajai

nākotnei, visu, kas traucē, atvaira ar lielo lepņumu un
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tomēr nav dāma vai aristokrāts. Manu mīļo, bezgalīgo,

vienīgo mutiņ, es redzu un jūtu, cik smagi Tu esi cī-

nījusies un cietusi, un es Tev nevarēju palīdzēt. Jā,

tieši šai laikā Tu saņēmi no manis kartītes ar mana

vājuma un slimības izpaudumiem. Tev bija jācīnās vie-

nai. Tāpēc Tev bija vēl bailes no Olgas, kas Tevi va-

rēja «ievilkt», tā ka Nīnai un Priedītim vajadzēja Tevi

«atpestīt». Varbūt Tev arī vēl kāds gandarījums (svēta-

jām mutiņām taču mazs lepnums) bija: parādīt, ka ta-

gad Tu esi kaut kas bezgala vairāk, un vispirms Tev,

saldo, saulaino, staraino mirdzprieciņ, ir bijušas «drū-

mas» domas. Bet taisni tām Tevī nav brīv būt. Mēs esam

izcīnījušies cauri līdz gaismai, izciezdami neizsakāmus

pazemojumus. Nu mēs esam gaismā un esam sasnieguši
lielo lepnumu, mīlu, bet arī spēku. Viss pagātnes trū-

cīgums mums vairs neeksistē un ir vienaldzīgs. Vienī-

gās sāpes mums ir nākotnes sāpes, mūsu pašu dzimša-

nas sāpes. Pagātnes nav, jeb tā vēl nav pietiekami

izjusts spēks, ne pietiekami liels lepnums. Pirmkārt, ne-

pārmet sev neko, mīļo pūkdvēselīt. Savu dzīvi esmu zie-

dojis cīņai pret pagātni. Tu man esi to iedevusi atpakaļ
cietumā. Tagad es Tev došu savu garīgo spēku un pat-

stāvību, Tu man dosi pretim darbīgo, praktisko dzīvi. Ir

taču teikts, kas savu dzīvi atdod, iegūst to. Tā ir arī ar

diviem Mīļiniņiem. Tev vēl nav bijusi pietiekama uzti-

cība pret mani, lai man jau tūliņ sākumā, pēdējai cīņai

iestājoties, rakstītu par to. Varbūt arī aiz lepnuma Tu

gribēji viena pati nožņaugt savu pagātni, — bet neturi

mani par vāju, mīļmutiņ. Es varbūt nemaz pats neap-

tvēru, cik ļoti stiprs esmu kļuvis garīgajā cīņā, — un,

beidzot, vislabāk ir visu, itin visu panest kopīgi. Tas ir

ne tikai vieglāk abiem, bet arī saista ciešāk. Turklāt

mani ļoti iepriecināja kāda lielā lepnuma iezīme, ka Tu

uzņemies visu vainu uz sevi (kaut gan, patiesībā, šeit

par vainu nemaz nav runas). Bet nekad nedrīkst visu

skaidro, ikdienišķo novērtēt par zemu, un atkal jābūt
drosmei to novērtēt, neļaut Olgai sevi «ievilkt», izvai-

rīties skatīties pagātnē. «Dienas Lapā» redzu, piemēram,
ka tā tur ir un laikam gan arī paliks. Tu esi tik dros-

mīga, Iniņ, Iniņas kukainītis, Tu arī sasniegsi lielo lep-

numu, jeb vai tas Tev jau ir? Man gandrīz tā šķiet, bet

Tev pašai tas jāsaka. Mēs esam topošie nākotnes cilvēki,

kas vēl var dzīvot vienai idejai, bez dzīves kompromi-



118

siem, pilni drosmes aizstāvēt savu garīgo patstāvību un

svētumu. Tātad mīlēt pašiem sevi. Tas ir mūsu pirmais
un beidzamais vārds. Tas ir mūsu spēks un mūsu lep-
nums, kas mums palīdzēs tikt visam pāri. Ar to es arī

samierinājos, viss ir_ nolīdzināts. Man nevajag citas, tā

saucamās darbīgās dzīves, ja Tev tā nav vajadzīga. Vi-

sas manas rakstīšanas par dzejolīšiem utt. patiesībā ir

bijušas tikai intervijas mīļputniņam, tikai, lai puisīti vai-

rāk pūkātu. Proti, neesmu nekad juties tik vientuļi un

slikti kā beidzamajā laikā, pat cietumā ne. Iniņas vēstu-

lītes man likās tik noslēgtas: atbildītes es nesaņēmu, žē-

labas arī ne. Tev bija daudz darba, bet es negribēju
ar to apmierināties. Man taču vēl likās, it kā kaut kā

trūktu. Bija taisni tā, it kā es tālumā instinktīvi sajustu,
ka mutiņa savā cīņā ir aizvirzījusies no puisīša. Es tad

izdomāju mazu atriebību, samuldēju kaut ko par tuvi-

nāšanos māsai (lai gan viņa tiešām bija radījusi manī

līdzjūtību), drudžaini sūtīju pūkiņas, žēlojos par daudz

un atkal nemaz, taisīju vistrakākos lēcienus, bet nekas

nevarēja iekustināt mazputniņu atbildēt. Par dzejolīšiem
tika sacelts troksnis, bet, beigu beigās, tagad ir ap 5

dzejoļi, kuru saņemšanu Iniņa nav pat apstiprinājusi. Tā

kļuva arvien trakāk, līdz nolēmu ķerties klāt savai pa-

gātnei un lūdzu atsūtīt savus dzejoļus un «Nākotnes cil-

vēku». Bet arī to Tu neņēmi vērā. Atsūti taču tomēr

dzejoļus, mīļmutiņ, kaut arī citai lietošanai. Ja Tu, dvē-

selīt, būtu pateikusi agrāk, kas par lietu, tad arī šai ziņā

būtu bijis labāk. Tu, saldo, nabaga Iniņ! Mīļo, saldo

maigumiņ, cik daudz pa šo laiku Tu esi viena cietusi!

Es tagad vairs nerakstīšu nekādas intervijas, bet pa-
teikšu tieši, ka puisītis grib, lai viņu pūkiņā slimības

reizē. Nejēdzīgais, smagais darbs katrā ziņā ir lielā mērā

vainojams, ka divi mīlulīši nevar sevi tik labi glabāt,
kā vēlētos. — Tā, nu gan laikam viss ir izsūdzēts. Viss

būtu bijis īsāk un prātīgāk, ja galviņa tik ļoti nesāpētu

un raksts būtu nobeigts. Tagad atbildītes: Tava atzinība

par maniem dzejolīšiem ir jau ļoti mīļa un patīk arī,

bet arī bez tās es nomierinājos, un, bez tam, slepens

spriedums arī daudz neko nenozīmē, arī ne no tādām

mākslas krātuvēm, kā Džona un Zālītes. Ja Džons viņu

priekšā noņem cepuri,- tad tas nozīmē vienīgi to, ka

vējš pūš no Zālītes puses. Džons, proti, jau agrāk ir no-

ņēmis cepuri manā priekšā, kad es biju redaktors, bet
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vēlāk, manā prombūtnē, to atkal ļoti stingri uzlicis

galvā. Atsūti, samtpūkiņ, manus dzejoļus, jo gribu tos

labi apskatīt. — Naudiņu Tu tik ilgi nēsā pie sevis. Tas

mani padara ļoti nemierīgu, jo 21. X Tu vēl nebiji visu

nolikusi. Atbildi tagad drīz uz maniem jautājumiem. Vis-

pirms, ko lai «Mēnešrakstam» dod 1900. gadam? — Aizej

p_ie_ Treilandiem! — Kā būs ar tikšanos? Tas būtu la-

bākais veids, lai padarītu abus putniņus veselus. Pa-

domā, bet ātri, mīļsmaržiņ. Sava iztika mums jau ir, bet

nevaram tikai noguldīt banciņā. Kā pūkvēstulītē, kas at-

rodas manā priekšā, ir rakstīts: «Divas tik mīļas, labas

pūkiņas izpelnījušās sev dzīvi un laimi.» Kukainīšu va-

lodā tas nozīmē: tikšanās! Tā saka puisītis! Esi zeltprie-
ciņš, manu mutiņ, esi priecīga un stipra kā svētā gais-
miņa. Manu svēto mutiņ, daudz bučiņu Iniņai no puisīša,
mīļas un arī labas.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Šeit klāt viens tieslietu jautājums, tāpat arī rēķiniņš.

«Amors un Psihe» šodien aizkavējies, būs nobeigts tikai

aizparīt.

1. lappuses kreisajā malā vertikāli pierakstīts:
Kā pateicība ieliktas klāt beidzamās puķītes, uzgla-

bātas ar vēlējumiem mutiņai.

2. lappuses augšmalā pierakstīts:

«Mājas Viesa» 42. numurā iespiests kāds dzejolis, ku-

ram mans «Vēls vakars» atkal būs imitācija.
3

Ko tur Zā-

līte sajūsminājās? Tagad redzu arī, ka «Amora un Psi-

hes» nobeigums ir gluži tāds pats kā «Garai gaitai», tā-

tad arī imitēts. Taisni skandāls.

47.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 7. (19.) novembrī

1606 XI 7. Rožsmaržiņ!

Mīļo, mīļo, svēto putniņ, manu Brīnuminiņ, Tu jau

tagad pilnīgi apber savu puisīti ar pūkiņām un kartītēm,
un vēstulītēm, un mīļiem smaržvārdiņiem. Pēc manas šī-
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rīta gluži skumīgās un ļaunās kartītes uzrakstīšanas pēc-

pusdienā es saņēmu reizē 26/18 kartīti un jauku 27/17
vēstulīti; tagad es esmu saņēmis visu oktobra pastu, iz-

ņemot 13/31 kartīti, no tā laika ir arī garās, mīļās 21,

24, 27 un 28 vēstulītes, tik mīļi jau sen mani mutiņa nav

glabājusi un arī pūkājusi. Tu saldo, saldo mutiņ, —- ista-

biņas [zīmējums] jau arī ieradās, un dzejolīši, rakstīti

ar pašas pūkīgo kukainīša rociņu, un pat pavisam maza,

smaržīga pūkiņa, tādas jau aug arī mazajiem putniņiem.
Cik tas ir mīļi, saulaino ametistiņ, man tā vien liekas,

it kā mutiņa pati mani glāstītu ar savām rociņām, ar

pūkiņu pieskaroties vaidziņam. Tagad es jūtos daudz

tuvāk savai sirdsasintiņai. Ļoti priecājos un daudz sme-

jos par istabiņu, kur krēsliņiem un galdiņiem ir taisni

mazkukainīšu izskats ar daudzām kustīgām kājiņām. Vai

gultiņā tomēr nevelk — gluži pie durtiņām? Es pašlaik
esmu mazliet nomierinājies savas mutiņas dēļ, bet to-

mēr pavisam vesela Tu taču vēl neesi, Sirdsiniņ, un no

puisīšiem vēl arvien nāk sliktas vēstulītes, kuras atkal

padara slimu. Tā apbērtam ar vēstulītēm un pūkiņām,

puisītim ir divkārši nelāgs garastāvoklis par savu slikto

izturēšanos, kas padara mutiņu slimiņu. Bet es pat ta-

gad, arī šajās 3 brīvajās dienās, neesmu vēl atkopies.
Ja šī nelaimīgā nakts vēl nebūtu gadījusies starpā. Vienu

gan es no Iniņas tūliņ iemācījos: rakstīt īsas vēstulītes,

atstājot atbildītes nākamajai reizei, un tā vietā rakstīt

biežāk, vismaz 2 reizes nedēļā un, pēc iespējas, atkal

atsākt dienasgrāmatiņu. Dažas atbildītes: par abām te-

legrammiņām sākumā gan dusmojos, bet Tu zini, Iniņ,

ka varu labi savaldīties un panest nelaimi, vienīgi īsti

priecāties neprotu. Es vēl joprojām neesmu īsti dzīvības

pilns, un tikšanās arī vēl liekas tik tālu, tālu. Starp citu,
kā ir ar tikšanos? Ja Tev atvaļinājums ir 5 mēnešus,

tādā gadījumā arī Deglavam 5 mēnešus, tad jau viņš
būs atpakaļ tikai 1. aprīlī? No drīzām cerībām tātad nekā

nebūs?! Tad jau mēs nekādā ziņā pat lielāko pusi ne-

esam pārcietuši, taisni otrādi: tikšanās tiek aizvirzīta

arvien tālāk, līdzīgi kādam mītam, «mērķim vienīgajam,

sirsnīgi ilgotajam». Bet, ja viņš maksā 50 rbļ. par ori-

ģinālnoveļu un romāna iespiedloksni, tad jau ar to vien

varētu iztikt. Starp citu, es šodien negribu par to spriest,

jo esmu pārāk noguris. — Stučka jau zinājis pirms te-

legrammas, no savas Vitebskas guberņas avīzes vai arī

citādi. 1 Zemkopis
2

Vāgners varēja privātā veidā papē-
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tīt Zaļenieku kasē3
,

kāds numurs ir māsas Līzas 1300 rbļ.
noguldījumam

4
(tāda ir summa pēc Doras vārdiem), Vāg-

ners pats par to saņemtu 100 rbļ., Tu viņam to varētu

likt manīt. — Oskierko es rakstīšu pa labam. Es ļoti gai-
dīšu plāniņu, ko Iniņa izstrādās. — Es vēl labi nesaprotu,
kā mutiņa domā ar grupējumu un sistēmu: es, pirm-
kārt, gribētu pārliecināties, kādas man ir spējas, lai no-

teiktu savas darbības virzienu, tāpēc es lūdzu atsūtīt

dzejolīšus un pat «Nākotnes cilvēku». Salīdzināšana ar

Taviem dzejolīšiem, pirmoreiz kā ar kaut ko nevis sub-

jektīvu, bet svešu, laupīja man visas ilūzijas par to,

ka es būtu dzejnieks vai varētu par tādu izveidoties.

Un skicīte patiesībā jau rāda pārāk skaidri, ka es ne-

varu rakstīt romānu. Tam par pierādījumu var noderēt

arī tas, ko man vakar stāstīja māsa: viņa atmetusi ārst-

niecību un arī tagad nodomājusi rakstīt romānu; šeit es

tik skaidri saskatu mūsu ģimenes nelāgo rakstura iezīmi:

galva mākoņos, pakaļa pelnos
5. Protams, es to vēl ne-

uzskatu par kaut ko gluži nolemtu un gribu vēlreiz visu

pārbaudīt (tāpēc jāatsūta dzejoļi), jo es visu šo laiku

jūtos slims, bet tomēr ir arī taisnība, ka nervozie vis-

pār nespēj nekā pabeigt, nevarēdami šķirties no savām

ilūzijām. Tu, manu mīļmutiņ, esi par daudz ieinteresēta

šajā jautājumā un nevari bezpartejiski izlemt, sveši

spriedumi man neder (jo klusuciešana varētu būt arī

noklusēšana), un tā man ir pašam jāizšķir, kad būšu

vesels. Vēl kaut kas: izdarīt lielāku mēģinājumu, kā

skicīti, piem., kādu citu skici. Es ceru nākammēnes iz-

darīt tādu mēģinājumu, un, ja tad es redzēšu, ka no tā

nekas neiznāks, es palikšu pie žurnālistikas, lai dabūtu

Zālītes piekrišanu Dantem6. — Pirms šīs izšķiršanās man

jānoregulē savs dzīves veids, par to jau arī mutiņa ir

rakstījusi. — Kas attiecas uz dzīvesprieku, tad tas var

nākt tikai ar darbu un panākumiem, jo no ārienes nā-

košais dzīvesprieks, t. i., mūsu tikšanās, tik ātri nav

gaidāma [2 izsvītrotas rindiņas]. Tagad es redzu, ka esmu

vainīgs Tavā priekšā, esmu nodarījis pāri mammai, tais-

nības labad atceries tikai, ka es veselu mēnesi, pēc
savas vēstules nosūtīšanas viņai, nesaņēmu atbildi, Iniņa

pat nepieminēja saņemšanu, es nevarēju iedomāties, ka

vēstule netika nosūtīta, no tālienes nevar spriest. — Gal-

venais, mīļdvēselīt, turies vesela, turies vesela, lai Tev

nekad nebūtu jāiepazīst slimība un vientulība. Mīļsvētā
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mutiņa visa apbērta bučiņām par mīļo vēstulīti un dze-

jolīšiem, un istabiņu, un pūkiņām, labi arī.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Šeit klāt tieslietu jautājumi.

Turpat zemāk pierakstīts:

Tagad, pret vakaru, man jau ir labāk ap dūšu. Rīt,
kad būšu izgulējies, būšu atkal mundrs un labs savai

mīļmutiņai.

48.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 12. (24.) novembrī

1601 XI 12. Samtpūkiņ!

Mīļo, svēto zeltprieciņ, šodien, kad vairs negaidīju,

saņēmu vienā laikā 2 pūkiņas, un saulīte uzreiz mani

spoži apspīdēja. Tā bija kartīte no I.XI 12 un pūkvēs-
tulīte no 2. XI 11. Bet ir arī jau vēls, un vakar arī

slikti gulēju, tā ka atbildēšu pavisam īsi. Kartītes tagad
vairs nerakstīšu (tikai izņēmuma gadījumos, jo man vēl

daudzas ir atlikušas). Tās ceļo caur svešām rokām, un

tā mani pūkvārdiņi notraipās. Tūliņ gribu savai mīļsvē-

tajai Iniņai atbildēt un, pirmkārt, lai viņa ir droša, ka

es vairs muļķības dēļ netaupīšu 50 kap. mēnesī, lai pa-
mestu savas vēstules un sagādātu mīļmutiņai uztrau-

kumu. Tātad turpmāk puisītis rakstīs vienīgi vēstulītes.

— Tas ir jauki, ka nopirki mātei kleitu, arī citiem drē-

bes vajadzīgas, piem., Zamuelim. Tev jāpalīdz arī na-

baga zēnam. — Tu saki, ka Tevi Jelgavā ļoti nomoka

«paļāšana, nīkšana, stāstīšana, nekā nedarīšana». Un to-

mēr Tu pie viņiem biji tikai vienu dienu! Kā gan Tevi

nomocītu mana paļāšana, nīkšana un nekā nedarīšana,
kas turpinās jau 5—6 gadus! — Nu, tagad jau būs ci-

tādi, vienīgi žēl, ka man tik daudz jāpateicas elektris-

kajai mašīnai, nedzīvai mašīnai. Bet es ari saprotu, ka

citādas iespējas nav. Šausmīgā atšķirtība un briesmīgais
darbs nepieļauj, ka divi Iniņi palīdz viens otram un

varētu viens otru mīlēt. Nekad nebiju iedomājies šo

laiku tik nolādētu, citādi nekad nebūtu tam piekritis.
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— Bet tagad, šā vai tā, tas jānodzīvo līdz galam. La-

bums šim laikam ir tas, ka pamazām tas mani vedis

pie saprašanas, ka mani pamata uzskati bijuši nepareizi.
Bet par to kādreiz vēlāk. Bet es vairs nežēlošos un ne-

vaimanāšu, manu mīļmutiņ: vari būt mierīga. Puisītis

iemācījies pats izšņaukt deguntiņu un, ja neviena nav

klāt, kas cepurīti no actiņām atbīdītu, tad aizmet to

prom. — Es nekad nedomāju, ka mutiņa nav mīļa, kau!

arī Tu tik spītīgi aizmirsti nodot vēstuli mammai un at-

sūtīt «Nākotnes cilvēku» un dzejoļus. Bet man gan katrā

ziņā vajadzīgs, lai tos atsūta, jo ātrāk, jo labāk. Citādi

man sevis pārbaudīšanā atkal jāpaliek pusceļā. Tas tad

man nolaupītu psihiskās palīdzības beidzamās atliekas.

— Mutiņa ir mīļa un to nedarīs. — Bet, mutiņ, labas

pūkmutiņas ir vēl citādi mīļas. Viņas nepaliks slimas

un bālas no nevajadzīgām raizēm par puisīti un no uz-

ticības trūkuma pret viņu. Māsai nav dota nekāda

nauda, un jau no beidzamās, 22. X 27, vēstulītes Tu va-

rēji saprast, ka bez Tevis es to nebūtu darījis. Tāpat

arī citādi liekas, ka Tu vēl nezini, ka mēs visu uzsā-

kam tikai pēc kopējas apspriešanas. Lai Tev varbūt

būtu labāk saprotams, ēs tomēr vēl paskaidrošu Tev da-

žus sīkumus, kas arī nomāca manu pašapziņu. Sākumā

es sūtīju Tev pūkiņas un puķītes, vēlēdamies redzēt

Iniņu smejošu, bet vēlāk — ar slepenu nolūku, saņemt
kaut ko tamlīdzīgu arī pretim, — tam jau nebija va-

jadzīgs daudz laika, kā, piem., atbildītēm, un man būtu

neizsakāms prieks, tas būtu kas reāls, taustāms no Ini-

ņas puses. — Tagad es redzu, ka Iniņa bija sapnītī

meklējusi pūkiņas un tās atradusi, atrakstot šo brīnum-

mīļo vēstulīti. — Bet toreiz tas man ļoti sāpēja. Tāpat
līdz šim brīdim vismaz viens dzejolis vēl nav kvitēts,

un arī abu beidzamo dzejoļu pārmērīgā slavināšana at-

kal bija par stipru. Tu gribēji arī turpināt rakstīt par ve-

selības uzlabošanas sistēmu, bet atkal tie briesmīgie
darbi. Bet īpaši vajadzēja žēloties par sevi pašu: ne-

maz nepaliek brīva laika darba dēļ; tas bija izteikts ti-

kai beidzamajā vēstulītē 4/1609. Un Tu taču redzēji, kā

es vienmēr atplauku, kad Tu žēlojies par kaut ko, jo
tad es atkal jutu arī savu noderīgumu savai mutiņai —

tas cēla manu pašsajūtu. Bet šī pašsajūta, ir vissvarī-

gākā, un par to neliela nojauta ir arī brošūriņā
1. Bet
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viņa kļūda ir ta, ka, kaut gan viņš stāsta par darbības

regulēšanu, kas palīdz atveseļoties, tiek aizmirsts gal-
venais: kā tikt pie regulēšanas, jo tur taču vajag darbī-

gas gribas; tādi pusslimi cilvēki kā viņš to var viegli
sasniegt ārēja gadījuma ietekmē, bet man jau vajag

stipras psihiskas ierosmes no ārienes, lai vispār gribētu,

gribētu dzīvot un būt vesels. Vispirms man jābūt dzīves

mērķim, lai pārliecinātos par tā sasniegšanas iespējām.
Tu esi mans dzīves mērķis, tāpēc Tu esi man svēta, un

tas ir vairāk par parasto dzīvi, kas mūs saista, jo arī

es tāpat esmu Tavs dzīves mērķis; mums pāri stāv at-

tīstība par nākotnes cilvēku. Tikai kopš mēs piederam
viens otram, vispār var būt domas par atveseļošanos
un par dzīvošanu. Bet mums tagad ir arī jāsaprotas un

jāzina, kas katram ir vajadzīgs, lai sevi attīstītu. Vis-

pirms pašapziņa, jo mums jāapmierinās pašiem ar sevi.

Tev tas ir, jo Tu vēl neesi pavisam slimiņa, bet manī

tam vēl ir jātop. Ir vajadzīga īsta sevis revīzija, lai at-

veseļotos. Man jāizšķiras, kādi talanti man ir, lai izvē-

lētos savu dzīves gājumu, tāpēc jāatsūta «Nākotnes cil-

vēks» un dzejolīši (sākumā biju nodomājis to visu sa-

dedzināt)
,

jo pēc visa līdzšinējā vēl nav izšķirts, vai es

varu būt rakstnieks. Ja tas būs izšķirts, tad es zināšu,

kas ir mana profesija, kuru tad varēšu godīgi pildīt. Tad

tas būs pamats manai pašapziņai, no kā es tad gūšu

gribu atveseļoties, mutiņai mani arvien vairāk un vairāk

saprotot un piepalīdzot. — Jau kopš ilgāka laika es

esmu noguris, un domas kļūst neskaViras. Rīt es rak-

stīšu atkal un tuvāk atbildēšu uz mīļo vēstulīti. Es esmu

Tevis pārpilns, mutiņ, un tik laimīgs par mūsu nākamo

tikšanos! Kļuvuši veseli, mēs vairāk sapratīsimies. Tu,

svēto, saldo Iniņ,. paliec tikai vesela! Daudz bučiņu no

puisīša. . ,

Vēstules 1. lappuses augšmalā pierakstīts:

Kādas izredzes ir dziedāšanas svētkiem 2? Atbildi uz

to tūliņ, Mīļiniņ! Un, vispār, esi taču mīļa, pūksamtiņ,
esi mīļa pret puisīti. Viņš jau nav darījis nekā ļauna.

Nebūtu jau arī tā kliedzis, ja Tu būtu bijusi mīļa pret

viņu. Tu taču esi mīļsaldā mutiņa. Nokaisīts ar daudzām

mīļām bučiņām.
Tieslietu jautājumi iet līdzi.
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2. lappuses augšmala pierakstīts:

Ko tad māsa teica? Tik daudz laika Tu taču vari at-

licināt, lai to uzrakstītu. — 1900. g. darbiem katrā ziņā
nemaz vairs nav laika: mums tūliņ jāuzzin. Zālītēm, zi-

nāms, tas vēl nav jāsaka prospektā «Mēnešrakstam».3

49.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 17. (29.) novembrī

1586 XI 17. Dvēselītes dieniņa!

Manu svēto, saldo Iniņ, manu jauno, sildošo saulīt,
Tavs puisītis, pēc tam kad aizvakar bija izplosījies
priekā, pamazām sāk kļūt labs, staigādams kā pa māko-

nīšiem pa mīksto sniedziņu garajos zābaciņos. Kvēlo-

jošā dzirkstelīte palikusi, pēc tam kad aprimušas lies-

mas un dūmi sakāpuši debesīs. Es jūtos vēl diezgan sa-

guris, visas sīkās nepatikšanas, untumi un depresija jau
atkal klāt, vienīgi pacēluma brīžos tas aizmirstas, bet

no šiem augstumiem nāk atmiņas: es esmu saskatījis arī

sev vēl plašu, brīnumskaistu dzīvi nākotnē. Man ir sti-

muls gribai, lai kļūtu vesels, un tas nav izdabūjams no

sevis, no dienu paļājumiem; nesaprašana — tā ir Svar-

ca brošūras 1, kā arī Tava kļūda, mīļsaldo putniņ, te nu

man ir Tava sirdsmīļā 4. XI 1609 vēstulīte, ko mazput-

niņš nosaucis par «ļauno vēstulīti» un kas man, pretēji
Tavam paredzējumam, ir palīdzējusi, pretēji tam, kā

bija gaidīts. «Ļaunums» ir tas, ka Tu esi atklāti, bet ne

mīļi teikusi taisnību. Tas man arī nepalīdzēja, ka Tu

baidījies, ka es mūs pilnīgi nodošu māsas varā, —- tas

mani pat svešādi aizskāra, jo mēs taču vismaz visu

svarīgāko nolemjam kopīgi un arī es bez Tevis nemaz

nebūtu rīkojies, tāpat kā Tu bez manis. Man likās, ka

mazajam Iniņam to vajadzēja zināt pavisam noteikti,

jo bez tā viņi nemaz tā īsti nesaprastu mūsu divatni (tā
es arī toreiz rakstīju). Tas bija tas, kas man tik ļoti pa-

līdzēja un par ko tādām dvēseles mutiņām nav pat ne

jausmas. Neskatoties uz mīlīguma trūkumu, «ļaunajā
vēstulītē» tomēr bija neizsakāmais uztraukums, jucek-

līgie apzvērējumi, drebošās bailes katrā rindiņā — dzīva
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aizraujoša liecība par to, ka arī Tev tik nepieciešama un

ilgota šī kopbūtne; tas viss nāca pār mani kā ugunīgs

lietus, un viss ledus piepeši izkusa. Tu man gribēji tūliņ

sniegt mirdzošu dimantiņu, šai pašā mirklī, un tāpēc arī

nav nekāds brīnums, ka Tu to neietini zīdpūkiņās un

neieliki samtkastītē, bet nometi taisni man priekšā, un

šis mirdzošais dimantiņš taču ir Tavas pašas dvēselīte,

kas baiļojas vienīgi par to, lai neizjuktu mūsu kop-
būtne, lai Tev atkal būtu mīļais puisītis. Redzi, dvēselīt,
tas ir vienīgais, ko es saprotu visā šajā «ļaunajā» vēs-

tulītē un kas man arī tik ļoti palīdzēja. Es biju ļoti
slims, pavisam pārguris no darba un mokām, ka vairs

nenāk mīļas vēstulītes, jo Iniņai nebija laika atbildēt

un būt mīļai. Tev taču jau bija jāzina, ka nervu slim-

niekiem visātrāk zūd pašapziņa, tātad: zūd ticība sev,

savam spēkam, savām spējām un talantam, beidzot vairs

netic, ka vēl ir cilvēks, ka vēl ir kaut kāda vērtība

citu cilvēku acīs; ka visiem esi par nastu, ka visi iz-

turas pret tevi vienaldzīgi, naidīgi un mazcienīgi, un,

patiesībā, to neņem ļaunā, nedrīkst pret to nekā iebilst,

kaut arī egoisms, glābjošais spīts saceļas pret to. To Tu

vismaz būsi saskatījusi agrākajās vēstulēs, kur es žēlo-

jos, ka mani neviens nemīl, neviens mani neatzīst, ka

neesmu ne uz ko spējīgs (salīdzinot ar to, ka Tu atkal

tik augstu tiki novērtēta manās vēstulītēs, slepenā ce-

rībā dzirdēt arī no Tevis par sevi kādu atzinīgu, sla-

vējošu vārdiņu pēc tik daudz pūkiņām, — bet Tu to

nesaproti. Bet tai nebija jābūt savstarpējai lišķīgai sla-

vināšanai, es no Tevis gaidīju palīdzību savas zudušās

pašapziņas atgūšanai, ka es tik neizsakāmi no visa tā

ciešu. Uz to mutiņa vienīgi atbildēja: «Citi cieš vēl vai-

rāk.» Tā mana paša mutiņa man laupīja beidzamo mie-

rinājumu, egoismu un spītību. Es žēlojos, ka Tu esi no-

mākusi manu pašapziņu ar saviem «sveši iespraustajiem»

dzejoļiem, ka es pēc visa tā tagad vairs nespēju dzejot,
ka man vispār ir jāizsamist par to, vai man ir talants,

un uz to Tu, dvēselīt, kaut arī rakstīju Tev par to trīs

reizes, vispār neatbildēji, vienīgi reiz ar nepacietību pie-

zīmēji, ka tas viss jau esot izšķirts pozitīvā nozīmē un

lai es nerunājot vairs par to. Zināms, tas mani neno-

mierināja, arī nepalīdzēja, bet tikai nomāca. — Es esmu

Tev jau kļuvis par nastu ar savām šaubām un nervu

slimību un Tu arī pati netici manam talantam. Tagad
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un agrāk, vairākus mēnešus, esmu velti jautājis, nesa-

ņemdams atbildītes: man taču arī tas nevarēja neko citu

nozīmēt kā — vienaldzību pret maniem jautājumiem un,

tā kā tiem priekš manis bija lielākoties subjektīvs no-

zīmīgums, arī vienaldzību pret mani. — Es taču zinu:

pašos pamatos tā nav vienaldzība, jo Tu taču mani tik

aizkustinoši dziļi mīli, — bet neizpratne attiecībā uz

manu slimību: Tev nav bijusi pat vismazākā nojauta
par to, ka tas bija vajadzīgs, lai celtu manu pašapziņu,

glābtu to, ne mazākās nojautas par manām riebīgajām
ciešanām: tas tomēr ir jāsaka manis, ne Tevis dēļ — šis

bija visļaunākais laiks, nevis cietuma laiks, kad es va-

rēju sevi garīgi mierināt un arī Tu mani vienmēr at-

balstīji; tagad mums pat nav laika būt mīļiem vienam

pret otru, nerunājot jau nemaz par savstarpēju palī-
dzību un lielāku saprašanos. 22. X 27 kartītē jau tieši

bija teikts, ka doma par māsu bija tikai no Tevis, Iniņ,

Tevis pašas ierosināta. Uz manām izmisuma pilnajām

žēlabām, ka es eju bojā no 4 gadus ilgā, rupjā, muļ-

ķīgā tulkošanas darba un tagadējās absolūtās vientulī-

bas, ka laika trūkuma dēļ mums nav iespējama pat kaut

kāda rosīgāka garīga kopdzīve, uz to Tev vienīgā at-

bilde manam izmisumam bija: — citiem, kas cieš badu,
iet vēl ļaunāk. Sākumā es tam pretojos, uzskatīdams

sevi, ar Tavu atbalstu, Iniņ, par kaut ko labāku nekā

citi. Bet, tā kā Tu teici, ka citiem esot sliktāk un man

jāpaliekot klusu, tad jau ar labumu nebija viss kārtībā.

Tas mani tiešām uzvedināja uz citām domām, un sā-

kumā es iedomājos māsu, kas taču arī dzīvoja garīgā
badā, līdzīgi man. Drīz pēc tam lieta noskaidrojās:
nauda studēšanai viņai gan ir, bet nav vairs patikas, —

tā nu viss jautājums tika nobīdīts pie malas. Palicis ir

vienīgi tas, ka. citiem varot iet sliktāk nekā man un

ka es derot tikai altruismam, ne egoismam. Bet pa to

laiku briesmīgais darbs beidzās, un egoisms atkal sa-

kustējies līdz ar jauno spēku. Es taču gribu vēl sevi pār-

baudīt, vai tad es vēl esmu sev derīgs, kā atsevišķs in-

divīds. Tas ir vecais spīts, un ar manu atveseļošanos arī

tas kļūs spēcīgāks; es nezinu, ko tas man beidzot teiks,

bet katrā ziņā man nebūs baiļu no «bojā ejas», kā Tu,

Iniņ, saki. Zināms, par to nevar būt ne domas, ka arī

Tev būtu jācieš no tā, taisni pretēji, Tu taču esi mana

mutiņa, Iniņa, Tu esi labākais un vienīgais, kas man
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ir, — un tieši tam jāpalīdz Tev saņemties. Kāpēc lai es

Tevi upurēju māsai, un kāpēc Tu tā domāji? Puisītis

taču vienmēr ir bijis mīļš un labs pret Tevi, ir gan par
daudz kliedzis pēc glāstiem un pūkiņāšanas, bet tomēr

tagad ir nomierinājies, jo mutiņai tam neatlika laika!

Ja man vēl tagad tas būs vajadzīgs, es iegādāšos suni

vai kaķi, tie ir ļoti laipni lopiņi; pagaidām man pie-
tiek ar kādu gluži jaunu, muļķīgu šuneli, kas dažreiz

man uz ielas skrien pakaļ, kad es eju gar tā māju. Tas

jau viss, starp citu, ir pārejošs, vienīgi slimības laikā

bija grūti panesams. No māsas nelūgšos nekādu laipnību,
tad jau griezīšos pie sevis paša, tā būs pareizā adrese.

Tā ka, mīļsaldo, svēto Iniņ, tāpēc neuztraucies, — ta-

gad es nožēloju, ka uzreiz Tevi nenomierināju ar tele-

grammu, jo nedomāju, ka Tu par to tik ļoti uztrauk-

sies, bet paļausies vairāk uz puisīti. — Bet nelaimēman

ir arī kaut kas labs, par ko es ļoti smējos, mazput-

niņš, samtpūkiņa arī smiesies, tagad domājot par to: ma-

zās pūkiņas tagad solās atbildēt uz visiem jautājumi-
ņiem, gluži kā spēcīgie glāsti pasaku mājiņā, kas ari

palīdzēja. Vai bez tā Iniņi tik ātri būtu atbildējuši? Un

vai tagad, pēc maniem smiekliem, arī vēl atbildēs? Es

jau esmu izlaidis ieročus no rokām. Ak, manu mutiņ,
Tev laikam vēl aizvien nav ne jausmas (un nekad ari

nebūs), cik drūmi man nesen bija un cik grūti nākas

izspiest no Tevis kādu pūkvārdiņu un kādu pūkspal-
viņu: labprātīgi Tu nekā nedari, viss jānopelna. Un to-

mēr Tu esi saldmutiņa, cik vientuļi gan jūtas tie, kam

nav mutiņas! — Nu Tu, Iniņ, redzi, ka es vēl neesmu

atpūties, citādi vēstule nebūtu bijusi tik gara un paļā-

joša, bet ar nodomu ir izteikts viss, lai vairs neatgriez-
tos pie žēlabām. — Ak, tikai tagad es atšifrēju: būdams

slims, es tik viegli biju pieejams māsas ārējam iespai-
dam. Tur Tu, Iniņ, maldies, tik slims es nekad neesmu

bijis, un Tev es biju pieejams, jo Tu nebiji ārpus ietek-

mes. Es tagad negribētu visu šo vēstuli nosūtīt. — Tu

katrā ziņā nepareizi spried par mani, Iniņ, neraksti vairs

tā. Esi mana labā un svētā mutiņa, kā es esmu Tavs

mīļais puisītis.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Šodien vēstules nav, vakar: 5., 6., 7. XI uzreiz un bro-

šūriņa, mīļi, mīļi, mīļi. Mīļi un arī labi.
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3. un 2. lappuses augšmalā pierakstīts:
Vai Zālīte negrib uzņemt tieši to, ko mēs dodam? Vai

viņš grib pats noteikt? Vai viņš šaubās, ka mēs esam

viņam pirmie reklāmas vārdi? Kāpēc mums pēc Jaun-

gada vairs nebūs ienākumu? Raksti sīkāk, dvēselīt! Aiz-

braucot Tu laikam gan nedabūsi arī 5 mēnešu stipen-
diju? Arī par to raksti skaidrāk, lai es zinu, ar ko jā-
rēķinās. Ja tas tā ir, tad taču brauc tūliņ, nokārtojusi
darījumus un nodevusi Kristapiņam, tad jau nav sva-

rīgi daži mēneši, un es tā ilgojos tikšanās. Mīļo, mīļo

mutiņ, puisītis.

50.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 19. novembrī (1. decembrī)

1594. XI 19. Samtpūkiņ!

Manu mīļvienīgo Dziļiniņ, manu svēto, saldo mutiņ,
Tavs puisītis vēl arvien nav tā īsti uz kājiņām, gulēju
labi, bet tomēr no rīta atkal esmu sabojājis tieslietu

jautājumus, lai gan citādi taisni rītos es varēju labāk

strādāt. Šodien arī nav pienākusi pūkvēstulīte, turpre-
tim «Dienas Lapa» un «Mājas Viesis» ir pat 3 dienas uz

priekšu, proti, pēdējā ir 7. XI pūkvēstulīte, «Dienas

Lapa» turpretim jau no 8., 9. un pat 10. XI, tas nozīmē,

ka «Dienas Lapa» nāk 3 dienas ātrāk nekā vēstulīte.

— Tagad jau 2 nedēļas es atpūšos, tomēr vēl neredzu

nekādu panākumu, protams, man nav nekāda regulāra
darba. Rīt vai parit es pārcelšos uz jauno istabiņu, lai

gūtu mieru, miegu, siltumu, lai varētu norīvēties ar

aukstu ūdeni, t. i., vispār, lai sevi kā slimnieku koptu.
Ārstēšanās arī maksā lielu naudu, un istabiņa par 2 rbļ.
mēnesī vairāk, masāža 10 rbļ. (elektrizācija varbūt ne-

notiks, jo nav vairs mašīnas, jeb man tā pašam jāno-
pērk!), tad gaļas pulveris — 2 rbļ. mārciņā utt., kop-
summā mana veselība katrā ziņā nav tā visa vērts. Zi-

nātāji negrib dot par to pat 10 kap., bet es par to iz-

metu ārā vismaz 15 rbļ. Bet satraukums par slimību arī

ilgs tikai IV2 mēnesi, ja tad nekas nebūs, tad es ķer-
šos pie vienīgās regulārās darbības, t. i., pie darba par
Zālītes labo naudu, ar nosacījumu, ka viņš dos darbu.
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Bet ja Tu, samtpūkiņ, varētu atbraukt, tad gan visas

nelaimes izbeigtos. Līdz tam divi mīļi putniņi grib sevi

ļoti pūkiņāt. Kad Tev tagad, Iniņ, ir cerība uz tikša-

nos, aprīlī vai martā? Un vai pēc tam būs stipendija?
Jeb viņš apsolīs to, un Tu mocīsies līdz aprīlim, un tad

viņš Tevi sūtīs aprīli? — Tieslietu jautājumus tagad jau
3 nedēļas ļoti maz uzņem: 34, 44, 42 rindiņas, tā neiz-

nāks pat 10 rbļ. Atsūti taču Stirnes «Karaklausības liku-

mus» un, ja būsi Jelgavā, — «100 likumu pantus»
1
,

ku-

rus es gribētu recenzēt, to es arī tagad varētu veikt.

Es tagad mēģināšu vēl arī atbildēt uz sirdsmutiņas vēs-

tulīti, gribētu visu noskaidrot, lai abi putniņi nebūtu

vairs skumji, un maziem mīlulīšiem atkal ir jāatbild
un jāpalīdz noteikt, kāda darbība man ir iespējama un

kādu literāru mēģinājumu lai vēl taisu: ludziņu, drāmu

līdz 1. jūnijam vai romānu līdz 1901. gadam. Tematiņa
drāmai man vēl nav, vismaz, kas man ir, nav derīgs.
Vai es būšu arī decembrī tik stiprs, lai janvārī, feb-

ruārī, martā un aprīlī kaut ko veiktu, jo no 15. līdz

20. maijam jau jāizsūta. Samtiniņa lai dod man visur

padomu, ko darīt, vispirms jau no tā arī veselība ir at-

karīga, ka manī ir kaut kas stiprs, ka es varu regulēt dar-

bību, kurai es ticu un ar kuru es varu tikt galā. Šie 5

gadi naudas peļņai ir tā kā tā zuduši, tad jau man tiešām

viss jāizmēģina un galīgi jāizšķiras par darbību. Mutiņ,

mīļmutiņ, vai Tu to sapratīsi? Katrā ziņā raksti un atbildi,

ja arī Tu neatzītu, cik svarīgs man ir šis jautājums. Viss

jautājums attiecas uz Tevi, dvēseles smaržiņ, jo mēs esam

divatnē. — Šeit atsevišķi, nepamanīti jautājumi: Latiņai

jau kāds ir atbildējis «Mājas Viesī», varbūt uz «Mēneš-

raksta» «Pilnīgas laimības jau nav».
2

— Par masāžu, arī

par agrāko, ir jau samaksāts. Tagad nekā neesmu saņēmis

par velti. Starp citu, es gribu to atmest. Tagad, novembrī,

tā nav tik labi palīdzējusi. — Sludinājumos lai «Fausts»

labāk tiek ievietots vienīgi no manis,3 citādi tas nesa-

skanēs ar pārējo, kur ir tikai viens vārds. — Es atkal

lasu mīļās, saldās, svētās mutiņas vēstulītes un brīnos, cik

taču savaldīgi un nosvērti var būt tādi mazie, vai arī

7. XI Tu vēl biji tajās pašās domās, ka es māsai esmu

devis [naudu], un Tu vēl joprojām esi tik ļoti mīļa, pat

pūkiņas atsūtīji. Kāda tad Tev īstenībā bija vajadzība
ticēt, ka es būtu ziedojis savu. dvēselīgo Iniņu māsas la-

bad? Vai tad es būtu spēris tik izšķirošu soli, neapsprie-
dies ar savu mutiņu? Vai tad Tu tā būtu darījusi? Vai tad
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Tu būtu mani kādam ziedojusi jeb darījusi kaut ko sva-

rīgu bez manis? Protams, taču ne! Kāpēc tad lai puisītis
butu sliktāks par mutiņu? — Kāds katliņš, tāds vāciņš.4

Tagad (4. XI vēstulītē) Tu man pārmet, ka citiem taču,
galu gala, esot labāk nekā man, visu to, par ko es Tev

biju rakstījis un uz ko Tu atbildēji: un tomēr citiem ir

grutak. Un tad es no tā loģiski izsecināju slēdzienu: tātad

es gribu uzupurēties citu labā? — Tad mans ametistiņš
spārdās ar savām kukainīša kājiņām un kliedz, ka vai

rīklīte pārsprāgst. Ak, Tu mīļo, saldo, vienīgo mutiņ, ko
lai tur nu saka, tur jānāk tikai ar pūkiņām un bučiņām.
Tiešām, ir taisnība, ka mēs esam no visa kā nejēdzīgā
kārtā atsacījušies, lai tikai ietaupītu un sakrātu tik daudz,
ka varētu kopā dzīvot: Tu esi sev liegusi katru prieku, es

pusgada laikā esmu nopircis tikai ābolus par 5 kap., ma-

nas bikses ir divas reizes lāpītas, maniem svārkiem vairs
nav oderes, es valkāju pirms 3 gadiem nopirktās kurpes
un izeju tikai vakaros, lai netiktu redzēts, varbūt man

arī zābaki nebūs jāpērk, pie 6—B° siltuma es uzturos ista-

biņā; tagad man ir sirdsapziņas pārmetumi, ka es esmu

tik daudz izdevis par masāžu un labāku istabu, bet to es

darīju tikai tad, kad jutos ļoti slims un katrā ziņā bija

jābeidz «Amors un Psihe», jo Iniņai nebija laika palīdzēt.
Tik lēti kā es šeit nedzīvo neviens, pat strādnieki arī ne;

gadiem ilgi mēs no visa atsacījāmies, un mums tas nav

nekāds mierinājums, bet taisni izsmiekls, ka pārējiem

klājas vēl ļaunāk. Es neesmu vēl nemaz ieskaitījis mūsu

garīgās ciešanas, mūsu vientulību, briesmīgās sāpes, ko

mums sagādā šķirtā dzīve, kuru cits neviens nepazīst.
Tādi ir divi nabaga Iniņi. Bet mēs tikai neesam viens otru

sapratuši. Lielākā vaina, šķiet, slēpjas tur, ka es neprotu

aprēķināt un apieties ar Tavu sievietes loģiku. Es domāju,
ka tas ir kaut kas vairāk par mazā samtputniņa indivi-

duālo rakstura iezīmi: bieži, glāstīdams, pūkiņādams un

mīlēdams savu Iniņu, manīju, ka Tu vienmēr paliki pa-

visam klusa, pat aizvēri savas dimantactiņas, un vienīgi
smaids rotāja Tavas lūpiņas, — bet, kas man šķiet, gluži
dabiski un neizbēgami, — visa mana pūkiņāšana uz Tevi

nekad nav atstājusi tādu iespaidu, lai Tu pati kļūtu mī-

ļāka. Katrs mīļš vārds manī izsauc vēl mīļāku (izņemot

īstus slimības gadījumus), Tevi tas iespaido tādējādi, ka

Tu baudi to, kas Tev mīļu dara. — Es jūtos noguris un

neizsakos ne skaidri, ne arī pietiekami mīļi, bet Tu varbūt
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mani sapratīsi, atbildi uz to, mīļsamtiņ, mums vairāk jā-

saprotas. — Man liekas, ka tagad arī bija kas tamlīdzīgs:
Tu kļuvi veselāka, saņemdama no puisīša tik mīļas vēs-

tulītes (kā Tu saki), bet tad Tu aizvēri actiņas un svētlai-

mīgi pasmaidīji; bet puisītis nebija apdomājis un gai-
dīja, lai viņu savukārt pūkiņātu, un sāka brēkt, neva-

rēdams to sagaidīt. Tikai kad nāca trieciens — gadījums
ar māsu —, Iniņa beidza smaidīt un arī sāka žēloties, lai

dotu puisītim iespēju būt mīļam. Tu, Iniņ, arī saki: kāpēc

gan Tev būtu jāžēlojas, jāatzīstas, tas nozīmētu atzīt sevi

par zudušu. Tas ir nepareizi pašos pamatos. Tu taču ne-

atzīsties kādam svešiniekam, bet gan puisītim; ja Tu ne-

žēlojies, Tu izslēdz puisīti no sevis, un tā Tu mani tur-

klāt vēl noved tik daudzos pārpratumos un aplamos uz-

skatos ar savu klusēšanu (Tu jau pati teici, ka nezinot,
ko es no tā būtu spriedis). Bet kāpēc tad Tu tomēr pavi-
sam skaidri gluži visu nepasāki, lai man vispār vairs ne-

būtu ko zīlēt un gudrot! Man visu neizsūdzot, Tu domā,

ka es arī tā nedarīšu, bet tāpēc Tu esi nevajadzīgi uztrau-

kuši manu mutiņu, domādama, ka mēs sevi ziedosim mā-

sai un bez Tavas ziņas. Vienīgi pareizais ir un paliek:
visā atzīties sev un savai Iniņai, jo pašam sev neatzīties

īstenībā nozīmē apmelot sevi pašu un celt visu uz apla-
miem--pamatiem. Atzīšanās sev pašam nemazina spēku,

bet sniedz vienīgi pareizo atziņu un pareizo rīcības

veidu. — Tā arī ir ļoti, ļoti žēl, ka Tu neesi teikusi, ka

mums vajadzēja darīt vairāk Kristapa labā, un ka Tu es!'

atteikusies no pārbaudījumiem maizes (rūpju) dēļ. Es to

nepamanīju priecīgajā, satrauktajā lasījumā, un tagad tas

uz mani atstāj visai nejauki nomācošu iespaidu. Tu savā

laikā man neesi nekā teikusi vai ari teici kaut ko ne-

patiesu par to: Tev nevajagot eksāmena. (Tas bija pie

Ērgļiem ziemā, apm. ziemsvētkos, kad es rakstīju lu-

dziņu
5
.) Un tomēr Tev to vajadzēja! Vara bija no Tevis

izspiedusi šo atzīšanos; mīla to nespēja. Tagad es stāvu

Tavā priekšā kā apliets suns. Maize, ko Tu gribēji manis

labā pelnīt, man spiežas kaklā. Mutiņ, mīļo mutiņ, kāpēc
Tu mani gribēji aplaimot ar varu, viltību un meliem? Vai

es Tev nebiju pietiekami vērtīgs, lai Tu varētu ar mani

visu godīgi pārrunāt? Es nemaz nezinu, ko lai saku, es

kļūstu īgns un tomēr gribētu būt mīļš pret savu vienīgo,
saulaino mutiņu. Tu nekā nevari darīt. Tu esi tikai varas
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cilvēks, kas grib aplaimot un kas grib tikt aplaimots, kas

nesaprot kopēju laimi divatnē, kur nevienam nav jādomā,
kur abi ir brīvi, jo katrs sev uzcēlis tādu pašu laimi. Es

Tev esmu tikai pateicību parādā un nevaru vairs būt Tev

līdzīgs, lielākais, ka es Tevi tagad atkal tā aplaimoju,
pārsteidzu, pretēji Tavai zināšanai vai pat gribēšanai.
Man 'ir ļoti smagi ap sirdi, mīlulīt. Tas ļoti daudz ko

groza, pat šis vēstules sākums vairs neiederas. Kā gan es

to neesmu agrāk pamanījis, lasīdams to? Kad lūdzu Tevi

tagad man palīdzēt piemērotas darbības izvēlē un noteik-

šanā, gaidīju to no Iniņas kā labdarību. Un tomēr pašos
pamatos biju to savādāk uztvēris: es cerēju, ka Tu rak-

stīsi, ka mēs esam viens otru uzcēluši un ka tāpēc es va-

rēju Tev aizrādīt, kur Tu man gribētu palīdzēt. Es esmu

pārāk noguris, lai izdomātu visas turpmākās, no tā iz-

rietošās konsekvences. Es it kā dzirdu Tevi nicinoši izsa-

kāmies, ka es no tā gribot sev izveidot sistēmu. Tev,

Iniņ, tāpat ir tik skaidri un dabiski, ka esi mani aplaimo-

jusi un aplaimosi un ar to pietiek! Vai pārlikt eksāmenu

vēl ir iespējams? Es šeit apjautāšos. Vai Tev subjektīvi
vēl ir iespējams? Es laikam vairs nekā nevaru vērst par
labu. Tagad man ir jāapdomā, ko es Tev varētu mīļu

izdarīt. Un mūsu saprašanās? Mūsu brīvā mīla? Bez pa-

tiesības nav arī saprašanās, nepatiesības motīvi var būt

vismīļākie, aizkustinošākie, bet bez patiesības nav iespē-
jama abpusēja saprašanās. Manu svēto, brīnišķo mutiņ,

manu uzupurēties spējīgo Iniņ, es taču nepārprotu Tavu

dziļo, spēcīgo mīlu, bet tai jābūt abpusējai, mums vairāk

vienam otru jāpazīst un jāsaprot, dodot vairāk brīvības

viens otram, un mēs pārvarēsim visu, visu, viss ap mums

kļūs pavisam skaidrs, mūsu brīvā, dziļā, patiesā mīla mūs

dziedinās, un mēs atradīsim brīnumaino pūkiņu, sapņu

pūkiņu, kas bija tik maiga un balta un tomēr tik bries-

mīgi liela. Tu mīļo, dvēselīgo, saldo Iniņ, manu dvēseles

mutiņ, manu mutes dvašiņ, esi tikai vesela un kop sevi

labi. Daudz, daudz mīļu bučiņu no Tava puisīša, mīļi,

mīļi, mīļi.

Vēstules 3. lappusē augšmalā pierakstīts:

Ja man 1900. g. būtu jāraksta romāns, tad šai gadā va-

jadzētu vēl kaut kam nākt, lai netiktu pavisam aizmirsts,

piem., ludziņai vai tml. Citādi jau es atkal kļūšu nemie-

rīgs. Es jau pazīstu sevi, atkal sākšu šaubīties.
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51.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 23. novembrī (5. decembrī)

Mutiņai jaunā dzīvoklīša zīmējums.

Shematisks dzīvokļa zīmējums ar uzrakstiem.

Tāds ir puisīša dzīvoklītis; drīz mēģinās uzzīmēt arī tā

ārpusi. Istabiņas ir tik piemīlīgas un tīras, ka daudzi

kandidāti bija baidījušies tās īrēt, jo nebūtu uzdrīkstē-

jušies spļaut uz grīdas vai ieiet iekšā, vai pat sākt runāt.

Tiešām, tāda sajūta šeit ir, bet, vispirms, lielais klusums

un akurātība, kas man pagaidām taisni vajadzīgs. Tuvumā

ir tikai kāds dārzs, pilns ar vārnām, bet arī tās tagad
ziemā ir ļoti klusas. Tā tagad puisītis sevi kopj, lai at-

veseļotos, lai gan vēl nav paļāvības savai veselībai; bet

varbūt mēs pieradīsim viens pie otra: es un manas domas

par veselību. Varbūt es vēl varēšu atdabūt 1 rubli no tiem

2, ko tagad izdodu vairāk.

23. XI 1590. Dimantametistiņ!

Manu sirsnīgo, dziļi sirsnīgo samtiņ, šodien es tomēr

saņēmu mīļu kartīti, tā ir 13/1600. Iztrūkstošās no 8. un

9. XI vēl nav pienākušas. Saņemtā kartīte mani ir tik

tālu uzmundrinājusi, ka vismaz varu manai Iniņai nosūtīt

istabiņas zīmējumu; no īstas vēstulītes tomēr vēl nekas

neiznāk: es jūtos noguris un varētu atkal tikai izsaukt

pārpratumus; mana mīļā, svētā mutiņa jau nedusmosies

par ilgu vēstulītes nerakstīšanu. Es redzu arī no šīs 13/
1600 kartītes, ka mēs viens otru nesapratām tāpēc, ka

es biju rakstījis noskaņojuma, iedomu vēstules, — fiziskā

slimība un nogurums izsauc savas noskaņas un domas,

un mīļdvēselītei tās arī tā jāuztver: saldmutiņ, iedomājies
vienmēr, ka oktobris, kā arī novembris kā oktobra ļaunās

sekas, man bija apkaunojošs laika sprīdis. — Līdz šim es

vēl neesmu atkopies no oktobra. Netici tik daudz brošū-

riņai, ka viss esot psihisks. Tie ir tīrie nieki: es jūtu
katru dienu, katru mirkli, ka viss ir tikai fiziski: galvas-

sāpes, kuņģa un muguras sāpes, un to visu ir jādziedina

gribai, ko rada vesels ķermenis. Darba regulēšanai, diē-

tai, zināms, ir liela nozīme, bet to var pielietot vienīgi
tad, ja ir fiziski tik vesels, ka psihiskais atkal funk-
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cionē. — Tāpēc nerunā, mīļo siltstraumīt, par pārpratu-
miem: mūsu vēstulītes abpusēji ir vienīgi dienasgrāmatas
lapiņas, nav gribēts nekas ļauns, bet meklēta saprašanās
un atklātība. Neraudi arī, mīļo, saldo, dziļo Iniņ, par
manu paļāšanu un šaubām par sevi pašu: tas zudīs līdz

ar veselības iestāšanos. Es vienīgi gribēju Tev visu sniegt,
arī to, kas radies sāpēs. Neuztraucies, mīļo, mīļo Iniņ, ari

par tagadējo nogurumu, tas taču pāries, un es ceru, ka

drīz; un pie plūdiem un atplūdiem mums jau jāpierod.
Tu, darbīgo cilvēk, to vari pat ātrāk par mani: pie manis

viss ir tikai slimības pazīme, nevis kaut kas patstāvīgs,
raksturīgs. Mani nomierina un ļoti iepriecina tas, ka Tu

esi par lepnu, lai būtu netaisna. — Tas mums palīdzēs,
mutiņa kaut kā pavadīs grūto laiku. Mīļzeltaino, sirsnīgo
dvēselīt, kop sevi fiziski, esi vesela! Daudz bučiņu no

puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

52.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 25. novembrī (7. decembrī)

25. XI 88. Mājputniņ!

Mutiņ, mīļo mutiņ, Tu esi laba un kļūsi vēl labāka, Tu

jau sapratīsi, Tu sapratīsi: mēs esam pārvērtušies, esam

kļuvuši kaut kas vairāk, kaut kas smalkāks, bet es esmu

no tā palicis slims; saprāts vien mums vairs nevar palī-
dzēt, vajaga kaut ko citu, ir nepieciešams kaut kas smal-

kāks. Brošūriņa un nopietna pierunāšana, iedrošināšana

vairs nelīdz, tik vesels es neesmu, lai panestu šos stipros
līdzekļus. Atveseļošanās pirmsākums meklējams senā pa-

gātnē un nav tik stingrs un spēcīgs. Tas ir tas, ko mēs

nepilnīgi apzīmējam par labestību un saprašanu. Grūtā

darba perioda un lielā fiziskā vājuma rezultātā mana

pašapziņa ir iedragāta (es jau aprakstīju tuvākos ap-

stākļus). Vienkāršs teiciens «Tev ir talants» mani vairs

neapmierina un ir par stipru teikts. Toreiz oktobrī, kā ari

novembra sākumā man vajadzēja labestību, pūkiņas un

maigumu, kā arī divatni, dzīvu saprašanos un dvēselīgu
domu apmaiņu, rezultāts būtu bijis izdziedināšana, vese-

lība un pašapziņa. Bet mēs bijām šķirti un briesmīga
darba izverdzināti, mums pat nebija laika vēstulītēm,
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kur tad vēl pūkiņām un saprašanai. Tev nevajag, Iniņ,
baidīties, ka es nesaprotu to, ka esmu varbūt šaubījies

par Tavu labo gribu man palīdzēt, es zinu, ka man ir ļoti
dziļa un svēta Iniņa un mutiņa, Tu pret mani esi bezga-

līgi laba, mēs mīlam viens otru arvien dziļāk un svētāk,

un mūsu mīla ir mūsu dvēseļu tuvināšanās jauna at-

klāsme. Bet tieši šī pārliecība taču ir bijusi par iemeslu

lielajām sāpēm: šķiršanās un darbs mūs aizkavēja būt

divatā un savstarpēji palīdzēt. Un grūtajā oktobrī un no-

vembrī man bija neprātīga cerība, ka mēs pārvarēsim to

visu un ka tomēr, Iniņ, es no Tevis varēšu iegūt pūkiņas,
kas man bija tik ļoti, ļoti vajadzīgas. Man tik ļoti bija
vajadzīga pūkiņāšana, bet es neizvēlējos līdzekļus, kā,

piem., eksperimentēšanu, pielietoju varu, tā es vismaz da-

ļēji dabūju vajadzīgo. Bez mīļajiem, saldajiem vārdiņiem

man, piem., bija vajadzīgas arī īstas, dzīvas pūkiņas, ma-

tiņi v. tml., bet Tu nesaprati, ka arī tā ir pūkiņāšana, kas

man arī bija vajadzīga, lai justos Tev tuvāks. Vārdi vien

jau nesaista dvēseles. Tu biji psihiski par veselu, lai to

saprastu. Pārpratumu novēršanas dēļ mēs to nosauksim

vienīgi par nesaprašanos. Tu esi mutiņa, kas dzīvo tikai

puisītim, bet mums vajag vēl tuvākas saprašanās, ko aiz-

kavē ārējs darbs, bet ne kāda putniņa ļaunā griba. Ar

šiem ārējiem apstākļiem man draudzīgi jāsadzīvo. Manas

beidzamās vēstules pirms šīs ir izskaidrošanās mēģinā-
jumi, lai izkliedētu pārpratumus (kas patiesībā jau kopš
ilgāka laika nemaz neeksistēja), kā es tagad redzu, tie

būs nodarījuši tikai vēl vairāk posta, jo Tu, Iniņ, būsi

mana; lai gan šaubas vēl mūsu starpā pastāv, tad tomēr

man vairs nav nekādu šaubu! — Tu jau arī esi sajutusi,

mums kopā esot, ka mēs par maz esam kopā dzīvojuši.
Tas arī ir svarīgs iemesls mūsu tagadējām ciešanām, un

tagad es esmu priecīgs, ka Iniņa to saprot, tā viss var

laboties. Bet tāpēc Tev jāmēģina un jāpieliek pūles, lai

man atklātu savu sirdi, piemēram, Tu biji tik īsi atstāstī-

jusi visu Vīgnera gadījumu 1, t. i., Tavas psiholoģiskās iz-

jūtas, ka es Tevi nevarēju saprast, tikai tagad Tu man to

paskaidro. Tu varbūt nemaz nezini, ka tikai nupat Tu

man esi kaut ko pastāstījusi par savām domām un izjū-
tām, it kā garām ejot, turklāt tūliņ piemetinādama: «Es

vispār par to nemaz negribētu runāt.» Kā lai es izprotu
Tavu dvēseli, ja Tu tā noslēdzies, turklāt citos, svarīgos

jautājumos pat vēl vairāk? Tā iznāk, ka es Tevi pārprotu.
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Bet es vienmēr mēģinu Tevi saprast un bieži Tev par to

rakstu (tāpat ari vēl nesen), bet Tu tikai noraidi šādus

manus mēģinājumus ar vārdiem: «Atkal Tu šaubies, atkal

pārproti mani.» Jā, Iniņ, bet tad pati tieši pasaki, kā lai

es Tevi saprotu, māci mani, bet esi žēlsirdīga, nebaidies

taču teikt labu par sevi. Tavas domas jau norāda uz to:

«Man vienai bija jāpanes visas sekas,» tas nav pareizi, un

tā Tu dzīvo pagātnē vairāk nekā es. Bet mēs gribam
nākotni. — Daudz kas Tavā vēstulītē ir vienīgi tik īsi

uzmests, ka nemaz to nesaprotu. Bet vienu gan mēs abi

gribam saprast labāk, mēs nevaldām paši pār sevi, bet

apstākļi valda pār mums. Un tad: cerēt uz nākotni, ka

nāks labāki brīži, ka mēs vairāk varēsim pūkiņāt viens

otru, — nav nekas: mums jāpārtiek no Pleskavā līdzpa-

ņemtajām drusciņām; Tu, samtpūkiņ, vienmēr būsi ap-

krauta ar darbiem, un arī man decembrī būs jāsāk strā-

dāt, lai psihiski noturētos virs ūdens, brīvais novembris

man nav līdzējis, jo nogurums bija par lielu, es nevaru

atgūt psihisku mieru bez jauniem spaidiem. Tā kā no-

teiktības vēl nav, tad rakstīšu par to vēl. «Solhauga» jā-
nobeidz. Mana saldā, labā mutiņa man ir atsūtījusi grā-
matiņas un veselu kaudzi ļoti mīļu izgriezumiņu, Tu mīļo,
labo mutiņ, samtdvēselīt! Šodien man ir lielas galvas-

sāpes, tāpēc uz jautājumiem atbildēšu vēlāk. Es nosūtu

arī tieslietu jautājumus, kurus vakar veicu. 17. XI «Mā-

jas Viesī» nav tieslietu jautājumu. Vai vispār vairs nav,

jeb nebija vietas? Mīļā, svētā mutiņa tiek apbērta ar

bučiņām un pūkiņām un klēpītī paijāta un pūkiņāta. Labi

arī, puisītis.

53.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 3. (15.) decembrī

3. XII 1580 Samtpūkiņ! Šī ir atbildīte uz 26. XI 1588.

Manu sirdsrasiņ, manu silto dvašiņ, Tava vēstulītē man

nes tik daudz labestības un spēka un tik daudz cerības

nākotnei un jaunai tapšanai, ka stingums zūd arvien vai-

rāk, kā arī bailes un sāpes par mutiņas slimībiņu, kuru

izsaukušas vienīgi manas nemitīgās vaimanas. Tas viss

pamazām nomierinās. Gribēju rakstīt vēstulīti šorīt pirms

pasta pienākšanas, kaut gan tad nemaz nebūtu varējis
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apvaldīt savas briesmīgās bailes. Vissmagākā ir nožēlo-

šana, kas arī citu cilvēku smagi iespaido. Vēl tagad es

ciešu un nesaprotu, kā es varēju sagādāt tik daudz sāpju
savai paša mutiņai ar viņas dziļo, dziļo, mīļo sirsniņu, ar

pūkmaigajām, smalkajām jūtām. Vēl arvien mani krata

auksti drebuļi, domājot, kādas sāpes esmu Tev nodarījis,
saldo, saldo smaržiņ. Drebuļi ir kā sekas no aukstuma,

sēžot vēlāk siltajā istabā. Tu esi tik slimiņa, kuņģītis atkal

slims. Vai Tu to izturēsi? Šajās beidzamajās dienās es tik

bieži gribēju Tev telegrafēt, bet vienmēr baidījos Tevi sa-

baidīt. Bet ar visu slimību Tu tomēr esi tik mīļa, kāds

es nekad nevaru būt, arī vesels būdams. Tava siltā vēstu-

lītē izkliedējusi manas bailes un auksto izmisumu, kā ari

asumu. Es taču varu rakstīt diezgan mierīgi un gribu at-

bildēt saprātīgi. Tā es ceru Tev būt vismīļākais, tā kā

mutiņa tieši vēlas. Mums vienīgi vajadzīgas zināšanas

un miers, un, starp citu, zināšanas var iegūt tikai ar

mieru. Mūsu likums vienmēr bijis visu prātīgi apsvērt,
bet savā uztraukumā mēs to neievērojām. Tagad divi tik-

šanās putniņi atkal būs prātīgi, un gan jau būs labi. Mēs

būsim veseli un uzvarēsim. Taisni pūkiņa
1 atkal ir sākums

visam: tāda mīļa, balta, maiga pūkiņa, gluži mazs mīļ-

putniņš. Tas piedod noskaņu visai vēstulītei. Man ir tā,

it kā man būtu Iniņas bildīte. Un kā gan tādi mazie tik

smalki nomanījuši, ka skaitļu uzrakstīšana2 ir saistīta ar

labsajūtu? Es pats to nezināju, bet, atceroties to tagad,

domāju, ka tas jau tā varētu būt. Tāds smalkums mani

aizkustina visdziļāk, dara man neizsakāmi daudz laba, iz-

dzēšot visu ļauno. Tas mani tieši spēcina, un tad es ne-

jūtos arī viens. Un, kas vēl man bija patīkami, tas bija
tas, ko Tu teici par attēliem kalendārā3

.
Šo smalkumu un

uzupurēšanās gribu es, zināms, nesapratu. Toreiz es to

nevarēju nojaust un, nojauzdams, nebūtu tam toreiz ticē-

jis: esmu Tev stāstījis, kā manas jūtas lēnām auga, un

es nesapratu Tavu jūtu piepešo izaugsmi. Toreiz domāju,

ka tā ir vienīgi «poēzija», tātad neiespējamība. Tagad

mani jo vairāk iepriecina, ka Tu pati to saki, lai es zinu,

tātad, lai labāk varētu dalīties tajā, labāk pazīstot Tevi.

Tas mani neizsakāmi iepriecina, un tāpēc, galvenokārt,
ari esmu vaimanājis. Gribu Tevi vairāk pazīt. (Tu to sa-

pratīsi no manas priekšpēdējās vēstulītes.) Jau no šī pie-
mēra redzu, cik ļoti mēs esam atšķirīgi un kāpēc mums

tik daudz jācieš un jāpazemojas, lai saprastos. Tātad Tava
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mīla pret mani ir vecāka nekā manējā, kas atkal ir inten-

sīvāk augusi. Tās abas cīnījās savā starpā un jaunās tikša-

nās laikā izlīdzināsies. Tad nāks lielā saprašanās, t. i., ne

pati no sevis, bet ar pakāpeniski paplašinātām zināšanām

un izpratni. Man bieži ir tādas priekšnojautas, kas ir tik

spēcīgas, tik bezdibenīgi dziļas un plašas, ka izsauc manī

pilnīgi drebuļus, it kā bezdibeņa malā man zustu zeme

zem kājām. Kaut kam jaunam jānāk, gandrīz bailes iedve-

sošam. Tik neparasts, nekļūdīgs tas būs. Un vēl kas: šīs

priekšnojautas man ir tieši vēsos pārdomu brīžos, kad

vismazāk jūtos histēriski vai nervozi satraukts, — tātad

tā ir veselības halucinācija. Bet nu daži vārdiņi par pār-

pratumiem. Ne tikai no vienas vēstulītes nomanīju, cik

svarīga mazai Iniņa i ir mūsu kopbūtne, bet pat no tās

vēstulītes, ko Maziniņa pati nosauca par ļauno, kas vi-

ņai pašai bija iedvesusi bailes. Tāpat kā mutiņa, arī es

labi zinu, ka visas vēstulītes ir labas un mīļas, mazo un

lielputniņu vēstulītes. Nav vainojami arī pārpratumiņi,

vienīgi mūsu abu slimīgā noskaņa, postošās slimības, kas

taču vienmēr valda pār garu un pārvērš labāko gribu
ļaunā. Zināms, nepieciešams, lai mēs mācītos sevi vai-

rāk saprast. Tiklīdz slimības pārstās, beigsies arī pārpra-
tumi. Patiesie pārpratumi (kā, piem., ar Nīnu un Priedīti

nabago radu dēļ
4

) mums jau sen pagājuši. Mēs esam

viens otram tik nepieciešami, tik mīļi kļuvuši, ka vairs

nevar būt pat ne runas par kaut kādām pārspriešanām un

pat strīdus jautājumiem, bet vienīgi par zināšanām, kā

vienam otru vairāk pūkiņāt un atbalstīt, stipri iedziļino-
ties vienam otrā, par jauno, iekšēji dubulto un abu ko-

pējo dzīvi (jo katrs tagad dzīvo divu raksturu domu ap-

vāršņos. Es, piem., domāju ne vien par to, kas man jā-
dara dotajā gadījumā, bet vienmēr cenšos izprast arī Ta-

vas domas šai jautājumā). Zināt, arvien vairāk zināt vie-

nam par otru, tiklīdz kaut drusku spēka mūsos atgriez-
tos. Zināt, izpētīt ar mīlas palīdzību, iepazīt otru līdz vis-

slepenākajai vājuma izpausmei, jā, arī daudz vairāk: līdz

visapslēptākajām, labajām, lielajām un smalkajām jūtām.
Tās kautrības dēļ tiek glabātas lielā slepenībā, un bieži

vienīgi «lielie, spēcīgie mirkļi» var izvilkt gaismā šo cil-

vēku beidzamo vientulības patvērumu. Un mazie mīļput-
niņi ir vēl kautrīgāki nekā lielie, tāpēc arī lielie tā gavilē,
iemantodami arī no vientulības kādu labestības drupa-
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tiņu. Tu esi mans maigais, smalkais tīmeklītis, Iniņ. — Tā-

tad vienojamies: nerunāt vairs par pārpratumiem. Tas

taču ir riebīgs un novecojis vārds putniņiem. Bez pārme-
tumiem mazāk pašpārmetumu (šodien taču esmu atturē-

jies no tā).

Atbildītes. Biju Joti nokaunējies, bet vairāk gan smē-

jos un priecājos par to, ka mutiņa savu puisīti pieķērusi
blēņās. Gluži pareizi, Oskierko un Reutam [?] aizrakstīju,
bet neesmu vēl nosūtījis, bet tagad tiks izdarīts (Iniņas
garā). — Par Gruzīti, Tūteri un Blaumani ir tā, kā mēs ari

domājām un plānojām. 5 Bet par to runāsim tikai tiekoties.

Turienes pasaku mājiņa arī ir laba. Par to mēs jau to-

reiz runājām, un Tu arī vari viņiem
6

par to rakstīt, kad

saņemsi manu vēstuli. Bet vai nebūtu labāk, ja Tu kā sie-

viete uz turieni rakstītu? Un, proti, tūliņ? — Par biogrā-
fiju kalendārā7 Tev ari taisnība. Toreiz Tevi dziļāk ne-

pazinu un uztvēru Tevi tādu, kādu Tu sevi pasniedzi.
Sevī gan kaunējos un baiļojos, bet neiedrošinājos Tev

teikt: nebiju vēl saskatījis, ka Tu esi paslēpusies dziļi,

dziļi aiz savas ārējās maskas, būdama strikts prestats sev

pašai. Tu vēl nemaz nebiji sevi iepazinusi, un arī es tikai

pavisam neskaidri nojautu kaut ko lielu un dziļu un

ticēju tam kā dievam, ar šaubām un bailēm. Turklāt do-

māju, ka man, kā īstam vecu laiku varonim, jābūt arī

bruņinieciskam. Man taču nebija tiesību uz Tevi un tā-

pēc nedrīkstēju iejaukties. Tagad, kā atjaunots cilvēks,

es redzu šāda bruņinieciskuma nabadzību. Mīla un la-

bestība vecajam varonim nozīmē vājumu, bet jaunajam
tā ir spēks, un cik daudz gribas, drosmes un darbīga

spēka vajag tieši labestībai, lai iegūtu pieredzi! Toreiz

ari man labestība bija — tikai vājums. Un kā Tu cieti

pa to laiku, jo Tu jau mīlēji un neatradi manī sapra-

šanu. — Tagad par dzejolīšiem: mutiņa gan bija teikusi,

ka gribētu dzejolīšus, bet nebija tā izteikusies, kā es gri-

bēju. Es gribēju: mutiņai tā vajag dzejolīšus kā pūkiņu.

Tad tie būtu nākuši, lai gan vēl tagad kaunos nākt klajā
ar saviem dzejoļiem. Tie gandrīz vai aizskar Tavus mī-

ļos dzejolīšus ar savu neveiklumu, kā nabaga radinieku

bars Nīnu. Un, beidzot, kāpēc tad arī nevar teikt to, ko

gribētu? Es taču teicu, ka vēlētos pūkiņas, un es tiešām

tās ļoti vēlos, pat tāpat kā mīļos, saldos, mazos, blondos

matiņus ar mīļajām kukainīša kājiņām un spožajām acti-

ņām kā dimantiņiem, bet labiem arī. Grib taču arī, lai pa-
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glauž galviņu un sapurina austiņas. Lai tad tā arī notiek.

[Trūkst viena vai vairākas vēstules lapiņas,]

Oktobrī tieslietu jautājumi ir: Nr. 40, 41, 42, 43: 66+]
+76+78+34 rindiņas, tātad kopā 254, ne 237, kā nepa-

reizi saskaitīts. Bet tas ir sīkums, ko nav vērts Zālītēm

teikt. — Cietuma dzejolīšus mīļdvēselītei vēlreiz uzrak-

stīšu. Tagad tie man liksies vēl nejaukāki, jo to dēļ mu-

tiņai bija jāsaslimst. Ak, nabaga, nabaga mutiņa, kad es

Tevi labāk glabāšu, kad būšu tik mīļš, ka vairs nesāpi-
nāšu savu sirdsmaigumiņu. — Bet sūdzies man, manu

Iniņ, sūdzies, mutiņ, dalies arī ar mani savās sāpēs, kuru

ir jau vairāk un kas ir dziļākas par prieciņu. Vienīgi gai-
šās gaviles, klusās gaviles ir vēl dziļākas. Bet tādas, pil-

nīgi gaišas gaviles, būs tikai tiekoties: tas būs visaug-
stākais svētums. Tam netrūks manas gribas, no kuras ra-

dīsies arī griba dzīvei un veselībai. Ir taču pārāk intere-

santi kāpt tādos nekad neizzinātos augstumos, dzīvot tā,

kā vēl neviens nav iedrošinājies un nojautis — divatnē.

Cik bezgala garlaicīgs, kokains, sājš un neinteresants, sa-

līdzinot ar tādu augstāku laulības dzīvi, taču ir viss iemī-

ļotais laulības pārkāpšanas temats. Tas ir tik moderns,

tik vienkāršs un bez jebkāda interesanta samezglo juma,
tik viegli pieejams vismuļķīgākajam prātam, jā, pat garā
visnabagākajiem, — tas ir TOKapHan paSoTa, rupja zem-

nieku būda pret smalki filigrānu darbu sudrabā. Pat ju-

teklība, kas mietpilsoņiem turklāt tik vajadzīga, ir tik

niecīga un neinteresanta laulības pārkāpšanā, kamēr aug-

stākā, gara kopbūtnē no tās izceļas vesela rakstura filo-

zofija un vai ik dienas atgadās vissarežģītākie samezglo-
jumi un pārsteidzošākie atklājumi un izskaidrojumi.
Mums taču ik vēstule ir pārsteigums, un es katru gaidu
ar ziņkārību, mākslinieciskāk, filozofiskāk un seksuālāk

noskaņots, vēl lielākā pārsteigumā, kā cerēju. Vienīgi lie-

lākā vājuma brīdī biju vienaldzīgāks. Turklāt mēs vēl

esam sākumā, un es gaidu kā interesanta romāna turpi-
nājumu skaisto nākotni. Viss tas man piepeši ienāca

prātā, lasot Tavas rindiņas, ka «Vendeta» esot publikai
patikusi. Cik briesmīgi pieticīgi, cik nabadzīgi ir šie cil-

vēki, ka tiem jau liekas interesants tik rupjš darbs. Šī

glūnošā, aprēķinošā atriebība ir tik maziski zemiska, ka

var tikai izjust riebumu pret šādiem slaistiem, turklāt vēl

romāna veids ir tik parasts un rupjš. — Jā, gribēju ko

teikt, bet aizmirsu. Mīļmutiņu paņem klēpītī, pakasa gal-



142

viņu, piepūkā austiņas pilnas ar mīļajiem vārdiņiem. Tā

pūkās vienmēr, līdz tiksimies. Mīļi, mīļi, mīļi, puisītis,

Vēstules sākumā pierakstīts:
Vai mutiņa nesalst? Man tagad bieži ir līdz 19°. Vai

mutiņai ir silti? Muļķīgais rēķiniņš nav derīgs dvēselītēm.

Tām jābūt mīļām.

2. lappuses kreisajā malā vertikāli pierakstīts:
Daudzi izgriezumiņi man ļoti labi patīk. Vai tie jā-

tulko? Vai lai tos pārtulkoju pamazām, pie izdevības?

2. lappuses augšmalā pierakstīts:
Makija «Atdzimšanu» vakar tikai saņēmu. Zīmītes nav,

bet ļoti mīļas, saldas svītriņas ar Iniņas rociņu rakstītas.

Visas nokaisītas ar bučiņām.

3. lappuses augšmalā pierakstīts:
Uzvalks šodien būs gatavs, bet maksā visumā Joti

daudz — 7 rbļ. 80 kap. Tātad vairāk nekā Pleskavā. Saim-

niece galu galā arī ir ļoti mīļa: grib man no aizkariem,

par kuriem rakstīju, pašūt kreklu. Mēs ļoti saderam kopā,

jo arī viņa ir slima un mīl klusumu.

4. lappuses augšmalā pierakstīts:
Vai Tu varbūt varētu iedot Veinbergu Jūlijam cenzora

neizlaistos dzejolīšus? Atbildītes uz vakarējo vēstulīti

iespēšu un, vispār, mutiņu labāk pūkiņāšu, mīļi ari.

5. lappuses augšmalā pierakstīts:]
Nosūtu divas ziedlapiņas.

54.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 4. (16.) decembrī

4. XII 1579 Iniņ!

Manu saldo, dziļo mutiņ. Tu nabaga, nabaga Iniņ, cik

es Tevi esmu sāpinājis, es, Tavas pašas puisītis. Mani

krata drebuļi, lasot Tavu nabaga kartīti (no 22. XI 592),
kas tikko šodien pienākusi. Ja daudzās asariņas varētu

ko līdzēt! Bet tās vairs nevar nekā aizskalot. Ciešanas kā
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kodīgas skābes ir saēdušas spožo metālu, bet arī nopu-
lētam tā spēks iet mazumā, dzīve kļūst īsāka. Gribētu

sev kaut ko padarīt, lai visu izpirktu, bet tas pārāk vien-

kārši, lai sevi atkal attaisnotu, it kā tas varētu samazināt

Tavas ciešanas. Varbūt būtu vēl saprātīgāk vairāk strā-

dāt. Tas sniegtu mieru un cieņu pret sevi, un Iniņa prie-
cātos par šo panākumu. Bet vienīgais ir padarīt savu

mutiņu atkal veselu ar pūkiņāšanu un mīļu izturēšanos.

Turklāt lielākās sāpes man nebija vēl tās, ko mutiņa saka

un žēlojas par puisīti, bet tieši tas neizteiktais, vārdzino-

šais, kas iegūlies mutiņas sirdī. Esmu bijis tik rupjš mu-

tiņas grūtākajā darba periodā, atprasīdams tik ātri cie-

tuma dzejolīšus. Es jau nemaz nerunāju par tiem kā par

dzejolīšiem, bet tie taču ir manas svētās mutiņas vissma-

gākā laika piemiņa, kamēr es domāju vienīgi par sevi

un par tiem kā dzejoļiem. Gribēdams pārbaudīt to māk-

sliniecisko vērtību, aizmirsu svarīgāko, vienīgo, kas uz to

attiecas: nolaupīju mutiņai mazu atmiņas daļiņu. Tagad,
kad jau ir par vēlu, es redzu, ka arī pats esmu vaimanā-

jis un tvīcis tieši pēc tādām atmiņu zīmēm, kas atgādina
mutiņu: katru mutiņas rakstīto burtiņu (pat aploksni) es

glabāju kā talismaniņu, un tomēr man pat prātā neienāca,
ka mutiņai arī ir tik mīļas lielputniņa atmiņas. Tas lai-

kam gan ir izskaidrojams tikai ar to, ka katrs no mums

vērtē sevi pārāk zemu. Kāda tad var būt vērtība manai

mazajai lapiņai? Man gandrīz vienmēr, katrā ziņā, ir tā.

Es nekā nezinu par sevi, nezinu, kas būtu pietiekami labs,
ko varētu Tev dot priekš mums: kā es varētu Tev, mu-

tiņ, palīdzēt atveseļoties un arī pats kļūtu vesels Tavā

labā, izveidojot no sevis kaut ko labu, Tevis cienīgu. —

Atbilde uz 22/92 kartīti saistās ar to pašu. Biju vājš un

slims un nejutos sevis paša cienīgs, kur nu vēl gribētu
būt tāds Tavā priekšā? Šajā noskaņā es tad no visa to-

mēr izlobīju šī uzskata apstiprinājumu, tāpat arī Tavā

vēstulītē, ka Tu nievājoši izturies pret šīm mūžīgajām
žēlabām. Es jau pats jutu, ka tās ir niecīgas un ka viss

to apstiprina. Tādas vājuma noskaņas Tev, dvēselīt, vēl

nekad nav bijušas, un tāpēc šīs žēlabas Tev liekas traku-

līgas un neprātīgas. Tu saki: «Ja Tu pats izsakies, ka es

(t. i., mazais mīļputniņš) esmu noilgojusies pēc Tevis, kā

tad. Tu vari izjust vientulību?» Man tā nav nekāda pret-

runa. Es zinu, ka Tev ir sirdsēsti manis dēļ un ka Tu mani

mīli dziļi un sirsnīgi, un tomēr, jā, arī tieši tāpēc, es jū-
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tos vientuļš, jo jūtos par vāju, par nevērtīgu, par sliktu

un mazu priekš Tevis. Jūtu, ka man jāatlīdzina Tava ne-

izsakāmā mīla un labestība ar to pašu, bet manī nav nekā

tamlīdzīga. Esmu slims, un mana slimība man liedz būt

tik labam un lielam, kā Tu esi, lai būtu Tevis cienīgs.
Vēl arvien nezinu, vai Tu tā to saproti? Varbūt Tu arī,

Iniņ, nezini, ka tie man nav tukši vārdi par mutiņas svē-

tumu. Tā ir mana ticība, ka cilvēks jau šeit, zemes virsū,

var kļūt svēts, vienīgi šeit. Gandrīz neapzinoties, gluži

bez pūlēm Tu esi kļuvusi tāda. Tikai sejiņu Tu esi pa-

griezusi uz citu pusi, pret sauli, un saule spīd Tev taisni

cauri, kā x stari. Man vajag ar pūlēm celties un krist un

atkal celties no domas līdz domai, no šaubām līdz šau-

bām, no satricinājuma līdz satricinājumam, — un tomēr

es biju pirmais, kas nojauta apsolīto zemi. Tā laikam

vienmēr atšķiras vīrietis no sievietes. — Tāpat ir arī ar

mūsu vēstulītēm. Rakstīdams vienmēr pārdomāju, un man

burtiski jāizēdas cauri domu putras kalniem. Tu tikai

uzsit ar rociņu, un viss Tev skaidrs. Tā Tu domā, ka arī

man tas palīdzētu, ja visu aizslaucītu ar rociņu. Tam va-

jag ļoti daudz pūkiņu. Vienīgi tāpēc, ka Tu, manu dvē-

selīt, esi tik vienkārša un skaidra, ne domīga, Tu neva-

rēji saprast, ka visa puisīša kliegšana, visi pārmetumi
un ļaunums ceļas vienīgi no viņa slimības, paša vājuma,
nevērtības sajūtas. Viņš gribēja pūkiņas, lai taptu vesels,

spēcīgs, sevis paša un mutiņas vērts. Par daudz labi Tu

esi domājusi par puisīti, pārvērtējusi viņa spēkus. Tas

arī ir viss. Tu man iedevi miljons dolāru zīmi, un, tā kā

es nekur nevarēju to izmainīt, es tomēr salu un cietu

badu. Tu man sniedzi lielo, bezgalīgo, nešaubīgo mīlu,

bet man bija vajadzīgas mazas pūkiņas ikdienas mājas

vajadzībām. Tas nu ir lielais pārpratums, un lai tagad
mazputniņš man smejas līdz. Kaut tikai Tavs kuņģītis
atlabtu un Jelgavas- brauciens Tevi nebūtu piepūlējis, na-

baga saldo svētumiņ. Es taču biju domājis, ka Stučkām

ir daudzi tūkstoši. Tātad ir 10 000 rbļ., turklāt viss dro-

šībā, un neviena likuma acs to neredz. Tas jau saņems

valsts pabalstu, ko šeit gribēja atņemt kādam nabaga
cilvēkam, kuram bija atsūtīti 15 rubļi. Raksti vairāk par

māsu, par kuru Tu man nekā nestāsti un pārmet man,

ka esmu viņai tuvojies. Es jau viņu gandrīz nemaz ne-

redzu, tikai reizi pāris mēnešos. Viņas man žēl kā kura

katra cilvēka, ko esmu kādreiz mīlējis un ar kuru man
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bijusi saskare. Tu taču šai ziņā esi vēl daudz labsirdī-

gāka par mani, Tu dziļo mīļputniņ. Es toreiz pats cietu

un redzēju viņu ciešam, turklāt vēl no tā paša gribas vā-

juma. Tā bija tikai psiholoģiska ģimenes līdzība. Atraksti

man tātad, katrā ziņā, kaut ko tuvāk par viņu, jo mums

jāzina, lai aizsargātos pret viņu, neskatoties uz visu līdz-

jūtību. Tu esi par daudz mīļa un laba, Iniņ, lai pieminētu
man to, un zinu, ka vienīgi slimība un satraukums Tevi

arī varēja sarūgtināt. JaTu jautā: «Kas tad mani saudzē?»,

tad Tavs puisītis Tevi tiešām ir sāpinājis, neizsakāmi,
bet gribu atkal visu vērst par labu un mīlēt, savu mutiņu.
Beidzot taču Tev tad ir Tavs puisītis, kas Tevi saudzē.

Tas nebija arī nekāds ļaunums, kad rakstīju par māsu.

Dienu iepriekš Tu pati man biji rakstījusi, ka citiem esot

vēl grūtāk, un tā es tiku uzmanīgāks pret svešām cie-

šanām, jo, galu galā, parastie mietpilsoņi ir par mums

nelaimīgāki, jo viņi nepazīst nekādus augstumus, Tā ari

māsa. — Novembrī nopirkts gaļas pulveris (pierēķināts

pie zālēm. — 57 kap.). Kakao vietā dzeru pienu ar auzu

miltiem. Rītos, pīkst. 10, 2 glāzes silta piena ar miltiem

un mazliet gaļas: atlikums no vakara; pusdienas pīkst.
2—V2 4. Trīs ēdieni par 6 rubļiem mēnesī. Bez tam es no

pusdienām vēl atnesu līdz gabalu cepeša vai kaut ko

tamlīdzīgu un maizi rītam un vakaram. Vakarā vēl bez

šā cepeša 2—3 glāzes vārīta piena ar auzu miltiem. Bez

tam vēl ik dienas 1 pudele kefīra. Strādāju V 2stundu

pie «Solhaugas», tad vēl tieslietu jautājumus līdz pusvie-
niem (ja ir masāža) vai līdz pusdiviem. Tad vēl pa star-

pām V 2st. darba, V 2st. atpūtas un V 2st. vingrošanas.
Līdz pusdienām 20 minūtes pastaigājos. Turp ejot, pa-

ņemu pastā vēstulītes no pūkiņas un avīzes. Atpakaļ at-

kal 20 minūtes. Tad pēcpusdienā no četriem līdz pie-
ciem lasu avīzes, no pieciem līdz astoņiem deviņiem
rakstu vēstulītes (neesmu vēl ieradis to darīt ar starplai-

kiem, tāpēc bieži no tā nogurstu). Pēc tam vakariņas un

viegla lasāmviela. Desmitos vai vienpadsmitos gājiens uz

pastu, lai nosūtītu mutiņai vēstulītes (turklāt viss ceļš no-

kaisīts ar pūkvārdiņiem kā puķītēm, pēc mutiņas pa-

rauga). Tā ir otrā pastaiga, apmēram 3U stundas. Miegs
vēl nav labs, un vēl jūtams nogurums (šonedēļ ari nebija
masāžas un elektrizācijas). Mīļsvēto mutiņ, paliec tikai

Tu drīz vesela, tad arī puisītis atveseļosies un būs mīļš

un labs.

Puisītis.
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Vēstules sākumā pierakstīts:
Tev ir, smaržiņ, [nesalasāms, izdzisis].
Šodien saņēmu vienu tieslietu jautājumu un kartītes no

22/92 un 27/87.

2. lappuses augšmalā pierakstīts:
Glabā, mīļputniņ, labi mīļos, vecos cilvēciņus Jelgavā.

Viņiem jau tagad nav neviena cita bez mums. Mums viņi

jāuztur tā, lai viņi mūs neuzskatītu par sliktiem.

3. lappuses augšmalā pierakstīts:

Mutiņa ir mīļa un laba, ko dara viņas sunītis un ka-

ķītis? Puisītis tomēr mīļš un labs.

4. lappuses augšmalā pierakstīts:

Kuņģītis Tev jāmasē pašai, tāpat kā es to daru. Tur ir

arī sevišķi sāpīgas vietas. Tās īpaši jāberzē un jāspiež.
Tie ir nervi. Tāpat arī deniņos ir sevišķi sāpīgas vie-

tiņas. Tās jāpiespiež; tad galvassāpes kļūst vieglākas.

6. lappuses kreisajā malā vertikāli pierakstīts:
Galviņa, rociņas, visa sejiņa un matiņi nokaisīti ar bu-

čiņām.

55.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 7. (19.) decembrī

7. XII 1576. Dimantametistiņl

Sirdsmīļo, svēto pūkmutiņ, manu dzīvībiņ, mierināju-
miņ, manās rokās pašlaik dreb Tava mīļā, pūkīgā 30. XI

1583 vēstulīte (Mīļputniņ? — ir taču ametista dimantiņš!),
tā atnāca tik ātri, vienā nedēļā; pastarpām trūkst vie-

nīgi 29. XI kartītes. Tu esi tik brīnummīļa, manu saldo

saulīt, manu zeltprieciņ, Tu esi atsūtījusi savam puisītim

pelēkos svārciņus, tagad taču es varu glāstīt un pūkiņāt

samtputniņa matiņus un kleitiņu, reālā saskare man brī-

numaini palīdz jau kopš seniem laikiem, tagad šī izjūta
vēl stipri augusi (dzejolītis «Sabirzis ziediņš» izsaka kaut

ko līdzīgu, bet vairāk nekā pirms diviem mēnešiem, ma-

nai tagadējai izjūtai tas ir par vāju!). —- Turklāt visa
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Tava mīļā vēstulītē ir tik mīļa un laba, tik patīkama un

nomierinoša kā rociņas glāsts, — tā ir tik jauki, bieži

pat aizraujoši skaisti uzrakstīta, ka es varu tikai gavilēt
un brīnīties, kur tāda slima, vāja dvēseles Iniņa, pūk-
maigumiņš var ņemt tik daudz spēka. lepriekšējo nakti

Tu pat neesi gulējusi, no rīta Tev bija raudu lēkme.

Bet es sēžu šeit siltajā istabā pie viegla, pavirša darba,

atpūšos, kopju sevi un ļaujos labsajūtai, rakstu gražīgas,
paļājošas, gari stieptas žēlabu vēstules un, beidzot, ļauju

plūst pār sevi, nožēlojamo, mutiņas mīlas Golfa straumītei

veselām siltām strāvām, kamēr mutiņa mazajā istabiņā

sēž stingu ciešanu pārņemta, gaidot vienīgi no krāsns

kādu siltu vēsmiņu. — No puisīša nāk vienīgi asaras un

stindzinošas sāpes. Ak, tas ir briesmīgi, bet tā tas ir. Rīt

laikam gan nosūtīšu telegrammu, vai Tu vēl turies; ja arī

Tu sākumā izbīsies, tad vēlāk tas Tev tomēr darīs labu.

Es tīrās muļķības dēļ pat nenojautu, ka manām novembra

vēstulēm būs uz Iniņu tik ļauna ietekme, es pat vēl iedo-

mājos Tev labu darām ar tām juceklīgajām blēņām, mē-

ģinādams Tev izskaidrot vētras izcelšanos ūdensglāzē; Tu,

mīļsaulīt, vairākkārt esi rakstījusi, lai Tev nekā neslēpjot,
un tas man bija iegansts nelaimīgajai rakstīšanas svētlai-

mībai, lai pārtrumpotu veco Jeremiju. Tas bija tik ne-

glīti no manis, ka es pat nezinu, kur lai palieku ar savām

sarkanajām truša actiņām. Jā, oktobrī es biju slims, bet

atpūtas laiku novembrī es tiešām varēju kaut kā labāk

izlietot, nevis padarīt mutiņu pavisam slimu, kaut desmit

reižu varēja būt neveiksmes pēc pārpūlēšanās oktobrī.

Nu viss jau ir noticis, un kaut es tagad zinātu, kā palīdzēt
un vērst uz labu. Bet arī manas beidzamās vēstules ne

par matu nav labākas. Jādara gals liekulībai, citādi negri-
bot viss var slikti beigties. Žēl, ka jau šodien nevaru mie-

rīgāk rakstīt, pagājušo nakti es maz gulēju, un tagad ir

galvassāpes. Mana kļūda bija domājot, ka pilnīgu divatni

varētu saglabāt arī tālumā, t. i., es iedomājos, ka man

arī no tāluma jāgriežas pie Tevis visās savās noskaņās,
bet tas taču ir neiespējami attāluma dēļ, kad atbilde uz

jautājumu pienāk tikai pēc mēneša, kad vairs neeksistē

jautājuma priekšnoteikums (piem., kad es saņemu at-

bildītes, ka Iniņa skumst par manu slimības periodu, tad

es jau sen jūtos daudz labāk un nožēloju, ka esmu mu-

tiņu velti satraucis). No Pleskavas līdz Rīgai vēl kaut cik

gāja, jo atbilde jau pienāca 3. dienā, kad jautājuma no-



148

skaņa vēl nebija zudusi. Tagad mums pilnīgi jāpaļaujas
uz mūsu divatnes kapitālu, kuru mēs jau agrāk ieguvām,

tas, paldies dievam, ir pilnīgi pietiekams. Tādas bija ma-

nas domas, runājot par neīsto pamatuzskatu, kas arī mi-

ņai sagādāja tādas bailes 30/83 vēstulītē. Tātad nebaidies

nekā, mīļo, svēto mutiņ, citādi viss ir skaidrs. Un tagad,
man atkal pamazām kļūstot stiprākam, viss būs labi, es

atmetīšu prātošanu un dzīvošu Tavās gaišajās svētdie-

niņās. Šodien es vēl nevaru Tev to tik labi pateikt, bet

Tu jutīsi, mutiņ, ka nākamajā uzplūdu periodā notiks pār-

maiņas, ka es būšu mīļš un labs, pūkiņāšu mutiņu, rak-

stīšu dzejolīšus, lēnām atpūtīšos un kļūšu vesels, atme-

tīšu lieko prātošanu un šaubas par sevi, Tev taču vēstu-

lītē ir taisnība, dvēselīt, es jau varu mēroties ar visiem

pārējiem, arī cietuma dzejolīši, kurus mutiņa tik jauki
ir sakārtojusi, apliecina man to pašu. Sāpes man vienīgi
dara mana visaugstākā sasnieguma — «Nākotnes cil-

vēka» — nozušana; jā, vēl vairāk: tas bija romāna vie-

nīgais noslēgums, izskaidrojums, pamatojums, ja es tagad
nezinu romāna nobeigumu, nevaru arī rakstīt sākumu.

«Nākotnes cilvēks» man bija vajadzīgs revīzijai, ja «Nā-

kotnes cilvēks» izturētu kritiku, viss būtu labi, pretējā

gadījumā: viss tikai fragments un apmierināšanās ar vidu-

vējību, ko arī visi citi spēj. Pie «Nākotnes cilvēka» es

gribēju atveseļoties, jo tas bija izaudzis no mums abiem,

tajā vaiņagots viss, tagad statujai atsista galva, jauna
galva būs tikai pielīmēta. Varbūt Tu vēl pameklēsi, mīļ-

pūkiņ. Es to katrā ziņā neesmu paņēmis līdz, tas bija

lielajā ādas portfelī, varbūt arī gājis zudumā? Tu, mīļ-

putniņ, vari man daudz ko, īstenībā — visu, pateikt, es

neizbīšos, un izmisumam vēl atliek ļoti daudz laika, jo es

kļūstu stiprāks. Tu jau pati, Iniņ, esi redzējusi, cik viegli
es panesu bailes, prātošana vienīgi ir mana vājība. Bet

laikam gan tā nav, ka viss būtu zudis pārvācoties vai sa-

dedzis, iespējams, papīri būs tikai kaut kur nolikti; Tev

labāk vajadzēja visu atstāt mapē. Tad Tu jau arī sen ne-

raksti, ka kaut ko esi likusi sarkanajā zīda lakatiņā. Tur-

klāt es glabāju kā svētumu mīļsvētās mutiņas vesela pus-

gada vēstulītes. — Manas galvassāpes rakstīšanas laikā

ļoti pastiprinājušās, vēl tikai dažas atbildītes. Tu, Iniņ,

domā, ka Tavā slimībā no Tevis neizstaro nekāds dziedi-

nošs spēks! Taisni otrādi, Tavas beidzamās ciešanu vēstu-

lītes mani atkal nostādījušas uz kājām (kaut arī tās manī

izsauca nožēlas sāpes), bet spēcinošās vēstulītes oktobri
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mani atrada pārāk vāju. Oktobrī es biju tik slimiņš kā

Pleskavā, pie Ērgļiem, pēc Mīlenbaha rakstiem un ziem-

svētkos, kad mēs savā starpā nevarējām mierīgi pārrunāt
nevienu vārdu; pēc tam atkaļ februārī, kad es nevarēju
Iniņu pielabināt (to Tu, starp citu, pati nemaz nemanīji).
Tas tikai bija par 1 grādu stiprāk nekā pie Erglīšiem.
Tu, mīļdvēselīt, tagad būtu saplēsusi ne vienu vien pa-

pīrīti, kā toreiz saplēsi un atstāji mežiņā pie linu mārka!

Pašlaik tas jau ir garām, pēc tam paliek vienīgi nogu-

rums, ko vēl tagad izjūtu, bet spēks atkal atgriežas; kā

pierādījums šeit pāris dzejolīši, no kuriem tikai beidza-

majā četras pirmās rindiņas uzrakstītas aizvakardien, viss

cits septembrī vai oktobrī, bet tagad pārlabots. Tātad jau
iet, lai gan kā austriešu zemessardze, tomēr iet. Mīļsvētā

mutiņa lai ir pavisam mierīga sava puisīša dēļ: jo mazāk

Tu uztrauksies, jo veselāks būs puisītis. — Ja mīļmutiņa
ir slimiņa, lai viņa iet pie kāda kārtīga ārsta. Lasmanis

jau tiešām nav nekāds nervu ārsts, par ko Tu arī agrāk
uzjautrinājies. Ja Tu gribi tikai par velti ārstēties, tad

arī man nevajadzēja aizsviest 25 rubļus masierei (par no-

vembri viņai vēl pienākas 10 rbļ., starp citu, es esmu

atmetis masāžu), jo man kā vīrietim bija nepatīkami un

Tev kā dāmai būs vēl nepatīkamāk. Mani ļoti nepatīkami
aizskar, ka Tev uzdrošinās kaut ko tādu likt priekšā; kas

tad Lasmanim ir teicis, ka Tev var kaut ko 'tamlīdzīgu
piedāvāt, no kā viņi to secinājuši? Ja viņš grib kaut ko

par mani dzirdēt, tad jau viņš var man rakstīt. Varbūt

tā ir tikai maziņa atriebība lielajam no mazputniņa: ma-

sieres dēļ? Masāža tiešām nebija atriebība Tev; masāža

un elektrizācija man ir palīdzējušas pārciest oktobri. Šeit

nav masiera. Diemžēl man atkal ir ar to jāsamierinās, ka

mana paša mutiņa mani nepazīst. Tavas vēstulītes bei-

dzamā lappuse ir rakstīta pavisam citādākā, stingrākā
rokrakstā nekā pirmās lappuses. Vai tiešām Tu, mīļdvē-

selīt, būtu nonākusi līdz tādam smieklīgumam: manus pa-

matuzskatus un to pārvērtības saistot ar masieri? Vai Tu

esi ļoti nogurusi un slimiņa, mīļo, svēto mutiņ, jeb vai

neesi vēl augusi un tapusi, kā Tu to pati atzini? Vai Tu

neesi sapratusi manas dziļās, dziļās ilgas pēc mutiņas jeb
arī esi tās pārpratuši? Mutiņa man ir vairāk vajadzīga
nekā Iniņa. Man riebjas to teikt un jautāt, kas ir pats par

sevi saprotams. Vai mēs būtu ielaidušies kādās atriebī-

bās un intrigās savas absolūtās patiesības vietā? Tu esi

mana mīļā, svētā mutiņa, un mēs esam divi mīļi un labi
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putniņi. Esi vesela, mīļmutiņ, nepaliec man vēl slimiņa,
man arī būs jātelegrafē, man ir tādas bailes, ka tikai Tu

neesi no grīdiņas paceļama. Mutiņa, saldā mutiņa vis-i

ietīta bučiņās no puisīša.

56.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 9. (21.) decembri

9. XII 1574 Dvēselīt!

Manu mīļo, vienīgo mutiņ, šodien es neesmu saņēmis
no Tevis kartīti, es vairs ilgāk nevaru izturēt bailes, šo-

dien telegrafēju, — gribu tās samazināt par 3 dienām; ja
Tu būsi nopietni saslimusi, Tev to paziņos saudzīgi, bet,

ja būsi vesela, tad tas Tevi neizbiedēs. Viss piepeši sa-

gadījās vienā reizē: mutiņas slimība, tas, ka mums draud

slimības atkārtošanās, un «Nākotnes cilvēka» lapiņu pazu-

šana. Tas viss bez tam ir savstarpēji saistīts. Neskatoties

uz to, tas man nekā nav kaitējis; līdz šim vienīgās sekas

ir galvassāpes un bezmiega naktis, un, ja ari vēl kas

klāt nāktu, tas nesalauzīs manu garīgo spēku, mēs esam

kļuvuši viens un esam bijuši svēti, un es varu būt labs,
lai cik smagi man tas arī nenāktos manā fiziskajā vājumā.
Tu, mīl dvēselīt, biji naivi laba pēc dabas, un caur Tevi

es sasniedzu lēni topošo labestību. Ja tajā vēl ir kaut kas

skarbs, tad tas nebija vērsts pret mutiņu, bet bija vienīgi

atskaņas no manas cīņas pašam ar sevi, jo es domāju,
ka esmu labi izlietojis šīs savas naktis. Es ticu, ka dvēse-

les mutiņa nav atgriezusies pie vecā, Tava daba pārāk
spēcīgi prasa gaismu, attīstību un laimi pilnveidojoties.
Mazāka laime Tevi vairs nevar apmierināt, Tu esi par

daudz piegurusi un zini, ka ne tikai intereses dēļ, bet vi-

sas ilgas tiecas uz to, lai taptu svēts. Un var arī kļūt

svēts. Mana mutiņa vēl gluži nesen izcīnījusi divas tik

lielas uzvaras: atbrīvojusies no Olgas un no savas pa-

gātnes; pa lielākai daļai šādas uzvaras stiprina, un tāda

stiprināšanas zīme man bija gaišais, mīļais matiņš. Vai Tu

tiešām esi kļuvusi stiprāka no šīm uzvarām, tā ka šī

mazā atriebība bija tikai pārsteidzība; es Tev esmu devis

rupjas varmācības piemēru, gribēdams piespiest Iniņu sū-

tīt man pūkiņas vai puķītes, par ko Tu, dvēselīt, gribēji
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man draudēt, pieņemot, ka mana veselības uzskatu maiņa
esot saistīta ar kādu intrigu no manas puses; Tu spried
kā filozofs, nepazīdama mani un mūsu divatni. Tad vēl

kādā agrākā vēstulītē, gluži Iniņu garā rakstītā, Tu man

teici, ka atriebības nedrīkstētu būt! Tas bija pareizi teikts.

Es vairāk ticu savai mutiņai nekā Tu pati, dvēselīt, nā-

kotnes cilvēks ir Tevī, un visas Tavas cīņas ir tikai viņa
radīšanas sāpes. Arī tad, ja Tavas uzvaras Tevi būtu no-

gurdinājušas, Tu tomēr paliec mutiņa, es esmu Tevi no-

gurdinājis ar savu paļāšanu; bet Tu esi radījusi puisīti,
pati augdama man līdzi; viss Tavs gars un Tavas jūtas
sakņojas manī, bet viss filistriskais aizskar mūsu divatnes

smalkumu, tā traucējot lielā izpratni. Bet manī tomēr mīt

stiprā ticība, ka divi Iniņi pārcietīs arī to, man palīdzēja

pūkiņas, kas nāca veselām kaudzēm, un brīvais mēnesis;
kaut arī mutiņai būtu miers (tāpēc neraksti garas vēstulī-

tes, kuras ļoti nogurdina un aizņem daudz laika, 2—5

stundas), un kaut es varētu labi pūkiņāt un nēsāt rociņās

savu svēto mutiņu kā pasaulīti! Jau rakstīšanas laikā un

tagad pārlasot (ko parasti nekad nedaru), es redzu, ka

neesmu teicis to, ko biju gribējis, — es gribēju teikt

tikai vienu, ka es mīlu savu mutiņu dziļi un svēti, mīlu

nevis aiz vājuma, bet aiz liela, garīga spēka, jo man vaja-
dzēja cilvēka, kam es varēju pierādīt savu radošo spēku
un to novadīt uz viņu. Sūdzoties par savas gribas vājumu,
es domāju tikai mazo gribu, kas vajadzīga ārēju panā-
kumu izcīnīšanai. Bet man ir vēl cita griba, kas uzcē-

lusi priekšpakāpes nākotnes cilvēkam Tevī un manī. Ma-

zās atriebības var radīt neizsakāmas sāpes un var laupīt
mūsu attieksmju skaidrību tāpat kā smaržu rudzu lau-

kam, tās var mūs iedzīt atpakaļ filistrībā, var mani iznī-

cināt, bet to, kas izveidojies: attīstības svētlaimi, tās ne-

var atņemt. — Es zinu, ka viss šeit uzrakstītais ir bez-

miegā radusies ekstāze ar pārlieku biezām krāsām, nav

nekādu briesmu, bet vainīgs bija smalkais matiņš un

pēc tam rupjā atriebība, kas man darījusi pāri. Es pat

ceru, iekams mana samtpūkiņa būs dabūjusi manu vaka-

rējo vēstuli, viņa jau pati būs izšķīrusies, ka nevajag iz-

mantot bezmaksas ārstniecību; tik daudz jau mēs vēl spē-
jam, lai ārstētos par naudu. Vai Tu nevarētu iet pie Šēn-

felda, kurš taču ir labs ārsts? Pasūtīšu sev elektrizācijas
mašīnu, tad lietošu vēl ūdens dziedniecību un vingro-
šu. Tāpat nekas nepalīdz, es atkal esmu kļuvis daudz

nervozāks. Vai vislabāk būtu, ja Tu Rīgā nopirktu lētu
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elektrizācijas mašīnu par 25 rbļ., ar maiņstrāvu, statīvā

mašīna ir par dārgu un laba maksā 200 rbļ. Tā man būtu

laba Jaungada dāvana. Šeit man tā būtu jāizraksta no

Maskavas, nemaz pašam to neredzot. -— Ja vēstulītes nav

gājušas zudumā, tad atsūti man 8 lapas garo vēstuli, kuru

rakstīju Liepājā par ticības apliecinājumu. — Šodien es

saņēmu Ores «Vidzemes zemnieku likumus»1
,

rakstīšu par

tiem kritiku 2
un reklamēšu tos Plātesam; bet vai viņš ne-

varētu no manis paņemt tādu pašu grāmatu, mazliet ma-

zāku par Kurzemi: «Kurzemes zemnieku likumi»? Tāda

grāmata ir ļoti vajadzīga, un tā daudz ienestu. Tagad ir

tikai «Mātera likumi», kas apskata vienīgi pagasta pār-

valdi, un Stērstes [likumi] tikai ar pagasta tiesu noliku-

miem; abi nav apvienoti (nesvarīgo nost), un bez tam

iztrūkst vissvarīgākais -— Kurzemes zemnieku privāttie-

sības, kas vispār latviešu valodā nav dabūjamas (no ties-

lietu jautājumiem es redzu, ka tās ir ļoti vajadzīgas).
Krievu valodā laikam gan ir grāmata: EaniMaKOB3

,
bet

1) tikai krievu valodā, 2) ļoti dārga — 4 rbļ. 50 kap.,

3) vairāk nekā puse nederīgas vielas, tikai ar vēsturisku

vērtību, 4) ļoti nepārskatāma. Es to viņam 4 lēti aprēķi-
nāšu un iedošu grāmatu, kuru ātri izķers; es esmu brīvs,

man padomā nav nekāda liela darba, tātad varu lēti strā-

dāt. Vislabāk, ja viņš to paņemtu, tā kā viņš jau izdevis

«Vidzemes zemnieku likumus». Pats esmu kurzemnieks un

jau no prakses pazīstu «Kurzemes zemnieku likumus». Ja

viņš tam piekrīt, es viņam paziņotu tuvāk savu plānu,
kas pamatojas uz izdevuma lētumu. Bez tam es esmu viņa

pastāvīgais līdzstrādnieks, un pieklātos drīzāk dot darbu

man nekā citam. Par manu kompetenci viņš nevar šaubī-

ties pēc Orem dāvātās uzticības. Nokārto to visu kā

redzi: varbūt ar Zālīti vispirms (bet vai tas nebaidīsies,

ka es «Mēnešrakstam» došu mazāk? Pasaki viņam, ka

tieši tad es viņam došu tieslietu ievadus5
, ja viņš to reali-

zēs kaut par velti.). Pēc tam katrā ziņā nokārto ar pašu
Plātesu, bet vispirms tomēr ar Puseli, kas patiesībā visu

izšķirs viens pats. Varbūt pat vispirms nokārtot ar viņu?

Es varētu ar to nopelnīt smuku naudiņu, vēlāk pat iz-

dodams to vācu un krievu valodās. Ja Plātess tam ne-

piekrīt vai ja vispirms grib pārdot Ores «Vidzemes zem-

nieku likumus», tad es varētu izdot mazos atsevišķos

izdevumos (parunā par atsevišķiem izdevumiem, bet ne-
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kādā ziņa viņu klātbūtnē) pie citiem izdevējiem vai Zi-

nību komisijā. Katrā ziņā parunā par to, cik ātri vien

iespējams, lai neviens neaizsteidzas priekšā. Tad vēl, mīļ-

dvēselīt, atsūti Delviga «100 likumu paragrāfus», tagad
man būs laiks to kritizēt. — Vakar vakarā temperatūra

piepeši kritās no 32° aukstuma uz s°, tādi lēcieni par 27°

ļoti kaitē veselībai, bet puisītis ir sargājies, vienīgi rei-

matisms ir atgriezies. — Vai Tu nevarētu Zālītēm iesmē-

rēt Ezera «Estētiku»? [Svītrota pusrindiņa.] Es nezinu, ko

varētu ieteikt, vislabākais — nebūt izkārtnes vietā, ja no

tā nav nekāda labuma, t. i., bez kāda lielāka darba no-

drošinājuma. Būs jāpārtiek no ievadiem un romānu tul-

kojumiem. Starp citu, es jau dzirdēšu par paša Zālītes

priekšlikumu. — Kaut taču šī vēstule Tevi sastaptu ve-

selu, manu mīļo, saldo sirsniņ, pūkiņāta ar daudzām bu-

čiņām no puisīša.

Vēstules 1. lappuses augšmalā pierakstīts:
Divi dzīvības kociņa zariņi.

3. lappuses augšmalā ar zīmuli pierakstīts:
Aizvakar saņēmu no Nīnas vēstuli. Viņai prātā vienīgi

viņas radi.

4. lappuses augšmalā pierakstīts:
Ja arī Zālīte «Solhaugu» neņems, to tomēr pārtulkošu

līdz galam. Trūkst vēl 6—7 dienas, un varbūt to pieņems

Teātru komisija.

57.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 11. (23.) decembrī

11. XII 1572 Iniņ!

Manu mīļoto, svēto, svēto mutiņ, manu sirsnīgo tikša-

nās putniņ, saņēmu kartīti (3/1580) un 2 mīļas pūkvēstu-
lītes (2/81 un 4/79) vienā laikā. Kopistabiņā lielas gaviles

pāri visiem krēsliem un galdiem. Bet bez asariņām jau
nekas nenotiek, jo nav vēl pienākusi atpakaļ telegram-

miņa, lai gan vajadzēja būt jau šodien, un no vēstulī-

tes redzams, cik nogurusi un slimiņa ir mana vienīgā
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mutiņa. No visām pūkvēstulītēm skan kaut kas neizsa-

kāmu ciešanu un sāpju pilns. Galvenā vaina meklējama
manī pašā, — tā saucas puisītis. Jau visu laiku es no-

pūlos, lai godīgi uzrakstītu savai mutiņai kaut ko mīļu
un palīdzīgu, taču rakstu arvien sērīgāk. Arī vakarējai
vēstulītei bija jābūt mīļai un labai, un, kad es šodien

par to domāju, tā ir vienīgi ļaunums, iedomīgas vaima-

nas un posts. Es tomēr neesmu labs, jo ikdienas nožēlo-

jamība to nepieļauj, kā arī nervozitāte, tik briesmīgi pār-
spīlēta kā labsirdībā, tā ļaunumā. Nav ne sprieduma, ne

mēra. Tu tagad esi tikpat slimiņa, manu svēto smar-

žiņ! Mēs gluži nevajadzīgi viens otru uztraucam, lai

vēlāk to atkal nožēlotu, gluži bez mēra. Vakar labi gu-

lēju, un viss aizvakardienas uztraukums man liekas tik

nožēlojams. Gan arī «Nākotnes cilvēks» atradīsies, ja
ne, tad tomēr strādāšu. Tikai bezmaksas ārstēšanu gan

nepieņem. Aiz tā droši vien jau slēpjas Bekers, un tie

ir diezgan netīri un īstenībā muļķīgi smieklīgi cilvēki,

ar kuriem nav nekāda labuma un goda saieties. Bet ta-

gad nu diezgan par šo draņķi. Jau 4 dienas esmu Iniņu

kaitinājis, sevi pašu baidījis un nokavējis skaisto laiku,

lai apbērtu savu mutiņu ar mīļiem vārdiņiem, pūkiņātu
savu nabaga, nabaga mutiņu un paīsinātu grūto laiku.

Gribu tūliņ atbildēt un nedaudz, jo ir jau vēls. Parasti

rakstu mutiņai pēcpusdienā no pieciem līdz deviņiem,
bet šodien piecos atnāca mans agrākais istabas kaimiņš,

aptiekas māceklis (caur viņu es saņēmu dažas zāles, ku-

ras citādi grūti dabūjamas) un drīz pēc tam māsa un

Stučka, kuri jau mēnesi nebija bijuši. Stāstīja, ka Lon-

donā iznākšot avīze 1
.

Zināms, nieki, bērnu spēle, bet

viņiem taču vajag laika kavēkļa. Māsa arī šeit skaitās

zināmā mērā kā labdarības dāma. Par spīti viņas salo-

nam, kur daudzi sapulcējoties un kas maksājot labu

tiesu naudas, viņi tomēr arī spēlē nabagu lomu. Bet tas

viss, un tad vēl tas nejaukais stāsts: — man paliek ļoti
drūmi un riebīgi ap sirdi. Nabaga, nabaga cilvēki! Ak,
tu svētlaimīgā, vienīgā mutiņ, mums taču vēl ir svē-

tuma domas, brīnišķā, iekšējā divatne ar pastāvīgi jau-

nām, degošām interesēm (laikam gan tāpēc mēs viens

otru tik grūti saprotam, jo mēs nemitīgi augam). Ja

man nebūtu šīs saulainās divatnes, es jau sen būtu

beigts. Nav nekā cita, kas varētu mani saistīt pie dzīves,

vienīgi tās dēļ gribu attīstīties un rakstīt romānu. Gribu

noskatīties kā teātra skatītājs: kā mana Iniņa pavisam
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lieliski un gandrīz brīnišķi attīstās par mutiņu un kopē-
jas dzīves mutiņu, kā 2 cilvēki top svēti, dzīvi būdami,

(Puisītis ļoti labprāt gribētu tikt līdzi.) Un nabaga māsai

ideāls: sabiedrības dāma fin dc siecle 2
. Tagad nupat kā

viņa ir projām. Tāpēc mani tas tik ļoti satrauca. Tu

taču to, mīļdvēselīt, neiztulkosi nepareizi. Tu esi tik

laba. Tagad gan gribu atbildēt, bet īsi. Tagad, protams,

eju agrāk gulēt, pēc tam, kad mutiņa bija salielījusi.
Vispār arī turpmāk vispirms gribu veikt atbildes un da-

rījumu lietas, lai par daudz neizplūstu. — Kā Zālīte iz-

tiks bez reklāmas? Un kāpēc? — Ja nāks «Oņegins», vai

lai ņemu? Man jau «Solhauga» liekas ļoti grūta. Panti

ļoti nogurdina, ja ir tik neinteresanti kā «Oņegiņam».
Gribētu labāk izsisties cauri ar prozas tulkojumiem, ieva-

diem, tieslietu ievadiem un tieslietu jautājumiem
3

un,

lielākais, mazliet oriģināliem. — Cik liels ir «Zvans»4

rindu ziņā? Varbūt Tu varētu kaut kur izplēst un at-

sūtīt? Ja viņš labi maksātu, beigu beigās varbūt ietu.

— Par «Aspaziju»
5

esmu pārdomājis. Vislabāk būs, ja
pats to saīsināšu un atņemšu tai visu profesorisko un

kārīgo (nav jau nekā stipri juteklīga, kas gan ietu itin

labi, bet tieši kaut kas pavājš, kautrīgs, nejauks). Gri-

bētu gan, bet nedrīkstu; pavisam bez kaisles un dzi-

ļuma. Ļoti dusmošos, bet citi jau izdarīs daudz sliktāk,

varbūt pat izcels taisni kārīgo. — Zaļais pavedieniņš un

tik skaisti sakārtotie dzejolīši man darīja daudz laba.

Tā man pat patika vairāki dzejoļi, un es ieguvu vairāk

pašapziņas. — Tagad saņemu pūkvēstulītes 7 dienās, bet

Tu nesaņem pat 14 dienās. Tas tiešām ir briesmīgi, jo
es zinu, ko nozīmē tāda gaidīšana. — Arī muļķa pui-
sīši beidzot jau zinājuši, ka mutiņa dzīvo mūsu kopējā
zemītē, — galu galā, nebija jau nekāda apburta lieta,

lai to zinātu, bet, ja tas rakstīts no paša mutiņas, ar

paša mutiņas rociņu, to mierīgi var nēsāt sev līdzi krei-

sajā vestes kabatiņā, lai vajadzības gadījumā apska-
tītu, — tad tas ir vēl drošāk nekā zināms. Kāpēc tad

tas nebija jāraksta? Katru dienu puisītis žēlojas, to pašu
prasīdams: pūkiņas, pūkiņas, pūkiņas un tikšanos, tā ka

mutiņu pat novedis izmisumā, un grib taču būt labs.

— Iniņ, mīļo mutiņ, kaut tikai Tu tagad atveseļotos!

Mēs kļūsim daudz stiprāki. Tavs puisītis Tevi ļoti pū-

kiņās tagad, kad Tev tas vajadzīgs. Un šeit arī ir no-

teikta atbilde: mutiņa nav tik ļauna, un sunītis un kaķī-
tis ir puisīšu draugi. — Arī mutiņai šis laiks nav bijis
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viegls. To es zinu un zināju jau toreiz. Mums bija pā-
rāk daudz darba, lai atliktu laiks mīlēt vienam otru. Pui-

sītis gribēja pūkiņas, īstas spalvu pūkiņas un zaļas len-

tītes un bija muļķīgs, tās prasīdams. Bet tagad viņam ir

viss un vēl vairāk: pūkmākonīši, kā no Frau Holle6
.

— Starpība bija tā: mutiņa ir kodusi ar zobiņiem, bet

puisītim vēl nav zobiņu. Tāpēc tikai atvēra mutīti un

žēlabaini kliedza. Tāpēc arī mutiņa ir laba un puisītis
ir puisis. Bet nu jau viņam nāk zobiņi, tātad arī kodīs.

— Vai tiešām Tev ir pamats cerēt uz stipendiju? Do-

māju, ka tur nekas neiznāks, tā kā viņš 7 vairs nekādu

reklāmu ar mums negrib taisīt. Viņš mūs beidzot at-

stās sēžam, un tāpēc mums vairāk jādomā par oriģināl-
darbiem. Vai Tev nevajadzētu atbrīvoties no visiem bla-

kusdarbiem (tos ņemšu es), domāt vairāk par ludziņu

pēc Tavas atpūtas? Man vēl ir 2 dienas darba pie «Sol-

haugas», ko katrā ziņā nobeigšu, kā arī skicītes un ievadi

(tieslietu)
8
, kritika par Ori un Tiesļlietu] kalendārs9.

— Mīļos rēķiniņus es salīdzināšu un noteikti atbildēšu.

Bet mutiņas rēķiniņi ir pavisam vāji. Gluži bezatbildīgi,

piem., malka izgājusi tikai par 20 kap. vairāk aukstajā
laikā, un turklāt vēl bijis tvans. Mutiņ, mutiņ, es par

sevi nerūpējoties, un Tu? No ēšanas arī esi 40 kap.

ietaupījusi. Vai es tiešām rakstu kā pa vējam, lai mu-

tiņa sevi kopj? Bet es saku nopietni, mīļdvēselīt! Ja bu-

džetu ēšanai un apkurināšanai nepaaugstinās, tad es arī

izvākšos, vai arī neēdīšu vakariņas. Arī no «Ciānas bēr-

niem» izlietota tikai puse. Pie tā laikam puisītis pats ir

vainojams. — īpaši komisijas grāmatiņas uz mana rē-

ķina. Tualetes izmaksā ļoti, ļoti lēti, jo Tu jau proti

staigāt ielāpiņos, Tu taupīgo putniņ! Manis pēc ej arī

pie Bērziem, bet ne jau lēto 5 rbļ. dēļ. Neskopojies, kad

puisītis tik lieliski dzīvo. Tas nav taisnīgi, nevajadzīgi
un nemaz nav mīļi, ja uz mutiņas rēķina taupa. Mu-

tiņa ir tik slimiņa, un viņa labi jāglabā!!! Tam, ka Bēr-

zai ar Lasmani ir draudzība, ir tikpat maza nozīme kā

lētumam, lai pārietu pie viņas dzīvot. Mutiņa negrib
sevi labi glabāt istabiņas ziņā, lai gan tai pašā rindiņā
raksta, ka viņa priecājoties par skaisto, kopējo istabiņu.

Jā, kāpēc gan mutiņas istabiņa lai nebūtu skaista? Es

jau no tālienes priecājos, ka mana mīlulīte tik jauki
izskatīsies Nīnas kāzās. Es skaidri sev stādos priekšā

zaļo kleitiņu ar melno figaro, lai gan neesmu to nekad
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redzējis. — Tu mīļo, saldo dvēselīt, ja Tu līdz šim būsi

pārcietusi ļaunās vēstulītes, tad Tev vairs nebūs jācieš
no pašas miesas un asinīm. Puisītis ir stiprs kļuvis, un

miesas vājumu es tagad viegli panesu, jo IV2 mēneša

atpūta ir darījusi savu. Bet galvenais bija mīļie, gaišie
matiņi un skumīgās, saldās vēstulītes. Tagad puisīša
kārta mutiņu atbalstīt. Atsēdies klēpītī, lai puisītis Tevi

varētu pūkāt, piebārstīt austiņas ar labiem, mīļiem vār-

diņiem, pakasīt galviņu un būt ļoti mīļš, mīļš un labs.

Mīļo, saldo mutiņ, glabā un kop sevi labi, lai es zinātu,
ka Tu esi vesela. Telegramma vēl arvien nav pienākusi,
un ir tik vēls. Es tagad iešu pats uz pastu. Varbūt, ka

tā būs tur. Mīļā, svētā mutiņa, saldā dvēselīte vairāk

un vairāk nokaisīta ar bučiņām kā ar ceriņu ziediņiem,
bet mīļi un labi arī.

Puisītis.

58.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 14. (26.) decembrī

14. XII 1569. Dimantametistiņ!

Manu mīļo, mīļo, saldo Iniņ, es saņēmu Tavu mīļo,
tik bēdīgo mazo pūkkartīti (5. XII 1578), tā bija noka-

vējusies, un šodien gaidītā vēstulīte laikam gan pienāks
vēlāk, jo atkal iestājies sals (20—25 grādi), kad pasts
bieži izpaliek. Tu nabaga, nabaga, sirsnīgo, mīļoto sirds-

mutiņ, cik daudz sāpju es Tev esmu sagādājis arī ar

vēstulēm, kurām bija jābūt labām. Šodien es jau labāk

gulēju, bet mani atkal grib noliekt pie zemes. Cik bries-

mīgi riebīgs ir tāds atplūdu laiks, kad nevar par sevi

spriest ne mazākā mērā, jau toreiz es iedomājos sevi

labu esam, turam sevi grožos, bet tik nejauki Tevi aiz-

skāru; Iniņ, manu mīļoto mutiņ. Kaut es tagad uzplūdu
laikā varētu turēties un vismaz būt pārliecināts, ka šo-

dien nelikšu savai mutiņai raudāt. Bet tagad es vairs

nekad neiedrošinos iepriekš teikt, ka vēstulīte man ne-

gaidīti dara labu un tikpat negaidīti sagādā sāpes; tā

mums abiem iet, un abiem mums ir tikai jānoskatās un

jānoraudas. Ir riebīgi būt tik slimam, būt atkarīgam no

kādas svešas varas un beidzot drebēt tās priekšā, jo
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visi sevis saudzēšanas mēģinājumi ir palikuši neauglīgi.
Tāda smaga nevarības sajūta mani pārņem, lasot šo

mīļo, nabaga kartīti, un tas vēl turpināsies četrus ga-

rus, garus mēnešus: pastāvīga svārstīšanās un sevis

ievainošana. «Esi pacietīgs!», Tu, mutiņ, saki, — ir jau
taisnība, nepacietībā meklējama galvenā vaina; es biju

nepacietīgs, priekšlaicīgi gaidīdams pūkiņas, un Tu esi

nepacietīga, rakstot, ka esot sūtījusi atbildītes, pūkiņas

un matiņus, bet nekas nelīdzot, nākamajā dienā Tu at-

kal saņem kā atbildi pūkiņu pieprasījumu un sūdzēša-

nos par neatbildēšanu. Bet vai Tu, dvēselīt, neredzi, cik

bezjēdzīgi mēs abi esam šajā ziņā? Šodien sūtīdama ma-

tiņus un rīt_ tomēr saņemdama no manis žēlabu vēstulī-

tes, Tu to uzskati par atbildi uz savu šīsdienas vēstulīti,

kamēr faktiski taču mana vēstule (kuru Tu saņemsi rīt),
ir rakstīta trīs nedēļas agrāk par Tavu šīsdienas vēs-

tuli. Tāda uztvere ir pavisam muļķīga un absurda, to-

mēr tā pastāv, un no tās mēs visvairāk ciešam. Tātad

vēlreiz: Tavas pūkiņas un matiņi gan ir palīdzējuši, un,

ja Tu tos būtu atsūtījusi trīs nedēļas agrāk, nebūtu bi-

jis nekādas brēkas; vienīgi ar šiem matiņiem es vēl tu-

ros pie zemes, bet, kad Tu biji vesela, es Tevi neva-

rēju pietiekami ātri pārliecināt, ka tie man tiešām ir

vajadzīgi. — Man jau nav nekādas cerības, ka arī šis,
tā saucamais izskaidrojums ienesīs kaut kādu skaidrību,

es jau tik bieži esmu par to runājis, bet beidzot arī pats

neesmu pie tā turējies. Sakost zobus līdz šim vēl ir bi-

jis labākais līdzeklis, bet tāpēc tie arī ir. Kaut tikai Tu

paliktu vesela, sirsnīgo, svēto mutiņ! Mēs esam pārāk

atkarīgi no vājuma brīžiem, no noskaņojumiem, tempe-

ramenta, lai pievērstu uzmanību saprāta slēdzieniem, lai

rīkotos saskaņā ar jau noskaidroto. Ar tikšanos un mieru

tas viss nāks pats no sevis. Tagad mēs gribam, kaut arī

mākslīgi, saglabāt šo mieru. Es arī esmu mierīgāks, jo

saņemu pūkiņas, matiņus un mīļas vēstulītes un vakar

gulēju. Pastāstīšu, kā klājas puisītim. Šodien piecēlos
vēlu (pulveri), izdzēru siltu, vārītu pienu, apēdu kot-

leti (ko paņēmu līdz no vakardienas pusdienām, vakarā

tāpat 2 glāzes vārīta piena un gabals cepeša); vēlās cel-

šanās dēļ esmu maz strādājis: 16 rindiņas «Solhaugas»,

pilnīgi pabeigtas. Vai Zālīte to paņems vai arī piesolīt
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Teātru komisijai 1? Katrā ziņā esmu ļoti priecīgs, ka tas

man ir no kakla nost. «Oņeginu» es gan vairs negri-
bētu ņemt. Pēc tam es šodien tikai mazliet skaitīju rin-

diņas un uzrakstīju šo vēstulīti. — Nupat kā saimniece

ieveda kādu vecu māmiņu, ar ko mēs ļoti labi saprota-
mies slimības jautājumos, tagad viņa man atnesa kreklu,

pašūtu no mana vecā aizkara; tas ir ļoti jauks, tumši

zils, vienīgi drusku par īsu, maksā 20 kap. — šodien

ir auksts, un es eju kaujā kā bruņinieks ar saviem aug-
stajiem bruņinieka filca zābakiem; daudz siltāk nekā

ar visām galošām. Man ir izlasīti darbi, kurus varētu

dot: vai «Atmiņas iz Berlīnes» kaut kādā veidā nederētu

Zālītēm? Parunā ar viņu par to, dvēselīt. Vai esi runā-

jusi ar cenzoru «Fausta» komentāru lietā?2
Tāpat arī

par «Dilonī»3
, «Pirmajiem ziediem»? Kur, starp citu, ir

palicis dzejolītis «Asins pilīte», man tā nav, tāpat ari

«Filistrs»4
.

Vai «Borkmanī»5 ir manis rakstītās piezīmes?
Varbūt es tās varētu likt lietā? Par Negri man ir pie-
zīmes.

6
Un vai pie «Būdas dzīves»7 ir piezīmes? Cik

daudz īsti ir gājuši zudumā no vecajiem manuskriptiem,
izņemot «Nākotnes cilvēku»? Raksti arī par to, ametis-

tiņ, ja vēl neesi to izdarījusi. —• Vai Tu nevarētu no-

pirkt pie TpecKiin tādu mazu brošūriņu: «rīpana npn-

6aATHHCKOH jKeHiUHHM» (10 kap.) un pie Kimmela: Vil-

perta «Cesiju ierobežojumi» Nr. 1039 (Baltica). — Lai

Zālīte dod «Naudas apgrozību», kas vēl netika iespiesta
(VIII), es gribu pamēģināt no tās izveidot kaut ko pat-

stāvīgu. — (Ja dimantiņš domā, ka Gētes biogrāfiju de-

rētu, varētu arī to atsūtīt.) — Bet viena lieta būtu sva-

rīgāka: «Dienas Lapa» bija iespiedusi 3 loksnes no Berg-

maņa (par miertiesām
8

— rokasgrāmata), šīs 3 loksnes

es gribētu un, ja būtu iespējams, gribētu turpināt. — No

Straža 4 nav uzdoti zīmju numuri, atsūti tos, mīļo sam-

tiņ, neaizmirsti! — Vai Tu nevarētu man arī pasūtīt

«Zemkopi», ja tas nemaksā vairāk par rubli: tas man

sniegtu materiālu ievadiem, un varbūt varētu tam pat
rakstīt. Kāds izskatās «Latvietis»? Vēl tāds pats; vai ne-

varētu tur rakstīt? Varbūt atsūti vienu vienīgu numuru

apskatīšanai. — Te nu Tev ir, mīļsirsnīgo Dziļiniņ, Tavs

puisītis, projektu kaudzīte, kad viņš nevaimanā! Es do-

māju, ka tas tomēr labāk nekā vērt mutīti vaļā un pie-

kliegt mutiņai pilnas austiņas. Bet es nekur nepārsteig-
šos, neapkraušu sevi pārlieku ar darbiem, bet vienīgi
meklēšu tos un tad izvēlēšos. Mutiņa vēl būs ar savu
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puisīti apmierināta. Pa to laiku es arī domāšu par ro-

mānu un oriģināldarbiem, jo tā taču galu galā ir mai-

zes pelnīšana, kaut arī ar to nesasniegtu slavu un paš-
attīstību. Bet maizi tā katrā ziņā dos, un te nu nav ne

ar ko citu jārēķinās. Tā divi mīļi un labi putniņi tomēr

nonāks uz īstā ceļa. Mīļmīļo, svēto mutiņ, esi tikai Tu

vesela, tad jau viss būs labi. Bučiņas tā vien lido ap

mutiņu no puisīša.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Šeit ir maza statistika par mutiņas izdevumiem: ļoti

mazi un bez kaut kāda izpušķojuma. Puisītis Jaungadā
uzdāvinās mutiņai brošiņu vai kaut ko tamlīdzīgu. Mīļi

un labi arī.

1. lappuses kreisajā malā pierakstīts:
Puisītis ļoti priecājas par bildīti, ko saņems, mīļi arī.

3. lappuses augšmalā pierakstīts:
Ja mīļiem dimantiņiem būtu laiks un izdevība, tie

varētu gan sākt vākt materiālus romānam: vecus avīžu

gada gājumus, skandalozus stāstus un taml.

59.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 20. decembrī (1900. gada 1. jan-

vārī)

20. XII 1563 Mīļputniņ!

Manu sirsnīgo, saldo dvēselīt, manu brīnumaino, zilo

puķīt, Tu atkal esi pie sava lielputniņa ar divām mīļām

pūkkartītēm (10/73 un 13/70). Tu mīļo, sirsnīgo sirdspuk-

stiņ, Tu esi tik mīļa, tik aplaimojoši salda, būdama maz-

liet veselāka; būdama slimiņa, Tu neesi mazāk mīļa,
bet man tad sažņaudzas sirds, un es nevaru tā izjust
saldumu un svēto siltumu, kas izstaro no Tevis. Pašlaik

jau gan Tu vēl esi ļoti vājiņa, bet rokas ir darba pil-

nas, patlaban vēl esi nogurusi no kāzām, tomēr cauri

visam vājumam un slimībai es jūtu plūstam silto dzīvī-

bas straumīti; kaut taču arī pie tā es Tev varētu pa-
līdzēt, tas ir apmēram tas, ko mēs saucam par vēlēša-
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nos vai par prieku būt veselam. Es gandrīz nemaz ne-

strādāju, bet nevaru arī uzsākt sistematizēšanu, un tā-

pēc arī man trūkst šī prieka, tas ir, mehānisku līdzekļu
veselības atgūšanai, es ļoti gaidu elektrizācijas mašīnu;
tā ir labāka par visiem augstajiem garīgajiem viļņiem.
Lai arī cik novājināts ir Tavs ķermenis, mīļmutiņ, to-

mēr Tev taču ir tas veselības gribas fonds, bet man tas

jārada mākslīgi. Un šeit arī vispār pastāv lielā atšķi-
rība starp mums; naivums un mākslotība, neapzināta
labestība vai veselīgs garīgs spēks un apzināta, bet sli-

mīga tieksme pēc labestības vai spēka. Viss, ko Tu,

Iniņ, dari, lai arī objektīvi tas būtu labs vai ļauns, prā-

tīgs vai neprātīgs, vienmēr ir labi, un vienmēr Tu esi

brīnišķa, mīlestības cienīga un labestīga, jo Tu rīko-

jies neapzināti un esi pilnība; bet es? Viss, lai ko es

arī daru, man pašam ir ļauns un neprātīgs, jo nevar sa-

sniegt to, pēc kā es esmu tiecies, kaut arī tas būtu ob-

jektīvi labs un prātīgs, tā vienmēr būs jācieš, un arī

citus tas nekad neapmierinās, tāpēc ka mana rīcība ir

tieši apzināta un ar nolūku. Es rakstu, protams, vislie-

lākajos paradoksos, man nav laika, nav miera, lai to

pašu izteiktu skaidrāk un pareizāk, bet Iniņa ar savu

naivo instinktu jau ātrāk izjutīs pareizo manos slima-

jos vārdiņos. Tev pat nav jādomā, par ko Tu tik bieži

sūdzies, dvēselīt, Tev jau ir vairāk nekā domāšana vien,

Tev piepeši ir viss. Tu neseko loģiski, soli pa solim sa-

vām domām, bet Tev piepeši rodas vesels domāšanas

veids, domu pasaule vai periods, bet es turpat stāvu ar

vaļēju mutīti. — Arī mūsu tieksmes pēc lielās labestī-

bas nav vienādas; Tu jau esi tajā, manis virzīta, Tu var-

būt pievērsies kādai pusei, vai arī pati to labāk apzi-
nies. — Bet man tā jāmeklē teorētiski, loģiski un ar ap-
zinātām jūtām, veidojot sistēmu, kura man jāuzņem "sevī

kā spēks; jo tik ilgi, kamēr tā man ir vienīgi loģiski
un es tajā vingrinos, tā ir vājums, augstākais — lēn-

prātība; bet pilnīga labestība, tāda, kāda Tev tā ir, ir

veselība, darbība, spēks, kas ir kļuvis tik liels, ka tam

jāizplūst pāri kādam citam; tad to sauc par altruismu.

Man, pagaidām, šis spēks nāk tikai ar domāšanu un ju-

šanu, tātad tā ir tikai lēnprātība, man ir vajadzīga
ietekme no ārienes: mehāniska regulēšana ar mutiņas

rociņām (tās masēs un visur regulēs darbību), kas man

sniegs fizisku veselību, no kuras tad nāk viss pārējais:
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mērķi, nolūki un kā beidzamais panākums: labestība.

Tu, mutiņ, labi saki: vispirms cilvēks, tad mērķi; bet

savas pirmās revīzijas laikā es pat nezināju, vai esmu

kam derīgs, jo kaut kas viduvējs man nebūtu pa spē-
kam, jo tad es mutiņu nebūtu apmierinājis un tātad ne-

maz nebūtu bijis vērts iegūt veselību vai būt par cil-

vēku. Man toreiz pats galvenais bija — vispirms būt

derīgam kādam mērķim, tad ir vērts būt cilvēkam. Ti-

kai pamazām es pārliecinājos, ka es deru lielam mēr-

ķim, man ļoti trūkst «Nākotnes cilvēka» (ja kaut kā ir

iespējams, sameklē to, mīļmutiņ), un pakāpeniski es arī

atkopšos un kļūšu veselāks, kaut arī ļoti sajūtu mehā-

nisku līdzekļu trūkumu (tāpēc arī sliktais miegs). Viss

tas kopā ar mutiņu drīz kļūs citādāks, bet pagaidām
tāpat vien jāiztiek, kaut gan viss iet tik izmisīgi lēnām

uz priekšu. Visi nervi ir klaji atsegti un ievainoti, no

kā arī vieglā aizskaramība, mūžīgā sūdzēšanās un sava

spēka apzvērēšana, bailes no augstprātīgas attieksmes,

visa sajušana un iztulkošana. Lai to apkarotu, es gribu
mazāk žēloties, bet Tu redzi, cik man tas slikti izdo-

das. Tādēļ Tev, dvēselīt, savā brīvajā laikā būtu jā-

stāsta vairāk par sevi un jāžēlojas. Zināms, mēs viens

otram žēlojamies, jo esam nepieciešami viens otram.

Tā aptuveni ir atbildīte uz 9., 1574. pūkiņu. Padomam

izcelt galvenos punktus no veselās domu straumes, kas

ir ļoti pareizs, es mēģināšu klausīt, tas viss ir ļoti labi

un spēcīgi izteikts, vietām brīnumskaisti. Visur meklēt

skaistumu (vai labestību) — tas ir tas, pēc kā es tiecos

jau gadiem ilgi. Bet beidzot man Tavs pareizais tei-

kums tomēr ir jāapgriež: Tu esi mans dzīves mērķis, un

tāpēc es gribu kļūt vesels, es esmu saņēmis mīļo klei-

tiņas ielāpiņu, un, lai redzētu visu Iniņu tajā, es gribu
atveseļoties. Tu, saldo, zeltaino mutiņ, es negribēju šo-

dien daudz rakstīt, tomēr tas tā ir iznācis, turklāt pašu

svarīgāko pat neesmu nemaz pateicis. Mani jau brīnu-

maini aizkustina, ja esmu kādā ziņā dvēselītei palīdzē-

jis, bet tāpēc jau mani nevar nosaukt par labu, kā mu-

tiņu, arī «svēts» man nepienākas, tas mani tikai samul-

sina: es jau gan gribētu tāds tapt, bet es jau teicu, pa

cik daudzām neizturīgām kāpnēm man tāpēc ar grūtī-
bām jāuzkāpj, kur Tu, putniņ, uzlido, pilnīgi es to ne-

maz nespēju sasniegt, bet Tu jau esi svēta zemes virsū,
Tu esi mutiņa; bet man jau arī pietiek ar šo pierādi-
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jumu, ka cilvēks var tapt svēts, es turos pie Tevis, mu-

tiņ, un nekad nenoguršu kāpt.
Man ir ļoti patīkami, ka mutiņa atzīst rokam tvera-

mās pūkiņas, tās palīdz kā zāles, salīdzinot ar pūkvār-

diņiem, kā mierinājums, iepriecinājums vai kā līdzās

sēdēšana, kad sāp zobiņi. Mana mutiņa tikai tiek pā-

rāk nomocīta, no kāzām tūlīt pie smagā darba, un tā

līdz pat Jaungadam! Bet, mutiņ, mutiņ, tad gan būs jā-

veseļojas klīniciņā! — Kukainīša jociņi dara daudz laba:

Brencis kā blusu ķēniņš ir patiešām labs, kādēļ gan

viņa 1 tā apkauno labo puisēnu. Vai gan viņa patiešām

kļūs par otru Doru? Lēta labdarība un patika uz viesī-

bām un ārēju spožumu, — tas viss samaitā citādi tik

daudzsološus cilvēkus. Šeit pie māsas vairs neko vairāk

nevar atrast kā tikai sabiedrību un labdarību, agrākais

jūtu dziļums tiek izmantots tikai kā dekorācija salo-

nam, no maiguma un sirsnības palicis tikai puķu puš-

ķis Makarta gleznā pie sienas. Nīnas 60 viesi
2
,

kuru

vidū brālēns ar spoži nospodrinātajiem zābakiem pavi-
sam neiederējās, ir patiesi garlaicīgi; es taču biju gai-
dījis pavisam ko citu, pat tad vēl, kad rakstīju viņai

pēdējo vēstuli. Ar to Brencis iegūst vēl jo vairāk, un,

ja Nīna kļūs īsta dāma, mums būs vēl Lidija. Kaut tikai

Tu, Iniņ, par daudz nenoņemtos ar «Aspaziju» un sū-

tītu vairāk uz šejieni. «Miljonu varu»
3

es izlasīju, un

tur ir daudz skaista, mani nomāc tikai tas, ka liela tēma

(un tāda tā ir bez šaubām) kļūst vāja, ja to apstrādā vi-

duvējs rakstnieks, atklāti runājot: man ir bailes, ka arī

manam romānam tā neklājas. Tēma man šķiet par plašu,
man ir tādas bailes no tās. Mazputniņ, ievadu par ka-

fiju es patiesi neesmu ievērojis, varbūt caur office Cen-

tral4. Tas man ļoti patika, un es ļoti vēlētos, ka to būtu

veikusi Iniņa. Par mīļo puisīti, kura biksītes saplīsušas,
es tūlīt salīdzināju ar savām biksītēm, un mutiņa no-

raudzījās un izplosīja ar pirkstiņiem vēl vairāk, ko es

biju sašuvis. Pēdējā numurā atbildītes5
arī bija ļoti

skaistas, bet neesi pret viņiem tik stingra, mutiņ, man

ļoti patika, ka arī nabaga velna puika
6 tomēr tika no-

mierināts. Mutiņa jau ari ir ļoti mīļa pret pašas puisīti
un cenšas izmantot katru iespēju, lai pateiktu ko mīļu

puisītim, vai pastāstītu par Poruku un draugu biedrību.

Valodas reformatoru es tiešām esmu viņiem uzspiedis,
un tagad viņi ir pārliecināti, ka mums pašiem sevi jā-
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reklamē, — tad ari viņi to sapratīšot. Ja tikai es va-

rētu sevi piedabūt pie darba, man tūlīt vajadzētu uz-

rakstīt kaut ko tamlīdzīgu. Tagad jāiznāk rakstam, kas

domāts Tev un mūsu abu mazai reklāmai. Tavas ski-

cītes tie vīri iedrošinājušies neievērot, tās ir par smal-

kām priekš viņiem, sevišķi formas un satura ziņā no-

beigtais «Skats brīnuma pasaulē»; tas noder man kā

paraugs, pēc kura jāstrādā. «Soģis» ir par īsu, ļoti
daudz žilbinošu krāsu, bet doma par īsu un tādēļ nav

skaidri risināta. Mācītāji gan uzskatījuši par piedauzīgu
pat to, ka dievs uzņēmis sliktu sabiedrību. — Man būtu

tik daudz, tik daudz vēl ko stāstīt un pūkiņāt, pūkiņāt
savu mutiņu, man ir tik silti, lasot Tavas saldās kartī-

tes, bet es Tevi sāpinu ar savām vēstulītēm, un tieši

ziemsvētkos Tu saņemsi sliktu vēstuli. Ak, kaut es va-

rētu mazliet sniegt Tev mieru un prieciņu, mutiņ, mu-

tiņ.

Vēstules 1. lappuses augšmalā pierakstīts:
Šeit pielikts klāt mazs nadziņš, ar ko jākašā mīļmazā

zeltgalviņa. Nadziņš tik ļoti bija klaigājis pēc kasīša-

nas, ka to šeit nosūtu mutiņai. Mīļi arī.

2. un 3. lappuses augšmalā pierakstīts:
Vai lai es neaizrakstu J. Rozentālam, gleznotājam, viņš

bija uzteicis «Franču literatūru»; es varētu kaut ko uz-

rakstīt par latviešu mākslu, katram gadījumam Tu va-

rētu no Zālītes paprasīt viņa adresi, — Zālīte laikam

gan taču vēl nav iedrošinājies mani proklamēt par dzej-
nieku? Viņš varētu ari minēt tieslietu jautājumus, kuri

viņam, zināms, palielinājuši abonementu skaitu. Tevi

viņš ir pūlējies izcelt, bet vajadzēja vēl vairāk to da-

rīt, katrā ziņā Tu stāvi augstāk par Blaumani un Po-

ruku, kā no prospekta redzams!

5. lappuses augšmalā otrādi pierakstīts:
Tu vēl joprojām saņem vēstules vēlāk nekā es, tikai

10—8 dienās, es turpretī jau 7 dienās.

6. lappuses augšmalā otrādi pierakstīts:
Viss ar bučiņām nokaisīts un noklāts ar Jaungada

sveicieniņiem. Tu, svētlaimes Iniņ, Tu, dziļdvēselīt, klē-

pītī sēž mutiņa un mazputniņš, un tiek turēta tik silti un

puisīša glāstīta, mīļi un labi arī.
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60.

ĀRONU MATĪSAM

Slobodskā 1899. gada 21. decembrī (1900. gada 2. jan-

vārī)

Mīļo Aron!

Oktobra mēnesī saņēmu man tik laipni piesūtīto
«Austruma» 9. burtn., par ko daudz paldies. Būtu Tev

jau tūlīt atbildējis un pateicies, bet domāju, ka šejie-
nes nekārtīgais zemespasts būs nokavējis Tavu pavadu
vēstuli, un tad man arī uznāca tāds vārgums, visu šo

laiku ar nežēlīgo rudeni, ka nebiju spējīgs ne uz vēs-

tules rakstīšanu. Tev atkal, mīļais, varbūt būs šaubīgi
izlicies, ka es Tev pirmo vēstuli nosūtīju caur savu

sievu, it kā baiļodamies; bet patiesībā bija tikai mar-

kas dēļ; Tu vari droši rakstīt, ja Tev tik atliek laika.

Man kādas rindiņas no Tevis būs vēl mīļākas neka

laipnais sūtījums, caur kuru Tu laikam gribēji mani

iepazīstināt ar Niedras kga interesanto priekšlikumu
1
.

Bet, cik es saprotu, tad tas uz mani nezīmējas, jo es

jau esmu klajā laidis tikai tulkojumus; un es arī esmu

par tālu nost nostādīts no «Dzimtenes», lai varētu vēl

līdzi spriest par viņu, — 3000 verstu tālums un 3 gadu
laiks šķir mūs. Bet visādā ziņā es dzīvi interesējos un

jūtu līdzi visiem pūliņiem par mūsu rakstnieku likteņa
uzlabošanu un pates rakstniecības plaukšanu, kur «Aus-

trumam» pienākas tik ievērojami nopelni. — Pie Jums

Rīgā jau atkal laiva līgo uz diezgan augstiem ūdeņiem,
un interesanta diezgan. No savas puses es nevaru nekā

interesanta pastāstīt, uz dziedāšanu man nemaz nestāv

prāts, no dziedēšanās arī nevar būt. runas, atliek tikai

slimošana un mērgšana, un tas ir tas garlaicīgākais
amats pasaulē. Klimats še tāds, ka daudz neveselīgāks
priekš manis grūti būtu atrodams, — varbūt, ka polā, —

bet tas jau vēl nav atrasts. Darba še man nekāda.

— Aukstums bija 32 gr., tad piepeši nolaidās uz 5 gr.
zem nulles un nu jau divas nedēļas svārstās starp 20—

25—28 gr. zem nulles. — Tas ir viss, kas būtu teicams,

un tas pats nav teicams.

Kā Jums labi klājas? Tava mīļā kundze, es ceru, būs

veselāka tikusi pa vasaru! Ko tās mazās galviņas, vai
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ir spirgtas? Tavi spēki, cik es redzu no «Austruma», ir

pilnos ziedos. Paliekat veseli, laimīgus, priecīgus zie-

mas un Jaungada svētkus!

Daudz labu dienu no

Tava vecā darba biedra

J. Pliekšāna.

Slobodskā 21/XII 99.

Adrese: r. Cao6oackoh, BiiTečcK. ry6., M. X. riAeKiiiaHV.

61.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 26. decembrī (1900. gada 7. jan-
vārī)

26. XII 1557. Rožsmaržiņ!

Mīļsirsnīgo, vienīgo sirdsasintiņ, manu nabaga, nomo-

cīto mutiņ, tikai 2 dienas Tu esi pārcietusi; vēl paliek
5, un jau tagad Tu esi gandrīz saļimusi zem manu vēs-

tuļu nastas un nelaimīgā pārpratuma dēļ. Arī aizvakar-

dienas vēstulīte no 24. XII nebūtu tik samulsusi un ne-

jauka, bet gadījuma dēļ Tava ierakstītā vēstulīte arī

pienāca agrāk par 16. XII kartīti, kuru saņēmu tikai šo-

rīt. Tu jau izsakies tajā par savas skumības iemeslu un lai-

kam arī atsaucies ierakstītajā vēstulītē par to. Turklāt

arī es pārskatījos datumā un domāju, ka vēl 8. XII vēs-

tulīte ar dzejolīšiem esot laba, kaut gan tā bija no 7. XII,

un pārmetu Tev, ka Tu neesi nekā mīļa atradusi vēstu-

lītē ar dzejoļiem un pūkām. Tā mēs esam neaizsargāti,
pakļauti. vismazākajiem, muļķīgākajiem gadījumiem, un

ciešanas paliek neciešamas, kuras mēs nemaz nespējam
atturēt, par spīti izmisīgajām pūlēm. — Vai tad tiešām

mēs pārprotam viens otru? Es vēl krampjaini turos pie tā,

ka mēs nesaprotamies un nepazīstam viens otru. Kaut

taču es šodien varētu būt mīļš un zinātu, kas man jāsaka,
lai Tevi nomierinātu un padarītu veselu. Pats diemžēl ne-

esmu mierīgs, vēl sāp galva arī no tvana. Man ir tik

šausmīgs naids pret mūsu nesaprašanos, ka nespēju at-

rast šī pārpratuma iemeslu un novērst to kā pieaudzis
cilvēks. Jūtu ari naidu pret sevi, ka ar savu saprātu
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nespēju sasniegt saprašanos. Kas gan es esmu vairāk

nekā citi vīrieši, kad nepieaug saprašana par ārējām lie-

tām? Jaunā laulība var rasties tikai no savstarpējas domu

un jūtu attīstības, dvēseles un tās norisēm un garīgā «es»

saskaņas. Tā var pastāvēt vienīgi no vēl pilnīgākas un

kopējas dvēseles radīšanas. Un mēs pat vēl nesaprotam

viens otru, tāpat kā r "esmu arī sapratis Tavu domu gā-

jienu nelaimīgajā vēstulē. No ārējiem apstākļiem (at-
riebības, masieres, Tavas īgnās noskaņas) es biju nācis

pie tā slēdziena, ne no Tavas dvēseles dziļajiem, iekšē-

jiem iemesliem. Ak, es jau to nepazīstu, tās dziļo la-

bestību un mīlu. Tikai 3 vai 4 reizes esmu saņēmis no

Tevis mājienus, kā lai meklēju Tevi. Man bija nojauta,

prieks, bet beigu beigās tas viss nav pietiekoši, lai sa-

prastos. Zinu, ka Tu, tāpat kā visas sievietes, gaidi, lai

Tevi uzmin, uzmin, bet nesaprot. Jūs pašas tā darāt, in-

stinktīvi jūtat, uzminat, nojaušat «elektrisko dzirksteli».

Tev, manu Iniņ, šis vispārējais sieviešu instinkts pārvēr-
ties par intuīciju, cilvēciskās vispārējās atziņas augstāko

pakāpi, ģenialitāti, ja gribi. Tu bieži ļoti grūtas, kom-

pleksas domas uztver piepeši, nemaz visos sīkumos ne-

izjuzdama sāpīgo, garo, mocošo, nogurdinošo domu dar-

bību. Pirms stundas kāds speciālists smējās par Tevi. Ta-

gad Tu viņam diktē likumus. Sievietes saprāts netika iz-

kopts ar domu darbību, bet tas aprobežojās ar instinktu,
t. i., lēcienveidīgu, neapzinātu domāšanu. Šis vienkāršo-

tās, nemākslotās, nebrīvās domāšanas veids, tātad ātrākas

domāšanas, vispār ir domātāja ideāls, bet ne tā kā tagad
pie sievietēm, bet kultūras sasniegumu pilnveidots, gadu
tūkstošus kultivētas domāšanas, divu jēdzienu attiecības

vienam pret otru, kā, apmēram, senais, aizvēsturiskais

matrimoniāts pret sasniegto sieviešu emancipāciju, t. i.,

garīgu dzimumu līdzvērtību. Tā, apmēram, es mēģinu sev

izskaidrot lietu. Ģēnijiem ir sieviešu domāšanas veicis,

tikai augstāks, t. i., ar domāšanas kultūru. Vīriešu ģēnijs
tagad stādāms vēl augstāk nekā sieviešu, jo tam parasti
trūkst domu kultūras. Bet arī ģeniālā domāšana vēl nav

pilnīga savas vēl vienmēr pārtrauktās darbības dēļ. Arī

visģeniālākais vīrietis nav ticis vienmēr ģeniāls, jo ne

vienmēr viņam ir zibenīgais, intuitīvais domāšanas veids.

Lielākoties viņam jāsamierinās ar parasto gliemeža sa-

prātu, ar lēno domu darbību. ledvesmas intuīcija nāk

vienīgi dvēseles spēku visaugstākajā sakopojuma brīdī.

Savās nojautās es piepeši redzu Tevī brīnumskaisto, die-
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višķīgo un svēto, tā kā tagad. Tā ir bezgalīgi dziļā mīla

un labestība. Bet man šo svētumu Tevī jāuztver ar ne-

lielo saprātu, lai ik dienas varētu nēsāt sev līdz. Man

pastāvīgi, no visa jāizjūt Tava mīla, arī no vārdiem un

darbiem, kas ikdienas saprātam liekas nemīļi un ne-

prātīgi. Ka es to vēl tik maz spēju, tas stimulē visus

manas dvēseles spēkus ar naidu, jo naids arī ir spēks,
lai gan mazāks par mīlu, bet varbūt tāpēc iespaidīgāks

pret sīko saprātu. Galu galā, tikai soli pa solim var no-

nākt caur naidu pie mīlas, ja nav pietiekoši laimīga, bū-

dama sieviete. Bet man Tevi jāsaprot, un es arī sapratīšu
ikdienas dzīvē, jo es Tevi sapratīšu visā lielajā un svē-

tajā. Šis smagais laiks man palīdzēs šai ziņā. Bet arī Tev,

manu smaržīgo Iniņ, maigumiņ, vienmēr un pilnīgi jā-

paļaujas uz Tavu sava puisīša intuitīvi lielo izpratni. La-

bākais manī ir patiesais. Nebaidies, ka nesaproti mani

loģiski, domādama, ka esmu aiz ļaunuma Tev žēlojies.

Šajā pūkkartītē atkal ir tādas sīkas nesaprašanās pie-
mērs: Tu neesot rakstījusi vēstulīti un nu ar bailēm pa-

redzot sekas. Tāds baiļu spoks un mājas tirāns gan es

neesmu. Ja Tu būtu atcerējusies lielo atziņu, ka es taču

esmu puisītis, Tev nebūtu bijis baiļu, tāpat kā man tagad
nav no Tevis bail, lai gan esmu Tev sagādājis tik daudz

ciešanu. Tevī bija vienīgi kautrīgā, dziļā mīla pret Iniņu,
kad Tu priecājies par svešiem cilvēkiem, un es saska-

tīju takta trūkumu un neuzmanību. Jūtu, cik dziļi esmu

Tevi sāpinājis, Tevi, labsirdīgo, svēto kautrībiņu. Bet vai

arī kautrība nav vainojama pie tā? Vai tu toreiz tūliņ

nevarēji atrakstīt, cik mīļa un laba Tu esi, bet nē. Aiz

kautrības Tu to noklusē, un tagad mums tik daudz no tā

jācieš. Tiešām, es varētu ienīst šo kautrību, ja tā nebūtu

tik salda. Cik neskaitāmas ciešanas tā mums jau sagādā-
jusi, aizkavējot katru saprašanos, vienkāršu zināšanu ar

savu kaunīgo mīklu uzdošanu. Cik brīnišķi patīkami un

apskaidrojoši turpretim iedarbojas tāds, ne mazāk salds,
bst vienkārši atklāts, lepns vārdiņš, kā, piem., šīsdienas

pūkkartītē. Kāpēc Tu tūliņ uzņem ļauno (nebija jau arī

nemaz tik traki), kāpēc Tu nemeklē tālāk? Visai manai

rīcībai vienīgais pamats: mīla pret Iniņu. Ņem to tur-

pmāk par pamatu, un tad Tu mani vieglāk sapratīsi. Tie

ir tik saldi, zeltaini vārdiņi, man kā no mutītes izrauti,
ka es par tiem sajūsminos. Ja mutiņa tagad būtu šeit, Tu

pieredzētu brīnumus ar uzvirpuļo jošiem pūkmākonī-
šiem, — Vēl tikai daži vārdiņi puisītim. Tik ļoti ļauni
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jau nemaz netika domāts. Es to uzskatīju par atriebību,

jo pats jutos vainīgs, ka īsi pirms tam atriebos. Beidzot

arī tas cilvēks 1 vēl mazāk būtu sapratis šo dziļo labestību

nekā Iniņa, saskatīdams visā kaut ko citu. Es taču viņu

pazīstu. Viņš tiešām nav daudzpusīgs, un tādas trauslas

domas un jūtas ir diezgan tālas un nesaprotamas viņa ma-

lēnieša dvēselei. Viņš ne tikai nav «rakstu cilvēks», bet

vēl mazāk domu cilvēks. Tu manu saldo, svēto samtdvē-

selīt! Vienīgi ar pūkrociņām Tev var pieskarties. Puisīša

rociņas jau mazliet apaugušas ar pūkiņām, bet smaržu

maigumiņam ne tuvu vēl nav mīkstas diezgan. — Manī

taču ir tāds smalks, kautrīgs prieks, ka atkal būs labi, ka

mutiņa sevi kops un atpūtīsies, ka slimība pāries un acti-

ņas atkal mirdzēs un spīdēs. Gribu tomēr mutiņai vēl iz-

stāstīt kādu sapnīti. Mēs gulējām ļoti aukstā istabā,

visur bija redzams sniegs, durvis vaļā. Te piepeši redzu,

ka paliek pavisam gaišs, kaut gan saule vēl nav uzlēkusi.

Bet taisni mūsu priekšā izplešas skaista varavīksne, un

zem tās guļ mirdzošais, baltais sniegs. Tad es paņēmu

Iniņu rociņās, stipri ietītu kažociņā, kājiņas vēl īpaši no-

segtas, un iznesu viņu ārā, lai redzētu skaisto varavīksni

un sniegu. — Vēl kaut ko es gribēju teikt: ļoti mīļi, ka

arī beidzamos dzejoļus mutiņa uzslavēja, bet gandrīz vēl

mīļāk ir, ka pie vecajiem, norakstītajiem, visur ir ļoti

pareizas piezīmītes. Pa lielākai daļai nekur, tiešām, nav

beigu, jo tie taču bija rakstīti noguruma laikā. Tādas pie-
zīmītes ir vismīļākais, ko Tu man vari izdarīt, bet pūki-

ņas un mīļi vārdiņi arī ir vienlīdz mīļi. Vienīgi uzsla-

vēšana man dara sāpes, un tad es īsti pats sev neticu.

Mīļo, dvēselīgo pūkiņ, manu samtmaigumiņ, zeltmirdzu-

miņ, putniņ ar baltajām, pavisam smalkajām pūkiņām

spārniņu vietā, zeltprieciņ, veselībiņ, mirdzactiņ! Ak

dievs, ja es ieskatos šajā vēstulē! Tur ir vienīgi prāto-
šana, kas nevienam neder, un taisni pūkiņu trūkst, kas

Maziniņai vajadzīgas. Tomēr mīļi un labi. Puisīša apgā-
dātas bučiņas.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Šodien rožsmaržiņas dieniņa, tāpēc nekas nav strā-

dāts.

1. lappuses kreisajā malā pierakstīts:
Daudzas mīļas bučiņas mutiņai.



3. lappuses augšmalā pierakstīts:
Par Nīnu un uzsaukumu neesmu avīzē nekā atradis.

Kādā numurā? Par baronu Štiilingu taču ir par daudz

muļķīgi, pilnīgi mietpilsoniski.

4. lappuses augšmalā pierakstīts:
Latviešu teātrī vēl ne reizi nav bijusi «Vaidelote». Ko

tas nozīmē?

62.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 27. decembrī (1900. gada 8. janvārī)

27. XII 1556. Manu vienīgo zeltprieciņ, dimantametis-

tiņ, ..
šodien ir mani ziemassvētki, un līdz ar to es esmu

saņēmis ļoti mīļu pūkvēstulīti (18/65), pastkartīti (patie-
sībā jau uzslavas kartīti 20/63) un pavēsti par gardurni-
ņiem, varbūt jau šodien vēl pats atnesīšu kastīti, kas tas

būs par mielastu 2 mīļputniņiem! Es esmu kļuvis tik

mierīgs, man ir noņemta smaga nasta, jo es biju domājis,
ka vēl nāks 5 smagas dienas, bet Tu esi mīļā, labā pūk-
mutiņa, un tā viss atrisinās mīlā un labestībā. Bet šodien

es jūtos ļoti noguris, un tās ir kā lielās piepūles sekas.

Tāpēc tikai kartīte un visnepieciešamākās atbildītes. Ļoti

jauki, ka «Nākotnes cilvēks» ir atradies 1
,

bet Tu atkal

esi tik ļoti nopūlējusies ar braucienu2
un steidzīgo darbu,

un vēl turklāt bezmiegs, tas Tevi ļoti nomocīs, jo Tu

fiziski neesi stipra un arī ne sevišķi izturīga, kā es, tas

arī Tevi pirmajā laikā briesmīgi uztrauks, līdz Tu pie-
radīsi pie tā, mīļo, nabaga Iniņ, klausi man un atpūties,

ej pie ārsta un klīnikā. — HevcrouKa ir dokuments, kur

apakšā parakstījušies apsolās maksāt zināmu soda naudu

pilnvaras atņemšanas gadījumā. Lai viņš3
apakšā parak-

stās. Vekseli Tu paņem sev un neatdod. Papīrus izņem

jau pirms janvāra un paturi tos; ja tos Tev neizdotu, tad

telegrafē man: HeAaioT. — Tātad visa diezgan garā vēs-

tule ar dzejolīti «Zibošās pātagas» gājusi zudumā? Tas ir

jāatzīmē. Uzraksti visas iztrūkstošās vēstulītes, es, zināms,

esmu rakstījis katru dienu. — Makeja «Atdzimšanu» da-

būju no māsas, Tu to pērn biji Rīgā pie viņas aizmir-

susi. — Ori4
es saņēmu, un recenzija jau ir uzrakstīta, rīt

es to nosūtīšu, Zālīte priecāsies. — Ar saplīsušajām bik-
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sītēm ir nokārtots, bet krekls no kādreizējā aizkara ir

pietiekoši dižciltīgs. — Oskierko jau aizrakstīju, Tev ari

nav jāraksta, uzdevu Tavu adresi. — Pusgada rēķinu es

tūliņ nosūtīšu, bet tualetes rēķins ir jau diezgan sen at-

pakaļ nosūtīts. Mīļzeltainai, saldai Iniņai ir jābūt veselai,

dūšīgi jāturas, jākopj sevi un ir jābūt mīļai un labai.

Pūkiņas un bučiņas neizpaliks. Puisītis mutiņu ļoti pū-

kiņā.

63.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1899. gada 30. decembrī (1900. gada 11. jan-

vārī)

30. XII 1553. Mīļo mājas mazputniņ!

Manu vienīgo, zeltaino saulstariņ, Tu dziļo, dziļo dvē-

selīt, kā Tu tagad kaisi vismīļākās, brīnišķās vēstulītes, —

katru dienu kāda ielido pie puisīša un vienmēr pārsteidz
viņu ar jaunu, dvēselīgu mīlu, Iniņ, gaismas straumīt, kur

tik daudz vietas saldajai, svētajai labestībai mazajā maz-

putniņa sirsniņā? Un matiņi un pūkiņas arī tā vien lido

vienmēr lejā, man jau ir vesela kolekcija šo manu svēto

relikviju, bet ar matiņiem jau es nemaz nevaru revan-

šēties: dziļi sajūtams robs vai trūkums 1
,

kā to varētu teikt

kādā īslaicīgā ievadrakstā. Šīsdienas vēstulīte (22. XII

1561) ir caur un cauri tikai pūkvēstulīte ar tīriem pūk-

vārdiņiem un pūkspalviņām, pārlieku slavinājumiem un

uzmundrinājumiem, un beidzot ar rociņas uzsitieniem tur,
no kurienes tika paņemts lāpāmais diedziņš un ar ko

Eiropas pērtiķi atšķiras no saviem Amerikas brāļiem (vai
Tu, mīļdvēselīt, vēl atceries?), un beidzot noskūpstītas
visas asariņas. Ak, saldo mutiņ, cik viss atkal kļuvis mīļš,

un divi mīlulīši atkal var mierīgi atgulties dimantsaulītē.

Es arvien vairāk un vairāk atpūšos un kopš savas pēdē-
jās sasparošanās neesmu vēl atkritis atpakaļ nevienmē-

rībā, kad nemaz netiktu ievērots mans plāns. Pirms Jaun-

gada man vēl jāiesāk novele, ko es esmu tikai mazliet

paplāno jis, bet vēl nekad neesmu pie tās kādu noteiktu

laiku strādājis; bet tas tomēr katrā ziņā ir vajadzīgs, pa-
gaidām es rakstu ievadus, kurus es nosūtīšu pēc tam. kad

būšu saņēmis pūkvēstuiītes kā atbildi uz 15. XII [vēstuli].
Bet viena lieta manī vēl arvien izsauc nemieru: kā gan

tagad jūtas mazā dvēselīte? Par veselību jau sen nekas
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nav rakstīts, kaut gan katru dienu par to vajadzētu but

vismaz 10 rindiņām, lūdzu, lūdzu, mīļo, saldo mutiņ, iz-

pildi to, kartītēs var arī nokaulēt kādas 5 rindiņas. —

Vai uz Tevi neatstāja smagu iespaidu Draugu biedrī-

bas2 muļķīgā izturēšanās?3 Es gribu mēģināt kaut kāda

veidā viņiem tuvoties, vai nu uzrakstīt kaut ko garāku
par viņu darbību un galveno parādību neizprašanu (viņi

jau toreiz arī «Vaideloti» uzņēma diezgan vēsi), mērot

visu ar vienu olekti: kaut kādas bērnu grāmatas un Le-

jas-Krūmiņu blakus augstākajām parādībām mūsu litera-

tūrā, kā, piem., Tev, manu Iniņ; Tu esi radījusi veselu

laikmetu, un par to tiek prātots. — Jeb vai tikai runāts?

Ja būšu galīgi iekārtojies ar sava laika iedalījumu, tad

atlicināšu sev vairāk laika darbam: 3 stundās neko nevar

padarīt. — Tad vismaz ievadiem paliks 1 stunda, un šai

laikā es tad arī sākšu ilgi atlikto runāšanu par Tevi, Iniņ

(kā ievadi tie tiks arī apmaksāti); turklāt Tu man atsū-

tīsi «Vaideloti» un pārējās drāmas, tāpat ari materiālus

vispār. Tad mēs abi varbūt arī jau būsim stiprāki un ne-

būs vairs vajadzības pēc tik garām vēstulītēm; tad atliks

arī brīvs laiks, jo vēstulītes man tagad aizņem visu pēc-

pusdienu un vakaru, es vēl nemaz netieku pie lasīšanas

un noveļu rakstīšanas. — Bet es domāju, ka uzrakstīšu

šo, pret Hilneru vērsto [rakstu] diezgan ātri, šajā vai nā-

kamajā nedēļā, nevis garu, bet vienīgi, lai sagatavotu
cilvēkus. Klaustiņa sacerējums 4 Tev arī būtu jāatsūta, kā

arī par Zvārguļu Edvardu un Veidenbaumu5 (lai visus

trīs salīdzinātu). Kaut es paliktu stiprāks un neatslābtu,

periodiski uznāk vājums, īgnums un darba nepatika. Bet

līdz šim Tu esi mani pasargājusi, svēto mutiņ, un es jau
drosmīgāk sagaidu jaunu lēkmi. Bet es esmu pavisam ne-

produktīvs ar dzejoļiem un novelēm, es gribēju sevi pie-

spiest, bet neveicās. Bet jo labāk es ceru pievārēt Hil-

nera kritiku. Palīdzi, mīļo mutiņ, neļauj man atslābt. Es

ļoti turos pie šķiņķīša un sieriņa, kukainīša sieriņa, bet

mīļi. Es gribētu pajokot tikpat jauki kā mutiņa par pē-
rienu. — Bet tagad vispirms atbildes: Zālīti ļoti sabar:

viņam par patiku es tieslietu jautājumus rakstu bez jau-

tājumiem, un tas muļķis tagad ievieto tikai atbildes bez

neviena vienīga jautājuma! Pasaki viņam, ka vienmēr ir

jābūt vienam jautājumam un atbildei, vēlāk var sekot

atbildes vienas pašas (bez jautājuma), bet sākumā vien-
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mēr ir jābūt jautājumam! Citādi viņš sabojās avīzes re-

putāciju, muļķis tāds! Viņam pašam, kā redaktoram, stin-

gri jāseko, lai tā darītu. — Es esmu tik priecīgs, ka Iniņa i

dzejoļi patīk, sevišķi «Sabirzis ziediņš», ne «sabiris», to

es speciāli pūkiņai uzrakstīju. Pavedieniņš dara gandrīz
vēl vairāk labuma, tā es redzu, kādu dziļu līdzdalību dvē-

selīte ņem, turklāt ir ļoti pareizi, ka beigas bieži atkrīt,

vispār, cietuma dzejolīšu beidzamie sūtījumi mākslinie-

ciskās vērtības ziņā atrodas diezgan zemu, reti ir spēcīgi

atspoguļotas jūtas, bet motīvus un izdevušās vietas var

vēlāk labi izmantot. Man sniedz daudz jauna spēka, mai-

gumiņ, arī Tava dalība pie «Nākotnes cilvēka»: to es uz-

rakstīju Tavā tiešā iespaidā, kā ari jaunās uzliesmojošās
domu pasaules iespaidā, ko mēs sev radījām no skaistākā

mīlas laika. — Esmu ziņkārīgs, vai šie uzmetumi apstip-
rinās manī šo iespaidu un šīs atmiņas: būtu ļoti, ļoti labi

un mīļi, ja Iniņa arī pirms nosūtīšanas tur ielūkotos, tad

mēs varētu salīdzināt savus tagadējos iespaidus, kas

mums darītu daudz laba: «Nākotnes cilvēks» jau ir mūsu

pirmais puisītis.— Ir tik aizkustinoši un mīļi no mīļmuti-

ņas, ka tā sakopo spriedumus par dzejolīšiem; pateicies
ari Porukam6

no manis un pasaki viņam, ka es nožēloju,
ka neesmu viņu tuvāk iepazinis. — Tavu atbildi par «Pā-

tagām šaust» es neesmu saņēmis, bet domāju, ka salīdzi-

nājumu sapratīs, ja dzejolītis būtu garš, tad ar to, manu-

prāt, tas tikai zaudētu; lielākais, vēl varētu pierakstīt
klāt vienu pantu. «Zilganās dzirksteles» ir pavisam ne-

gatavas, to labāk nedod, Iniņ; tam jātop daudz dzīvākam

un aizraujošākam, bez nobeiguma. — «Fausts» jau gan
vēlreiz tiks atzīts.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Pūkiņas tiek līdzi dotas. Ari vēstule mammai. Tieslie-

tas paliek uz rītu. Daudzas mīļas bučiņas ari iet līdz.

64.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 2. (14.) janvārī

2. I 1550 Rožsmaržiņ!

Tu manu jauko, svēto Sirdsiniņ, manu saldo gaismas
dvēselīt, mutiņ, manu mutiņ, cik ļoti mīļa un laba Tu esi,
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Tu mana vienīgā mutiņa! Tik salda, silta ziemsvētku

vēstulītē mani šodien ir apņēmusi, tieši kā rožsmaržiņas
[dienā]. — Starpā vēl trūkst pūkvēstulīšu no 23. un

24. XII, šodien pienāca vienīgi 25/1558. Es gribu tūlīt at-

bildēt uz mīļajiem jautājumiem: Tu esi mana labā un

gudrā mutiņa. «Kas varējis atbrīvoties no Olgas, tas ir

neievainojams,» tā saka tikai vismīļākie un labākie put-
niņi. — Istabiņa, zināms, vispār ir ļoti laba, sevišķi mana

dvēselīte vairs nesals. — Viņa pie tam ir tā baiļojusies
par mani aukstuma dēļ un pati tajā pašā laikā saluši,

kaut gan es bieži tiku par to jautājis. Vai tikai jaunā
istabiņa nav par mazu, ja tā ir tik lēta? Vajadzēs man,

Iniņ, teciņus vien doties ārā un pastaigāties, tiklīdz Tu

nāksi iekšā. — Pie Kovaļevskiem gan vari biežāk aiziet,

tas Tevi izklaidēs, arī Bērza šai ziņā būs laba; tomēr

neaizmirsti arī Treilandu, līdz tas atgriezīsies. — Ja Tu

tagad runā par jauno istabiņu, tad es ļoti priecāšos, ka

Tu vairs mājup neatgriezīsies nekurinātā istabā. — Par

Kurzemes likumiem Tev ir taisnība: tur nekas neiznāks,

jo Pusels mūs ir iznesis cauri arī ar «Faustu». — Uz cik

ilgu laiku tad Zālīte brauks prom? 1 Viņš taču nāks atkal

atpakaļ? Vai tad Tev tiks pabalsts maksāts 3—4 mēne-

šus, ja viņš brauks? — Pusels gan var Plātesu pamatīgi
iztukšot: ar šādām piebūvēm un vecām mašīnām var

daudz ko sev nopelnīt.
2 Ir arī smieklīgi, ka ieņēmumi

kļūst mazāki, lai gan abonentu ir vairāk. 3
Par aukstumu

un reimatismu nebaidos nenieka, mīļmutiņ, februārī

iesniegšu npomenne, lai mani pārvieto. Tagad, kad es

garīgi esmu mierīgs un mutiņa tik brīnišķi ir man pa-

līdzējusi, neļaujot vairs krist atpakaļ, es gan noturēšos

virs ūdens; esi gluži mierīga, mutes dvašiņ, es sargājos,
cik vien iespējams, visās lietās klausu mutiņu: kā šķiņķi
ēd, tā dziesmu dzied, un tā es dziedu slavas dziesmu mu-

tiņai. Tu zeltainīt. Arī darbu es mainu un it sevišķi pūlos
ievērot atpūtas pusstundu. Ar saimnieci nav nekādas ru-

nāšanas, vismaz reti; viņa ļoti kliedz uz veco, slimo kal-

poni. Bet mutiņas padomiņš ir vienmēr labs un tiek iz-

pildīts. Kaut tikai Tu tā man paklausītu, bet ar «Aspa-

ziju»
4 Tu esi slikti izdarījusi, Iniņ, ka man neatsūtīji; es.,

protams, arī to pāris gados būtu veicis, un tagad Tu esi

uzņēmusies kaut ko tik briesmīgu, kur Tu taču jau ar

«Ceļojumu» tikko tiktu galā. Tu esi mani ļoti apbēdinā-
jusi, putniņ, un es redzu, ka labi tas nebeigsies. Tur, kur

Tev vajadzētu atpūsties, Tu esi uzņēmusies jaunu, vēl
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daudz smagāku nastu. Visa mana lūgšanās un raudāšana

ir bijusi veltīga. Pat ar saviem pēdējiem dvēseles spē-
kiem es nevarēju Tevi pasargāt, lai Tu nekļūtu tikpat
slima kā es. Es jau neticu, ka Iniņa, mutiņa aiz spīta dzen

sevi postā, bet Tu taču varēji puisītim piešķirt arī tik

daudz spriestspējas, lai viņš veltīgi Tevi nebrīdina no

pārpūlēšanās un pārgalvības; tās ir šausmas būt tik sli-

mam kā es, un tagad man jānoskatās, ka arī Tu tur no-

slīksti. Ko līdz gaidīt, kad es atpūtīšos un izkļūšu no

purva. Tev būtu gan vajadzējis apdomāt, mīļmutiņ,
iekams Tu sevi un mani salauz: es redzu, Tu nenojaut un

nesaproti šīs briesmas, tā kā Tu nekad neesi sapratusi,
cik šausmīgi izpaužas to sekas. Bet es biju domājis, ka

Tu man klausīsi arī nesaprotot, no kā Tevi brīdinu; bet

tik daudz dvēseles stipruma un spēka Tev nebija. Tu esi

mana nabaga, nabaga mutiņa, un Tev šķiet, Tu būtu

stipra sevis uzupurēšanai, bet tas ir vājums, Tu redzi ari

tikai to vistuvāko, nedomā par dziļajām, bezcerīgajām

sāpēm, kuras Tu man ar to sagādā, ka Tu manu mutiņu

padari slimu, un bez mutiņas mums nav nākotnes. Bet Tu

arī esi mani pēdējā laikā darījusi stipru ar savu jauko
mīlas labestību. Es nekad neatteikšos no cīņas un nepa-

došos, kaut arī mani vārdi tūkstošreiz Tev nepalīdzētu,
es tomēr Tev tos teikšu, varbūt Tu tos sadzirdēsi un bei-

dzot sapratīsi to jēgu. Es esmu priecājies par sievietes

saprātu, kas saprot pēkšņi, nepielietojot neērto loģiskās
domāšanas aparātu. — Nākotnes domāšanu būs jāiekārto
10 reizes ātrāk, — bet tas noved izmisumā, ja šo sievie-

tes saprātu kā ēzeli nevar izkustināt no vietas: pēkšņi tas

skrien kā traks. Dīvainākais tomēr ir tas, ka bieži vien

ir par vēlu, līdz uzaust pēkšņa ģeniāla gaisma. No Tavas

mīļās, novājējušās sejiņas uzņēmumā es redzu, ka jau ir

arī 4. stunda, bet Tu vēl nesaproti, ka Tev jāatpūšas. Pie

ārsta arī neesi bijusi. — Klepiņu [?] jau mēs dabūsim, ja
esam tik tālu. — Es biju arī domājis romānu un pa vidu

ko mazāku: «Faraonu» vai Bulvera «Kolā di Rienci», tū-

līt iesākšu. — Es īsti nesaprotu, vai Zālīte par «Amoru

un Psihi» arī vairs negrib maksāt? Jeb vai viņš grib
maksāt tikai par «Aspaziju», vai neuzņemt tieslietu jau-

tājumus? Jeb vai mēs vispār pie viņa nekā vairs neva-

rēsim nopelnīt, ja Tu ej projām, dvēselīt? Raksti skaid-

rāk, mīļputniņ. —- Tu jau arī ziemsvētkus neesi labāk1
pavadījusi kā es. Es vismaz esmu slinkojis, bet Tu esi

strādājusi, Tu nabaga svēto, dārgo, bezgalīgo dvēselīt,
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manu vienīgi mīļoto mutiņ. Kaut taču es varētu Tevi

pasargāt no slimībiņas, Tu manu svētumiņ, cik laimīgs
es būtu, kā tad es varētu uzelpot. Manu mīļo mutiņu visu

bučiņās ietin puisītis.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Ļoti mīļi no mutiņas, ka viņa atļāvusies atsūtīt apma-

līti
5

un parādījusi to puisītim.
Šeit gan ir tikai pavisam niecīga pūkiņa mutiņai, bet

ar bučiņām. Rīt, domājams, rakstīšu vienkārši kartīti,

arī mutiņai jāraksta vairāk kartītes, klausi taču kaut cik

puisītim.

65.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 4. (16.) janvārī

4, I 1547 Mīļzeltaino
..,

šodien atkal nu reiz ir dieniņa
bez vēstulēm, arī darbs šodien neveicās, nokavēju arī vin-

grošanu: es lasīju romānu tulkošanai, jo gribētu jau rit

uzsākt regulāru darbu. Taču šāda neveiksme man bieži

gadās: tieši «Faraons», par kuru es Tev rakstīju, biblio-

tēkā ir izsniegts, tātad man jāņem kaut kas cits, ja es

negribu pāris nedēļas veltīgi gaidīt; es domāju ņemt to,

par ko Tev jau aizvakar rakstīju
1; ja to vajadzētu jau

iespiest, tad telegrafē man tūlīt, ka man nav jātulko.
Esmu to izlasījis, un tas liekas man taisni piemērots:

raiba un spraiga darbība, arī mīlas tēlojumi vecā stilā,

bet tas, domājams, kļūs vēl saprotamāks, ar vienu vārdu,

«Kolā» man šķiet labs, taču «Faraons» būtu vēl labāks. —

Es ceru arī, ka jaunais un vieglais darbs labvēlīgi ietek-

mēs manu veselību, tas dos man regularitāti. Proti, es

atkal gandrīz kļūstu sentimentāls, jo manai 25. XII tele-

grammai vēl arvien nav atbildes un no Tavām mīļajām
vēstulītēm es tikai redzu, cik ļoti Tu esi pārstrādājusies,
dvēselīt, kļūdama arvien slimāka, kamēr es nekā, gluži
nekā Tev nespēju palīdzēt. Tu zini, mīļo, mīļo mutiņ, ko

tas nozīmē, Tu zini, cik ļoti es ciešu, redzot Tevi slimu,

redzot, ka Tu sevi pārlieku pārslogo. Rūpējies taču maz-

liet par sevi, citādi tas nepavisam vairs nav izturams. —

Laiks vēl arvien ir tikpat auksts, šodien, kas zin, no ku-

rienes, ir uznākusi krietni bieza migla. <— Rīt es rakstīšu
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vēstulīti, jāsūta arī tieslietu jautājumi; pie citiem dar-

biem es tieku tikai ar grūtībām, man jāatgūst līdzsvars.

Kop sevi, kop sevi, mīļsvēto mutiņ, kop sevi, rūpējies par

sevi, esi mīļa un laba, jo tiec taču katru dienu apbērta ar

bučiņām. Puisītis ar bučiņām.

68.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 7. (19.) janvārī

7. I 1544 Mīļzeltaino samtpūkiņ,.. pēkšņi pie manis

atlidoja 3 vēstulītes, 29/54 pūkvēstulīte un divas mīļas
30. un 31. datuma kartītes, — šādā pārpilnībā nav iespē-
jams citādi, kā vien tā, ka arī labākie puisīši kļūst
slinki, — tādēļ rakstu vienīgi kartītes. Bet rīt būs vēstu-

līte, neesmu vēl īsti ticis pie darba. Pavisam īsas atbildi-

tes: kādas Tev briesmīgas darbaspējas, būt tik slimai, tā

pārslogotai ar blakusdarbiem un turklāt vēl rakstīt 500

rindas garu dzejoli
1

,
tas jau ir kaut kas pavisam nedzir-

dēts. Bet lai arī kā es priecājos par šo milzīgo un neiz-

smeļamo spēku, tas tomēr ir noziegums to izlietot ne-

vietā, tik ļoti pārpūloties. Vai tas tiešām tika no Tevis

prasīts? Jeb vai tas bija Tavas pašas spīts: redziet, es to

varu! Līdzās ir zāļu rēķins par 1 rubli 40! Un pie ārsta

Tu tomēr vēl neesi bijusi! Es negribu Tev mazināt saldo

prieku par Taviem panākumiem, mīļo samtpūkiņ, taču es

nespēju arī slēpt, ka manas rūpes divkāršojas. — Līdz-

strāvas elektriskā mašīna, arī par 70 rubļiem, man ir

daudz par dārgu, tā par 16 rubļiem atkal būs slikta, tāda

šeit ir, bet par 25 rubļiem būtu pietiekoši laba (maiņ-
strāvas), ņem tādu par 25. — Sveicinu un novēlu laimes

kāzu dienā manam vecajam kolēģim Vidiņam, es ari vi-

ņam rakstīšu. Bet tagad es gribu rakstīt sevišķu vēstuli,

jo mazie mīlulīši ir aizmirsuši nodot: piemēram, vai Tu

esi nodevusi _2_ vēstules mammai, kuras es Tev nosūtīju?

Vai Tu esi nodevusi vēstuli Nīnai, ko nosūtīju Tev

15. XII? Jeb varbūt Tu neesi saņēmusi? Tu vēl neesi at-

bildējusi, kuras manas vēstules Tev iztrūkst. Neaizmirsti

to, Iniņ. — Materiāli romānam
2 ir vecās avīzēs. — Sūti

taču ātrāk kaut vai apdrošinātā vēstulē to rakstu, man

taču uz to jāatbild. Tāpat Tu varētu atsūtīt ari «Zelteņu
kalendāru», es taču gribu izlasīt, ko Iniņa uzrakstījusi
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par «Noru»3
.

— Kad biji pie cenzora, vai Tu netiki neko

runājusi par «Fausta» komentāriem un dzejoļiem? Vis-

maz par «Fausta» komentāriem Tev nevajadzēja aiz-

mirst, jo tā ir skaidra nauda, kas iet zudumā. Izdevība

vēlreiz aiziet pie cenzora vairs neradīsies. Es saņēmu ap-
sveikuma karti no Nīnas un Brenča, un Olgas; es viņiem

atbildēšu, bet katrā ziņā pateicies viņiem, ja Tu vēl tur

dzīvo (es taču nezinu, kur Tu patlaban dzīvo, jeb vai Tu

jau esi pārkravājusies?) — «Kolā» un «Faraons» abi lai-

kam gan būs apšaubāmi, sameklē ko citu, bet žigli. —

Mums par to iznāks 15 rubļi mēnesī. — Saņēmu rēķini-
ņus

4
,

mīļo, zeltaino samtpēdiņ, manu mīļo mutiņ. Ar bu-

čiņām nokaisīts no puisīša.

67,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 8. (20.) janvārī

8. I 1544 Iniņ!

Manu mīļoto, vienīgo mutiņ, es saņēmu Tavu mīļo, mīļo
vēstulīti (no 2. I 1550, no 1. I 1551 vēl iztrūkst), Tu esi

nobēdājusies, manu mīlulīt, katru acumirkli draud izlauz-

ties asaras. Tas mūsu Jaungads. Pie nervozajām un sen-

timentālajām asarām es esmu jau pieradis, es protu tās

mehāniski apvaldīt. Bet šajā bēguma laikā mani arvien

smagāk nospiež atziņa par mūsu vājumu; jo arī Tu, Iniņ,
esi tikai vienpusīgi stipra. Kaut tikai šī atziņa iespiestos
pietiekoši dziļi, kaut tā spētu mani darīt skaidru un es zi-

nātu, kā iet tālāk. Protams, iet tālāk! Man par to vēl tik

ļoti jāšaubās un jāizsamist, beigu beigās visas šaubas ir

tikai ceļa slaucītājas un sniega tīrītājas šai tālāk iešanai

jeb nākotnei, ja Tu vēlies, ja tikai tiek labi tīrīts un nav

jāpaliek mēslos. Tātad iet arvien tālāk, vispirms jau
fiziski: esi mierīga, mutiņ, mans veselības stāvoklis ir

tāds, kādu Tu to zini. Es esmu par lepnu, lai sevis paša,
tas ir, Tevis priekšā runātu apzinātu nepatiesību. Iztēlot

patlaban es nespēju nekā. Ļaudīm tur ir taisnība, ka

vienu laiku stāvoklis bija ļoti nopietns, taču es Tev jau

agrāk rakstīju, ka līdz šim laikam esmu atpūties. lespē-

jams, ka Tu, mīļmutiņ, īsti nesaprati un nevarēji spriest,
cik ļauni bija ar mani; iespējams arī, ka ļaudis, tas ir,
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Stučkas, kuri taču redz mani 2—3 reizes mēnesī, ir redzē-

juši labāk un vairāk nekā es pats, jo es jau kā intere-

sents nespēju tik labi spriest par sevi; iespējams, arī, ka

Stučkas no medicīniskā viedokļa uzzināja par mani vai-

rāk nekā es pats, ārsts taču nekad nesaka, cik nopietni
kāds ir slims, un, jo slimāks kāds ir, jo vairāk viņam to

noslēpj, lai to uzturētu labā garastāvoklī. Diezgan bēdu

esmu izredzējies. Visā tajā lietā ļaudīm ir taisnība, bet

manam mīlulītim taisnība ir tur: es spēju dot un nedošu

Tev mazāk kā līdz šim! Un es nožēloju vienīgi to, ka

man nav iespējams dot vairāk kā līdz šim. Tātad esi mie-

rīga, mutiņ, es tagad atpūšos, briesmas ir garām; kā

pierādījums Tev taču ir manas katru dienu rakstītās vēs-

tules, no kurām Tu redzi, ka es gribu veseļoties, bet vēl

tikai netieku galā ar līdzekļiem; vārīgs es vēl esmu tajā

ziņā, ka katrs garīgs traucējums mani izsit no līdzsvara

un es atkal esmu ārpus noregulētā darba, — tā es, tais-

nību sakot, vēl neesmu noregulējis darbu pastāvīgo ne-

lielo lēkmju dēļ. Pastāvīgais lēkmju cēlonis ir tas, ka es

Tev nespēju dot vairāk kā līdz šim. Tu zini, dvēselīt, sā-

kumā es domāju, ka nevarība attiecas tikai uz devēju,
bet tagad man šķiet, šī nevarība var attiekties arī uz sa-

ņēmēju, saņemot to, kas viņa dabai ir svešs vai pretīgs.

Un mēs esam tik ļoti dažādi kā negatīva un pozitīva elek-

trība. Tev ir stipra griba, bet tā ir neapzināta, naiva un

bezmērķīga; ja attiecībā uz Tevi vispār var runāt par
mērķi, tad tas būtu — vienīgi dzīvot. Bet man ir tikai

viens mērķis: sevi pilnveidot, bet, tā kā man trūkst gri-
basspēka, tad arī es nevaru sasniegt šo mērķi, un tā iz-

veidojas liels [diletantisms?]. Vai mēs varam apvienot vai

samainīt savus spēkus? Būdami līksmi un veseli, mēs

agrāk tam ticējām. Tagad man liekas, ka es esmu atradis

atslēgu sev un savai veselībai — līdzeklis: noregulēts
darbs, vingrošana, viss mehānisks (pagaidām trūkst šī

mehāniskā, ārējā pamudinājuma un kontrolētāja — īni-

ņas klātbūtnes); arī man, zināms, ir mazas sekmes un lie-

las cerības, sevišķi tādēļ, ka dažbrīd mana enerģija ir

ļoti liela (lepnuma un spīta nopelns). — Bet kā ir ar

mīļsamtpūkiņu? Kamēr es no Tevis esmu saņēmis daudz

laba, Tu no manis neesi varējusi sev nekā izspiest — vie-

nīgi ciešanas, bet arī tās ir svešas Tavai dabai, un arī es

uzskatu prieku par vienīgo izšķirošo spēku. — Tagad ap-

stākļi ir slikti: man ir tikai vēstules, ar kuru palīdzību es

Tevi varu iespaidot, taču arī agrāk es neesmu spējis ar
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vārdiem nekā panākt. Vēstules ir neskaidras, steigā rak-

stītas, slimīga prāta izvirdumi, tās nevar Tev nekā ap-

gaismot, turklāt es bieži filozofēju, un tas Tev īsti ne-

patīk, tā ka šādi mazputniņi tikai stoiski klusē. To, cik

ļoti tas viss ir svešs Tavai vitālajai dabai, es redzu jau
no tā, ka Tu sasprindzināti atbildi uz sīkumiem un jautā-

jumus, kuriem tiešām vajadzētu izšķirt visu neskaidro

starp mums, Tu bez aplinkiem apej. — Praktiski Tev

tur ir taisnība: šādi jautājumi varbūt iederas dienasgrā-
matā (kādēļ Tu nekad neatbildi, vai lai es tiešām kaut

ko tādu, kā, piemēram, šodien šo te, labāk neuzrakstu

sev, lai vēlāk Tev to nolasītu priekšā; atbildi uz to, esi

tik mīļa, mutiņ!), un tie gan ir slimības izvirdumi, bet

zini, ka tie netiek skarti, lai Tevi sāpinātu, Iniņ, bet tiem

ir nozīme manā pašreizējā slimībā, un savus niekus es

labāk izsaku Tev, nekā paturu tos viens. Un tad es pa-

visam vairs nezinu, kā lai es sevi Tev sniedzu, Tu jau

pati nekad nesaki, ko Tev no manis vajag, spriežot pēc

ārējā, Tev mani vispār nevajag it nekur, vienīgi, lai

Tevi ietītu pūkiņās. Viens, ko es Tev gribēju dot, bija
mīla uz Tevi pašu, sevis pilnveidošana, lepnums uz sevi,

rūpes par sevi, — tas ir mans mērķis. No visa tā Tu ne-

esi pieņēmusi tikpat kā nekā. Gadiem ilgi es vienmēr

sprediķoju: rūpējies par sevi un savu veselību, tagad es

jau pāris mēnešu norakstos stīvs, lai Tu vismaz aizej pie

ārsta, — Tu pat acis nepamirkšķini, es esmu Tev, šajās
Iniņas actiņās, metis savu asāko ieroci, man tas jādara,
bet vai tagad Tu pamirkšķināsi? Kā lielu mierinājumu

Tu man raksti: «Es jūtos nedaudz labāk,» — un vai tad

man nav jājūtas nedaudz nevajadzīgākam, kā tas pieļau-

jams vīram pusmūža gados. Bet ir taču veltīgi par to ru-

nāt, Tu paļaujies uz savas pašas gudrību un veselību, kas,

runājot zem četrām acīm, ir pavisam neapmierinošas. Es

gribētu vēl daudz bārties, skaistais papīrs diemžēl iet uz

beigām, un arī tinti es esmu jau divas reizes pircis.

Kādēļ Tu sevi tik maz mīli, manu brīnišķo dvēselīt, Tu

taču esi brīnišķs ziediņš, vai Tu to nezini? Tev ir tāds

radīšanas spēks, tādas žilbinošas krāsas, tik dziļš talants,

ka Tu viena pati sasniegtu augstāko, bet Tu — vissprai-

gākajā darba laikā pārpūlē sevi ar lielu poēmu 1
; tas no-

zīmē: nesaudzēt sevi, sevi pāragri izšķiest, sevi nemīlēt.

Vēl viens: Tu jau tagad esi pirmā dzejniece un mīli savu

ģēniju tik maz, ka raksti Zālītēm reklāmas un dzejoļus;
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Tu paraksti arī savu pseidonīmu2
, Tu noniecini savu

vārdu, Tu pieņem pat nabagu dāvanas par 1 rubli un

50 kap.,
3 kur Tev vajadzēja tos tūlīt nodot literatūras

fondam. Drīz nāks pie Tevis leijerkastnieki un olektīm

pasūtīs debešķīgās un šaušalīgās balādes dziedāšanai uz

tirgus laukuma. Kas gan Tu esi par neapzinīgu, naivu

putniņu! Tu taču gribēji būt cilvēks, vismaz dāma, un nu

esi vienā līmenī ar Blaumani, kas «Dienas Lapai» rak-

stījis anonīmus dzejoļus. Tādas blēņas vairs nav jātaisa
kā «Dienas Lapā» 31. XII 4

,
citādi es Tev caur Zālīti iz-

maksāšu par to vienu divdesmitnieku. Sākumā es ļoti dus-

mojos, un arī tagad es esmu sevi tikai apvaldījis, tik

ļauni jau ar mums vēl nav, ka kapeikas dēļ mums jātaisa
visādi triki kā tautas teātrī. Šie joki5 Tev sagādāja vairāk

moku nekā publikai, Tu 5 lappuses garo poēmu uzrak-

stīji uz pusi īsākā laikā un tātad, sevi trīskārtīgi pārpūlē-

jot. Ir tīri vai no ādas jālien ārā, cik slikti Tu apejies ar

savu veselību. Ja Tu citādi nebūtu tik brīnummīļa un ja
šī vēstulītē man nebūtu tik ļoti gājusi pie sirds ar savu

krietno un stipro ticību lielputniņam: ka nevaru dot ma-

zāk kā līdz šim, — es tik vareni bārtos, ka kūpētu pa-

pīrs. Par nelaimi, arī es pats šodien vēl esmu grēcīgā

noskaņojumā, neesmu nekā strādājis, taču vēl jāstrādā:
tātad tās 150 kapeikas no dzejas cienītājiem

6
nekavējo-

ties nodot literatūras fondam, kas Zālītēm jāatzīmē. Tad:

kādēļ Tu manu vārdu esi iejaukusi studentu sarakstos?7

Es nekad neesmu devis studentiem, tagad pēkšņi 2 rubļi,

tas ir pret manu sirdsapziņu un pārliecību. Būtu Tu iede-

vusi obligāto summu, būtu labi, tagad šie lielie izdevumi,

turklāt es kā izsūtītais, man pārmetīs, ka es pats atkal

prasu valdības pabalstu. Reklāma ir zaudēta, kā es Tev

to rakstīju, un iegūta blamāža un nepatikšanas. •— Tev

nav lepnuma, Tu nemīli sevi; es zinu, tā ir Tava daba,
bet cīnies pret manu dabu: gribas vājumu, tā vajag ari

pret Tavējo, — «Aspaziju» Tu izsūtīji tikai 15. I, atkal

taču ir briesmīgi vēlu, un beidzot Tu atkal paturi 3 burt-

nīcām, un mēs nekā nenopelnīsim. — Elektriskā mašīna

par 75 [rubļiem] ir daudz par dārgu un nebūs laba, jo

labas maksā 200 rubļus, tāpēc pērc, Iniņ, par 20—25 rub-

ļiem, un veselībiņa nāks no putniņa paša mašīniņas. —

Braukt varēsi ar kuģi aprīļa beigās
8
, es jau vēl rak-

stīšu. — Rēķiniņš gan ir ļoti liels, bet mammai ari vaja-

dzēja dot (mammai vajadzēja dāvanu) un Lidiņai ari, tas
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bija ļoti mīļi no dvēselītes. Es šodien esmu sliktā noska-

ņojumā, tādēļ arī vēstulīte ir tik slikta, nevienas pūki-

ņas, tikai strostējumi; viens man tagad palīdz, ja man

kļūst bēdīgi, es domāju, par to, ka mutiņa savam puisī-
tim ievietojusi «Dienas Lapā» stāstu par puisīti, kuram

krita zemē biksītes 9
; tā rīkojas arī mana mutiņa, sakārto

atkal puisīti 10, ja iet slikti. Tu mīļo, svēto mutiņ, Tu saldo

pūkiņ, kaut taču es varētu kaut ko darīt Tavā labā, Tev

kaut ko dot, manu Iniņ, manu saldo dvēselīt! Visapkārt

bučiņas mīļajai mutiņai, samtpūkiņai.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Klāt pievienoti tieslietu jautājumi, arī bārdas spalviņu

kolekcija lietošanai pēc vajadzības!

68.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 9. (21.) janvārī

9. I 1543 Manu mīļo, sirsnīgo.. šodien esmu palicis
bez kartītes, pēc tam, kad vakar pavisam nedzirdēti ātri,

pēc 6 dienām, bija atnākusi mīļa vēstulīte. Šodien es jū-
tos mierīgāks un izjūtu no visa tikai šo vienu, šo ne-

izsakāmi aizkustinošo: «Tu vari un nedosi man mazāk kā

līdz šim.» Viss drūmais atkāpjas tā priekšā, jo arī Tu,

Iniņ, nevari un nedarīsi sev mazāk kā līdz šim. Visu, ko

Tu dari sev, Tu dari man. Tava mīlas pilnā ticība man

palīdz tikt pāri visam, arī pāri Tev pašai un Tavai sli-

mīgajai bezrūpībai par sevi, tā mani jau tik bieži un tik

spēcīgi ir atsviedusi atpakaļ, kad man bija vislielākā

dziņa iet uz priekšu. Ja mutiņa spēj tik stipri ticēt, tad

viņa nekļūs par [filistru], par spīti visam; tas ir kodols,

un pie tā es gribu turēties, divi mini turēsies taisni. —

Rīt es atkal sākšu regulāri strādāt, mani tikai ļoti ir ka-

vējis tas, ka es nedabūju Hamerlingu un arī «Faraonu»,

kamēr «Cola», kā es varu spriest pēc vēstulītes, tagad

neies un man tas atkal jāatmet, lai gan es biju jau iesā-

cis. — Es priecājos, ka «Dilonis» beidzot ir izlaists cauri,

tikai vajadzētu citu, glītāku virsrakstu, varbūt «Nirvāna»;

bez tam tas nāk mazliet par vēlu, nelaikā, un es pats dze-

joli atceros tikai ar riebumu, kaut gan tekstu no galvas
nezinu. — Skicīte ir pārāk nožēlojama, lai patlaban de-
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rētu, pirmajam jābūt kam citam, bet es esmu tam par na-

bagu. Taču mēģināšu! Mana svētā, labā mutiņa uztur

mani ar savu ticību. Tu mīļo, mīļo, saldo, svētlaimīgo
Iniņ, es vēlētos Tev šodien sacīt tikai ko mīļu un pū-

kīgu, ko bezgala mīļu un sirsnīgu, jo es kopš vakardie-

nas, kad rakstīju ļauno un gurdeni slimīgo vēstuli, atkal

esmu kļuvis stiprs. Tā taču bija tikai čaula, kodols ir

ciets un neskarts, gan jau būs labi, jau ir labi, to Tu

redzi no tā, Iniņ, ka es jau šodien atkal esmu apņēmības

pilns, lai gan vakar, visu nakti un šorīt biju noguris un

mazdūšīgs cenzūras. likstu dēļ. Iniņ, manu mutiņ, manu

saldo samtpēdiņ, manai nabaga nosalušajai rociņai, par
kuru tikai tagad beigās tiek runāts un kas visu laiku

tika noklusēta, ir jāatkūst no Iniņas bučiņām un jābūt
turētai silti un pūkīgi. Pūkiņas, pūkiņas visapkārt un bez

gala no puisīša.

Atklātnes kreisajā malā vertikāli pierakstīts:

Pulveri vairs netiek lietoti, citādi mīļi un labi.

69.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 13. (25.) janvārī

13. I 1539 Mājputniņ!

Mīļo, zeltaino mājpūkiņ, bēdu putniņ, abas vēstulītes,

Tavējā no 6/46, kuru es tikko saņēmu, un atbildīte ir

rakstītas mājputniņa dieniņā, un tādēļ ir tik mājīgi un

pūkīgi ap dūšu. Kad Tu īstenībā saņem manas vēstulī-

tes? Katru dienu atzīmē vēstulītē, kad Tu saņem manē-

jās; liekas, Tu saņem daudz vēlāk nekā es, Tu nabaga
mīļo dvēseles smaržiņ. Tagad tiek atbildēts, vēlētos rak-

stīt tikai 2 lappusītes un pierast izteikties īsos vārdos,
lai nepiekustu, ja es beidzot sāktu strādāt, līdz šim tas

vēl nav izdevies: miegs slikts, un tādēļ jārēķinās ar

enerģijas zudumu. Beidzot taču mutiņa ir konsultēju-
sies ar ārstu, kaut tā arī nebija Tava griba un par to

jāpateicas vienīgi gadījumam. Bet mīļi tomēr un labi

arī. Zarnu katars — var jau būt, kaut tikai Tu tagad
sevi saudzētu: Tu taču arī jau esi nervoza, tādēļ nepa-

ļaujies uz to, ka ārsts par to nekā nav sacījis: tas tikai
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vēl nav tā redzams, un var būt, ka tieši tajā laikā

Tavs veselības stāvoklis bija uzlabojies. — Jauno nervu

līdzekli es gaidīšu, tas, domājams, būs nervozīns. — Ar

elektrisko mašīniņu paliek tā, kā jau rakstīju: to lē-

tāko, bet labāk par 25, jo tās par 15 nav pietiekoši la-

bas (tāda par 15, piemēram, ir šeit, taču galīgi neder,
lai gan vēl ir jauna). Beldavam ir taisnība, ka tā par
75 ātri bojājas, tas ir — ir par lētu (laba [līdzstrāvas]
maksā līdz 200 rubļiem), un tai vajadzīga ārsta uzrau-

dzība; ar tādu par 25 rubļiem es esmu elektrizēj ies, un

tā iedarbojas lieliski; tātad sūti tādu, cik drīz vien vari,

Iniņ. Telegramma maksā naudu, un 1 nedēļa nav no

svara. — Ar Plātesu Tev tomēr vajadzētu runāt; Ore

ir tikai pārtulkojis
1
, bet te vēl nepieciešama patstāvīga

sakārtošana; turklāt Ore pazīst tikai Vidzemi, bet es tieši

Kurzemi, kur es praktizējos. Darbs nav grūts, un tas

atmaksātos labāk nekā romānu vai dzeju tulkojumi. Šāds

maizes darbs mums taču katrā ziņā vajadzīgs, un es to

meklēju visur. — Kurzemes likumi būtu labs ķēriens.
ToMameBHH tagad ir izdevis «Boaocthoh veras», ko es

gribēju jau sen, bet nepaspēju naudas trūkuma dēļ. Ari

tādu grāmatu, kādu šis abonents lūdz, es viegli varētu

sastādīt, parunā ar Plātesu arī par to. To, ka tā ir vaja-

dzīga un tai būtu sekmes, pierāda šis un citi pieprasī-

jumi. — Zināms, mīļpūkiņ, oriģināldarbiem jābūt pir-

majā vietā, taču maizes darbs arī ir vajadzīgs, Tu jau
redzi: no Zaķa nav nekas pienācis, bet izdevumi ir

briesmīgi auguši. — Skices arī būs, bet sākumam vaja-
dzētu kaut ko labāku, es tikai esmu tik tukšs un ne-

atrodu nevienu tēmu; tagad nav spēka, es mokos, līdz

varbūt atkal uznāks paisuma laiks; pat dzejoli nespēju
uzrakstīt. — Proziņu šajā klusumā es gan uzrakstīšu,

kā mutiņa saka, vispār, es nezinu, kur puisītis nebūtu

klausījis. Jeb vai spītpuisītis? — Par bildīti es priecā-
šos, ja tā pienākas, kaut tikai tā ātrāk pienāktu, un «As-

pazija», un Niedras vēstule, utt., Tu jau zini, dvēselīt,

cik nervozie slikti panes gaidīšanu. Atbildi arī, Iniņ,

vai Tu esi saņēmusi mammas, Nīnas, Olgas un Vidiņa
vēstules, atbildi tūlīt. Ja Tu neesi saņēmusi, Tev ari

vajadzētu atbildēt, tādēļ ka manās vēstulēs vienmēr ir

atzīmēts, kas ar tām reizē nosūtīts, un Tu nekad neesi

rakstījusi, ka vēstules būtu pazudušas. — [Trūksi viena

vai vairākas vēstules lapiņas.] jo prasmīgāk man būs ta-
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gad jaizlokās, ja es viņu nolamāšu, bet es priecājos,
kā es ar šo mākslas darbu tikšu galā, tā vai tā viņu
nopels. — Ļoti mīļi no Inmutiņas, ka viņa savās lapi-
ņās vienmēr ar īkšķīti pabiksta puisīti: rakstīt romānu,
rakstīt noveles. Tiks jau izpildīts, un vispirms gan būs

novele, bet saki man arī, mazputniņ, ko tad ļaudis īs-

tenībā gaida, kāda veida tai jābūt? Piemēram, ko gaida
Blaumanis, Zālīte, Poruks vai citi paziņas? Jo publikai
jādod tieši tas, ko tā gaida. Vai tā gaida kaut ko sen-

timentālu (kā «Kopš garas mūžības») vai sociālu, vai

simbolisku, vai iz lauku dzīves2
,

vai humoru? Es dāvāju
vienmēr to, ko viņi gaida. Palīdzi man pie tā, mīļsmar-

žiņ. Rīt es gribu uzrakstīt pāris tēmiņu. — Rēķiniņu
afēra gan ir iznākusi mazliet muļķīga, tomēr labi, divi

mīlulīši tagad nu ir redzējuši, cik viņi var būt slikti

un labi. Tātad Tu tomēr esi uztraukusies, Iniņ, un vēs-

tulītes no paša sākuma runā tikai par gavilītēm un sav-

starpēju labestību, par to, cik laba Tu esi, Iniņ, tā ir

jau mutiņa, sirds mutiņa. Ar masāžām iznāca tā: Tu

gan biji rakstījusi, lai turpinu, bet tas bija Tevi tā sa-

vādi skāris (tā tu rakstīji agrāk), un es domāju, ka, tā-

dēļ ka rēķiniņš bija sastādīts iepriekš, Tu tagad gribi
mani kaitināt. Muļķīgi, tomēr arī labi. Tiek sists un

kaukts arī, bet ar pilnu muti: [Jokpēterītis] un [meln-
svārcītis] (divus putniņus vienmēr piemin kopā). — Gri-

bēju būt mīļš un vakar uzrakstīju mammiņai vēstuli,
nodod to drīz, lai arī mammiņa priecātos. — Kādēļ Tu

savu ziemsvētku dzejolīti vēl arvien neesi atsūtījusi

puisītim? — Māsu kopš decembra sākuma neesmu

redzējis; pa svētku dienām arī ne, viņa rīko balles un

vienreiz viesnīcā pie teātra arī vakariņas, kur bagātie
trimdinieki savā starpā amizējās un, domājams, arī ko-

pīgi maksāja. Es pat teātri neesmu apmeklējis, pēc tam

jau man vienmēr ir galvassāpes, bet domās gan esmu

bijis pie Iniņas. Tagad es dzīvoju pēc iespējas noslēgti,
neredzu neviena, tikai pusdienoju divatā ar kādu no

šīs ģimenes. — No Zamuela mammai vajadzētu piesar-

gāties,
3

ja janvārī kas notiktu, viņa atkal mēģinās iz-

spiest vai pavisam atņemt, pusstopa dāma (jauks jo-

ciņš) jau nekad viņu neuzvedinās uz šādām domām.

— Ja manā vēstulē, ko rakstīju mammai, kaut kas nav

pareizi, tad izsvītro to. — «Dienas Lapas» nr. 286 slu-

dinājumos lasāms: «Ceļa malā» dzejoļi no firmas Blau-

manis un Niedra, divi vīri, kas ceļmalā dzied par 60
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kap. reizē, vai tiem nav kāda sakara ar leišiem; dažas

leišu aprindas mēdz ceļmalā sēdēt un dziedāt4
. Nopērc,

Mīļiniņ, un atsūti man vienu eksemplāru. Tituls un

firma taču ir ļoti komiski. — Uzslavē mazliet Hermīni

par viņas referātu par lauksaimniecību5
un par latviešu

mākslu6
,

tas atmaksājas; viņa tomēr ir lāga sieviņa.
— Vai tad Zariņš vai Rozentāls nevarētu gatavot ilus-

trācijas «Vaidelotei»? Kā Tu, Iniņ, domā? Es jau ilgi
esmu par to domājis, jau toreiz, kad Rīgā satiku Art.

Baumani. — Par Tevi arī jātaisa reklāma. — Vispirms,
saldo, svēto mutiņ, kop sevi, atpūties, esi atkal vesela,

kad būsim kopā, tad mēs strādāsim. Nāc klēpītī, ap-

bērsim viens otru ar pūkiņām, ēdīsim piparkūciņas [?]
un būsim mīļi, mutiņ, mutiņ, Tavs puisītis.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Tomēr atkal uzrakstīts vairāk nekā gribēts, bet labi

arī. Šeit viens gabaliņš no tikko atraisījušās filoden-

drona lapiņas, vēl gluži jaunas kā mutiņa, bet mīļas.

2. lappuses augšmalā pierakstīts:
Zālīte taču ir par dumju: viņš vēl laimi pat pretinie-

kam, kurš viņu per. T. raksta par mākslu (Teodors?).
Tas taču nav redzējis nevienu bildi, atskaitot gaili ābecē

un kungu spēļu kārtīs. Par mākslu varētu rakstīt vie-

nīgi Tu, Iniņ!

70.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 15. (27.) janvārī

15. I 1537 Iniņ!

Mutiņ, mutiņ, Tu manu svēto, vienīgo, saldo mutiņ,

es esmu tik priecīgi satraukts, ka tveru te vienu, te at-

kal otru lietu, eju no vienas istabas otrā, esmu tā ap-

mulsis, it kā visa māja būtu pienākusi pilna ar mīļiem

viesiem, bet es centībā nezinātu, ka tos novietot. Nu

pēkšņi man ir visas grāmatiņas un mīļie, mīļie izgrie-

zumiņi, kas nokaisīti ar Iniņas vārdiņiem un atbildī-

tēm, un «Nākotnes cilvēks», un darbiņš, un maza salda

zīmīte, un tas viss spītīgajam puisītim, mutiņ, mutiņ,
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manu sirdsmutiņ! Gluži taustāmi Tu atkal no jauna esi

pie manis, Tava mazā puisīša. Bet mutiņas ietiepībiņa
tūliņ tiek iesprostota kā portmonejā, un tagad to no

turienes tāpat izlaidīs 3 reizes dienā: rītos, vakaros un

rakstot vēstulītes. Es jau esmu visu saņēmis, ziņkārīgi
apostījis, nolasījis ar mutīti visas mīļās atbildītes un

svītriņas; esmu jau ļoti daudz pārlasījis, man ļoti pa-
tīk «Noras» ievads 1 (pirmā un puse no otrās lappuses),
tik īsi un tomēr raksturo laiku un tā pārvērtības, neko

nenosvītrojot, arī nobeigums ir īss un spēcīgs, bet par
to vēlāk. «Nākotnes cilvēka» uzmetumos es atradu «Sau-

les meitas» tulkojumu2, par ko ļoti priecājos, tagad va-

rēšu turpināt. Vispār, «Nākotnes cilvēka» uzmetumu ir

krietni daudz, tikai baidos tajos ielūkoties, — ir kaut

kas līdzīgs Solnesam3
,

kurš baidījās no savas jaunības,
«Aklos» es lasīju tikai pasvītrotajās vietās, liekas ne-

nozīmīgs; ir jau arī jaunības darbs. «Intruse» ir labāks.

Bet tādas lietas gan maksā ļoti dārgi, tādēļ nepirksim
vairs. Izgriezumiņi mani ļoti aizkustina, ir tā, it kā divi

mīlulīši nebeidzami sarunātos savā starpā, kā agrāk. Es

gribētu uzrakstīt par Ibsenu mazu apcerējumu, pirms
vēl esmu izlasījis, tad vēlāk tā kā par «Fūrmani Hen-

šeli». Tikai Niedras vēstuli es neatrodu, ļoti žēl, man

taču vajadzētu atbildēt, tas ir nepieklājīgi un rada mums

liekus ienaidniekus, Tu jau, Iniņ, pati esi Blaumani

iedrošinājusi, ka man var rakstīt, un nu pret viņiem
tik nicinoši izturas. — Zāles arī ir pienākušas, nekas

nav sasalis, bija iesaiņots divās ādās, kāda maza pude-
līte, pateicoties tam, ka bija iesaiņota mačalkā (tā labi

noderēs vannas istabai) un skārda kārbā, tad atkal ma-

čalkā un koka kastē, bija kļuvusi tik liela un svēra

3 mārciņas. Ļoti mīļi no mutiņas, ka tiek gatavotas šā-

das mīļas dāvaniņas. Kā gan lai es revanšējos? Es tikko

dzirdēju, ka fotogrāfs esot diezgan mērījis zemi vai arī

dziļā sniega dēļ neesot nemaz līdz zemei nonācis, katrā

ziņā viņš nu atkal fotografēs, kas vien tikai viņam nāks

priekšā, un tad nu arī puisītis aizskries turpu, lai muti-

ņai pagādātu bildīti. — Tas dara mani ļoti nemierīgu,
ka es nekādā veidā nevaru izdabūt no Iniņas atbildīti,

vai Tu saņem visas manas vēstules un no kuriem da-

tumiem tās būtu pazudušas, vai arī pielikumi tiek sa-

ņemti? Kas man jādara, lai mutiņa atbildētu? Esi mīļa,
manu saldo dvēselīt. — Viena lieta, kas mani ļoti mīļi

aizkustināja, bet kas notiek tik reti un tikai pēc lie-
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lām pūlēm no manas puses, kā Victoria regia ziedi4
,

ir

šāda: beidzot mutiņa atkal ir uzrakstījusi mazu mīļu
lappusīti par mums, mūsu darbu, mūsu domāšanu. Es

esmu bezgala priecīgs, ka Tu, Iniņ, esi
„pievienojusies

manam domu gājienam: sieviete un vīrietis, tāpat kā

dzīvnieki, spēj zibenīgi, instinktīvi saprast apkārtni; bet

vīrietis šo spēju sajust, instinktu ir izkopis par loģisku
domāšanu, kas tam vienmēr ir pie rokas kā darba rīks.

Sievietei tas nav bijis vajadzīgs, viņai nav bijis kārtī-

gas darbības, lai izkoptu domāšanu, un tādēļ viņa pa-
likusi pie instinkta, kas daudzējādā ziņā attīstījies vai-

rāk nekā vīrietim, kurš atzinis un izkopis savu instinktu

tikai pateicoties dzejošanai un mākslai. Sievietes in-

stinkts turpretim palicis garīgās dzīves sfērā, kur sie-

viete ir daudz pārāka par vīrieti; citādi gandrīz visur

sievietes zibenīgā atziņa aprobežojas ar šaurāku hori-

zontu, ieraduma trūkuma dēļ. Vīrietis tātad vairāk turas

pie viegli sasniedzamās, lēnās, smagās loģiskās izlī-

dzēšanās, sieviete jūt un saprot pēkšņi, bet aprobežoti.
Sievietes domāšana ir vairāk apdāvināta, tomēr ap-

stājusies, maz attīstījusies; vienam trūkst vielas, apmēra,

otram loģiskās domāšanas ātruma un dabiskuma; abi

papildina fundamentālo «es» loģiku, bet tai jātiek vien-

kāršotai; sievietes domāšanu pielīdzina vīrieša domā-

šanai ar studijām, t. i., ar vielas uzņemšanu, atmiņas

noslogošanu. — Man ļoti interesanti ir tas: Tu izjūti

savas domas vai sapņus kā neizcīnītus, tas pazemo Tevi.

Es biju iedomājies: Tev Tavas ģeniālās iedomas ir kaut

kas gluži dabisks, tik dabisks, ka Tu tās atzīsti par savu

īpašumu. — Saldo, zeltaino samtdvēselīt, maigpūkiņ, es

tagad vēlētos ļoti daudz čalot un čalot, un tīt pūkiņās,
kā arī dubultmaigos pūkpavedieniņos savu putniņu, līdz

viņš kļūtu gluži apaļš no tīrām pūkiņām un tikai vai-

dziņi zibētu kā mazajiem puisīšiem, kurus ved uz skolu,

ietītus trijos kažokos, tā ka viņus kā jēriņus mētā ra-

gavās. Šeit filodendronam patlaban ir tik uzpūsta, bieza,

jauna, pavisam kautrīgi gaiši zaļa lapa, kura tikko at-

raisījās, kamēr vecajām lapām ir svinīgi tumši mēteļi.
Es pie tam vienmēr domāju par savu jauno, kautrīgo

mutiņu; esmu nogriezis mazu gabaliņu no lapiņas un

aizvakar nosūtīju. — Vai zini, svētumiņ, ka es Tevi

gribu kaitināt, kad būs nelāgi ap sirdi, — taču labāk

neteikšu, tikai darīšu, kad būs kaut kas nepatīkams, mu-
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tiņa ļoti smiesies. Bet pagaidām puisīši ir gan tikai maz-

liet noraudājušies, kas jau sen nebija noticis: visumā

es jūtos mazliet labāk, neesmu tik ātri uzbudināms, tikai

šonakt tomēr neesmu gulējis, lai gan es domāju, ka at-

kal nāks paisuma laiks. Šodien jau arī nav pūkvēstulī-
tes, bet zīmīte ir tik mīļi uzrakstīta, ka mutiņa nevar

būt slimiņa; slimnieciņi tagad ir tik ļoti mīļi. — «Zel-

teņu kalendārs» atstāj patīkamu iespaidu, bet mans dze-

jolis
5 ir ievietots bez labojumiem, kurus, ja es nemal-

dos, es Tev aizsūtīju, tas skan visai kokaini un negludi,
tomēr labi, ka arī tādā veidā tas ievietots. Vai Tavs

lielais dzejolis ir izlaists cauri? Es vairs nezinu, ko tik

visu es nesapļāpāju vienā laidā. Šeit ir arī daļa no Ib-

sena, žēl, ka nav viss, es varētu rakstīt apceri. — Par

tām 6 ēdienreizēm jau ir taisnība, es to mēģināšu, bet

Tev, mīļo samtdvēselīt, tas būtu vēl vairāk ieteicams,

ja vien kaut kā iespējams. Vai sviestmaizes tiek ņem-

tas līdzi uz redakciju? Man šodien ir tik labi, esmu ce-

rību pilns, es nepļāpāšu vairāk, bet strādāšu, kā plāns
to paredz. Bet mīļsaldā mutiņa sēd blakus visa tīrās

pūkiņās ietīta un nezina, kā no tām izkūņoties, bet mīļa
un laba, tiek iesēdināta klēpītī un glāstīta ar bučiņām

no puisīša.

Vēstules sākumā pierakstīts:

Pievienoju tieslietu jautājumus.

Tādēļ, ka nebija nekā ko iedot līdzi mutiņai, izrāvu

no bārdiņas vienu spalviņu.

71.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 18. (30.) Janvārī

18. I 1534 Dimantdraudziņ!

Manu svētumiņ, manu saldo, maigo samtpūkiņ, sa-

ņēmu Tavu biezo jo biezo reklāmas pūkvēstulīti (no 9.

I 1543) un sāku tūlīt nevaldāmi smieties: kas tad tā ir

par miņu jaunajā bildītē? Piemiegtām, šķelmīgām acti-

ņām, braši atslējusies atpakaļ, pvKH no rimaM, «braši
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soļot caur dzīvi!». Un turklāt pati nespēj valdīt smiek-

lus. Pasts no savas puses vēl pavairojis visu šo, it kā

parādei gatavoto un oficiālo, un uzspiedis uz vienas

malas savu zīmogu (tas izspiedies cauri aploksnei). Ak

Tu, mīļo Iniņ, Tev tomēr nav laimējies ar šo bildīti, jo

pirmā taču ir daudz labāka. Neskartas palikušas tikai

Tavas mīļās, lielās, skaistās actiņas; uzskatot šīs pie-

miegtās, viltīgās actiņas, tūlīt var saprast, ka sitiens

tās padarījis šķelmīgas. Šajās dienās arī es iešu turp

un gribu redzēt, kādu bildi mērnieks 1
man piešķirs. Sa-

ņemu arī Niedras vēstuli, bet redzu, ka par velti esmu

tik ļoti pēc tās kliedzis. Tā ir tā pati vira, kas tika ievā-

rīta jau «Austrumā» 2; es esmu ziņkārīgs, kādas būs Ta-

vas turpmākās ziņas par to, varbūt tās būs tikai blēņas.
— Ko nozīmē tagadējā «Austruma» daba, par ko Tu

man rakstīšot? Honorāra jautājumu viņš neskar nemaz,

vai viņi varēs man maksāt augstāku honorāru? Taču

ne. Viena lieta laba: viņš runā redakcijas vārdā, uzai-

cina, slavē, — tas viss ir labs līdzeklis, dokuments, ko

var izmantot. Es atbildēšu, tiklīdz saņemšu tuvākas zi-

ņas no Tevis, bet vispirms pret viņu jāvērš nosacījums:
atsaukt (varbūt ar kritiku vai pieņemot pretkritiku) ķen-
gāšanos par Tevi, kas pirms dažiem gadiem bija ievie-

tota «Austrumā», un literāriski neaizskart. Nekā saistoša

viņam neapsoli (esmu taču slims, man jāveic oriģināl-

darbi), tikai esi pretimnākoša tā idejām. Ir vēl pietie-
koši daudz laika viņam kaut ko iesūtīt. Bet par visu

plānu es gribu draudzīgi rakstīt arī Zālītēm. Atbildi,

Iniņ, ko Tu domā par šiem maniem plāniem. — Es ļoti

priecājos, ka nu jau 4 vīri atļāvušies Tev [?] apmaksāt

(bet vai nebūtu tomēr labāk šos 4 rubļus ieskaitīt fondā?

Vai tas mums nesagādātu vairāk cieņas? Ko Tu saki

par to, dimantametistiņ?). Man ir arī jauns piedāvājums
no Vizuļa (Pīpiņa), kurš Ozolam (Cēsīs) gatavo «Cit-

tautu Ražu»; 3 varbūt arī Tu tiksi uzaicināta. Viņš saka:

«Es iedrošinos domāt, ka Jūs nejutīsaties kompromitēti,

ja piedalīsaties pie C. R. II burt.»4 Tātad ļoti bailīgi un

godbijīgi. Vislabprātāk viņš grib dot tulkot dzejas un

par to piesola 10 rubļus par loksni; tā kā viņa loksne,

vadoties pēc rindu skaita (700 rindas), ir gandrīz trīsreiz

mazāka nekā. «Mēnešraksta» loksne (2000 rindas), tad

honorārs iznāk tas pats, jā, pat mazliet vairāk nekā «Mē-

nešrakstā». Par prozu mazāk, nav teicis, cik. Es domāju
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pieņemt šo piedāvājumu: 1) vienu vai 2 loksnes es varu

veikt, nemaz nepiepūloties, kaut ari ir maz laika (vajag
līdz 15. febr.). 2) 10—15—20 rbļ. nav jānoniecina, ar

to es mēģināšu nomaksāt par medikamentiem, kurus

mīļā, saldā mutiņa man tik bagātīgi ir dāvinājusi. 3)
tikšu pazīstams arī citās aprindās bez «Mēnešraksta»,

4) neizturēšos lepni un tā iemantošu lasītājus un kriti-

ķus (viņš, Vizulis, kritizē Zinību komisiju). 5) manējais
droši vien atšķirsies no citiem tulkojumiem: Adamo-

viča, Zvārguļa, Sudraba utt, un 6) tas nekaitē un ne-

kompromitē. Es teikšu viņam «jā»; ja Tu domā citādi,

dvēselīt, tad es varu teikt, ka es slimības dēļ nespēju.
— Angļu tulkojums

5
man jau ir gatavs, vēl jāpārraksta;

sākumā gāja ļoti grūti, tikai 20 rindas stundā, tad 30—

40, bet tas man sagādāja lielu prieku, tāpēc ka es tul-

koju vienīgi ar vārdnīcu no man pilnīgi svešas valo-

das, par kuras gramatiku man nav ne jausmas. Man

ļoti patīk tāds piņķerīgs darbiņš, turpmāk es tulkošu

kaut ko no kanibālu valodas, ja vien kanibāliem vispār
ir valoda un ja viņi vienīgi nerej cits uz citu. Tāpat
man ļoti patika cits jociņš: no zāļu pudeles iesaiņojuma
es sev iztaisīju īstu MonaAKa un ar to aizvakar pirtī jau

mazgājos. Es bieži bēdājos, ka mēs tik veltīgi [?] te sē-

žam un tik daudz naudas izdodam, bet man var kāds

viens vienīgs joks atkal atdot labo omu; es taču esmu

vesels, mīļo, zīdaini maigo Iniņ, to Tu redzi no joci-

ņiem. — «Aspaziju» es vēl neesmu iesācis, laiks pagāja,

nemitīgi meklējot materiālu Vizulim, neesmu vēl at-

radis, beidzot es laikam ņemšu Bairona «Cain» vai

«Manfred», jo šeit nekā nav un pasūtīt ir jau par vēlu, —

vai Lēnavs (Albigenser
6
,

Savonarola7), vai HeKOB, kādu

mazu prozas drāmu 1 vai 3 cēlienos. «Solhaugai» lai-

kam jāpaliek Zālītēm. — Kāpēc šoziem latviešu teātros

nekas nav uzvests no Tevis? Ko nozīmē tāda cūcība?

— Zini, «Ausekļa» prēmijai
8 ļoti labi derētu «Koka ri-

teņi»? — Vai uzrakstīsi konkursa drāmu biedrībai, Iniņ?
Vai Tev ir tam laiks? — Bet es neesmu vēl nekā atbil-

dējis uz tik brīnummīļu. vēstulīti kā šodienas, es tagad
baidos no asariņām un nevaru Tev, Iniņ, manu mūžīgo,
svēto mutiņ, ne ar ko citu atbildēt kā ar asariņām, Tavā

mīlestībā un labestībā, mutiņ, Tavās bailēs un raizēs

par mani ir kaut kas neizsakāmi svēts un saviļņojošs;
tas ir gluži kas cits nekā manas bailes, tās tūlīt kļūst
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nepacietīgas un nepiedienīgas, manas sāpes pārvēršas
nelaipnumā un droši vien aizvaino un sāpina, nevis no-

mierina un glaimīgi noglāsta. Bet tas [Turpinājuma nav.]

72,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 25. janvārī (6. februārī)

25. I 1527 Sirsniņ,., šodien pienāca viena maza kar-

tīte (datumu es vairs nerakstīšu, tādēļ ka arī Tu to vairs

nedari), un arī elektrisko mašīnu esmu pastā saņēmis.
Par Tevi, nabaga Iniņ, tiek slikti gādāts, un Tev jāmo-
kās ar daudzajiem darbiem, turklāt Tu vēl neesi atpū-
tusies no iepriekšējās nedēļas; labi vismaz, ka steidza-

mais darbs drīz izbeigsies, vēl viena nedēļa, un tad Tu

varēsi vienu mēnesi atpūsties. Tikai Tev nevajag sko-

poties, lai būtu vesela. — Elektriskā mašīna, kā jau
domāju, ir ļoti maza, vēl mazāka nekā tā, kuru es šeit

lietoju; bet varbūt tā ir laba, šķidrumu es vēl neesmu

pasūtījis un nezinu, kā mašīna darbosies. Varbūt tā būs

vēl vājāka par šejienes mašīnu, kas turklāt ir vēl lē-

tāka (tad markgrāfs būtu mūs piekrāpis); žēl, ka Tu

nenogaidīji manu vēstuli, kurā es brīdināju no tik ma-

zas mašīnas. Pienākusi tā ir labi. — Ja Tu ludziņu
iesūti vēlāk, tas ir, pēc termiņa, tad taču noteikumi

nebūs izpildīti un godalgu nevarēs sadalīt. 1 Tad tas ir

parasts darbiņš komisijā un Tev nepavisam nevajag
steigties. — Tādi kuriozi, ka vēstules pienāk apgrieztā

secībā, vairs nav nekas jauns; man tas ir gandrīz likums;

kad Tu saņem manas vēstules, es nezinu, jo Tu par to

nekā neraksti, dvēselīt. — Par rakstnieku sapulci
2 Tev

arī vajadzētu man kaut ko uzrakstīt, patlaban man jā-
iztiek ar to, ko esmu uzzinājis no citiem, un vajadzēs
atbildēt, nezinot nekā noteikta. — Mans veselības stā-

voklis ir bez redzamām pārmaiņām. Tagad pūš dien-

vidu vēji un salst, augstākais, tikai līdz 10 grādiem, tad

ir tā, it kā būtu pavasaris. — Ceru, ka rīt varēšu uz-

rakstīt garāku vēstuli. — Vai tikai Tu pietiekoši labi

rūpējies par sevi, mīļdārgo mutiņ? Vai tiec glabāta pū-

kiņās, kā tas pienākas? Apklāta ar mīļām bučiņām, mīļi

un arī labi no puisīša.
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73.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 5. (17.) februārī

5. II 1516 Manu mīļvienīgo, zeltaino .. , šodien es

nesaņēmu vēstuli, un man ir melni pasvītrota dieniņa.
Šodien man iznāca pēc Iniņas teorijas, ka nepatikšanas
nenāk pa vienai: gulēju slikti, arī kuņģis sabojāts, bieži

uzkodu pa citrona šķēlītei (Tu redzi, cik jūtīgs var būt

tāds kuņģis). No rīta darbs neveicās, un beidzot nesa-

ņēmu vēl arī mīļvēstulīti. Tomēr jābūt mīļam un labam.

(Turklāt vēl esmu arī raizējies pabalsta dēļ, kuram ta-

gad vajadzēja pienākt, vēl arvien nav.) Arī šodien tikai

maza kartīte, lai gan sen jau ir laiks vēstulītei, mīļ-
svētā mutiņa jau gaida. «Dienas Lapa» un «Mājas Vie-

sis» mūs jau atkal ļoti slavēja
1
; no viņu mutes dieva

ausī
2; bet man šķiet, ka Tavas spējas nav pietiekoši no-

vērtētas, jo arī citiem vajadzētu kaut ko tik lielisku

apbrīnot. Es jau bieži dusmojos, un tagad atkal vairā-

kas dienas, ka tiek uzvestas tādas «Heilbronas Kati-

ņas»
3
, kamēr «Skanu» teātris vēl nav pieņēmis; tam

viņiem nav naudas. Domāju, ka bez «Heilbronas Kati-

ņas» ir pieņemti vēl daži jauni tulkojumi. Par to vaja-
dzētu kaut ko rakstīt avīzē. «Vaideloti» arī nemaz vairs

neizrāda. Tagad, kad ir publicēta kritika par Ori, var-

būt varētu runāt arī par mākslu. Tāpat nepatīkami, ka

zemes mērnieks vēl arvien rasē un cirķelē un nav pat

pagatavojis paraugu, lai gan viņš tiešām nevar sūdzē-

ties par pārāk lielu publikas pieplūdumu. Vakar es

izsūtīju «Aspaziju» un Nīmani4, šodien gribēju vēl uz-

rakstīt gluži īsu ievadu, bet neizdevās, tātad vēl pa-

liek mazliet darba uz rītu, tad sākšu sistemātiski atpūs-

ties, tā ka mīļajai Iniņai, manai dvēseles mutiņai, par

to būs jāpriecājas. — Vakar man bija jau otrā stunda5
,

un es nemanu, ka tā mani būtu kaut kā piepūlējusi; mīļ-

sirsniņ, Tu zini, tiklīdz es jutīšu piepūli, es tūliņ pār-
traukšu. Tev, saldo sirdsmīļoto dimantkukainīt ar smar-

žas spārniņiem, nav jārūpējas par savu puisīti, [viņš]

sevi labi uzbaros un apkops. Tagad dzeru divkāršu por-

ciju kefīra, kurā iemaisīts tropons un auzu milti. Tas

puslīdz labi garšo, un kuņģītis ir kārtībā. Citādi citrona

nodarītais zaudējums ir jau izlabots, un tagad es pa-



194

zīšu zemi, kur var augt citroni, šeit tiem katrā ziņā
nevajadzētu augt. Mīļsaldajai Iniņai taču arī tikpat labi

jāturas un sevi jākopj tikšanās brīdim, tad nekad ne-

trūks puisīša pūkiņu. Daudz mīļu, saldu bučiņu no pui-
sīša, mīļi, mīļi, mīļi.

74,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 6. (18.) februārī

1515/6. II Rožsmaržiņ!

Mana jaukā Iniņa, mans saldais, sirsnīgais gurdumiņš
tagad jāglabā ļoti maigi, jāņem klēpītī, jāpaijā un jā-
apdveš ar siltu dvašiņu, un jāglāsta vienīgi ar mīļiem,
maigiem vārdiņiem, lai viņa ātrāk atspirgtu un lai ac-

tiņas atkal sāktu mirdzēt. Bet tādi gurdumiņi vēl arvien

netiek pietiekoši labi aprūpēti, un varbūt tieši tagad
pienāks sliktas vēstulītes. Toties puisītis tiek glabāts
vēl labāk, šodien, rožsmaržiņas dieniņā, saņemta mīļā
28/1523 pūkvēstulīte kopā ar atbildītēm un telegram-
miņu, sasietu mīļām lentītēm; es ļoti priecājos un smē-

jos, un tūlīt izmēģināju: palīdz lieliski, šodien atkal

esmu labā omā, lai gan naktī pietiekoši neizgulējos, pro-

tams, iemigu pats no sevis, bet jau sešos bez sevišķa
traucējuma pamodos; neskatoties uz to, es strādāju un

jūtos labi, pateicoties mazajam nadziņam. Nejauši man

rokās nāca kāda ievada tēma, es to uzrakstīju, bet no-

sūtīšu tad, kad būs vairāk manuskriptu. — Pēc šīs vēs-

tulītes es padomāšu, kā vislabāk iekārtot atpūtu, jo jau
divas reizes atpūta man neizdevās. Mutiņa tiek ļoti klau-

sīta, un janvāra beigās jau arī nebūtu tik daudz strā-

dāts, ja piepeši nebūtu nācis Vizulis; viņš zināmu daļu

pieprasīja jau līdz 15. februārim, un tad man nebija
citas izvēles kā tikai «Kains» (krievu tulkojumā), šeit

absolūti nekas nav dabūjams, un likt no Rīgas atsūtīt

bija jau par vēlu. Viņš agrāk neesot zinājis manu ad-

resi (vai adresi nevajadzētu ievietot «Dienas Lapā»? Kā

Tu domā, Iniņ?). Bet vari būt droša, mīļmutiņ, šis nepa-

redzētais darbs mani nebūt nepiepūlēja, es tikai biju
uztraucies un sapīcis, vairākas dienas meklēdams un



195

neatrazdams tēmu, ko es gribēju. Tomēr ir pareizi, man

nevajadzēja ņemt «Zelta namu», man vajadzēja vienīgi
atpūsties. Bet tagad nu viss ir nokārtots, es strādāšu

tikai pie «Aspazijas», pamazām pie «Zelta nama» un

šad tad pie tieslietu jautājumiem, pārējā laikā lasīšu,

vairāk pastaigāšos un domāšu par skicītēm. (Es krietni

vīlos, šodien lasot «Dienas Lapā» Nr. 21 skici «At-

balsts»1, par tādu lielu garu kā Šmitu Jāni es neko ne-

esmu dzirdējis, cik maz trūka, ka arī es būtu sevi pa-

darījis tik smieklīgu. Cik gan mīļi un pūkīgi izklausās,

ka mazais maigsamtiņš, līdzīgi skopulim liAiomKHH2
, sa-

vāc visu, kas vien labs ir sacīts par viņas puisīti, Tu

manu saldo, sirsnīgo dziļdvēselīt, es cīnīšos ar rokām

un kājām, lai to attaisnotu.) — Es tagad nestrādāšu pie
«Saules meitas», Tev taisnība, mutiņ, pārsteigumiņi ir

mīļi, tomēr uzspiesti. — Tiešām pretīgi, cik cilvēki ir

muļķīgi, bez jebkādas asprātības, jo «Nora» ir ļoti jauka
un ar īstu žurnālista veiklību apiet klintis. Viss darbs

ir tik mierīgs, taču saturs spēcīgs. — Vai arī «Serres

chaudes» nebūs nenozīmīgs, tas nekas, ka tas ir fran-

ciski, bet galvenais, ka tas ir vājš, uzrakstīts ļoti agri,
1889. gadā, tāpat kā «Aveugles»; labāk «Intruse» vai

«Pelleas et Melisande», vai «Aglavegue et Selvsette».

(ledomājies, Stučka nupat esot saņēmis grāmatas par
42 rbļ. To cits trūkumcietējs nevar vis tik viegli atļau-

ties.) — Ibsenu es pacietīgi gaidīšu tikmēr, kamēr būs

pienākušas daudzās mīļās vēstulītes un piezīmītes. Jau

daudzi izgriezumiņi ir ar piezīmītēm, kas sagādā lielu

prieku. Par Ibsenu es katrā ziņā rakstīšu, <(būtu ļoti

labi, ja Tu, mutiņ, atsūtītu arī «Borkmani» kopā ar pie-
zīmēm)).

Virs nosvītrotā teikuma rakstīts:

labāk ne, es baidos, ka tas mani atraus no atpūtas,

bet par jauno viegli var rakstīt. — Pārpalikuma mums

nekādā ziņā nebūs, jo mums vēl jānolīdzina decembra

iztrūkums un janvārī taču ir pirkta elektriskā mašīna,

dārgas zāles un vēl sūtīts tik daudz paciņu. Es vien

būšu izdevis ap 45 rubļiem: pārtika 20 rbļ.-f elektriskā

mašīna 16+zāles 3 +paciņas 6 rbļ. (līdzi nosūtu janvāra

rēķinu). Visjaunākais Ibsena darbs ir «Haralds Vinge»
3
,
to

arī pasūti. — «Aspaziju» es par maz svītroju, burtnīcā4

droši vien var uzņemt tikai 10 lappuses; tagad es svīt-
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rosu vairāk. —: Heini es gaidīšu; bet palūkojies, vai tie-

šām nav kāds pavisam lēts jauns izdevums — visi darbi

par 1 rubli? — Zāles laikam tomēr bija mazliet bojāju-
šās, jo 5. vai 6. dienā tās kļuva duļķainas; šķiet, ka man

palīdzēja, bet tās ir par dārgu, un dabīgie līdzekļi, kā

vingrošana, elektriskā mašīna, pastaigas, regulārs darbs

un izsargāšanās no uztraukumiem, pašreizējais garīgais
miers, — mutiņa ir vesela un nav stipru pašpārmetumu —,

viss tas man palīdz, tas ir pamats veselības atgūšanai un,

pēc manām domām, panāks to pašu; turklāt vēl tro-

pons; es mēģināšu ēst vēl vairāk — viss tiek darīts mīļ-

mutiņai par prieku. — Fotogrāfijas vēl arvien nav: rīt

man turp jāiet, bet droši vien atkal veltīgi. Es dusmojos
uz savu mērnieku, kamēr Iniņa vēl triec atbilstoši šķel-

mīgus jociņus par savu sitienu
5

; puisīši ļoti smējās, ka

arī mutiņas spēj dzīt tādus jokus. — Tagad var pateikt,
kādā veidā gribējās mutiņu kaitināt, jo tas vairs nav

izdarāms, bet mutiņa ir bijusi par mīļu; proti, bija no-

doms nosūtīt gabaliņu no kukainīša ar piezīmi: tādi ir

slikti kukainīši! Bet tagad tie ir labi. — Kalendāra dzejo-
lītī6 vārds «spēki» vārda «locekļi» vietā ir diezgan labs,

bet es, piemēram, 4. pantu izlaboju tā: «Krūtis vēl sma-

cīgo dvašu spēj dvest», 3. pants: sākumu līdzīgi 5. un

7. pantam «var», kamēr 6. pantā «ari». Ja Tu šo labo-

jumu neesi saņēmusi, tad vēstulītē ir zudusi. Arī moto

mutiņai vajadzētu pārtulkot; starp citu, tas ir tikai kalen-

dārs, un tam jau ir pietiekoši labi. «Mēnešraksta» marta

burtnīcai7 man te nav ko dot, dod kādu no mazajiem dze-

jolīšiem (epigrammu): Tev ir kādi 4—5, piemēram,
«Saule riet», «Jūs nepazīstat gaviles» un līdzīgi. — Tā kā

Tu janvārī neesi saņēmusi tik daudz vēstulīšu, tad Tev

tiešām vajadzētu sūdzēties. — Tavas mīļās atbildītes es

janvārī saņēmu visas, tās man bezgala nāca par labu; bet

neraksti vairs kaut ko tādu, ja tas Tevi nogurdina, mu-

tiņ, vispirms Tev ir jāatpūšas. Es varu gaidīt. — Dvēselīt,
aizraksti Manteifelim uz Franča Oskie.rko adresi, nevilci-

nies šinī lietā, mana vēstule ir palikusi neatbildēta, iespē-

jams, viņam ir cita adrese. — Nosūtu vienu tieslietu jau-

tājumu, Iniņa gan sacīja, lai atbildu ar humoru, bet es to

nevarēju, kas zin, galu galā tam cilvēkam tā varbūt ir

nopietna lieta, kaut arī viņš vairāk izskatās pēc krāp-
nieka. — lespējams, rīt. es nosūtīšu dažus «levadus» un

manuskriptu. — Bet mīļsvētajai, vienīgajai, saldajai mu-

tiņai, manam sirds pukstieniņam ir sevi ļoti jākopj, no-
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sūtu nadziņus (pameklē couvert) lietošanai pēc patikas un

arī divas lapiņas, viss nokaisīts bučiņām un pūkiņām,
ļoti mīļi un labi no puisīša mutiņai, mīļi, mīļi, mīļi.

75,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 9. (21.) februārī

9. II 1512 Manu mīļsirsnīgo, zeltpriecīgo .., pēc vakar-

dienas trim mīļajām vēstulītēm šodien, protams, man ne-

kas nebija gaidāms. Tāpēc es arī ciešu klusu iekš tā

kunga. Es solījos šodien rakstīt vēstulīti, bet, tā kā gri-
bēju to sūtīt apdrošinātu, tad to nodot būs iespējams
tikai rīt un šodien jāizlīdzas ar mazu kartīti; rīt laikam

saņemšu Tavu vēstulīti ar ziņām no Jelgavas un tad

tūliņ varēšu atbildēt. Šodien beidzot dabūju no zemes

mērnieka bildīti 1
un vēl svārstos, vai rīt man to nosūtīt.

Tā iznākusi visai nožēlojama un ar tik izspūrušiem ma-

tiem, it kā es būtu tikko izvilkts no midzeņa 2
, man ari

stipri liekas, ka viņš mani ir apšmaucis un pielicis man

daudz mazāk spalvu un pūku, nekā man īstenībā ir. Viņš
man, protams, apgalvo, ka tur esot vainīgs frizieris, tas

esot iznīcinājis manu apmatojumu. Šo svētdien es pie
viņa vēl aiziešu, būtu taču apkaunojoši, ja viņš man ne-

atstātu manus labos matus. Nākošajā trešdienā viss būs

gatavs. Vai Tu, Iniņ, sev daudz pasūtīji no pirmā un

otrā izdevuma? — Vai Tu, mīļdvēselīt, nevarētu palū-
koties, vai vācu avīzēs un «Pjdkckhh bccthhk» vai «Elpn-
GaATHHCKHii ahctok» par lauksaimnieku sapulci 3

nav vai-

rāk atreferēts, vai tikpat daudz kā «Dienas Lapā»? Ja

vairāk, varētu man atsūtīt. Palūko arī, cik mēnesī vai

pusgadā maksā «Baltische Wochenschrift». Rīgas vai

Vidzemes adrešu grāmatā būs atrodama arī Vidzemes

Ekonomiskās biedrības adrese; Tu varētu man to at-

sūtīt. — Mums te atkal ir silts laiks, 10—12 gr. auksts,

bet tik riebīgs vējš, ka ir vēl sliktāk nekā lielā salā. Es

tagad strādāju ļoti maz, tikai tulkoju abus romānus
4,

bet skaišos par tiem vēl jo vairāk, tik daudz, ka tas man

aizņem visu dienu, bet tomēr labi. Priecājas un smejos

par to, cik labi ilustrētas manas kartītes nonāk līdz Tevim

(puisēni laikam katru kartīti vispirms iegremdē ielas

[peļķēs] un liek tai braukt kā kuģītim, pirms tā nonāk
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muliņas rociņās). Bet vislielākais prieks atkal ir par to,

ka Maziniņa ir cīnījusies un kā ļaudis izbrīnā klausīju-
šies5

manu mīļo, saldo, drosmīgo kukainīti, manu spož-
mutiņu. Tikai sargā savu veselību, mīļsvēto Iniņ, un uzba-

rojies ar troponu un pūkiņām, manu tikšanās mutiņ! No

bildītes Tu redzēsi, ka puisītis ir uzbarojies un labs arī.

Daudz mīļu bučiņu no puisīša.

Atklātnes kreisajā malā vertikāli pierakstīts:
Raksti Manteifelim, lai visu varētu nokārtot vēl aprīlī,

kamēr Iniņa vēl ir tur, mīļo, mīļo, mīļo mutiņ.

76.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 10. (22.) februārī

10. II 1511 Mājputniņ!

Manu mīļo, vienīgo dvēseles mutiņ, Tu, saldo pūkput-
niņ, atkal esi atsūtījusi savam puisītim tik mīļu, mīļu mīļ-

kartīti, un kā šādi mirdzoši dimantiņi var priecāties, at-

rodot iespēju pateikt ko labu par puisīti. — Tad tie vi-

zuļo kā svārciņi. Tagad mutiņa atkal ir sadabūjuši Zel-

tiņu, Tu jau man piesūti tos ļaudis tā, kā viņi reiz gāja
pie Baškircevas attēlu dēļ (vai Tu atceries, dvēselīt?).

Starp citu, Zeltiņu es pazīstu, un nav viss zelts, kas tā

saucas
1
,
īstenībā viņš ir D. Golts un bija slimnieku kopējs

Sarkankalnā, tā ka neizskatās nemaz tik glaimojoši, ja

šis vīrs vēlas mani, es arī jūtos gluži nobriedis viņa

iestādei. Viņa vēstuli es vēl neesmu saņēmis, viņš laikam

aģitēs par labu savam kalendāram2
, jo ar Alunānu viņš

ir lielā sagājis
3
. Vai Mīļiniņa viņu galu galā ir pilnīgi

noraidījusi? Nedari to, bet gan dod visiem adresi, jo vei-

kalnieciski sakari ir vislabākā reklāma, un tā mums var

noderēt. Vai adresi nevarētu uzdot sekojoši vaļējā vēs-

tulē4
.* «No Jums minētā rakstnieka adrese ir šāda5

: r. Cao-

6oackoh, BfITCKaH ry6epH.» Vai vēl piemetināt: «vēstules

priekš Raiņa var nodot šīs avīzes redakcijā» 6? Es do-

māju, ka mums nevajadzētu noraidīt nevienu, kas mums

dod kādu darbu, jo medības nevilksies ilgi, Mīļiniņ, tātad

dzelzs jākaļ tūliņ. Pēc pusgada neviens cilvēks vairs ne-

atcerēsies cildinošo kritiku «Dūna-Zeitung»
7

un par mā-
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niem tulkojumiem nedos ne graša. Atceries, Iniņ, kā šie

resgaļi pat Tev uzdrošinājās uzklupt, tiklīdz es aizgāju
no «Dienas Lapas»

8
, un kā Niedra Tevi nozākāja

9
,

tur-

klāt Tava slava, spīdošā «Vaidelote», lieliskais satrau-

kums par «Zaudētām tiesībām» taču bija gluži kas cits

nekā mani draņķa tulkojumi, tie taču ir tikai modes lieta,
un Ha 6e3pbi6be h paK pr>i6a. Bet šoreiz mēs būsim viltī-

gāki un šo izdevību — manu nākšanu modē — tūliņ

pārvērtīsim naudā. Esmu pārliecināts, Iniņ, ka Tu man

piekritīsi, jo arī Tu pati pieņēmi tulkot mūzikas pieliku-
mus un dažādus prologus. — Turklāt šodien es naudas

lietās esmu visai pesimistiski noskaņots. īstenībā galve-
nais cēlonis tam ir kuņģis. Vakar vakariņās vai nu es

saēdos vairāk nekā pienākas (lai gan pēc tam vēl biju
izsalcis), vai arī gaļa nebija pietiekoši laba, man bija —

atceries, kā pie Erglīšiem — tā saucamās dziedošās

biksītes, vakarā pastaigājoties, es jutos ļoti noguris, slikti

gulēju, šodien biju ļoti jūtelīgs, gandrīz neko nestrādāju,
un tagad nevaru uzrakstīt pat mīļu vēstulīti. Es sāku rak-

stīt par darījumiem, lai neieslīgtu žēlabās, tomēr tās jau
ir klāt. Bez tam tieši šodien man pūkkartītē tika stingri

piesacīts rakstīt arī par savām bažām un pārejošo slikto

omu. Es jau to daru vairāk nekā vajag un darīšu arī

turpmāk, ja tikai es būtu drošs, ka Tu, manu dvēselīt,

manu vienīgo mierinājumiņ un svētumiņ, nebēdājies par
to, līdz kļūsti slimiņa. Tagad Tu jau esi veselāka, un tā-

pēc es uzdrošinājos tā izteikties, bet Tu, mīļo mutiņ, jau
pati atzīsi, ka Tu nespēj panest tādu bēdāšanos, vienīgi
man Tu vari pastāstīt, un Tev jāpastāsta, visas savas

sīkās ciešanas, visas kaites, jo es esmu sīkumlietu spe-

ciālists. — Tā nu es visu šo nedēļu neesmu spirgts, tik

tikko varu pastrādāt, neko neesmu veicis, pat vēstuli

Niedram es rakstīju veselas divas dienas, un draņķis vien

iznāca. Turklāt es daru visu: vingroju, ēdu, strādāju
utt., pat režīmu esmu ievērojis, bet galva atkal ir smaga.
Visvairāk es vēl sasparojos fotogrāfijās, tur man ir gai-
šas un gandrīz priecīgas acis, bet rezultāts izpaliek. Bil-

dītes es sūtīšu tikai sestdieniņā, šodien nokavēju aiznest

uz pastu. Es nezinu iemeslu tam, kāpēc es jūtos kā iz-

vārīts'°, un tas mani baida. Laikam gan tur ir vainīgs
arī nolādētais «Zelta nams», nāvīgi garlaicīgs, bet tagad

jau puse ir gatava, es to biju pārāk pavir&i novērtējis,
arī publikai tas nepatiks, nevar salīdzināt ar «Prāgas
burvi», vienkārši istabmeitu tenkas. — Tu, saldo ame-



200

tista sirsniņ, atkal sūtīsi dārgās zāles; tās tiešām ir par

dārgu, mēs tā nevaram trakot. Es taču tiešām vēlos reiz

tikt pie oriģināldarbiem, bet tā man zūd katra cerība, jo
man jānopelna kaut vai 30 rubļi mēnesī, tad man neatliek

laika oriģināldarbiem, es neesmu tāds kā Tu, es skais-

tākās lietas neprotu paveikt viegli, laikam tāpēc, ka ma-

nām piedurknēm elkoņos ir caurumi, pa kuriem viss

pirms laika izkrīt. To es tagad izmēģināju. Ja no rīta es

pusstundu esmu strādājis pie «Aspazijas» un divas stun-

das pie «Zelta nama», tad vakarā es nespēju neko vai-

rāk, kā vien uzrakstīt vēstulīti mutiņai, pat lasīšanai ne-

atliek brīvs brīdis, jo tik ļoti daudz laika aizņem pastā-
vīgā pusstundas atpūta, ēšana, vingrošana utt. Un tad

nogurums. Kad tad es tikšu pie oriģināldarbiem? Dažreiz

man ir gluži labas domas, bet vispirms jāveic pensums.

Tā viss pagaist, un es arī nākotnē nekā cita neredzu kā

tikai pensumu. Pat ja Tu šeit pārņemtu pusi no maizes

darba, arī tad es vēl nevarētu tikt pie oriģināldarbiem.
Tev ir tik daudz brīnišķa spēka, bet es visu jau esmu

atdevis, vai tas man tagad tika atņemts, jo sīkās cieša-

nas paņem atlikumu. Vienīgā cerība vēl bija: iekrāt,

ietaupīt, bet mūsu izdevumi tiešām ir pārsteidzoši lieli,

un mums ir deficīts; četros piecos mēnešos es iztērēju
savu ietaupījumu, bet tādu summu Tu neesi varējusi atli-

cināt. Dārgo zāļu, tāpat grāmatu iegāde jāpārtrauc. Es

gribu tik daudz ietaupīt, lai vismaz pāris mēnešus es būtu

brīvs oriģināldarbiem. Tu, Iniņ, domā, ka līdz aprīlim
30 rubļi mēnesī būšot sadabūti, bet kā tad? Divi cēlieni

«Solhaugas» dod tikai 12 rbļ., 3. cēliens tikai 8 rubļus!

Tātad iztrūkstošais man jāaizpilda ar «ievadiem», un tie

prasa vēl vairāk laika un spēka! Dvēselīt, es nevaru pie-
krist Tavai bezrūpībai, mums katram ir sava gudrība, jo
Tu esi stipra un es vājš. — Tātad es jau labprāt pie-
ņemtu darbus, ja tikai tie man gadītos, mani kavēs tikai

mutiņas noteikums: izveseļoties. Tātad es ķeršu abus za-

ķus reizē, bet galvenais — veselība. Galvenais, nebīsties

un nebēdājies, mīļsaldo dvēselīt: es nepārpūlēšos, arī

mana bildīte Tev to pierādīs, bet ja ir darbi, es tos

ņemšu. Manas veselības labā jau ir pietiekoši daudz iz-

dots, tagad jāizlīdzas ar dabiskiem līdzekļiem. Ja vien

es būtu spirgtāks, bet tagad es gandrīz neko nestrādāju
un tomēr jūtos noguris. — Es redzu, tagad es vairs ne-

protu pat skaisti sūdzēties kā agrāk; labāk atbildēšu. —

Es ļoti nobrīnījos par drosmīgajiem kukainīšiem, kuri
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vairs neliekas zinis par garšu, tā ir laba īpašība, kas šeit

sevišķi piemērota, jo ēdieni te ir ārkārtīgi vienveidīgi:
kotletes, kāposti, teļa cepetis, un otrādi. — Iniņ, uzmeklē

mūsu vēstulītēs 8 lappuses garo rakstu par ticību (no

Liepājas cietuma) un atsūti šurp. —■ Tu neko nerakstīji
par mammu, iespējams, ka viņai vairs nav pansionāru. —

Aizraksti Manteifelim pēc Oskierko adreses, es jau tik

ilgi to atgādinu, tā lieta pilnīgi jāpabeidz, pirms Tu brauc

šurp. Klausi taču man. Tu redzi, Oskierko man nav atbil-

dējis. Raksti tūlīt, un, kad Tu dabūsi adresi, tad tūlīt rak-

sti Oskierko, kā es Tev norādīju, nosaki viņam termiņu
nokārtošanai. Ja Vizulim «Kainu» svītro, tad palīdzi Tu

vai palūdz Nīnu, lai viņa to dabū cauri; bet ja nekas

neiznāk, tad vismaz dod Vizulim dzejoli, ko es Tev rīt

nosūtīšu. Bet vajadzētu dabūt cauri, jo citādi es zau-

dēju ap 15 rubļu. — Ir ļoti mīļi, es to redzu un ļoti mīļi
priecājos, ka mīļmutiņa ir atsūtījusi Niedras vēstuli, cik

gan labs ir mans smaržīgais samtiņš un kā visur tiek

vandīts un meklēts, lai puisītim palīdzētu un pateiktu ko

mīļu. Es nekad to neesmu pārpratis, manu sirdspūkiņ, un

šodien tāpat atkal priecājos par sameklēto Zeltiņu. Tu

taču esi mutiņa, salda un svēta. Bet šai pastāvīgajai mek-

lēšanai ir vēl kāda gandrīz pat mīļāka nozīme: tā man ir

zīme, ka Iniņa vispār sāk meklēt, jo svarīga ir pati mek-

lēšana, nevis tas, kp_ meklē, tas ir gandrīz tas pats, kas

domāt. Nu mans svētumiņš meklēs arī savu puisīti un

beidzot arī sevi pašu, tikai tad puisītis būs īsti laimīgs.
Es ļoti priecājos par Maziniņas uzstāšanos rakstnieku sa-

pulcē 11
,

tas ir gluži tāpat kā toreiz zinību sapulcē
12

—

atkal skaists manas dvēselītes triumfs. Arī patstāvīgas
rakstnieku biedrības 13 aizstāvēšana ir ļoti jauka (Arons
par to sūdzas). Bet sevišķi es priecājos un varu iedomā-

ties, cik skaisti Tu runāji, Iniņ; sašutumā ir labi runāt, tad

zib actiņas. — Mīļo, sirsnīgo pūkmutiņ, es pats esmu

kļuvis dzīvāks, domājot par Tavām zibošajām actiņām;

kaut šis atplūdu laiks ātrāk paietu. Starp citu: atplūdi
atkal ir kļuvuši retāki un pēdējie ir nesalīdzināmi vājāki

par agrākajiem, pat par tiem, kas bija janvārī; tātad tomēr

iet uz priekšu, un, ja es labi apdomāju, tad es nemaz

neesmu tik nobēdājies, kāds izskatos šajā vēstulītē. Šone-

dēļ man jādabū nost no kakla svešās vēstules, tad jāie-
robežo «Zelta nams», un tad es varēšu justies brīvs. Mī-

ļajai, saldajai smarždvēselītei vienmēr jābūt veselai, tad
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arī puisītis būs labs un atkal ievīstīs mutiņu pūkiņas un

bučiņās. Mīļi un labi, un ļoti pūkaini, Tavs puisītis.

Vēstules 1. lappuses augšmalā pierakstīts:
Vai Tu neesi atkal nosvērusies, Iniņ? Vai Iniņas matiņi

nav tapuši smalkāki? Katrā ziņā tie ir tik smalki kā [l
nesalasāms vārds] stariņi, arī mīļi.

Še klāt pielikti matiņi, kurus fotogrāfs aizmirsis uzlikt.

Mutiņai jau ir vienalga, vai tie atrodas uz bildītes vai uz

galviņas, vai pūkkabatiņā, tomēr mīļi.

77.

D. Zeltiņam

Slobodskā 1900. gada 11. (23.) februārī

Cienīts Zeltiņa kgs.

Jūsu god. vēstuli no 2/II saņēmu šodien un steidzos

Jums tūdaļ atbildēt, jo pasts no šejienes iet ļoti lēni, Jūsu

laipnam uzaicinājumam piedalīties ar kādu sacerējumu

pie «Zobgaļa kalendāra» ar prieku gribu paklausīt, tikai

Jūs dodat ļoti īsus termiņus, sīkākus rakstus man tādēļ

gandrīz nemaz nebūs iespējams līdz marta vidum (ja at-

skaita nost to laiku, kurš vajadzīgs, lai Jūs saņemtu šo

manu vēstuli un es atkal Jūsu atbildi uz to ar noteiku-

miem, galējo, t. i., apmēram 3 nedēļas, tad vēl manu-

skripta nosūtīšana — 9 dienas) sagādāt, bet kādu garāku
rakstu es droši varu Jums apsolīt līdz aprīļa vidum; es

termiņu nenokavēšu. Man jau ir nodomā kāda humo-

reska, kuru es gribēju citur izlietot, humoreskas būs kas

jauns «Zobgaļa kalendāri»; arī kādu satīrisku rakstu es

varētu Jums nodot; visu es Jums varētu solīt līdz 1 1/2

lioksneiļ! Žēl, ka Jūs paši neesat piezīmējuši, kādu hono-

rāru Jūs nodomājuši maksāt, tad es būtu varējis jau tū-

liņ sākt strādāt priekš Jūsu izdevuma. Es esmu pieradis
saņemt honorāru par loksni 28—30—35 rbļ., ja ir garāks

gabals; ja raksts īsāks, tad par 1/2 loksni 20 r„ 1/4 1. —

14 r.; par dzejoļiem man maksā 10 kap. rindiņā, bet

satīriskus dzejoļus, ja tie nāk bez mana parastā pseido-
nīma, es Jums piesūtītu bez honorāra; man pietiks, lasī-

tāji par viņiem vismaz pasmiesies. «Zob. kal.», kā es zinu,

deva labu atlikumu, un tātad Jūs mans parastais honorārs
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neapgrūtinās. Savā atbildē piezīmējiet, cik liela Jūsu

izdev. loksne, t. i.
f

cik viņā burtu un cik Jūs maksājat

par 1000 burtiem. Es gaidu uz tūlītēju atbildi.

Saņemat nu sirsnīgus sveicin.

Jūsu J. Pl.

78.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 12. (24.) februārī

12. II 1509 Iniņ!

Manu mīļo, sirdszeltaino svētmutiņ, manu ametistsir-

sniņ, manu maigpūkiņ, šodien Tavs mazais, tomēr beidzot

puisītis, nāk pie mutiņas bildītē: nav jau izdevusies

skaista, bet tomēr mīļa, un mutiņa redzēs, ka esmu sevi

labi kopis un visur klausījis mutiņai. Nebēdājies, saldo

dvēselīt, abi putniņi godīgi vēlas kļūt veseli un labi, lai

sagaidītu tikšanos, kas arvien tuvojas. Tu esi tik brīnišķi
mīļa, manu svēto mutiņ, ka man daudzreiz kļūst pavisam
karsti no saviļņojuma un es vēlētos izrauties pats no se-

vis, lai veidotu sevi tik labu un mīļu, ka mutiņai būtu

prieks par puisīti. Es tagad cenšos saglabāt spēcīgo sa-

viļņojumu, un tam labi jāsasilda un jāapgaismo man nie-

cīgo, nožēlojamo ikdienas ciešanu laiks un jāsagatavo
tikšanās dienām. Man ir zināms biklums pret tikšanos, kā

pret kaut ko svētu, un arī bailes, vai tikai Tu atkal netici

kādam brīnumam, un mums atkal būs jāuzņemas neizsa-

kāmas ciešanas. Iniņ, manu dvēselīt, manu dzīvības dva*

šiņ! — Bet man ir tik daudz veikalnieciska ko sacīt, un

tādēļ negribu izplūst apcerējumos: tagad taču mēs daudz

vairāk zinām par sevi, un mutiņa jau tik bieži ir parā-
dījusi, ko spēj stipra mīla, kas apzinās sevi un atmet

savu ticēšanu brīnumiem. —
Šeit ir vēstule Niedram, bet

tā jau ir kļuvusi vāja, mani ļoti sadusmoja; ja viņš ne-

mānītos, nenodod to, bet telegrafē: nepeMenn. Es gribēju

viņam sacīt: vispirms atzīt Tevi, reklamēt mūs, kļūt tikai

literāriem, neiet atpakaļ. Dot viņam nevar nekā, tādēļ
ka tas vairotu tā reklāmu, tas savaldīs Zālīti un savaldīs

viņu, pat nedarbojoties līdzi «Austrumā». Ja mēs Nied-
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ram tiešām esam nozīmīgi, lai viņš sagatavo mums cēlu-

mus draudzīgi pieminēdams «Austrumā», Tāpat es atbil-

dēšu Aronam. — Zeltiņam es atbildēju «jā», viņš var

uzņemt vienu loksni, vienu humoresku. Honorāru es pie-

prasīju 30 rubļu apmērā; tik un tā es gribēju rakstīt hu-

moresku, tas ir sākums oriģināldarbiem. Es to sūtīšu Tev,

un Tu to nodosi Zeltiņam pret skaidru naudu. Ja viņš to

neņems, tad to ņems «Mēnešraksts». Tās tātad nebūs

sevišķas pūles; un, ja viņš to pieņems, būs viena reklāma

vairāk. Kalendāri vispār ir laba reklāma, daudz lasītāju,
es rakstītu arī citiem nelielas oriģinālnoveles. — Zālītes

priekšlikums ir ļoti labs. Es rakstīšu viņam šādus ne-

liela apjoma oriģināldarbus pa 1/4—1/2 loksnei, arī zināt-

niskus, kā, piemēram, Ibsena «Mirušie». (Temats Zelti-

ņam: «Panīkušais literāts ala Vidiņš vai Pļavnieks»,
laika prasībām atbilstošs pie lit. fonda jautājumiem

1

,
vai

«Sātībnieka ķeršana»
2
, vai «kas pērk visas ieteiktās grā-

matas».) Bet mana, kā arī mutiņas, galvenā vēlēšanās ir:

uz vienu gadu kļūt pilnīgi brīviem, lai strādātu pie ro-

māna; tur mani traucētu pat tulkojumi un ievadi, un ma-

zas oriģinālnoveles. Ja mēs saņemam no Zaķa, mēs var-

būt pilnīgi varam no kapitāla ziedot 300—480 rubļus un

vienu gadu dzīvot gluži bez peļņas, bez tulkojumiem un

ievadiem, utt., nodoties vienīgi romānam; ja tas izdodas,

tad par to jau atkal ienāk 360—400 rubļu, ja ne, tad ir

iegūta skaidrība par mani un es rakstniecību metu pie
malas3

,
kas arī būtu liels ieguvums. — Kā ir, Mīļiniņ,

ar summas noapaļošanu, ko mēs pirms gada noteicām?

Tu neesi rakstījusi, ka Tu tagad būtu kaut ko nolikusi.

Raksti par to apdrošinātā vēstulē. Pie manis vairs nav

5, bet uz 1. maiju būs tikai 3 l/2,
tātad pie Tevis jābūt

vismaz šiem iztrūkstošajiem 1 V2, citādi ne tikai nav sa-

sniegta pilnā summa (30), bet 29 vietā vēl ir tikai 27 V2.

Visu laiku es no Tevis neesmu nekā ņēmis, bet, izņemot
šo pašu summu, Tu vairāk neesi nolikusi. Tas man sa-

gādājis rūpes. Pēc rēķiniem, kurus Tu man atsūtīji, ta-

gad pie Tevis Tavā pūksomiņā vajadzētu būt 190 rub-

ļiem, bet, ja Tu tos nēsā pie sevis, tas būtu ļoti nepie-
sardzīgi (tos vajadzētu noguldīt), vai, ja Tev to nav, tad

tie ir bijuši tikai mierinājuma rēķiniņi. Kaut gan mums

pagājušajā gadā bija lieli izdevumi (manai veselībai), pēc
gada rēķina vajadzētu būt pārpalikumam, bet īstenībā es
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skatos, ka agrākā summa, pilni 29, nav palielinājusies,

bet, gluži otrādi, — samazinājusies, jo es no saviem 5

jau 1 esmu izlietojis un līdz maijam vēl izlietošu V2.

Beigās jau varbūt viss saskan, bet neziņa nedod miera.

(Es ceru vēl rīt trešoreiz nosūtīt visus rēķinus.) — Sev es

esmu izdevis par daudz, mammai atkal par maz. Dod vi-

ņai vairāk, Iniņ, lai viņai vismaz iznāk ārstam, mīļmu-
tiņ. — Manteifeļa adrese taču ir vienīgi Daugavpils, es arī

vairs nezinu, pietiek: npnc. nosep. ManTencpeAb ABHHCK
-

Jautā taču viņam tikai: «Es lūdzu Jūs man laipni paziņot
Franča Oskierko kunga adresi, jo mana uz Hieronīmovu

adresētā vēstule laikam nav viņu aizsniegusi. Es vēlos

no viņa paskaidrojumu par to, kā viņš nodomājis nokār-

tot lietu ar Reuta kungu attiecībām uz otro un pēdējo
summu. Augstcienībā ...» — TuTo, Iniņ, būtu uzrakstījusi
tikpat labi, man šķiet, es arī vienā vēstulītē jau rakstīju
ko tādu. Oskierko raksti tā: «Kā sava vīra pilnvarotai
man ir tas gods Jums lūgt man laipni paziņot, kādā veidā

Jūs esat nodomājis nolīdzināt vēl atlikušo summu

M. Reuta kunga lietā. Jūsu labvēlīgos priekšlikumus es

ceru sagaidīt drīzumā, jo man būtu vēlams šo lietu no-

kārtot vēl aprīļa mēnesī.» — Mīļie Iniņi laikam baidās,
ka neizteiktos pietiekoši neskaidri un juceklīgi, mīļie,
mazie mīlulīši. — Vai Tu, braucot uz šejieni, nevarētu no

Zālītes izņemt, uz priekšu 90—120 rubļus pabalsta un iz-

sniegt viņam kvīti? Sūtīšana uz šejieni būtu nepatīkama,
jo varbūt tomēr pienāk valdības pabalsts. Tāpat ar

Oskierko visam vajadzētu būt nokārtotam, pirms Iniņa
brauc. — Šurp braucot, izņem arī % par pusgadu, vēlāk

varbūt var izņemt mamma. — Kamēr Tu esi tur, dvēselīt,

pie cenzora jādabū cauri arī «Fausta» komentāri, iespiest

jau var vēlāk. — Uzpērc arī vecos laikrakstus: «Balsi»,
«Dienas Lapu», «Baltijas Vēstnesi», «Mājas Viesi», tā

varbūt sadabūsi viena gada gājumu. — Par «Atbalstu»4

nemaz neesmu sašutis, domāju tūlīt, ka ar to Tev nebija
ko iesākt, es taču zinu, ka prātīgiem ļaudīm vaislas bul-

lis vēl ilgi nederēs par ģēniju, lielu garu
5
, gluži otrādi,

vērsim nav tikpat kā nekāda gara
6
.

— Gadījumu, kur es

piederību pie Iniņiem [Trūkst viena vai vairākas vēstules

lapiņas.] Tas tiek uzrakstīts uz ceturtdaļloksnes, bez zīmog-

markas, un pilī (no ieejas durvīm, iepretī uzvaras pīlā-

ram, tūlīt pa kreisi virs durvīm ir uzrakstīts: Ty6epH. Kas-

eanencTßo) vienlaicīgi ar šo saHßAeHne, dvēselīt, iemaksā
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32 rubļus, Tev vajadzēs Bb AHcpAHHACKoe FvGepn-
divreiz parakstīties, un bei* CKoe KasnaneHCTßO

dzot Tu saņemsi kvīti, kuru 3ab3m AaBHAOBHbi
tad reizē ar sūdzību JTAeKinaH

iesniegsi OKp. CyA"b. KaK nosepenHon Myxa

CBoero Mnana IlACKmana

33HBA6HH6.

ITpn ceMi> bhochtch TpiiAnaTb ABa (32) py6A3 Ha npo~

roHbi CyAe6HOMy ĪJpHCTaBy no HCKOBOMy A©Ay Pisana

riAeKmaHa ci> MHxanAOMTb PevTTOM'b h AAbuSoncoM Oc~

KiiepKO, npOH3BOAHm,eMyCH bi> OKpy3KHOM

CyAe.

Pnra &im 1900r. 3AB3a nAeiunaHT»

Otrā pusē!

Lapas otrā pusē rakstīts:

KasnanenCTßO šādus maksājumus pieņem tikai līdz

pulksten 2 pēcpusdienā. Turpat kasti., tikai pirmajā istabā,

jānopērk arī zīmogmarkas. (lemaksa kārtojama krietni

tālu, pēdējā istabā.) Pavisam nopērc 6 zīmogmarkas, katru

par 80 kapeikām, kopā par 4 rubļiem un 80 kapeikām.

79.

A. Niedram

Slobodskā ap 1900. gada 12. (24.) februāri

Ļoti cienīts N-kgs!

Kaut gan Jūsu laipno vēstuli 1 saņēmu jau ilgāku laiku

atpakaļ, tomēr savas sabojātās veselības un steidzamu

darbu dēļ nespēju Jums ātrāk atbildēt, kas man tagad

ļoti žēl, jo Jūs būsat varbūt nodomājuši, ka esat grie-
zušies ar paļāvību pie cilvēka, kas viņu neprot cienīt.

Atļaujat man Jums še izteikt, ka tieši šī Jūsu uzticība

uz to, ka atradīsat mani gatavu katru reizi, kad jādodas

kopā uz vispārēju darbu, uz mani darīja vislabāko iz-

šķirošo iesp[aidu], mēs jau ne vien personiski, bet ari

savos uzskatos esam viens otram sveši.
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Atrast līdzekļus, kā pacelt mūsu rakstniecību, tam var

tikai no sirds līdzi just, un labot mūsu rakstniecības] stā-

vokli, priekš manis tas ir gandrīz labot paša stāvokli, ja
Jūs, avīžnieks, tā mani arī skaitāt rakstniekos. Avīžnfiekaļ
iikteni es taču esmu sāpīgāk sajutis nekā daudzi citi, kā

Jūs mīļi piezīmējat. Šinī ziņā man ne vien būs patīkams
Jūsu glaimojošais uzaieinļajums] piedalīties pie «Aus-

truma» kā pie orgāna, kurš kopotu ap sevi visus latv[iešu]
rakstniekus uz minēto mērķi, bet pat K. minētos mērķus
darīt par [sav.] galvenajiem]. Jūs tik laipni piemetinājāt,
ka «Aļustruma]» lasītāji labprāt redzētu arī manus dar-

bus, bet man dara taisni tas rūpes, vai es spētu viņu
ievērību saistīt, par mani vārda pēc tik būs dzirdējuši un

pret manu sievu turēs domas, kādas izteiktas «Austrfumāļ»

gadus 3 atpakaļ
2
.

Bet Jūs esat «Austfruma]» mājas saimnieks3

,
un Jūs Iz-

rādāties par tik mīļu saimnieku jau caur šo aicinājumu
un viņa glaimojošo vārdu, ka var droši cerēt, ka sav-

starpējā neomulība būs varbūt pārvarama.
Taču rakstniecība] un māksla ir neitrāls lauks, un es

ceru, ka šīs domas pie mums rūp vairāk nekā «Aļus-

truma]» tendence, kuru es esmu viņā redzējis. Jūs šo

manu cerību neizpostīsat. Jūsu laipnība liek domāt, ka

Jūs līdzināsat visus šķēršļus, it sevišķi pēdējo, kurš reiz

daudz jaunu spēku būs atbaidījis no «Austrļuma]», mūsu

kopējais galvenais mērķis mūsu rakstniecības], zinātnes,
mākslas plaukšanja] dārgs aizvien, ka es darīšu visu, ka

es arī viņa dēļ lūkošu novērst šķēršļus priekš viņa veici-

nāšanas] un sasniegšanļas].
Šimbrīžam tikai mana sirgšana un vārgšana neļauj vēl

man to parādīt darbos.

80.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 18. februārī (2. martā)

18. II 1503 Samtpūkiņ!

Manu brīnišķo, sirdsstraumīt, atkal Tu esi nākusi pār

mani kā paisumiņš, kā pūknegaisiņš, kad mazie puisīši
vairs nedzird un neredz nekā. Tu brīnišķo dvēseles mu-

tiņ, Tu manu svētumiņ, manu saldo, nebeidzamo dzīvi-:
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biri. Vēl šodien jūtu visos locekļos patīkamu slinkumiņu,
negribētu kustēties, vienīgi gulēt un gozēties, un ļauties

labsajūtai, nekā nerunāt, būt tādam kā mazie mīļputniņi,
kad tos glāsta un tie piemiedz actiņas un ir tikai labi. Pa

visu dienu ar pērieniņa palīdzību vienreiz gan saņēmos

un paveicu tieslietu jautājumus (tie būs šeit pievienoti),
bet tad mani atkal pārņēma slinkumiņš, rakņājos un ok-

šķerēju mīļajās, mīļajās lietiņās, kuras mutiņa atsūtīja, —

Tu jau zini, manu saldo, saldo Iniņ, cik ļoti mani saviļņo
tādas grāmatiņas ar Iniņas atbildēm, tās man ir tikšanās

nojautas, un izgriezumiņi, kuri tik mīļi sakrāti. —■ Ļoti
daudz esmu ēdis šķiņķīti un sieriņu, un našķīšus, un

sviestiņu bez maizītes, tik jauki tas garšo, — bet pēc ne-

salīgās ēšanas esmu kļuvis vēl slinkāks; pat vēstulītes

rakstīšana īsti neveicas, tikai actiņas kļūst ļoti mazas un

raibas un smaida pavisam muļķīgi. Tas Tev ir tikai par

to, pūkmutiņ, ka Tu puisīšus esi tik ļoti labi glabājusi.
Bet tagad uzsitiens pa kuņģīti, kas ir tik apaļš kā uz-

pūsts un uzkopts spilvens. — [Tagad] atbildītes, manu

mīļo sirdsmutiņ. Tātad citādi viss ir labi pienācis, izņe-

mot troponu. Vekseļa norakstu tomēr nav! Vai tie ne-

tika pievienoti jeb vai ir izņemti? Atbildi tūlīt, mīļsvēto

dvēselīt, jo ar Reutu mums jānokārto, vismaz jāiesūdz,
kamēr Tu vēl esi tur, draudziņ. — Heines «Bimini» un

«Borkmanis» ari vēl nav, par ko ari žēl, bez «Borkmaņa»

teksta es neko nevaru iesākt (bet tagad es pie tā laikam

arī neķeršos). No grāmatām ir Ibsens. (Mani brīnišķi aiz-

kustināja mīļās atbildes: ja mēs būtu satikušies jaunības

zaļoksnībā, tas būtu bijis nozīmīgāk, un ka dzejnieks

un cilvēks ir viens un tas pats; savu uzskatu es tagad
atrodu kā Tavējo un neizsakāmi priecājos, ka tā esmu

ieguvis Tevi vēl vairāk, mana dvēseļu dvēselīt. Turklāt,

vai te nav pārpratums: «Taisnajā soģī» Tu taču vēl saki,

ka nožēlas pārņemtais grēcinieks nozīmē vairāk nekā tas,

kurš palicis taisns (īstenībā Tu laikam domā naivo), tā-

tad: jābūt dzīvojušam!, un tagad nē? Vai Tu šajā īsajā
laikā esi izmainījusies, Iniņ? Tā būtu liela domu rosme!

Šo pāreju es saprastu tā: vispirms Tu domā: tas, kurš ir

dzīvojis, tātad pats visu izbaudījis, t. i., iepazinis, no-

zīmē vairāk nekā vienkārši naivais, kurš nekad nav kļū-

dījies un nekad, neko nav iepazinis. No šīm domām ir

tikai viens solis tālāk: iepazīšana (uz ko tā arī neattiek-

tos) sasniedzama ne tikai caur kļūdīšanos, maldīšanos,
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bet arī caur kailo domāšanu, jušanu vai, labāk, ciešanām!

Šis pēdējais līdzeklis — apzinātā domāšana — ir parei-

zākais, tādēļ ka tas izšķiež mazāk spēka nekā maldīšanās

un grēkošana, t. i., nejauša, neapzināta meklēšana. Ja

mēs būtu viens otru atraduši jaunības zaļoksnībā, caur

jušanu un domāšanu, mēs būtu sasnieguši šīs pašas taga-

dējās lielās zināšanas, tikai bez plosošajām mokām: katrs

atsevišķi un vēlāk cīņā viens ar otru. — Vai tā izmai-

nījušies Tavi uzskati, Iniņ? Manu brīnišķo, vēl nebijušo,
jauno sirdsmeitenīt.) Bet kur tad es paliku? Grāmatas:

tātad Ibsens, A. Nihters, Šniclers, Vikstrēms, 2 «Aus-

truma» numuri, 3 «Literarisches Echo» un Blaumaņa «Ceļa
malā». Blaumaņa dzejoļi gan ir ļoti, ļoti vāji, arī Niedra

patlaban nav daudz labāks. Es būtu nosarcis aiz kauna,
bet ko tādu tomēr nebūtu izdevis, turklāt vēl tik uzpūtīgi:
tad atveras nams, un reizē izlec divi tīģeri, bet paliek
ceļa malā1

.
Ak, kas tas par kumosu zobgalim. Labi sarī-

mēts, bet šausmīgi pašcepts ir arī veltījums: tiek uzskai-

tīti visi mani tikumi: labs patriots, tautiets krietns2
,

labs

draugs un labs laulāts draugs. Tā saka mācītājs par mi-

rušo, par kuru nav absolūti nekā labāka ko sacīt; ja tas

nenāktu no Blaumaņa, tas būtu apvainojums, ko varētu

izlīdzināt tikai ar sliktu joku. — Arī pārējie dzejoļi
«Austrumā» ir ļoti vāji, tad jau mans «Dilonī» ir labāks,

un pilnīgi nekāda salīdzinājuma ar lielisko jauno gad-
simtu. — Pat papīrs «Austrumam» ir vājš. Tādēļ laikam

bija vajadzīga rakstnieku sapulce
3, lai uzlabotu papīru

un saturu. Aitasgalva Zālīte to nemana, citādi viņam va-

jadzētu būt vēl daudz laipnākam; viņa «ķīniešu Šmits» 4

arī ir mazliet nosliecies uz «Austruma» pusi; ieskaidro

viņam arī to. — Savā vēstulē es liku Niedram pie sirds

mūs reklamēt un slavēt, tikai tad, kad tas būs izpildīts,
mēs runāsim tālāk, viss tas ir ārkārtīgi draudzīgā formā

(ja neizliekas ļoti draudzīga, tad nenodod, es rakstīšu,

proti, arī Aronam). — Bet mutiņa tomēr ir izšķērdētāja,
pirkt tik dārgas biksītes! Tās ir tik biezas un siltas, ka

te ne reizes vairs nedzirdēs tā dziesmu, kā biksītes tiek

valkātas. — Paciņā bija arī maza zīmīte, lietošanas pa-

mācība, kā ēst labās lietas, bet speķaino mutīti noslaucīt

matiņos, viss tiek izpildīts ļoti precīzi. (Turklāt es redzu,

ka labie un mīļie pūkputniņi arī tagad bieži taisa sliktus

jociņus, smiets tomēr tiek ļoti.) — Zaļais pavedieniņš arī

ir saņemts un ielikts manā gliemežnīcā. — Kādēļ mīļie,
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mazie putniņi šaubās par to, ka bieži nāk kartītes: tā taču

nav atriebība, bet tikai slinkumiņš, tomēr mīļi. — Mī-

ļajos izgriezumiņos es tagad bieži ievēroju vienu: īniņai
vienmēr liekas, ka mēs iesākam tur, kur beidza Ibsens

un Tolstojs, vai tas nav sacīts mazliet par stipru? Kad es

sacīju to pats, tas man likās vienīgi jauks paradokss, bet,

kad to pašu saka Iniņa, mani tiešām pārņem bailes; ja
tas tā būtu, tad jau mums vajadzētu celt priekšā kaut

ko, kas būtu īsts, bet ir taču tikai divi mīļi putniņi. Iniņ,

Iniņ, mums rūpīgāk jāskatās uz saviem pirkstiņiem. —

Man arī iet tāpat, es netieku pie romāna vai oriģināldar-
biem vienīgi mazu blakusdarbu dēļ, tā laikam vēl paies
arī marts. — Tā arī mīļmaigās mutiņas nav vēl tikušas

līdz atpūtai, bet pacenties gan pēc tās, Iniņ, mēģini tie-

šām atpūsties. Es esmu ļoti priecīgs, ka ar mutiņas ve-

selībiņu ir mazliet labāk. Arī puisīša veselībiņa ir labāka,

tikai vēl pietrūkst žirgtuma, lai ķertos pie darba. Es ta-

gad guļu tāpat kā mutiņa uz muguras, rokas pāri gal-
vai, ne tikai neapzināti, bet tieši pret gribu; bieži trūkstos

augšā un noguļos uz sāniem, tomēr mana pretošanās nekā

nepalīdz. Turklāt pēkšņi vēl pievienojusies gulēšana ar

atvērtu muti, ko es kopš bērnības nekad nebiju darījis;
arī tas ir pret gribu. Vai tā būtu mazasinības pazīme?
Visu laiku es tiešām daudz ēdu, arī garīgi jūtos labi, jau
gandrīz 2 mēnešus nav bijis neviena gadījuma, kad es

būtu raudājis. Ar sirmajiem matiņiem, maigumiņ, nav tik

ļauni, tos jau nemaz vēl tik stipri nemana. Es tagad ciešu

savādāk nekā agrāk, t. i., vēl daudz klusāk, vajadzības

spiests esmu vairāk pieradis pie pašsavaldīšanās, bet šķir-
šanās tomēr ir grūta, tā guļ pār mani kā lāsts; tās ir klu-

sas, nemanāmas sāpes, kuras guļ ļoti dziļi, es smejos un

esmu vienaldzīgs, runājos vairāk ar cilvēkiem, bieži iz-

liekos ļoti možs, bet tas ir kā ziedošais pavasaris pār

ledāju, virsū ziedi, bet 3 pēdas dziļāk zemē mūžīgs ledus

(tas nav šeit, bet vēl augstāk, Arhangeļskā). Tas ir tik

neapzināti man pašam, jo es tikai pavisam nesen to ma-

nīju, ka būtībā nemaz neesmu tik spirgts un jautrs, bet

gan slepenu sāpju plosīts. Nekādā ziņā, mīļvienīgo, mī-

ļoto mutiņ, neskumsti un nebaidies, ka es pārstrādājos:
es taču mutiņu klausu. Tā ir tikai šķiršanās, tur nekas

nav darāms. Klimats, protams, arī ir ļoti slikts, un no tā

šeit cieš visi, arī veselie. Bet neuzņem, mīļsaldo mutiņ,
visu pārāk traģiski, tikšanās taču vairs nav tik tālu, vēl

2 V2—3 mēneši; ja Tu atkal raudāsi par sirmajiem ma-
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tiņiem, tad es neko tādu vairs nesūtīšu un ari nestāstīšu

visus sīkos atgadījumus un nepatikšanas. Ko gan tas man

palīdz, ja Tu raudi, mīļspožactiņ? Manai saulītei jābūt
gaišai, citādi man nemaz nebūs gaismas. Tā nav taisnība,
dvēselīt, ka Tavas vēstulītes nebūtu spēks no ārienes,

kurš palīdz; es daru visu, lai atpūstos, tagad 2 nedēļas

neesmu gandrīz nekā strādājis, ne arī tik daudz lasījis,
ka naktīs būtu sēdējis augšā kā kādreiz agrāk. Es ļoti
labi ievēroju kārtību, bet šķiršanās, šķiršanās varbūt kļūs
jo grūtāka, jo vairāk tā tuvojas beigām. Mazajam, salda-

jam rožkukainītim, kurš rāpo pār vēstulīti, aiz sevis

nav jāatstāj asariņas, bet gan rožu mediņš saldajiem put-
niņiem. — Es ļoti smējos par biksītēm; tās šeit maksā

tikai 5 kapeikas gabalā un tiek turētas par netīrām. — It:

neprātīgi sacīt, mīļdvēselīt, ka arī Tu vēlētos kļūt tikpat
slima kā es, tā ir Iniņu zaimošana, tad būtu iznīcināts

pēdējais spēks, kas mums vēl ir, proti, Tavs fiziskais. Kaut

ko tādu nesaki nekad, Mīļiniņ. Tu neaptver, ko Tu saki;
mani apbēdina jau tas vien, ka Tu tik vieglprātīgi altruis-

tiski spried, manās acīs tas ir gandrīz vai domu vājums,
lai gan es zinu, ka Tu ar to bez apdomāšanās gribi man

atdot savu dvēseli.. Bet Tava veselā dvēsele man palīdz
vairāk nekā slimā. Asariņas nedrīkst ritēt, tās visas kā

svins nogulstas uz puisīša, bet jānāk tikai pūkiņām, to

laikam nekad nevarētu būt diezgan. Bet tagad mīļās, zel-

tainās, svētās mutiņas jāglabā klēpītī ar pūkiņām un bu-

čiņām, manu mīļo, svēto Iniņmaigumiņ, mīļi arī; glabā
labi manu mutiņu tikšanās dienām un puisītim. —

Ir jau pareizi ar oriģināldarbiem, raksti tikai, vēlāk

redzēs, kas būs iznācis — labs vai nenozīmīgs. Vienīgi tā

es sev izskaidroju to, kādēļ Gēte ir uzrakstījis tik daudz

muļķīgu, nenozīmīgu darbu; viņš jau. arī teicis 7 pēdu
heksametram: [radošā] uguns lai neapdziest! Man šis no-

teikums ir sevišķi grūts, es katru teikumu tūlīt rakstu tā,

kā tas ir pilnīgi korekti. Tu uzmet, kas momentā pagadās

galvā vai spalvā, bet izveidots tas tiek tikai pēc tam. Es

sēstos vienmēr, pat pie vismazākā, ar domu: tagad jāiz-
nāk kaut kam nozīmīgam. Tādēļ man ir tik grūti vispār

izšķirties kaut ko rakstīt (bailes, ka beigās iznāks neno-

zīmīgs), un tādēļ man agrāk «Dienas Lapā» bija tikai

skaistas, bieži pat pārāk spīdošas idejas (pat ļoti bieži),
bet gandrīz nekas netika izdarīts līdz galam vai arī šo

domu īstenošana atdota citam, kam tad arī palika inicia-

tīvas gods. Ja apzināti grib rakstīt kaut ko nozīmīgu, tad
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spalva neklausa, to es esmu izjutis vienmēr, un tādēļ
šīs mokas un neapmierinātība pašam ar sevi. Te tiešām ir

mīklas atrisinājums, kādēļ es tik smagi rakstu. Bez tam

tā ir mana doma (no Tavas vēstulītes tā liekas), bet es to

izjūtu kā kaut ko pilnīgi jaunu.
s

Es mēģināšu to pielie-
tot kritikā par Ibsenu. Diemžēl man trūkst šīs pateicīgās

vieglprātības; tieši šeit nav, pie ierosmes. Mutiņa palī-
dzēs, mutiņa, mana Iniņas dvēselīte. — Ir jau sava tais-

nība: tieši tie, kas ir ļoti vientuļi, ļoti labi saprot divat-

nību. — Šī ir atbilde uz vēstulīti no 13/1507. — «Dienas

Lapas» 36. numurā Hermīne (tā man liekas) kļūst dze-

jiska: muļķīgie «Solhaugas» panti esot pērles un publika —

skaistule, es domāju pērles, kas cūkām ir pietiekoši la-

bas. Ko tas nozīmē: plašāks pārskats
6

par «Solhaugu» un

plašāks pārskats par «Aspaziju»? Vai netiek, sevišķi pē-
dējā, par «Aspaziju», gatavota kāda liela muļķība? Dieva

dēļ, mīļdvēselīt, neļauj mūs blamēt. Man ir tādas bailes

no šiem netaktiskajiem draugiem. Ja jau jābūt plašākam

pārskatam, tad taču labāk par dzejoļiem, tos vēl neviens

nav pieminējis. Par «Dilonī», protams, neviens neko nav

teicis, citādi jau mutiņa būtu steidzīgi paziņojusi. Cik

bieži es esmu mīļi un sirsnīgi smējies, ja Iniņa kaut kur

sameklē labu spriedumu, Tu mīļo sirdsdraudziņ. Es lab-

prāt vēl jokotu, skaties, kur sarkanā zīme7
.

Te nu Tu, dvēselīt, tikko žēlojies: vai tikai es aiz at-

riebības Tev nerakstot kartītes, — šeit Tev atkal būs jū-
dzēm gara vēstulītē. (Cik daudz laika gan Tev īstenībā

vajag, zeltrožkukainīt, lai izlauztos cauri vienai vēstu-

lei? Tik gara un sīks raksts!) Bet es vēl nespēju beigt.
Tu saki, man vajadzētu pajautāt māsai, kā viņa nonā-

kusi pie domas noniecināt sevi draudzeņu priekšā. Es

vairs neesmu viņai pietiekoši tuvs, viņas vīrs ir tās

padomdevējs un vadonis, es kļūtu tikai uzbāzīgs, kaut

gan šķiet esmu manījis, ka viņa pret mani vēl glabā zi-

nāmas jūtas. Ne no vienas puses nav mēģināts tuvināties.

Es baidos uzbāzties, ar to es kļūtu smieklīgs pats sev. Es

arī sevī nejūtos pietiekoši stiprs, lai pārvarētu savstar-

pējo neuzticēšanos. Man viņas neizsakāmi žēl, viņa bija
tik laba, toreiz es viņu tik ļoti mīlēju, bet mūs izšķīra, un

vispirms man jārūpējas par mums, diviem [tikšanās putni-
ņiem], un nākotnes man ir vēl vairāk žēl. Un Stučka?

Upuris? Protams, iniciatīvas viņam nav bijis nekur, viņš
ir tikai darbības cilvēks un, beidzot, uzņēmējs. Tas, ko

viņš pats par sevi saka, man izklausās tiešām raksturīgi.
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Beidzot tomēr arī viņš ir nelaimīgs, par spīti saviem lie-

lajiem panākumiem un izmanībai, kas arī norāda uz to,

ka viņš ir darba vīrs un aprēķinātājs, darbs jau nepazīst
šaubu. — Var jau būt, ka mēs garīgi esam laimīgāki nekā

visi tie nožēlojamie nabaga ļaudis; varbūt ari es, lai gan
tik briesmīgi grūta man ir šī nebeidzamā, mokpilnā cīņa

ar sevi, par atziņu, par spēku un labestību. Tagad pie-
nākusi kārta spēkam, vajadzīgais atziņas daudzums un

mazliet labestības pagaidām būtu, no tā vajadzētu pie-
tikt, lai uzkonstruētu spēku. Kaut kas vēl ari jāsagatavo
tikšanās laikam, jo tā pavisam, pavisam nedaudz mazais

pūkametistiņš taču gribēs redzēt arī brīnumiņus. Neesi

dusmīga, Iniņ: mani jau tas bezgala iepriecina, ka Tu

vairs neceri uz brīnumiem un kopdzīvei tos nekāro, —

tas dod man lielu dvēseles mieru, bet mazliet es tomēr

vēl baidos. Ticēšana brīnumiem ir kļuvusi par Tavu dabu,

tāpat kā bailes no darba par manējo, un kaut kas tāds

ir grūti pārveidojams. Bet tas ir ļoti liels solis uz priekšu,

ka Tu pati tagad atzīsti, tur arī iemesls, ka mēs tik ļoti

esam cietuši: ticēšanā brīnumiem. Zināšanas izdzie-

dina. — Mazajiem Iniņiem nav jābūt ne sarūgtinātiem, ne

bēdīgiem, starp «Tavs» un «mans» nav robežas, un tā arī

netiks radīta. Es toreiz atpūtos, arī mazajai Iniņai vaja-

dzēja atpūsties, bet tā vietā Tu tieši decembrī pārpūlējies.
Un tad puisīši domāja: kādēļ mutiņa mokās, ja puisīši
ir slinki? Vai grib naudiņu nopelnīt? Bet kādēļ tad ne-

pelna arī puisītis? Tieši tad viņš tik briesmīgi daudz iz-

deva par masāžām un elektrisko mašīnu. Vai tagad Tu

saproti, mīļpūkiņ? Tātad ne jausmas par robežu! Un pie
tā ari paliek. Bet, ja mutiņa nav slinka, kā vajadzētu,
tad nāks barga atmaksa. Pērieniņi no mutiņas jau ir labi,

bet netiek šeit piegādāti, tātad tiek aprēķināti vēlākam

laikam. Es tikai priecājos, ka mutiņa tagad pilnībā zina,

ko nozīmē mājputniņš. Lielie paši mājputniņu ir izdo-

mājuši un nevar taču to aizmirst.

Vēstules pēdējās lappuses augšmalā pierakstīts:

Nīmanis sākumā nāca 6 slejas, beigās vairāk — 7—

8. Beigsies laikam jau tieši martā. Tagad tas diezin vai

vairs interesēs, jo būri ir uzvarēti, kas mani ļoti apbē-
dina.

Nedz mans, nedz Tavs vārds nekādā gadījumā uz tā

nedrīkstētu būt.
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81.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 19. februārī (3. martā)

19. II 1502 Manu visjaukāko sirdsametistiņ, .. piepeši
atkal 2 pūkkartītes un viena mīļa, mīļa vēstulīte, tagad
tā, liekas, kļuvusi par kārtību. Vakar nebija nekā, aiz-

vakar 2 pūkkartītes un viena mīļa samtvēstulīte (da-
tumiņi: 10, 11, 12). Tu, sirsnīgo samtdvēselīt, tagad pui-
sīti glabā tik labi, ka tas tiek pavisam izlutināts; šodien

vajadzētu rakstīt garu, mīļu vēstulīti, bet iznāk tikai

maza kartīte. Un Tu, nabaga, nabaga sirdsmutiņ, taču

nemaz neesi atpūtusies, bet esi gluži novājējusi, manu

nabaga dvēselīt, tā ka miesa trīc ap kauliņiem. Tad Tu

tomēr neesi par sevi tā rūpējusies, kā Tu sacīji, es taču

nekā nezināju par to, ka Tu esi tik ļoti novājējusi. Kā

gan Tu vēl izturēsi šo ilgo laiku, tieši pēdējie mēneši

man būs visgrūtākie. Bet, mīļo, mīļo, svēto dvēseles mu-

tiņ, dari taču kaut ko savā labā, tas taču ir šausmīgi,
ka Tu tā zaudē spēkus. Labi, ka Tu vismaz rūpējies par

miedziņu. Ja arī es velti esmu baiļojies vasaras mētelīša

dēļ, tad tomēr baiļu šeit ir sagādāts jo vairāk, kaut gan
mazie putniņi smejas. — Statūtus 1

es labprāt sastādītu,

bet nosūtīšana aizņemtu gandrīz veselu mēnesi. Vai vis-

labāk nebūtu izmeklēt satūtus, kurus jūs varētu iesū-

tīt nepārgrozītus? Tos tad drīz un droši apstiprinātu,

pašu statūtus būs ļoti grūti apstiprināt. Apdomājiet to

labi! Ja pašu jaunie statūti netiktu apstiprināti, visi at-

saltu. — Uzpērc, piemēram, utenī no 84.—90. gadagā-

jumiem šādus laikrakstus: «Dienas Lapu», «Baltijas Vēst-

nesi», «Balsi», varbūt dabū ari «Zemkopi» vai «Tiesu

Vēstnesi», 90.—95. gadagājumi arī vēlāk būs vajadzīgi.

Gadagājumiem nav jābūt pilniem, uzpērc kā makula-

tūru, mārciņām, vai arī palūdz paziņām, lai aizdod. —

Vēstulīte no 10/10 ar mīļo, mīļo, pūkīgo sūtījumu
ari ir pienākusi, bet uz to es atbildēšu rīt. Puisīši ļoti

smējās, ka mazai mutiņai no tīras sirsnības pietrūkst
vārdu. Ar X.2 es izdarīju tieši tā, kā mutiņa teica; at-

bildi es vēl neesmu saņēmis, tas viņam beidzot būs par

daudz. — Ar vannām nekas neiznāk. Lielo krāsni ku-

rina ļoti reti, saimnieks baidās par savām sienām, utt.

Šodien es lasu «Dienas Lapā», ka manam draugam Drav-
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niekam atkal vajag pēriena
3
.

Atsūti man pāris numurus

«Modes Vēstneša», lai viņš velti negaidītu. Es esmu

labā noskaņojumā. — Miedziņš ir mazliet labāks. At-

sūtītās lietas garšo ļoti jauki, un es varu vairāk apēst.
Varbūt vainīgas ir zāles, tad gan laikam pirmo reizi

tās man patiešām der. Bet mīļmutiņai, mīļsvētumiņam

tagad jārūpējas un jāgādā par sevi. Daudzas mīļas, sal-

das bučiņas izkaisītas no puisīša.

82.

ĀRONU MATĪSAM

Slobodskā 1900. gada 20. februārī (4. martā)

M. Ar.

Tava mīļā vēstule man pienāca divas nedēļas atpa-

kaļ, bet sastapa mani taisni tanī laikā, kad mana sli-

mība bija spēcīgāka par mani, kas mēdz atkārtoties

laiku pa laikam, it sevišķi, kad es esmu vairāk strādā-

jis. Man ļoti žēl, ka Tava pirmā vēstule ir [aizgājusi]
meža ceļu, daudz jau ir to mežu starp Rīgu un šeni, [un
viņi] pa laikam pilni lāču un vilku; jo vairāk es prie-

cājos par laimīgi dabūto vēstuli. Tātad mūsu rakstnieku

ir jau tik prāvs skaits, tas ir ļoti jauki, bet viņi veik-

lāki rakstīt nekā runāt par savu pašu lietu — un iznāk

kā sapulcē
1

«uz muti sists tapis «palike»». Nabagi. Kā

ari vēl — «un cik reize vin[i] uz svalode sisti tape» un

vēl top. Mūsu rakstnieku stāvokli tiešām reti kas ap-

skaudis; ja daudz —• tad pagastskolnieki, grāvrači jau
nē, tie par katru asi dabū 5 kapeikas, mēs par rin-

diņu 1, ja daudz — 2—4 k. Bez tam viņiem mazāk va-

jadzību, rakstnieka garam vajaga būt zinļāmā] mērā

spirgtam un priecīgam, lai ražotu. Kur lai viņš tiek pie
tādas greznības. Jāstrādā vien ir, un bez priecīga gara,

ik mēnesi arī man jā[nos]trīpo sava daļa par lielu ap-

nikumu man pašam un lasītā[jiem]. Uz to [aiļziet viss

mans laiks, jo es, mana vājā veselība, neatļauj man strā-

dāt vairāk kā divas stunfdas diejnā, pa šīm stundām

man jāpelna sev [uztļurs. Tu mani tik laipni uzaicini dot

ko priekš «Austruma», un es esmu ļoti pate[icīg]s par
šādu pagodinājumu, tāpat kā toreiz, kad Tu man par

to. rakstīji vēl uz [Panjevēžu. Es arī ceru Tavam uzai-
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cinājumam paklausīt. Bet jau toreiz [es] Tev aizrakstīju,
ka «Austrums» ar savu naidīgo izturēšanos pret manu

sievu pats lika man šķēršļus ceļā2
.

Šis šķērslis ar vēl

līdz šim paliek, kaut [gan] viņš būtu nov[eļa]ms, pa rei-

zei caur kādu atzinīgu atsauksmi. [1 nesalasāms vārds]

cik v[ien] tik būs laiks, jo [izplēsts robs] Jūs jau gan

nespējat rakstīt, kas v[airā]k [?] pelna un strād [izplēsts

robs] par manu «Fausta» tulkojumu bija taču uzteicošs

referāts, kas mani ļoti ieņēma priekš viņa rakstītāja
un «Austruma», bet tur arī tika atzīts, ka es [neļesot

spējis t[o] [vie]glo darbu, radīt, abstrakt. [?] vārdus, grū-

tus: dot konkrēt [?] [izplēsts robs] vēl paliekot par —

man gan šeit [tintes traips] mūsu pēdas pāri un to pašu

[izplēsts robs] domāja visi jaun. «Austruma» dzejnieki,
kuri bez žēlastības iet manu ceļu. Man būtu arī intere-

santi zināt, vai Tu pats piekriti naidīgam virzienam pret

zinātni un viņas izplatīšanu tautā. Bet lai nu dzeja [iet]
savu ceļu, mums interesantāk parunāt pašiem par sevi,

kad jau nu mana mazā krustmeitiņa aizgājuse, sveici-

nāt viņas mazo māsiņu Lūciju
3

uz pagājušo dzimum-

dienu. Vai Tava mīļā kundze ir labi vesela? Pa vasaru

taču varat gan uz laukiem vai jūrmalā dzīvot. Es «Dienas

Lapā» lasīju savā laikā, ka Aleksejevs fabriku ierīko-

jis
4, un domāju, ka viņš ļoti augstu nāks, nu bet viņš

jau izkulsies iz grūtībām. Vislabāko lomu ir zin. Bis-

nieks [izviljcis 3
,

es sen brīnījos par Sīpolu un Krūmu6,
tie jau bija pārtikuši ļaudis ... No šejienes [nav] daudz

ko stāstīt. Stučka ir še, un viņam iet brangi, kā jau
visiem veikalniekiem, visur gaiss un apstākļi mier[īgil,
viņš tiek tik aizvien resnāks. Kas nekait bagātam, tas

nekad neslāpst. Viņš drīz sasniegs savu draugu Bisnieku.

Nu, mīļais, es puslīdz visu esmu izstāstījis, [kā Tu] pats
ar manīsi. Gaidīšu garu, garu atbildi no Tevis.

83.

O. ZĒFELDEI

Slobodskā 1900. gada 22. februārī (6. martā)

Mani mīļie draugi! Taisni negals ir ar pastu; esmu

Jums rakstījis bez gala, bet nekas nav nonācis pie
Jums, — vismaz līdz šim man vēl nav nekādu ziņu, ka
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kaut kas būtu saņemts. Tagad mēģināšu šādā veidā,
rakstot vaļēju karti, varbūt tā nonāks Jūsu rokās. lespē-

jams, ka pasts arī nav vainīgs, bet gan kāds zināms,
Jums pazīstams kungs, kurš interesējas par to, ko mēs

varētu viens otram sacīt; sevi taču viņš pazīst vislabāk.

Mīļā, labā Olga, mīļā Marijiņ, bet nedusmojieties uz

mani. Jūs jau nezināt, cik ļoti es priecājos par Jūsu

sirsnīgajām tālo draugu atcerēm. Es arī tagad būtu rak-

stījis garāku vēstuli, bet tas ir tik sāpīgi aizskaroši, ja
kāda netīra trešā roka iespiežas starpā. Rakstiet man,

labie, no sirds mīļotie bērni, bet arī tikai mazu past-
karti (vēstules man pa lielākai daļai ir pienākušas), lai

es arī zinātu, ka Jūs man neatriebjaties par to, kur ne-

esmu vainīgs. Esiet veselas, mani mīļie draugi, sakiet

man kādu vārdiņu, kā Jums iet. Es novēlu Jums visu

mīļu un labu. Domājiet arī par mani, kad esat priecī-

gas, bet, par visām lietām, — neesiet dusmīgas uz Jūsu

veco biedru un draugu.

Dzīvojiet sveikas, mīļie bērni

84.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 23. februārī (7. martā)

23. II 1498 Dvēselīt!

Vai Tu arī zini, manu jauko sirdssmaržiņ, ka mēs jau
esam jaunā simtā, jau pagājušas 327 dieniņas, un līdz

tikšanās dienai palikušas vēl apmēram 70 (es rēķinu
līdz 10. maijam), pavisam tagad, šodien, ir apritējušas
tieši pilnas 260 sēru, bet vēl pēc 70 nāks zeltprieka die-

niņas. Ak Tu, mīlulīt, mīļsvēto mutiņ, tas tomēr vēl ir

tik šausmīgi tālu, tālu. Tiek jau braši iets caur dzīvi,

bet rindiņu skaitīšana tomēr ir kļuvusi par dieniņu skai-

tīšanu, kā saka mazie Iniņi. Bet te labākais līdzeklis ir

darbošanās. Tātad: šodien es no dvēselītes saņēmu mīļ-

telegrammiņu, un es atkal turpināšu Nīmani; es biju
nonācis tieši līdz pusei un jau gribēju to pilnīgi mest

pie malas, lai turpinātu tikai aprīlī, man arī bija ļoti

apriebies romāna garlaicīgums. Es esmu briesmīgi pār-

skatījies — tas ir visūdeņainākās šķiras guvernantes

romāns; labi, ka tas nāk tagad, jo kā iesākums jaunam
ceturksnim tas būtu taisni nokaujošs. Man liekas, ka
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tam jābūt vēl sājākam nekā «Kuba», kaut gan es to ne-

esmu lasījis. Šodien es aizsūtu tūlīt no 108. lappuses.
Katru dienu man vajadzēs paveikt gandrīz viena nu-

mura apjomā, t. i., 6—B lappuses, I—lV21 —IV2 stundas; tas

nepiepūlē, bet novirza un iedarbojas apmēram tāpat kā

fizisks darbs. Tātad esi bez rūpēm, mīļsvētumiņ, gais-
mas straumīt. Vācu stundu man vairs nav, bērni esot

slimi, bet laikam jau tās 50 kapeikas par stundu viņai

bija par daudz; pasniedzu pavisam tikai 3 stundas. Krie-

vam jau arī pietiek ar 3 stundām vācu valodas. — Bez

Nīmaņa es tagad vēl strādāšu arī pie Ibsena, patlaban
es lasu to un citas kritikas un ļoti skaišos par neizdi-

bināmi dumji saldo Zālīti 1
— tas ir gandrīz vēl dum-

jāks nekā sirmais Zālīte2
. Un tieši šo dziļāko un sap-

ņaināko no Ibsena drāmām viņi grib uzvest latviski!

Traki viņi ir, ārprātīgi kā Rīgas suņi; nesaprata pat ne

«Raganu», un tā taču mums ir simtreiz tuvāka (žēl, ka

«Raganas» man nav šeit, būtu izveidojamas jaukas pa-

rabolas). — Biju ļoti sašutis, ka neparādījās «Uriels

Akosta» un «Skans»3
,

bet gan viss iespējamais draņķis,

«Katiņas»
4

un citi Fridolīna tulkojumi. Vai tad «Uriels

Akosta» tagad ir cenzēts? Un ar «Skans» arī nākošo

ziemu nekas neiznāks, tādēļ ka viņi taču izdos daudz

naudas par godalgojamām drāmām; tas tiks bīdīts pie
malas tikmēr, kamēr galds izbeigsies un «Skans» no-

kritīs uz grīdas. Kādēļ viņi ne reizi nav uzveduši «Vai-

deloti»? «Tiepīgais ēzelis» un «Ragana» ir pilnīgi pazu-

duši; tagad rok ārā Stepermani
5, viņi ilgojas arī pēc

saviem «mirušajiem, kas mostas», ēzeļi! — Nelaimīgie

statūti manu sirdsmutiņu ir gluži nomocījuši, un vai Tu

vēl arvien slikti guli? Vai tas tagad, ametista sirsniņ,
ir pat ietekmējis arī Tavu miegu? Es tagad visumā guļu
labāk, jau bijušas 3—4 dienas pēc kārtas, kad neesmu

lietojis nedz bromu, nedz pilienus. Tikai ēstgriba nav

pietiekoši laba, es ēdu par daudz labumus, šķiņķīti, un

tad man vairs negaršo pusdienas un pliekans ēdiens.

Bet visumā es esmu ļoti vesels un mīļš, un labs. Jā, nu

tie statūti: tos sūtot, es nonāktu ar ļaudīm tuvākās at-

tiecībās, mīļmutiņ, drīz jau nāks tikšanās, un tad mēs

paliktu ar tiem kaut cik kontaktā. Tātad, ja tikai viņi

gribēs sūtīt, tas, protams, sagādās dažas grūtības, bet

vai jūs tomēr vislabāk nesameklētu tādus statūtus, ko

jūs varētu pieņemt nepārgrozītus, tos drīz apstiprinātu,
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citādi ar apstiprināšanu ir grūti, iespējams, tos var pa-

visam noraidīt. Katrā ziņā kādam vajag aiziet pie Amat-

nieka uz gubernatora kanceleju (pilī 3. stāvā, Kamļe-

A»p. ry6epuaTopa), viņš paskaidros daudz tāda, kas at-

tieksies uz formu, no viņa daudz kas atkarīgs, jo guber-

nators izdod atsauksmi, uz kuras pamata pa lielākai

daļai apstiprina vai noraida. Pret Amatnieka kungu jā-
izturas ar cieņu, viņš ir laipns kungs. Tad ap to laiku,

kad statūti jau sagatavoti iesniegšanai gubernatoram,
vajadzētu «Phjkckhh BecTHHK» vai «On6aATHHCKHH ahc-

tok» par šo lietu radīt interesi, uzrakstīt rakstu, kas

norāda uz biedrību un ar to draudzīgi un piekrītoši ap-

runājas. Rakstu (labāk vairākus) es varu uzrakstīt. Tik

gludi tā lieta neiet. Nepārgrozītie statūti, pēc kāda jau

apstiprināta krieviskā varianta, pēc gada var tikt gro-

zīti, un grozīt pastāvošos statūtus ir daudz vieglāk nekā

iegūt pilnīgi jaunus, kas labākajā gadījumā var vil-

kties 2—3 gadus. — Tad statūti ir jānoraksta 2 eksem-

plāros, jāuzliek markas — šim nolūkam jums mazliet

jāsamet nauda. Es labprāt visu darīšu par velti, tā jau
arī ir sava veida reklāma; es labprāt sevi padarīšu jums

nepieciešamu. Mīļo sirdsstraumīt, mīļsvēto liesmiņ, bet.

es redzu, ka Tu guli uz dīvāniņa! Vai tad tur nav ne-

vienas gultas? Tu taču tā nemīli, ja kājgalis nav slēgts.
Uz dīvāna taču ir ļoti neērti, Mīļiniņ, vai tad tur ne-

var kā izlīdzēties? Rūpējies, Iniņ, par to, citādi es rai-

zēšos. — Mani ļoti iepriecina tas, ka Tu esi atbrīvoju-
sies no Olgas, bet Tu, mīļo dvēselīt, tādēļ taču nebūsi

pret viņiem bijusi ļauna un auksta; viņi taču ir nabaga
nožēlojami, vientuļi cilvēki, kopš viņi mūs pazaudējuši,
tie ir kļuvuši vēl vientuļāki. Tu pratīsi, manu dziļo,
laipno mutiņ, savienot abus: pati būt brīva, tomēr

laipna, cilvēcīga, nevis dāma. Tu esi tik spējīga pārvēr-
sties un esi tik cēls cilvēks, ka Tev izdosies arī šis aug-
stākais: būt brīvai un lielai, tomēr vienkāršai un labai.

Mana nabaga māsa to nav sapratusi: nebija neviena, kas

viņai pateiktu, ka viņa divkārt ir nokļuvusi uz maldu

ceļa, divās galējībās: tā ir kļuvusi par saltu dāmu un

izšķiedusi, aizsviedusi savu laipnību un sevi tai līdz.

Tu no tā esi izsargājusies, manu silto dvašiņ, bet Tu jau
to redzi no Olgas, cik grūti Tev arī būtu iet īsto ceļu un

atrast sevi. Arī es esmu tāpat gājis, tikai agrāk nekā Tu,

dvēselīt, esmu sevi un mūs mūsos atradis, un tagad es
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redzu, ka ceļš iet vēl tālāk: no sevis pie nabaga vientu-

ļajiem ļaudīm, bet ne vairs uzupurējoties, tas jāatmet,
bet apzināti dodot no sava pāri plūstošā spēka, attīstot,

stiprinot, dodot savu spēku. Bet vēl mēs neesam tik tālu,
tas nozīmē: jāsakrāj mūsu pašu spēki!

Vēstules sākumā pierakstīts:
Kā bezmaksas pielikums šeit pievienoti saskaitīti ma-

tiņi; domājams, ka tikpat daudz matiņu atkal ataugs kop-
būtnes laikā; mīļi arī, un mīļas, saldas bučiņas un pū-
kiņas mīļmutiņai, vēl vairāk nekā matiņu uz galviņas,
labi arī.

3. lappuses augšmalā pierakstīts:

Lielputniņa ekstrā izdevumi: oktobrī: masāža — 25

rubļi; novembrī: masāža — 10 rubļi, grāmatas —- 10

rubļi, lampa — 2,80, tupelītes — 3 rubļi; decembrī: uz-

valks — 7, 80, ēšana — 52. Masāža tātad 35 rubļi.

4. lappuses augšmalā pierakstīts:
Vislabāk būtu, ja «Dienas Lapā» nenonāktu kritika par

slimībām: dilonis un lentenis, vai! tam lasītājam, kurš

tos abus saķer! Arī no lasīšanas var pielipt. —■ Ja

«Dilļonīļ» ir tik labi izgājis cauri, vai nevarētu pamēģi-
nāt arī «Lilijas uz lauka»? Vai «Asins pilīte», mīļput-
niņ, nav pie Tevis?

85.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 25. februārī (9. martā)

25. II 1496 Manu sirsnīgo..
, saņēmu pūkvēstulīti (no

16./1504) un mīļkartīti (18.), pa vidu iztrūkst vēl maza

kartīte. Kartīte ir pat ļoti ātri atnākusi. Tai jau bija jā-
brien cauri dziļajiem sniegiem, tā viegli var nosalt tā-

das mazas pūkkājiņas, un tad netiek vairs tālāk. Mīļ-

sirsnīgo samtmutiņ, Tu jau ļoti labi glabā savu puisīti,
tas vienmēr tiek slavēts labo vēstulīšu dēļ, tas būs tik

ilgi, kamēr aiz pārskatīšanās iznāks viena slikta, un tad

šis pats labais puisītis dabūs pērienu, jo viņš jau pie-

nācīgi izpriecājas, kamēr tiek pūkots. Tu saldo mutiņ,

bet šoreiz Tu esi saslavējusi mazliet par daudz, tik labi

jau nemaz nav. Tad būtu vienīgi dimantpuisīši, bet ir

tikai gaviles par nopelnītiem rubļiem. Tomēr tas viss ir
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taisnība, ko Tu saki par laika posmu pēc cietuma. Mani

nomierina, ka tagad Tu to skaidrāk saproti. Kamēr Tu

nesaprati, es ļoti cietu, jo tik tālu nonāk tikai tad, kad

nesaprot. Es zinu, ka tagad Tu no kopbūtnes arī nepra-

sīsi brīnumus, prasīsi pati no sevis, bet prasīšana no se-

vis Tev ir pārāk jauna, šim nolūkam sevi ļoti labi jā-

pazīst, tādēļ nelolo tomēr lielas cerības, manu debes-

tiņ. — Elektriskā mašīna jau ir laba, es tikai pats esmu

par slinku. Tāpat ar masāžām, pirms nedēļas viņa aiz-

brauca pavisam, bet drīz jau atbrauks mutiņa pati; lie-

lāko tiesu esmu vainīgs, esmu slinks. —- Aprīlim es var-

būt sakārtošu kaut ko no dzejoļiem, ļauj tātad lilijām
vēl augt uz lauka. — Drīzāk atpūties, mīļdvēselīt, ne-

taisi nekādus jaunus darba iedalījumus, bet gan atpūtas
iedalījumus, tad ari miedziņš būs labāks. Vai Tev pa-

līdz maijpuķīšu pilieni? — Kura pēc kārtas «nākošā se-

zona» jau ir «Skanam»1? Mazai piezīmei par to laikrak-

stā tomēr vajadzēja parādīties, tāpat par «Vaideloti».

Bet dariet paši, no tāluma man grūti zināt, kas būtu sa-

kāms. — Tas no Vizuļa
2

un Teodora3
«Mājas Viesī» par

teātri ir uzrakstīts tik ļoti saudzīgi, ka taču nekā nespēj

palīdzēt: sarūsējušu patvāri nevar uzspodrināt ar krē-

juma mērci, bet gan ar salpetrskābi. Laiks šeit vēl ar-

vien ir 10 grādus auksts un daudz snieg. — Vai tad Tu

vēl tagad, februārī, tulkoji kaut ko no «Aspazijas»? Es

nesaprotu. Es tagad nosūtu «Aspaziju» līdz I sējuma bei-

gām. Cik ilgam laikam tur pietiks? Aprīlim vai ari mai-

jam? Vai martā tika ievietota arī kāda daļa no mana

tulkojuma? Žēl, ka Tu kaut ko tādu nekad skaidri ne-

pasāki. Tad es tagad, nemaz nebūtu tālāk gatavojis.
— Nu, mīļo, svēto dvēseles mutiņ, rūpējies par sevi un

esi vesela, mīļa un laba. Daudzas mīļas, saldas bučiņas

visapkārt nokaisītas no puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

86.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 27. februārī (11. martā)

27. II 1494 Manu mīļvienīgo i. ! Šodien nesaņēmu

no dvēselītes nevienu pūkkartīti, un tas uz mani iedar-

bojas ļoti nospiedoši; es, proti, atkal esmu mazliet jūtī-
gāks, lai gan vesels un izgulējies. Tā vietā es tomēr
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saņēmu vēstulīti no mīļā mazā vīreļa 1
, par ko es jau

rakstīju. Liekas, ka viņš mani tiešām mīl un es taču

viņam neesmu nekā mīļa darījis, gluži nekā, es nemaz

nezinu, kā viņš pie tā nonācis; tas mani tikai padara

ļoti laimīgu. Tas ir kaut kas neparasti spēcinošs un pa-

cilājošs, tāda mīla no kāda vīrieša, jo tā taču attiecas

tikai uz mani pašu, katra interese ir izslēgta. Reizē ar

to es saņēmu arī vēstuli no Nīnas, kur tā atkal kā pa-

rasti pļāpā un sajūsminās par savu klubu; labi, ka vi-

ņai ir tāda rotaļlieta, pateicoties tai, viņa varbūt kļūs

nopietna; viņa man ari šķiet nopietnāka. Viņa arī at-

kal stāsta, kā Brencis mani mīlot, bet šodien es tam

vairs negribu ticēt. Tu jau pati, Sirdsiniņ, arī to sacīji
un vispār labāk aptvēri nekā es, kaut gan citādi Tu ļoti
reti kādu cilvēku pareizi uztver (piemēram, māsa to-

mēr stāv daudz augstāk nekā Stučka). Brencim tikai ne-

esot īstas drosmes man rakstīt, viņš rakstot neveikli,

un viņu pārprotot. (Atceries vēl, mīļmutiņ, kā mēs to-

reiz pēc Pleskavas viņa vēstuli uztvērām kā apvaino-

jumu, un viņš tomēr bija labi domājis.) Ja viņš mani

tiešām mīlētu, tad jau tas būtu kaut kas brīnumjauks
un uzliktu man daudz pienākumu. — Šodien tikko te

bija arī mana bijusī skolniece. Viņa grib atkal turpināt
stundas, bet, tā kā galu galā viņai tomēr ir nepatikša-
nas, tad stundas es nodošu māsai. Tu mīļo, no sirds mī-

ļoto dvēseles dvašiņ, vai Tu tikai esi īsti vesela? Pē-

dējo reizi rakstot, Tu vēl nebiji īsti spirgta. Tev vai-

rāk jāatpūšas, sirdsdraudziņ, labāk jārūpējas par sevi,

manu saldo Iniņmutiņ. — Šodien es gaidīju ziņas Zaķa

lietā, bet hekas nepienāca, tātad laikam nekā nebūs bi-

jis. Biju ari pie mērnieka, bet arī nekā neatradu, kā pa-
rasti, viņam nekas nav gatavs, un tomēr es tagad gai-

dīju jau veselas 2 nedēļas, laikam būs gatavs tikai tad,
kad pūkdvēselīte jau būs te. Viņa labāk varēs skatī-

ties oriģinālpuisīti. Ak, bet tikšanās vēl ir tālu, tālu.

Mīļo, svēto mutiņ, bet saņemies jau tagad un rūpējies
labi par sevi. Beidzot taču nāks tikšanās, un tad diviem

mīļiem, labiem Iniņiem jābūt labiem un mīļiem, un ve-

seliem. Ar daudzām mīļām, saldām bučiņām Tavs pui-
sītis.

Atklātnes kreisajā malā vertikāli pierakstīts:
Vai istabas plāniņš? Un vekseļa noraksti; bet mīļi un

labi.
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87.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 11. (24.) martā

11. 111 1481 Manu mīļsirsnīgo zeltprieciņ, ». šodien

atkal nav nevienas pūkkartītes, un tieši šodien tā būtu

tik ļoti patīkama. Kļūst gurdeni ap dūšu, ja tik ilgi jā-
cieš izsalkums. Bet tomēr mīļi un labi, kā lai arī būtu

citādi? Šis slinkumiņa un noguruma laiks, no sirds mī-

ļoto dvēselīt, laikam jau uz Tevi iedarbojas vēl dzi-

ļāk un drūmāk, jo atkal izpalika manas kartītes. Vai

februārī pazudušas daudzas vēstules? — No Tavām vēs-

tulītēm trūkst viena — no 25. II; kartītes turpretī nepa-

zūd nekad. —Es tagad strādāju Zeltiņam
1
,

bet iet ļoti

grūti uz priekšu; pie tam vienīgais darbs tagad ir vecā

caurskatīšana un sakārtošana, jaunu es neesmu uzrak-

stījis gandrīz neko; un tomēr iet tik lēnām un ir tik

riebīgi nenozīmīgs, vismaz pašam no tā nav ne ma-

zākā prieka. Kas tikai būs, kad es uzsākšu ko jaunu?
Līdz šodienai man ir tikai savas 300 rindas. Es drīz tās

sūtīšu Tev, tad Tu, Iniņ, varēsi lēnām caurskatīt un ne-

nozīmīgo izņemt, šo to varbūt arī paturēt «Mēnešrak-

stam». Es, piemēram, vēlreiz pārveidoju «Filistru» (mūsu

pārlabotās redakcijas šeit nav), varbūt tomēr iet cauri

«Mēnešrakstā» vai pie Zeltiņa. — Es biju apsolījis rak-

stīt vēstulīti, bet esmu tik tukšs, ja nekā nesaņemu no

mīļmutiņas, ka vēstulīti varētu piepildīt, augstākais, ar

žēlabām. Mīļo, saldo, no sirds mīļoto pūkiņ, vai tikai

Tu esi mazliet veselāka? Vai esi mazliet atpūtusies? Tu

taču rūpējies labi par sevi, manu svēto mutiņ? Paša

mutiņa nokaisīta ar daudzām saldām tikšanās bučiņām
no mazā puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

88.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 19. martā (1. aprīlī)

19. 111 1473 Rožpavasarsmaržiņ!

Manu jauko, silto saulstariņ, manu smaržvēsmiņ, saldo

Iniņdvēselīt, beidzot taču Tavs puisītis ir mazliet no-

kaunējies un sasparojies uz vēstulītes rakstīšanu; tas
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gan bija jau tīrais kauns, ka vismīļākās paša pūkmla-
tiņas tika barotas ar liesām, mazām kartītēm. Vai tas ir

iespējams, ka pienākušas 7 kartītes pēc kārtas, kā 7

faraona govis, kuras apēdušas visas pūkiņas. Pēriens par
to jau droši vien būs, tas nekur neizpaliks, kaut drī-

zāk to sagaidītu, bet pa to laiku tiek meklēta aizbildi-

nāšanās: tieši ap februāra beigām un marta sākumu bija

briesmīgā steigā jāstrādā pie «Zelta nama». Mazie mīļ-
putniņi ar 2 telegrammām nostrostēja, un tad tika tul-

kots bez žēlastības: pirmajā dienā 60 lappuses, pēc tam

pa 40—30 lappusēm dienā; jau 3. martā visam vaja-

dzēja būt gatavam. Tā iznāca tikai tādas gaisīgas kar-

tītes, bet mutiņas jau būs gluži dusmīgas, lai gan ir mī-

ļas un labas arī. Arī tagad man sēž uz kakla darbs pie

statūtiem, tikai rīt tas būs pilnīgi nobeigts, ļoti daudz

rakstīšanas, jo vajadzīgas taču arī o6r

bflCHHTeAbHafl 3a-

nncKa. (Jums vajag tūlīt, tiklīdz jūs saņemsiet statū-

tus, tos, kā arī o6tsicHHTeAßHbie 3anncKH izlasīt, svītrot

un pārveidot pēc jūsu delegātu vēlēšanās, un tad pir-
mām kārtām statūtus nodot norakstīšanai, jo statūti vi-

siem ir jāparaksta, npomeHne un o6rbSiCHHTeAī>HaH 3a-

nncKa turpretim jāparaksta tikai delegātiem, ko var iz-

darīt arī vēl pēc trešajām lieldienām. Bez tam jums va-

jadzētu vēl, katrā ziņā pirms lieldienām, aiziet uz Kan-

ueAsipjiH Fy6epHaTopa un palūgt, lai Amatnieks vai arī,

kā pienākums tas tieši ir, izskatītu statūtus un pateiktu,
vai gubernators laidīs tos cauri. Tad, ja gubernators
nelaiž, ir velti iesūtīt; jums visādā ziņā jāpieņem gu-
bernatora labojumi un aizrādījumi, citādi diezin vai tiks

apstiprināts.) Manu mīļo Sirdsiniņ, es esmu Tevi galīgi

apkrāvis ar procesa lietām, un tagad vēl šie statūti un

npomenne ministram. Sekretārs šeit saka, diezin vai man

atļaušot mainīt dzīves vietu, varbūt, ja Pēterburgā per-

sonīgi lūgtu. Bet tagad ministrs var drīz pēc lieldienām

aizbraukt atvaļinājumā. Zālīte Pēterburgā varētu uzzi-

nāt, vai iekšlietu ministrs ies atvaļinājumā un kad. Var-

būt tad Tu tomēr varētu turp aizbraukt, sevišķi, ja tas

nekā nemaksā. Vjatkas gubernators gan varbūt it viegli
un katrā ziņā atļautu pārcelties uz MaAMbiJKba, Vjatkas

guberņā. Tur jau aug ābeles, ir daudz siltāks nekā šeit,

bet tikai 3—4 tūkstoši iedzīvotāju, tātad nesalīdzināmi

sliktāka nekā Panevēža. Es uzzināšu vēl ko tuvāk.

— Maija sākumā Tu katrā ziņā varēsi braukt, jau ta-



225

gad Volgas ūdeņi cēlušies, — Istabiņa man tomēr jā-
atstāj, un tas otrais dzīvoklis (2 istabiņas par 4 rub-

ļiem) liekas ir mitrs, vispār bēdīgāks nekā šis un būs

tikai īslaicīgs dzīvoklis. — Par manām stundām (esmu

pasniedzis pavisam astoņas) es saņēmu 4 rubļus, var-

būt līdz maija vidum ienāks vēl daži rubļi. — Mutiņa

gan dēvē puisīti par sirdsasintiņu lāsīti, bet nav bijis

laiciņa atsūtīt dzejolīti par asinslāsīti, un tad vēl žē-

lojas, ka es nesūtu dzejolīšus. Es šajā laikā esmu daudz

strādājis, tad ļoti slinkojis un bijis noguris, tagad at-

kal darbs, un nepavisam netieku pie dzejolīšiem. Bet

vai tad tie nemaz neder, kuri Tev ir, mazdvēselīt: «Saule

riet» un tās citas epigrammas: «Veca dziesma»; «Jums

mūžam neizprast gaviles»; «Nē, nav tās vairs dzejas

saldsērīgās jausmas»? Tad: «Septiņus vēderus pabarot»
(būtu taisni sezonai piemērots!), «Jā, vajdzīgs!» uti, es

domāju, tur ir vēl ļoti daudz dzejolīšu, bet šādi mīļi mazi

putniņi jau brāķē. Taču, kā saka vecā Zēfeldiene: «Bērni,

nebrāķējiet! Ko jūs brāķējat tik daudz?» Man jau gandrīz
bija pāris jaunu dzejolīšu, bet nebija pietiekoši laika. —

Tagad (rīt) es nosūtīšu Zeltiņam kaudzi visādas drazas,

kas lielāko tiesu ir gluži neejoša prece, varbūt Tu izvē-

lēsies kaut ko no tā, piemēram, «Filisters»? — Neraizē-

jies taču, mīļo, saldo mutiņ, ja es nedaudz ļāvu manīt,

ka esmu bēdīgs, tādēļ ka nepienāca neviena vēstulītē; vai

tad Tu nesaproti, ka tas nav nekas bīstams, un, ja Tu

tomēr pat par to uztraucies, tad es nevaru Tev visu rak-

stīt, tad man jāmelo un jānoklusē, un esi droša, ka es to

arī darīšu un tik viltīgi iekārtošu, ka mazie mīļputniņi
nemaz nemanīs, kad kaut kas tiek noklusēts. Tu gribi,
lai es Tev neko neslēptu, lai Tevi cienītu ne mazāk kā

agrāk, un turklāt Tu tomēr spied mani to darīt. Jo Tu

tagad pēdējā laikā nedrīksti uztraukties, būdama tik ļoti

aizņemta ar skraidīšanu un darbiem. Turklāt jau tagad
ceļi ap Novgorodu ir sliktāki, drīz pasts kļūs pavisam

neregulārs. Tagad tas ir ultimāts, mīļo sirdssmaržiņ: «Ne-

uztraukties, citādi nāks nepārtraukti melu plūdi!» No

«Aspazijas» es esmu nosūtījis apmēram 24 lappuses, t. i.,
«Mēnešraksta» 8 lappuses, vairāk nevarēju, bija pārāk
daudz darba pie «Zelta nama». Līdz šim es no «Aspazijas»
neesmu vēl neko tālāk pārtulkojis, bet līdz 3. aprīlim
ceru sagatavot «Mēnešrakstam» 10 lappuses. — Ja tie-

šām ir pazudušas 7 lappuses «Aspazijas», tad tas ir ārkār-
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tīgi nepatīkami, jo es nezinu, kas ir pazudis, un nevaru

aizsūtīt vietā. — Tas ir ļoti jauki, ka Zamuelam ir vieta,

bet mammai katrā ziņā vajag atteikties no pansijas un

arī no lielā dzīvokļa! — Ļoti mīļi no mutiņas, ka kopīgi

izlasīja «Solhaugas» korektūras un tik mīļi uzslavēja! —:
Kādas viltīgas Iniņas, ar Safo! 1

— «Mēnešraksta» marta

numurā Poruks pilnīgi ir iebraucis manā valodā, viņš

vienīgi baidās no vārda «mīla».2 — Mani brīnummīļi aiz-

kustināja, ka mani Asinsiniņi mani tā strostēja 7 kartīšu

dēļ, šādiem mīļiem maziem putniņiem ir jākliedz, jāārdās
kā strazdiem Pleskavā, Rignaigarā. — Ibsenu man nav

laika rakstīt, lai jau paliek, varbūt vēlāk. Ļoti žēl, ka

mutiņa varēs atbraukt tikai maijā. Jociņus Zeltiņam man

vajadzēs rakstīt vienam, bet tas nemaz neveicas, vai Tu

nevari atsūtīt tematus? — Naudiņu Tu vislabāk varētu

noguldīt, nopērkot vērtspapīrus
3

,
piemēram, 5% Rīgas

Hipotēku biedrības ķīlu zīmes par 102 rubļiem (IOIV2)
gabalā, vai Viļņas Agrārbankas ķīlu zīmes — 472% par

94—95 rubļiem. Tad procenti nav jāizņem tā kā no Lat-

viešu biedrības bankas, kurp jāiet personīgi, katra banka,

arī šeit, izmaksā šo vērtspapīru procentus. — Sūti drīzāk

grāmatiņas, kuras es lūdzu, piemēram, «Bimini» un citus

Heines [darbus]. — Droši vien tiek smiets par to mārciņu,
uz kuru mazie putniņi ir tik lepni, vai šī mārciņa nav jau
izlietota? Mīļie putniņi tiek turēti klēpītī un apklāti ar

pūkiņām, un puisīša mīļi glabāti.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Saņēmu veselu mīļo, pūkīgo vēstulīšu lietusgāzīti: 9.,

10
L, 11., ļoti mīļi un labi. 1482, 81., 80.

Šeit būs pāris matiņu mutiņai, bet paši izkrituši, ne iz-

rauti, bet mīļi un labi.

89.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 23. martā (5. aprīlī)

23. 111 1469

Tikšanās putniņ, kādreizējo mājputniņ!

Manu mīļsvētlaimīgo, saulē lidojošo mazo pavasara

putniņ, jau iztālēm es dzirdu it kā baltu aizjūras putniņu
saldu, klusu, priecīgu čivināšanu no tālienes šurpu nā-
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kam. Manu mierinājumiņ, mana vienīgā dzīvība, šodien

Tavas brīnummīļās pūkkartītes (13. un 14.) atkal ir uz-

būrušas īstu kopbūtnes noskaņu. Mana gluži tukšā ista-

biņa ir pilna pūkiņām un ametistiņiem, un mirdzdimanti-

ņiem, un es jūtos priecīgs un stiprs, kaut arī vēl šodien

neesmu labi gulējis un vēl arvien neesmu sācis strādāt.

(Es tomēr ceru šodien nosūtīt statūtus, bet vai beidzot

jau nav par vēlu? Tas mani ļoti kaitina, taču pārcelšanās
mani ļoti novārdzināja.) Šodien tiek rakstīta arī tāda pūk-
vēstulīte, mana mīļā, saldā pūkdvēselīte nebūs dusmīga.
Ja tikai es tagad ieiešu darba sliedēs, tad jau ies, sevišķi,

ja es pat šajās dienās tikai vienu vienīgu reizi esmu lie-

tojis bromu. Kaut arī Tu, nabaga mīļo mutiņ, tikai tik

bieži lietotu [sulfīdu]! Ir labi, ka Tu esi bijusi pie mīļās

mammas un esi viņu paskubinājusi triekt projām pansio-
nārus. Laikam gan viņa atkal ņems mazu dzīvoklīti. Za-

muels arī nu beidzot ir kļuvis patstāvīgs. No zēna vēl iz-

nāks kas krietns. — Vai viņš pirmajos 3 mēnešos iztiks

ar 15 rubļiem, jeb vai būs vajadzīga piemaksa? Kvītītes

par saņemtajiem pērieniņiem ir pareizas, pērieniņi ir at-

stājuši iespaidu un ļoti nākuši par labu šādiem labiem

puisīšiem. Mērnieka puisēns jau ir aizsūtīts un būs jau
arī klāt. Manai nabaga Sirdsiniņai vienīgi būs daudz

skraidīšanu procesa lietā un vēl ar npomenne ministram

un ar statūtiem. Izbraukšanai uz šejieni, zināms, jāno-
saka konkrēta diena. Tu domā 3. maijā; es arī ticu, ka

līdz tam Tu visu būsi pabeigusi (jeb vai Tu esi domājusi
pat jau 3. aprīlī? Tas taču nevarētu notikt, tādēļ ka sta-

tūtus parakstīs 12. aprīlī un vekseļa lieta arī nebūs tik

drīz iesniegta [tiesā]. No brauciena uz Pēterburgu pie mi-

nistra gan nekas neiznāks, lieldienās nekas netiks pie-
ņemts, un varbūt viņš izbrauks pat uz ārzemēm.). Man ir

vēl viens iemesls, kādēļ konkrēti būtu jānoteic izbrauk-

šanas dieniņa. Šeit bieži tiek atļauts, ka vīrs brauc sa-

gaidīt sievu guberņas robežās; tad es arī lūgšu atļauju
aizbraukt līdz MaAMKDKBsr. Mēs tur satiktos un pie izde-

vības apskatītu pilsētiņu (3000 iedzīvotāju); tur ir siltāks,

aug jau ļoti skaisti āboli un citi augļi, kādu šeit nav. Ja

mani nepārcels uz citu guberņu, tad droši vien atstās tai

pašā Vjatkas guberņā. Šai pilsētiņai, protams, ir jābūt
ļoti garlaicīgai. Katrā ziņā mēs abi varam to apskatīt. —

Upe arī ir aizsalusi, naktīs salst līdz 5 grādiem. —- Tātad

es Tev telegrafēšu, kad Tu varēsi izbraukt upes dēļ, kad

tā būs brīva no ledus, un Tu telegrafē tad, kad Tu tiešām



izbrauc, lai es zinātu, kad braukt pretim. Mana saldā,

mīļā, dārgā, svētā pūkmutiņa visa noklāta ar bučiņām
un mīļi pakašāta, un ietīta pūkiņās, un mazā puisīša glās-
tīta.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Mīļai pūkiņai šeit pievienota bārdas šķipsniņa, sasieta

ar garo Ūsiņu.

90.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 25. martā (7. aprīlī)

25. 111 1467 Manu cēlo, dārgo,
..,

šonedēļ gluži izņē-
muma kārtā es tieku labi apgādāts ar daudzām mīļām,
pūkīgām vēstulītēm un kartītēm. Šodien es atkal saņēmu
vienu pūkkartīti (no 16/1475); bet par manu mīļputniņu

pastiņš slikti gādā. Es lasu, mīļdvēselīt, ka Tu arī it kā

būtu sūtījusi telegrammiņu, es neko tamlīdzīgu neesmu

saņēmis; laikam gan Tev pašai vēlāk būs šķitis, ka tas

neatmaksājas. Par npomenne ministram es rakstīju jau

pirms nedēļas. Šeit ir viens kaukāzietis 1, viņš saka, ka

pat Tiflisā esot ļoti lēta dzīve, viņš pazīst apstākļus un

ieteic katrā ziņā braukt uz turieni. Tikai smalkajās peld-
vietās, protams, ir ļoti dārgi, bet tās taču mums nav va-

jadzīgas. Grūti ticams, ka laidīs uz Mazkrieviju, vispār ir

ļoti maz cerību vai, pareizāk sakot, nekādu, ka vispār

laidīs projām. Vai Tu neesi mani mazliet pārpratuši, di-

mantputniņ, dzejolīši droši vien būtu bijuši kā uguns,

bet visapkārt ir ledus lauks, tas būtu pavarda uguns uz

aizsalušā ezera.
2 Bet Tava drosmīgā doma man brīnišķi

gāja pie sirds, Tu esi tik bezbailīga un stipra, Tu mazo,

saldo putniņ, un tik pilna neiedomājamas, pāri plūstošas
mīlas. — «Colu» es izsūtīšu šodien, vienu nodaļu, 12 lap-

puses teksta, tur pietiks «Mājas Viesa» pielikuma 8 lap-

pusēm. Darbs tiešām ir patīkams, man nav jāsteidzas. Aiz-

vakar es apdrošinātā vēstulē nosūtīju statūtus un hu-

moru. — Es jau priecājos, ka mana paša mīļajām mu-

tiņām ir laba veselībiņa, bet sliktais miedziņš mani to-

mēr dara nemierīgu. Mēģini taču atpūsties cik vien iespē-

jams daudz, mīļo, saldo Iniņ. Ja tikai darbs Tevi pārāk
nenomoka, es ļoti baidos par to. Puisīši tagad atkal ir

pavisam labi, veselībiņa ir kārtībā, guļu bez pulveriem,
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tikai mājas režīms nav vēl gluži nokārtots, jo es tikai

vēlu tieku gulēt un atkal agri jāceļas augšā. Taču drīz

tas tiks nokārtots. Mēbelītes arī man būs istabiņā. Jaunās

pusdienas arī ir labas. Vispār, puisītis tiek mīļi glabāts,
lai tikai mutiņa tiktu mīļi glabāta. Bučiņas papilnam tiek

izkaisītas no pašas puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

91.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 26. martā (8. aprīlī)

26. 111 1446 Mīļsirsnīgo ..,
šodien jau gan nav nevienas

mīļas pūkkartītes, taču jau trīs dienas pēc kārtas ir biju-
šas tik mīļas, brīnišķas vēstulītes un kartītes. Tad jau
nepavisam vairs nevar žēloties un kliegt. — Vakar tika

nosūtīts «Cola» vienam numuram, 12 lappuses teksta,

«Mājas Viesī» iznāks 8 lappuses. — Slinkumiņš vēl ar-

vien guļ kaulos, es veicu gandrīz tikai visnepieciešamā-
kos maizes darbus. Pie [humora] neesmu ķēries jau ilgi,
pavisam nezinu, kur paliek laiks, kā tas aiziet. Rīt es

tomēr sākšu atkal nopietnāk strādāt; nepierastās jaunā
dzīvokļa grūtības nu reiz ir jāpārvar. — Vai tikai Tu,

zeltmirdzumiņ, atkal nestrādā par daudz, vai tikai jaukā
paraboliņa par karalienes skūpstu 1

nav pašas pārtulkota?
Es tomēr ceru, ka mīļie, saldie Iniņi strādās tik maz, cik

vien iespējams. — Mums šeit bija viena pamācoša iz-

rāde: organizētās un disciplinētās valsts varas cīņa pret

brīvajiem dabas spēkiem jeb pret trulo masu, kas bija
sagrābusi varu pār ielu; kādā jaukā dienākāds ducis po-

licistu soļoja pa ielām un dzina sev pa priekšu ap 2 duči

govju, pazīstamās ielas govis, par kurām es jau tiku

rakstījis: klaiņošana, diedelēšana un zagšana šiem na-

baga lopiņiem bija aizliegtas, tās tika savaldītas un no-

gādātas Bet šīs blēdīgās bestijas bija tik vil-

tīgas, ka galu galā palika nesodītas, un visa soda nasta

uzgūlās viņu nelaimīgajām saimniecēm, kuras vēlāk sa-

cēla briesmīgu brēku. Turpmāk pa pilsētas ielām un tro-

tuāriem drīkstēšot pastaigāties tikai cilvēki, kazas, zirgi
un suņi; no šī brīža katram atļauts no trotuāra nogrūst

govi — paliekot nesodītam. — Tā šeit dzīvo, mīļputniņ.
Bet labi arī. Daudzas mīļas, saldas bučiņas mīļmutiņai no

puisīša.
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92.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 31. martā (13. aprīlī)

31. 111 1461 Manu mīļzeltaino, starojošo ..,
ir lieliska,

skaista pavasara dieniņa: brīnummīļa vēstulīte un ļoti

bēdīga, sirsnīga pūkkartīte, tik mīļas, tik mīļas ir šādas

kartītes. Šī atkal man liekas vismīļākā, bet, ja nopietni

apskatos, tad tāda ir tikai tā, kuru pēdējo saņemu.Tā man

vienmēr ir, pēdējā pūkkartīte šķiet vismīļākā. Tādas ir

šīs pūkmutiņas, katru dienu viņas raksta arvien mīļāk
un pūkīgāk. Arī lentīti es saņēmu, tā jau ir tieši no sal-

dākajiem, mazajiem putniņiem. Nekad nebiju ievērojis,
ka mazie mīļie putniņi kaut ko tādu nēsātu, bet varbūt

jauna nopirkta? Tomēr katrā ziņā ļoti mīļa un laba, kaut

kas tamlīdzīgs būs jānēsā arī tagad, dzīvojot kopā, ne

tikai vienatnē, mīļo Sirdsiniņ. — Bet, kad vismīļāk glabā,
tad visvairāk palaižas slinkumā un parasti raksta tikai

kartītes, tā arī šodien Tavs puisītis; arī rīt. Nosūtu «As-

pazijas» un «Cola» manuskriptus. — Pie Tevis ir kāds

ievads: «Apdrošināšana] Kurzemē», bet tas nav uzņemts,
vai tas ticis svītrots? 1 Ja nē, tad uzņem vai sūti šurp, lai

es to varētu izlietot krieviski. — Uz mīļo brīnumvēstulīti

es tagad nevaru atbildēt, bet tas tomēr nav taisnība: es

neticu brīnumiem un arī nekad tiem neesmu ticējis. Tā

ir sievišķā ticība, vīrišķā saucas: attīstība, tā ir mana

ticība. Es arī neapsolīju, ka man nebūs slikta oma, bet

gan sacīju: «Es zinu, ka tā nebūs.» Tātad tas nav mans

nopelns, mīļajiem Iniņiem nevajadzētu vienmēr pārprast.

Viņi jau tagad tik bieži un tik pamatīgi ir pārpratuši pašu

mīļos puisīšus, ka drīz sāks bārt, tomēr mīļi arī. Ļoti

priecājos, ka saldās rožsmaržiņas ir tik ļoti pieķērušās
attīstībai un visu slimībiņu fiziskam izskaidrojumam. Nu

tiešām ir jāveicas, un es arī saņemšu dūšu (kā dvēselīte

rakstīja), jo puisīši taču nevar atgriezties pie ticības brī-

numiem. Būs viss, gan sirsnība, gan Iniņi, gan tikšanās.

Tā, manu saldo, dvēselīgo brīnumputniņ, labi arī. Ziņas,

par kurām Tu raksti, jau arī ir labas. Es vēl arvien gaidu,
kādas nepatikšanas manai dvēselītei bija atgadījušās. Tev

nevajadzētu man likt tik ilgi taustīties neziņā. Vai pie-

ņemt pabalstu, vislabāk zināsi Tu pati, tas atkarājas no

veida, kā to piedāvā. Ja nekas tam pretī nerunā, tad
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pieņem, ja tikai saglabājusies šī cieņa. Mīļā, saldā, sir-

snīgā Iniņa labi apgādāta un izgreznota bučiņām un pū-

kiņām no pašas puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

93.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 4. (17.) aprīlī

4. IV 1457 Ametistdimantiņ!

Manu vienīgo mutiņ, manu nabaga mīļoto sirdsdvēselīt,

paldies dievam, ka Tu tomēr neesi tik slimiņa, kā es do-

māju. Nupat saņēmu Tavu mīļo, saldo 24. 111 vēstulīti, tā

ir pilna mīļām domām, vēl vairāk nekā 22. [marta vēs-

tule], skaidrāka un noteiktāka, un bez tam tā ir uzrak-

stīta mazliet spirgtāk, kaut ari slimiņai esot, bet, galve-
nais: tajā teikts, ka neesot bijis nekādas saudzēšanas.

Nu, paldies dievam. Tas ir kas jauns un mani ļoti patī-
kami aizkustina, kaut gan Tu vēl arvien mazliet mēģini

noslēpt slimībiņu, jo 25. jau Tu, saldo dvēselīt, taču vēl

biji tik vājiņa, ka nekā nevarēji ēst. Bet es varu iedo-

māties, mazais mīļputniņš pats 23. un 24. domāja, ka

iesnas neko nenozīmē. Pūkkartīte (25.) mani ļoti nobai-

dīja, un es uzrakstīju nelāga kartītes, arī šodien vēl

jūtos ļoti noguris, neesmu, piemēram, paveicis «Cola»

dienas normu, vispār, visu dienu esmu tikai lasījis un

nēsājis savu nogurumu no viena kakta otrā. Tas man ir

piemērs, cik ļoti nogurdina psihiski satraukumi, nepa-

tīkami, tāpat šīs pēdējās 2 nedēļas, kas mani ievērojami

novājinājušas: īgnums, varbūt arī istaba par maziņu (nav

priekšloga, tas jau izņemts, lai būtu vairāk gaisa, gaišāks
un lai labāk redzētu, ko dara ledus; no mana loga pa-
veras skats uz upi). Tagad kopš vakarrīta nepārtraukti
līst, 3 grādi silts, tas beidzot atstāj iespaidu uz ledu; tikai

ūdens [līmenis] vēl nav cēlies, bet tas izskaidrojams ar

to, ka tas notiek ļoti lēnām; tomēr maija sākumā es ceru

uz brīvu upi. — Šodien mani sevišķi nomierināja Tavs

teiktais, ka Tu tagad vairāk domājot par pašas veselī-

biņu, un, redzot, ka Tu savu influenci esi pacienājusi ar

konjaku un citronu, man kļūst tikpat silti, it kā es pats
būtu ieņēmis sviedrēšanās līdzekli. Tu taču laikam gan
tomēr arī sargājies —■ bet kā gan Tu atkal saaukstējies?
Laikam esi ļoti vājiņa, manu Inputniņ? Labi, ka Tu, sirds-
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ametistiņ, vismaz dūšīgi ēd. Vispirms es rakstīšu par

darījumiem, savā pūkvēstulītē Tu esi skārusi tik daudzas

domas, jau sen Tu neesi tik daudz un tik dziļi saturīgi
rakstījusi, tas mani pārsteidz kā kaut kas pilnīgi jauns,
turklāt tie visi tiešām ir manis paša bērni, tikai svētdie-

nas drānās ar tīri noslaucītiem deguntiņiem un sasukātām

galviņām: mutiņa it atzinīgi novērtējusi mūsu jauno pa-
audzi. Bet acumirklī es jūtos ļoti noguris, uz to atbildēšu

beigās. — Patlaban es sāku tulkot kādu armēņu romānu1
:

kāds armēnis2
to tulko krieviski, bet es no krievu va-

lodas latviski; būs tikai 4 loksnes (170 000 rakstu zīmju),
ir interesants: Turcija ap 1877. gadu, ne karš, bet gata-

vošanās tam. Es to aizsūtīšu, kamēr Tu, dvēselīt, vēl esi

tur, lai tas katrā ziņā tiktu pieņemts. — Šodien no savas

skolnieces es atkal saņēmu 2 rubļus, pavisam pasniegtas
jau 12 stundas, ir uzcītīga, tādēļ stundas ir patīkamas.
Šodien, proti, mums virs galvas strādāja namdari:

lika jaunu grīdu, kas mani ļoti nogurdināja; viņa to sa-

prata un pārtrauca stundu agrāk. — Valdības pabalsta
vēl arvien nav, lai gan aprīlī tas atkal tika gaidīts.
— Nebar labo puisīti par vecajiem zābakiem, Tev taču

jāsaprot, Iniņ, ka šī ligzda nav lielpilsēta, līdzīga Rīgai,
šeit kļūst smieklīgs, ja staigā pārāk smalki, t. i., pēc

Rīgas jēdziena gan tikai pieklājīgi apģērbies. Un tad:

kādēļ man nevajadzīgi jāizšķiež nauda par manu tualeti,

kad man taču tā jātaupa: es reiz gribu pāris mēnešus

būt brīvs no nepatīkamā darba, bet, ja tas nebūs iespē-
jams, mums taču ar visu to būs nepieciešams daudz

naudas un kopdzīvē vēl vairāk manai saldajai, sirsnī-

gajai, vienīgajai rožsmaržiņai. Mums tad vajadzēs la-

bāku dzīvokli, vajadzēs pieņemt kalponi (tās šeit ir

lētas IV2—2 rubļi mēnešalgas), man nav gluži nekā-

das vajadzības, tādēļ taču ir saprotams, ka es pērku ve-

cus zābakus, labāk es mazāk strādāju. Zināms, mīļie

pūkputniņi gan smiesies par šādiem noskrandušiem pui-
šiem, kas grib dēvēties par Iniņiem, bet smalks es taču

neesmu bijis nekad; mīļie ametistputniņi pie tā piera-

dīs vieglāk nekā pie gludajām galviņām, kas nopūkotas
vairs tikai ap ausīm. Es nemaz nezinu, kā tas saderēs

kopā: šādas mirdzošas rožsmaržiņas, pavisam jaunas un

spirgtas kā rīts, bet tām blakus šādi apkašāti rāceņi. Es

ļoti nopriecājos, ka mans saldais zeltdimantiņš atkal ir

tik skaisti uzziedējis, to veicinājis miers, ko Tu tagad

pēc gadiem beidzot atkal vari baudīt; jau tūlīt pēc mūsu
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šķiršanās pagājušā gada jūlijā, augustā, septembrī Tu

kļuvi veselāka un ziedošāka nekā iepriekš. Tad es Tevi

atkal nomocīju ar savām vaimanām un rūpēm, bet ta-

gad, kad es Tevi lieku mierā, atkal uzzied mans baltais

pavasara ziediņš. Es zināju gan, ka es Tevi nomoku ar

saviem prātojumiem, Tu esi skaists, pilnasinīgs cilvēks

dzīvei, es velku Tevi prom no dzīves, it kā tumšā mežā,
kur par dzīvi tikai prāto. Savā būtībā mēs esam dažādi,
un es Tevi vienmēr nomocīšu. Bet es taču gribēju rak-

stīt tikai par darījumiem. — Deglava ceļojums un ce-

ļojuma apraksts
3

gan ir ļoti komisks: viņš iedrošinās

iebraukt tikai Minhenē un paliek vienīgi pie alus un

desiņām, neskaitot īslaicīgu novirzi mākslā, maisīšana

nav, kad paliek, paliek pie viena4! Bet viņš ir godīgs:
rāda sevi tādu, kāds ir, bez aplinkiem saka visu, ko

domā, nav tāds kā, piemēram, Ansbergs, kurš tāpat kā

viszinošais Hēlijs tēlo, balstoties uz sava Bēdekera. — Šī

nabaga meiča, Miķelsone
5
. Jā, nu Jākobsons savu sievu,

šo slimīgo nabaga sieviņu, ir laimīgi dabūjis zem zemes.
6

Es redzēju šīs drāmas sākumu. —■ Nebaries arī, Mīļiniņ,
ka es neesmu aizsūtījis nevienu dzejolīti, Tu jau nezini,
cik noguris es esmu un cik daudz esmu strādājis, un

tad jau es nevaru nekā laba sakārtot, nekas neiznāk.

Tādēļ taču Tev, dvēselīt, vajadzētu atsūtīt dzejoļus, es

tos apstrādātu vai atdzejotu, jo, kad mēs tiksim līdz

mūsu kopdzīvei, ir vēl ļoti grūti nosakāms. — Par Teo-

doru Tu neesi nekā rakstījusi, varēji jau vairākkārt at-

rakstīt; ari tagad Tu neraksti, vai viņam vēl vajag vai.

nē, vai man būtu jāsūta. Viņš taču ir kritiķis, pārāks

par Vizuli, ja viņš lūdzis, man visādā ziņā būtu jādod,

tagad viņš jutīsies apvainots, jo Vizulim es esmu de-

vis tik daudz. Ja es nonāku šādā nelāga stāvoklī, Tu va-

rētu būt par starpnieku. Tagad man pašam viņam jā-
raksta, lai atvainotos. Mīļajām, saldajām pūkrozitēm jā-
turas veselām un jārūpējas par sevi tik mīļi kā līdz

šim, lai tās uzziedētu gluži smaržīgas un krāšņas, arī mī-

ļas un labas. Daudzas mīļas bučiņas un pūkiņas no pui-
sīša.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Par domiņām, par kurām bija rakstīts mīļajā pūkvēs-

tulītē, es rakstīšu nākošajā vēstulē. Nosūtu līdzi rēķi-

niņu un matu saišķīti, daži vēl ir palikuši pāri, mīļi un

labi arī.



234

2. un 3. lappuses augšējās un sānu malās pierakstīts:
Divas domas man sevišķi patika: netieši saņemt, mā-

coties (es varu saņemt tikai tā, viss pārējais ir laupī-

šana, turklāt pat neiespējama). Ņemt līdzi visas vecās

vēstules (es jau tagad baidos, ka Tu lielāko daļu sa-

dedzināsi vai atstāsi tur, un vai Tu izpildīsi manus ne-

mitīgos lūgumus: ņemt līdzi visas grāmatas un papī-

rus?) un vērpt šos pavedienus tālāk. — Varbūt Tu at-

ceries, ka es to gribēju darīt tieši pēc cietuma? Ved

tikai līdzi visas vēstules un grāmatas un nebaidies, ka

es Tevi mocīšu, grāmatas un vēstules man ir nepiecie-
šamas romānam; tā, Mīļiniņ. — Es nevaru aptvert, kā-

dēļ Tu, dvēselīt, negribi, ka es strādāju Zeltiņam: esmu

viņam jau sen apsolījis un tagad nevaru to atsaukt;
vārda neturēšana man kaitēs vēl vairāk. Humoreskas es

tik un tā nerakstīšu, esmu pārāk noguris.

94,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 10. (23.) aprīlī

10. IV 1451 Manu sirsnīgo, .. nu jau otrā diena, kopš

nesaņemu nevienu pūkkartīti, laikam tomēr kāda upe
būs vaļā, pasts, protams, par to, kas uz viņiem attiecas,

zina vismazāk. Šeit ar lielu troksni, bet neizsakāmi gar-

laicīgi svin lieldienas, pirmajā dienā, t. i., pirmajā naktī,

šāva, tad visu nākošo dienu nepārtraukti zvanīja, tā ka

šī plosīšanās dara galvu pilnīgi tukšu; šodien vēl tāpat
zvanīja, bet tagad sīkpilsonis beidzot ir noguris, un man

ir miers. Atskaitot šo labo īpašību, ka viņš nogurst

zvanīdams, šejienes sīkpilsonis spēj uzrādīt maz ko pa-

tīkamu. Viņš ir tik dumjš, ka pat negarlaikojas, ko es

secinu no tā, ka šeit ne par vienu kaušanos vēl nav sa-

stādīts protokols. Un tomēr galveno ielu renstelēs kā

lieldienu gaviļu trofejas guļ spokiem līdzīgi ļaudis, ku-

rus visus policijai nav iespējams novākt, jo tās krāšņo
stādu herbārijam ir arī savas robežas, tas ir pilns līdz

pēdējai vietai. Labi, ka vēl suņi un kazas rūpējas par

apkārtguļoša jiem upuriem, tos līdzcietīgi apošņādami.
No sava loga es redzu ari šūpoles un teātra baraku,
bet tā ir samērā tukša, ja neskaita aktierus, kādu vīru
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ar sievu, bērnu, suni un leijerkasti; pēdējā ģimenes at-

vase, protams, taisa troksni par desmitiem. Ja Tu pie-
skaiti klāt vēl nemitīgo sniegu, lietu, vēju un netīru-

mus, kas pārspēj visu, un manu uz lamāšanos gatavo

noskaņojumu, tad Tev ir īstais priekšstats par lieldienām

Slobodskā. Bet tomēr mīļš un labs, un ļoti pūkīgs cerībā

uz tikšanos, tam taču jānotiek. Mīļie, saldie, mirdzošie

saulstariņi, mani mazie mimozas kukainīši turēsies ve-

seli un labi. Puisītis nežēlo daudzas īsti mīļas, saldas

bučiņas un pūkiņas.

95.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 11. (24.) aprīlī

11. IV 1450 Dimantametistiņ!

Manu saldo, sirsnīgo mimozas kukainīt, dvēseles smar-

žiņ, sirdsmutiņ, šodien saņēmu mīļu, mīļu, tomēr bēdīgu
vēstulīti (30./1461; datumiņi vienmēr ir aplami; jābūt
1462, aiz nepacietības viena dieniņa uzrakstīta par agru);
tā ir nākusi ļoti ilgi, veselas 12 dienas, ilgi nogulējusi
Ņižņijā: no Ņižņijas līdz Slobodskai nākusi 9 dienas,
kad parasti paiet tikai 4 dienas. Bet manam saldajam
samtputniņam nav jābūt bēdīgam, viņam braši jāturas
pret visu un jo sevišķi pret pagātni. Tā man vienmēr

šķiet tikai kā riebīgs kāpurs, kas uzlien uz kakla un ko

ātri aizmet. Tenkas neapklusīs nekad, tās ir nemirstī-

gas kā viss zemais, mēs nevaram tās apklusināt, bet mēs

varam sevi padarīt nejūtīgus pret tām, šim nolūkam

noder pašapziņa un lepnums, mums tikai pašiem jāzina,
ka mēs esam svēti. Mums sevī jāpārvar visi vecie

uzskati, jo tikai šie vecie uzskati mūs padara ievainoja-
mus, jo tie ļaunajam piešķir zināmu nozīmi. Man lie-

kas, jauko dvēseles smaržiņ, ka Tu vēl neesi pārvarē-
jusi vecos dievus, es dažreiz Tevi redzu izmisīgi cīnā-

mies par jauno un skaidro un raujamies prom no sār-

tās miglas; bet es ari redzu, ka sārtā migla mājo tikai

Tavā fantāzijā veca ieraduma dēļ kā vecs, iekalts uz-

skats. Tā ir kā nervoza halucinācija, kas izgaist, kad Tu

jūties vesela, kad Tu droši un silti dusi sava puisīša

mīļajās rokās. Es gribēju par to rakstīt jau daudz agrāk,
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kā atbildi 22. un 24. datuma vēstulītēm un vēl mazliet

agrāk, bet es biju pārāk noguris. Mani pārsteidza Tava

pilnīgi jaunā, skaidrā atziņa par ticēšanu brīnumiem,
ko Tu beidzot atmet; turklāt mani dziļi saviļņoja ari

tas, ka Tu pirmo reizi izrunā kaut ko tādu kā manu no-

pelnu atzīšanu savā attīstībā, tieši šis - negaidītais mani

apdvesis vissiltāk. Bet tas man nav mierinājums nākot-

nei, ka Tu arī pirmoreiz, reāli, ne tikai principā, atzīsti

attīstību, sava krāšņā «es» izveidošanu ar pašas līdzek-

ļiem, no niecīga sākuma; Tu runā par to, ka visu no-

jaukt vēl nenozīmē saprast, ka viss jāuzceļ, un nobeidz

domu ar priekšlikumu (kas jau sen bija mans mīļākais):
vērpt tālāk šos daudzos iesāktos domu pavedienus, teik-

sim, tos sistemātiski kārtot un pilnveidot, ko mēs iesā-

kām jau agrāk un atkal tagadējās vēstulēs. — Tas viss

ir tik skaidrs, drošs, jauns ceļš un izeja, ka turklāt kāda

veca doma, kuru Tu izspēlē pret mani kā neapgāžamu

patiesību, mani varētu pilnīgi samulsināt, ja es pats bieži

nelietotu vecus akmeņus jauna ceļa bruģēšanai. Bet

taisni tas ir aplam, šie vecie akmeņi vairs ilgi netur, un,

kad tie saplaisā, tad pat jaunais ceļš kļūst nelīdzens.

Tā iet arī Tev, mīļo, mīļoto rožsmaržiņ, Tu redzi sārtu

migliņu pat gaišā dienas laikā, actiņas vēl ir pieradu-
šas pie sārtās lampas gaismas. Te, piemēram, būs viena

no Tavām mīļākajām domām (kuru Tu atkārto pat vēl

15. 111 1476 vēstulīte), ka apdāvinātas sievietes spēj no-

nākt pie lietu izpratnes tikai ar krišanu un kļūdīšanos

(it kā godīga sieviete nevarētu būt un palikt apdāvi-
nāta, un it kā visas kritušās sievietes būtu apdāvinātas;

gluži otrādi, kritušās sievietes nav bijušas visapdāvinā-

tākās). Es neatceros nevienu tēzi, kas man personīgi
liktos pretīgāka un objektīvi muļķīgāka, man šķiet, ka

pat spēcīgākais vaislas bullis vēl ilgi nevar tikt dēvēts

par gudru, tādēļ ka gars atkāpjas tur, kur valda miesa,

un otrādi. Bet man arī šķiet, ka šī tēze, kuru visvairāk

iemīļojuši vissīkākie filistri, tādēļ ka tā viņiem ļauj iz-

skatīties par tik gara bagātākiem, par cik tie ir vēršiem

līdzīgāki, alkatīgāki, Tev ļoti kaitē Tavā pašreizējā at-

tīstībā: tā vienmēr saista Tevi pie vecā, liek Tev bai-

dīties no vecā un pārprast jauno. Pat tenkas Tev tādēļ

šķiet nevis tikai migla, bet kaut kas reāls. Ir jau tais-

nība: Tu esi apdāvināta, tātad Tu to uzskati par svarīgu,

jo Tev liekas, ka ir pateikts kas patiess, pret ko Tu to-
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mēr instinktīvi sajūti riebumu. Bet tikai netici šai ve-

cajai muļķībai, un nekas nestāsies ceļā Tavai tīrajai,
godīgajai lietu izpratnei, Tev nebūs nekādu šaubu un

ciešanu, Tu zināsi, ka esi svēta un tomēr apdāvināta,

jā, es pat teiktu: tikai svēts cilvēks var būt īsti apdā-
vināts, t. i., gudrs, lietu izpratne, gudrība, labestība ir

viens. Arī šeit vienīgi domāšana palīdz pret visiem ve-

cajiem spokiem; kas padarīja mūs vienu otram tuvus,
kas attīstīja mūs visvairāk un sagādāja vislielāko prieku,
ja ne skaidrā atziņa, vienmēr pieaugošā mīla, kas taču

dibinājās vienīgi uz garīgu tuvākiepazīšanu un sa-

prašanu? Vai Tu, dvēselīt, pati nejūti, ka Tu esi kļu-
vusi garīgi nozīmīgāka, apdāvinātāka mūsu kopdzīvē,

nozīmīgāka, nekā Tu biji pirms 5 gadiem? Nupat Tu

raksti, tiekot runāts, ka Tu izskatoties skaistāka, apga-
rotāka. Tas taču noticis, pateicoties šai garīgajai kop-

dzīvei, fiziskā bija tikai līdzeklis. Jau tam vien vaja-
dzētu spēt Tev pierādīt, ka tā tēze ir aplama, kura saka,
ka sievietes krišana, t. i., protams, vienīgi tikai fiziskā,
noved pie atziņas. Krišana taču vienmēr saistās ar ne-

atļautā, slepenā, alkatīgā un riebīgā, viesnīcu un cirka

trupu jēdzienu. Caur riebīgo tiek salauzts skaidrais gars,
un Tu tātad saki: tikai salauztais sievietes gars var no-

nākt pie lietu izpratnes. Cik neskaidri turklāt esi do-

mājusi, redzams jau no tā, ka Tu sajūsminies tieši par
šo tēzi — sasniegt atziņu tikai caur krišanu, sakot, cik

skaisti būtu bijis, ja mēs viens otru būtu atraduši jau-
nības zaļoksnībā. Šīs abas tēzes ir pretrunīgas: pirmā
ir vecais, otrā — jaunais, bet mana dvēselīte tos abus

izrunā vienā elpas vilcienā kā pareizus. Saldo, sirsnīgo,

vienīgo Sirdsiniņ, atbrīvojies no vecā, un Tu vairs ne-'

cietīsi tenku dēļ, Tu esi svēta un laba, tas Tev pašai
jāzina, tā kā to zina Tavs puisītis. Un vēl pēdējais par
tenkām: tā gan nav bijis, kā Bērza stāstījusi: Stučka

vienmēr ir jutis pret mani pārāk lielu respektu, lai

teiktu man acīs, ka man vajag Tevi atstāt, vai arī stās-

tītu ko sliktu par Tevi. Mēs ar viņu nekad neesam ne

vārda par Tevi runājuši, nekā tamlīdzīga viņš man ne-

teica arī stacijā'; to nu ir māsa vai arī Bērza pati iz-

domājusi. Neņem šādu pļāpāšanu pie sirds, mīļo, pū-

kīgo saules dvēselīt. Tu taču pietiekoši pazīsti manu

klusēšanu, zini, ka es sevišķi greizsirdīgi glabāju savu

svētumiņu; kā tad es būtu ar kādu runājis par Tavu



238

vērtību vai mazvērtību? Pirmajā laikā, kad mēs vēl ne-

bijām tik labi pazīstami, es, protams, biju dzirdējis daudz

slikta, tomēr tik tieši mēģinājumi mani atrunāt netika

izdarīti, visi laikam zināja, ka tas nekā nelīdzētu, un

toreiz laikam neviens to neuzskatīja par nopietnību. Vie-

nīgais, ko iedrošinājās šādi ļaudis kā Stučkas, bija tas,

ka viņi par mani izplatīja runas, acīs teikt viņi neiedro-

šinājās neko. Citādi viņi darīja visu, lai mani pazudi-
nātu, bet es tagad dzīvoju varbūt vēl vairāk nekā agrāk.
Un mēs dzīvosim vēl vairāk, Tu, saldo, pūkīgo prin-
cesīt Rožsmaržiņ, Tu, dvēselīgo sirds saulīt, manu mī-

ļoto mutiņ. Mūs tik drīz nepazudinās, mums ir tik bries-

mīgi daudz dzīvības spēka, neskatoties uz to, ka mēs

tik bieži sūdzamies par savu nespēku: mēs visu mērojam
ar pārāk lielu mērogu, tādēļ paši sevi neapmierinām,
svēto, vienīgo Iniņ. —Tagad es arī esmu mēģinājis mazmīļ-

putniņu mierināt, tādēļ ka tas man izsūdzēja savas bēdas;

mierinājums skan pārāk salti un prātīgi, bet vienīgi do-

māšana un zināšanas mums var palīdzēt, mums vairāk

jāiepazīst pašiem sevi un vienam otru un atkal jāpār-
var visas bēdas. -— Ak tā, Tu vēl jautā, kuru māsa man

būtu izraudzījusi? Es diezin vai jautāšu. Bet iespējams,
ka tā taču bija Nīna, kuru māsa tik ļoti dievināja;
tā es nonāktu māsas pakļautībā, bet nu šķiet, ka viņa

emancipējusi pati savu dievinātāju. Slikti māsa mani

pazina, ja viņa domāja, ka, pakļautībā nonācis, mazvēr-

tīgs, atkarīgs gars varētu mani apmierināt! Starp vi-

sām, mūsu pazīstamajām meičām man nebija līdzvēr-

tīga gara, tādēļ mums vajadzēja vienam otru atrast.

Māsa to nesaprata. Viņa laikam nesaprot mani arī ta-

gad; par tuvināšanos pilnīgi nav runas. — Mīļajai, sal-

dajai Iniņai nav jābūt bēdīgai, tikšanās, tikšanās! — Bet

tagad par darījumiem: ja vekseļa lietu nevarēsi nokār-

tot, lai paliek. — Vai pienāks otrs izdevīgs brīdis, tas

ir liels jautājums. Ar Zālīti, katrā gadījumā, mēs ne-

varam daudz rēķināties, nabaga zēns taču pats nekā ne-

var darīt; viņam taču tiešām jātaupa. Mēs

ne 60, ne arī 30 rubļus; atkal būs mazliet jāskopojas;
bet šeit tas ir viegli, viss lēts un viss vienkāršs, bez

liekām ārišķībām. — Pusels Plātesu drīz izģērbs pilnīgi
kailu: agrāk «Dienas Lapai» bija 2000 abonentu un to-

mēr iztika, bet tagad ar 5000 abonentiem tā jāslēdz. Tā-

pat ir ar «Mājas Viesi». Vai tad neviens nevar Plāte-
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sam pateikt, ka ekspedīcija viņu apzog? Muļķītis grib

no līdzstrādniekiem ietaupīt kapeikas, kur ekspedīcija

nozog ap 100 rubļu. Ja Plātess visu pārdos, tad laikam

gan nāks Bergs un Buklevics, un tad mēs paliksim uz

sēkļa. Tas vienmēr jāpatur prātā. Tādēļ man ļoti žēl,
ka Tu man neatļāvi strādāt Zeltiņam: tomēr būtu zi-

nāms kontakts. — Arons arī nav nekā atbildējis; Niedra

arī ne. —
Šodien es izsūtu «Cola di Rienci» un reizē

ar to armēņu romāna sākumu, ļoti saistošs, to sarakstījis
kāds pazīstams armēņu rakstnieks no Konstantinopoles,
varbūt vari to ievietot «Dienas Lapā». Katrā ziņā pa-

mēģini, Iniņ. Tas pievilks. — Teodoram es nerakstīšu.

Viņš, kā liekas, apvaicājās tikai toreiz, pagājušajā ru-

denī, bet tagad pavasarī ne, un tad jau pēc atteikuma

es nevaru sūtīt. Jociņš par marmora trepēm
2

ir ļoti labs

un mīļš.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Šādus svārciņus, kāds ir šis pavedieniņš, puisītis pat-

laban valkā.

6. lappuses augšmalā pierakstīts:
Mīļajiem, saulainajiem mimozas putniņiem jābūt mī-

ļiem, ne bēdīgiem, labi jāpošas uz tikšanos, tikšanos,

manu Iniņ, manu mutiņ. Daudzas, daudzas bučiņas no

puisīša.

96.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 13. (26.) aprīlī

13. IV 1448 Manu zeltpriēciņ, mīļo mierinājuma put-

niņ, ..
nav nekā jauna ko pastāstīt. Tas, protams, Tevi

nepārsteigs, tomēr ir garlaicīgi. Pūkiņas un kartītes ne-

var pienākt (pasts no Pēterburgas gan pienāca), un tik

bieži nav gluži nekā ko rakstīt. — Tagad es atceros,
ka armēņu romānam biju aizmirsis autora uzvārdu: šo

vīru sauc — Atrpets. Es nosūtu arī dažas rindas romāna

ievadam. Pa šo laiku turpinu «Colu». — Es mēģinu sev

izskaidrot, ka Iniņa taču nebūs aizmirsusi rakstīt humo-

rus. Bet tiklīdz es gribu pie tiem pieķerties, tā man to-

mēr pietrūkst patikas un ir vēl zināmas bailes, Tādēļ es
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ierokos tulkojumos tā, ka ārā rēgojas tikai pāris matu

šķipsniņas. Par dzejoļiem vispār nav ko domāt. Varbūt

man izdosies pastrādāt vienai nedēļai uz priekšu, tā, lai

es būtu brīvāks, kad atbrauks mīļmierinājumiņš. Ledus

ir nedrošs, jau kopš nedēļas neviens nestaigā tam pāri,
tomēr tas vēl neiziet. Es sāku pats sevi garlaikot: esmu

līdzīgs mašīnai, jauns, uzlabots Remingtons, kura ne ti-

kai raksta, bet pati arī diktē un tulko. Es vairs neatce-

ros, kad es būtu atļāvies tādu luksusu kā kādu saprā-

tīgu domu. Visiem ēzeļiem filistriem atļauts domāt, un

viņiem tam ir laiks, un citi, vēl lielāki ēzeļi, sajūsmi-
nās par viņu seklumu. Mums jāraksta rindas, bez jē-
gas, tikai ar daudzām rakstu zīmēm, 40 000 rakstu zīmju
nozīmē 5 rubļus. Bet tas man vēl jāsaucot par laimi, ti-

kai tad man pietrūkst mērauklas tam, kas nav laime.

Kopdzīve visu izmainīs, jo tā izdzēsīs pelēko krāsu, kas

taču ir visšausmīgākā; tad, paceļot galvu no mašīnas,
acīm vairs nevajadzēs skatīt lēkājošos burtus, bet gan

baltas pūkiņas, gluži baltas. Neesmu šodien izdomājis
nevienu jociņu, bet rīt atkal būs. Es pats taču neesmu

pelēks. Te lejā plūcas pāris puisēnu un nejauki brēc.

Tas arī nenozīmē pelēku. Tā kliegt vēl spēj ari Tavs

puisēns, un Tu būsi pārsteigta dzirdot, kā viņš kliegs,

pēc tam kad veselu gadu tam bijis jāklusē. Bet tagad
daudzas mīļas, saldas bučiņas un pūkiņas no puisīša.

97.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 16. (29.) aprīlī

16. IV 1445 Mīļdimantiņ, ..
šodien sestdieniņa it ne-

maz nav priekš saviem Iniņiem, atsūtīta maza kartīte,

ļoti pūksirsnīga, ļoti steidzīga, tikai pāris mīļu vārdiņu
ko pasacīt. Tā jau aizsteigusies priekšā vēstulītēm, kas,

ziņām piekrautas, nevar tik drīz tikt uz priekšu. Pūk-

kartīte, proti, ir no 5./1456, kamēr vēstulīte, kura, kā

tiek sacīts, esot izsūtīta 4./57, vēl nav pienākusi, tāpat

kā kartīte no 3. Tā es arī vēl īsti nezinu, vai nelaimīgie
statūti nonākuši galā vai ne; tie bija apdrošināti un

izsūtīti 24. 111. Tu, protams, runā par sapulci statūtu dēļ,
bet arī žēlojies, ka 24. 111 vēstulīte iztrūkstot. — īlpoine-
trae ministram Tev gan vēl vajadzētu mēģināt nosūtīt
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no Rīgas. Vekseļa lieta turpretim lai paliek, tas ir, no-

dod to advokātam. — Vienu es nesaprotu: kā «Cola di

Rienci» var būt nonācis galā 5. IV, ja es taču to izsū-

tīju tikai 1. IV? Vai tā nav pārskatīšanās? īsākais laiks,

kurā kāda vēstule līdz šim pienākusi, vasarā, bija 6 die-

nas! — Tagad jau Tev redakcijā būs mazliet vairāk

miera, jo Deglavs ir atgriezies, bet tagad Tev jāgatavo-

jas savam ceļojumam, kas Tev sagādās daudz skraidī-

šanas. Telegrafē, kurā dienā Tu izbrauc, es gribētu
braukt Tev pretī Vjatkas guberņas robežās, tas nozīmē

apmēram 500 verstis ar kuģi, tam nolūkam man vis-

pirms jādabū atļauja no gubernatora. Tiklīdz upe būs

izgājusi, es telegrafēšu, tad Tu varēsi izbraukt, kad vien

būsi kārtībā ar darīšanām. Tūlīt pēc ledus iziešanas

sāksies navigācija. Drīz es Tev, dvēselīt, rakstīšu tikai

vēstulītes, tad pavisam izbeigšu rakstīt, tādēļ ka pēc
20. IV uzrakstītās vēstules Tevi Rīgā vairs nesastaps. Šo-

dien es nosūtu romāna tulkojumu. — Kā saņemšu Tavu

vēstulīti, tā rakstīšu sīkāk. Mīļo rožsmaržiņ, esi vesela un

turies braši! Daudz mīļu pūkiņu un bučiņu no saviem

mīļajiem puisīšiem, mīļi, mīļi, mīļi.

98.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 17. (30.) aprīli

17. IV 1444 Mīļputniņ!

Manu mīļo princesīt Rožsmaržiņ, saules mirdzumiņ,

kvēlojošo straumīt, beidzot man ir tā mīļā vēstulīte, kurai

ir 3 dažādi datumiņi, bet ļoti mīļa un pūkīga, un apgā-
dāta ar pūkmatiņiem glaimošanai. Proti, šie 3 datumiņi
ir: pasta zīmogs — 4. IV, uzrakstīta 3. IV, un pūkdatu-
miņš — 1457 (t. i., 4. IV). Tā katrā ziņā ir laba un at-

lidojusi ar gluži nogurušiem spārniņiem no 14 dienu ilgā

lidojuma. No 4. IV 1457 tad nu vēl iztrūktu viena pūk-
kartīte, bet no apsolītajām pūkiņām netrūkst nekas: tiek

ļoti pūkots un labi glabāts, un šīs daudzās kartītes taču

ir tikai atbalss no manām tikpat daudzajām kartītēm un

nogurumiņa. Es arī esmu noguris, vismaz to pieņemu

par galveno iemeslu, kādēļ nespēju neko uzsākt; dažreiz,
kad esmu īsti sentimentāls, es tās saucu par ilgām, bet tas

ir pārāk skaists vārds, un Tev nevajag šo vārdu veltīgi
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lietot! Esmu pilnīgi tādā noskaņojumā, lai justu līdz vi-

siem nogurušajiem. Nabaga Zālīte arī ir noguris no lielās

naudas maksāšanas; viņam ir savāda nelaime: toreiz viņš
gluži par neko Keivičam samaksāja 100 rubļus, tagad
nekrietnais Beķeris izspiež no viņa 250, tie abi vismaz ir

advokāti, kuri ir zvērināti un pie tam darbā pieņemti iz-

spiedēji un blēži, bet te pat kaut kāds šaubīgs sūda pa-
vārs

1
arī iedrošinās viņu plucināt, it kā viņš tiešām

būtu zālīte
2

vai salātgalva! Tā jau viņš īsā laikā ir pa-

zaudējis ne tikai 500, bet 700, gandrīz 1000 rubļus. Plā-

tess arī ir smalks klients, kas saviem nabaga kalpotājiem
liek maksāt, kamēr laikrakstu un tā peļņu taču patur

viņš vai vismaz Pusels, katrā ziņā ne Zālīte. Tā ir viena

jauka sabiedrība, viltīga banda un meļi. Savādi arī ir, ka

tik skopais Zālīte upurē simtus šajā lietā, no kuras vi-

ņam nav nekāda tieša labuma; nedz viņš, nedz Balodis

nav kļuvuši no laikraksta bagāti. Arvien vairāk es ap-

zinos, ka tomēr neesmu viņu īsti novērtējis, aiz biezās,

pelēkās, ietiepīgās viduvējības, pat ne nekrietnības kār-

tas, tikai potencētas diferencētas muļķības, slēpjas naudas

gabals, nevis vesels imperiāls, tomēr vismaz zelta 5-rub-

lis. Tā ir nelaime, ka, tiklīdz cilvēks, kaut arī tikai maz-

liet, ieskatās ideju pasaulē, viņš tūlīt ir materiāli pazudis.
Tikai blēdis var turēties, un tikai bagātais var atļauties

idejas, bet parasti viņa gaume ir par izglītotu, lai pie-
ņemtu idejas, sajauktas ar pietiekošu daudzumu destilētā

ūdens, ja viņš var baudīt nesajauktu vīnu, no mucas,

svaigu. No šī piemēra Tu, dvēselīt, redzi, ka es vēl ilgi
varētu tā pļāpāt, tātad pietiek. — Tikai nākotni Tu, Iniņ,

iztēlo rožainās krāsās, izpušķotu ar mirdzošām vara
lU

un IV2, un pat 2V2 kapeikām par rindu, tā ka es varu iedo-

māties tikai Vjatkas sievietes, kas arī apkārušās ar monē-

tām. Ir taisnība: daudzas spīdošas kapeikas, pa starpām arī

sudraba un pāris zelta, te krājas, bet tās nav tik viegli

noraujamas. Un tad man jau sāp pirksti. Pie katras rin-

das un tās kapeikas paliek arī kaut kas no dvēseles vai,

vienkārši sakot: sūdi. Pat no tā arī nogurst, lai arī cik

komiski tas neizklausītos. Vai mēs abi varēsim sarakstīt

tos 50 rubļus, ko Tu esi izrēķinājusi kā nepieciešamus?

V2loksnes atdzejojumu, oriģināldarbu, kritiku nepavisam

nav mazāk, nekā mēs esam veikuši līdz šim; mans pen-

suras vienmēr bija tikai V 2loksnes, pat tikai 500—600

rindu, t. i., !A loksnes, 1000 rindu, t. i., V2loksnes, jau ir

ļoti grūti veicamas. Labi, mēs dalīsim darbu uz pusēm,
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t. i., lU loksnes mēnesī katram. Par to honorārs būtu

12V2 rubļu, ne 20 rubļu, kā Tu, dvēselīt, rēķini. Oriģināl-
darbus mēs nevaram dot katru mēnesi, tātad, ja oriģināl-
darbs arī dotu vairāk nekā 12V2 rubļu, teiksim, 20, tad

I II

caurmēra par to tomēr būs tikko 15 rubļi+lo par «Aspa-
-111 IV

ziju» +10 par tieslietu jautājumiem '+10 par «Cola di

I II

Rienci» =45. Rēķinot darba laiku, tas nozīmē: 2+V2+J
111 IV

r

+l(
1
/2) + 11/2l 1/2 =51/2 (—4V2) stundas. Ja mēs vēl gribam

tos iztrūkstošos 5 rubļus, tad vēl jārēķinās vismaz ar V2
stundu darba, tātad 6 (5) stundas, t. i-, katras 3 stundas

maizes darbs (beidzot, amatniecības darbus Tu taču strādā

vēl lēnāk nekā es, tā nāktu Tev klāt vēl viena lieka

stunda). Tad vēl: ar 30 rubļiem mēs neiztiksim. Es jau
tagad viens pats iztērēju 20 rubļu, un es sev patiešām

neatļaujos nekādu luksusu: bez mārciņas ābolu pagājušā
gadā un 2 mārciņām šķiņķa tagad es neesmu nekā no kā-

rumiem pircis; drānas arī tikai šīs vienas. Bet, kad at-

brauksi Tu, manu Sirdsiniņ, manu patieso princesit Rož-

smaržiņ, tad taču būs citādi; kopdzīve ir vajadzīga, un

tai jābūt, lai divi putniņi, sākot no vismazākajiem mimo-

zas putniņiem līdz pat lielajām resnajām zostiņām, uzba-

rotos. Vai mēs paši iztiksim bez 50 rubļiem, ir liels jau-
tājums, mammu nemaz nerēķinot. Tas nozīmē, mums vi-

siem tad vajadzētu, mazākais, 70 rubļu. Tā kā liekas

gandrīz neiespējami dienā strādāt vēl vairāk nekā 3—4

stundas, tad mēs ne tikai neko neiekrāsim (par to es kop-
būtnes laikā nekad neesmu domājis), bet iztērēsim krietnu

summu no agrāk atliktā. Tas ari nebūtu visļaunākais, bet

kad gan Tu, manu gurdeno zelta sproggalvīt, manu vie-

nīgo, saldo dzīvībiņ, kad gan Tu lai atpūties? Līdz nogu-
rumam Tu esi strādājusi šajās pelēkās ikdienas dzirnavās

un spaidu iestādē, kas ari mani ir izspiedusi! 3—4 stun-

das saspringta darba šeit, tas ir tas pats, ko Tu strādāji

tur, tikai tur Tev vajadzēja daudz laika zaudēt ar pļāpām,

tādēļ Tev liekas, ka tur bija garāks darba laiks. Bet tā

nedrīkst būt, ka Tev šeit atpūtas vietā būtu jānomokās.
Tātad mums neko nelīdzēs apsolītie 60—70 rubļi mēnesī,
tie ir kā Francijai apsolītā Maroka, tā vispirms jāiekaro,
bet šim nolūkam nepietiek spēku. Es ari viens tikko vairs
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spēju strādāt tās 6 vai 5 stundas jeb nopelnīt 45—50

rubļu naudas. — Priekšlikums braukt uz Parīzi jau būtu

ļoti jauks, mana mazā samtpūkiņa varētu mazliet papel-
dēties saulītē un priekā, bet vai tas Tevi nenogurdinās?
Es jau esmu gaidījis gadu, gaidīšu vēl ilgāk, man jau ir

droša valdības piešķirta vieta, kaut arī bez algas. — Ari

naudas jautājums būtu pārvarams: es mazliet paskopotos,
ķertos pie maizes darba, mazliet pieskartos kapitālam;
beidzot jau ir arī mazliet honorāra, kaut gan ļoti maz.

Ceļojums izmaksātu — es nezinu, cik tas izmaksātu —

100 vai 200 rubļu (Tu jau arī kaut ko nopirktu). — No

Zālītes Tu dabūtu 50 rubļus, Tu uzrakstītu 1000—2000

rindu, tas ir līdz 60 rubļiem, tad varbūt būtu jāpiemaksā
tikai 100 rubļi. Bet tieši 100 rubļus Tu arī varētu izdot

savai veselībiņai. Ir tikai viens, kas būtu ļoti no svara:

Tu, mīļo dvēseles smaržiņ, ļoti uzjautrinātos, iegūtu dau-

dzus jaunus iespaidus, atgūtu garīgo līdzsvaru un varbūt

pilnīgi atveseļotos līdz agrākajiem spēkiem, šāda izde-

vība neatkārtosies, izņemot to, ka var piedāvāt kaut ko

līdzīgu Berlīnei vai Pēterburgai. To vajag apsvērt, man

tas nāk pārāk pēkšņi. Tu gan par to vēl rakstīsi, sirds-

ametistiņ, saldsmaržiņ. Ja Tu brauc šurp tūlīt, mīļo sau-

līt, tad no Reklāma ved līdzi sekojošo: Aeschilos, Sop-
hokles un Eiripides — visas drāmas. Tāpat nopērc Sha-

kespeare lēto izdevumu vienā sējumā par 3 markām, Ja-

kobovska «Labāko jaunāko dzejnieku jaunās dziesmas»

par 10 feniņiem, Zīmaņa izdevniecība, Berlīnē. Ja Tu ne-

brauc tūlīt, Iniņ, tad atsūti man tās pirms savas aizbrauk-

šanas, tā es mazāk garlaikošos. Arī revīzijas ziņojumu par
Amatnieku kasi, ko sastādījis valdības revidents Envolds,

visādā ziņā dabū un atsūti man. Arī visas mūsu un citu

vēstules, un visus manuskriptus ved līdzi, nesadedzini

nekā un nekā neatstāj, Iniņ. Es jau gan ļoti bēdāšos, ja
Tu drīz neatbrauksi, vienīgo Iniņ, bet es taču priecāšos
vēl vairāk, ja tas Tev palīdzētu Parīzē iegūt jaunus iespai-
dus. — Atsūti man Zālītes adresi, es gribētu aizrakstīt

nabaga vīram. — Labi, ka statūti tomēr nonākuši galā, bet

līdz li. IV jums nebūs iespējams tikt galā ar norakstī-

šanu, ja tie tikai 5. tika apspriesti; vai galvenā sapulce
nenotiks vēlāk? Vai tikai Tu visu labi iegaumēji no ma-

nām agrākajām vēstulēm, kā jums jārīkojas ar statūtu

iesniegšanu? — Tu mani ļoti apbēdināji, mīļdvēselīt, hu-

moru un dzejoļu dēļ
3
: es izvilku to draņķi, kas man jau

kopš gadiem gulēja burtnīcās, un sakārtoju Zeltiņa Zob-
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gala kalendāram, ja Tu viņam to nedod, tad tas nekur

citur neder. Es to varēju nodot tikai viņam. Ja Tu viņam

nedod, tad sūti man visu atpakaļ. Es Tev lūdzu to, mīļo

Iniņ, un ceru, ka Tu manu lūgumu nenoraidīsi. Es tad

atlasīšu, kas varbūt varētu noderēt Zālītēm vai būtu pār-

strādājams viņa nolūkiem. Zālītēm es biju domājis tikai

2, 3 dzejoļus, piemēram, «Filistrs» (ko viņam nelaiž cauri),
«Grēcnieks un taisnais», varbūt vēl pielikumu «Pieviltais

velns» un epigrammu «Vilks un auns». Visu citu iespiest
«Mēnešrakstā» ar manu vārdu būtu tīrā blamāža. Pie

Zeltiņa tas iet bez vārda, turklāt kā vienkāršs joks bez

dzejiskas pretenzijas, un var tātad aiziet kā prece, neska-

toties, vai tiek apmaksāts vai ne. Starp citu, Zeltiņš maksā

pusi tūlīt pie saņemšanas, tātad par zaudējumiem nevar

būt runas. Tu dod viņam pa rindām un saņem par rindu

1 kapeiku vai 2 kapeikas. Inflant. prozas stāstu (malē-
niešu), kas ir pārtulkots, pats par sevi saprotams, dod

taču Zeltiņam. Vēl arvien es arī nesaprotu, kas Zālītēm

var būt pret to, ka es nevēlos viņam dot draņķa preci, bet

draņķi atdodu citiem, ir jābūt arī literāriem smilšu kal-

niem, kur tiek izgāztas ielu saslaukas. Ja Tu man netaisi

reklāmu, mīļputniņ, tad arī blamāža Tev man nav jātaisa.
Vai Tu jokus nesaproti, dvēselīt, jeb vai negribi piedalī-
ties manos netīrajos darījumos? Manai lietai ar Zeltiņu
var dot arī citu nosaukumu, varbūt «mēslojamo līdzekļu

pārdošana», Iniņas pārbaudīta «fosfora satura analīze mēs-

los, kas nelielā daudzumā lēti pārdoti nabaga Zelta no-

ņēmējiem4
». Dod, mīļo Iniņ, visādā ziņā dodkaut vai lie-

lāko pusi Zeltiņam, tos 3 augšā minētos dzejoļus paturi,
bet pārējos nekādā gadījumā neievieto «Mēnešrakstā»,

bet sūti man atpakaļ. Tu taču esi izbrāķējusi tādus dze-

joļus kā: «Jau saule riet», «Saldsērīgās jausmas priecī-
giem ļaudīm», un tagad Tu gribi uzņemt tīrus niekus. Tu

jau, protams, esi tos slavējusi, bet jo sliktāk, kā puisītis
saka, jo puisītis nav muļķa puisītis, bet arī pūkīgs, un

viņš arī mutiņu ļoti pūķos, kad tā atlidos atpakaļ no Pa-

rīzes. Tiek jau izdomātas jaunas pūkiņas, pavisam ne-

dzirdēti mīkstas un samtainas, dvēseles liesmiņai, prince-
sītei Rožsmaržiņai kopdzīvē jātiek labi glabātai, to ap-
sola puisītis.. Daudz mīļu, saldu bučiņu Tev, mīļo dvē-

selīt, no puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.
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Pielikums vēstulei uz atsevišķas lapiņas:

«Diloņa» prozas daļu dod Zeltiņam, bet tikai tad, ja Tu

dod arī kaut ko vārsmās, citādi met to prom; neviens,

protams, nesapratīs, ja jau Tu nesaprati; es esmu par

daudz turējies pie «Diloņa», vajadzētu tikai šad un tad

iekaisīt pa «Diloņa» vārdam, bet man nav melnraksta, un

es nevaru pārveidot. «Ko dzejojat arī jūs» neuzņem. —

Blaumanim apskatam, zināms, dod, tā ir laba reklāma. Rīt

es dažus uzrakstīšu un aizsūtīšu, šodien esmu noguris,
maz gulējis — tās pašas ildziņas. Bet, domājams, Tu jau
būsi ko iedevusi, līdz saņemsi šo. — Mīļmazajai, vienī-

gajai Iniņai, no sirds mīļotajai dvēselītei, princesītei Rož-

smaržiņai jāatpūšas un tad jālido uz tikšanos, mīļi, mīļi,
mīļi. Puisītim bučiņu un pūkiņu papilnam.

Vēstules sākumā pierakstīts:

Šodien tik daudz sapļāpāts tādēļ, ka sen jau nav bijusi
izdevība runāt. Bet tomēr mīļi.

Es esmu ļoti noguris, vajadzēja saplēst jau divas ap-

loksnes tādēļ, ka es sabojāju adresi, piem., «B jtēpjdaaņao
«3. riAeKinaHa»», bet tomēr mīļi.

4. lapas otrā pusē vertikāli pierakstīts:

Daudz mīļu, saldu bučiņu Tev, mīļo dvēselīt, no pui-
sīša, mīļi, mīļi, mīļi.

99.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 19. aprīlī (2. maijā)

19. IV 1442 Dvēselīt!

Mīļo, saldsmaržīgG Rožiniņ, kā šķiņķi ēd, tā dziesmu

dzied, un šodien dziesmiņa tiek dziedāta mutiņai, atlido

putniņš ar šķiņķīti knābītī. — Ir pienācis viss 8 mārciņu

sūtījums: šķiņķītis, sieriņš, ļoti skaists, tādu var ēst mār-

ciņām, nekļūstot par siera kukainīti, ļoti izšķērdīgi, šoko-

lādīte, bet laba, zāles (kaut ko līdzīgu es esmu jau lie-

tojis, tās vairs nav tās jaunās zāles, ko Tev Beldavs di-

vas reizes parakstīja), Heine (vēl līdz 5. maijam atdze-
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jošu «Bimini») un viena pavisam maza, bet pavisam mīļa
zīmīte. Šodien nav pienākusi neviena pūkkartīte, un arī

4. IV [kartīte] vēl iztrūkst, — Šeit būs pievienotas 4

armēņu romāna lapas, laikam aizmirstas: ieliec tās atbil-

stošajā vietā un sanumurē no jauna, kā vajadzīgs. Tālāk

es to tagad nesūtīšu, iekams nesaņemšu no Tevis atbildi.

Tāpat es netulkošu tālāk «Colu», to jau laikam iespiedīs
tikai nākošajā gadsimtā. — lekostais šķiņķītis un sieriņš

tiek ēsts, bet par biezumu netiek galvots, un arī lielīšanās

šeit nav gluži vietā. — Miedziņš pa to laiku pamazām ir

kļuvis sliktāks, tikai tas labums, ka miega zāles es saņemu

par velti. Upe jau ir gandrīz pilnīgi izgājusi, tomēr tas

vēl nav sevišķi liels mierinājums; Tavas darīšanas taču

Tevi ļoti ilgi aizkavēs. — Ko tu, dvēseles smaržiņ, vēl

varētu ņemt līdzi: utenī vai caur pazīstamiem nopērc Ba-

rona «Daiņas» un arī kādu Puškaiša-Lerha vai Brīvzem-

nieka pasaku krājumu. Pie Treilanda Tu tomēr neesi bi-

jusi, neraugoties uz maniem lūgumiem, varbūt tur būtu

varēts dabūt par velti, vēlāk atsūtot atpakaļ. Neaizmirsti

paņemt līdzi arī «Vidzemes teiku grāmatu»; kaut kas tāds

ir ārkārtīgi svarīgs. — Par šejieni nav nekā ko stāstīt.

Jaunākais ir tas, ka viss ir pa vecam. Es arī negribu
daudz rakstīt, galā šī vēstule Tevi vairs nesastaps un

tiks atplēsta. Es tagad tikai ar nepacietību gaidīšu katru

ziņu, kas pienāks no Tevis. Manu mīļo princesīt Rožsmar-

žiņ, turies vesela, uz drīzu tikšanos, daudzas mīļas pū-

kiņas un bučiņas no puisīša, labi arī.

100,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 20. aprīlī (3. maija)

20. IV 1441 Tikšanās putniņ!

Mīļsmaržīgo sirdsmaigumiņ, samtpūkiņ, rožsmaržiņ, silt-

straumīt, mīļo, mīļo mutiņ, Tu atkal mani visu esi apbē-
rusi pūkiņām un saldiem vārdiņiem un mutīti piebāzusi
ar šdkolādīti, un austiņas ar pūkiņām, bet actiņas aizklā-

jusi bučiņām, pavisam mīļi un labi, esi iepūkojusi mani

tā, ka nav iespējams pakustēties. Saņēmu divas mīļas, sal-

das 9. un 11. (1452 un 1450) kartītes un vienu brīnum-

mīļu 10/1451 vēstulīti, manu vienīgo, mīļoto mutiņ, Tu
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esi tik laba pret savu puisīti. Un vēl jau man gaidāmas
4., 7. un 8. [aprīļa] kartītes, kuras pastarpām vēl iztrūkst.

Un vakar es turklāt vēl saņēmu šokolādīti un šķiņķīti, un

sieriņu, un dzīvoju kā leiputrijā. Tā ir skaista, mīļa zeme,

bet vēl arvien tāla, tāla, 4 nedēļas tālu no tikšanās zemes,

tā tikai būs tā īstā zeme, kur Iniņi un dimantputniņi uz-

plauks. Līdz turienei ir šausmīgs gājiens cauri ilgām. Cik

dažādi izpaužas šīs ilgas, kādu veidu tās pieņem, cik liels

to jūtu patiesīgums, mīļās, izmisušās mīļmazā putniņa kar-

tītes jau arī nav nekas cits kā ilgas, skumjas un izmi-

sums, dusmas un bailes. — Tie visi ir tikai ilgu paveidi,
tie ir pretīgi un ļauni, bet tikpat brīnišķīgi, pat mīļi.
Mazajām dvēseles smaržiņām arī nevajag būt bēdīgām,

nevajag sev pārmest, mīļā, mazā 9/1452 kartīte it nemaz

nav ļauna, tās ir tikai ilgas, un manas nelāgās 29. [marta]
kartītes arī nebija ļaunas, bet gan ilgas, viss tikai ilgas.
Es pazīstu stāvēšanu pie loga, tas nav ļaunums, bet ilgas
pēc laipnības, man arī bieži tā ir; laikam tas ir iemesls

tam, ka es tagad — pēdējā laikā — nespēju strādāt. —

Tikšanās arvien tiek atlikta, ir jau taisnība, tas arī moka

mīļos putniņus, bet tur taču nav un nebija nekas darāms,

tas taču nav pārmetums mīļajām dvēselītēm, bet tikai

muļķīga žēlošanās: ilgas, ilgas. — Ir ļoti žēl, ka manai

dvēseles Iniņai atkal ir laupītas svētku dienas, es jau
priecājos, ka Tu pa lieldienām pie mammas mazliet atpū-
tīsies un arī viņu nomierināsi, bet te nāk Tavs noguru-

miņš un manas sliktās vēstules, un vēl sliktākie raksti. Un

it sevišķi vēl darīšanas! Statūti. Ko gan Tu būsi izdarī-

jusi ar rakstnieku statūtiem? Un vekseļu lieta? Vai Tu ne-

vari to nodot tam pašam Pūriņam? Viņš arī to varētu iz-

vest līdz galam. Mani iepriecināja, ka ļautiņi Tevi mīļi

uzņēmuši, un Lasmane jau patiešām ir ārēji parupja, bet

savā būtībā godīga sieviete. — Kad tad Tu nu brauksi

pie mammas, dvēseles smaržiņ? Varbūt maija pirmajās
dienās? Un Tu laikam izbrauksi 8. maijā? Ja Tu nesūtīsi

nekādu ziņu, telegrammu vai ko tamlīdzīgu, tad es rak-

stīšu vēstules vēl līdz pēdējām aprīļa dienām. — Tik

labprāt es vēlētos vēl atbildēt uz Iniņas mīļo vēstulīti,

tā jau ir viena no tām retajām, mīļajām vēstulītēm, kuras

grib pateikt kādu vārdiņu arī par pašu Iniņu, bet šī vēs-

tule jau beidzot nonāks svešās rokās, ja Tevis tur vairs

nebūs. Tikai vienu vārdiņu par tumšo istabiņu. Es vien-

mēr esmu Tev teicis, ka Tu pati esi tumšā istabiņa. Tā-

dēļ man un arī Tev pašai tik ļoti sāp actiņas, ka mēs
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pārmaiņus nokļūstam no pilnīgi gaišas pilnīgi tumšā is-

tabiņā. Es fanātiski turos pie gaismas, tādēļ esmu pie
sevis atvēris logus un durvis, esmu pat iesācis savam na-

mam nojaukt jumtu, lai tikai varētu Tev parādīt, kas

tajā atrodas. Bet pie Tevis, dvēseles dziļumiņ, man vien-

mēr jāiet ar laternu un sveci, lai taču tikai kaut ko

redzētu. Tev ir jauks, krāšņs nams ar ziedošu dārzu vis-

apkārt, un dārzā Tu pieņem savus viesus, arī Tu pati,
ļoti iespējams, vienmēr dzīvo ārā; varbūt Tu pati nezini,
kā izskatās Tavas iekšējās istabas. Bet es ārā salstu, mīļo
dvēselīt, tādēļ es nebaidos, ja Tu pie manis manīsi kādu

tumšu kaktu, tātad nāc iekšā, visas durtiņas es gribu at-

vērt pats, tas jau man sagādā sevišķu prieku, doties šādā

atklājumu ceļojumā. Būdami kopā, mēs visu pārrunāsim,
kur kas trūkst, kā tas darāms: Tu redzēsi, ka es vairāk

savaldos, mēs būsim mierīgāki. — Par mīļputniņu sprie-
dumiem par dzejoļiem es ļoti pabrīnījos. Vispirms es gri-
bēju dusmoties, bet prātīgāk ir brīnīties, man vēl nav

nekāda izskaidrojuma. «Latiņas lāsts» 1
jau ir pavisam

muļķīgs! Tikpat muļķīgs, vienīgā prece Zeltiņam ir «Pie-

ticīgs vīrs». Kā Tev tas varēja patikt? Varbūt toreiz Tu

biji drūmā noskaņojumā? «Filistrs» jau ir puslīdz labs, bet

no Tavām uzskaitītajām epigrammām man nepatīk ne-

viena. Man vēl patika «Grēcnieks un taisnais», bet tā ir

sveša doma. «Jaunekļa» pēdējais pants ir pavisam slikts,
tur es esmu vienis prātis ar Tevi, to var izlaist, ja tikai

nejauši nerastos kas labāks. Es esmu, tā sakot, kļuvis

gluži dumjš. Es arī nesaprotu, kā visi šie nieki, piemē-

ram, epigrammas, varēja iekļūt «Mājas Viesī» vai «Mē-

nešrakstā»? Tur taču nav nedz humoristiskās nodaļas,
nedz atkritumu kastes. Jeb vai es tieku ievietots «Dienas

Lapā» zem «Vaļējas vēstules» kā «Dzejnieku Mikus no

pegaznieku otrā bataļona» 2? Ak Tu, mīļo Iniņ, būtu taču

labāk brāķējusi! Bet ir ļoti mīļi, ka mazie ametistkukai-

nīši (tagad saukti par mimozas kukainīšiem) vēl atceras

vienu pantu no «Baskājiešu dziesmas», visi pārējie panti
ir pierakstīti no jauna atskaņās. — 2ēl par «Asins zā-

līti». Vai Tu nezini kaut ko no [šī dzejoļa] no galvas? Cik

pantu tur bija? Tur vajag būt pazudušiem vēl daudziem

dzejoļiem, piemēram, es atceros: «Tāļs viesis», «No šenes

uz leju iet» (4 panti), viens vācu valodā par sauli uz

Daugavas (no cietuma), tāpat: «Saule lec» (divi mazi, divi

lieli panti), viens par «domāšanu» sengrieķu strofās (4)

(vai tas nav ielikts «Būdas dzīvē»?). Bez šiem vēl jābūt
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lielam daudzumam dzejoļu, kas ir pazuduši, piemēram:
(Panevēžā) «Šaubīga, topoša mīla, bet tomēr var uz viņu

paļauties». (No cietuma) «Moderna balāde», B—lo8—10 rindas,

par vientulīgo augstieni, arī «Vakara lūgšana». Vispār es

atceros, ka es cietumā uzrakstīju pāri par 150 dzejoļu,
bet šeit ir tikai savi 53. Pameklē taču, varbūt beidzot Tu

ko atradīsi, Iniņ. Arī no «Nākotnes cilvēka» trūkst ļoti

daudz. Man nav paraduma tā kā Tev visu ierakstīt kladē,

bet gan rakstīt uz atsevišķām lapiņām, un es pats dzejo-
ļus uzglabāju labi, tikai velti es tos visus neņēmu līdzi,

tādēļ ka Tu, dvēselīt, apsolījies tos pārrakstīt. Par ne-

laimi, neviens no tiem man arī nav palicis atmiņā, kā, pie-
mēram, Tev, jo Tu zini no galvas visus savus dzejolīšus.
Man tie ir pilnīgi zuduši, un man žēl, tie man bija mīļa

piemiņa no grūtām dienām.

Vēstules sākumā pierakstīts:

Princesītes Rožsmaržiņas emblēmiņa ir ļoti jauka un

mīļsirsnīga.

101.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 22. aprīlī (5. maijā)

22. IV 1439 Iniņ!

Brīnumputniņš, pavasara saulīte, baltais mimozas zie-

diņš, mana mīļā, brīnumskaistā rožsmaržiņa jau atkal tiek

glāstīta abām rociņām, kā tik mīļi bija sacīts par divām

pūkkartītēm, un glāstīta tā, kā tikai puisīši to spēj, spē-

cīgi un pamatīgi, līdz vaidziņi kvēlo un mutīte negribot

smej un skūpsta. Šādi puisīši ir manai mutiņai, bet pui-
sītis tik labs ir kļuvis tikai tādēļ, ka ir ticis tik labi gla-
bāts. Šodien atkal viena mīļa 13/1447 pūkkartīte, no 4.

tātad vēl arvien trūkst, un arī no 12. Es baidos, vai ma-

nas vēstulītes vēl sastaps mutiņu, un tādēļ šai jābūt pē-

dējai, es rakstīšu Balodim, lai viņš sūta atpakaļ uz še-

jieni, ja dažas vēstulītes Tevi Rīgā vairs nesastaptu. Šo-

dien es šeit redzēju jau divus kuģīšus, un tagad tie jau
kursēs regulāri. Šādi kuģīši atvedīs arī manu princesīti
Rožsmaržiņu. — Šodien es atkal uzsāku mazliet strādāt.
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Kaut tikai saulīte parādītos pie debestiņām. — Lietu ar

humoristiskajiem dzejoļiem es vēl arvien neizprotu, kādu

gan cenu mutiņa tur grib izsist? Zālītēm mēs taču visus

dzejoļus dodam par velti, un nu pēkšņi par šīm blēņām
Tu prasītu naudu? Tagad es tikai smejos par Tavu nepa-
tiku dot kaut ko nabaga Zeltiņam, sākumā es ļoti baidījos
un dusmojos. Sevišķi mani uzjautrina Iniņas rīcības prin-
cips: pāris duču dzejoļu Zeltiņam būtu par maz, tad jādod
viņam vēl mazāk! Te nu tālāk es vairs neteikšu itin nekā;

starp citu, Tu arī dzejoļus varbūt jau būsi izdalījusi, un

visa teikšana neko vairs nelīdzētu. Ja kaut kas vēl ir pa-

licis pāri, vismaz atved tos šurp, mīļo mājpūkiņ. — «Kul-

tūrvēsturiskos skatus» es tagad nespēju un negribu rak-

stīt, vispirms jāizlasa, ko es rakstīju pirmajā rakstā, man

tagad jānogaida «Mēnešraksta» burtnīcas, ko gan atvedīs

zeltprieciņš pats. Ak, kas par nekrietnu laika sprīdi ir

šīs 20 dienas, līdz pienāks mūsu tikšanās. — lesākto Gētes

biogrāfiju arī ved līdzi, to varētu turpināt, tāpat atved

šurp visus manus dzejoļu pārpalikumus, ja vispār tur vēl

kaut kas ir, tās ir manas atmiņas, Iniņ, mans jaunības
portrets. Arī mūsu savstarpējās sarakstes vēstulītes visas

atved šurp, vispār, visus manuskriptus, nesadedzini neko,

dvēselīt! Es vēlētos pat visas vēstules, kas mums rakstī-

tas, tās ir neatsveramas kā literārs materiāls personu rak-

sturošanai. Nespried pēc sevis, Tev tas ir liels trūkums,
ka Tu personas it nemaz neraksturo, bet tas, kurš grib
raksturot, nevar to darīt no galvas, tam nepieciešami mo-

deļi. — Ak, tas ir šausmīgi, ka Tu, saldo nabaga maigu-

miņ, pa lieldienām nemaz neesi dabūjusi atpūsties. Bet

pirms brauciena atpūties pāris dienu. Vispār, daudz ne-

baidies: es tieši brauciena laikā jutos ļoti labi, un es taču

braucu prom no Tevis, prom nezināmā nelaimē. Brauciens

mani tieši stiprināja, es ceru, tas stiprinās arī Tevi. Es

arī mēģināšu uzrakstīt dažus vācu dzejoļus. Un nu dzīvo

sveika, manu saldo, laimīgo dvēselīt, veselas trīs nedēļas,

kad Tu nesaņemsi no manis nevienu vēstulīti, manu dvē-

selīt, manu mutiņ, manu nākošo mierinājumiņ, mīļi, mīļi,

mīļi. Tavs puisītis ar pūkiņām un bučiņām, mīļi, mīļi,
mīļi.

Vēstules sākumā pierakstīts:

Vekseļu lieta lai paliek, nodod to advokātam.
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102.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 28. aprīlī (11. maijā)

28. IV 1433

Tu manu saldo, nabaga Sirdsiniņ, manu dziļdvēsellt, es

šodien Tev tomēr atkal rakstu, lai gan jau biju nolēmis

nerakstīt' un pāris dienas arī nerakstīju. Kā iegansts šo-

reiz bija tas, ka Tu kādā jautājumā gaidi mazu atbildi, un

proti: vai juridiskās un etnogrāfiskās grāmatas ņemamas

līdzi? Juridiskās man nav vairs vajadzīgas, izņemot tās,

kuras es Tev lūdzu nopirkt (Vilpertu, piemēram, un vēl

3 citas nelielas brošūras); etnogrāfiskās turpretim ved

visas līdzi, es vēl gribu mazliet strādāt, vēlāk jau bada

ciešanai laika būs diezgan. Beigās Plātess slēgs savu «lat-

viešu grabažu», un tad taču mums būs jāmeklē cits darbs.

Latviešu stāvoklis, etnogrāfija, literatūra utt. būtu vie-

nīgie, par ko es krieviski vai vāciski vēl varētu rakstīt,

tātad ved līdzi visu, kas attiecas uz šīm tēmām, dvēseles

smaržiņ. Starp citu, tas nav galvenais iemesls, kādēļ es,

par spīti visam, šodien Tev rakstu. Šajās pāris dienās, ka-

mēr nerakstīju, es esmu šausmīgi nomocījies: man ir kļu-
vis par nepieciešamību runāt ar Tevi, Iniņ; citādi es jū-
tos slims, slikti guļu, nespēju strādāt, nav apetītes. To-

mēr es zinu, ka Tu šo vēstuli laikam gan vairs nesaņemsi,
es sevi mierinu tikai ar cerību stariņu, jo Tu neko neesi

atbildējusi uz manu telegrammu par vēstuļu rakstīšanu,

lai gan es sacīju, ka es pārtraucu rakstīt. Ar ļoti riskantu

loģiku es no Tavas klusuciešanas secinu, ka es tomēr

vēl varētu rakstīt. Mani moka tas, ka es Tevi apgrūtināju
ar vekseļa lietu; visas skraidīšanas tā dēļ jau gan nokār-

tojamas divās, augstākais, trijās dienās, bet, kā es tagad
skatos, Tu tādēļ paliec pāris nedēļas ilgāk, tātad Tu esi

atdūrusies pret kaut kādām grūtībām un norakstīšanu

neesi varējusi nodot Zīrakam. Tagad es nemaz vairs ne-

zinu, kā lai palīdz. Beigās es Tev telegrafēju, lai visu no-

dod kādam advokātam. Tu jau esi tik piekususi un no-

gurusi, tagad nāk klāt Plātesa un arī vekseļa lieta! Un

Tev taču vajadzētu tik ātri, cik vien iespējams, tikt pie
miera. — Es nesaprotu Plātesu: es taču domāju, ka viņš
ir veikalniecisks cilvēks. Bet tagad tā iekristi Vienmēr
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«Dienas Lapa» ir iztikusi (kopā ar tipogrāfiju) ar 2000

abonentiem, bet viņam ar trīsreiz tik lielu abonentu

skaitu ir 11 000 rubļu liels deficīts! Vai tad viņš neredz,
ka viņš tiek apzagts par tūkstošiem, ja viņš atkal grib

ietaupīt autoriem pienākošās kapeikas? Vienas iespied-
loksnes salikšana jau visās Rīgas tipogrāfijās maksā 9—lo

rubļus, un viņš maksā 18 rubļus par tūkstoti, kad viņš
taču parasti maksāja 11 rubļus (tur jābūt kļūdai: 18 rubļi

par 1000 rakstu zīmēm, vismazākajā loksnē ir vismaz

10000 rakstu zīmju). — Vispār, viņam taču vajadzēja ap-

rēķināt, cik daudz abonentu tam nepieciešams, lai no-

pirktu rotācijas mašīnu; tagad viņam gaisma ataust par
vēlu, un, pārdodot vienu holenderi, viņš iegrūdis postā
visu mūsu latviešu literatūru. Viņš ir godavīrs, viņš tikai

par daudz uzticas saviem ekspedīcijas traniem. Mēs tur

nekā nevaram palīdzēt, kamēr būsim šeit, kaut kas darāms

būtu tikai uz vietas. Viņš varētu laikrakstu uz pāris ga-

diem iznomāt. Ir ari gluži nepiedodami, ka viņš, kuram

ir tik plaši sakari ar vācu aprindām, nevar sadabūt it ne-

viena sludinājuma! — npoinerme ministram varētu uz-

rakstīt vienā dienā un pat līdz lieldienām iesniegt; ar

veskeļa lietu līdz lieldienām nebūtu nekas iesākams. —

M. Tvenu es saņēmu, manu saldo Iniņ, bet es it nemaz

nekļūstu dzīvāks, tāpat kā Tu, līdz tikšanās dienai laikam

arī nespēšu neko strādāt. Un tomēr ir jāstrādā! Es nopū-

los, lai dabūtu gatavu vismaz «Bimini», bet vēl nav ga-
tava ne puse. — Zāles es arī lietoju, nekas nav jūtams. —

Es paņēmu to dzīvokli ar kukaiņiem, te ir kluss, skats uz

upi, turklāt dārzs, 2 istabas, 1 priekštelpa, tomēr mazs,

5 rubļi ar apkalpošanu. Absolūti nekā cita te nav. — Tu

tātad savā istabā visu laiku tiki traucēta, dvēselīt, un ne-

tiki sūdzējusies?

Vēstules sākumā pierakstīts:

Pats par sevi saprotams, tulkošanai ņem «Krodzinieces

meitiņu». — Par mēneša stipendiju Tev laikam vairs ne-

tiek runāts? Tātad esi 6 mēnešus arī Deglava darbu par
velti strādājusi. — Valdības pabalsta nebūs. — Ja man

atļaus braukt Tev pretim, par ko vēl ir ļoti liels jautā-

jums, tad iznāc uz npncraHb «BnTCKiie IToahhbi», es Tevi

tur gaidīšu. No Ņižņijnovgorodas telegrafē uz Slobodsku,

kad Tu izbrauc ar kuģi. Tu, protams, būsi jau. iepriekš

telegrafējusi no Rīgas, kad Tu izbrauc no Rīgas. — Ba-
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gāžu Tu varētu sūtīt TOBapoM caur Nadeždu Rīgā. Bet

ļoti iespējams, ka Tu šo vēstulīti vairs nesaņemsi, manu

sirsnīgo, saldo, saldo sirdsdvēselīt, manu nabaga gurdu-
miņ. Uzspiestas daudzas, daudzas mīļas, saldas bučiņas un

pūkiņas, kaut tikai tās nepazustu!

103.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 29. aprīlī (12. maijā)

29. IV 1432

Manu jauko, brīnummīļo, maigdvašojošo dvēseles smar-

žiņ, manu mazo, saldo Iniņ, kas ir tik nogurusi un par
ko pastiņš tik slikti rūpējas. Vissliktākā nedēļa man bija
no 9.—16. IV, kad piecas dienas nepienāca neviena vēstu-

līte, tagad es saņemu puslīdz regulāri. Tev, nabaga, na-

baga maigajam putniņam, vēl arī tādēļ jācieš; arī pēdē-

jās vēstules bija rakstītas īsti žēlabainā noskaņā, un tās

iedarbosies uz manu mīļoto dvēselīti slikti, nevis pūkīgi.
Šodien es arī rakstu tā iegansta dēļ, ka Tu gaidi kaut ko

atbildei līdzīgu. lespējams, ka šī vēstulīte Tevi vairs ne-

sasniegs un Tu būsi visu nokārtojusi, kā atradi par labu.

No šejienes jau es arī nevarētu dot nekādu padomu. Ja

viņš1
nevar veikalu paturēt, tad mēs viņam nekā ne-

varam palīdzēt. Ļoti iespējams, ka akciju sabiedrība no-

nāks netīrās rokās, pie lielajiem finansistiem: Buklēvica,

Aleksejeva, Berga, vai viņiem līdzīgiem spekulantiem,
un «Dienas Lapa» kļūs par smērējumu lapu, vēl ļaunāka

nekā «Baltijas Vēstnesis». Ja, turpretim, laikrakstu savās

rokās paturēs Zālīte un kompānija vai kāds cits pieklā-

jīgs cilvēks, tad, protams, arī mēs varētu piedalīties. Bet

ielaisties ar blēžiem ir bīstami: Tu jau zini, ka reiz jau
Bisnieks par smiekla cenu bija piesavinājies visas akci-

jas. Bet, ja Plātess grib paaugstināt cenu, tad taču viņš
arī grib vēl kādu laiku laikrakstu paturēt. Tas tiešām ir

nožēlojami, ka Plātess bankrotē ar 6000 abonentu, kamēr

Bisnieks iztika ar 2000! Vai tad Tu nevari viņam izskaid-

rot, ka vienīgi viņš un ekspedīcijas ļaužu nederīgums ir

vainīgi, ka redakcija nav vainīga, tādēļ ka abonentu

skaits taču ir pieaudzis. Tikai bēdas un negods ir visa šī

lieta Plātesam. lespējams, ka starp pircējiem vēl ir arī
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Veinbergs. Tas vismaz būtu cilvēks ar cilvēcisku gaumi,
ne tāds muļķīgs un profesionāls laimes meklētājs kā

Bergs, Buklēvics un cotp[vahhkh]. — Katrā ziņā, es do-

māju, būtu labāk, ja mēs no visa tā paliekam tālāk, ja
tikai pie gadījuma lietu nepārņem pats Zālīte. Bet kā gan

viņam tas būtu iespējams, jo šim nolūkam taču vajadzīgi
daudzi tūkstoši naudas. Man ļoti žēl nabaga labā Zālītes,
kurš tik daudz upurējis laikrakstam, kas tagad beidzot

jāpamet. Arī mūsu materiālā bāze tad jau tiks izpostīta,
jo valdības pabalsta laikam nebūs. Bet Tavs puisītis ir uz-

cītīgs kukainītis, mēs pāriesim uz vācu vai krievu belet-

ristiku. Šādi sitieni tikai rada spītu. Tu esi mana mīļā,
svētā sirdsmutiņa, un mēs taču esam divi mīļi, labi īniņi.

Ak, kā divi putniņi gaida tikšanos! Manu saldo, jauko
spožactiņ, Tavs puisītis ir vesels un brašs un sūta savai

princesītei Rožsmaržiņai daudz mīļu, saldu bučiņu un pū-
kiņu, drīz jābrauc pašai tās saņemt, mīļi un labi ari,

Tavs puisītis.

Atklātnes augšmalā pierakstīts:
Rīt es izsūtīšu ievadu un tieslietu jautājumus. Ved to-

mēr līdzi pēc iespējas mazāk lietu, sūtīšana izmaksā ļoti

dārgi, un dzīvoklītis ir mazs. Bet manas grāmatas man ir

vajadzīgas, mīļdvēselīt.

104.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 1. (14.) maijā

1. V 1430 Manu mīļsirsnīgo.., rakstu ari vēl šodien,

jo esmu pilnīgā neziņā par to, kad beidzot darīšanas ļaus
Tev braukt. Rīt paiet tieši nedēļa kopš pēdējās telegram-

mas, kur Tu esi nodomājusi braukt maija pirmajā pusē,
vai tas nozīmē izbraukt vai atbraukt? Ja es rīt vēl nesa-

ņemšu nekādu noteiktāku ziņu, tad es laikam telegra-
fēšu; lūgumu es vēl neesmu iesniedzis, šeit kādam lūgu-
mam, kas iesniegts jau janvāra mēnesī, nav atbildes vēl

līdz šim laikam; tikko man būs noteikta ziņa no dvēselī-

tes, es telegrafēšu tieši gubernatoram un jau nākošajā
dienā saņemšu atbildi. Pa to laiku, protams, gan tikai

kopš vakardienas, tiek spraigi strādāts: «Aspazija» un
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«Bimini» man jādabū termiņā gatavi; visu pārējo, pro-
tams, esmu nometis pie malas. Šad un tad pa reizei pie-
nāk kāda mīļa, pūkīga kartīte, bet manai nepacietībai tas

ir kā slavenais piliens uz Lācara mēles, ko viņš, kā zi-

nāms, arī ne reizes nedeva citiem. Es redzu tikai to, ka

mazie mīlulīši ir vājiņi un tiem vēl arvien pietrūkst dros-

mes ķerties pie vekseļa lietas; bet es vēl ceru, ka Tu šo

muļķīgo lietu nu būsi pametusi. Mana telegramma arī

Tevi uz to vēl pamudinās. Pa šo laiku arī šeit ir kļuvis
pavasarīgāks: pa dienu netīrumos iegrimst ne vairāk kā

3 zirgi, tirgus dienās 6, govis un kazas netiek ieskaitī-

tas, arī bērni ne. Upe ir sarīkojusi plūdus, cirks arī. Tā

orķestris, citādi saukts par leijerkasti, brīvajā laikā staigā
apkārt pa pilsētu un sniedz koncertus labdarīgiem, ausis

plosošiem mērķiem. — Jaunajā mājvietā mums varēs būt

arī puķu dobe. Turies braši, manu sirdsametistiņ, mīļ-
dvēselīt! Daudzas bučiņas un pūkiņas no puisīša.

105.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 3. (16.) maijā

3. V 1428 Dvēselīt!

Manu mījsaldo, svēto, mirdzošo sirdsdvēselīt, Tu, brī-

numaino Iniņ, esi vēl brīnišķāka tādēļ, ka tiešām esi lie-

liska, krāšņa princesīte. — Rožsmaržiņa jau gan ir ļoti
mīļa un salda, bet šī princesīte ir daudz krāšņāka, tik

liela, smalka dāma, ļoti imponējoša; es jau nemaz nezinu,
te jau tik vienkāršs puisītis laikam drīkstēs noskūpstīt
vienīgi pirkstu galiņus, vairāk neko. Kļūst pavisam dī-

vaini, ka tas ir manis paša mazputniņš, tas pats, ko es

esmu barojis no rokas, izkaisījis pilnu sauju mīļu vārdiņu
un barojis putniņu. Tik skaists ir izaudzis mans putniņš,
tik nopietna, stingra, tomēr mīļa sejiņa, tā ir dāma un

cilvēks; bez dāmas jau es varētu iztikt, bet, ja viņā ir tik

daudz pilnīga, laba cilvēka, tad tā kļūst vēl burvīgāka.
Tātad tā tagad ir mana Iniņa, es tomēr esmu vēl ziņkā-

rīgāks, nekā vakardien rakstīju, — bet es Tevi negarlai-
košu ar Tavas dvēselītes pārlapošanu — man tagad jā-

pielieto viss, lai noturētos savās pozīcijās, man vajadzētu

spert uz priekšu visus tos soļus, par kuriem jau ilgi esmu



domājis, bet man šim nolūkam nav laika, saproti, nav

laika kļūt par cilvēku. Ja es esmu nomocījies ar rindu

rakstīšanu, tad kādu laiku guļu kā gaļas gabals gaļas
veikalā, un, kad tuvojas rindu nodošanas termiņš, tad es

atkal rakstu rindas, jeb, salīdzinājumu turpinot, es no-

grimstu katlā, kur man liekas, ka es spēcīgi kustos un

strādāju, bet rezultāts — ūdeņaina vira — nav mans

darbs, bet tikai blēņas. Nekad es neatbrīvošos no rindu

rakstīšanas, un, ja tas tagad notiktu, tad tas būtu mazliet

par vēlu. Bet man ir mana skaistā, lieliskā princesīte

Rožsmaržiņa, un, ja kāds man sacītu: «Kurpniek, paliec
pie savām liestēm!», es jau varu teikt: «Tā ir mana lies-

tīte! Un šīs stikla kurpītes princesītei Rožsmaržiņai esmu

gatavojis es! Un, vispār, Rožsmaržiņa, tikai pateicoties
man, ir kļuvusi par princesīti!» Citādi es gatavoju tikai

ikdienas kurpes un lāpu svešus zābakus, lakoju tos un

pārdodu kā jaunus, izglītotā valodā to sauc par tulkošanu.

Un tomēr es vēlētos locīties kā samīts tārps, vēlētos sa-

celties pret zābakiem, kas mani pašu samin. «Jevgeņiju
Oņeginu» es negribētu tulkot. Man liekas, ka pat fiziski,

miesīgi es nevarēšu to veikt. Tā ir mana pēdējā cerība,

šī fiziskā nevarība, jo tik ilgi, kamēr miesa un galva pa-

stāv, man gan vajadzēs rakstīt rindas. Jaunā, mīļā bildīte

lūkojas tik bargi. Visu, kas man ir pret «Oņegina» tul-

košanu, es pateikšu, bet, pie kā viņš paliks, es jau no

šejienes nevaru zināt. «Oņeginā» ir 6000 rindu, dienā es

varu veikt, augstākais, 15 rindas (t. i., vienu pantu), mē-

nesī 450 rindu. Tas nozīmē, ka tas iestieptos nākošajā

gadā. Ja tas būtu jāpabeidz šinī gadā, tad dienā vajadzētu
veikt 30 rindu, bet to es nespēšu absolūti, tad jau labāk,

vienreiz pakārties. Ja Zālīte būtu mierā ar
lU loksni mē-

nesī (t. i., 4 lappusēm), tad es par savām mokām saņemtu
7/2 rubļus mēnesī, t. i., ja viņš par loksni maksātu 30

un ne 25 rubļus, par visu — 90 rubļus gadā. Pie tā man

katru dienu būtu jāstrādā 2 stundas, jeb, tā kā es strā-

dāju ar 72 stundu ilgiem starplaikiem, kopumā 4 stundas

dienā. Tātad visa priekšpusdiena būs aizņemta ar «Oņe-

ginu», pēcpusdienā es vairs nevarēšu strādāt pie oriģināl-
darbiem, nevarēšu uzrakstīt pat ne ievadus, bet tikai tul-

kot romānu. Tā es vairs nenopelnīšu pat tik, cik. ir

nepieciešams, nemaz jau nerunājot par oriģināldarbiem
un atpūtu. Par

lU loksni kaut kādu muļķīgu oriģinālno-
veļu es tomēr saņemšu jau 14 rubļus, tātad tieši divreiz

tik daudz kā par «Oņegina» tulkojumu. Turklāt darbs pie
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oriģinālnovelēm ir daudz vieglāks un patīkamāks, bez

riebuma, vismaz tagad. Vai tad Adamovičs nevar «Oņe-

ginu» tulkot? Jeb vai man tas jādara? Ja Adamovičs var-

būt manis dēļ noraidīts, tad man, protams, jātulko. «Oņe-
ginu» es novēlu Adamovičam, viņam tas varbūt jau ir

gatavs, un viņš nestrādā pie tā maizes dēļ. Tātad, ja man

tas jātulko un būtu jāiesāk jau jūlijā, tad telegrafē tūlīt,

tiklīdz saņem šo vēstuli, līdz 5. jūnijam es tad vēl mazliet

pārtulkotu iesākumam. — No «Aspazijas», pēc manām

domām, es iepriekšējā reizē aizsūtīju ļoti daudz, bet Tu

saki — maz. Bija apmēram 36 lappuses, t. i., 12 lappuses

iespiedumā; tagad arī es nesūtīšu vairāk, tādēļ ka tika

noteiktas 10 lappuses. Jeb vai sūtījums ir pazudis? —

Labi, ka Tu Zeltiņam arī kaut ko dod. — Bet «Latiņas
lāstus» gan viņš diezin vai dabūs cauri, pamēģini vēlreiz,
tā ir muļķība, ka tas ticis svītrots. — Pašu svarīgāko, par

braukšanu, es vēl nemaz neesmu sacījis. Šodien es tele-

grafēšu: (Tavu telegrammu). BflTCKne

rioAHHBi. H3 HtDKHjiro TeAerpacpnpvH, KaKHM napoxoAOM

(t. i., kad un ar kādu kuģi) Tu no turienes izbrauc, lai es

zinātu tā nosaukumu un varētu gaidīt BaTCKire ĪJoahhbī

(npucTauL). Es braukšu līdz BsTCKHe rioAHHbi un tur gai-
dīšu. Tu pērc kuģa biļeti līdz Vjatkai, Bhtckhc FToAHHbi

neizkāp, tikai apskaties pēc puisīša, un tad mēs ar to pašu

kuģi brauksim uz Vjatku. Ja Tu būtu slimiņa un man

par to telegrafētu, tad es ātrāk dabūtu atļauju braukt

Tev pretim. Rīt es iešu turp pēc atļaujas. Es izbraukšu

no Slobodskas (tajā gadījumā, ja tiks atļauts) tikai

20. maijā, jo es četrās dienās aizbraukšu līdz Bhtckh6

īloAHHbi. No Ņižņijas Tu katrā ziņā vari telegrafēt,

jo tad es vēl būšu Slobodskā. — Rīt un līdz 6. mai-

jam es vēl katru dienu rakstīšu, tādēļ ka 10 dienās vēs-

tules vēl aizies līdz Rīgai un 16. V Tevi vēl sastaps. —

Tava mīļā 22. aprīļa vēstulītē laikam ir pazudusi, no 23.

un 24. jau ir pienākušas, no 4. aprīļa ir galīgi pazudusi.
— Pie «Oņegina» Tu, dvēselīt, nevarēsi palīdzēt, Tev jā-
raksta ludziņa, tas ienesīs vairāk un nepadarīs Tevi par

tādu pašu rindu vergu. — Mana sirdsmīļotā samtpūkmu-

tiņa ir tik maiga, ir raudājusi par Ansīti un Grietiņu.
1 Tā

ir īsta mutiņa, jo mīl savu puisīti. Tu jau mani tik brī-

nišķi mīli, manu mutiņ, tas ir tas, kas man palīdz tikt

visam pāri. Drīz taču, šķiet, ciešanas beigsies, būs tik-

šanās, tikšanās. Noteiktais termiņš mani ļoti iedrošina,
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nenoteiktība mani nomāc visvairāk. Daudzas mīļas, saldas

pūkiņas un bučiņas mīļai mierinājuma mutiņai no puisīša.

Vēstules sākumā pierakstīts:

Uzrunas pavedieniņa vietā šeit būs 4 bārdas spalviņas

pareizā ceļa atrašanai.

3. lappuses augšmalā pierakstīts:

Grupa ir pavisam laba, sevišķi Iniņa.

4. lappuses augšmalā pierakstīts:

Miedziņš atkal ir kļuvis sliktāks, tagad jau katru otro

dienu es lietoju sulfonālu, tas nav tik kaitīgs. Bet cerība

uz tikšanos atspirdzina.

106.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 4. (17.) maijā

4. V 1427 Manu sirdsmīļo zeltprieciņ, es nosūtīju tele-

grammiņu, lai īniņu nomierinātu; pūkkartītes neesmu sa-

ņēmis. Šodien es strādāju sevišķi sasprindzināti un lai-

mīgi paveicu visu sūtījumu, to šodien vienlaicīgi nosūtu:

32 lappuses «Aspaziju», 41 «Bimini» un vēl 4V2 lappuses
tieslietu jautājumus. Tas arī ir viss, ko es vienā mēnesī

varu paveikt, un turklāt es vēl esmu noguris kā suns,

taču vainīgs laikam ir arī bezmiegs, kas atkal pamazām
ir iestājies, arī ēstgriba ir slikta, bet, ja tā būtu laba,

tad būtu vēl sliktāk, jo valdība vēl arvien nedod pa-

balstu. Turklāt vēl līst, no dienas dienā, bieži ir nejēdzīgi
auksts, bet šodien es sēžu pie atvērta loga un lietusgā-
zēm. Šodien kopš ilga laika, kopš lieldienām, es nopirku

sev vienu mārciņu desas, no prieka, ka reiz novēlu darbu

no pleciem, — man ikreiz izliekas tā, it kā es būtu izve-

dis mēslus, un pēc tam es mazgāju rokas. Desai būtu jā-

iedarbojas ne tikai kā balvai, bet arī kā ēstgribas ierosi-

nātājai, bet šķiet, ka šī funkcija pārsteidz savas iespējas,

desa neizskatās ēstgribu ierosinoša, bet visai nepatīkama.
Tai jau arī nevar pārmest, ja atceras visus tos vecos,

ņaudošos kaķus un kokkājainās, kaulainās maitas, ko šeit,
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nesaprotamu iemeslu dēļ, dēvē par cūkām, jo desai ar

tām ir zināma sakarība. — Kāds vezums gribēja šodien

uz ielas noslīkt, bet dienesta rati tam to aizliedza, un tā

tas atkal izķepurojās laukā. Citādi šeit nav nekā jauna.
Jauno dzīvoklīti man vairs negrib lāga dot, tādēļ ka es

maija beigās neiekravāšos. Es pagaidīšu, jo beigās at-

brīvosies vēl kāds cits; atrastajam bez parazītiem ir vēl

kāds cits liels trūkums. — Mīļmutiņai ir jābūt veselai. Es

ļoti baidos par to, ka darīšanas Tevi apgrūtina. Mīļo,
saldo putniņ, daudz bučiņu un pūkiņu no puisīša.

107.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1900. gada 7. (20.) maijā

7. V 1424 Manu vienīgo, sirsnīgo .., mana mīļā dvēse-

līte, kas nespēj būt ļauna, kas tik uzvaroši pārvarējusi
visas nelāgās vēstulītes un ir vēl tik brīnummīļa, lai gan
nav saņēmusi nevienu vēstulīti, kas to visu būtu labo-

jusi. Tik dziļi kā šī mani nav saviļņojusi neviena sirds-

pūkīgā vēstulīte, un pašās beigās vēl šīs divas saldās

putnu galviņas, tas ir pārāk skaisti, es nespēju par to do-

māt bez sirsnīgas smiešanās un gaišuma. Tik brīnummīļas
ir tikai vismīļākās pūksamtmutiņas, vismazākie mīlulīši.

Visa vēstulīte ir tik brīnišķa, ka tā spējusi mani pilnīgi

uzpurināt. Tas būtu bijis visbriesmīgākais, ja Tu būtu

izbraukusi 5., es pēdējā laikā esmu mocījies ar visādam

drūmām ainām. Tas ir tas vismīļākais no Tevis, ka Tu

šādā veidā neesi nonākusi briesmās, Tu vienīgo, mīļo

dziļdvēselīt. Es tagad tomēr šaubos, vai Tu līdz 16. tiksi

kārtībā ar darīšanām, kaut Tu tikai pārāk nepiepūlētos.
Ja Tu netiec kārtībā, lai tās paliek. — Ar pārpratumiem
un pārmetumiem nebūt nav tik ļauni, es vakardien par to

jau mazliet rakstīju; visvairāk es errojos par to, ka uz-

vēlu Tev tik daudz darīšanu, ka es pats to nenokārtoju
pagājušajā gadā un ka tādējādi esmu tik ļoti novilcinājis
tikšanos. Vai Tu to tā nesaproti, mīļo rožsmaržiņ, no sirds

mīļoto, svēto saules putniņ, rīta putniņ? Tad vēl arī sli-

mībiņas un ildziņas. Kādēļ mums, galu galā, jāpārmet, ja
mēs it kā nekā tur nevaram līdzēt? — Mani gan pār-
steidza, gan atkal ne tas par vecajiem pavedieniņiem. Tas
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atkal ir piemērs tam, kā putniņi domā. Gadiem ilgi es

biju par to runājis, un pēkšņi, kad es to jau esmu aiz-

mirsis, Tu atkal atgādini pati. Tādi ir šie tikšanās put-
niņi. — Tomēr labāk tagad rakstu tikai kartīti, nezinu,
vai tā nonāks Tavās rokās. Runāšu labāk par šejienes

jaunumiem: laiks gluži pēkšņi ir kļuvis silts, vēl vakar

es salu istabā pie 12°, šodien istabā pie vaļēja loga ir

18°, saulē veseli 32°. Tādus lēcienus taisa laiks. Bet saulei,

neskatoties uz tās 32°, ir ļoti liels darbs: vēl šodien mūsu

mājas priekšā uz galvenās ielas iestiga dubļos kāds ve-

zums, bija jāizjūdz un zirgi jāaizved, vīrs iegrima pāri
ceļiem; pirms dažām dienām kādi rati nogulēja trīs die-

nas, tikai ceturtajā tos varēja izcelt. Par kaut ko sevišķu
tas tomēr nav uzskatāms. — Mīļajiem zeltprieciņiem jā-
būt veseliem un jāturas brašiem. Mīļo, mīļo, vienīgo,
saldo dvēselīt, daudzas mīļas bučiņas un pūkiņas no pui-
sīša.

Atklātnes augšmalā pierakstīts:

Kā gan mazais mīļputniņš varēja izdomāt kaut ko tik

jauku kā šos 2 tikšanās putniņus, ļoti mīļi un labi.

108.

J. JANŠEVSKIM

Slobodskā 1900. gada augusta beigās vai septembra
sākumā

Godāts kungs!

Uz Jūsu laipno vēstuli 1 pasūtu Jums še, kā vēlējāties,
abas portrejas — Aspazijas un manu, lai pēc tam liktu

pagatavot ģīmetnes Ozola izdodamajai liriskai antoloģijai.
Tikai jāpiezīmē, ka man diemžēl nav jaunāka laika foto-

grāfijas, jo klāt pieliktā ir no 1893. gada; bet šejienes
kultūras panākumi nesniedzas vēl līdz fotogrāfijai, un tā

es še nevarēju noņemties. Abas portrejas ari lūdzu pēc
izlietošanas atsūtīt atpakaļ. Vēl otrs lūgums: kad būsat iz-

vēlējušies nodrukāšanai kādus no mūsu dzejoļiem
2
, tad

esat tik laipni paziņot man savu izvēli, lai varētu pār-
labot daudzās drukas kļūdas.

Visā augstcienībā
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109.

P. GAILĪTIM

Slobodskā 1900. gada decembra sākumā

Ļoti cienīts Gailīša kungs! Šodien saņēmu Jūsu laipno
vēstuli un steidzos atbildēt. Esmu apmierināts, ka pirmie

sūtījumi pienāca jau devītā dienā. Pārējie tad arī laikā

pienāks, tie izsūtīti 25. nov. un 5. dcc. Rīt parīt izsūtīšu

4. cēlienu, un sestdien būs gatavs pēdējais.
1 Noraksti aiz-

ņem man daudz laika, jo man acis sākušas sāpēt. Angļu
teksts man pienāca diemžēl tik tad, kad otrais cēliens un

daļa trešā jau nosūtīti. Šlēgela tulkojums viscaur pieturas
vairāk tekstam nekā Fossa, es uz viņu palaidos, ka 2. cē-

liena kļūda pārlabojama un (Foss, 44. lpp., 24. rinda no

augšas) tomēr arī angļu tekstā ir proza. 3. cēl. beigās
[laipni] lūdzu visur uzrakstā rakstīt «Sulainis», man, kā

liekas, vietām bija arī teikts «kalps». No 3. cēl. sākot,

bija vieglāka tulkošana, jo bija angļu teksts, tur tulko-

jums arī pilnīgi pieslejas oriģināla tekstam.

Bet viens pārpratums būtu jāizskaidro. «Tellu» nākam

gadu nebūt negribu _es tulkot, Jūsu prospekts gluži pa-

reizi saka, to tulkojumu izdarīs mana sieva; es gribēju
tik vispārīgi teikt, ka tāds darbs bez steigšanās ir patī-
kamāks. — Tikai, lūdzami, negrozāt neko savā prospektā.

110.

J. JANŠEVSKIM

Slobodskā 1900. gada beigās

Ļoti cienījams Janševska kungs!

Jūsu laipno vēstuli no 25. oktobra d. š. g. saņēmu, līdz

ar viņu — Jūsu Heines dažu dzejoļu tulkojumu
1
,

kas man

palīdzēja pavadīt dažu patīkamu stundu. Viņu lasot, var

tiešām justies pārcelts uz 80-to gadu sākumu, pēc Jūsu

piezīmējuma; toreiz jaunā paaudze, pie kuras arī es skai-

tos, sevišķi dedzīgi lasīja Heines pirmā laikmeta dzejas;
šo laiku līdz ar viņa valodu Jūs man vedat dzīvā atmiņā.
Arī «Dons 2uans» toreiz bija ļoti iecienīts. Par ko Jūs
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īsti paši neesat viņu tulkojuši? Jeb vai Jūs esat ķērušies
pie šī darba? Es domāju, viņš Jums ļoti piederētu, visādā

ziņā labāk nekā man. Jūs mani velti slavējat.

111.

O. ZĒFELDEI

Slobodskā 1901. gada 19. februārī (5. martā)

Slobodskā 19. februārī 1901

Mīļie, sirsnīgie bērni!

Ir jau tik sen, kopš mēs redzējāmies, ari, kopš mēs

viens otram rakstījām, ir jau sen. Jūsu pēdējā mīļā at-

klātne ir no pagājušā gada, ar kādu skumju joku, kas arī

ir tik sens. Varētu sacīt: tā ir no pagājušā gadsimta. Biju
Tev, mīļā Olga, aizrakstījis garu vēstuli un pēc tam at-

klātni, bet tās nav nonākušas Tavās rokās. Šogad, šķiet,
atkārtosies šī pati spēlīte: Jūsu mazā sirsnīgā atklātne ar

tiem diviem jaukajiem kaķēniem — ar dzelteno un brūno

(brūnais kaķēniņš ir arī nosaukts par Stirniņu) — pienāca
šeit janvāra vidū, bet tajā pieteiktā vēstule nav pienā-

kusi vēl līdz šai dienai. Mēs gaidījām un gaidījām, bet

beidzot tomēr vajadzēja samierināties ar to, ka tagad ir

tumšs laiks, kad pastnieki nevar atrast pareizo māju. Es

tādēļ ari šo labāk sūtīšu ierakstītu. Mīļā Olga, kad Tu

atbildēsi, tad apdrošini arī savu vēstuli: ja tādā gadījumā
vēstuli arī lasīs citi, to vismaz neaizmetīs kā parastu vēs-

tuli, bet gan atsūtīs vēlāk. Kad raksta pavisam īsi, var

rakstīt arī atklātni, tās bieži vien ir pienākušas drošāk

nekā vēstules. — Bet nu, mīļie sirdsbērni, ķersimies pie
stāstīšanas un sirds izkratīšanas!

Šeit jau gan klimats ir tāds, ka sirds varētu iesalt krū-

tīs, bet ne tikai klimats vien. Nu jau visus šos gadus
esmu arī pats tik pamatīgi purināts un raustīts, ka nav

vairs daudz palicis pāri, ko būtu vērts izpurināt savu

mīļo priekšā. Jūs, manas mīļās dvēseles, dzīvojat izglī-
totos ļaudīs un — tas ir vēl svarīgāk — vārda pilnā no-

zīmē dzīvos ļaudīs; kaut arī viņi ārēji ir vēsi, tie tomēr

dod dzīvu ierosmi, paša iekšējā pasaule sāk kustēties, un

tu audz no iekšienes, protams, lēnām un bez līdzjūtīga
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siltuma, bet tomēr. Šeit viss ir miris. Nelielam dzirksteļu

pārpalikumam šeit jākvēlo vienam. Jūsu siltās domas,

mīļie draugi, spēj šīs dzirksteles iekvēlināt. Jūsu Jaun-

gada sveiciens tik mīļi līdzēja. Vai Jums jaunais gads
iesākās skaisti? Mēs abi to ceram. — Mums šeit Jaun-

gadā bija influence, tā bija prelūdija, mūzika sākās pēc
tam. Elza influenci gulēja divas reizes — īsti smagi un

ilgi. Es novembrī un decembrī iepriekš biju stipri pār-

strādājies (nelaimīgais «Lear» bija jāpabeidz vienā mē-

nesī), pēc tam gribēju atpūsties, bet janvārī atkal dabūju

tik dūšīgi strādāt (turklāt diemžēl par velti, jo cenzors

visu svītroja), ka tagad nemaz nespēju atžirgt. Nu jau
trīs nedēļas es nestrādāju nemaz, t. i., rakstu gan, bet

nekas neizdodas, un tas mani tik ļoti sāpina, ka labāk

Jums aiztaupīšu šo attēlojumu, citādi Jūs varbūt tālāk

nelasīsiet.

Mūsu, izsūtīto, šeit ir ap 20 vīru, bija pat 30, bet daudzi

ir aizbraukuši projām — ir pārcelti vai atgriezušies;
krievi savā starpā satiek ļoti labi, bet mēs nespējam

iejusties — tā ir pilnīgi sveša pasaule. Kronis par mums

rūpējas kā māte, 6 rubļi — tie ir man, arī Elza saņemtu

tikpat daudz, ja es nebūtu dzimis pirtī, Jūs taču zināt: pir-
tiņā dzimis. 1 Elza dūšīgi mācās krieviski, katru dienu jā-
sastopas ar saimnieci, mēs, proti, gatavojam paši. Mums

ir 2 istabas par 8 rubļiem, ēšana gan ir lētāka nekā Rīgā,
taču viss ir tik slikts, sevišķi gaļa, ka tik tikko iznāk

lētāk nekā Rīgā. īpaši dārgi šeit ir, ja lāpa veļu vai ko

tamlīdzīgu. Tomēr par visu Elza varēs pastāstīt labāk

nekā es. —

Sevišķu notikumu šeit nav, izņemot to, ka vilki, pāris

suņu vai kas cits gavēņa laikā esot aprijuši cKpoMHoe

[?], t. i., gaļas ēdienu (cilvēkus ieskaitot «gaļas ēdienā»), —

Šeit tu esi pilnīgi atkarīgs no darba un sevis dakterēša-

nas. Es, piemēram, lieku sevi masēt un elektrizēt, bez se-

višķiem panākumiem piekopju aukstu norīvēšanos un

visu citu iespējamo, — bet ko gan palīdz balsināšana

vecai mājai? To vislabāk varēs pateikt Bisnieks. Starp

citu, kā resnajam vīram klājas? Kā klājas Lasmanim,

Aleksejevam un citiem paziņām? Kas ir ar jauno laikrak-

stu?
2

Un neaizmirstiet gan, mīļie bērni, krietni daudz pa-

stāstīt par teātri! Kā veicas Mīļmarijiņai ar karjeru? Vai

Kovaļevskis jau ir atbrīvots?3 Ko dara «Baltijas Vēstnesis»

ar savu Veinbergu?
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Rakstiet tikai labi drīz, mīļie sirdsbērni, un labi daudz!

Es arī apsolos turpmāk rakstīt daudz vairāk, šodien jūtos
gaužām nožēlojami. Bet tagad, labā, no sirds mīļotā Olga,
tas, kādēļ ir rakstīta visa šī vēstule: mūsu vissirsnīgākie,

vislabākie laimes novēlējumi mīļajam dzimšanas dienas

bērnam!!! Zini: pērkondimdošu urrā laimi, lai noskan

visas 3000 verstis līdz pat Rīgai!!! kā «sludinājumos»!
4

112.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 3. (16.) martā

3./111 1123 Iniņ!

Manu sirdsmiļoto vienlgumiņ, manu dvēselīt, manu

samtdimantiņ, jau pienāk Tavas saldās pūkkartītes, 1 kas

mani saviļņo tik savādi un necerēti mīļi. Tās ir mīļi glās-
tošās pūkrociņas, kaut gan atrodas tālumā, viss ir kā se-

nākos laikos, kad es saņēmu zelta vēstulītes, un tomēr

nav tā, ir pavisam citādāk: dziļāk, mierīgāk, mīļāk, taču

daudz sāpīgāk. Šīs pāris dienas man arī pagājušas ne tā kā

parasti: bija tik trulas sāpes, patiesībā tikai tagad es tās

sāku pa nopietnam sajust, jo, nebūdamas vairs tik stipras

un asas, tās liekas esam vēl dziļākas. Šķiršanās man šķiet,
kā liela netaisnība, ko man nodarījuši, es vēlētos kaut ko

mainīt, labot, bet nezinu, ko darīt. Turklāt visas šīs die-

nas esmu strādājis, kaut arī ne visai daudz, un dažas die-

nas gandrīz nemaz, proti, es atkal slikti guļu; ludziņa vir-

zās uz priekšu, bet pirmais cēliens vēl joprojām nav ga-
tavs, varbūt rīt — parīt, ir jau veselas 700 rindas, un iz-

smelts arī viss mērs un pacietība. Es izlasīju «Dienas

Lapā», ka «Auseklis» pagarinājis termiņu līdz 1. jūnijam.
Murger2

un tieslietu jautājumus es izsūtīšu rīt. Tāpat rīt

«Mājas Viesim» un «Hoßan Nevaru atrast

«Tpn HaTvpaAHCTa», tāpat šeit nav arī neviena ievada.

Es vēl pameklēšu. Vai tu, mīļslrdspūkiņ, neesi paņēmusi
līdzi «Literarisches Echo» visu otro gadagājumu? Šeit
tā nav. Nav arī Gētes dzejoļu. Tad Tu varētu paņemt no

«Literarisches Echo» otrā gadagājuma. Mīļo sirdssmaržiņ,
esi mierīga [kažociņa] un [samtiņa] dēļ, tas Tev jānēsā
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padusē, un tam jābūt tik spožam kā mēnestiņam, ari ar

draudzību nav nemaz tik ļauni, viņi3 taču mani jau pie-
tiekami pazīst: pagājušo gadu, kad Tevis nebija, mēs taču

dzīvojām kopā un es viņiem nemaz nebiju tik ļoti vaja-

dzīgs. Bet arī es esmu viens no Iniņiem un domāju mīļas
zelta domiņas tāpat kā mana mazā dvēselīte. Bet tas gan
nav diez cik mīļi, ka skopulīši braukuši 3. klasē, bija
taču norunāts, un es jutos pavisam mierīgs; tagad atkal

ir raizes un nemiers, Tu jau zini, mīlulīt, ka mājās sēdo-

šais arvien baiļojas vairāk. Laime, ka līdz 27. februārim

Tev vēl nekas nebija noticis, — bet ja nu Tu saslimsti?

Vai tad Tu būsi pietiekoši gudra, lai pārietu 2. klasē?

Manu Sirdsiniņ, sirdsmīlulīt, šis garais, smagais ceļojums!
Ar Zālīšiem un Reutu arī es nezinu, ko iesākt, tur Tu

pati vislabāk redzēsi, kas Tev būtu sakāms, — varbūt

lai samaksā daļu? — Ko gan tas varētu nozīmēt, ka

Niedru «Dienas Lapā» tā slavē: skaista runa, skaista lat-

viešu valoda (Augstas laimes uzsaucis Veinberģim.)?
4 Vai

viņš nāks uz redakciju? Blaumanis jau tur ir ierīkojies

pavisam silti, varbūt arī tam viņš sagatavo ceļu? — Pir-

mās dienas es iztiku ar rīsu putru un desu, un zivi, pēc
tam nopirku 5 mārciņas teļa gaļas, ko pieveicu trijās die-

nās, rīt iepirksies vecā, es teicu [,lai pērk] liellopu gaļu
un mēli. Vāru pats katliņā, un veicas gluži labi, nelaime

tikai, ka ātrāk par vienpadsmitiem vai pat divpadsmitiem
es netieku pie strādāšanas, lielākoties tur ir vainojams
miegs, kas savukārt cieš no sliktas kuņģa darbības, bet

vēdergraizes droši vien ir no krējuma, kuru trīs dienas

lēju pie tējas. Tagad es to vairs nedaru, bet kuņģis vēl

joprojām nav stiprais. Nav arī apetītes, tāpat kā samt-

putniņam. Manu mīļo, saldo rožsmaržiņ, šodien es vairāk

nerakstīšu, ir jau pusdivpadsmit, jāaiznes vēl uz pastu.
Visumā esmu kļuvis daudz stiprāks, tur jāpateicas manai

dvēselītei, manam sirdsdimantiņam, tomēr vēl joprojām
man sevi jāuzmana; līdz ko grožus palaiž vaļīgāk, tūlīt

sākas agrākā slaistīšanās, tā, piem., šodien es neesmu

strādājis pie ludziņas. Es šodien gaidīšu vēl līdz divpa-
dsmitiem, lai varētu apsveikt dzimšanas dienā savu vie-

nīgsaldo Debesiniņu, saldo, saldo mutiņu, sirsnīgo sirds-

asintiņu, roždvesmiņu.
Mani ļoti iepriecināja jaukās asprātības un stāstījums

par diviem puisīšiem un pļāpīgo veco, tas patiešām bija
lieliski.
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Saņēmu no Bērzas Tev adresētu vēstuli. Viņai pietrūk-
stot 50 rubļu, citādi jau varētu laist Mildu mācīties. Ko

tu par to saki?

Vienīgo mīļsmaržiņ, mīļo pūkdvēselīt, samtdimantiņ,

sirdsasintiņ, saulīti

113.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 6. (19.) martā

1121738

Sirdsmīļoto mīļputniņ, .. saņēmu visas Tavas mīļās, sal-

dās kartītes, un tās dara tik daudz laba manos jaunajos

apstākļos. Es vēl nevaru tā īsti iedzīvoties, man jābūt
stipram kā mīļmutiņai un jāiepriecina Iniņa, bet es vēl

joprojām esmu tik noskumis un strādāju tik maz. Es ari

ļoti bēdājos, ka tā palaidu savu vienīgo Iniņu, skaidri ne-

norunādams, ka jābrauc 2. klasē, vairāk par sevi jārūpē-

jas, biežāk jāēd pusdienas. Viss nejaukais un nepietiekoši

mīļais tagad it kā izlien ārpusē un saka: tu neesi izdarījis
to un to, to tu esi nokavējis, bet ar to tu esi tikai sagā-

dājis sāpes. Tu. turpretim biji tik bezgala mīļa un vienmēr

maiga, vienmēr kā liega pūkiņa, kā glāstoša rociņa. Ar

saimniecību veicas labi, vecā bija nopirkusi 10 mārciņas

liellopu gaļas, es reizēm izvāru tādu īsāku zupiņu, un

garšo vareni. Resnie
2

bija ielūguši mani uz zoss cepeti,
ļoti laipni, bet nekā pārspīlēta. Mana izturēšanās palikusi

agrākā. — Bez ikmēneša 6 rubļiem no valsts saņēmu ap-

ģērba iegādei vēl 7 rubļus 86 kapeikas — arī necerēts

ieguvums. Perhenam3
esmu iedevis tikai 2 rubļus, nebija

taču vajadzības, un tā es arī nedevu 5. Veļu es saņemu

atpakaļ pa gabalam un visu pareizi pierakstu. Mīļdvēselīt,

ja iespējams, varbūt atsūti man drīzumā Gēti — «No ma-

nas dzīves» (Reklāma izdev.), es gribētu pakāpeniski sa-

gatavoties «Nākotnes cilvēka» pirmajai daļai. Tu zini:

dzejoļi. — Vai zini, ko es vēl izdomāju: es gribētu pār-
rakstīt un Tev nosūtīt «Skrodera» pirmo cēlienu. Tu va-

rētu izsvītrot nevajadzīgo. Tavam puisītim ir vēl divi lū-

gumi: 1) nopirkt spieķīti, cepurīte būs šeit, kur mutiņa
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var to pielaikot; 2) apmeklēt Līzu viņas dzimšanas dienā

5. aprīlī.
4

Mīļi, mīļi, mīļi.

'Atklātnē starp 1. un 2. rindu pieiakstīts:

No mammas man vēl joprojām nav nekādu ziņu.

114.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 9. (22.) martā

11181 Manu zeltsirsnīgo sirdsasintiņ, dvēseles smaržiņ,
vai Tu esi sveika un vesela atgriezusies mājās, vai ne-

jūties no bēdām pavisam sagurusi, es vienmēr tik ļoti

baiļojos, Tu jau gan zini, kā ir, ja atrodas tik tālu, — viss

biedē, nekur nevaru atrast mieru, jo jau trešo dienu no

Tevis nav ne mazākās kartītes. Nelīdz arī tas, ka es

zinu — ir iespējami sniegputeņi, vēstule var būt aizka-

vējusies. Pat ja Tev arī nekas nebūtu noticis, brauciens

taču ir tik drausmīgi tāls. Man šķiet, ka es valdu pār sevi

gluži labi, sevišķi šodien daudz strādāju (un tomēr tikai

divdesmit rindu, pabeigšu tikai rīt). Pat runcis liekas ma-

nām, ka ne viss ir gluži tā, kā vajadzētu būt, viņš ir se-

višķi laipns, pastāvīgi maļ dzirnaviņas, un es to nevaru

dabūt laukā no klēpja. Vakar Tavs puisītis sasita ci-

lindru — zaudējums — 15 kapeikas, šodien bija pie fri-

ziera, atkal 15 kapeikas zaudējums. Kad runcis izrāpjas
no klēpja, viņš guļ vienīgi Tavā cepuru kastē. Ļaudis
vienmēr tik silti apjautājas par Tevi, manu sirdsasintiņ.

sevišķi vecā Peče. 2
— Es pakāpeniski sākšu tulkot

«Tellu», tad vēl arī «Zvanu»3 (425 dzejas rindas); cik gan

Zālīte par to dotu — rubļu 15—20? Bet tas būtu iespē-

jams tikai rudenī vai jaunajā gadā. Izklaidēšanās labad

sāku lasīt «Turandotu»4
,
ir ļoti jauka; vai tā nav uzvesta

Latviešu teātrī? Manu saldo svētlaimes Sirdsiniņ, manu

mierinājumiņ, cik gan tagad viss ir tukšs un neintere-

sants! Protams, es vienmēr sev saku, ka žēloties man

nav ne mazāko tiesību, Tev taču ir daudz grūtāk, manu

nabaga vienīgo dvēseles dzīlīt, bet dumjās asaras tomēr

saskrien acīs. Mīļmīļo mutiņ, saudzē sevi, esi vesela, esi

mīļa un laba! Daudz, daudz mīļu, saldu bučiņu no Tava

puisīša, mīļi un labi.
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1 15.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 11. (24.) martā

11171 Manu saldo, sirdsmīļoto, vienīgo putniņ, mīļbrī-
numdvēselīt, manu sirdsasintiņ, katru dienu — nevienas

vēstulītes, pasts strādā neregulāri: šodien es jau saņēmu
1. un 2. marta «Dienas Lapas» numurus, bet Tavu mīļkar-
tīšu, kam taču daudz īsāks ceļš, vēl joprojām nav. Es

mierinu sevi ar to, ka manai debestiņai droši vien vairs

nebija kartīšu rakstīšanai, kā šķiet, tikai četrām kartītēm

es biju uzrakstījis adresi. Tavs puisītis ir gan bēdīgs, bet

vakardienas kartīte viņam ļoti palīdzēja, un tā es atkal

strādāju un pabeidzu pirmo cēlienu, 2
joprojām iznāca

daudz — apmēram 750 rindu, taču ceru, ka mana sald-

saulainā pūkiņa pratīs atšķirt un izravēt visu lieko, ja tad

paliktu vēl kaut 650 rindu, būtu gluži labi, nākamie cē-

lieni būs īsāki. Būtu labi, ja Tu varētu saīsināt līdz 600.

Es tomēr labāk, mīļdvēselīt, vēlreiz pārrakstīšu (atkal tik

brīnumaini sagadījies, ka abi mīlulīši domājuši par nosū-

tīšanu), var (arī ierakstīta vēstule) ļoti viegli iet zudumā

vai mēnešiem ilgi palikt guļam, 2) varbūt es varēšu no

I cēliena šo to pārvietot uz II cēlienu. Mīļo, saulaino svēt-

laimes Iniņ, sirdsmutiņ, esi tikai stipra un vesela, ne par
ko neuztraucies, es esmu mierīgs un strādāšu tā, ka tas

aizņems visu manu laiku. Rūpējies labi par sevi, mīļdvē-

selīt, esi vesela un mierīga! Rūpējies labi arī par veca-

jiem! Daudz mīļu bučiņu no Tava mīļā puisīša, mīļi un

labi.

116.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 12. (25.) martā

11161 Manu debespūkaino rožsmaržiņ, sirdsasintiņ, pa-
vasara ziediņ, šodien atkal par velti cerēts, nav pienākusi
neviena mīļā pūkkartīte, kaut gan saņemta jau 3. 111

«Dienas Lapa», taču neskumsti, mīļsirsniņ, Tavs puisītis,
neskatoties uz to, nav tiktāl zaudējis drosmi, ka nevarētu

strādāt. Strādāju pat šodien un iesāku II cēlienu, I pa-
beidzu jau vakar. Protams, visur atrodu vislielākos robus
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un daudz juceklības: pārāk izstiepts nesvarīgais (būdams
žurnālists, es mācu un polemizēju, kur būtu tikai jātēlo),
taču svarīgākais izpaliek, bet tagad es nespēju un negribu
nekā labot, tikai turpināt tālāk. Es paļaujos uz Tevi, manu

Iniņ, Tev jāsvītro, cik vien spēka, un arī jāatzīmē, kur

visādā ziņā vēl jāiestarpina izlaistais. — Esmu iesācis

«Tellu» (ik dienas būtu jāveic 20 rindu). Bez tam vēl strā-

dāju tikai pie Murger un tieslietu jautājumiem. «Skrode-

ris» mani tā nomāc, ka es neko citu vairs nespēju, kaut

tikai varētu izturēt līdz galam, man šis darbs patiešām

ļoti apriebies. Pienākušas trīs esejas no Brūna,
2

tomēr vi-

sas nederīgas: par Strausu (mūziķi), Kaincu un Tomā

(neatmaksājas Tev tās nosūtīt). Arī citus ievadus es ne-

varēju atrast, varbūt nopērc kaut ko, mīļdvēselīt, bet —

galvenais — daudz nestrādā, vislabāk — nemaz. Tev bija

jāpārcieš tik daudz uztraukumu, tāds smags brauciens un

tik daudz skriešanu. Atpūties, manu saldo, sirsnīgo sirds-

mutiņ, atpūties un sevi labi izpūkiņā, neesi skopa! Arī

nabaga mīļos vecākus neatstāj trūkumā! Tavs puisītis ar

runci šeit saimnieko pilnīgi apmierinoši: runcis ik dienas

ir dzeltenzīdains, kas patiesi ir jo laba liecība. Tikai tagad

viņš, šķiet, ir daudz vairāk aprūpējams nekā parasti, pa-
visam reti iziet pavasara gaisā, ik brīdi lien klēpī. Viņam
kaut kā trūkst, viņš saprot, ka esam palikuši vientuļi.

Baumas par kratīšanu bija nepatiesas, nekas tamlīdzīgs
nav paredzēts, tātad varam būt pavisam mierīgi. Mīļo,

vienīgo smaržiņ, dvēselīt, Iniņ, daudz bučiņu, mīļi un

labi.

117.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 13. (26.) martā

1113/37

13./111 Dimantametistdieniņ!

Manu sirdspūkīgo mīļmaigumiņ, manu svētlaimīgo dvē-

selīt, asinslāsīt no smaragdiņa un dimantiņa, šodien sa-

ņēmu no sava mīlulīša kartīti, mīļpūkīgu kartīti, gandrīz

pavisam negaidīti, gandrīz, jo, neraugoties uz visu, es

tomēr vēl cerēju, paļāvos uz pasta ierasto kavēšanos, un
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arī šoreiz izrādījās, tāpat kā vienmēr šī kavēšanās varbūt

ir vienīgais, uz ko vēl var paļauties šajās dienās. Tu mīļo,
brīnumsaldo sirdsmierināj umiņ, es nepavisam nejūtos tik

līksms, kā tas varētu likties, par to mēs nemaz nebijām

padomājuši, ka Tevi varētu piemeklēt caureja, no šejienes
taču varēja paņemt līdzi zāles. Droši vien Tev klājas tik-

pat ļauni kā toreiz, pagājušajā pavasarī, ak, manu dvē-

selīt, manu nabaga dvēselīt, tā jau Tu galīgi zaudēsi spē-

kus, arī šoreiz nelaime nav nākusi viena. Pret ārpasaules

naidīgajiem spēkiem jau neko nevar iesākt, taču kaut es

pats būtu vairāk rūpējies par Tevi, manu vienīgo dzīvī-

biņ, kaut es pēdējās dienās būtu domājis nevis par darī-

jumiem, bet gan labāk visu apsvēris, kā Tev atvieglot
braucienu. Tā bija tikai kā pusdzīve, ko es dzīvoju ša-

jās pēdējās dienās, es kustējos gluži mehāniski, visu,

likās, nomāca bezgala nogurums, un pat pēdējo bučiņu
aizmirsu Tev toreiz pie kamanām iedot. Tikai pakāpeniski
es atkal it kā atdzīvojos, bet līdz ar mani pamostas arī

sāpes. Manu dzīvībiņ, manu vienīgumiņ, es baidos pat
rakstīt, katrs rakstītais vārds man šķiet tik literārs un

mākslots, bet atrast ko dziļu un patiesu, kas pilnīgi visu

izteiktu, — tas man šobrīd nav iespējams. Esi pārliecināta
tikai par vienu: es strādāju, un tas nozīmē — esmu kopā
ar Tevi garā un pārpilns Tavas drosmes, mēs dzīvojam
vienu dzīvi. Jā, mani nomierina pat tas, ka es sacerot

varu domāt par Tevi (tā ir Māriņa 1
, pie kuras strādājot,

es vienmēr iedomājos, kā dotajā vietā būtu rīkojusies vai

runājusi Tu, un tad jau arī atrodas pati pareizākā iz-

teiksme). — Mīļo sirdsmutiņ, vai tikai Tu braukdama

neesi apsaldējusies un tādēļ arī caureja? Par speciālu
dāmu kupeju Tu man vairāk neko netiki rakstījusi, tātad

Tev droši vien bija jābrauc ar visiem kopā, nabaga Iniņ,
tas viss nāk no skopumiņa. Un arī pie tā es, galu galā,
esmu vainīgs, jo skopumu jau Tu esi pārņēmusi no manis.

Šeit ir abas Skujas2
receptes, bet Tu jau pati droši vien

būsi paārstējusies Jelgavā. Tu taču, cerams, to pāris ka-

peiku dēļ nebūsi upurējusi savu veselību. Labi, ka vis-

maz esi paēdusi. — Mēs, piemēram, bijām pavisam pie-
mirsuši pārrunāt, ka ir taču speciāli guļamvagoni, kur

tikai nedaudz jāpiemaksā; Tu nebūtu tā nomocījusies.

Mīļpūkiņ, es atrēķināju saimniecei to vienu rubli, arī par

februāri esmu nosūtījis rēķinu. — Šodien saņēmu no Ņi-

nas Tev adresētu vēstuli: viņa ir kļuvusi par īstu mājas-
māti — gandrīz visa vēstule tikai par viņas puisēnu, kaut
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gan vietām vēl manāma senākā izklaidība, taču viss lie-

cina, ka viņa jūtas laimīga, un tas jau ir pats svarīgākais.
Es vēl neesmu atbildējis uz Brenča pirmo vēstuli, šie labie

ļaudis taču jāapsveic, jo tie ir vienīgie, kas mums vēl ir.

Olga vēl nav neko atbildējusi. Ja šos tā saucamos drau-

gus vienmēr palutinātu ar savām žēlabām, tad arī viņi
izrādītos it labiņi un nebūt neliegtu savu līdzjūtību, bet

«pašlepni»
3

— to jau saka arī Blaumanis un visi citi mazie

gariņi (starp citu, viņš atkal ir pārtulkojis Gēti4

,
tātad par

samierināšanos vis nedomā). Vienā ziņā jau viņiem ir

taisnība: var jau iekārtoties it ērti un omulīgi silti, ja
vien piederi pie mazajiem un spēj saspiesties bariņā, kā

to dara cālīši. — «Zorža Sanda» ir svītrota,
5 Tu droši

vien to jau būsi pamanījusi, es to dabūju zināt no slu-

dinājuma avīzē. Ja Tu, pūkdvēselīt, vēl neesi bijusi pie

cenzora, tad pie viņa gan Tev jāaiziet, līdzko paliec ve-

selāka. Tu droši vien dabūsi cauri arī dzejolīšus, «Sandu»,
varbūt «Fausta» komentārus un pārlabotas «Jaungada
naktsdomas» (tas nekas, ja iznāk tā pavēlāk), bez tam vēl,

tāpat ar pārveidojumiem, «Lauztās priedes» un «Mūžīgo
nemieru». — Latviešu teātrim Tev jāiesniedz «Neaiz-

sniegts mērķis», «Dienas Lapā» droši vien runājuši, ka

nav nekādu lāga lugu, nu tad dod viņiem, tāpat kā «Zel-

tīti» un tulkojumus — «Svētkus Solhaugā», «Līru», arī

«Ifigeniju». — Tavs puisītis tagad izdomājis lietot sak-

nes — presētas, ārzemju — paciņa maksā 15 kapeiku, un

no tā iznāk piecām reizēm, ir jau gan dārgākas nekā svai-

gās, bet, vispirms, kur lai tās svaigās ņem, un, otrkārt,

gaļa uzreiz garšo daudz labāk. Diemžēl nevaru dzert

pienu. Jāiztiek arī bez auzu pārslu cepumiem, jo nav

jau olu; pēdējās tika pārdotas par 30 kapeikām desmitā,

bet, tā kā mans puisēns baidījās tik daudz maksāt, tad arī

palika tukšā. Mēģini Jelgavā pa šo laiku labi uzbaroties,
šeit jau tā ēšana ir tik slikta. Pie izdevības sapērc arī visu

mīļajiem jelgavniekiem un raksti par visu, kas uz viņiem
attiektos, viņi paši, nabadziņi, ir tik pārpilni rūpju, ka

nav atrakstījuši man ne vārdiņa. — Es vēl pameklēšu
kādu ievadu, bet to robu diez vai izdosies aizpildīt; ne-

kādā ziņā nestrādā, manu mīļo, vienīgo pūkmaigumiņ,

Tev jāatpūšas un jākļūst veselai, gan vēl būs pietiekami
darba un skriešanu. Arī es tagad nebūt nedomāju pārpū-
lēties, jo rudenī un ziemā jau varēs atgūt nokavēto. Mīļ-
sirdsmutiņ, esi vesela un drosmīga, rūpējies labi par sevi

un līdz ar to arī puisīti dari atkal mierīgu un līksmul
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Daudz mīļu, saldu bučiņu pūkmaigumiņam un mutiņai no

puisīša.

Vēstules 2. lappuses augšmalā pierakstīts:
Pielīmēta zoss pūciņa.

118,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 15. (28.) martā

1111/15 Manu mīļpūkaino debesdvašiņ, .. šodien mīļa

pūkkartīte, otrā no Jelgavas. Tu esi noskumusi, Sirds-

iniņ, nesaņemot no manis ne kartītes, tas tiešām ir bēdīgi,
nabaga, nabaga pūkiņ, un tas ilgs līdz pat 9. martam, kad

Tu saņemsi telegrammu. Es neko neapdomāju, biju pavi-
sam sašļucis, nezināju, ka varētu būt vēl cits iemesls rai-

zēm. Taču tagad šīs raizes droši vien jau ir garām. I cē-

lienu es domāju nosūtīt caur Zālīti, tad Tu drošāk sa-

ņemsi, vēl gan sagaidīšu Tavu rītdienas vēstulīti. Tātad

ar nabaga tēti drīz vien viss būs galā, kaut tikai viņam
šo pēdējo laiku vēl nebūtu smagi jācieš, tāds aknu vēzis

laikam gan sagādā milzīgas sāpes. — Mīļvienīgo sirds-

mutiņ, Tu taču esi saaukstējusies, pie tā gan vainīga
3. klase un skopumiņš, paldies dievam, ka vismaz kuņģis
atkal uzlabojies, tas jau Tev pats bīstamākais, mīlulīt. —

Šķiet, māsas zaļais tērps nepavisam nebija vajadzīgs, vi-

ņiem taču mājās bija jāzin, ka zaļa krāsa nav sēru krāsa

un ka tie 50 rubļi bija domāti ēšanai, kā arī labākai kop-
šanai, nevis jaunai kleitai. Bet viņi patiešām ir tikai lieli

bērni. Tagad arī māšele, nabaga meitēns, pati sūrosies, ka

rīkojusies tik nepārdomāti. Mīļo sirdspūkiņ, esi tik laba

un pati nopērc šo to tiem nabaga ļautiņiem, kuri neprot

paši sev palīdzēt. Neesi skopa, kur nepieciešami izde-

vumi, it sevišķi labi glabā tēti un māmiņu un piespied
viņus, lai tie labāk ēstu un nezaudētu spēkus. Varbūt

viņa domā braukt līdzi uz šejieni? Vislabākais jau būtu —

atstāt mantas pie Spures. Bet Tu jau par to vēl rakstīsi. —

Vecā saimniece vienmēr apjautājas par Tevi. Viņa būtu

gribējusi braukt Tev līdzi, ja būtu zinājusi, ka brauksi

caur MopmaHCK, viņas meita dzīvo 25 verstu attālumā no

turienes. Tev atpakaļbraucienā viņa visādā ziņā jāap-
ciemo.— Varbūt Tu varētu nopirkt «Mihaelu Krāmeru»
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un «Šļuku un Javu», kā arī visas latviski iespiestās lu-

gas
1
,

tāpat Plūdoņa «Antoloģiju»
2

,
kas iznākusi Jelgavā

pie Neimaņa. — Mīļdvēselīt, Tu varētu pamēģināt runāt

ari ar Balodi, lai Remiķis palaiž cauri «Skroderi», varbūt

ar Remiķi pašu. Šodien maz strādāju, jo Tu jau zini —

tāda bezmiega nakts padara ļoti gurdenu, gan jau rīt at-

kal veiksies, mans tagadējais pamatprincips — tikai ne-

būt noskumušam. Dvēselīt, esi vesela un nesēro, daudz

bučiņu, mīļi un labi, dvēselīt!

119.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 16. (29.) maitā

1110/16 Manu mīļmazāko, debešķīgo zeltstariņ, ar pirmo
vēstulīti no Jelgavas Tu šodien labi aprūpēji savu puisīti.
Līdz šim esmu saņēmis visas kartītes, izņemot septīto,
kas rakstīta 4. martā, tātad — 25., 26., 27., 28. februāra,

kā arī 1., 2., 3., 5., 6. marta, ieskaitot arī šodienas,

7. marta, mīļvēstulīti. Arī es rakstīju ik dienas, sākot ar

pirmo, māmiņai adresēto atklātni. Bez tam es sūtīju «Mā-

jas Viesim» un ievadu1
uz Jelgavu. — Nabaga vienīgo

pūkdvēselīt, kas gan Tev nav jāizcieš ar visiem un visu

labā! Gaismas kukainīt, turies tikai vesela un stipra, rū-

pējies par sevi un nepārstrādājies! Labāk izlieto savu

laiku, lai nomierinātu nabaga mīļos ļautiņus, lai tiem at-

vieglotu šo grūto brīdi. Nabaga tētis varbūt jau būs iz-

cietis savas mokas, katru reizi pasveicini viņu no manis,
ziedo viņam visu savu mīlestību. Mani dziļi aizkustināja,
ka labie sirdscilvēki beidzot atraduši viens otru, un cik

maiga, kautrīga un vārdos skopa ir šāda vēla mīla. Ir

kaut kas brīnumains šādās dziļās sirdīs un mīlas spēkā,
kas piemīt tētim, manu mīļo svētlaimes Iniņ, arī mīļo

māmiņu es tagad spēju mīlēt divkārt stipri. Es zinu, ka

par to Tu jo sevišķi priecāsies. Arī mani pašu tas stiprina
labā paļāvībā: esmu tomēr izturējis visu šo laiku, kopš
iesāku strādāt (zināms, es sāku tikai ar 10. martu), darbs

veicas, kaut arī pamazām (15—25 rindiņas dienā). Zudu-

šas arī galvassāpes, domājams, tās bija tikai nejaušas, es

jūtos labāk nekā novembrī un decembrī, pat labāk nekā

februārī. Un, ja tikai beigtos šis darbs, es ceru kļūt ve-

sels, neesmu taču vēl tik tālu kā nabaga Kristaps. Ja Tu
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runā par spēkavīriem, tad vari pieskaitīt tiem arī mani,

es gribu uzveikt nervozitāti ar saprāta ieročiem, un līdz

ar to es būšu ieguvis arī vajadzīgo spēku, kaut vai, pie-
mēra pēc: tieši pēdējos gados esmu taču strādājis tik

bezgala daudz, varbūt pat vairāk nekā Tu, dvēselīt, jo
man taču jāstrādā ar mēru un apdomu- Es neļauju nolīkt

savai galvai arī Tevis dēļ, Tev jāredz, ko Tu ar mani esi

iemantojusi; ja tikai ir mērķis, to iespējams arī sasniegt,

gaismas kukainīt, es šodien nosūtu apdrošinātu «Mājas
Viesa» 2. numuru, kā arī daļu «Skrodera»; tajā pašā

dienā, kad Tu to saņem, telegrafē: — bet, ja

trīs dienas pēc šīs kartītes vēl nekā nav, telegrafē: He

noAyqriAa, — un dodies pie Prozorovska, lai sameklētu

sūtījumu. Tikai tad es nosūtīšu pārējo. — Mīļpūkiņ, daudz

mīļu bučiņu un austiņu purināšanas, ar mīļiem vārdiņiem,
mīļi, mīļi, mīļi.

Atklātnes kreisajā malā vertikāli pierakstīts:
Vai varbūt man sūtīt uz Zālītes vārda?

120.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 18. (31.) martā

1108/18 Manu mīļsirsnīgo rožsmaržiņ, mīļputniņ, ~
šo-

dien nav nevienas mīļkartītes, bet tas jau arī bija gai-
dāms, jo vakar bija divas. Manu dvēselīt, Tu taču to sa-

proti it labi, ka šodien man ir pavisam neizdevusies sest-

dieniņa. Un es tā biju gatavojies, lai šo dienu nosvinētu,

pat «Skroderi» atliku malā, tagad man jāizjūt pārmetumi
arī tā dēļ. Saņēmu Hermīnes vēstuli: viņa februārim visu

izrēķinājusi ļoti smalki, pat «Nakts domas». Tu esot bi-

jusi pie viņiem un izskatījusies it labi. Mīļo, saldo sirds-

dvēselīt, vai tā patiešām ir taisnība, varbūt viņa tādā

veidā tikai mierina, nabaga, nabaga pūkiņ, kā gan Tev

tagad jācieš, un arī es Tevi esmu sāpinājis ar savu vēlo

rakstīšanu. Viņa arī izsakās, ka Tev vajadzētu atkal pa-
likt turpat. Es tiešām nezinu, vai Tu toreiz no Jelgavas
esi vēlreiz pie viņas bijusi, droši vien ne. Tu taču, dvē-

selīt, gaidīji ļaunā puisīša vēstulīti. Blaumanis, šķiet, gan

ir saņēmis manu vēstuli, taču tā viņā izraisījusi tikai

naidīgumu. Bet es tomēr biju pilnā pārliecībā, ka tā uz-
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rakstīta labi un ļoti mīļi, arī Tu to tiki lasījusi. Es laikam

vairs neprotu ar cilvēkiem apieties, patiesi nebiju domājis
neko ļaunu, bet tas radījis tikai naidu. Jeb varbūt viņš
runā par agrākajām vēstulēm un pēdējo no pagājušā ru-

dens nav vēl pat saņēmis? — Arī Peče saņēmusi Tavu

kartīti. Mīļo, saldo, sirsnīgo mutiņ, kādu uztraukumu gan
Tu esi pārcietusi, cik slikti esmu rīkojies, — kā es vēr-

sīšu visu par labu? Ludziņas rakstīšana vien to vēl ne-

spēj, tas ir vajadzīgs man pašam, — bet Tev, manu vie-

nīgo, manu dziļdvēselīt, manu bagāto sirsniņ? — Nav

jau arī gandrīz nekādu cerību, ka tā tiktu cauri, varbūt

Hermīne zin kādu vārdu par to sacīt, kad Tu viņai nola-

sīsi pāris lappusīšu priekšā. — Nosūtīti arī tieslietu jau-
tājumi, bet tie jau maz tiek lietoti. — Šodien atkal biju

ielūgts pie Resnajiem pusdienās. Tā kā svētdien un otr-

dien viņu mājā ir mirušo piemiņas diena un no vārīšanas

nekas neiznāk, tad viņi paši pieteicās pie manis uz pus-
dienām, un es taču nevarēju atteikt. Bet kaut kādi mā-

jieni par naudas trūkumu vis netiek doti, nav arī vairs

sirsnības. Es nezinu, ko gan tas viss var nozīmēt. Mīļpūk-
dvēselīt, esi vesela, mīļa! Daudz mīļu bučiņu mīļvienīga-
jai, mīļi, mīļi, mīļi.

121.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 21. martā (3. aprīlī)

21./111 Manu mīļo, mīļo dziļdvēselīt, manu rožsmaržiņ,
manu baltziediņ, mutiņ, sirdsmutiņ, no rīta saņēmu bē-

dīgu telegrammiņu, bet pēcpusdienā atkal pūkvēstulīti un

pūkkartīti, kas tik brīnumaini smaržo nebeidzamā mīlā

un spēkā kā sarkanas pildītas neļķes. Tu esi zaudējusi
savu mīļo, labo tēti un ieguvusi mazu jo mazu puisīti, es

redzu un jūtu, manu dvēselīt, cik daudz stiprāks esmu

kļuvis ar Tavu palīdzību, kā pierādījums tam tagad visla-

bāk gan kalpos ludziņa, nekad nebūtu ticējis, ka spēšu
tik ilgi koncentrēties vienam oriģināldarbam, līdz tas būs

pilnīgi pabeigts; neticamais ir jau gandrīz pa pusei reali-

zējies — no II cēliena man šodien ir 200 rindu, tātad

turpat vai puse. Kā iesācēja darbs tas, dabiski, neko ne-

nozīmē. Tēma bija slikti izvēlēta, pat vēl vājāka nekā

«Spītniekā». Bet, galu galā, tas jau ir pavisam nesva-
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rīgi, svarīgi ir, ka es pie tā strādāju un šo darbu arī pa-

beigšu, tas man ir kaut kas nebijis, un, lūk, to paveicis
Tavs puisītis, ko Tu esi izveidojusi no sava spēka. Katrs

jaunpiedzimušais izskatās neglīts un nožēlojams (to ap-
liecina arī nabaga Nīna par savu dēliņu), bet gan jau
Tavs puisītis, dvēseles mutiņ, kļūs Tev nozīmīgs. Manu

vienīgo dvēselīt, kā gan es Tevi lai mierinu, ko gan

mīļu lai Tev izdaru, es nezinu, ko teikt, jūtos saguris, sāp
galviņa, bet tā gribētos Tevi glāstīt un iepūkiņāt buči-

ņās, man ir Tavas bildītes un mīļi talismaniņi, kurus es

glāstu. — Pūkiņ, sirdsvienīgumiņ, kā gan es Tevi lai mī-

lēju? Tu esi kā saulīte, visi ļaudis Tevi mīl, •— bet kā

gan lai es, Tavs puisītis, to daru? Es aizrakstīju vēstuli

nabaga mīļajai māmiņai, bet tā spētu Tevi iepriecināt
tikai tad, ja būtu uzrakstīta labāk un sirsnīgāk. — Cik

spēdama apkop un aprūpē savējos, mīļo Sirdsiniņ, tas

bija labi un nepieciešami, ka Tu apgādāji arī Doru. Ko

gan viņa pati tagad domā iesākt? Vai viņa ar Banku1

kā vidutāju negrib pieņemt vietu Krievijā? Zināms, tas

būtu pats labākais. Ja viņa arī tur nespēj turēties, tad ar

avīžu palīdzību jau var pameklēt ko citu, vai nu no tu-

rienes, vai arī no mums. Ja viņa viena pati paliks Jel-

gavā to draudzeņu pulkā, kuras tai vienmēr jāapdāvina,
tad jau dzīves viņai nebūs, bet gan tīrā bojāeja. No še-

jienes viņa varētu dabūt sev vietu arī Kazaņā, Tu vari

viņai turp aizbraukt līdzi. Viena pati jau viņa neko ne-

spēj atrast, ja jau 9 mēnešus nosēdējusi mājās. Brauciens

ir ļoti lēts. Tu par daudz, mīļputniņ, esi skopojusies. Tavs

puisītis dzīvo lillā, jau nopircis 2 mārciņas siera un V2

mārciņas kakao. (Bija ieradušies arī Resnie, cienāju ar

katliņā sautētu gaļu, tomēr neesam viens otram ne par

mata tiesu kļuvuši tuvāki, tālāk par vispārējām pārrunām
un laipnībām netiekam; man likās — viņi grib kaut kā

tuvināties, bet vēl joprojām paliek slēpts atsalums. Biju
pusdienās arī pie Pečēm, jāiet vēl pie Soka2

.) Ja Zāmam

nav jābrauc uz Portartūru, kaut viņš paliktu Krimā. —

Hermīne raksta, ka iedevusi Tev honorāru 60 rubļu ap-
mērā, bet Tu saki, ka gribētu redzēt, cik tad tās naudas

īsti iznāks: tātad Tu neko neesi saņēmusi un viņa tikai

stāsta man blēņas!? No Perhena es dabūju atpakaļ 5 rub-

ļus. — Mīļmutiņ, tikai netaupi, rūpējies par sevi labi,

nestrādā, lai ari šomēnes nav nekādu ienākumu, gan mēs

to vēl atgūsim. Mīļo, mīļo, saldo baltziediņ, esi vesela,
es Tevi pūkiņāju ar bučiņām, mīļi, mīļi, mīļi.
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122.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 23. martā (5. aprīlī)

1103/23. 111 Pūkputniņ!

Manu sirdssvētumiņ, manu vienīgumiņ, manu pūksir-
snīgo, balto ziedudvēselīt, arī šodien es atkal saņēmu mīļi
smaržīgu pūkvēstulīti un izplūdu vispatiesākajā līksmē ar

smiekliem un asarām, un skūpstiem, un nopūtām. Rīt jau
vesels mēnesis, kopš neesmu glāstījis un apmīļojis savu

saldo vienīgumiņu, man palikušas tikai bildītes, vecie,

dārgie talismaniņi un baltziedu pūkkartītes, kuras nēsāju
vienmēr rūpīgi aizpogātā somiņā. Nabaga Sirdsiniņ, manu

dvēselīt, kā gan Tev jāmokās, un es Tev neko neesmu

palīdzējis, ne arī apmīļojis ar vēstulītēm, kaut gan tagad
jūtos it stiprs, pārvarējis pašu smagāko, kas man prasīja
vislielāko piepūli. Tas ir vienkārši kaut kas šausmīgs —

šī drausmīgi ilgā nabaga mīļā tēta miršana, šīs bezgalī-
gās mokas pie pilnas apziņas, tas taču ildzis apmēram

deviņas dienas. Arī Tev jābūt pavisam izmocītai, Sirds-

iniņ, kaut Tu tagad vēl nedomātu par strādāšanu, jau tā

Tev tik bezgala daudz skriešanu arī pēc apbedīšanas.

(Izņem pie mācītāja, katram gadījumam, arī miršanas

zīmi, tā vienmēr var būt noderīga.) Diezgan dīvaini, ka

viņi aizņēmuši Līzes kapavietu, toreiz taču tika speciāli
norunāts, ka es paturu arī otru, arī māmiņa to bija jau

iekopusi. Pērciet jaunu gabalu, un no izdevumiem, mī-

lulīt, nemaz nebaidies, tie ir nepieciešami, gan mēs atgū-
sim visu ar tālākiem darbiem, tagad esmu kļuvis daudz

izveicīgāks savos darījumos un spēšu arī strādāt, ja tikai

šo ludziņu reiz dabūšu nost no kakla. Mīļo dvēseles smar-

žiņ, tikai neesi skopa mūsu mīļajiem, viņiem jājūtas pie
mums labi un silti, viņi visi kļuvuši man daudz tuvāki, un

it visos viņos es sāku atrast kaut ko tādu, kas man atgā-
dina Tevi, manu Iniņ. — Nabaga meitenei Dorai gan

patiešām grūti klāsies šajā pasaulē, tik drīz viņa vis ne-

pārmainīsies, — kā gan lai aiztaupa viņas ciešanas? Vien-

mēr vadāt pavadā, paturēt viņu pie mums, viņa taču tā-

pat ilgosies tikt projām. Zāma drosmīgā un mīlas ap-

dvestā rīcība tiešām ir ļoti skaista, es gaužām reti esmu

sastapis kaut ko tamlīdzīgu — spēju tā just citiem līdzi,

un tas mani dziļi aizkustināja (pasaki to arī mīļajam zē-
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nam), viņiem visiem piemīt kaut kas no Tevis, manas

sirdsdvēselessmaržiņ. Tas, ka viņš daudz tērējas, būs vi-

ņam pašam jāizjūt, jo tikai uz mums vieniem taču gulsies
visas rūpes par Kristapu un māmiņu. Labāk jau būtu, ja
tas atrastu nodarbošanos svaigā gaisā, bet kur tad gan

paliks kokarde? Mazās pūkiņas sarakstījušas jaukas asprā-
tības, puisīši ļoti smējās. Tagad tikai biežāk atzīmē visu,
kas tur mājās redzams un dzirdams, lai vēlāk to liktu

lietā. — Ja Zāms lieto kreozotu, vai tas jau nozīmē, ka vi-

ņam ir dilonis? Protams, kreozots ir ļoti labs, — bet vai

neiznāk par dārgu? Vajadzības gadījumā mums vajadzētu
par to samaksāt. Neraizējies, mīļo Sauliniņ, ka Tev bija
jāsedz māmiņas izdevumi arī drogu tirgotavā, — no kā

gan viņi tad būtu dzīvojuši? Ar 20 rubļiem Jelgavā ģi-
mene jau nevar iztikt, tādēļ labākais būtu, ja viņi brauktu

šurp, tad mēs izdotu tikai kādus 20 rubļus vairāk: dzīvok-

lis — 10 rubļu (tas nozīmē 2 rubļus vairāk nekā tagad),
kurināmais — 2 rubļi, kalponei — 5 rubļi un ēšana mā-

miņai un Kristapam — 11 rubļu, tātad kopā pie līdzšinē-

jiem 30—35 rubļiem nāktu vēl klāt 20—25 rubļi. Sirds-

mīļo pūkmutiņ, nebēdā arī par mani, tāpat nedomā, ka

es skopojos: esmu sapircis pat sieru un kakao, un

nevar teikt, ka es vārītu ik dienas tādu pašķidru zupiņu
vien, es pieprotu arī vēl daudz ko citu, piemēram, trīs-

reiz esmu gatavojis bifšteku, rīsu putru, zirņu zupu ar

jēra gaļu, saimniece man sacepuši kotletes bez olām,

esmu sasējis sev biezpienu, pudelē sakūlis arī sviestu un

vēl gatavojis daudz, daudz citu ēdienu, kurus nezinu pat
vārdā saukt, runcis kļuvis jo resns un apaļš un mīļo mani

tik ļoti, ka pat Tev, mīļdvēselīt, nav vairāk ko vēlēties.

Ēdienus, kuru pagatavošanai ir vajadzīgs daudz laika, es

parasti netaisu; labprāt izvārītu ābolu ķīseli, bet bail no

kartupeļu miltiem, kas saiet klimpās. Vienmēr vāru arī

auzu tumi. Kad man kļūst garlaicīgi, es, protams, eju pie

Soka, bet pagaidām šķiet labāk un lētāk mājās. Brokastis

un vakariņas man jau tāpat būtu jāgatavo mājās, kas tā-

pat izmaksātu 2—3 rubļus, klāt vēl B—9,8—9, kopā ap 10—12

rubļu, bet tā man iznāk mazāk izdošanas un arī ēdiens

ir labāks. Ja Tu sakies pati mācījusies vārīt, tad Tavs

puisītis gluži tāpat, un, kad Tu ieradīsies, Tu teiksi: «Mīļo

puisīt, viss, ko Tu gatavo, ir labs, dod man pūkmutītē
vēl kādu gabaliņu!» Tā tas tiešām būs, un mazajai pūk-
mutītei tiks gabaliņš pēc gabaliņa un katram vēl klāt

bučiņa. — Es strādāju pie savas ludziņas, šodien II cēlie-
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nam man jau ir 245 rindas, un turklāt vēl līksma sajūta,
it kā II cēliens jau tuvotos beigām — te vēl vajadzētu

apmēram 200 rindu —, tā man tiešām būtu laime, un šī

cerība neļauj pagurt. Aiz garlaicības es pārdomāju da-

žādus projektus: tulkot Danti 1
— nesen redzēju krievu

tulkojumu, ļoti skaistas Dorē ilustrācijas — vārsmās, bez

tercīnām. 3 gadus, ik mēnesi 2 dziedājumus, apmēram
350—400 rindu, tas nozīmē dienā 15 rindiņas, visas svēt-

dienas brīvas. Honorārs: 4—5 kapeikas par rindu un ko-

mentāri 2 kapeikas par rindu [Nobeiguma nav.]

Vēstules sākumā pierakstīts:
Tik pūkaini sevi jāglabā mutiņai [šai vietā bijušas pie-

lipinātas dažas putna pūkas].

123.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 31. martā (13. aprīlī)

1095/31. 111 Iniņ!

Manu baltdvēselīt, manu sirdsasinslāsīt, kvēlmirdzu-

miņ, rožskūpstiņ, tagad saņēmu visu, visu, kā balti ziedi

pār mani nolija pūkvēstulītes. Cik es gan biju nepacie-
tīgs, cik nevajadzīgi iztēlojos visu drūmās krāsās, pat
dvēselīti. Tagad pavisam vienkārši noskaidrojas, kādēļ
es veselu nedēļu nesaņēmu vēstulītes, mans vienīgumiņš,
mans svētumiņš, mans svētlaimīgais mierinājumiņš nebūt

nebija slimiņš. Esmu atkal tik laimīgs, pilns spēka un pa-
ļāvības, kaut arī vēl saguris, jo vakar negulēju. (Pārgāju-
šas arī sāpes pakrūtē.) Šodien pienākusi pat 18. 111 pūk-
kartīte (trīs dienas vēlāk kā no Jelgavas), arī 20. 111 kar-

tīte jau klāt. Manu smarždvesmiņ, manu mazmazo pūk-
galotnīt, cik laimīgu Tu mani atkal esi padarījusi, jo ner

pavisam neesi slimiņa, nu nepavisam. Pasaki taču to,

katrā ziņā par to uzraksti! Rīgā esot teikuši, ka Tu izska-

ties pat mundrāka nekā iepriekšējā gadā, — nu, ja jau
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Tu neesi slimiņa un tā braši turies, vari arī palikt Rīgā,
ļauj tad arī vispirms sagatavot nākotni, un tikai tad lido-

sim kopā. Bet_ tagad centīšos atbildēt saprātīgi. Jau ilgu
laiku pārdomāju šo jautājumu, kopš Hermīne man par
to rakstīja savā vēstulē (par to, Iniņ, es arī Tev rakstīju).
6 mēneši — līdz pat septembrim (vai līdz augustam?) —

tas ir ilgs laiks, un mums tam būtu liela nozīme, sevišķi
tādēļ, ka Tu jau neesi apņēmusies palikt līdz kādam no-

teiktam termiņam. Ja Tu, tāpat kā es, nevari vairs iztu-

rēt, mēs varam atkal salidot kopā. 1. oktobrī jau arī būs

pagājuši 2V2 gadi un pārcelšanās vairs neradīs tādas

grūtības, varbūt pat uz Pleskaviņu, Daugavpili vai pat
Jelgaviņu. Bez šaubām, tad tiktu pieņemts arī viss Tavs

pārējais plāns. Tava vēstulītē ir tik jauka un drosmīga,
ka nekas vairs neliekas neiespējams. — Bet, ja nāktu

Niedra, tad jau mums jāiet, it sevišķi tagad, kad no

Blaumaņa esam saņēmuši kara pieteikumu 1 (Tu jau par
to uzrakstīsi tuvāk). Mēs jau «Mēnešrakstā» ari vairs ne-

varētu līdzdarboties. Niedra tātad Zālītēm uzspļauj, bet

viņš to par varēm grib dabūt redakcijā, pasaki to viņam,
es arī to darīšu. — Tagad vēl ir laiks ko darīt mūsu un

arī viņa labā, starp citu, nebūtu jau slikti kaut kur citur

sameklēt pamatu zem kājām. (Jā, pasaki gan Zālītēm: ja
nāks Niedra, tad iesim mēs un ne jau klusiņām, bet ar

publisku paskaidrojumu.) — Honorārs: Iniņ, vai Tu esi

ar mieru rakstīt par 35 rubļiem? «Dienas Lapas» feļe-
tons — 80 rindu (50 +30 atbild.) =2 rubļi, mēnesī —

8 rubļi; ievadi — 600 rindu=12 rubļi; dzejoļi =2 rubļi;
humors — 70 rindu==2 rubļi; tulkojumi, noveles — 300

rindu=3 rubļi, kopā jau 1000 rindu, tas nozīmē — ik

dienas 30 rindu. Divās stundās var paspēt 40 rindu, tātad

vēl 200 rindu, 2 kapeikas rindiņā == 6 rubļi, tas iznāk: 8 +

12+2+2+3+6 =33, toties ļoti daudz darba. Ja mēnesī

60 rubļu, tad varbūt Tu varētu strādāt arī savu darbu un

to vēlāk, jau būdama šeit, iesūtīt, taču par to Tev jāiz-
šķiras uz vietas pašai. Es Taviem 60—70 rubļiem vēl tā

kā tā varētu pievienot tieslietu jautājumus — 6 rubļi —

un tulkojumus «Mēnešrakstam» par rubļiem 10. Patlaban

Miržē es neturpināšu (bet publikai tas taču patiks, un

Zālītēm tas jāizdod). No darbiem paturēšu tad tikai

«Tellu». Parunā ar Gailīti, vai viņš man nedotu klāt vēl

arī septembri, tad man būtu jūnijs, jūlijs, augusts, sep-

tembris — 4 mēneši — 3200 rindu, tas nozīmē: 800 mē-
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nesi un ik dienas 30, — tātad darbs apm. IV2 stundai. Es

tā kā tā nedrīkstu dzīvot gluži bezdarbībā, un Tu, dvē-

selīt, tāpat nedrīksti pārstrādāties. — Sirsnīgi pateicies
Vidiņam, kā arī Gruzītim par drošo uzstāšanos un laba-

jām domām2
,

saki viņiem, šiem mīļajiem cilvēkiem, tikai

mīļu un labu. — Gailītis tomēr par loksni samaksājis ne

20, bet 25 rubļus; pateicies arī viņam un paskaidro, ka

es nerakstīju tikai tādēļ, ka domājos to sarūgtinājis, pret

viņa gribu ņemdams tulkojumu uz sava vārda. No viņa

atklātnes nospriedu, ka tas viņam nav paticis, arī tulko-

jums netika nosūtīts gluži laikā. — Par ludziņu jau viņi

prēmiju nedos, jo tur ir satīra par «tautību», baidīsies arī

no «Baltijas Vēstneša». Arī Remiķis ir tautībnieks un to

nelaidīs cauri, bet man tā bija spēku pārbaude, es redzu,

ka spēju strādāt arī pie garāka darba, ka fizisko spēku
man ir pietiekami; tas nozīmē daudz, un par to man jā-
pateicas mutiņai. Es nepavisam neesmu bēdīgs, esmu

gluži mierīgs un pilns darba prieka, drīz pabeigšu II cē-

lienu un savlaicīgi arī 111. II cēlienā es nācu pie slēdziena,
ka mana darba metode neder, man būs jāpamēģina tā, kā

Tu to dari, mīlulīt: izmeklēt tikai pašu interesantāko un

apstrādāt bez kopsakara, tikai vēlāk visu apvienojot. Ta-

gad II cēlienā ir tikai aizsākti pavedieni, bet nav tieši

paša interesantākā un raksturīgākā. Vēlāk es vēl pievie-
nošu skatu, kur uznāk vectēvs 3

,
kur tiek apspriests par

avīzi ar visu abonētāju portretiem, tāpat kā skatu, kur

kalpus pasauc tikai tādēļ, lai demonstrētu, cik tiem tau-

tiski uzvārdi un kā tie grib sākt lamāties un žēloties. Mīļ-
pūkiņa varbūt atradīs vēl daudz citu interesantu situāciju,
ko varētu parādīt. — Ja ludziņa nedabūtu nekādu balvu,
tad «Mēnešrakstam» to labāk arī neiesniegt, tā izsauks

tikai lieku niknumu, — kā Tev šķiet, Iniņ? — Es drīz

iesniegšu npomenne, varbūt prasīties uz Vjatku, dzīve

mežā arī nebūtu slikta. Bet, mīļvienīgumiņ, ja Tu netiksi

jūrmalā un tik daudz strādāsi, arī es nespēšu mierīgi rū-

pēties par sevi. Tev noteikti jāiekārtojas tā, lai Tu ne-

pārstrādātos un varētu arī atpūsties, jo šī atšķirtība vien,
kas tagad arī man kļūst jo dienas jo smagāka, var Tev

nodarīt daudz ļauna. Nav taču pieļaujams, ka tikai viens

putniņš vien aprūpē sevi. Un tad vēl: ar 40 rubļiem Jums

visiem taču nekādā ziņā nevar pietikt, iepriekšējā gadā

Tu jau viena pati arvien izdevi vairāk par 40 rubļiem.
Man vajadzīgi tikai 25 +6 rubļi no valsts kases, bet Tev
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jau savējiem jāierēķina daudz vairāk, tā ap 70. Izdevumi

iepriekšējos gados bija;

1899.

Jūlijs 23 VIII 25 IX 32 X27 XI 30 XII 35

ekstrā 19 U J3 15 26 73

42 39 41 43 56 109

1900. I 25 II 28 111 28

12 31 21

38 60 50

Rēķinot 40 rubļus parastajiem izdevumiem vien, jau būtu

daudz par maz, apdomā to, mīlulīt, labi nopietni. Neesi

skopiņa mazpūkiņām! Tajā pašā laikā mūsu abu kopējie

izdevumibija: 68, 61, 57, 86, 101, 145, 81, 101, 90. Šeit

Slobodskā abiem mīlulīšiem: 76, 78, 71, 92, 55, 57, 49,
82.

Sevišķi vilinošas tas Rīgas izredzes nav, tikai reklāma.

Ja Tu aizbrauksi augustā, Niedra nāks tāpat. Pat Poruks

ir aizgājis
4

(Blaumanis to nozākājis «Zobgalā»), mums

jau tik stingra atbalsta nav. Mīļdvēseiīt, kamēr Tu. vēl

esi Rīgā, uzņem sakarus, kur vien iespējams, gadījumā
ja mums jāaiziet arī no «Mēnešraksta». Komisijai varētu

apsolīt kādu darbu. Izdevēji — Zeltiņš, Bērziņš varētu

kaut kb izdot arī mūsu labā, varbūt kādu kalendāru, ka-

mēr Tu vēl esi tur, varētu norunāt ar Zeltiņu (literatūras
kalendāru vai ko tamlīdzīgu ar zināmu literāru vērtību:

mūzu almanahu!). Varbūt Ozols dzejoļus un kalendāru.

Varbūt Gruzītis, Tūters vai Džons? Ja jau viņi par mums

tā interesējas, tad varbūt varētu izdot mūsu dzejoļus vai

mūzu almanahu, ar naudu piedalītos arī mēs. Džons šajā
ziņā ir absolūti godīgs. Ko Tu par to domā, mīļdvēseiīt?
Varbūt Tu vismaz parunātu un šo lietu pārbaudītu, es

domāju, tas būtu iespējams ar Gruzīti un Džonu. (Ne-
jauki tikai, ka Džons apgalvo: Plūdonis esot pirmais dzej-
nieks 5

,
— vai viņš pret Tevi vēl joprojām ir naidīgs?

Nedrīkst taču sākt apšaubīt to, ka Tu esi un paliec

pirmā.) Ar Teodoru var sarunāt pavisam citādāk. Arī uz

Ozolu es vēl ceru. — (Vai Tu, mīļpūkiņ, esi bijusi pie
Treilanda? Aizej gan turp, rožsmaržiņ, labie ļaudis vien-

mēr jāvāc vienkopus. Ja Tu satiec veco Vēberu, tad arī

no manas puses pateicies par labo kritiku. 6
) Esmu ļoti

noguris, un pat par darījumu lietām ir grūti rakstīt,
daudz, kas bija padomā, aizmirsies. Tavus un manus dze-
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jolīšus varētu izdot pavisam mazās grāmatiņās — pa 2

loksnēm katrā, 10 kapeikas eksemplārā, tā ir vieglāk un

lētāk iespiest, kā arī vieglāk izpārdot. Parunā par to, pie-
mēram, ar Gruzīti un Džonu. — Vispār, jāpateicas it vi-

siem, kas toreiz gribēja piedalīties izrīkojumā7
.

— Lai ne-

nokavētu ludziņas termiņu, varbūt varētu iesūtīt tikai I

un II cēlienu, bet 111 — vēlāk, kad būs gatavs, pēc ter-

miņa. — «Mēnešraksta» humora nodaļai es varētu nosūtīt

to pašu, kas bija domāts Zeltiņam, ir jau gan draņķis, bet

Blaumanis dod vēl dumjākus gabalus. Es neko prātīgu
vairs nevaru sarakstīt, kā šķiet, no darījumu lietām tas

būs svarīgākais. Liec, lai Bisnieks Amatnieku kasē ierak-

sta grāmatiņā kā dividendes 6 rubļus. —: Es šad un tad

atkal pārlasu Tavu brīnummīļo vēstulīti un nevaru no-

valdīt asaras: tas ir drausmīgi — tā nolūkoties šādā bez-

gala ilgā nāves cīņā, kad nāve uzbrūk dzīvībai un to sa-

plosa. — Hermīne atsūtījusi tieslietu jautājumus un rak-

sta, ka Tu pagaidām palikusi turpat, līdz saņemsi manu

atbildi, man jāatbild arī viņai. — Mīļvienīgumiņ, baltzie-

diņ, nemoki sevi ar pašpārmetumiem, ka Tu puisīti pie-
tiekami nemīļo: Tu taču piedabūji mani pie darba un pa-

nesi visu, ar bezgala mīlestību un pacietību mani aprūpē-
dama toreiz, kad slimība ņēma virsroku un es vairs ne-

spēju pār sevi valdīt, — Tu esi mana dziļdvēselīte, mana

svētītā Svētiniņa, Rūpējies par sevi, rūpējies par sevi,
esi vesela un aprūpē māmuliņu, kā arī citus mūsu mīļos.

Pūkiņ, Iniņ, Tavas pašas puisītis Tevi mīļi ieaijā bučiņās,

mīļi un labi. Pūkiņ, arī zeltmatiņi dod saldu mierinājumu,
mīļi, mīļi, mīļi.

Vēstules sākumā pierakstīts:

Rēķini arī tiek nosūtīti mīļmutiņai.

124,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 2. (15.) aprīlī

1093/2.1 V Manu sirdsmīļoto, sirsnīgo mīļputniņ, rozīt,

dziļdvēselīt, šodien arī vēl nepienāca pasts, bet Tavas

pūkīgajās vēstulītēs man glabājas tik bagāts mīlas un

drosmes krājums, ka, neraugoties uz visiem traucēju-
miem, kas jāizjūt svētku dienās, es pat strādāju un gan-
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drīz jau pabeidzu II cēlienu. Ja strādāšu rīt, tad ne vien

to pabeigšu, bet nekavējoties sākšu arī 111 cēlienu vai ari

rakstīšu tieslietu jautājumus. Manu baltziediņ, Tu esi ve-

sela, un šī apziņa dod tādu spēku un mierinājumu, ka es

nebēdāju ne par pašu velnu, kur nu vēl par pārējo. No-

skaņojums jau varēja būt arī pavisam slikts, vakar no-

sēdējos pie Pečenas, viņa lasīja priekšā savu jaunāko
skici, nekā nozīmīga, mani ļoti nogurdināja, šodien atkal

sarunas pie Soka (es tagad par 6 rubļiem mēnesī tur

ēdu pusdienas, bet manējās gan bija labākas), vakarā man

atkal jāiet pie Gorda1
,

bez tam vēl 31. 111 biju pie Resna-

jiem, un pēc tam vienmēr ir tāda ledaina, nepatīkama sa-

jūta. Bēdājos arī par to, ka dzejolīši nav iznākuši visai

labi un mīļmutiņai tie sagādās maz prieka. Šodien to-

mēr pastrādāju gluži labi. Tas tādēļ, ka mutiņa, Sirdsiniņa

ir vesela. — Aizvakar es uzrakstīju garu jo garu vēstuli

ar rēķiniņiem, vienu dzejolīti, kā arī pūkiņām sava paša
mīļsmaržiņai, samtkājiņām. — Dimantpūkiņ, to šķiņķīti

jau nez vai Tev vajadzētu sūtīt, es droši vien būšu

Vjatkā, 2
un tur jau var dabūt it visu, garajā ceļā tas var

arī sabojāties. Tāpat ar dārgajām zālēm: ja es būšu

klīnikā, tad jau tās saņemšu par velti. Mazliet vēl uz-

gaidi, sirdsasintiņ, un sūti, ja var, to, ko rakstīšu. — Vai

Tu jau drīz vien nebūsi Rīgā, varbūt jau pienākot šai kar-

tītei? Es gribēju Tev atbildi nosūtīt telegrāfiski, bet vēs-

tulītē sacīts: raksti drīz, — taču, tā kā ceļi tagad ir slikti,
vēstules iet ļoti lēnām. Šeit līst. Mīļo sirdsasintiņ, esi

vienmēr tikpat vesela, rūpējies par sevi labi, arī Tavs

puisītis tā dara, ir taču divi mīļi un labi pūkputniņi, gādā,
cik spēdama, par mūsu mīļajiem, manu saldo, sirdij tuvo

mazpūkiņ, rotāta ar bučiņām, pūkīgi un mīļi. Tavs pui-
sītis, mīļi, mīļi, mīļi.

125.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 3. (16.) aprīlī

1092/3. IV Manu vismīļāko, vissirsnīgāko sirdsasintiņ,

ametistdimantiņ, dziļdvēselīt, ap 20. martu Tev bija pats

grūtākais laiks, un, kaut arī mīļpūkkartītes vēl izpaliek,
Tavs puisītis ir mierīgs un rātns. Arī pasts šajās dienās
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pienāk ar novēlošanos, piem., tikai šodien saņēmu
23. marta «Dienas Lapas» numuru. Manu baltziediņ, manu

rožaino liegpūkiņ, turies tikai vesela, un Tavs puisītis
nekad nebūs bēdīgs. — Šodien pabeidzu II cēlienu un ap-
drošinātu nosūtīju savam mīlulītim, tas ir 3. sūtījums, jo
2. izsūtīju 28. martā. Tagad pastrādāšu pie tieslietu jau-
tājumiem un nedaudz atpūtīšos, bet tad ķeršos pie 111 cē-

liena. Es gribu Tev nosūtīt arī šo to no vecā humora, kas

bija paredzēts Zeltiņam, varbūt vari to tagad ievietot. Es

joprojām gaidu, vai šajās dienās nepienāks Tava Rīgas
adrese. Par ludziņu gribu vēl ko vairāk rakstīt, kad būšu

saņēmis Tavu kartīti. Gribu rakstīt nelielu prologu, kā arī

akcentēt I un II cēlienā, ka Andēls1 meklē skaistumu un

harmoniju pagātnē, visam darbam jābūt poētiskam, tad

tas mani kaut cik apmierinātu. Bet I cēlienu gan centies

izsūtīt jau 20. aprīlī, lai es to saņemtu 1. maijā, un II cē-

lienu, vēlākais, 25. aprīlī. — Atpūtas labad es tagad it

bieži lasu, sevišķi mazmīļputniņa dzejoļus, tie ir tik brī-

numskaisti, ka es tajos pilnīgi aizmirstos. Šeit man pa ro-

kai ir «Dzimtene», tas ir tik aizkustinošs un domu ba-

gāts, un tajā pašā laikā tik neizsakāmi sērīgs, ka es, to

lasīdams, nevaru valdīt asaras. Brīnišķo Iniņ, ja Tu pati
esi pie manis, es nebūt tik dziļi neizjūtu Tavu dzejoļu
brīnumaino burvību, Tu it kā stāvi tiem ceļā. Tava būtne

it kā apēno visu, kas ir Tavā tuvumā. Bet tagad tie uz

mani iedarbojas divkārt spēcīgi. Iniņ, manu brīnumaino

liegdvesmiņ, smaržiņ, manu tālo, tālo Iniņ! Esi vesela,

Iniņ, rūpējies par sevi, rūpējies par mūsu mīļajiem, ļauj
Tavam pašas puisītim Tevi iepūkiņāt mīļās bučiņās, mīļi,

mīļi, mīļi.

126.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 6. (19.) aprīlī

1089/6. IV Manu sirdsmīļoto, vienīgo Iniņpūkiņ, samt-

kājiņ,.. šodien saņēmu mīļu, zeltainu pūkkartīti, bet

diemžēl vēl nepaspēju nosūtīt atbildei garāku vēstulīti.

Vakarējā ciemošanās pie Špichena 1 mani pavisam nogur-

dinājusi, un šodien atkal jāiet pie Resnajiem, tas gan ir

pēdējais apciemojums, turpmāk varēšu strādāt regulāri. —

Mani vienmēr skumdina, un es ļoti bēdājos, ka Tev,
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manu saldo liegdvēselīt, tik daudz jācieš, bez tam vēl vi-

sas šīs skriešanas un mūžīgie darbi mājās, tagad vēl arī

redakcija. Es varu gan iedomāties šo jauno satraukumu

un turienes sasprindzināto darbu. Ziņa, ka Blaumanis un

Ansbergs (?) arī it kā atteikušies, man ir gluži jauna,
23. marta «Dienas Lapā» bija minēts tikai Poruks.2 Pro-

tams, mēs paliksim uzticīgi Zālītēm, kaut gan viņš to ne-

kad nav pratis novērtēt, ka var paļauties vienīgi uz

mums. Man vēl nepatīkami svaigā atmiņā visa šī neglītā
lieta, kad Poruku un Blaumani tik ļoti pacēla mums pāri,
mūs pat lāgā nepieminot, un Zālīte ar Blaumani abi kopā
ar ļaunu viltību gribēja man atņemt arī tulkotāja vārdu,
kaut gan šeit, cik es noprotu, runa nav par personām;
šie paši privileģētie Zālītes draugi, Blaumanis un Poruks,

grib novest līdz bankrotam visu. «Dienas Lapu», grib iz-

tirgot avīžu monopolu «Baltijas Vēstnesim»3
,

kā to

iepriekšējā gadā jau mēģināja Niedra, šie ļaudis vēlas,

lai nekur vairs netiktu pausta brīva, godīga doma, lai cil-

vēkiem visur būtu aizbāzta mute, un man šķiet, ka Po-

ruks, ko es visumā turu par kārtīgu cilvēku, labi neapzi-
nās savas izstāšanās sekas. — Tātad paliec pie Plātesa,

manu pseidonīmu izmanto tikai kā pilnvaru, paskaidrojot,
ka savus uzskatus es vēl izklāstīšu vēlāk, gadījumā, ja
tas vispār būs nepieciešams. Tas ir ļoti, ļoti saprātīgi, ka

redakciju pārņems Balodis, viņam nav tik daudz perso-
nisku ienaidnieku kā Zālītēm. Mīļdvēseiīt, pirmām kār-

tām nepārpūlē sevi par daudz, saudzē sevi, saglabā sevi

pašas puisītim, mīļi, mīļi. Ar daudzām saldām bučiņām,

mīļi, mīļi, mīļi.

127.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 7. (20.) aprīlī

1088
—t— , Inin! Manu saldo sirdsvienīgumiņ, manu
36/7. aprīli.

mīļo, silto saulstariņ, liegdvesmiņ, dimantlāsīt uz rožzie-

diņa, Tu man vienmēr tik līksmi vizuļo pretim, un arī

tagad, sēdēdams saulītē, kad tā rotājas tieši virs papīra,

es atkal domāju par vienreizēji mīļajām mirdzactiņām.

Man tagad ir ļoti nepieciešams sēdēt saulītē un sildīties

mirdzactiņās, jo es gandrīz kļūstu grūtsirdīgs, droši vien
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jau par ilgu esmu bez darba, vakar biju pie Resnajiem,
tas vienmēr nogurdina, arī pasts varētu gan mazliet pa-

steigties. Bet tad es atkal iedomājos par savu vientuļo,

nomocīto, vismazāko, vismaigāko liegpūkiņu, baltziediņu,
kas atkal iejūdzies nejaukajā darbā, kas dzīvo vienās ne-

patikšanās un ienaidā, — ko gan, salīdzinot ar to, no-

zīmē manas ciešanas? No telegrammiņas es redzu, ka Tu

esi pieņēmusi Hermīnes piedāvājumu,
1 kā es vakar rak-

stīju, tas jau arī ir pats pareizākais. «Baltijas Vēstnesis»

nozīmē nāvi visai latviešu literatūrai, kaut gan tas ir

bagāts, tam nav neviena paša īsta rakstnieka, visi tikai

vidusmēra rakstītāji. «Baltijas Vēstnesis» ir arī īsts reak-

cijas iemiesojums, un, ja tam izdotos sagraut «Mājas
Viesi» un «Dienas Lapu», tas būtu viens un pārvaldītu
it visu. Tad jau visam jāizmirst. «Mājas Viesis», zināms,
ir mans pretinieks, bet pret šo —vēl ļaunāko pretinieku —

tam jāizpalīdz. Tu droši vien Zālītēm jau kādreiz esi tei-

kusi, cik es esmu neapmierināts ar «Mājas Viesi», «Die-

nas Lapu», bet šeit jau sastopas mūsu intereses. Šim ko-

pīgajam sevišķi atbilda «Mēnešraksts»: tas bija it kā

neitrāls novads mākslai, literatūrai, ar ievirzi uz jauno.

«Baltijas Vēstnesis» ir kultūrai naidīgs. Tikai izejot no šī

viedokļa, mēs visu laiku esam strādājuši pie «Mēneš-

raksta». Tam vēl pievienojas arī personiskā draudzība ar

Zālīti. Mēs viņus nekad neesam pametuši, kaut gan viņi
mūs ziedoja pat tādam kā Blaumanis. Mēs neatstāsim vi-

ņus arī tagad, kad tie nokļuvuši nelaimē. Pasaki to visu

Hermīnei, viņi var būt mierīgi. Labi, ka nāks Balodis,

viņa vārds nav tik ienīsts kā Zālītes. Bet, ja tomēr no-

tiktu tas, no kā jāsargās par katru cenu, — ja Plātess

no «Dienas Lapas» atteiktos, vai tad Zālīte nevarētu labāk

ņemt to nekā muļķīgo muižu?2 Vai tad zustu arī Mājas
Viesis» un «Mēnešraksts»? Un vai Zālīte nevarētu vis-

maz tos nopirkt? Ja mēs sabalansējam savu budžetu, var-

būt arī mēs varam piedalīties kopējā pasākumā. Starp
citu, tas vēl krietni jāapsver, nekā vilinoša jau tur nav,

un Tu pati, Iniņ, uz vietas visu vari novērtēt vislabāk.

{Ja vēlāk polemikā būtu nepieciešams, lai mēs savu vie-

dokli paskaidrojam tuvāk, tad atraksti, mīlulīt, un tādu

deklarāciju, kas līdzīga augšminētajai, mēs varam ievietot

«Dienas Lapā» arī rakstiski.) Es esmu saņēmis vēstuli no

Treimaņa-Zvārguļa: mums esot kaut kas jādod viņa un

Grāmatu Bērziņa3 literārajam kalendāram «Burtnieks» —
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dzejoļus, skices, kritikas, protams, par velti. Viņš raksta:

«Ko domājat «Dienas Lapas» lietā? Viens pēc otra no la-

bākiem rakstniekiem atteicas
... Bēdīgi... Man šķiet —

arī Jūs tur nejūtaties silti. Bet, ko darīt, — Jūsu ap-

stākļi ir apraudami.»
4 Tas muļķis pat nemana, cik viņš

ir nekaunīgs. Ja viņš publiski atvainotos par saviem uz-

brukumiem Tev, tad jau viņam varbūt arī varētu ko iedot

no svītrotā. Domājams, ka viņš ar Tevi runās, tad jau Tu

atbildēsi arī manā vietā. Kamēr Tu, mīlulīt, neko nesaki,

es pagaidām arī viņam neko neatbildēšu. Reklāmas dēļ,

domājot par nākotni, varētu jau viņam varbūt kaut ko

iedot, jo ar Zālīti jau nez vai viss labi beigsies, viņš katrā

ziņā vienmēr jābalsta, pats viņš sev strādā tikai par

ļaunu, ir arī pārāk neizveicīgs. — Protams, beigu beigās
mums vajadzēs no latviešu literatūras vispār atvadīties

vai arī viņai no mums. — Es jutos tik noguris, ka izgāju
pastaigāties un atnesu mājās pāris asniņu, tie ir pirmie
un vēl ļoti mazi, kaut gan sniega palicis pavisam ne-

daudz. Šodien es nosūtīšu arī tieslietu jautājumus. — Uz

Tava vārda saņēmu ļoti laipnu vēstuli no vecajiem Erglī-

šiem; atbildēšu viņiem. Dreimanis vietu gan esot dabūjis,
bet ne Pleskavā, Teikmanis izmests (!) no biedrības, Zelma

mācoties stenogrāfiju, vecie Erglīši paši gribot pārdot
Rignaigaru un pārcelties uz pilsētu. —■ Es rakstīšu vēs-

tuli arī Hermīnei un, ja vien pabeigšu, tad pielikšu šeit

pat klāt. —• Es tiešām nezinu, kā man atkal ķerties pie lu-

dziņas, man ir radies īsts riebums, sevišķi muļķīgi jau
ir tas, ka es sāku domāt, vai tikai šī ludziņa var pierādīt
manas spējas sistemātiski strādāt. Un tomēr es noteikti

domāju to turpināt, sākot jau ar rītdienu, kaut gan no

miņas sadzirdēšu mīļu vārdiņu ne ātrāk par 25. aprīli, tas

nozīmē, kad 3. cēliens būs gandrīz pabeigts (žēl, ka Tu

netelegrafēji par saņemšanu 23. martā, būtu taču piecas
dienas ātrāk). Tu tātad redzi, Sirdsiniņ, ka Tavam puisī-
tim nebūt netrūkst apņēmības, nav tikai darba prieka. Lai

aizpildītu tās 2 lotes, es varbūt vēl pievienošu vēstulei arī

kādu agrāk uzrakstītu humoru, ja vari, izmanto to «Mē-

nešraksta» Zobgalā vai «Dienas Lapas» feļetonā, tikai bez

mana vārda. Manu saldo pūkmaigumiņ, ja tikai es zi-

nātu, ka Tu esi vesela un stipra, es arī kļūtu līksmāks un

nebūtu tik bēdīgs, bet es taču redzu, cik Tev grūti klājas,
un tā netieku vaļā no sāpēm un noguruma. Iniņ, mīlulīt,
viss nokaisīts bučiņām un pūkiņām; mīļmutiņ, esi ve-

sela, mīļi, mīļi, mīļi.
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128.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 8. (21.) aprīlī

1087/B.IV Manu vissaulaināko rožsmaržiņ, manu baltzie-

d.iņ, manu kvēimirdzumiņ, Tavs mīļputniņš šoreiz ir pār-
skatījies: vakar uzrakstīju apdrošinātu vēstuli, bet šo-

dien, kā jau svētdienā, pastā to nepieņēma, un tādā kārtā

to varēs nosūtīt tikai reizē ar šo kartīti, — ļoti bēdājos,
ka izdarīju tik slikti, un nezinu pat, ko man iesākt. Gribu

rīt atkal rakstīt garāku vēstulīti, lai mīļi pūkiņātu un

glāstītu un labi gādātu par savu vienīgumiņu, manu Sirds-

iniņu, dziļdvēselīti, maigumiņu. Līdzi gribu nosūtīt arī

paskaidrojumu, ko Tu vari izlietot, ja vien rodas va-

jadzība, vēstuli Hermīnei tieši izmantot nebūtu vēlams.

(Klāt vēl būs arī tieslietu jautājumi, pāris humora gabalu
un asniņi.) Šodien izlasīju 29. datuma1 «Dienas Lapā» Ba-

loža un Vidiņa paskaidrojumus
2. Tas tiešām būtu joks,

ja Blaumanis nāktu līšus atpakaļ. Atsūti, Iniņ, arī «Balti-

jas Vēstneša» numurus, kur ievietota atteikšanās. —■ Šo-

dien atkal iesāku «Skroderi», tas nozīmē — izstrādāju 111

cēliena dispozīciju, to nosūtīšu arī Tev, kaut gan diez vai

paspēsi uz to savlaicīgi atbildēt. I cēlienu vispirms no-

sūti šurp, lai jau ar 1. maiju es to varētu sākt pārstrādāt.

Vai nevajadzētu darīt tā, ka Tu, dvēselīt, tiklīdz kādu ga-

balu no I cēliena esi pārskatījusi un izlabojusi, nodod to

tieši pārrakstīšanai, piemēram, Mildai 8., iztiekot bez ma-

nas korektūras, un tad šo manu bruljonu ar Taviem la-

bojumiem (kas jāraksta nākamās lapas otrā pusē) atsūti

man galīgai pārstrādāšanai. Tad jau Tu varētu iesūtīt

Mildas B. pārrakstīto. Bet, ja, saņemot šo kartīti, Tu

I cēlienu jau esi izsūtījusi, tad liec, lai pārraksta
tādā veidā 11, tikai ar Taviem labojumiem. 111 cēlienu es

tad centīšos šeit drīzumā pārrakstīt pats un nosūtīt Tev,

lai Tu to varētu bez Taviem labojumiem, tāpat kā I un II

bez maniem, iesūtīt, jo citādi jau nebūs iespējams visu

to līdz termiņam iesniegt. Ja tikai izdotos, kaut neizstrā-

dātā veidā, visu iesūtīt līdz termiņam, tad jau vēlāk Tu

varētu viņiem iesūtīt arī pārstrādājumu, ar ko es tiktu

galā savās brīvākajās stundās. I, II un varbūt arī 111 cē-

lienā Tev būs jālabo tik daudz, lai vairs nepaliktu rupji
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dramatiskās tehnikas pārkāpumi (tagad I un II cēlienā

es ar nodomu nepievērsu tam lielu uzmanību, lai šinī

ziņā sev paturētu brīvas rokas). Tagad kartīte pārpilna
dažādām darījumu lietām, un pūkiņu pavisam nedaudz,

taču tās ir ļoti mīļas, smaržmaigumiņ, manu sirdsasintiņ,
mutiņ, esi vesela, pūkiņā sevi ar daudzām mīļām puisīša
bučiņām, mīļi, mīļi.

129.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 17. (30.) aprīlī

- i 17. IV Manu viszeltaināko Sirdsiniņ, dimantame-
ob

tistiņ, pūkdvēselīt, šodien saņēmu mazu, mīļu 8. aprīļa
pūkkartīti, vakar — 7. aprīļa, to ar balto balodīti un bal-

tajiem ziedu zariņiem, kas mani ļoti iepriecināja. Es ļoti

priecājos arī par to, ka Tu esi braukusi uz Jelgavu, tagad
Tu taču saklausīsi puisīša vārdiņus, vairs neaizcirtīsi dur-

vis deguntiņa priekšā un neliksi kā toreiz sēdēt krēsliņā

(pasaku mājiņā), līdz kliedz, ka dibentiņš salst. Šodien

es saņēmu arī «Dienas Lapu» ar Tavu paskaidrojumu, tas

ir jauks un labs, tikai pēdējā frāze ir nevajadzīga un maz-

liet komiska. 1
— No šejienes nav nekā jauna ko ziņot.

Viss ir mierīgi. leradusies uz 2 gadiem jauna izsūtītā, Pē-

terburgas kursiste. Viņa ir īsti simpātiska un pavisam
jauka būtne. Turpretim Ponomarjovs

2
pārbraucis uz Gla-

zovu. Tas arī ir viss, ko zinu; es nekur neeju, tāpēc ka

cītīgi jāstrādā. Joprojām esmu noguris un sāp galviņa,
tādēļ darba laikā jātaisa arvien lielākas pauzes, lai pa-
visam nepagurtu. Tu jau redzi, sirdsasintiņ, pūkmutiņ, ka

Tavs puisītis par sevi labi rūpējas. Tādā veidā es tomēr

panācu, ka, neskatoties uz visu, tiku jau līdz 160. rindai,

un, tā kā es ceru — ar 400 rindām 111 cēlienam būtu pie-
tiekami, tad pabeigšu tieši līdz 1. maijam un man vēl at-

liks 20 dienas pārrakstīšanai un pārstrādei, kas, protams,
ir drausmīgi maz. Varbūt tomēr varētu tā izkārtot, ka

II cēlienu pārrakstītu Tu, rīt es aizrakstīšu, kas tur vēl

noteikti būtu jāpielāpa. Varbūt maijā Tev atliks mazliet

vairāk laika. — Raksti par mīļo māmuļu, vai viņa ir ve-

sela un kur pagaidām uzturas. Pūkiņā sevi, dvēselīt, un



292

ļauj arī puisītim sevi pūkiņāt ar vārdiņiem, Tev taču ir

viens vienīgs pašas puisītis. Esi vesela, nepārstrādājies!
Daudz bučiņu, mīļi, mīļi, mīļi.

130,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 19. aprīlī (2. maijā)

19. aprīlī. Tikšanās putniņ!

Manu sirdsmīlulīt, manu pūksmaržiņ, šodien saņēmu
Tavu 10. aprīļa vēstulīti, kopā ar to arī Brūna grāmatu
sūtījumu (rēķins ir briesmīgi liels, jau pāri par 24 rub-

ļiem). Tas, ko Tu ziņo no Jelgavas, patiešām ir līdz iz-

misumam ļauni, ja nabaga Dora neizturēs, tad arī mīļajai
māmuļai to nepārdzīvot [izplēsts robs], bet Tev, visma-

zāko, vispūkīgāko dziļdvēselīt, — kā gan Tev to panest?
Protams, Tu neizjūti ne mazāko vajadzību pēc mierinā-

juma no ārienes, tomēr Dorai un Zāmam es aizrakstīšu,

varbūt tas viņiem nāks par labu. Par zēnu man ir liels

prieks, viņš lieliski tiek uz kājām. Ja māmuļai tiešām būs

tur jāpaliek un viņa nevēlēsies doties līdzi, tad mūsu stā-

voklis vēl jo vairāk sarežģās, taču viss jau jāņem par
labu, kā ir, nekādā gadījumā nedrīkst šo veco sievieti

kaut kā piespiest. Arī Zāms nekādā ziņā, gādādams par

viņu, nedrīkst ierobežoties, jau tā viņam alga ir par mazu.

Bet Doras labā gan dari visu, kas iespējams. — Tava at-

bilde «Baltijas Vēstnesim» (10. aprīļa 81. numurā) ir tie-

šām pārsteidzoši jauka, nav brīnums, ka to slavē pat

«Dūna-Zeitung», es biju ļoti priecīgs un sirsnīgi smējos

par šo graujošo izrēķināšanos, vai bija labi pieminēt arī

norunu ar Blaumani, nevaru spriest.
1

Pirmajā paskaidro-

jumā Tu taču pieturējies pie viedokļa, ka esi nākusi pil-

nīgi privātu iemeslu dēļ un tikai redakcijā iestājusies

principiālu apsvērumu dēļ, tagad iznāk tā: bija norunāts,

ka Blaumanis Tevi tikai aizstās. Tas jau ir atbalsta

punkts uzbrukumam. Es sekoju Tavai polemikai ar dzīvu

interesi, manu Iniņ, tā tik krasi atšķiras _uz pārējā fona

ar savu spilgto, noteikto skanējumu. [Izplēsts robs.] Esmu

pārliecināts, ka Tu šo cīņu novedīsi līdz uzvarai, un līdz

ar to Tu būsi sagādājusi sev vislabāko reklāmu, «Dūna-
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Zeitung» Tev tur piepalīdz ar savu atzinību. Attiecībā uz

literārā fonda godalgu ir, protams, neģēlība, ka šie ļaudis

netic Tavam «Fausta» priekšvārdam un Tavus literāros

nopelnus ierobežo tikai ar «Fausta» tulkojumu, pilnīgi

apejot oriģināldarbus — «Vaideloti» un pārējos. 2 Ja Tu

nebūtu publiskā paskaidrojumā atvairījusi mēģinājumu
Tev atkal piedēvēt «Fausta» tulkojuma autorību, tā būtu

izgāšanās Tev, bet man tā būtu literāra nāve. Un to es,

protams, neciestu, bet gan gluži vienkārši godalgu norai-

dītu. Mīļiniņ, tā kā Tev tik laimīgi ir izdevusies iepriekš
minētā polemika, arī šeit Tu parādīsi vajadzīgo taktu, dot

kaut kādu padomu es nevaru, jo, kad Tu saņemsi šo

vēstuli, lieta jau sen būs nokārtota. Tā, piem., šeit būtu

vislabākā izdevība reizi par visām reizēm skaidri izklās-

tīt it visu, kas vispār attiecas uz mūsu tulkojumu, un pa-

skaidrot, ka Tava slava ir nevis tulkojumi, bet gan ori-

ģināldrāmas un lirika, ka visi tulkojumi — tikai manis

veikti. Kamēr tas nebūs noskaidrots, arvien vēl atgadīsies
tādi nepatīkami starpgadījumi kā tagad ar godalgu. Arī

Derīgu grāmatu nodaļa «Telia» tulkojumu uzdeva ne jau

man, bet Tev, par īsto tulkotāju tātad uzskatot Tevi. Mīļ-

putniņ, bet, ja Tev pašai tiešām ir aicinājums uz tulko-

šanu, tad, gluži dabiski, Tev šī skaidrība nav jārada. Gan

jau es sev arī kaut kā citādi atradīšu ceļu, te vajadzīga
tikai veselība, literatūra bija tikai ceļš uz regulāru darbu

un veselību. Ja Tu, manu pūkmīlulīt, gribi runāt par

manu liriku un taisīt man reklāmu, tad tas ir ļoti mīļi un

glaimojoši, tas dotu man arī pašpaļāvību, ja tikai to ne-

pasaka pārāk labvēlīgā atlaides tonī, un pašpaļāvība ner-

vozam cilvēkam ir tas pats, kas puse veselības. Tas būtu

īsts mutiņas darbs. Es tikai šaubos, vai Tev tam pietiktu
laika, tāpat kā Tu vairs nepaspēsi caurskatīt ludziņu, jo
manas vēstules un sūtījumus Tu ej saņemt tikai reizi ne-

dēļā, tikai 15. aprīlī Tu būsi saņēmusi I un II cēlienu.

Kad Tu saņemsi šo vēstuli, Tev tūlīt vai, vēlākais,

1. maijā jāsūta atpakaļ I cēliens, ja Tu II cēlienu liec

pārrakstīt tur, tad lai tas paliek turpat, jo citādi tas uz

šejieni jānosūta, vēlākais, 5. maijā, arī tad man pārrak-

stīšanai paliktu tikai 5 dienas. — Neskatoties uz visu,

varētu tā notikt, ka Tu vēl esi spējīga izlasīt I un II cē-

lienu un izsvītrot vai izmainīt šo to, kam noteikti būtu

jāietilpst I un II cēlienā. [Nobeiguma nav.]
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Vēstules sākumā pierakstīts:
Manu baltziediņ, šeit kopā ar diviem smaržziediņiem

vēl arī bārdas kušķītis kāju ierīvēšanai, ja tikai Tu, pū-

kiņ, to vari izlietot.

131,
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Slobodskā 1901. gada 23. aprīlī (6. maijā)

1072
~r 23. ĪV Mīļputniņ!

oo

Manu brīnumaino pūkmutiņ, manu ilgu Iniņ no ku-

kainīšu zemes, manu saldo dzīvībiņ, manu cerībiņ, saņēmu

Tavu mīļo pūkkartīti ar slavēto pasaku mājiņu, un pa-

kāpeniski visas manas sāpes zūd svētlaimīgos kukainīša

sapņos; naktī gan es vēl slikti gulēju (nomodā no čet-

riem, pulveris), tomēr šodien pieveicu pensumu, izlauzos

līdz 250. rindai, bet laikam ar 150 vēl nebūs gana, pēdējā
laikā, kad man darbs veicās tik grūti, izplūdis arī stils

(tā tas ir katru reizi). Bet tagad jau, domājams, atkal

veiksies, man vēl ir 7 dienas, tikai atpūtas dienu vairs

nebūs. Līdzko kļūstu kaut nedaudz mierīgāks, tā tūliņ

pats redzu, ka uztraucos nevietā, ka mutiņa nav bijusi ne

slima, ne arī ļauna, tā ir brīnuinmīļa kā vienmēr, iekār-

tojusi pat kalendārīti, bet, kas mani vispūkīgāk aizkus-

tina, tā ir pati pūkiņa, kura iedziļinās puisīša garastā-
voklī, untumos un sīkumainajās iegribās. Man, kā pa-

rasti šādos jūtelības periodos, pēc uztraukuma iestājusies

smaga reakcija, tagad mani nomoka doma, ka es Tev,

manu vienīgo dvēselīt, manu vienīgo dzīvībiņ, sagādāju

sāpes ar savu sīkumainību un nejauko izturēšanos, un tas

tā atkārtojas atkal un atkal, kamēr vēl neesmu kļuvis

vesels. Un vesels kļūt es nespēju, kamēr šis darbs nav

novelts no pleciem. Citādi jau es daru it visu veselības

labā: labi ēdu, daudz staigāju, nekādu blakusdarbu. Mīļ-

mutiņ, Tev to «Ķeizara ceļojumu»
1

gan vajadzētu likt pie

malas — vismaz tagad, kad man tā nepieciešama Tava

palīdzība pie ludziņas. Es par to jau esmu domājis: tikai

pārrakstīt un iesūtīt, — Tu tad varbūt varētu arī perso-
niski pateikt, ka es to gribu vēl pārstrādāt lēnāk — ap-

mēram maijā un jūnijā. Remiķim jau var iesniegt arī bez
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pārstrādes, jo tās izmaiņas, kas vēl naktu klat, būs tikai

tehniskas. — Es baidos, ka līdz 20. maijam netikšu galā.

Pēc tam man 4 mēnešos būs jāpieveic arī «Tells» — 25 —

30 rindu ik dienas, kas arī krietni piepūlēs. Tādēļ es gri-
bētu sevi cik iespējams pasaudzēt un maijā pārāk dru-

džaini nestrādāt, jo tas jau ir pats kaitīgākais. Turklāt

«Tellu» ari nekādā ziņā nav iespējams Tev uzvelt, Tev

jau tā par daudz darba, un Tu vēl tagad gribi puisītim

taisīt reklāmiņu. Tu jautā pēc vācu dzejoļiem, vai Tu vis-

pirms domā lasīt vāciski?2
Vai gan nebūtu labāk vispirms

latviski, kamēr Tu pati vēl esi tur un vēl, cik iespējams,
Zinību komisijai acīs? Es šeit pievienoju pie vārdiņiem
arī piezīmes, manis paša rakstītas, patlaban man nekas

labāks prātā neienāk, bet, ņemot tās par izejas punktu,
Tu varbūt vari nonākt pie pareizākām domām. — Es biju
ļoti priecīgs, ka Tev ir paticis dzejolis «Man sirds ir

pilna mīlas»3
,

tikai žēl, ka nobeigums tā īsti neder.

Gebt mir mein Lieb zurūck!

Im reissenden Arm

Hielt ich dien fest:

Genesen mein Harm —

Schweigen der Rest —

Sclrvveigen vor sprachlosem Glūck

O gebt mir mein Lieb, mein Lieb zurūck.

Auf meinem Kleide lebt ein Hauch

Da hat dein Haupt geruht,
Und kleiner Liebling, weisst dv auch,

Wie wunderbar es tut?

Unendlich schwingt er, schwingt und singt
So leise, duftig, fein —

Durch meinen armen Leib er dringt
Bis m die Seele hinein.

Paliek vēls, vairāk nerakstīšu, jo citādi rītdien no darba

nekā un atkal nelaime klāt. Mīļpūkaino Smaržiniņ, lieg-
tivesmiņ, gribu iemigt Tavās mīļajās bučiņās, Tava baltā

rociņa vēl glāstīs izspūrušo puisīti, kamēr galviņu gludi
saglaudīs un atkal kļūs labs un rātns. Ar bučiņām un pū-
kiņām tiek appūkiņāti vismazākie, vismīļākie Iniņi un

ar bārdas sārmiem pakasītas kājiņas un, vispār, labi ap-
rūpētas, mīļi, mīļi, mīļi.
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Uz atsevišķas lapas rakstīts:

Tu, manu balto kvēlsirsniņ, to esi darījusi aiz pārāk
lielas mīlas pret savu puisīti, gribēji vairāk vēstulītes

rakstīt, gribēji vairāk naudiņas saraust, lai savam puisītiiri
nopirktu brīnumskaistus krekliņus un melnu uzvalciņu.
Šādas Maziniņas, šādus pūkgaliņus, kas savu puisīti mīl

vairāk nekā dzīvību, jau pazīst, Tu, svēto mutiņ. Bet sa-

biedrības neatzinība taču Tevi briesmīgi uztrauc, es td

dziļi, dziļi ciešu līdz, un ciešanām jābūt remdētām. Ne-

viens līdzeklis nav par dārgu, Tev jāuzvar, Tu esi svēta

un neizsakāmi labestīga, manu mierinājumiņ, manu dziļo
dzīvībiņ, mutiņ! — Es gribu pārtulkot tos dzejolīšus, kur

runāts tieši par Tevi, Tu tad redzēsi, vai tie der iespie-
šanai. Es vēlētos, lai ļaudis zin, kas Tu man esi. Šeit arī

es uzrakstu vienu dzejolīti, lai gan tam vēl nav pareizā
forma, — esmu pārāk noguris.

Zaļā lievenī (Pavasara gaisā)

Sāk lēni slēgties sirdī vāts,

Kas ilgus gadus čūlojusi,
Tik ilgus tukšus gadus cauri

Tu balto rociņu man klusi

Uz sirdi liki.

Sirds atkal silst un staro prāts,
Un aizmirsta dziļā, dziļā vāts. —

Sirds, straujā, klusi!

Grūts ceļš tev priekšā, drīz, drīz tevi cels,

Dusi vēl, dusi!

Vai četrkārtīgā nabaga atskaņa nekļūst vienmuļa? Vien-

kārši jābūt, bet vai vienkāršība nav pārspīlēta? — Liķiera
dzeršanas dēļ neuztraucies, mīļdvēseiīt, es saprotu, ka

esmu slims un to nedrīkstu. Nav tātad nekādu briesmu,

mīļmutiņ, es saprotu Tavu nemieru, bet tam nav pamata.

Puisītis vienmēr klausa mutiņu, mutiņai arī jāklausa pui-
sītis. Pukojies, manu Sirdsiniņ, turies vesela! Daudzas

mīļas, pūkīgas bučiņas apkaisu visapkārt savam mazajam

samtmaigumiņam un sēdinu klēpītī, un papurinu austiņas,
un pakasu galviņu un kājiņas, un mīļi glabāju siltā elpiņā

savu saldo dvēseles smaržiņu, baltziediņu, sapnīti, tālu un

mīļu, pūkīgu arī. Mīļi, mīļi.

Vakarējam dzejolītim «Man sirds ir pilna mīlas» virs-

raksts varētu būt; «Zelta tvaiks», Drukāt tikai 4, ne 5
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pantus! Tavs dzejolītis «Atspirdzis» ir tik dzīvs un sais-

tošs, šis te ir kā nedzīvs, salīdzinot ar to. Es nespēju būt

pietiekoši mīļš, mutiņ, un tomēr esmu tik pilns mīlas un

mīļuma.

Uz atsevišķas lapas rakstīts:

Man sirds ir pilna mīlas,

Kā maija zaļais ārs,
Kā smaršas puteklīšu
Pilns ziedošs ābeļdārzs.

Tur dienā plaukst un raso,

Ik mirdzošs puteklīts
Ap tevi vījas un viļņo,
Klus-klusu dziesmiņu sīc.

Tavs stāvs tiem vidū, zālē,

Stāv smaidošs, smalks un slaiks,
Tie vījas ap tevi un viļņo,
Kā kūpošs zelta tvaiks.

Mein Herz ist voller Liebe,
Wie milde Frūhlingsluft.
Ein blūhender Apfelgarten,
Voll Blūtenstaub und Duft.

Es vēl mēģināšu pārstrādāt, tagad tas ir pirmais liel-

dienu sveiciens no augšāmcēlušamies puisīša.
Vai pievienot vēl nākamos 2 pantus, bet tie jau ir uz-

rakstīti nogurumā?

Tie ziedu puteklīši,
Tie glāsta tevi un glauž,

Ap mīļo dvēsli liegi
Tev zīda plīvuri auž.

Tu dzīvo viņos un dvašo,
Bet ja tavas acis skumst,
Tie klust un aiziet klaidā,

Viss zelta mirdzums tumst.

Šie divi panti bija rakstīti jau nogurumā, neder labi

klāt, krīt nost. Nav arī pasacīts tas, ko es tieši gribēju,
taču, tiklīdz tur sirgst viens no puteklīšiem, tā raud viņi
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visi. Tā bija rakstīts toreiz Panevēžā, no kurienes arī

nāca ierosme. Tas ir rakstīts sajūsmā, kad pienāca Tava

vēstulīte, manu dvēselīt, manu vienīgo Dziļiniņ, saul-

straumīt. Reizē iesāku kādus 4 dzejolīšus, tādēļ arī ne-

viens neizdevās. Pirmais vāciskais pants laikam ir vēl tas

labākais. Sirdsiniņ, baltziedin, smaržrozīt, kvēlstraumīt.

Mīļi, mīļi, mīļi.

132.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 24. aprīlī (7. maijā)

Ķf 2, IV

Manu saulē vizuļojošo dimantstariņ, gaismas kukainīt,

sirdsasintiņ, pūkgaliņ, Tu esi palīdzējusi pašas puisītim
tikt atkal uz kājām un esi sakārtojusi tam cepurīti, šodien

viņš strādāja, paveica pensumu un nemaz nebija bēdīgs,
kad nepienāca pūkkartīte. Tikai sirds dziļumos es vēl jūtu

zināmu nemieru un uzbudinātību, tā ka man jākoncentrē
visa uzmanība, lai izvairītos no zemūdens klintīm, un tur,

kur saprāta cilvēkiem ir tikai kluss un gluds ūdens spo-

gulis, man jau noteikti ir kāda zemūdens radze. Tāds

mīļš, sirsnīgs vārdiņš un vēl vairāk — pūkiņa (piem., tas,

ka Iniņa sev ir iekārtojusi kalendārīti) patiešām brīnu-

maini palīdz, klāt gan pievienojas nožēla, ka savai vie-

nīgajai esmu sagādājis sāpes, bet pats esmu pavisam mie-

rīgs. Tā atklāti runājot, viss šis darbs pie ludziņas, man

šķiet, nav nekas cits kā tāda izskaistināšanās mazā miļ-

putniņa priekšā. Gluži tāpat, it kā es uzvilktu skaistu

krekliņu, uzsietu kaklasaiti, apģērbtu labu svārciņu un

glīti saglaustu matiņus. Es zinu — Tu smiesies, mīļo zelt-

prieciņ, bet tas tomēr tā ir, un es priecājos, ka varēšu

patikt savai Iniņai. Arī ar dzejolīšiem ir līdzīgi. Un es

domāju — arī ar Tevi nav savādāk, arī Tu taču skaisti

saģērbies, lai patiktu pašas puisītim, un raksti tik brīnum-

jaukus dzejolīšus. Saldpūkiņ, vai Tu jau iesniedzi «Zel-

tīti» Remiķim un Latviešu teātrim? Neatliec to uz vēlāku

laiku! — Es nosūtīšu arī «Vaideloti». — Ar savu ludziņu
es nezinu, ko iesākt, nez vai man vairs pietiks laika vie-

es nezinu, ko iesākt, nez vai man vairs pietiks laika visu
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vienam pašam pārrakstīt, maija sākumā taču pāris dienas

būtu jāatpūšas. Mīļpūkiņ, vai Tu II cēlienu nevarētu no-

dot pārrakstīšanai, to nemaz nepārveidojot, Tev vaja-

dzētu tikai norādīt, kā jāraksta augšminētie personu
vārdi, un sniegt skatuviskos norādījumus, — varbūt Tev

tam atliktu laika? — Kad II cēliens būs pārrakstīts, sūti

šurp manu uzmetumu, varbūt vēl atrodu laiku, lai kaut

ko mainītu. Tā kā ap 1. maiju man visam jābūt pabeig-
tam, būtu tomēr muļķīgi tikai pārrakstīšanas dēļ nokavēt

termiņu. Esmu jau domājis pat par to, ka ari pats I cē-

lienu tikai pārrakstīšu, neko nemainot, tāpēc ka arī pēc

pašreizējā jau var dot spriedumu un varbūtējs pārstrādā-

jums paredzams arī komisijā. Tātad vispirms atsūti I cē-

lienu! Kad Tu saņem šo kartīti, izsūti visādā ziņā neka-

vējoties, ja jau neesi paspējusi izsūtīt. Vismīļāko sirds-

asintiņ, pūkiņā sevi labi, par daudz nestrādā, saudzē sevi

savam puisītim un tikšanās brīdim, mīļi, mīļi. Daudz sald i

pūkiņu un bučiņu no pašas puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

Atklātnes augšmalā ar zīmuli pierakstīts:

_

Vakar ierakstīta vēstulīte.

133.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 26. aprīlī (9. maijā)

26. IV Manu sirdsmīļoto tikšanās Iniņ, smarždves-
-36

miņ, samtpūkiņ, mīļdvēselesdimantiņ, ar pūkkartīti Tu esi

atlidojusi šurp un mani apmīļojusi. Un tas ari bija va-

jadzīgs, ļoti, ļoti vajadzīgs, protams, tas ir neprāts un

bērnišķība, bet es jau nevaru citādāk, līdzko nepienāk
kartītes, tūliņ esmu bēdīgs. Ari mēneša beigas liek sevi

manīt, esmu jūtelīgāks un vairāk neapmierināts ar visu,

vispirms jau pats ar sevi, nekad nav tādas īstas miera un

mājīguma sajūtas. Pat ja esmu labi gulējis, rītos mani

tomēr pārņem tādas slepenas trīsas, es jūtos kā iebaidīts

putnēns, lai ari kā to glāstītu. Nevar teikt, ka trūktu

stingras apņēmības, jo tiek taču joprojām strādāts uz

priekšu, lai gan nekad mani neatstāj pilnīga mazvērtības
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sajūta, ka viss, ko es te pūlos kopā sasaistīt, ir tīrās blē-

ņas. Tas jāsaka bez aplinkiem. Ar 1. maiju es taču gribu
reiz pabeigt to 111 cēlienu un tad dienas trīs ziedot mie-

gam un atpūtai. Kuņģis darbojas labi, tas jau vēl ir mans

ceļa spieķis un pagalvis, kas līdz šim vēl spēj mani kaut

cik nomierināt. Arī pulverus es pastāvīgi nelietoju, tātad

rūpēm nav ne mazākā iemesla, tikai strādāt gan strādāju
vienmēr par ilgu, arī nolādētā pārstrādāšana, pārrakstī-
šana. Tu taču I cēlienu jau esi izsūtījusi? Mīļsirdspūkiņ,
dvēseles zeltgabaliņ, Tu redzi, ka te vainīga nervozitāte,

nevis Tu, Iniņ, ka esmu tā uztraucies (padomā tikai —

vesela nedēļa bez vēstulītēm, turklāt Tev bija jāpārdzīvo
pats smagākais laiks; kā gan puisītis lai nebaiļotos?).
Zeltmatiņus esmu saņēmis jau labi sen atpakaļ un par to

arī rakstījis. Kāpēc gan ļaujat māsai palikt agrākajā vietā,

viņai taču tur ir slikti, mīļpūkiņ, viņa taču jākopj. — Es

ar nepacietību gaidu, ko Tu teiksi par I un II cēlienu, —

vai tie vispār liekas pieņemami? Man tagad vairs nav

nekādu pretenziju, arī 111 cēlienu esmu gatavs tūlīt pār-
traukt un mest pie malas. Mani šis gabals, kas vēl ir tikai

pusgatavs, jau tā ir nogurdinājis un man tā apnicis, ka

nezinu, kur radīsies pacietība, lai to galīgi pabeigtu. Kaut

ko līdzīgu es vairs nekad dzīvē neuzsākšu, es sev liekos

kā dzimtcilvēks, kas sevi pārdevis verdzībā. — Manu

zeltaino mierinājumputniņ, turies tikai braši, stiprinies ar

šokolādīti un mikādo, tas Tev nāks tikai par labu. Vai

Tava istabiņa nav par mazu? Vai Tu pusdieno kārtīgi?
Tu man neko par to neesi rakstījusi, bet atraksti gan labi

sīki, smaržmutiņ! Tavs puisītis ar daudzām pūkiņām un

bučiņām, mīļi, mīļi, mīļi.

134,
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—— 27./ĪV Manu sirdsmīļoto pūkmutiņ, manu baltziediņ
ob

un zilpuķīt, šodien Tu esi atlidojusi skaistā zilganā
dvesmā. Kur gan Tu dabū tik skaistas un piemērotas pūk-
kartītes, es priecājos ikreiz, cik tās labi noskaņo, tieši
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tas, kas bija vajadzīgs. Šodien es tiešām ļoti gaidīju mīļ-
kartīti, esmu kļuvis tik nepacietīgs, gluži kā mazs sēņu

puisēns, kas tūliņ sāk klaigāt, ja tam acumirklī nenorauj

pāris zvaigznītes no debesīm. Manu mīlulīt, sirdsasintiņ,
Tu atkal esi man palīdzējusi ar saviem mīļajiem, salda-

jiem vārdiņiem, tikai Tu esi pārāk nogurusi un pārāk
nopūlējusies manā labā: nakti negulēji, strādāji pie
2. Sandas un vakarā vēl lasīji priekšā puisīša dzejolīšus.

Mīļo, pūkīgo vienīgumiņ, pūkelpiņ, smarždvesmiņ, Tu

varbūt vēl pati dusmojies, ka ar lasīšanu diez kā nevei-

cas, jo, ja puisītis neseko, tad jau Tu ātri vien pagur-

sti, — es zinu to it labi. Es ļoti priecājos, ka pret mums

tik labvēlīgi izturas, Tevi sagaidījuši ar aplausiem un vai-

rākkārt izsaukuši, protams, man arī liels prieks, ka dze-

jolīši tā patikuši (nez vai publika kaut ko arī izprata,
vai tikai apbrīnoja skaisto priekšnesumu — proti, es sev

jauki iztēlojos šo skatu, Tavu skanīgo balsi un, lai gan
vienkāršo, tomēr krāšņo lasījumu).

1 Bet «Dienas Lapā»,
kā šķiet, gan būs pateikts par daudz2

, par daudz apsolīts,

jo šo solījumu es nevarēšu turēt. Vismīļo sirsniņ, mīļvie-
nīgo Iniņsmaržiņ, vai tas nebūs pārāk uzkrītoši? Tur arī

teikts, ka Tu būtu vēl ko lasījusi, bet, izņemot tos pāris
nosvītrotos dzejolīšus, vairāk jau nekā nav. Vai Tev ne-

vajadzētu nolasīt pašai savu «Gada maiņu», tas būtu lie-

liski. Atkārtot «Nakts domas» jau neviens negribēs. Bet,

pirmām kārtām, mīļvienīgumiņ, tikai pārāk nepārpūlies
un nestrādā par daudz, lai arī šos mēnešus ienākumu ir

tā mazāk, nestrādā arī pie «Latviešu lirikas»3

,
tas Tevi pā-

rāk nogurdinās, un līdz Zinību komisijai Tu diez vai no-

kļūsi. Vizulis man atrakstījis ļoti mīļi, bet, ko teiks Teo-

dors, nezinu, — vai neesi ko runājusi? Es esmu tik no-

mākts, jo neveicas ar ludziņu, esmu gan ticis līdz 350.

rindai, drīz arī pabeigšu, bet tas jau nekam neder. Var-

būt, ja es drīzumā no Tevis izdzirdētu kaut pāris mīļu

vārdiņu par I un 11 cēlienu, es būtu noskaņots labāk. Bet

par to visu man jau sen vairs nav nekādu ilūziju. Man

bez tam vēl ir dažādas sīkas nepatikšanas, piem., šo-

dien biju kopā ar Resnajiem, un atkal gaužām vēsas at-

tiecības. (Aiz pārskatīšanās biju viņam iedevis to «Dienas

Lapas» numuru, kur rakstīts par 100 rubļa godalgu, var-

būt arī tas bija iemesls.) Citādi esmu. vesels un turos

braši, ari pensumu veicu katru dienu. Rūpējies gan par

sevi, palutini sevi ar mikādo. Daudz saldu bučiņu un pū-
kiņu mutiņai no puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.
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1066
—— 29. apr. Manu vissaldāko rožsmaržiņ, Ziediniņ, atkal

baltputniņš ar ziedu kartīti, ko mazie sūtījuši ar lielu ap-
domu, tik skaisti zili ziediņi, tikai mazliet sērīgi, bet es

esmu tik priecīgs par šo mazo ziedu izlasi, kas kļūst ik

dienas bagātāka. Diemžēl arī vēl šodien nesaņēmu 18. ap-

rīļa neapdrošināto vēstulīti, tātad tā ir gājusi zudumā:

vēstulītes drīkst rakstīt tikai apdrošinātas. Tu raksti, ka

priecājies par saņemto kartīti, ak, cik tas ir skaisti, bet

tad, vissaldāko dvēseles smaržiņ, drīz sekos vesela ne-

jauka nedēļa, kad Tu saņemsi tikai ļaunas un skumīgas
vēstulītes. Skumīgo Iniņ, kaut to tagad varētu padarīt

par nebijušu, tas ir nervozitātes un pārāk lielā pieraduma
lāsts, esmu kļuvis par daudz atkarīgs no katras vēsmi-

ņas, kas nāk no mīļās saldmutītes, mēs, pūkiņas, kusta-

mies līdz ar lielputniņiem, tas nav apturams, un te ne-

palīdz nekādi prāta apsvērumi. Tad par vēlu nāk atziņa

un reakcija, un kļūst vēl ļaunāk. Es jau tagad ciešu no

gaidāmajām sāpēm. Tikai viens vēl mani mierina — pār-
liecība un priekšnojauta, ka, neraugoties uz visu, mēs vēl

kļūsim neizsakāmi laimīgi, tāpat kā jau līdz šim mēs

dienu no dienas esam kļuvuši arvien laimīgāki. Es ne-

zinu, vai arī Tev, manu vienīgo Iniņ, ir šīs tuvojošās
lielās laimes priekšnojauta, šīs laimes, kas nav attu-

rama, — bet es ticu, ka tā ir. Un tieši tas balsta mani

ļaunākajās stundās. — Arī tā jau man ir tīrais posts, se-

višķi ar ludziņu: ar to nu es būtu jau rīt parīt pie bei-

gām, bet man te ir palicis vēl viens puisis (Andrejs), kas

man rēgojas visu cēlienu, taisīdams muļķīgu ģīmi un gud-
ras piezīmes, un es viņu nekādi nevaru dabūt laukā no

istabas. (Līdzīgi kā Skroderis II cēlienā.) Zēl, ka Tu kaut

vispārējos vilcienos neesi ko piezīmējusi par II cēliena

uzbūvi, tai Tev jāizliekas tikpat muļķīgai kā man. Kaut

man būtu bijis laiks to pārstrādāt, piem., Tolstojs savās

korektūrās pārveidoja gandrīz visu par jaunu, bet man

jāiesniedz jau pirmais melnraksts. Es vēl Tev telegrā-
fiski apjautāšos, vai nav iespējams dot pārrakstīt I un II

cēlienu, tāpat ari, vai nebūtu par vēlu, ja pirms pirmā
datuma tiktu tikai izsūtīts, bet nebūtu vēl nonācis. —
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Vēstulīti rakstīšu, tiklīdz būšu pabeidzis, tātad droši vien

parīt. — Ja tikai mīļās sirsniņas, mana pūksmaržiņa un

dvēseles mutiņa, turētos veselas, viss būtu labi un mums

nebūtu jābūt bēdīgiem. Daudz, daudz bučiņu un pūkiņu
Iniņai no puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

136.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 1. (14.) maijā

1064
——

_
1. V Vissirsnīgāko mīļdvēseiīt, maigpūkin, dvašas

oo

smaržiņ, Tavu mīļo pūkvēstulīti (23. IV) saņēmu (tā no

18. IV ir galīgi gājusi zudumā). Turpretim I cēlienu vēl

neesmu saņēmis, iespējams, tikai rīt, tā kā tas ir apdro-
šināts, tad es arī telegrafēšu. Manu zeltaino, svēto pūk-
mutiņ, Tu šodien savu pašas puisīti esi tik tālu dabūjusi,
ka ir pabeigts pirmais darbs, šorīt agri pabeidzu 111 cē-

lienu, un beigas man veicās vieglāk; kopumā ir 462 lap-

puses. Te tev ir Tevis radīts, pavisam jauns un mazs

puisītis, es pats gluži izbrīnījies skatos visapkārt savās

četrās sienās, apskatīju pats sevi spogulī — vai tiešām

tas esmu es? To taču es nekad nedomāju, es sevi it ne-

maz vairs nepazīstu, viss līdz pēdējam sīkumam ir vie-

nīgi vismīļākā, vissvētākā mutiņa, mutiņa kas mutiņa,

vienīgā brīnummutiņa. Kāds brīnišķs spēks Tu tomēr

esi, spējot no nekā kaut ko radīt, uzņemoties tik daudz

sāpju, vienīgi lai radītu cilvēku! Tu esi mutiņa, mutiņa.
Es nevaru Tev pasacīt, cik bezgala labi man ir ap sirdi,

tik savādi jauna un tajā pašā laikā pazīstama sajūta, it

kā es to visu jau sen kaut kur būtu dzirdējis. Un arī

personas man šķiet gandrīz kā dzīvas, it kā es ar viņām
būtu sagājies, sevišķi Māriņa ir kā Iniņa, vienīgi bāla

nojausma, ja es vēl varētu sasniegt to, ka es Tevi, manu

dvēselīt, manu dziļmutiņ, varētu tvert un attēlot kā dzīvu.

Bet Tu esi tik dziļa, katru dienu es Tevī redzu kaut ko

jaunu un apbrīnas vērtu, un man pilnīgi jākrīt izmisumā.

Bet Tu esi tik brīnummīļa un laba, visam jāvēršas uz

labo, mēs kļūsim neizsakāmi laimīgi, mēs — vienīgie

laimīgie. Mīļo, svēto mutiņ, saudzē sevi, kop sevi! Tavs

puisītis nokaisa Tevi ar bučiņām un pūkiņām, mīļi, mīļi,

mīļi.
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1063
——2. V Manu vienīgo, viszeltaināko zīdpūkiņ, ametist-

dimantmirdzumiņ, dvēseles smaržiņ, sirdsasintiņ, šodien

nesagaidīju kartīti, un arī «Skrodera» sūtījums vēl nav

klāt, tādēļ vēstulīti labāk rakstīšu rīt, šodien visu saga-

tavoju — sastādīju rēķinus (27 rubļi 82 kap.), izrakstīju

dzejolīšus «Mēnešrakstam» un kā materiālus, šodien vēl

atļaujos paslinkot, rīt atbildēšu uz visu sīkāk un sākšu

arī strādāt. Kā materiālus dod vispirms visu, kas ticis

nosvītrots, korektūrloksnes taču var dabūt ļoti viegli.
Starp citu, es papūlēšos, cik tas būs iespējams un cik

vien ātri varēs, pārrakstīt. Esmu tomēr no šī darba ne-

daudz noguris, un, ja tikai kaut mazliet palaižas, atsva-

bina grožus, tā strādāt vairs negribas it nemaz. Es šo-

dien lasu žūrijas locekļu sarakstu 1
, man jau tie, zināms,

godalgu nepiešķirs, par mani stāv tikai Asars un varbūt

Liepiņš, arī Mierkalns, ja Zālīte izdarītu nelielu spie-
dienu, bet visi citi jau ir personiski ienaidnieki, piem.,
V. Zālītis, Ķempeis un Duburs, vienīgā iespēja vēl būtu,

ja Tu pamēģinātu dabūt mūsu pusē L. Skujenieci, bet jā-

saka, ka viņi tautības dēļ jau absolūti visi baiļosies, jo

nospiedošs vairākums jau paši ir pārliecināti tautībnieki,

vispār, tie jau nav ļaudis, kas spētu kaut ko iedrošinā-

nāties, jo līdz ar to kompromitētos visa biedrība. — Tā-

tad es šo mēnesi vēl ziedošu pārstrādei un visa galīgai

pabeigšanai, bet šaubos, vai pabeigto iesniegšu, galu galā,
mums jau tas nav arī vajadzīgs, šie goda ļaudis nonāks

tikai sprukās, un Zālīte pats vai nobeigsies no bailēm.

Es ļoti priecājos, ka mana svētlaimes mutiņa mani ir da-

būjusi tik tālu, ka esmu ko pabeidzis, tagad tikai jākļūst
veselam, jo es tā gribētu savai dvēseles dzīlītei kā pa-

teicību paveikt kaut ko tiešām labu. Tu man atkal at-

devi ticību sev, jauko, zīdaino sirdspūkiņ. — Bērziņi loga

priekšā jau rotājas kautrā zaļumā, ir kļuvis siltāks. Liel-

putniņš par 3 rubļiem sev pasūtījis vasaras kurpes, jo
domā pastaigās daudz skriet. Mīļvienīgo mutes dvesmiņ,
esi tikai vesela un stipra, ļauj pašas puisītim Tevi pū-
kiņāt ar bučiņām un pūkiņām, mīļi, mīļi, mīļi.
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£90ī
—— 3. V Manu vienīgi saulaino Sirdsiniņ, manu mierinā-

-35

juma Iniņ, pūkdvēselīt, šodien es Tev tomēr vēl nevaru

aizrakstīt vēstulīti, esmu drausmīgi noguris, jo tā stei-

dzos norakstīt un Tev nosūtīt dzejolīšus, tie ierakstīti

aizies ar šo pašu pastu, būs ap 28 lotes smags sūtījums:
1) jaunības dzejoļi (mīlas dzejoļi domāti tikai Tev kā

materiāli), 2) cietuma dzejolīši (pārrakstīti un nepārrak-

stīti), 3) 8 lappuses Miržē un 2 loksnes vācu teksta —•
es nevaru, vismīļāko pūkiņ, lai arī es izsaku sev vissma-

gākos pārmetumus, ka Tevi tā apgrūtināju, bet vairāk

es maija mēnesī nevaru, es to jūtu, jo šajās dienās esmu

nonācis līdz savu iespēju galējām robežām, ja es iešu vēl

tālāk, mans spēks var galīgi izsīkt un tad varbūt uz ilgu,

ilgu laiku (šodien jūtos patiešām slikti, un tomēr man rīt

atkal jāatsāk ludziņa, ja vismaz būtu iespēja Mildai pār-
rakstīt I vai arī II cēlienu). Arī pie tieslietu jautājumiem
es netieku klāt. Vēl jāuzraksta ļoti vajadzīgas vēstules.

Tad vēl arī nosūtu 4) pāris dzejolīšu (lielo negaisa dze-

joli') un vēl citus. 5) «Vaideloti» vācu valodā, tā Tev jā-
nolasa teātrī vai nu Tīrdenai vai direktoram, vai ari

«Dūna-Zeitung» redakcijā Hornemanim, tādēļ ka «Dūna-

Zeitung» par Tevi atkal bija runa, tikai nenokavē to,

Mīļiniņ. — Visus dzejolīšus, ko tagad nosūtu, liec, lai

Milda pārraksta pilnos divos eksemplāros, viņa ir pie
Tevis turpat mājās, un dzejolīšus, ja vien ievajagas, Tu

vari dabūt no viņas vai katru acumirkli. Viņai arī jāpār-
raksta uz atsevišķām lapiņām (rakstot vienā pusē, tā, lai

katrs dzejolītis būtu savā lapiņā), tā tos var izkārtot pēc

patikas un dot arī iesiet (malai jābūt pietiekami platai).
Drīzumā es Tev aizsūtīšu norakstus ari no iesāktajiem,
bet vēl nepabeigtajiem dzejoļiem, ko Tu pa lielākai tiesai

vari izmantot tikai kā materiālus. Tu Mildai par pārrak-
stīšanu, protams, samaksāsi. — Vismīļāko sirdsziediņ, es

Tev spēju aizrakstīt tikai par veikala lietām. Tu jau zini,
ka visu šo laiku es tik drausmīgi baidījos par sekām, ko

uz Tevi būs atstājušas manas ļaunās vēstules, tagad ir

iznācis vēl ļaunāk, nekā es baiļojos, vaina droši vien
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slēpjas tur, ka tieši tagad es jūtos tik ļoti saguris. Man

ir tik bērnišķīgas ilgas —- izdusēties mutiņas rociņās. —

Es brīnos par šo saskaņu, domāju, ka tikai retos gadī-
jumos Tu būtu tā teikusi pēc manas otrās vēstulītes. Mīļo

vienīgumiņ, Iniņ, neesi bēdīga, pūkiņā sevi savam pašas
puisītim, mīļi, mīļi, mīļi.

139,

ZVĀRGUĻU EDVARDAM

Slobodskā 1901. gada 4. (17.) maijā

Slobodskoja
4./V1901.

Ļoti cienītais Treumaņa kungs!

Jūsu laipno un tik sirsnīgo vēstuli saņēmu . īsti vēlu —

še ir zemes pasts un upes to laiku bija. pārplūdušas —

,

tomēr ir jau no saņemšanas dienas pagājušas divas ve-

selas nedēļas, bet Jūsu sirsnība, kura dveš man pretī iz

Jūsu vēstules līdz ar Jūsu sūtītām mīļām vēsmiņām iz

Dzimtenes — cik mīlīgas viņas ir, salīdzinot ar šiem auk-

stajiem vējiem —■, tas man liek cerēt, ka Jūs neļaunosa-

ties par manu kavēšanos, jo mazāk, tādēļ, ka Jūs arī

diemžēl slims cilvēks un sapratīsat slimnieku. Bez tam

es arī negribēju nākt tukšām rokām, un uz lēģera
1

man

nekā nebija. Še pielieku klāt priekš «Burtnieka»2 3 dze-

joļus un 4 mazus pantiņus. Ja varbūt cenzors strīpo,

ejat, ja vien iespējams, ar viņu personiski aprunāties, iz

piedzīvojumiem es zinu, cik ļoti pieejams viņš katram

paskaidrojumam. Ja vēlaties, izlietojat arī tos dzejoļus,
kuri viņreiz bija nodomāti «Dziesmu Pagalmam»

3
,

bet

tika izstrīpoti. Bet, ja Jūs šos agrākos dzejoļus neizlieto-

jat, tad es ļoti lūgtu norakstus no viņiem man atsūtīt,
cenzūras loksnes varbūt vēl būs uzglabājušās drukātavā.

Ļoti labprāt es būtu piedalījies pie «Burtnieka» arī ar

kādu garāku darbu, bet lielāki tulkojumu darbi mani

aizkavē, un, cik vēl atliktos laika, to visu patērē mana

slimība un viņas kopšana, laikam Jums arī neirastēnija
nebūs sveša kā jau «rakstāmam cilvēkam». Vai tik aiz

pārpūlēšanās Jūs neesat izstājušies iz apgabaltiesas? Pē-

dējā laikā par nožēlošanu retāk nācās lasīt par Jūsu uz-

stāšanos uz skatuves: mums tik ļoti vajadzīgs jautrs hu-
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mors cīņā pret katru filistrību. Par kaunu sev minot, es

gan Jūsu Zobgaļa kalendāri4 neesmu lasījis — latviešu

grāmatas tik grūti nākas dabūt —, bet toties ar lielāku

interesi nolūkojos Jūsu «Jaunā gadsimteņa» raibajā, vie-

tām dzīva humora pilnajā gājienā. — Par latviešu litera-

tūru runājot — Jūs jautājat, ko es domāju «Dienas La-

pas» lietā? Jūs zināt, cik liela principiāla starpība mani

šķir no Zālīša un'cik maz mēs saejamies uzskatos un arī

taktikā, bet Zālīts visādā ziņā mazāk reakcionārs nekā

«Baltijas Vēstnesis». «Baltijas Vēstneša» principus es aiz-

vien esmu apkarojis un arī apkarošu, personas nē; it se-

višķi kaitīga priekš latviešu attīstības man vienmēr iz-

likusies «Baltijas Vēstneša» dzīšanās pēc garīgas dzīves

monopolizēšanas, tas parādījās tūliņ, «Dienas Lapu» di-

binot, tad nāca «Austruma» projekti, lai būtu tik viens

literatļuras] laikraksts, tagad atkal cenšanās otro dienas

avīzi iznīcināt. — mērķis viens: ka jābūt tik vienam

visu mūsu garīgo dzīvi pārvaldošam orgānam, monopo-

lam. Un gara monopols =
gara nāve. «Dienas Lapa» jā-

uztur kā pretlīdzeklis monopolam. Kas ir «Vārds», es ne-

zinu, jānogaida, kamēr nāks darbs. — Atvainojat laipni,
ka iekūlos tik garlaicīgos, neliterāriskos jautājumos, ap-

solos uz Jūsu drīz gaidāmo nākamo vēstuli atbildēt jaut-
rāk. Daudz sekmes Jūsu pasākumam, vēl vairāk Jums

pašam, es ceru un vēlos, ka Jūs drīz, drīz izveseļotos,
Jūs latviešiem esat vajadzīgs.

Daudz mīļu, labu dienu!

Jūsu J. Pliekšāns.

140.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 5. (18.) maijā

5. maijā, Iniņ!
OD

Manu sirdsvienīgo, dvēseles dzīļu liegdvesmiņ, tikša-

nās putniņ, ilgudvēselīt, beidzot taču Tavs slinkais puisītis
tiek pie vēstuļu rakstīšanas. Šodien ir bezvēstuļu dieniņa,
un tādēļ vēl jo spēcīgāk mostas ilgas pēc Iniņsmaržiņas,
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tomēr noskumis neesmu, jo saņēmu telegrammu, ka Dora

pārrakstīs, un zini, vēl kas? Bija piemetināts, ka mutiņa
ir vesela, Tu, Iniņ, nevari pat iedomāties, cik labi man

no tā kļuva, divkārši labi: pirmkārt, vesela, otrkārt, tas

rakstīts no brīvas gribas, jo es pēc tā nejautāju, tas jau
tas mīļākais. No šādas rīcības es vislabāk pazīstu savas

liegpūkiņas, kuras zina, ka puisītim tik ļoti nepieciešamas
pūkiņas. Es sevi esmu pārāk izlutinājis un nespēju vairs

būt tik labs kā mutiņas, — kurš gan lai spētu būt tik

labs, tik bezgalīgi labs? — Tādēļ arī es tā uztraucos, biju
tik ļauns un liku mutiņai raizēties, kad viņa vēl nebija
likusi pārsūtīt vēstulītes. Bet es gribētu kļūt atkal labs

un aprūpēt mutiņu tik pūkīgi kā šeit. Šodien esmu vēl

nedaudz noguris, jo atkal rakstīju vēstules, visiem ļoti
labas: Zvārgulim, Šulcam, Vizulim. Zvārgulim nosūtīju
arī dzejoļus: «Lauztās priedes», «Zilganas dzirksteles»,
«Jūs variet izmērdēt» un 4 mazākus dzejolīšus. Jāraksta

vēl arī Olgai un varbūt Erglīšiem, Zālīte var pagaidīt.
Man Iniņai kā materiāli jāpārraksta arī iesāktie dzejoļi,
bet. esmu ļoti noguris, vēl nezinu, kur ir Tavs jaunais

dzīvoklis, apraksti man to, Iniņ. Dora tātad, šķiet, ir kopā
ar māmiņu pie Tevis Rīgā, kas ir ļoti labi, nabaga māsu

taču ari vairs nedrīkstēja tur ilgāk mocīt. Mani ļoti no-

mierina, ka viņa tomēr var pārrakstīt, es gan gribēju no-

sūtīt tikai I cēlienu, bet varbūt nosūtīšu ari vēl daļu no

II cēliena. I cēlienu es izsūtīšu, vēlākais, 9., tātad Tu to

saņemsi 17. V, Dorai tad būtu vēl 14 dienas, ik dienas

pārrakstot 60 manas rindas, tas jau gan ir ļoti daudz, bet

varbūt viņa spētu dienā arī 80 rindas, tad līdz 31. mai-

jam vēl paliktu 5 dienas, kurās viņa varbūtēji, ja tas

būtu nepieciešams, varētu tikt galā ar II cēliena 400 rin-

dām, ik dienas tāpat 80 rindu. Es zinu, ka tas ir ļoti grūti,

jo viņai vēl arī slimas acis (vai te nevar palīdzēt Milda

vai vēl kāds cits?), pat Tev, dvēselīt, būtu bieži jānāk

palīgā, gan atšifrējot, gan norādot, kur jāiesprauž vaja-

dzīgās piezīmes. Ja tas būtu kaut cik pieņemami, tad pār-

strādei es izšķiestu mazāk laika, un pārrakstīt es domāju
ik dienas ap 100 rindas, tātad, ja Dora dienā 80 rindas

nespēj, tad lai lūko rakstīt tikai tā, ka tiek pabeigts I

cēliens. Tiklīdz redzēšu, ka tieku ar II un 111 cēlienu ari

viens pats galā, rakstīšu vai telegrafēšu: vcneio. — Dora

tad vēlāk varētu pārrakstīt arī visus dzejolīšus divos

eksemplāros, kā jau es rakstīju, uz atsevišķām lielākām

lapām, rakstot tikai vienā pusē, tad tās vēlāk var sakārtot
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un likt iesiet. Būtu labi, ja vēlāk Zālītēm varētu vēlreiz

pārrakstīt arī ludziņu, neko neizlaižot (ko Iniņa nosvīt-

rojusi). — Atbildītes: ja mana ierakstītā vēstule nepie-
nāks, tad es žēlošos par to šejienes pastā. — Esmu saņē-

mis Brūna grāmatiņas, ļoti mīļi no mutiņas. — Par ten-

kām, kaut tās skar arī mani, Tev nebūt nav jāuztraucas,

mīļo sirdsasintiņ, tās mums neko nevar kaitēt, jo mēs jau
neesam vainīgi, neesam neko izdarījuši, lai viņi runā vien

mierīgi tālāk. — Ļoti labi, ka Tu esi apciemojusi kolēģus
Gruzīti un Vidiņu, un Treilandu, tas pats par sevi sapro-

tams, mums taču jāiegūst publika. Dermanis mani tie-

šām pārsteidz.
1 Tavs priekšnesums «Auseklī» atstājis ļoti

lielu ietekmi, vispār, Tava uzstāšanās vienmēr ir noti-

kums, kaut kas lielisks. Ja Tu Dermanim sniedz kādas

biogrāfiskas ziņas, tad paskaidro arī, ka, būdams redak-

tors, es tikai kautrības dēļ, negribēdams atņemt citiem

vietu, neesmu iespiedis gluži neko par sevi pašu, arī dau-

dzi dzejoļi sacerēti jau pirms 15 gadiem. No dzejoļiem
viņam vispirms dod izsvītrotos, ko Tu vari sameklēt cen-

zūras loksnēs, tad vēl ari «Nakts domas». — Tu taču

Dermanim gan būsi pateikusies arī manā vārdā? Vai man

viņam vēl ari rakstīt? — Tu, protams, varētu Dermanim

sniegt arī savus paskaidrojumus, uzsvērt sabiedrisko un it

īpaši psiholoģisko dziļumu un jauno idejas un poēzijas
sintēzē. Bet tādēļ Tev, dvēselīt, nebūt nav jāatsakās no

pašas rakstiem par savu puisīti, tieši tie man ir vismī-

ļākie. — 4. maijā es Tev nosūtīju lielu paku: 1) Tev jā-
pamēģina dabūt «Vaideloti» vācu teātrī un «Dūna-Zei-

tung» pie Hornemaņa, tieši tagad tam ir laiks, jo Tu tiec

tur pieminēta ar vislielāko cieņu (vai Tunevarētu atsūtīt iz-

griezumiņus no «Dūna-Zeitung», kur rakstīts par Tevi,
viss jau jāvāc kopā, jāizraksta avīzes numurs un virsū

datums, bieži tas ir vajadzīgs), nenokavē, var būt, ka

«Vaideloti» tiešām pieņem vācu teātrī, 2) cietuma dzejoļi
un agrākie dzejoļi, 3) tad vēl dzejoļi jūnija burtnīcai,

žēl, ka «Zelta tvaiks» jau drukāts, «Bula laiks» vēl jāpa-
beidz, jo patlaban tas nerada nekādu efektu: IV pantā vēl

jābūt rītausmai un V pantā saulei. ([Dzejolim] «Baltā ro-

ciņa» dod virsrakstu «Zaļā pavēnī».) — Dora vai arī

Milda varētu pamazitiņām pārrakstīt visus dzejoļus 2 ek-

semplāros, varbūt tagad atrastos pat izdevējs. Par pārrak-
stīšanu Tev Dorai kaut kas skaists jāuzdāvā, bet Mildai

jāsamaksā apmēram tikpat, cik par pārrakstīšanu maksā

latviešu teātris. — Vēl ludziņa: esmu ļoti priecīgs un pat
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lielīgs, ka mana dvēselīte tā uzslavējusi I cēlienu, tas

tikai ir pārāk pārslogots, es redzu puslīdz skaidri, kā

trūkst visos šajos trijos cēlienos, daudz ko jau varētu

vēl palabot, bet nav vairs laika; es redzu, ka lugas prasa

ļoti daudz laika, un tādēļ apbrīnoju Tevi vēl jo vairāk,

jo Tu raksti tik lieliski un pat ļoti ātri. (Kad Tu biji
šeit, Tavā dzīvinošajā ietekmē arī es varēju dienā uzrak-

stīt līdz 50 rindām, tagad viens pats — tikai 20, Tu esi

mans liktenis, Iniņ, sirdsasintiņ.) — Ja netiek dota prē-
mija vai nelaiž cauri cenzūra, tad, pēc manām domām,
labāk nemaz neiespiest, tas varētu mums tikai kaitēt; bet,

ja «Auseklis» prēmēs, tad pavisam cita lieta. Naudas trū-

kumu mēs pagaidām neizjūtam,, un tad vēl paredzams arī

«Vilhelms Tells». Tātad iespiest tikai tad, ja ir atļauja no

cenzora. Jo «Auseklim» es tomēr domāju iesūtīt, kaut

arī žūrijas locekļi būtu pretim, un, ja viņi arī prēmiju
nedod, Remiķim tomēr var nosūtīt, ja tas palaiž cauri, tad

arī pārējie būs ar mieru uzvest, un tad jau vēlāk, ja
vajadzīgs, var arī iespiest. Pašlaik mums nav nekādas

vajadzības vecos pārāk saniknot. Starp citu, es domāju

par prologu, rakstītu oktāvās (kā «Fausta» veltījumā), kur

tautība tēlota kā jaunība, no kuras mums jāpāriet vīra

gados bez nepatikas un bez nicinājuma. Es pat vēl tagad
to labprāt uzrakstītu, bet nebūs vairs laika. 2 Mazais mīļ-

putniņš gan to varētu uzrakstīt ļoti ātri. Prologs, ko runā

Poēzija: priekšā iznāk jaunava: Līga, svinīgā, tautiskā,

bagātā apģērbā, kas dzejiski izdaiļots, rokā kokle kā

dzejas simbols, viņa runā apmēram šādi: vai atminies vēl

savas jaunības? vai: uz tevi runā tava jaunība (vai tevī tava

jaunība dzīva?). Atskaņas: daiļa, jautra, spīva, brīva, jau-
nība ar savu maldīšanos un ģeķībām, cēlās jaunības aušī-

bas, ar daiļumu, jautrību, mīļiem smaidiem. Skatāties bez

naida, bez uzbudinājuma. Viņa solīja augstus ideālus,

jaunu dzīvi iz veciem laikiem izcelt, — tas nepiepildījās,
nebarat viņu. Viņas ideāli bija bez noteiktības, bez pa-

mata, bez reālās dzīves saprašanas, sirds valdīja, ne

galva, nedusmojaties par viņu, bet arī nesērojaties, viņai

vajadzēja ātri aiziet, kā jau jaunībai; pieminat, ka viņa

bija skaista, bet atmetat viņas pārmērības, skatāties auk-

stiem skatieniem dzīvē, ejat nopietnā, darbā un cīņā,

ievedat tos ideālus dzīvē, kuri izaug iz dzīves, kurus viņa
tikai tumši nojauta. Jūs esat vairāk nekā. Jūsu jaunībai
Paturat tikai viņas dedzīgo sirdi un jūtas uz daiļumu, bet
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paļaujaties uz savu vira prātu. (Mums tagad citi uzde-

vumi, piem., sātība.)
Es māju ar burvju zizli: atveraties, dzejas durvis, jau-

nība, parādies, inspicient, rādi mums, kādi mēs visi reiz

bijām.

(Mēs svinam svētkus, un še ir atskats uz mūsu pagātni.)
3

Es Tev, vissirsnīgāko zīda pūkiņ, gribētu vēl daudz mīļa
un laba aizrakstīt, bet esmu noguris. Varu teikt tikai

vienu, kaut arī tas šoreiz neiznāktu pietiekami mīļi: man

bieži ir tāda sajūta, ka mēs vēl kļūsim neizsakāmi lai-

mīgi, — Tev ir tik dziļš labestības spēks, Tu panes visas

ciešanas, ko Tev, pašam negribot, uzvēlis puisītis, un man

rodas jauna pārliecība: es arī kļūšu labs, un tad mēs abi

vēl būsim laimīgi, jo mēs taču to vēlamies: pavisam
jauna un klusa, un tomēr dziļa, augšup virzoša laime.

Tev jau ir tik lieli nopelni manis veidošanā, ka es vairs

neceru kādreiz Tev to atmaksāt, Tu vienīgo svētlaimes

dvēselīt, smaržu dvesmiņ, balto ziediņ. Aprūpē sevi labi!

letīta bučiņās un mīļi pūkiņāta, mīļi, mīļi. Lielputniņa iz-

devumi aprīlī 36

Ēšanai:

Dzīvoklis 8 Soks 6—

Ēšana 12—7 Kafija —20

Veļa —50 Olas 1—52

Kārumi —40 Sviests —44

Apgaismojums —28 Maize —66

Zāles —33 Cukurs 1—45

Pasts 2—45 Desa —55

Sīki tual. izdev. — Auzu pārslas —10

Zaudējumi — Piens —21

Apkalpošana •—2O Siers —43

Dzeramnauda 1—59 Šķiņķis —96

Braukšanai — Krējums —10

25—82 12—7

Ekstrā Peihenam 2—

27 rbļ. 82 kap.

Vēstules 1. lappuses augšmalā pierakstīts:
Šeit klāt pielikts arī baltais ziediņš.

4. lappuses augšmalā pierakstīts:
Vēstuli no māmiņas vai Zāma neesmu vis saņēmis. Šeit

ir ari rēķins, kas jau sen bija pabeigts. Arī runcis šoreiz
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ir ieradies, citādi viņš mani pametis novārtā, redzēdams,
ka rakstu garāku vēstulīti, arī viņš tup blakus un liek

sveicināt. Viņa kažoks ir krietni pabalojis, arī pats no-

gājies.

141,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 6. (19.) maija

1059
—— Manas sirds vienīgo, vismīļāko rožsmaržiņ, zeltpūkiņ,

šodien saņēmu mazu kartīti ar puisīti, manu nabaga no-

gurušo mīļputniņ, arī pūkkartītes savā ceļojumā kļuvušas
gurdas, tās šeit vienmēr nonāk dienu vēlāk nekā laik-

raksti. — Arī Tavs puisītis vēl joprojām ir noguris, šo-

dien gan jau sāku caurskatīt I cēlienu, bet vēl nepabei-
dzu, kā biju domājis, tātad I cēlienu Tu saņemsi tikai

16. V. Es tikai baidos, ka, ja nogurums tā pieturēsies,
būšu spiests nosūtīt Tev pārrakstīšanai pat II cēlienu,

kas Tevi vienīgi ļoti uztrauktu un nomocītu, jo Dora jau
dienā spēs pārrakstīt labi ja 80 rindas. Es pats, piemēram,

pārrakstot «Ifigeniju», arī dienā pieveicu tikai 60 rindas

(protams, ar pārstrādāšanu). — Vakar es nosūtīju ierak-

stītu vēstuli, kur viss sīki izklāstīts par ludziņas pārrak-
stīšanu. Vismīļāko pūkdvēselīt, uz to gan nepaļauj ies,

ka viņiem nav lugu un tādēļ viņi skatīsies caur pirkstiem,

ja manējā nepienāks termiņā, — gluži pretēji, naidīga-
jiem žūrijas locekļiem 1 tas būs it vēlams iegansts, lai

noraidītu manējo. Tātad, ja Dora nevar garantēt, ka pār-
rakstīs līdz termiņam, es nekādā gadījumā nesūtīšu arī

II cēlienu. Bet tik daudz gan tomēr pamēģini, mīļo pūkiņ,
lai I cēlienu Dora pabeidz līdz 31. maijam, ja vajadzīgs,
lai palīdz arī Milda. — Vēstulīte, kur Tu, mīļdvašiņ, gribi
ko tuvāk paskaidrot, vēl nav pienākusi, bet vienu es

redzu jau tagad: Tu saki — tas esot tas pats vecais, kas

pie visa vainīgs; manu dvēselīt, tā jau tas ir, esmu sevi

pārāk izsmalcinājis, man sevi atkal jāpārveido, šī pār-
smalcinātība ir slimīgs pārspīlējums, kas man jānovērš.
Viss atkarīgs tikai no manis, vainīgs esmu es pats, bet ne

tur, kur Tu to domā, Iniņ. — Es sevi aprūpēju visai labi

un dzīvoju pilnīgi pēc pulksteņa, matemātiski vienmērīgi,
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tas mani ari notur uz kājām, tomēr vēl esmu noguris.
Dienā es apēdu 10 olas, dzeru kakao, pastaigas divas rei-

zes. Atraksti reiz arī Tu, Iniņ, kā dzīvo pati, jo par to es

nezinu gluži nekā. Ko Tu strādā? Kāds dzīvoklis? At-

raksti par sevi vismaz tik daudz kā iepriekšējo gadu. Tas

ir ļoti mīļi, kā telegrammiņā bija sacīts: vesela. Mīļo Iniņ,

pūkiņā sevi, daudz mīļu pūkiņu un bučiņu no pašas pui-
sīša, mīļi, mīļi, mīļi.

142.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 7. (20.) maijā

1058
7 maijā. Mīļzeltaino sirdsasintiņ, baltpūkiņ, mīļput-

oo

niņ, šodien saņēmu mazu, mīļu pūkkartīti un gaidu Tavu

apsolīto lielo vēstulīti, pienākusi grāmatiņa par bezmiegu,

ļoti mīļi, ka atsūtīta. Arī no Zālītēm šodien saņemta vēs-

tule un tieslietu jautājumi, saki, ka es tik drīz nevarēšu

atbildēt, paspēšu tikai maija beigās. Es pats Tev šodien

nosūtu I cēlienu un labākai izpratnei šo to esmu piezīmē-
jis, es vēl šaubos, bet domāju, vai tomēr nebūs vislabāk

visu nosvītroto patiešām atmest, nevis vienīgi ieslēgt
iekavās: tas vajadzīgs tikai lasot, jo uzvedot viss būs pie-
tiekami skaidrs arī tāpat bez garajām runām. Tātad labāk

to visu tomēr atmest, ietaupīs laiku arī pārrakstot. Kopš
vakardienas man ir lielas iesnas un sāp kakls, nedaudz

arī zobi. Tas tiešām ir nepatīkami, jo pie paaugstinātas
nervozitātes un noguruma esmu kļuvis arī daudz jūtīgāks
pret fiziskām sāpēm, tās traucē mani miegā un strādājot.
Es vēl joprojām ceru, ka II cēlienu pārrakstīšu pats. Bet,

ja saaukstēšanās nepāries, man varbūt vajadzēs arī II

cēlienu novelt uz Taviem pleciem. Pašreizējais noskaņo-
jums gluži labi saderas ar riebīgo laiku. — Naudu man

vairs nesūti, kaut gan pasūtīju kurpes par 3 rubļiem un

koka vannu — arī par 3 rubļiem, man vēl no paša un

kroņa naudas kopā sanāk apmēram 5 rubļi, ņemot klāt

tos 30 rubļus, kas ir ceļā, gluži labi varu iztikt līdz pat
15. jūlijam. Redzi, Iniņ, kā es par sevi rūpējos: koka

vanna paredzēta elektriskajām peldēm, un vasarā es do-

māju peldēties arī citādi. — Jā, I cēliens vēl nav nosūtīts

pilnībā, beigas es izsūtīšu rīt. — Es Tevi, Iniņ, vēlreiz
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redzi, ka Dora nevar pārrakstīt līdz termiņam, tad tele-

grafē tūliņ. Vai Tu rūpējies arī par sevi, pūkdvesmiņ, to

nu gan nezinu, jo Tu jau par to nekad neko nesaki, un,

kaut arī Tu neko neteiktu, darīt tas Tev tomēr jādara.
Hermīne tikai saka, ka Tu esot puslīdz vesela, tas no-

zīmē — krietni vien panīkusi. Mīļputniņ, nedari man tā

pāri, rūpējies par sevi, pūkiņā sevi! Daudz bučiņu un pū-

kiņu no Tava puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

143.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 11. (24.) maijā
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11. maija. Pukputniņ!

Jo

Manu vienīgo, viszeltaināko Sirdsiniņ, mierināju mput-

niņ, dvēseles dzīlīt, Tu esi tik mīļa un laba savam brēco-

šajam puisītim, ka aprimst visas klaigas un visas asariņas

pārvēršas dimantos, un tos man gribētos izbērt pār Tevi,

manu mirdzactiņ, manu saulprieciņ. Un Tu taču turklāt

vēl esi slima, saldo dvēseles mutiņ, neesi gulējusi, esi

nogurusi no apciemojumiem un tomēr tik mīļa un laba,

bet Tavi ļaunie puisīši saslimstot kļūst arī slikti, un vi-

ņiem vajag daudz veselības un daudz pūku, lai tie atkal

būtu labi. Viņi tagad jau arī izveseļojušies, jo pašu saldā

mutiņa tos ir tik ļoti pūkiņājusi — ir saņemtas divas mī-

ļas jo mīļas pūkkartītes, viena ar bildīti, ko puisīši tik

ļoti mīl, un otra ar naudiņu, kura gan vēl nebija vaja-

dzīga, bet vajadzēs jau laikam pierast sev nopirkt kaut

ko ļoti labu un ar to panašķēties mutiņas krēsliņā. —

Labi, ka biji pie Treilandiem, es jau klusībā baiļojos, ka

Tu būsi tik slimiņa, ka nespēsi vairs piecelties. Es Tevi

padarīju atkal tikpat slimu un bēdīgu kā aizpērnajā gadā,
vēl joprojām nespēju, kā vajadzīgs, apvaldīt savu ner-

vozo jūtelību, sasprindzinātais darbs izsmeļ visus manus

spēkus, taču, tiklīdz šis darbs būs garām, es ļoti drīz at-

spirgšu. Bet arī Tev, Mīļpūkiniņ, vairāk jāiedziļinās manī,

vairāk jāpaļaujas uz savu saprātu un apdomu. Viss šis

starpgadījums ar nenosūtītajām vēstulītēm būtu bijis jo

viegli novēršams: vai nu, vislabāk, Tu būtu Jelgavas

pastā atstājusi savu Rīgas adresi un viss tiktu pārsūtīts,
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vai arī, ja Tu gribēji īpašu prieku, kas būtu ļoti, ļoti mīļi
un labi, Tu varēji man par to visu atrakstīt. Es taču to

nevarēju zināt un tādēļ skumu, ka neesmu Tev vajadzīgs,
nekā Tev nespēju palīdzēt, pat ar mierinājuma vārdiņiem
ne. Šī izjūta Tev taču būtu jāsaprot, jo arī Tu pati agrāk
kaut ko līdzīgu teici: ir briesmīgi, ja jūties nevajadzīgs
savam paša mīlulītim. Turklāt man šajā laikā vajadzēja
arī strādāt, spēku es guvu tikai cerībā, ka ar to Tev sa-

gādāju patiku, ■— un tagad sajust, ka es pats Tev ne-

esmu vajadzīgs! — Tu saki — ar uztraukšanos es esot

pierādījis savu neticību Tev. Bet, sirdsasintiņ, apdomā
taču mierīgā prātā: par to nevar būt ne runas. Vai Tu

tiešām netici, ka arī mūsu mīla ir augusi šajā laikā? Vai

gan mēs esam tie paši nabaga iebiedētie, pusmežonīgie
cilvēki kā agrāk? Kādēļ gan mums jāšaubās un kādēļ

mēs nevaram ticēt, kad mēs tik dziļi viens otru pazīstam,
kad jau tik ilgi esam palīdzējuši viens otram sevi vei-

dot? Savu darbu taču vēl grūtāk pamest nekā savu bērnu.

Nē, mūsu mīla ir kļuvusi dziļa un smalka; jaunā mīla 1
—

tik smalka kā saules puteklīši. Es tagad rūpējos, lai tā

augtu dabiski un nekļūtu pārāk izsmalcināta, kā tas ir ar

mani. (Mani pārtrauca, nevaru vairs atrast pavedienu.)
Dvēseles Iniņ, es sevi pie Tevis pieradināju ar nodomu

un konsekvenci: ■ katru dienu mazas lūgšanas un talis-

mani, ne vārda par Tevi, nesakot tūliņ «Pūkiniņ», pat
uz krēsliņa neapsēžos, ja tas nav noklāts ar bučiņām Ini-

ņai, un tā pastāvīgi it visā — dienu no dienas. Tas man

palīdzēja tikt pāri daudzām drūmām stundām, ļāva at-

tīstīties manai mīlai pret Tevi līdz visaugstākajai pakā-
pei, izsmalcināja to līdz pēdējai robežai, apgarodams to,

deva vislielāko garīgo un dvēseles baudu («Zelta tvaiks»

sniedz tikai bālu nojausmu par laimi, ko es esmu atradis

Tevī), bet pārliecīgais sasprindzinājums un galējā izsmal-

cinātība rada arī pavisam neparedzētas ciešanas, jo katrs

saules puteklītis jau tiešām sajūt sāpes kaut cik vēsākā

pūsmā. Un tagad es redzu, ka Tevi ar to tikai skumdi-

nāju, Tu tik smagi cieti, nemaz nenojaušot, ka šeit slēp-

jas kaut kas mīļš, un uzskatīji šo pārāk lielo, pārāk iz-

smalcināto mīlu pat par mīlas trūkumu un šaubām.

Vēstules sākumā starp 1. un 2. rindu iestarpināts:

Uz abām bildītēm jau priekšā bučiņas, mīļas un pūķī-

gas. Tagad es gan veselu nedēļu rakstīšu tikai kartītes.
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Vēstules kreisajā malā vertikāli pierakstīts:
Pasveicini Olgu un Mariju un saki, ka es ļoti nožēloju,

ka nevaru atbildēt tagad, rakstīšu ap 20. maiju.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Pievienots arī I cēliena nobeigums. Šeit tad arī ir tās 2

fotogrāfijas, lai viņš
2

glezno mazliet vecāku, tādu kā uz

mazākās bildes, citādi jau nesaskanēs ar Tavējo. Ļauj
savu bildīti izstādīt, tā sagādās viņam lielu reklāmu. —

Šeit vēl arī tāds noliesējis dzejolītis un mīļi bārdas ma-

tiņi. Vakar istabā uzziedējusi arī puķīte, šeit lapiņa; vecā

man iedāvājusi arī rezēdas, bet vijolītes es vēl pats pār-
nesu, pirms saslimu ar iesnām. Tā ir visa mana bagātība
kopā ar pūkiņām un bučiņām jo kuplā skaitā. Visas vie-

tiņas mīļi pakašātas, mīļi, mīļi.

144.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 12. (25.) maijā

12. maijā. Manu mīļdaiļo, sirdi dziedinošo Iniņ, Iniņ,

pūkgaliņ, šodien gan bezvēstuļu dieniņa, tomēr turējos
braši. Vakar uzrakstīju ierakstītu vēstulīti, kam pievie-
noju 2 fotogrāfijas, I cēliena beigas un vienu dzejoli

1

(starp citu, otrā rinda «tu viņu grābi» nepavisam neiede-

ras, un tā jānosvītro), daudz, daudz pūkiņu, bārdas ma-

tiņu, puķīšu un citu labu lietiņu, tikai pati vēstulīte ir

mazliet gurdena un tādēļ ne tuvu tik mīļa, kādai tai va-

jadzēja būt un cik mīļš ir pats puisītis. Šodien beidzot

esmu sācis pārrakstīt, ar pārstrādāšanu jau nekas neiz-

nāca, jo drausmīgā noguruma un iesnu dēļ ne ar ko ne-

tiku galā, lai nu šoreiz iet tāds, kā ir, publicēts jau nekas

netiks: jo, mīļpūkiņ, to gan ievēro: ja nav naudas, lai

nav arī ludziņas, un tad vispār nav ko iesūtīt. Tādēļ es

arī gribu pasteigties un nosūtīt tā, lai sūtījums pienāktu
vismaz 29. vai 30. [maijā] un lai es varētu to vispirms
adresēt Tev, lai Tu izlem pēc vajadzības — iesniegt vai

neiesniegt. Bet nabaga meitēns Dora nekādā ziņā nedrīkst

pārpūlēties, II un 111 cēlienu pārrakstīšu pats. Es pārrak-
stīšu stundā apmēram 15—20 rindas un gan jau tikšu
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galā. — Avīzes vienmēr pienāk regulāri un pat dienu

ātrāk nekā Tavas vēstulītes, tas jau tagad ir gluži kā

likums. — Mīļsirdsasintiņ, Tavs puisītis tagad atkal ir pa-

visam mundrs, beigušās arī iesnas, un arī darbs drīz beig-
sies. Tad kādu laiku es nestrādāšu absolūti neko un tad

vēlāk sākšu atkal «Tellu». Es tikai nožēloju, ka nosū-

tīju Tev divas loksnes Murger, otro Murger loksni at-

sūti man atpakaļ, pēc divām nedēļām es ar to tikšu galā
it viegli, kamēr Tev tā būtu smaga nasta. Aprūpē sevi,

manu dvēselīt, nosveries, ēd šokolādīti, esi mīļa un laba!

Daudz pūkiņu un bučiņu no pašas puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

145.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 15. (28.) maijā

15. V. Manu visdaiļāko, visjaukāko samtprieciņ,
35

mīļdimantiņ, šodien man atkal maza vismīļākā pūkkartīte,
kaut gan to gandrīz vairs negaidīju, jo laiks kļuvis tik

slikts, ceļi nav izbraucami. Un, ja runa ir par laiku, tad

zini, ka pie mums šodien visu dienu sniegputenis, īsts

sniegs, kas tagad nogūlies uz jumtiem un pārklājis laukus

baltus. lelas vienos dubļos. Istabā 13°, bet nesen vēl pat ārā

bija 30° karstums. Tavs puisītis visu dienusēž rītasvārkos

un filčos, ziemas mētelī un cepurē. Labi, ka iesnas beidzās

jau siltajā laikā, tagad tās būtu gaužām nepatīkamas. Mīļ-
saulesprieciņ, Tavas vismīļākās, saldās kartītes ir tik sau-

lainas un gaišas, ka Tavam puisītim zem kažokādas cepu-

rītes tā vien zibsnī mirdzactiņas un sārtais degunga-
liņš. — Mīļsaldo pūkiņ, neļauj to Blaumani pārāk nozā-

kāt: jāņem taču vērā, ka «Dienas Lapa» jau pati gribēja

iespiest «No saldenās pudeles». 1
— Vēl, mīļsamtkājiņ,

man ir arī bailes, vai Tu puisīti pārāk neizcel lirikā, sa-

līdzinot viņu ar Šekspīru, pārāk vis necenties to darīt,

vislielākais, ko Tu varētu teikt, ka šī lirika cenšas tam

tuvināties, citādi var vēl iznākt smieklīgi. Es drīzumā Tev

par to pastāstīšu skaistu sapnīti. — II cēlienu esmu jau

pārrakstījis, vēl rītdiena un parītdiena, tad būs pabeigts
arī 111. Tas man ir īsti pa prātam, jo sliktais laiks varētu

pastu aizkavēt, bet tagad man nav jābaidās par novēlo-

šanos, jo par 5 dienām esmu aizsteidzies priekšā. Mīļpūk-
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mutiņa paspēs izlasīt vēl arī 111 cēlienu un dot savu vēr-

tējumu. Ar 111 cēliena sākumu un beigām var iztikt, bet

vidusdaļa ir nožēlojama. — Sirdsmīļoto mutes dvesmiņ,
samtkājiņ, kaut man tagad būtu samtkājiņa, ko pakašāt,
jo tās trūkumu es izjūtu visvairāk. — Pūkiņā sevi, mutiņ,

mīļi, mīļi, mīļi. Jāpērk arī šokolādīte. Daudz bučiņu un

pūkiņu no puisīša.

146.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 16. (29.) maijā

1049
——16. V Manu vissirsnīgāko sirdspukiņ, dvēseles smar-

žiņ, tikšanās Iniņ, saņēmu mazu, pūkīgu mīļkartīti, bet

sirsnīgie mīlulīši ir nedaudz bēdīgi — nav saņemta vēstu-

līte. Tavu puisīti šodien vēl iepriecināja telegrammiņa, jo
tur ir pat teikts, ka mīļmutiņas ir veselas, kaut kas tāds

vienmēr ielīksmo mazos bērnus un paceļ tiem cepurīti

augstāk. Bet pārrakstīšanai es neko vairs nesūtīšu, jo jau
rit pabeigšu arī 111 cēlienu, un 18. V rītā es izsūtīšu visu

II un 111 cēlienu. Tad vēl paliks laiks, un es pamēģināšu
rakstīt arī prologu, kaut gan esmu ļoti saguris un nav arī

nekāda noskaņojuma, bet tādi mīļi vārdiņi jau vienmēr

sagādā prieku un palīdz pārvarēt visgrūtāko, man taču

nekad pat ne sapņos nerādījās, ka es varētu uzrakstīt kaut

ko tādu, kā ludziņu, bet tagad tā guļ pabeigta dvēselītes

mirdzactiņu priekšā un es tikai brīnos, kā gan tas noticis.

Lūk, tādi ir mazie mīlulīši. — Laiks ir auksts, un ari

iesnas grib atsākties. — Esmu telegrafējis, lai Tu atsūti

Miržē, jo citādi man jau nebūs darba. — Ja viņi teātra

komisijā lugas nepieņem, tad Tev par to vis nevajadzētu
klusēt, bet gan kārt to pie lielā zvana, un ari «Dienas

Lapā» par to jāraksta, ka viņi Blaumaņa draņķīgo gabalu

pieņēmuši,
1 bet tulkojumus, kā Hauptmani, Ibsenu, Šek-

spīru,
2

un Tavus oriģināldarbus ne. Tas Tev noteikti jā-

dara. Pēc tam «Dienas Lapā» Tev pašai jāpaskaidro, ka

viņi tiešām tos darbus nav pieņēmuši tādu un tādu

ieganstu dēļ. Tas visā šajā lietā ir ļoti svarīgi. —- Blau-

maņa «Saldenajai pudelei», šķiet, vajadzēja tikt iespiestai
«Dienas Lapā» tikai tādēļ, ka Blaumanis pats rediģēja
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«Dienas Lapas» feļetonu. — Žēl, ka dzejolīši «Mēneš-

rakstā», sevišķi otrais, parādās tādā neizstrādātā formā,

turpmāk es tikai tad kaut ko nosūtīšu, ja tas būs pilnīgi
pabeigts. — Tu vēl esi ļoti vājiņa, sirdsasintiņ, Tev vairāk

jāēd, šokolādīte vēl joprojām nav nopirkta, klausi taču

puisīti un pūkiņā sevi vairāk, saldo Iniņ, sirdsmutiņ,
smarždvesmiņ! Daudz bučiņu un pūkiņu no Tava puisīša,
mīļi, mīļi, mīļi.

147.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 18. (31.) maijā

18. V Manu mīļsirsnīgo, saulaini pukīgo sirdsasin-
-35

tiņ, šodien atkal saņēmu mazu, zīda dvesmai līdzīgu mīļ-
kartīti (10. V 1056) un redzu, ka Tu, manu dvēselīt, esi

ļoti nogurusi. Arī telegrammiņu atkal saņēmu, kur Tu

mani mierini fonda lietā. Bet šoreiz tas nepavisam vairs

nebija vajadzīgs, ir vienīgi pārpratums, jo tikko aizva-

kar es Tev telegrafēju, ka fonds jau samaksājis (cp. ynAa-

tiia), kā liekas, telegramma ir pienākusi izkropļota, uti

Tu, mīļmutiņ, dabūji krietni baiļoties. Starp citu, es tele-

grafēju, ka fonds ir samaksājis, arī tādēļ, lai Tev ietau-

pītu lieku gājienu pie Gailīša; tagad Tu, pateicoties tele-

grāfa nolaidībai, dabūji uztraukties (es biju uzrakstījis

ļoti skaidri, un telegrāfists šeit arī nolasīja priekšā gluži

pareizi). Ļoti mīļš bija mazais, dārgais vārdiņš: vesela.

Arī es esmu vesels, tikai ļoti saguris. Arī pie tā ir vai-

nīgs nogurums, ka es šorīt nenosūtīju ludziņu, lai gan

viss jau bija pabeigts, es nepareizi aprēķināju, ka izmak-

sās ap 3 rubļi, un gribēju tādēļ sūtīt kā paku, bet tās jau
iet tikai četrreiz nedēļā, tā nu viss palika uz rītrītu. Es,

gluži dabiski, par šādu paguruma pazīmi — atmiņas vā-

jumu un enerģijas trūkumu — briesmīgi uztraucos, šo-

dien neko nestrādāju, bet arī gulēt taču cauru dienu ne-

varēju. Nodod visu tikai 31. maijā, varbūt līdz tam vēl

izdodas uzrakstīt arī prologu, uz to gan maz cerību, bet

toties daudz labas gribas. Mani tagad nomoka doma, ka

Dora nepārrakstīs, vai ari pārrakstīs smieklīgi slikti un

Iniņa nespēs iesūtīt līdz termiņam. Tādi ir šādi mazi pui-
sīši. Bet, kas attiecas uz mani, tad mērķis tomēr sa-
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sniegts: es varu. — Man ir pavisam dīvaina sajūta, it kā

līdz ar «Skroderi» būtu aizbraukuši man labi pazīstami
un mīļi draugi. Šāda fantastiska izjūta mani gandrīz baida.

Mīļajai sirdspūkiņai tiek pieteikts sevi pūkiņāt un ēst

šokolādīti. Un ar bučiņām un pūkiņām viņu mīļi aprūpē
pašas puisītis.

148.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 21. maijā (3. jūnijā)

1044
~~ 21. V Mīļputniņ!

Manu visjaukāko sirdssmaržiņ, manu maijpuķīt, manu

debesu atslēdziņ un samtpūkiņ (no visa tā šeit līdzi dots

tikai mazs, vājš paraudziņš, jo mana salddvēselīte ir vēl

pūkīgāka un smaržīgāka, un baltāka, un mīļa un laba). Tu

šodien sagādāji savam puisītim tādu zeltprieciņu — di-

vas mīļas, mīļas, mazas pūkkartītes (1054, 1053), viena ar

rozītēm, ko skūpstpērlītes aptver kā rīta rasa. Puisītis ir

ļoti priecīgs, ka Tev paticis dzejolītis par vētru1
. Tas, ko

Tu saki par «Katram savs silts kakts», ir gluži pareizi,

«žņaudz» nerada īsto gleznu, to jau es pats izjutu, tikai

nepratu pārveidot, tādi mīļi norādījumi mazajiem bērniem

it sevišķi patīk. Šeit pievienotais prologs, protams, Tev

nepatiks, samākslots, nedabīgs, bet es biju noguris, ja
Tu tā domā, tad met to laukā, nekā būtiska jau tanī

nav.
2

— Vai Tev ludziņa būtu jādod, ja tiem nebūs nau-

das? Varbūt tomēr. Būs skandāls. Bet tikai tad var ļaut
aiziet līdz skandālam, ja ar vecajiem tiešām vairs nav

ko iesākt. Derīgu grāmatu nodaļa vēl ir pietiekami laba,

stulba ir tikai teātra komisija. Vai ar ludziņu tomēr ne-

vajadzētu nogaidīt, ja prēmija netiek dota, jo uz Zālītes

prēmiju jau nevar paļauties, tā mums nesagādā nekādu

sevišķu reklāmu, un viņš turklāt jūtas kā labdaris. To

visu Tu, Iniņ, vari tur novērtēt labāk. Es domāju: ludziņu

iesniegt, bet iespiest tikai tad, ja dabū prēmiju, pretējā

gadījumā mēs varam nogaidīt, kamēr nāk izdevīgāks mo-

ments, tā mums būs trumpis rokā pret Zālīti. Un galvenais
arvien: ne turpmākais panākums, bet gan tas, ka es varu

strādāt, mana drosmīgā Iniņa mani tik tālu dabūjusi. —
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starp citu, vai Tu savlaicīgi saņēmi I cēlienu, telegram-

miņā par to nekas nav minēts. — Sūtījums bija ievīstīts

ludziņas uzmetumā, kam nav lielas vērtības. — Kaut tikai

Tu būtu vesela, mīļo sirdsasintiņ, un ari nebēdātos, ja
nepienāk kartītes. Vai arī Tev ir tāpat, es domāju, ka

esmu vienīgais, kas bezvēstuļu dienās ir kā pazudis, bez-

palīdzīgs un muļķīgs, Tu nabaga, svēto, saldo Iniņ. Vēl

trīs mēneši. — Sūtīšu arī humoru, bet gribu nedaudz at-

pūsties. — Vai H. Jēgers ir pie jums? Tev pārāk asi pret
tiem puišiem nevajadzētu uzstāties, Iniņ, viņi mums ļoti

var kaitēt, un pret viņiem mēs esam gluži neaizsargāti.
Es ļoti priecājos, ka sūti vēl arī bučiņas speciāli kurpī-
tēm, tagad viss tik pūkīgs kā mutiņas rociņā. — Gribētu

Tev pastāstīt sapnīti: Tu biji lampas liesmu noregulējusi
tik spožu, ka cilindrs jau draudēja pārsprāgt; es saucu,

lai pagriež mazāku, bet Tu griezi tikai tālāk, tad es to

noslāpēju. Tu biji brūnā ģimnāzistes kleitiņā, tik maza un

draiskulīgi jautra kā skolas meitene un tikai smējies un

lēkāji, un devi bučiņas, un es biju ļoti līksms. — Otrais

sapnītis gluži kā Tavējais: Tu biji pavisam maza, gadus
4 veca meitenīte, biji nobijusies un noskumusi, es Tevi

pienesu pie loga, un Tu apklusi. — Trešais: viss apkārt

pazuda, man pretim sniedzās tikai Tava galviņa un deva

man bučiņu, es atminos smejošās, sarkanās lūpiņas, un

man kļūst tik silti un spēcīgi ap sirdi, un līksmi. Esi tikai

vesela, vismīļāko, vienīgo sirdsasintiņ, beidzot, beidzot es

varēšu Tevi labi aprūpēt, pēc tam kad Tu esi tik daudz

cietusi manis dēļ. Mīļo mutiņ, Tavs puisītis.

Vēstules 1. lappuses augšmalā pierakstīts:
Kā ir ar Tavu bildīti? Vai tā iznākusi daudzmaz cie-

šama? Droši vien nav izdevusies.

149.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 2. (15.) jūnijā

1032
_ ._ .._

_ .
,

—— 2. jumja. Iniņ!

Manu sirdij vienīgo, vissaldāko Srnaržiniņ, samtdvesmiņ,

skūpslmutīt, smejactiņ, visiem mīļajiem, pūkīgajiem vār-
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diņiem tā vien jālido ap Tevi kā pieneņu pūkiņām ap to

pašu, ap vienīgo, vismīļāko, vismazāko, vissirsnīgāko maz-

putniņu un dzildvēselīti. Šeitarī ir pielikts kaut kas līdzīgs
pūkai, un tajā atrodas vēl cita — daudz mazāka un mīļāka,
īsta mazpūkiņa: tādas jau mums ir tās vislabākās smarž-

dvesmiņas, Maziniņas. Vai zini, mīlulīt, es no Tevis pēkšņi
saņēmu 2 vispūkīgākās kartītes un ilgi gaidīto mīļvēstulīti,
un tik daudz saulītes, ka actiņu priekšā tā vien dejo zaļi

sarkani riņķīši, bet man liekas, ka tie ir vienīgi dimantiņi

un ametistiņi. Es tūliņ pieliku savu daudzas dienas rakstīto

vēstuli tur, kur dažkārt salst, kad puisīši tiek vieni atstāti

krēsliņā, bet tagad man vairs nesalst. Pēdējā laikā cepurīte
manā galviņā bija atkal it greizi sagriezusies — nebiju

lāgā atpūties, un tad visa tā noņemšanās, bet tagad ce-

purīte stāv kā uzlieta. Man palīdzēja arī laiks — kļuva
siltāks, tā ka pie «Telia» vakar un šodien strādāju mežā,

darbs veicas viegli un gaiss arī atsvaidzina, kaut gan va-

kar vēl sāpēja galviņa. Šodien tikai deguntiņš iededzis

pavisam sarkans, drīz vien Tavs puisītis būs kā čigāniņš,
tomēr mīļš. Vakar no meža pārnesu mazu pušķīti smar-

žīgo miešķu, tie bija vienīgie, kas jau ziedēja, vēl ir pā-
rāk agrs. Tagad es katru dienu gribu strādāt ārā (dārzā
ne, jo tur ir mitrs) un vēlos mutiņai nodot stipru un ve-

selu puisīti, morītis ir melns, bet balodītis ir labs kā

pūkiņa, un tādi puisīši jau gan pratīs apkopt savas vis-

mīļākās, vienīgās sirdsmutiņas un pūkmazumiņus. Un vēl

kas: ievārījums jāsavāra pareizi un akurāti, saldinot ar

cukuriņu un bučiņām. Es ļoti smējos, kas gan tas varētu

būt par tik lielu uzdevumu, bet otrā pusē uzrakstīts: ievā-

rījums. Es jau biju domājis par kaut ko mazāk saldu. Jo-

ciņi man vienmēr īpaši labi patīk, bet ar ievārījumu nav

vis joks, tur nāksies pasvīst. Ak, cik gan skaista būs sa-

stapšanās, kaut arī neko daudz sev neiztēlojos, jo [no-

moka] darbs un nogurums, tomēr bieži acu priekšā it kā

atplaiksnās gaisma un es redzu it kā plašas, brīnumskais-

tas ainavas. Mutīti plati atplētis, spārdīdamies, klaigādams
un pļāpādams tukšus niekus, guļ kaut kur sētmalē tāds

briesmīgi slinks, nejauks putnēns, tas jāpaceļ, jānogulda
un jāappūkiņā, jo pats gluži neko nespēj, mutīti un austi-

ņas tam jāpiepilda ar ievārījumu un jānoklāj bučiņām,
bet pirkstiņi jāsapurina un jānolaiza [?], nu, tīrais posts,
tam nedrīkst arī uzbrukt, citādi tas kļūs vēl spītīgāks un

slinkāks, un mīļāks. Jau laikus par visu jāparūpējas, un

vārīs arī lielie. Tā jau nemaz nav tāda māksla, un arī uz



tirgu ies. Tad mēs ierīkosimies tā: tas, kuram nebūs pa-
domā lieli darbi, saimniekos virtuvē un darīs arī maizes-

darbu. Tieši tagad es jūtos spējīgs to veikt, «Tells» ta-

gad virzās ļoti ātri uz priekšu (40—50 rindu pāris priekš-
pusdienas stundās), kamēr Tu atbrauksi, tas jau būs pa-

beigts, un tad es varēšu uzņemties maizesdarbu augustam,
septembrim un oktobrim, droši vien arī novembrim un

decembrim, jo no oriģināldarbiem tik drīz vis neatpūtīšos,
un tad janvārī, februārī, martā pamēģināšu tikai sīkākus

darbiņus, tā ka Tu, sirdssaldumiņ, vispirms varēsi atpūs-

ties un tad ziemā, decembrī un tālākajos mēnešos, ķerties

pie lielāka oriģināldarba, bet es — pie vārīšanas un lielā

katla. Pēc tam vasarā strādāšu es un vārīsi Tu. — Es

pavisam nezinu, ko man pastāstīt, jo vēlētos pavēstīt tik

daudz ko, daļēji tās ir arī līdz šim atvairītās runas, man

gribētos taču reiz izpļāpāties ar Iniņputniņu. — Šodien

nosūtīju telegrammiņu: Peinau caMocTGSTeAtHo. MnTaTb.

Es nezinu, kas būtu labāk, lasīt būtu labi, jo Tava uzstā-

šanās ir brīnumjauka, tā iekaro un imponē. Tu jau lasi

tik brīnišķi, ka visus aizrauj līdzi. Bet es baidos: «Baltijas
Vēstnesis» lamāsies un smiesies, ka līdzās Dermanim arī

Tu vēl lasi par mani, — ja Dermanis patiešām lasa, var-

būt labāk Tu nelasi, bet gan brīvi, improvizēti runā par

šo pašu tēmu, to padziļinot, paplašinot un skarot arī citus

redzesviedokļus. Tas būtu mazāk uzkrītoši. Starp citu,
vai gan visi šie referāti vēlāk tiks iespiesti Zinību komi-

sijas rakstu krājumā? Ja tā, tad, protams, būtu labi, ja
tiktu iespiests arī Tavējais.

1
— Bet, ja Dermanis Zinību

komisijā nelasa, domāju, tad varētu lasīt Tu. Tikai Tev

vajadzētu arī par pārējiem ko teikt un par mani it se-

višķi uzsvērt, ka visi jaunie dzejnieki mani atdarina, kaut

arī to neatzīst. Mīļdvēseiīt, es varu paļauties uz Tavu

takta izjūtu, Tu zini pati, cik kādreiz skaisti uzrakstīji
Zālītēm par «Spītnieku», nekā nebija par daudz, bez iz-

saukuma zīmēm. Tas bija ļoti skaisti. Dvēselīt, Tev ir no-

briedis vērtējums, gan jau Tu atradīsi īsto. — Atsūti:

Reklāma Nr. 3788 «Telia» komentārus, vajadzīgi pašam,
var būt, ka arī rakstīšu. — «Saules meita» izsūtīta. Vai

tad Zālīti var tā aplaupīt? Atlaid viņam to lētāk, par pus-

cenu? — Es gan priecājos, ka «Sloga laiks» un «Gars»

izlaisti cauri (varbūt viņš
2

palaistu cauri arī «Lauztās prie-

des» un «Nakts domas», kā arī «Fausta» komentārus (būtu

naudiņa), ja vien Tu pie viņa aizietu). Es priecājos, ka

Tev, manu saldumiņ, patikuši dzejolīši, tāpat publikai, bet

323



324

kādēļ Tu vairs nevienu neraksti? Tas mani ļoti apbēdina.
Ko gan nozīmē manējie [draņķi], ja no Tevis nav nekā,

jo manējie jau ir tikai kā lapiņas pie Taviem ziediņiem,
es jūtos tik vientuļš, neko neizteicošs, ja nav Tavējo.
Dvēselīt, dimantpūkiņ, vai man sūtīt «Dzimteni»?

Vēstules 1. lappuses augšmalā pierakstīts:

Tagad vairs neklaigāju, ja izpaliek kartītes, tātad raksti

tikai tad, kad Tev ir laiks, pa dieniņai arī izlaid, Tev

taču tagad darbs un raizes. Pasveicini arī mīļo meiteni

Mildu un Bērzu.

Nosūtu rēķinus, mīļi un pūkīgi. Visapkārt daudz bu-

čiņu.

2. lappuses augšmalā pierakstīts:
Miržē nosūtīšu parīt. — Šeit nosūtu nedaudz tieslietu

jautājumu, tagad tos rakstīšu regulāri. — Tagad jau vari

kaut ko rakstīt par notikumiem Rīgā. — Ļoti mīļi, ka

puisītis sēž kabatiņā un tiek barots ar šokolādīti.

3. lappuses augšmalā pierakstīts:

Es domāju arī, ka no Šēnberga gleznošanas nekas neiz-

nāks. Ar manu bildi viņu pārāk neskubini, vislabākais, sa-

maksā, par velti neņem. Manu māmiņu gan viņš uzglez-
nojis it labi.

4. lappuses augšmalā pierakstīts:
«Kur dvēsele dega»

3 Tu droši vien esi likusi kā otro

strofu, tā arī būs vislabākā variācija, redzi, man pašam
tas neienāca prātā. Esmu ļoti laimīgs, ka Tev, saldumiņ,

dvēseles dvesmiņ, paticis arī šis dzejolītis.
Starp 3. un 4. lappusi iestiprināta liela, balta pūka.

150.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 8. (21.) jūnijā

34
—— 8. jūnijā. Manas sirds viszeltainākās tikšanās, ilgas,

zeltdvesmiņ, samtpūkiņ ar pūkspārniņiem, atlidojusi ar

mīļu, saldu pūkkartīti (1035) un mīļiem vārdiņiem un mie-

rinājumiem, mirdzoša un smaržojoša. Es ļoti priecājos, ka
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Tu vismaz nedaudz esi tikusi uz laukiem — svaigā gaisā,
es tagad novēroju pats pie sevis, cik daudz laba dara

kāds malks svaiga gaisa, piemēram, šodien atkal sākas

lietains laiks, pēc tam kad veselu nedēļu bija skaists, sau-

lains un silts, un istabā darbs tūliņ sokas daudz grūtāk,
drūmāk. Tev, saldo, vienīgo Iniņsmaržiņ, droši vien uz

laukiem nav bijusi neviena brīva diena un turklāt vaja-

dzēja ļoti smagi strādāt, bet svaigā gaisā pat darbs vei-

cas vieglāk, tikai pirmās dienas no gaisa pārpilnības un

no koku un zāles smaržas sāp galva. — Ziņas ir ļoti mīļas,

kaut gan mums nekad nevajag domāt, ka tām būtu pā-
rāk liela nozīme. Es ļoti priecājos, it sevišķi par mīļsirsni-

ņas laipno attieksmi pret cilvēkiem, cenšoties iegūt pub-
liku. Tas, protams, ir ļoti svarīgi, kaut gan tas ir ilgs un

nemanāms darbs. Es gaidu arī citas ziņas. — Galu galā,

es tomēr vispirms pabeigšu «Tellu» un pa starpām vēl arī

mazākus darbus, vēlāk rakstīšu arī «Mēnešrakstam». Dažu

grāmatu dēļ Brūnam aizrakstīšu pats. Atsūti «Antigones»

grieķu tekstu un Aeschvlos «Prometeju». «Antigone» man

ir Jelgavā, «Prometejs» Tev jānopērk. — Pamēģini dabūt

arī kādu lētāku Šekspīra drāmu izdevumu (bez komentā-

riem), es gribu kaut ko pārtulkot «Mēnešrakstam», it īpaši
«Heinriha IV» pirmo daļu, «Romeo», «Koriolanu». — Šad

un tad es iztulkoju pāris rindu no «Superkargo» (kas jau
ir iesākts sen atpakaļ), tas būs augusta «Mēnešrakstam»

(144 rindas).' Pie oriģināldarbiem tagad galīgi nevaru

strādāt, man pret tiem burtiski ir riebums kā pret saldu-

miem, ko kādreiz esmu pārēdies. Vai mīļpūkvēstulītei

kabatiņas vienmēr ir pilnas ar šokolādīti? Atceries —

Berlīnē, teātrī? Mīļi arī. Rūpējies par sevi, vispūkīgāko
dvēseles dzīiīt, tikšanās ilgas, mīļdvēseiīt, daudz bučiņu
un pūkiņu no pašas mīļā puisīša, mīļi, mīļi.

151.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 9. (22.) jūnijā

9

■tta 1025 Manu vissirsnīgāko, zeltainstarojošo ilgu pūkiņ,

mīļputniņ, mīļkartīte vēl nav pienākusi, bet tā jau vaja-
dzēja būt, jo pirmās kartītes no Jēkabmuižas nāks 2—3
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dienas vēlāk. Ja es to iepriekš zinu, tad jau nav arī ne-

kādas steigas. Vispār es pašlaik jūtos gluži labi, laiks taču

vēl joprojām ir silts, ik dienas eju peldēties, šodien pel-
doties pazaudēju spieķi — iekrita upē. Arī darbi virzās

labi uz priekšu: tagad strādāju tikai pie «Telia» un «Su-

perkargo» («Vergu kuģis»), viss veicas īsti vienmērīgi.
Tikai rītos es tagad tā īsti neizguļos, jo tieši manu logu
priekšā skalda akmeņus, un ielu bruģēt sāk jau piecos no

rīta. Tādēļ rītos es darbu sāku tikai vienpadsmitos, bieži

pat tikai divpadsmitos un beidzu jau ap pulksten diviem,

pēc tam peldēšanās un ēšana. Pēcpusdienās kaut ko lasu,

strādāju pie «Vergu kuģa», rakstu kartītes un eju vēl pa-

staigā uz upi, pa kuru būtu jāatpeld arī Iniņsmaržiņai.
Kaut ko nopietnu lasīt es īsti nevaru, strādāt pie oriģināl-
darbiem — nepavisam, rakņājos šur un tur, kur būtu ro-

dams kāds darbs vēlākam laikam — tulkojums vai kas

tamlīdzīgs, taisu arī projektiņus. Tiklīdz būšu vēl vairāk

atpūties, gribu sevi tā nopietnāk saņemt rokās, es zinu:

būt stipram un uzvarēt, — bet man pārāk maz ir šī uz-

varas noskaņojuma. Tādēļ, ka es to tik ilgi nomācu, bet

tas sakņojas manī jau no dabas, es tikai neesmu to izko-

pis, it sevišķi kopš mūsu [kopdzīves] laika, kad veltīju
visus spēkus, lai audzinātu sevī labestību. Tas jau bija
labi, tikai šī labestība draudēja kļūt vāja, tai jākļūst stip-
rai, tikai tad tā spēj palīdzēt, tāpat kā Tu. Un tagad man

būs jāpalīdz. Es zināju tikai teorētiski, ka palīdzēt var

vienīgi stipra labestība, tagad man tā praktiski jāvingrina,
jāaudzina, jāvingrina un jāpielieto. Mīļdaiļo mutiņ, dvē-

seles smaržiņ, arī tas tiek darīts Tavā vārdā, un tad jau

ir jāizdodas, būt stipriem un uzvarēt! Būs vēl daudz grū-

tību, daudz sīku cīņu, bet — stipriem būt un uzvarēt!

Mīļsaldās tikšanās ilgas, sirdsasintiņ, baltziediņ, turies

stipra, aprūpē sevi labi! Bučiņas un pūkiņas no Tava pa-

šas puisīša, mīļi.

152.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 14. (27.) jūnijā

14/34/1020 Manas sirds viszeltaināko, smarždvesmaino

liegpūkiņ, Pūkiniņ, mirdzdimantiņ, gluži negaidot atkal

ir atlidojusi sirsnīgi mīļa pūkkartīte — tik pūkīga un
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mīļa, un spirgta kā baltie ziediņi dārziņā, sevišķi tie, kas

gulēja zem galviņas. Pūksmaržiņ, Tu esi tik brīnummīļa,

man kļuva gluži silti, ka mīļsirsniņa tā priecājusies par

kartīti, vispār šī mīļkartīte ir daudz možākā tonī, citādi

man vienmēr likās, it kā Tu būtu bēdīga. Kad Tu saņemsi

kartīti, Tu droši vien būsi ļoti nogurusi pēc lielajiem uz-

traukumiem — vakar un šodien vajadzēja notikt kaujai,

iespējams, Tavs priekšlasījums 1 vispār nav ieraudzījis
dienas gaismu, jo tika vēlu pieteikts (kā priekšpēdējais,
kā pēdējais — Dermaņa), un, ja Tev nebūs bijusi izde-

vība piedalīties debatēs, var gadīties, ka viss būs noritējis

pavisam mierīgi. Bet es par to ļoti šaubos, jo tādi mazi

mīlulīši jau paši rada sev iespēju, ja tā viņiem netiek

dota, turklāt ar savu rakstu Tu tam biji labi sagatavoju-
sies. Es ar lielāko prieku vēlētos noskatīties, kā visma-

zākās pūkiņas vazā aiz deguna šos vislielākos lempjus,
būtu tiešām ko pārsmieties. — Kasure tagad ir jau pro-

jām, mēs šķīrāmies ļoti labā saskaņā, bet vēlāk likās, ka

Meļjņicka] 2 ietekmē tā kļuvusi vēsāka, kaut arī vēl jo-
projām laba. — No iepliķēšanas puisītis izbijās jau pirms
kartītes saņemšanas, un šodien tūlīt «Telia» pensums sa-

ruka uz pusi, tā vietā strādāšu pie humora, Miržē, «Mē-

nešrakstam» domātiem maziem tulkojumiem un ievadiem.

Pabeigts «Vergu kuģis», būs augustam. Tūlīt nosūtīšu.

«Tellu» es gribētu pabeigt līdz Tavai atbraukšanai, lai

tad būtu brīvs saimnieciskām rūpēm un pūkiņāšanai un

lai Tevi labi aprūpētu, pakašātu un purinātu, utt. Maza-

jiem zeltmīlulīšiem tikai pašiem sevi jāpūkiņā un labi

jāaprūpē. Bučiņas un pūkiņas no pašas puisīša, mīļi, mīļi,

mīļi.

153.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 15. (28.) jūnijā

15/34/1019. Manas sirds dimanta zeltprieciņ, samtpūkiņ,

mīļkartīte tagad tā vien lido, gluži regulāri kā gandrīz
nekad agrāk {no Jelgavas 8 dienās, kas, sūtot no Rīgas,
notika ļoti reti, parasti 9—lo dienās). Es ļoti priecājos,

ka Pūkiniņas Jēkabmuižā tik labi atpūtušās, bet steidza-

mais darbs un uztraukumi būs Tevi atkal galīgi nomocī-

juši. Galu galā, Tevi vajadzēs šeit tā īsti izpūkiņāt un at-
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kopt kā mīļu baloncepurīti. Ar savu darbu iekārtojos tā,
ka veicu apmēram 40 rindas «Telia», tas nozīmē — līdz

augusta vidum vai Tavai atbraukšanai «Tells» būs pilnīgi
pabeigts. Turklāt man rītos vēl atliek laiks kādām 20 rin-

dām citu tulkojumu vai humoram, un pēcpusdienās tad

es gribu strādāt pie Miržē, bet to gan vēl neesmu sācis,
tam vēl laiks. Nepatīkami ir tikai tas, ka daudzi darbi,

piem., tieslietu jautājumi, Miržē, Gētes biogrāfija
1
,

—

viss tīrrakstīšanas darbs jāveic istabā, esmu tā pieradis

pie meža gaisa, ka man liekas — es sāku pat slikti jus-

ties, ja kādu pēcpusdienu netieku ārā no istabas. Turklāt

tagad gaida vēl vesela kaudze pārrakstāmu darbu, un

tiem it drīz jābūt pabeigtiem. Vispār, ar manu atpūtu

pagaidām vēl sokas slikti, vajadzēs taču aizstāvēties2
un

tad piedāvāt arī kaut ko pozitīvu, bet man ir tikai Gētes

biogrāfija. Ja Tu dabūtu cauri «Fausta» komentārus un

«Nakts domas», tas mums būtu liels atvieglojums. Cik

varu spriest, Zinību komisija gan nedos mums nekādu at-

vieglojumu un Tev, nabaga zeltdvesmiņ, būs jāatrodas
sarežģītā situācijā, cīnoties pret visu pretinieku baru.

Manu saldo dvēselīt, kaut tikai Tu paliktu vesela, kaut es

Tevi drīzāk varētu ņemt rociņās un pūkiņāt, man visu šo

laiku tādas briesmīgas ilgas pēc pūkputniņa, bet viss iz-

plūst tikai fantāzijās, manu Iniņ, sirdsasintiņ. Pūkiņas un

bučiņas no pašas puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

154.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 17. (30.) jūnijā

Rožsmaržiņ,

17/34/1017

Manas sirds vismīļāko, vissaldāko Pūkiniņ, samtdvēse-

līt, liegdvesmiņ, patlaban saņēmu 9/34 mazu jo mazu,

mīļu, bēdīgu pūkkartīti. Vismīļāko, vienīgo Iniņ, Tu sevi

tā esi nomocījusi, ka kauns skatīties, kaut gan gribēji at-

pūsties un aprūpēt sevi it pūkīgi; sasprindzinātais, steidza-

mais darbs, uztraukums, un tas viss liela psihiska pagu-

ruma laikā, kas Tevi nav atstājis jau kopš tētiņa [nāves].

Tu, nabaga, sirsnīgo pūkgaliņ, jau pirms tam biji tik sa-



lauzta un vājiņa, vēl pirms mājup brauciena, un visi

jaunie, sāpīgie iespaidi Tevi ir vēl jo vairāk novārdzinā-

juši. Tu gribēji tikai nomierināt savu puisīti, vienmēr

rakstīdama,. ka esot pavisam vesela, un pat vēl pašā pē-
dējā laikā sacīdama: visi Tavi vietējie paziņas esot apgal-
vojuši, ka Tu izskatoties labāk nekā agrāk. Ja tas tiešām

tā ir, tad viņi gan pamanījuši, un, proti, ar pilnām tiesī-

bām, ka Tu izskaties skaistāka nekā agrāk, vienkāršie

ļaudis jau neprot definēt, kur tas īsti slēpjas, nenojauš,
ka tas ir garīgs skaistums, ka Tava mīļā sejiņa ir kļu-
vusi apgarota un ka Tu esi pāraugusi viņus. — Bet vā-

jāka Tu tomēr esi kļuvusi, sirsnīgo smarželpiņ, es pat

baidos, ka Tu esi ļoti slima un nevarīga, zudusi visa Tava

enerģija un tam visam ir gan fiziski, gan arī psihiski cē-

loņi: Tu to [enerģiju] esi atdevusi man, un tādēļ to atgūt
var atkal tikai no manis. Un te nu es esmu nonācis līdz

punktam, kas dara mani līksmu un pārpilnu cerībām:

Tev tagad darbi pie Zālītes jāatstāj un jānododas tikai

atpūtai, vislabāk aizbraukt uz jūrmalu un tā pamatīgi iz-

mantot vasaru; ja tad Tu būsi atpūtusies, lido atpakaļ pie
sava puisīša, ja nē, paliec pie māmiņas viņas mīļajā kop-
šanā. Tad taču Tu beidzot atspirgtu. Un šeit arī pamato-

jums: tagad, kad Zinību komisija garām, Tu mūsu labā

vairs nevari izdarīt neko, tas, ka Tu vēl tur strādā, nāk

par labu vairs tikai Zālītēm, un tādam nolūkam Tu esi

par labu; tas neatmaksājas. Viņš ir tik neveikls, ka, ne-

raugoties uz Tavu palīdzību, ilgi vairs neturēsies, un nez

vai viņš savā labā arī ko radikālu uzsāks, piemēram,
savācot to abonentu sarakstus, kuri viņu vēl atbalsta.

Protams, es jau viņu neatstāšu un rakstīšu pat ievadus,
arī humorus, bet glābt jau viņu tas neglābs: lielākais, ja
Plātess «Dienas Lapai» vēl upurē naudu. «Mēnešraksts»

jau, domājams, vēl paliks, un tam tad arī es došu savus

tulkojumus, pat vēl vairāk nekā līdz šim, jo strādāt jau
man tagad sokas vēl vieglāk, pārmaiņus prozas sacerē-

jumi; kaut ko oriģinālu beletristikā es nespēju, manī vairs

nav nevienas vienīgas domas, pat ne mazākajam dzejolī-
tim. Tātad naudu es nopelnīšu pietiekami mums visiem.

(Derīgu grāmatu nodaļa jau ari par «Telia» 8 loksnēm

maksās 160—175, bez tam vēl «Skroderis» «Mēnešrak-

stā»1
.) Tad man jau ir temati (pat ar iepriekšēju apstrādi)

«Zelteņu kalendāram» — arī 30 rubļu. Tev arī nebūt nav

jābaidās, sirdsdzīlīt, ka tas mani piepūlēs, gluži pretēji,
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nedarīt it neko ir vēl daudz grūtāk, un tulkojumi man pa-

dodas ļoti viegli (piem., visas 3000 «Telia» rindas es va-

rēju pabeigt 50 dienās vai 2 mēnešos, bet es gribu labāk

lēnāk, toties vairāk dot «Mēnešrakstam»). Tev, mīļo

mazpūkputniņ, tātad pavisam nevajadzētu strādāt: esmu

visu jau tā iekārtojis un arī rakstījis, ka varētu Tevi šeit

turēt jo mīļi un pūkīgi, atņemot Tev it visas saimniecis-

kās rūpes, bet Tu uz to neko neatbildēji un droši vien tā

īsti tam nenoticēji, un tomēr tā ir patiesība, jo esmu

kļuvis daudz stiprāks un Tu mani tik tikko vairs pazītu.
Tātad, baltziediņ, ja vien Tu tur būtu atpūtusies, Tu va-

rētu bez bailēm, ka es Tevi apgrūtināšu ar vārīšanu un

maizes darbu, lidot šurp, bet, ja Tu vēl jūties slimiņa un

vājiņa, tad paliec labāk vispirms jūrmalā, pēc tam pie

māmiņas; arī viņai būs vieglāk, vientulību viņa panes

smagāk nekā es, jo es pie tās jau esmu pieradis. (Ja Tu,

pūkdvēselīt, domā, ka arī pagājušajā gadā es Tevi tāpat

apsolīju neapgrūtināt ar vārīšanu un darbiem un, galu

galā, solījumu neturēju, tad tie jau bija neparedzēti darbi:

«Spītnieks», «Lear», «Skroderis», «Jaungads», — tagad

es gluži vienkārši pie oriģināldarbiem nevaru strādāt un

tulkojumu jau nebūs, un es tagad esmu vesels it visam,

galvenais — vesels, pirmo reizi vesels.) Tu mani padarīji

veselu, un tagad arī Tev pašai jākļūst tādai, ja es to ne-

spēju tieši, kā tas izdevās Tev ar mani, tad es vismaz

gribētu turēt tālu no Tevis it visu, kas Tev vēl liek būt

slimai un vājai, Tu esi mans spēks un veselība, Tu esi

ziedojusi sevi manā labā, un no manas puses tā nebūt

nav tikai atlīdzība, bet gan nepieciešamība, ja es Tev at-

dodu savu dzīvi, man jau esi tikai Tu, un tas būtu vie-

nīgi manas dzīves piepildījums un pilnveidojums, atgrie-
šanās izejas punktā ceļojumā ap pasauli. — Un tad, vis-

zeltaināko saulesprieciņ, neņem šīs mazās nepatikšanas,
Zinību, komisiju un to, ka Tu nepaspēji pabeigt referātu,

ka nevarēji runāt sēdē, tā pie sirds. Tam jau arī nav tik

lielas nozīmes, kādu mēs tam piešķīrām ziemā, galu galā
mani jau vairāk interesēja un uzjautrināja tas, kā Tu vi-

ņus būtu kaitinājusi, un tad vēl, Tavu spriedumu par

mani es taču dzirdēšu, esmu ļoti ieintriģēts. Reklāmai ir

tikai gadījuma raksturs, es taču neesmu bērns, lai pie-

šķirtu tai sevišķu vērtību. Svarīgākais ir darbs, pilnvei-
došanās un, galvenais, vēl darba prieks, bet mans darba

prieks jau esi Tu pati, mirdzpūkiņ, spožactiņ. tikai Tevi

es gribētu redzēt visu savu dzīvi. Galu galā, neko jau ari
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nevar uzsākt, lai «Skroderi» dabūtu cauri pie Remiķa,
«Fausta» komentārus un «Nakts domas» gan Tev vaja-
dzētu mēģināt pie cenzora dabūt cauri, Bet- tas tiešām

būtu grēka darbs un negods, ja Tu reklāmas dēļ sevi tik

ļoti piepūlētu, ka spēki zūd, kā Tu raksti, zeltdvēselīt, tas

nekad vairs nedrīkst atgadīties, un ļaunie puisīši nekad

vairs nedrīkst tam būt par iemeslu, citādi viņiem pašiem
tiks dots pa dibentiņu. —

Jociņš par vilku un valodniekuMr ļoti labs un jauks;
tas jau ir arī «Vārdā», un nez vai Arons Tev tā nejautāja
tikai izskata pēc; varbūt viņi grib tikai zināt, vai mēs

esam noskaņoti uz izlīgšanu. 3 Protams, iet uz «Vārdu»

un piedāvāties Tu nedrīksti. Ja Arons nāk vēlreiz, labi,

ja ne, lai paliek tā. Lai arī cik slikts ir Zālīte, visi citi

taču ir vēl sliktāki. Kad Tu nodosi «Te11u», vari parunāt

ar Derīgu grāmatu nodaļu, kādus darbus mēs viņiem va-

rētu veikt? Zinātnisku darbu tulkojumus, oriģinālnoveles
un drāmas vai arī romānu? Pajautā par to. Atbildi, vai

Gailītis vēl paliek. — Teodoram vari dot, ko gribi. Ari

cietuma dzejolīšus, bet katrā ziņā «Jaungada nakti»4
,

varbūt viņš dabū cauri; ja ne, tad vismaz izlasīs un pa-
rādīs pārējiem — arī reklāmiņa. Tā ir ļoti iepriecinoša
zīme, ka Teodors grib par mums rakstīt, skolotāju vidū

un publikas vidējos slāņos viņam ir daudz piekritēju. —

Tagad, kad Tu, mīlulīt, gribi palikt vēl mēnesīti, pamē-
ģini atrast kādu izdevēju mūsu dzejolīšiem, abiem putni-

ņiem kopā vai katram atsevišķi. — Bet vispirms apciemo

Ķēniņus, Treilandus, neesi tik slinka kā pelu maiss, citādi,

ja Tu nekur neaizej, nav jēgas, ka Tu paliec Rīgā vēl

veselu garu mēnesi. «Laimi» tagad liec labāk malā, tā

Tevi nogurdinās, varēsi to rakstīt šeit, un ej it visur, kur

vien vajadzīgs, lai nodibinātu sakarus. Un tagad, mīļ-
saldo skūpstmutīt, aprūpē sevi labi, lai Tu drīz vien va-

rētu veikt? Zinātnisku darbu tulkojumus, oriģinālnoveles
ieplestām rociņām, maigām bučiņām un pūkiņām, mīļi,

mīļi.

Uz atsevišķas lapas rakstīts;

ja vajadzīgs, varētu spīdoši iet; par Tavu «Slepeno ve-

ceni»
5 tiešām esmu sajūsmā un tagad redzu, kāds gan

draņķis turpretim ir «Skroderis», kas apskata to pašu
tēmu, cik tas izplūdis, pļāpīgs un novecojis, kamēr šeit

viss ir tik precīzs, īss, brīvs un, galvenokārt, jauns. Pat-
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laban Tev nevienā novadā neviens nevar nostāties

līdzās. — Manu sirdsdzīlīt, tikai tādēļ jau Tev nevajag
galīgi nobeigties tajās polemikās! Tev atkal jākļūst ve-

selai, un dzīvespriecīgai, Tu nedrīksti vienmēr tā sēdēt

mājās un dzīvot kā miglā, kā tas notika tagad, kad Tu

biji šeit, un arī tagad šo pusgadu Rīgā. Man taisni vai

sirds aptekas, kad redzu, cik savaldīgi klusa un bēdīga
Tu esi; es jau to redzēju vienmēr, lauzīju galvu, kā va-

rētu to novērst, bet neko neradu. Domāju, ka Tev vaja-
dzīgs radošs, vesels puisītis ■— un tāds jau Tev tagad
ir, bet ar to vien nepietiek. Tu esi man atdevusi savu

spēku, tā vietā, lai to attīstītu sevī, un to es saprotu tikai

tagad: Tu pārāk ilgi neesi radījusi neko lielu, Tevis cie-

nīgu, un tādēļ esi tik bēdīga, mēs, mazie vēzīši, esam

Tev aizsprostojuši ceļu tik ilgi, kamēr Tu tur sēdēji, līdz

arī Tu pati kopā ar mazajiem sāki justies maza. Jākļūst
citādi. Es nepiederu pie lielajiem, bet gan pie tiem, kas

sevi apzinās, es esmu mācījies veidot pats sevi kā mo-

zaīku no sadrupušiem akmentiņiem un tādēļ varu arī Tev

palīdzēt, sākumā, jo vēlāk jau Tu iesi tik tālos ceļos, kur

es vairs netikšu līdzi. Neatraidi klusēdama manu palīdzību,
kā Tu esi darījusi līdz šim, tādos jautājumos vispār neie-

laizdamās; tā nebūt nav uzpūtība, kas mani spiež to darīt,

tas ir tik dabiski, es mīlu Tevi un īpaši to, kas Tevī liels.

Un sīkumos sākumā jau es varu Tev palīdzēt. Vispirms

es Tev varu sacīt vienu un arī palīdzēt to realizēt: kļūt
fiziski veselai un stiprai. Bet tādēļ Tev jānospļaujas par

visām nepatikšanām, nav jātaisa man reklāmiņa, nav arī

jāpiedalās polemikās, varbūt tikai vajadzības spiestai un

gadījuma pēc, vispār, nav vairs jāstrādā pie Zālītes, bet

gan jāpūkiņā sevi un jākopj jūrmalā, kā arī pie māmiņas.

Arī es esmu meties uz [sevis] kopšanu, vai, citādi sakot,

sācis slinkot, ikdienas pastaiga, vairākas stundas meža

gaisā dara taisni brīnumus; Tev būtu jūrmala. Tātad at-

mosties, Iniņ, dziļdvēselīt, celies kājās un nesamierinies

vairs ar mazajiem, kļūsti miesīgi stipra un vesela un tad

tūlīt sāc arī kādu lielu, lielisku darbu, pārstrādājumiem
Tu esi par labu, kaut tā pat būtu «Saules meita». Vislie-

lākais Tev ir tā īsti piemērots. Sagādā arī prieku savam

pašas puisītim, es tik ļoti mīlu skatīt lielo un skaisto,

katru dienu pievakarēs es ar nolūku ilgi pastaigājos, lai

redzētu norietošo sauli. Bet Tu proti vēl krāšņāk tēlot ar

bālgani pelēkajām, liegajām noskaņām, un tā nebūt nav

limonāde, Tev ir robusts pirmatnējs spēks, un Tu varētu
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pieveikt pat siļķi un rupjmaizi, bet, dieva dēļ, protams,
tikai garīgi, jo miesīgi tas sabojātu Tev kuņģīti, un, ja
man vēlreiz būtu jādzird par sabojātu kuņģi, tad gan būtu

pērieniņš, turklāt pamatīgs, un ari masāža ne pa jo-
kam. — Tā, vēstulīte galā, bet tikai tagad tā īsti sākas

pūkiņas un bučiņas. Pūkiņā sevi labi, manu smarždves-

miņ, mīļi, mīļi.

Vēstules 2. lappuses augšmalā pierakstīts:

Divi matiņi, pūkiņa un ziediņš Iniņai.

155.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 21. jūnijā (4. jūlijā)

21/34/1013 Manu sirsnīgi mīļoto, zeltaini mirdzošo pūk-
putniņ, tikšanās Iniņ, atkal esmu saņēmis mīļmīļu smaržu

kartīti ar labām vēstīm. Patiesību sakot, tas man liekas

ļoti komiski, biju taču domājis, ka nekas neiznāks, un jau
nomierinājies, lai iztiktu bez reklāmas, jo no pašas mīļās,
saldās dvēseles mutiņas man ir kas labāks, proti, spēja
strādāt, Bet arī reklāmiņa ir laba, sevišķi mīļa, ka abas

pūkiņas reizē.
1

Mani ļoti iepriecināja īpaši tas, ka pub-
lika aplaudējusi, tā ir laba zīme, ka mēs tomēr neesam

gluži vientuļi, tad vēl mani pārsteidza pavisam negaidītā
Ķēniņa iejaukšanās.

2 Varbūt no tā varētu spriest par visu

jauno dzejnieku paaudzi, bet vai tomēr nav pāragri?
Diemžēl mums nav absolūti nekādu pazīmju, ar ko va-

rētu pamatot savu spriedumu. Es vēl redzēšu no pūkkar-
tītēm, kā būs izturējušies vecie. Ja Tu, Iniņ, vēl neesi

rakstījusi, tad raksti tagad: vai Mīlenbahs vai arī kāds

cits no vecajiem nelamājās? Ja nē, tad arī tas būtu zī-

mīgi. — Bet tagad svarīgākais. Vai neesi sevi pārāk pie-
pūlējusi un uztraukuši? Kā ir ar kuņģīti? Kā ar mie-

dziņu? Un vēlreiz — kaut arī viss šķiet labi, tomēr atpū-

ties. Sirdsvienīgo Iniņ, brauc uz jūrmalu vai arī pie mā-

miņas un tad drīz pie sava pašas puisīša. Drīz, pēc pāris

nedēļām, kad ienāksies zemenītes, tiks ievārīts ievārī-

jums, lai īstajām pūkiņām būtu ko panašķēt. Bet par visu

vairāk atpūties, atpūties pamatīgi, un tad salidosim kopā.
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Pūkiņas, tādas milzumlielas un mīkstas, šeit ir veseliem

klēpjiem un arī bučiņas no pašas mīļā puisīša, mīļi, mīļi.

156.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 27. jūnijā (10. jūlijā)

27/34/1007 Manu sirdsmīļoto pūkdvēselīt, dimantziediņ,
šodien ir bezvēstuļu dieniņa, tādēļ arī līst, liekas, ka

vispār iestājies lietus periods un turpināsies vairākas ne-

dēļas. Katra laika pārmaiņa gan atstāj sliktu ietekmi, to-

mēr darbs netraucēti virzās uz priekšu, «Telia» otrais cē-

liens šodien jau ir pabeigts, vēl 150 rindu, tad būtu pa-

beigta puse no visa «Telia», tas būs 1. jūlijā. Sākot no tā

laika, es lēnām strādāšu pie otrās daļas un mēģināšu ķer-

ties arī pie blakusdarbiem, līdz šim man tas nav izdevies,

esmu vēl pārāk noguris. Tikai Miržē atkal atsāku pen-

sumu un izsūtīšu 5. jūlijā. Nezinu, līdz kurai vietai

iepriekšējo reizi pārtulkoju, tādēļ, kad Tu saņemsi ma-

nuskriptu, salīdzini un divreiz padarīto izlaid. Atsūti man

«Vārdu», pasūti uz pāris mēnešiem. Atsūti «Baltijas Vēst-

neša» un «Vārda» numurus, kuros atreferēts par mums

Zinību komisijas sēdēs. Tāpat Kundziņa 1
un Trasuna2

referātus. Atsūti arī «Velnu un Dievu». — Vecā3
jau at-

griezusies, tur esot par karstu un sausu. No pārliecīgā

sausuma dēls, kā liekas, sācis dzert, vēl gan neko nemana.

Apvaicājas pie izdevības par Tevi un liek sveicināt. Viņi

visi, viņas radi un paziņas, ir par Tevi sevišķi augstās
domās, to es it bieži manīju, kad viņas prombūtnes laikā

atnāca kāda cita no viņas māsām apskatīties likumus.

Kaut gan vecā atgriezusies, runcis palicis pie manis, viņš

klusām, kā jau pasācis, ar mani tērzē un piekrītoši ņurrā,

kad tiek smiets par mazo Iniņu jociņiem, piemēram, par

strupo noraidījumu ar asti, tas jau arī tiešām bija lieliski,

tādi gaismas kukainīši mūs milzīgi iepriecēja. Runcim

šķita, ka arī viņš jo bieži izrēķinoties, tā ka spalvas vien

pajūk, ar tādiem melnajiem, kuriem garas astes. Manu

sirsnīgo pūksmaržiņ, kop sevi tagad jo drīzam atkalre-

dzēšanās brīdim! Pūkiņas un bučiņas no pašas mīļā pui-
sīša, mīļi, mīļi.
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157.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 30. jūnijā (13. jūlijā)

30/34/1004 Manas sirds viszeltaināko Iniņ, rožsmaržiņ,
ziedmutīt, liegdvesmiņ, pēc vakardienas saldo pūkkartlšu
biruma šodien nav pienākusi neviena, un [ar tām] jāpie-
tiek arī vēl rītdienai. Vēstulīti es vakar nepabeidzu, arī

šodien nekas neiznāks, pabeigšu tikai rīt, kā jau svētdie-

niņā. Tad es gribu atkal pēc ilga, ilga laika beidzot labi

aprūpēt un izpūkiņāt savu Sirdsiniņu, tagad jau drīz va-

rēs pūkiņāt tieši ar rociņām, ne tikai ar vārdiņiem. Laiks

šeit vēl joprojām ir slikts, darbs virzās uz priekšu lēnām,
tikai rīt pabeigšu pusi no «Telia», jo ik dienas tiek pa-

veiktas tikai 20 rindas, tas ir darbs pusstundai, visu pā-
rējo laiku — projektiņi un pastaigas. — Man šeit vien-

mēr acu priekšā ir ļoti drūma aina: saimnieces dēls. Na-

baga cilvēks atkal ir slims (ar katru vasaru slimība plo-
sās arvien niknāk), viņš neguļ, ir nemierīgs un neapmieri-
nāts, šodien, piemēram, grib braukt projām uz Irkutsku,

jo alga šeit tiešām ir par niecīgu (20 rubļu mēnesī). Bet

māte saka, ka arī iepriekšējā gadā bijis tāpat — aizbrau-

cis uz Vjatku, trīs dienas dzēris un tad atgriezies mājās.
Arī tagad būs tāpat. Slimnīcā viņu neuzņem, bet tā viņš

galīgi iet bojā un nav nekādu iespēju viņu glābt. Viņš

pat neļaujas pierunāties lietot vannas. Līdzko māte atgā-
dina par viņa slimību, tā viņš tūlīt iekaist dusmās. Viņu

vajadzētu dziedināt pamazām. Viņam tiešām vajadzētu no

šejienes aizbraukt, bet tagad viņš visu nodzer. Un pro-

jām doties vajadzētu tad, kad ir vesels. — Mīļzeltaino

Sirdsiniņ, Tu saki, ka viņi nevarot dot godalgu,
1

— vai tā

ir jau nolemta lieta? Un kādēļ gan ne? Vai Remiķis neat-

ļauj? Vai cits kas? Neesot sātības 2? Bet citiem gabaliem

gaužām dumjas sātības etiķetes gluži kā uz pieres. Sirds-

pūkiņ, pūkiņā sevi labi! Vai pūkkabatiņā ir šokolādīte?

Daudz bučiņu un pūkiņu no pašas puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

158.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 3. (16.) jūlijā

3/33/1001 Manas sirds viszeltaināko Smaržiniņ, dvēseles

pūkametistiņ, šodien pēc trim ļaunām bezvēstuļu dieni-»
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ņām saņēmu veselas trīs pūkkartītes: 1012, 1011, 1010.

No tām divas pūkkartītes bija ar mīļu pērieniņu, viena —

ar pūkiņām, bučiņas tika saņemtas kā pieklājas, bet pē-

rieniņš ar pateicību aizsūtīts atpakaļ, tāpēc ka nebija nā-

cis uz īsto adresi, tas jau nepiederas tik šaurā, bet gan
daudz platākā vietā. Mazajiem mīlulīšiem visu to vaja-
dzēs noņemt ar bučiņām un tad atkal gluži tāpat uzlikt

īstajā vietā. Nabaga «Vergu kuģis» jau nemaz nav tik

ļoti vainīgs, kā izliekas, 1
es ļoti garlaikojos un nezināju,

ko lai iesāk ar to milzumu brīvā laika. Oriģināldarbi sa-

gādā daudz vairāk pūļu un gluži nevilšus mācas virsū.

Lai sevi vēl jo briesmīgāk nepiepūlētu, es strādāju pie
«Vergu kuģa». Vairāk tad arī neko neesmu paveicis un

vēlāk it labi pieradinājos arī tā nosist laiku. Katrā ziņā

tiek uzklausīti visi mutiņas vārdiņi, nemaz nebaiļojies un

neesi bēdīga, vienīgo zeltvienīgumiņ! Braukšana uz

Vjatku neiznāca vairāku iemeslu dēļ (piem., gubernators
tikai tagad ir mājās), bet mežā es tomēr pavadu lielu

dienas daļu. Par to taču esmu tik daudz rakstījis — jau
tūlīt jūnija sākumā. Vasarnīcā jau nebūtu citādāk, jo arī

tur taču nakts jāpavada mājās. Es Tev arī rakstīju, ka

sākumā mežs man darīja daudz laba. Vēlāk sākās slikts

laiks, tad vairs nevarēju iet. Tagad es eju atkal, un visi

darbi tiek padarīti mežā, izņemot tos, ko laukā nav iespē-

jams rakstīt, kā Miržē un vēstules. Jau pirms jūnija ap-

jautājos par vasarnīcu, bet visas ir aizņemtas jau kopš
marta mēneša, vispār to ir ļoti maz. Es arī vingroju, tāpat
atkal peldēšos, tiklīdz uzlabosies laiks. Mīļajai mutiņai

nav jābūt bēdīgai, mēs negribam padoties, bet stipri būt

un uzvarēt. — Saimnieces dēls man tagad sagādā raizes,

šonakt atkal bez miega. Pulksten divos mani modina vecā,

viņš gribot nošauties, vajadzēja tam atņemt bisi, tad pat-

ronas, ar kurām tas gribēja sevi saspridzināt, beidzot viņš

draudēja pakārties. Uz rīta pusi, kad gribēju iemigt, at-

nāca vēl namdari, kam jālabo jumts, un šajā sakarā sāka

neganti trokšņot. Vakar bija skandāls lejā, šodien augšā,
tomēr pensumu paveicu, atsvaidzināja pelde. Es viņiem

piesacīju — ja tas tā vēl turpināsies, es aizvākšos; vecā,

protams, ir izmisusi. Mīļo sirdsdziļdvēselīt, neesi bēdīga,
bet gan mīļa un pūkīga, būt stipriem un uzvarēt! Daudz

bučiņu un pūkiņu no pašas puisīša lido pie mīļās sau-

lītes, mīļi, mīļi.
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159.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 4. (17.) jūlijā

4/33/1000 Manas sirds vissmaržīgāko zeltdvēselīt, ame-

tistpūkiņ, šodien nav pūkkartītes, pastu es tagad saņemu

gluži kā cietumā — divas līdz trīs reizes nedēļā, viņi,

šķiet, lasa jo sīki, un tas jau neiet tik ātri. Pat avīze tiek

aizturēta. lepriekšējo nakti [saimnieces] dēls bija mājās,
nebija piedzēries, tātad gulēja, bet miegs vairs neiekļau-

jas ierastajā kārtībā, tādēļ ir ļoti nemierīgs, nepavisam
nejūtos atspirdzis. Atkal esmu atsācis peldēšanos, eju

kopā ar viņu peldēties, jo arī viņam ārsts to ir parakstī-

jis. Tu rakstīji, ka «Mēnešrakstam» dzejolīšu liekoties

pat par daudz. Bet, Mīļiniņ, vai tiešām Tu vairs neproti

saimniekot? Jau jūnija burtnīcā divi dzejoļi bija lieki.

(«Velna skuķis» un «īsie pantiņi».) Vai Tu atkal gribi vi-

sus sabāzt uzreiz? Vai tad Tu nemaz neapdomā, ka es

taču neesmu amatnieks, ka nevaru dzejolīšus tā sagādāt
uz pasūtījumu? Un arī veco nav krājumā. Divos mēnešos

Tu gribi sadot visu, un tad pusgadu nebūs atkal nekā!

Jau veselu mēnesi gandrīz katrā vēstulē rakstīju, ka ta-

gad nevaru strādāt pie dzejoļiem, bet Tu vēl to nezini.

Varbūt esi slimiņa, mīļdvēseiīt? Tev jāatpūšas. Ko Tu pat-
laban dari? Nekad es nezinu, ko Tu strādā. Vispār, man

tas pa lielākai daļai jāatmin, par sevi pašu Tu raksti vis-

mazāk. Mīļvienīgumiņ, domā taču par sevi, pūkiņā sevi,

atpūties, raksti par savu veselībiņu, bučiņas un pūkiņas
no pašas puisīša, mīļi, mīļi.

180.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 3. (21.) jūlijā

8/33/996 Manu zeltsaulaināko, vissmaržīgāko sirdsrož-

ziediņ, maigo dvēselīt, lidputniņ, atkal salda, mīļa 30. jū-

nija kartīte, tagad vēstulītes atkal nāk gluži regulāri. Cik

skaisti gan mazās pūkiņas pateikušas: kartītes ir nosū-

tītas, puisītis ir tur. Mums jābūt tādām labestības izpaus-

mēm, un tādas mums arī ir. Tavs slinkais puisītis vēl jo-
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projām nav pabeidzis vēstulīti un vispār nav neko darījis,
ik dienas, izņemot svētdienas, strādāju tikai pie «Telia» —

20—30 rindu, un tas ir absolūti viss. Un tomēr ar atpūtu
tā neveicas, kā izlikās jūnija sākumā, kad Tev par to

rakstīju. Vēl šad un tad mazliet tiek traucēts arī nakts-

miers, tad pēcpusdienās pārrunas ar [saimnieces] dēlu, vēl

joprojām neesmu atradis viņa dzīvo vietu, visi mani mē-

ģinājumi sašķīst pret viņa vienaldzību, kaut gan nav

noliedzams panākums (vecā pat saka — «liels panā-
kums») — viņš, šķiet, tiešām pārtraucis žūpošanu, pa-

teica man bez kāda uzaicinājuma: gribētu labāk lasīt.

Vecā pret mani izplūst laipnībās, tas ir taisni aizkustinoši,
vienmēr runā par manu lielo ietekmi uz dēlu, tikai es

pats nezinu absolūti neko, kā gan tas varēja gadīties, jo
viss, ko es daru apzināti, paliek bez panākumiem. Gal-

venais: es nespēju pamodināt viņa interesi. Vai gan to

iespētu tikai laipna apiešanās vien, protams, tā ir manis

apzināta un gribēta, kaut arī pilnīgi dabiska. — Es spriežu

par mums mierīgi, «Latviešu Avīžu» polemika 1
mums ne-

kaitēs, ja tikai Tu neļausi sevi ievilkt pārāk ilgā pole-
mikā, mani ļoti iepriecināja, ka Tu, vienīgo Iniņ, sāc rēķi-
nāties ar savu veselību. Paskaidrojumam moments ir īsti

piemērots. Arī Vizulis slavēja Tavu priekšlasījumu,
2

jo
Dermanis lamā Teodoru un noklusē mani. Bet citādi —

laipns. Vai Tev jaunajā dzīvoklī būs pienācīgs miers?

Pūkiņā sevi, Iniņ, aprūpē sevi mīļi un labi! Bučiņas un

pūkiņas no pašas puisīša, mīļi, mīļi.

161.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 12. (25.) jūlijā

12/33/992 Manu vissirsnīgāko, visdziļāko pūkmirdzumiņ,
ametistsmaržiņ, dvesmiņ, saņemta mīļa, silta pūkkartīte
un vēstulīte ar pilnvariņu. Ļoti mīļi un labi, viss tūlīt arī

jāizkārto. — Tu žēlojies, mīļsmaržiņ, ka nezini, kā ieslīgi
slinkumā. Man jau neklājas labāk, kaut gan es zinu jo
smalki, no kurienes ceļas mans slinkums, proti, tā ir at-

bildes reakcija uz sasprindzināto darbu janvārī, martā

un aprīlī, arī vēl maijā un iepriekšējā gada novembrī, de-

cembrī, oktobrī. Esmu galīgi nespējīgs bez «Telia» un

kartītes vēl ko citu paveikt, ar vēstulīti jau vairs nekas
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neiznāk. (Starp citu, [saimnieces] dēls man aizņem visas

pēcpusdienas.) Polemikā1 Tu varbūt esi vairāk ielaidušies,

nekā bija vajadzīgs, arī Velme jūtas aizskarts, jāsaka, tā

bija ari asa, arī rūpes un aizgādību par mani varēja ne-

daudz ierobežot, bet visa kopumā tā lasās tiešām lieliski,

un gribot negribot jāsmejas. Dumji klāsies gadījumā, ja
mums vajadzēs cīnīties, jo abi esam tik gurdeni un slinki.

Mazie mīlulīši varbūt gan ir žurnālisti, bet ne politiķi.
Bet tomēr vajag veikties, stipriem būt un uzvarēt! Mīļ-

vienigumiņ, ne jau no tā atkarīga mūsu nākotne, ka mēs

nodrošinām savas darījumu lietas, mēs taču kādreiz jau

rēķinājāmies ar zaudējumu, mēs nedrīkstam padarīt visu

atkarīgu .tikai no tā. Pats par sevi saprotams, es darīšu

visu iespējamo un ceru uz labāko. Bet ne visu uz to vien

var balstīt. Mums vairāk jāraugās uz iespēju strādājot
nodrošināt mūsu eksistenci un taupību. Padomā, šajā
pusgadā mums jau ir 300 rubļu deficīta (100 rubļus no

fonda es nerēķinu, jo tie ir gluži nejauši, taču tēta 125

rubļi jau nav mūsējie, bet gan māmiņas). Ja arī mēs šos

225 rubļus rēķinātu klāt, tomēr vēl paliktu 100 rubļu
deficīta. Turklāt no māmiņas un mūsu iztikas arī nedrīkst

neko ietaupīt, es negribētu ierobežot pat savas ēšanas

reizes, tātad atliek tikai nedaudz ierobežot Doru un vēl

vienu vai vairākus atpūtas mēnešus — kaut ko tulkot, jo
oriģināldarbi mani tagad un laikam vēl ilgi nākotnē pā-
rāk piepūlēs. Ari nabaga māmiņai tikai tā var palīdzēt:
lai viņa paliek tur un Dora pie viņas. Vai gan veco

sievu lai vēl apkrauj ar grūtībām un vazā tik tālu? Gan

jau vēl visu padarīsim, būt stipriem un uzvarēt! Mana

lasīšana nav arī gluži bez plāna, tikai pārāk maz es pa-

spēju ko nopietnu, esmu noguris. — Pūkiņā sevi, mīļ-
sārtumiņ, dvēselīt! Bučiņas un pūkiņas no pašas mīļā

puisīša, mīļi, mīļi.

162.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 16. (29.) jūlijā

16/33/988 Manas dvēseles vispūkīgāko, sirdstikšanās lieg-

smaržiņ, mīļsārtumiņ, šodien nav pūkkartītes, tomēr esmu

mīļš un labs, tikai actiņa (kreisā) vēl mazliet sāp, tur-

pretim dibentiņš, kas pēdējā laikā tik bieži ticis iepērts,
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nesāp it nemaz: kopš es sēdu uz sētiņas un žāvēju to sau-

lītē, tas gluži kā pūķa āda ragotajam Zigfrīdam 1. Jāuzliek

bučiņas, tad atkal kļūs mīksts. Vakar rakstīju vēstulīti un

tai pievienoju arī tieslietu jautājumus, vēstulīte bija do-

māta mīļa, bet, tā kā biju noguris, tā izplūda garumā. Kā-

jiņas vēl šodien ir nedaudz stīvas, lai tās izstaipītu, vin-

groju, palīdz labi. «Mēnešrakstā» (kas vēl nav pienācis,
kaut gan ir iznācis jau pirms nedēļas) Tu, dvēselīt, esi

ievietojusi ļoti vecu dzejoli
2, manuprāt, tas būtu bijis

labs «Nākotnes cilvēkam», labāk ievieto «Lauztās prie-
des» un «Kas mīlē tēviju», bet katrā burtnīcā tikai pa vie-

nam dzejolim, man patlaban nav nekā jauna, un no ve-

cākajiem droši vien nav vairs neviena, kas nebūtu pa-

ņemts «Nākotnes cilvēkam». — Vai Tu neesi pameklējusi
kādu izdevēju? Arī no Tavas brīnummīļās vēstulītes es

vēl esmu ļoti labi noskaņots, tikai baidos par nabaga
māmiņu un arī par Tevi māmiņas dēļ, jo viņa Tev ir tik

ļoti mīļa. Neizsakāmi mīļo, labo mazputniņ, aprūpē sevi

labi, pūkiņā sevi! Bučiņas un pūkiņas no pašas puisīša,
mīļi, mīļi.

Atklātnes kreisajā malā vertikāli pierakstīts:
Sūti pāris bučiņas, dvēselessmaržiņ, izdauzītajai actiņai.

163.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 17. (30.) jūlijā

17/33/987 Manu vissirsnīgāko, zeltjauko baltpūkiņ,
smarždvašiņ, debesu dvēselīt, saņēmu mīļu, saldu pūk-
kartīti un ļoti šķendējos par slinkumiņu, tomēr mīļš un

labs. Pa to laiku jau izsūtītas arī tieslietas un pat Miržē

pāris lappuses patulkots tālāk. Drīz jāķeras pie Gētes.

Bet slinkumiņš ir ļoti liels, ar «Tellu» nav nemaz tik

ļauni. Tikai rīt pabeigšu 111 cēlienu, un tad paliks vēl ve-

selas 1200 rindas. Ik dienas tiek uzrakstītas tikai 30 rin-

das, kas aizņem V2stundu. Viss pārējais paiet pastaigās,
vingrošanā, lasīšanā un slaistoties apkārt. Ar plānu kal-

šanu pavisam neveicas. Esmu Tev jo bieži rakstījis, ka

neesmu spējīgs nekādiem oriģināldarbiem, ne ari plāniem
par tiem. Jūnija sākumā, kad sāku iet uz mežu, jutos ļoti

atspirdzis (vismaz man tā likās, varbūt ari maldījos, jo
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Tu jau no kartītēm to nekad netiki manījusi), tad nāca

slinkums un nogurums. Sākumā vēl patīkams, bet tad jau

pavisam neērts, jo Tu man atgādini par darbu. Es varu

tikai tulkot («Tellu» un Miržē, tāpat tieslietas). Oriģināl-
darbus es nevaru, dzejoļus arī ne, absolūti neko. (Esmu

mēģinājis.) Tātad tā nav ne pieķeršanās vienam darbam,

ne vecais laiskums, kā Tu, mīļpūkiņ, to saki, bet es vien-

kārši nevaru. Jūnijā man bija kas līdzīgs saules dūrie-

nam, gāju ar kailu galviņu, un āda sūrstēja vēl 3 dienas,

tagad mierinu sevi ar to, ka esmu palicis dumiņš. Bet tā-

dēļ jo labāks un mīļāks, un dumiņie jau ir ļoti labi. Slikta

ir tikai tā mūžīgā skraidīšana sabojātā kuņģīša dēļ — tas

jāizmasē. Mīļo pūkiņ, kop sevi mīļi un labi! Bučiņas un

pūkiņas no puisīša, mīļi, mīļi.

164.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 21. jūlijā (3. augustā)

21/33/983 Manu brīnumaino mīļvienīgumiņ, dziļdvēselīt,

mutiņ, cik Tu gan esi neizsakāmi mīļa un laba, tagad Tev

nu tiešām ir mazs Strazdiņš ar atplestu mutīti. Nē, par to

es tiešām neiedomājos, pat sapnītī tas man neienāca

prātā. Tas ir tik brīnummīļi, tik neizsakāmi saldi: paša
dvēselītei, paša mīļdvesmiņai jāatkārto ar saviem vār-

diem, ko reiz rakstījis lielais. Es katru reizi sajūsminājos,

kad Tu izsacīji kādu manu domu; tā bija tik pazīstama,

tomēr gluži citāda — daudz jaunāka, pilnīgāka un skais-

tāka, gluži tāpat kā viens un tas pats dārzs, ko pēc spirgta
lietus atkal apmirdz saule. Tieši patlaban man bija tāda

sajūta, kad es lasīju «Latviešu liriku». Bet tagad tulko-

jumi. Mīļdvēselīt, manu. dzīlīt, vai zini, es kaunos, tie

dzejolīši nav tā vērti. Ja Tu tā vēlies, vienīgumiņ, kad

būsim kopā, strādāsim pie kaut kā liela, kam šos pantiņus
varētu izmantot kā materiālus. Apmēram kā daļu no «Nā-

kotnes cilvēka». «Nākotnes cilvēka» I daļai man ir līdzīgs

plāns kā dienasgrāmatai. Katrā ziņā dienasgrāmatu ierak-

sti, ko Tu esi sakopojusi, varētu noderēt vienīgi kā frag-
menti, kā uzmetumi kaut kam lielākam. Kā Tu domā,

saldo dvēselīt? Tāds ir mans uzskats, tas tiecas pēc kā

lielāka, un Tu redzi — man ir arī cerība to realizēt. Tu

devi man uzticību, Tu devi man mani un pašu sevi, un
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tādēļ mēs drīkstam domāt arī par kaut ko lielāku, par

uzvaru lielā mērogā. Brīnummīlulīt, dziļdvēselīt, Tu, ne-

izsmeļamo labumiņ, tici man: es zinu, ka Tu esi sirds-

bērns, ka noskaņojums pēkšņi mainās, tur neko nevar

grozīt, es vēl neesmu gluži vesels, tomēr daudz labāks,

nekā biju. Un neesi dusmīga, Iniņ! Vēl kas: Tu tagad
esi tā pārpildīta izjūtām, idejām, pārdzīvojumiem un sā-

pēm, skaistuma tēliem, «Zeltītē» jau Tu netiki izrakstī-

jusies, ka Tev vajadzētu visu savu spēku un bagātību
atdot kaut kam savam, lielam. Tu esi mani dabūjusi uz

kājām, piepūtusi cepurīti, tagad ir Tava kārta darbam un

reklāmai. Es gribu arī Tev ko līdzēt, mīļo, brīnišķo, svēto

pūkmutiņ, vai tikai Tu neesi nogurusi un bēdīga? Pūkiņā
sevi, dvēselīt! — Es gribu par to rakstīt (dienasgrāmatu)
vēstulīti. Esi vesela, mutiņ, Tavs puisītis, mīļi, mīļi. Bu-

čiņas un pūkiņas, mīļi, mīļi.

165.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 23. jūlijā (5. augustā)

23/33/981 Manas dvēseles vienīgo Lieginiņ, mīļsārtumiņ,
atkal tik brīnummīļa pūkkartīte ar bildīti, atsūtīti vecie

nieciņi, un tas ir ļoti mīļi. Tikai Tu vēl joprojām esi sli-

miņa ar kuņģi, bet šodien es vismaz vairs neredzu tik

sāpīgu sapnīti. Es vakar gan aizrakstīju ļoti sliktu kar-

tīti, tai bija jālabo aizvakar rakstītais, bet tā pati iznāca

vēl sliktāka. Tā man klājas vienmēr un šodien gluži tāpat.
Man gribētos Tev pateikt ko mīļu un pūkīgu, Tevi pa-

darīt priecīgu, bet es jūtos kā [strazdiņšļ. Par Gētes

priekšā lasīšanu es tieši vakar domāju arī pats un šo-

dien to pašu lasu pūkkartītē, protams, ir ļoti labi, tas

jau ir gluži nepieciešami, un mīļās mazpūkiņas to izdo-

mājušas ļoti labi. 1 Tikai tas sagurums man nepatīk, bet

tādēļ vēl jo vairāk vismīļākajiem mazajiem, visliegāka-
jiem dimantputniņiem baltie spārniņi noklāti melniem

punktiņiem. Ja Tu, dvēselīt, gribi dot dienasgrāmatas
stila paraugu,

2 tad tur jāiekļauj pāris pantiņi, kas no-

teiktu arī pārējo likteni, kaut. ko tādu es nosūtīšu. Arī

virsraksts būtu labāks tāds, kādu Tu agrāk vāciski vēlē-

jies: «Fern dem Leben»3
— «Tāli no dzīves», vai «Aus

toter Zeit»
4

— «Iz mirušām dienām». «Vienmuļa diena»
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ir labs, bet «Šausmas un jausmas» atgādina Janševska

«jausmas un pausmas»
5. Varbūt «dziļums»

6. Man ir tāda

savāda, svētsvinīgi bikla sajūta, ka manas sirds sapni tis

grib mani dāvāt sev pašam, kad es ari spēšu dāvāt Tevi

Tev pašai? Tu esi tik brīnumaini mīļa, un arī no tā es

kļūstu tik kautrs, vismīļāko sirdsvienīgumiņ, vissaldāko

dvašiņ! Pēdējā laikā esmu nedaudz sliktāk gulējis, [saim-
nieces] dēls dzer un pa naktīm trokšņo, ar nazi savainojis

pat māti, šāvis utt. Tagad grib uz dienām trim doties

medībās, un tā es atpūtīšos. — Mīļdvēseiīt, pūkiņā sevi

mīļi, sūti Iniņam 25 rubļus naudiņas un daudz mīļu bu-

čiņu! Daudz bučiņu un pūkiņu no pašas puisīša, mīļi, mīļi.

168.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 24. jūlijā (6. augustā)

24/33/980 Manu vismazāko, sirdspūkaināko baltzīdiņ,

liegdvesmas Iniņ, atkal mīļa jo mīļa pūkkartīte, gan va-

karējā, gan šodienas — abas ir kā svētuma apdvestas, un

turklāt mazs mēness stariņš vai saulīte, tas pats, ko es

ari šeit redzu starojam. Šodien Tavs Iniņš gan vēl jopro-
jām ir ļoti slinks, bet arī ļoti mīļš, te nopelns būs mīļa-

jām pūkkartītēm, jo kuņģis beidzot kļuvis labāks, arī mie-

dziņš, un mazās kartītes man vairs nešķiet tik bēdīgas. —

Šonakt ari es labi gulēju, [saimnieces] dēls aizgājis medī-

bās, tomēr līdzi laikam paņemdams arī degvīnu, tā ka

tā kņada drīz vien atkal sāksies no jauna: logu dauzīšana

un šaudīšana. Pagaidām slimnīcā viņu vēl neuzņem, bet

vienā vai pāris mēnešos viņš droši tiks tik tālu, viņš ne-

kādi vairs neļaujas savaldīties. Vienīgi šoreiz viņš mazāk

dzer (piem., 3 nedēļas gandrīz nemaz) un nenokļūs tik

ātri slimnīcā. Nabaga māte tā bēdājas, ka žēl skatīties, arī

naudas vairs nav. Jaunums būtu tas, ka rīt šeit jābrauc
cauri gubernatoram. Nātres visur tiek noplūktas un govis
no ielām padzītas, jo pie sagaidīšanas tikšot pielaisti
tikai cilvēki, kas gan izklausās ļoti paradoksāli. —< Šodien

«Vārdā» izlasīju uzbrukumu mums.
1 Kā redzi, viņi jau

iedrošinās mums uzbrukt, un droši vien mans sirdsmīlu-

lītis nespēs noturēties un atbildēs, tas nozīmē —- atkal

dumja polemika ar sūdabrāļiem. Un Tu taču vēl esi tik

vājiņa, ka vajadzētu atpūsties, saldpūkiņ. Mums gan va-
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jadzētu atturēties no šādas nevajadzīgas, laiku laupošas,
maz cienīgas polemikas, mums jau tā ir gana darbu un

ienaidnieku atliku likām. Elegants, ass dūriens jau gan

sagādā daudz patikas (kā, piem., Tava polemika pret «Lat-

viešu Avīzēm»), bet tomēr tas ir netīrs darbs. Mums vai-

rāk jābalstās uz pozitīvu, auglīgu darbu un negatīvais

pavisam jāierobežo, tādēļ tagad diezgan, mums jau tā

saka: rādiet, ko īsti varat. Parādīsim! Mīļdvēseiīt, turies

tikai vesela un pūkīga, tad jau veiksies. Būt stipriem un

uzvarēt! Bučiņas un pūkiņas no pašas puisīša, mīļi, mīļi.

167.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 27. jūlijā (9. augustā)

27/33/977 Manu samtzīdaino pūksirdsvienīgumiņ, baltce-

riņziediņ, mīļsārtumiņ, ari šodien vēl nav kartītes, pasts
būs pārpūlējies: visu nedēļu ik dienas piegādājot vispū-

kīgākās kartītes un vēstulītes, tad jau var arī mazliet pa-

ciesties. To es arī daru un esmu mīļš un labs. —Patlaban

istabiņā ar lielu dūkoņu ielido kāds mazs kukainītis un

nosēstas man uz pleca, tas, bez šaubām, pūkkartīšu vietā,

lai es nebūtu bēdīgs, un neesmu arī. Vismīļākās dvēseles

smaržiņas tikai ir vēl ļoti slimiņas un vājiņas, kā var

spriest pēc pēdējās vēstulītes, un es drīzāk vēlētos dzir-

dēt, ka ir kļuvušas veselākas. Bet tad pa vidu uzradās tā

dumjā polemika 1, un es ļoti baiļojos par savu saldo lieg-

dvesmiņu. Šīs nepatikšanas ļoti novārdzina, un, ja vien

kaut kā būs iespējams, no polemikām mums vispār jāiz-
vairās. Tagad jānāk manam dvēseles sapnītim, pamatīgi

jāatpūšas un tad jāķeras pie kāda liela pozitīva darba, es

saprotu tikai tā, ka Tev, manu vienīgumiņ, jābūt burtiski

izslāpušai pēc tā. — Laiks tagad arī pie mums ir karsts,

bet es jūtos tieši labi un patīkami. Deviņos vakarā istabā

pie vaļēja loga ir 23°. Katru dienu visapkārt deg meži un

kūdras lauki, gaiss no dūmiem kā aizmiglots. — Saimnie-

ces dēls pret savu māti izturas neticami brutāli, dzeršanu

tikai ar pūlēm var nedaudz apvaldīt. Droši vien arī šo-

nakt no miega nekas neiznāks. Vakar es aizgāju gulēt
vienos, ap puspieciem viņš mani atkal pamodināja, un tā

man vajadzēja līdz astoņiem viņu mierināt un izklaidēt,

lai tas nesāktu tūlīt atkal dzert. — Es jau esmu ar viņu
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noņēmies pusotra mēneša, jo domāju, ka rīkojos pēc Ta-

vas izpratnes, bet beigu beigās man tomēr vajadzēs, ja
nu ne pārvākties, tad vismaz gulēt kur citur, lai kaut cik

atpūstos. Tikai baidos, ka viņš mātei ko nepadara. — So-

kiene lūdz ievākt ziņas Tērbatā par viņas dokumentiem,

par to rītdienas vēstulītē. — Mīļo sirdsvienīgumiņ, esi ve-

sela un pūkīga! Bučiņas un pūkiņas no pašas puisīša, mīļi,

mīļi.

168.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 2. (15.) augustā

2/32/971 Manu vissaulaināko gaismas mirdzumiņ, staru

dimantiņ, zibactiņ, mīļsārtumiņ! Šodien gluži necerēti sa-

ņēmu veselas trīs pūkkartītes, no 23., 24., 25. [jūlija], visas

brīnummīļas, pār mani ir it kā izlijusi svētība, tās no-

ņēmušas lielu smagumu, esmu atkal labā omā, un man

ir patīkams nogurums. Vēstulīte, par kuru es tik ļoti

baiļojos, ka tā atkal padarīs Tevi bēdīgu, tomēr bijusi
laba, un mīļās dvēselītes priecājušās, par spīti visam

ļaunajam un paguruma pilnajam, kas manā vēstulītē bija.
Tagad Tu vairs neļaunosies arī par manu skopumiņu un

arī par cietuma dzejolīšiem nebūsi dusmīga, un vispār
man vairs nebūs baiļu teikt visu manai dvēseles dzīlītei,

visu, ko domāju, kas mani nomāc, jā, es vairs pat nebai-

dīšos, ka savā neuzmanībā nepasaku kaut ko nelaipnu vai

pie pirmās izdevības tūlīt neizgāžu savu nervozo noskaņo-

jumu un slikto garastāvokli vēstulē paša pūkiņai. Būšu

divkārt mīļš un uzmanīgs, bet tagad aiz bailēm un ne-

drošības. Un, ja arī es tomēr kādreiz ko dumju pateikšu
vai būšu nelāgā omā, tad paša mutiņa atsūtīs pērieniņu
īstā vietā, kur piederas, bet dusmīga vairs nebūs. Tā ir

skaidrība un saulīte, tā var būt stiprs un uzvarēt. Tādas

ir īstās Iniņas. — 21. jūlija vēstulīte ar tieslietām, par

kuru bija iepriekš pavēstīts, nav pienākusi, tātad aiztu-

rēta ceļā. — Šodien es saņēmu arī polemiku pret
«Vārdu»1

, tā ir brīnumskaista, cieņas pilna un spēcīga,
es ļoti priecājos, vēstulītē par to rakstīšu vairāk. Kurš ir

Sp. V.2? Vai pret viņu jāizturas ar respektu? Kas ar to

Sudrabu ir? «Dienas Lapa» par godalgu taču neko ne-

runā.3 Skandālu tur nevar sākt. ■— Droši vien «Vārds»



346

un «Latviešu Avīzes» vēl atbildēs, arī es labprāt iejauk-
tos, bet mana [iejaukšanās] nāktu veselu mēnesi par vēlu.

Ir apkaunojoši, ka neviens atklāti par Tevi neiestājas,
kaut kāds anonīms salašņa var apvainot pirmo rakstnieci,

un ne roka nepaceļas. Es vēl paskatīšos — gribētu par to

kaut ko uzrakstīt. Tas ir nekrietni. Mums ir tikai ienaid-

nieki. Rūpējies par veselībiņu, lai vēl jaunas [slimības]
nerodas klāt. Tagad būtu ļoti svarīgi dabūt godalgu no

«Ausekļa». Ir vajadzīgs arī izdevējs dzejoļiem. — Esmu

ļoti priecīgs, ka dvēselīte sevi kopj, pūkiņā sevi vienmēr

tā, bučiņas un pūkiņas no pašas puisīša, mīļi, mīļi.

169.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 5. (18.) augustā

5/32/968 Rožsmaržiņ!

Manas sirds vissaldāko Lieginiņ, dziļmirdzumiņ, dvēse-

les sapnīt, mīļsārtumiņ, tagad vienmēr tieku aprūpēts

mīļi un pūkīgi, vienās skūpstu kartītēs un pūkvēstulītēs,
kaut gan es pats aiz slinkumiņa un noguruma rakstu

tikai mazas kartītes. Arī vismazākajiem un mīļākajiem

vienīgumiņiem nevajag to ņemt pie sirds un rakstīt tikai

kartītes, tiklīdz jūtas mazliet noguruši un nav gulējuši.
Kāds tad īsti iemesls tam, ka Tu tagad jau biežāk esi

ieņēmusi pulverus? Vai Tu uztraucies polemikas un Zā-

lītes dēļ, jeb vai Tevi tā nogurdina debates «Auseklī»?

Varbūt tas jau ir darbs pie «Laimes»1? Es ļoti priecājos,
ka Tu ķēries pie šāda darba, bet vai Tu neesi par vājinu,
ja miedziņš kļūst slikts? Droši vien arī naktī Tu darbo-

jies pie manu cietuma dzejolīšu tulkošanas, un tie izrā-

dījās pārāk grūti tulkojami? Arī par tiem es kaut ko

gribētu teikt, jo tagad no Tavām brīnummīļajām un laba-

jām vēstulītēm esmu kļuvis tik drošs un pārgalvīgs, ka

varu pateikt it visu. Un tas, ko es gribētu teikt vai esmu

jau pateicis, nebūt nav kas nepatīkams vai kutelīgs, es

tikai negribētu aizturēt savu pāri plūstošo prieku. Tu

savā mīlā pret mani esi tik vienreizīgi labestīga, pašaiz-

liedzīga un upurēt spējīga, ka es šo aplaimojošo sajūtu
nemaz nevaru izteikt, tā ir tik maiga, rīta dvesmai līdzīga,

es vienmēr pavisam dīvainā kārtā it kā baidos Tev to šā
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vai tā pateikt, ar rupju vārdu aizvainot. Turklāt Tu pati
garīgi esi kļuvusi bezgala smalkāka, jau kopš tā laika, kā

aizbrauci no šejienes, un es jau bieži Tevi esmu tīri ne-

tīšām aizskāris arī citās lietās. Tā es kļuvu divkārt bikls;

pret Tevi un pats pret sevi. Un tomēr mūsu dzīvei un

mūsu attīstībai ir gluži nepieciešama pilnīga izrunāšanās

un skaidrība. Vissmalkāko, visliegāko daļēji un pilnīgi
neapzināto nojautu, noskaņu un izjūtu pēdējais atlikums

jau tāpat vienmēr paliks neizrunāts. Bet tas man vairs

neliekas tik baismi, jo šis pats pēdējais, visdziļākais [jūtu]
atlikums mums ir tik radniecīgs, it kā neapzināti meklē

viens otru un papildina. Un tas mūs vairs nešķir. Bet, jo
vairāk no daļēji neapzinātā mēs pārvēršam skaidrā ab-

pusējā apziņā, jo dziļāka un garīgāka, un bagātāka kļūst
mūsu dzīve, jo tuvāki mēs kļūstam viens otram. Bet vis-

dziļākās mīlas pēdējās pakāpes noslēpums starp diviem

cilvēkiem ir tieši šāds: visā apzinātajā vienam otru sa-

prast un arī līdzi just. Šī visdziļākā mīla ar to tiek vei-

dota arvien dziļāka, vienmēr atjaunojas, ar visdedzī-

gāko tālāk augošu interesi un ziņkāri. Šī tieksme pēc
zināšanām, atziņām, jūtu viļņojuma piepildās tādējādi, ka

arvien paplašinās abpusējās saprašanās robežas līdz pat

visslepenākajām pusapzinātajām izjūtām un domu iedīg-
ļiem, kas reizē ir slēpti it kā dūmakā un reizē arī poētiski
filozofiski. Apziņas robežu paplašināšana līdz zemapziņai
ir reizē arī vispār cilvēka būtības paplašinājums līdz nā-

kotnes cilvēkam. Tā kā mīlētāji, kas reizē reprezentē
abus dzimumus, divus cilvēciskās būtības un apziņas vei-

dus, var visdziļāk savstarpēji aptvert un atzīt, jo 1) ne

starp diviem vīriešiem, ne arī starp divām sievietēm ne-

var kādreiz būt tāda uzticība, visas savas iekšējās būtī-

bas pilnīga atklāšana un 2) viņiem nav arī tieša, prak-
tiska, ļoti svarīga atklāsmes motīva (bez spaida jau neat-

klājas neviens, pat pret sevi), tad tāda mīla, kā es to sa-

protu, reizē ir visstiprākā kultūras svira, praktisks līdzek-

lis, civilizētās sabiedrības dzinējspēks. Šī doma man bija
jau sen, bet šī pēdējā konsekvence ir jauna, un, mīļvie-

nīgumiņ, skūpstdvašiņ, vai Tu zini visā nopietnībā, mūsu

mīlai varbūt ir vairāk nozīmes ne vien kā aplaimot divus

mīļus un labus Iniņus. Žēl, ka, izņemot vēstulītes, mums

nav nekādu citu piezīmju par mūsu mīlas dzīves attīs-

tību, tās tiešām varētu būt ļoti interesantas un noderīgas.
Tur taču mēs stāvam pilnīgi vientuļi, cenzdamies ar gribu

sasniegt šo saprašanos un to realizēt praktiski. Citādi mī-
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las dzīvē saprašanās turpinās tikai līdz saderināšanās lai-

kam vai līdz pirmajai laulības krīzei, tālākā dzīve parasti
noris bez jebkādas intereses un nedod materiāla arī tēlo-

jumam. — Vienu trūkumu Tu, mīļdvesmiņ, šādā dzīvē

ļoti izjutīsi: brīnišķo; bet vai Tu nevarētu pierast saukt

arī to par brīnišķu, noslēpumu pilnu un dievišķu, kas vēl

ir neizpētīts, kas palicis neaizskarts zemapziņā un ko ne-

kad neizdosies pilnīgi atklāt, bet kas vienmēr paliks ne-

saprotams, noslēpumains, komplicēts un grūti apjaušams
un rosinās visas izjūtas, kairinot un vilinot ar savu dzi-

ļumu un augstumu. Brīnišķajā atdalās vecais no jaunā,

pusnakts noslēpums no klusā vasaras dienas vidus no-

slēpuma laukos. (Šo pēdējo es labprāt mēģinātu attēlot

dzejolī, tas kļuvis man daudz dzīvāks, kopš es uzturos

mežā, kur pilnīgā klusumā guļu saulē un cepinos.) — Vis-

mīļāko sirdssaldumiņ, neesi dusmīga, ka es esmu tik

briesmīgi aizklīdis, gribēju izteikties īsi, un te nu mēs

esam. Tātad: tas, ka Tu gribēji tulkot cietuma dzejolīšus,
man bija Tavas dziļās mīlas pierādījums, tā saplūdīs divas

dzejas straumes, un bez tam vēl tas man arī ļoti glaimo,
it kā ar maigām pūkrociņām tiktu glaudīta galviņa. Tavs

spriedums man ir izšķirošais. Ja Tu bieži saki, es neticot,

kad Tu slavē, tas ir pareizi izprasts, bet tikai tikdaudz: es

vienmēr domāju, ka savos dzejolīšos es ne tuvu nesa-

sniedzu to, ko Tu par tiem saki, man tie nekad neliekas

tik labi. es vienmēr gribu reiz tiešām panākt Tavu uz-

slavu un esmu nelaimīgs, ka vienmēr tik ļoti no tās at-

palieku. Kā mērogs man kalpo Tavi dzejolīši, kurus es

gribētu sasniegt savā īpatnējā veidā, tas man neizdodas,

tādēļ arī domāju, ka vienmēr atpalieku no Tavas uzslavas.

Tā tas ir, mīļsapnīt, un tādēļ esmu tik laimīgs, ka Tu gribi
tulkot cietuma dzejolīšus, jo pēdējo draņķi jau Tu ne-

tulkotu. Vai Tu tagad neesi bēdīga, mīļmutiņ? Ja Tu mani

saprastu, kā es to vēlētos, Tu nebūtu bēdīga, Tev taču ir

puisītis, kas Tevi tik dziļi mīl.

Cietuma dzejolīšu tulkojuma darījumu puse: es no tiem

visiem gribētu veidot daļu no «Nākotnes cilvēka», tāpat

arī no agrākajiem dzejoļiem. Tādēļ Tev, mīļpūkiņ, vaja-
dzētu dot savu tulkojumu kā stila paraugu, piemēram:
No dzejas «—»; tad vajadzētu sekot vairākiem dzejolī-
šiem, kas tēlotu objektīvo pasauli un nebūtu vienīgi sub-

jektīvi; es pāris tādus uzrakstīšu, vai varbūt Tu kaut ko

uzraksti klāt, vispārējus saturā. Tu man tālāk par tulko-

jumu neko neesi rakstījusi, bet es esmu tik ziņkārīgs un
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laimīgs, ka mans mīlulītis par mani tā noraizējies; ir

taisnība, Tu par manu nākotni raizējies vairāk nekā es

pats, bet tādēļ jau Tu esi brīnumdvēselīte un mutiņa.
Vēl darījumu lietas: vai Gailītis ies projām uz Piebalgu?
Kas nāks viņa vietā? Vai «Tellu» tad ņems? Vai viņa

palīgs, kas pārņems vietu, nebūs noskaņots pret mums

naidīgi? Gailītis teica, ka viņš uzņemšot visu, ko mēs

došot, lai tikai mēs nepaliktu pie Zālītes; cik mēs varētu

Derīgu grāmatu nodaļā nopelnīt? Vai tas varētu būt 300—

360 rubļu? Vismaz 1902. un 1903. gadā, gan jau vēlāk brī-

vībā mēs izlīdzētos tālāk. Derīgu grāmatu nodaļai es va-

rētu bez novelēm un tulkojumiem dot arī zinātniskus ap-

cerējumus, piem., juridiski —politiski—ekonomiskus utt.

Arī Vizulis saka, vai mēs nevarētu to Zālīti atstāt, Nied-

ra m biedrībā esot savākuši 500 rubļu, esot arī mēģinājis
vākt kādu summu mums (izmaksājot ik mēnesi), lai at-

pirktos no Zālītes. (Ko Tu citādi par Vizuli saki, tas ir

ļoti pareizi un man ļoti patika un mani nomierināja, vis-

pār mani vienmēr nomierina Tavas vēstulītes.) Protams,

vecie jau vēlētos, lai mēs pārietu pie viņiem, bet arī uz

viņiem vis nevar paļauties: ne Blaumanis, ne Niedra, ne

Poruks, ne arī kāds cits nav dabūjis pie viņiem vietu, ne

arī guvis citādus ieņēmumus. Teātris Tev noskaņots nai-

dīgi, paliek vēl Derīgu grāmatu nodaļa, bet 100—200

rubļu gadā tomēr ir mazliet par maz. Tad 1902. gadā viņi
uzvedīs «Ričardu III», tātad no mums neņems nekā. Ar

ko tad lai rēķinās? Ja paliktu vismaz Gailītis, būtu cil-

vēks, kurš mums nav naidīgi noskaņots, varbūt tad arī

vēl būtu pieņemams, ka no Derīgu grāmatu nodaļas mēs

tos pāris gadus saņemtu pa 200 rubļiem. Ja viņš paliek,
vari parunāt ar viņu un pajautāt, vai viņš var to garantēt,
tad mēs Zālīti pamestu. Uz «Austrumu» jau nepavisam
nav ko domāt, tas jau nevar maksāt. Dot tam pāris dze-

joļu, lai saglabātu labu noskaņojumu, tas neko daudz ne-

nozīmē, reklāmu jau viņš mums netaisīs. Arī kaitēt tas,

tāpat kā «Vārds», neko daudz nevar. (Tava polemika bija

ļoti cēla un mani jo patīkami pārsteidza, it kā no augšas
skatoties, tikai droši vien arī Sp. V. un Klāviņu es nebūtu

tā saudzējis, viņš taču domā, ka tas esot pareizi, ka «Sau-

les meita» neesot uzņemta.) — Šos divus gadus mēs gan

varētu iztikt pavisam bez ieņēmumiem, tas nozīmētu iz-

tērēt kapitālu apmēram 600 rubļu un divus gadus ar mai-

zes darbu nemaz neņemties, tikai labi atpūsties un tad

veikt ko lielu un skaistu, oriģinālu, ne šos mūžīgos tulko-
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daļa? Varbūt paši savā izdevumā. Vai mani ar laiku ne-

aizmirstu? — Bet dzejoļus vai ko sīkāku mēs varētu dot

citur. — Mēs varētu atļauties tādu eksperimentu, par to

tuvāk [runāsim] personīgi. Bet, galvenais, pamēģini no-

dibināt kaut kādus sakarus ar izdevējiem. Vai kāds neva-

rētu izdot mūsu dzejoļus? Par tiem tiek tik daudz runāts.

Varbūt Ozols? Vai arī pašu izdevniecībā, kur grāmatu
tirdzniecību varbūt uzņemtos Valdmanis vai Argalis?
Nīnas draudzenes? — Pie Zālītes jau, protams, slavu ne-

var atrast, bet kur lai arī citur to rod? Visticamāk — De-

rīgu grāmatu nodaļā. Bet vai tā gribēs izdot arī lielu ro-

mānu? Saki to arī Gailītim, ja viņš paliek priekšnieks.
Vai Derīgu grāmatu nodaļa nevar izdot mūsu dzejoļus?
Par to arī parunā. Varbūt tā varētu uz Tavu jubileju iz-

dot Tavus kopotos rakstus? Tas būtu ļoti skaisti, tad arī

Zālīte mums nebūtu nepieciešams. Vai varbūt izdošanu

uzņemtos Plātess vai «Mēnešraksts»? Tā būtu labākā

forma jubilejas godinājumam. Ko Tu domā, mīļdvēselīt?
Dod par to mājienus gan vienam, gan otram, vispār jau

tagad izvirzi domu par Tavu jubileju. Pēc tam mēs presē
to lēnām sagatavosim, bet pirmajai ierosmei jau jānāk no

preses publikā. Vēstulē Vizulim es par to jau kaut ko

ieteikšos, gluži vispārīgi. — Mēs Zālīti varētu pavisam

pamest, bet ko tad, ja galu galā bankrotē «Dienas Lapa»
vai pat «Mēnešraksts»? Tad mēs būsim atkarīgi tikai no

vecajiem, un viņi mūs arī vairs nemeklēs, jo viņiem jau

būs monopols. Un, beidzot, gaidīt mūsu slavu no veca-

jiem un balstīties tikai uz viņiem arī nav diezcik vili-

noši; viņiem gan nav jābūt pret mums naidīgiem, bet arī

nekas dziļāks, kopējs mūs nesaista. Mūsu stāvokli apgrū-

tina arī tas, ka Failijs tā sakaitinājis jaunos,
2

mums tas

jāizstrebj. Mums tagad naidnieki abās pusēs, un nevie-

nam mēs nevaram izdarīt pa prātam. Mans plāns bija
ienaidniekus izšķirt un tad uzvarēt vienu pēc otra, tagad
tie abi apvienosies un mums nav neviena sabiedrotā. Nav

iespējams veidot sev [piekritēju] partiju no tālienes,

mums jau uzbrūk, pirms vēl tā mēģinājusi veidoties. Mēs

esam gluži vieni. Tomēr, par spīti visam, būt stipriem un

uzvarēt! Bet tagad tas ir daudzreiz grūtāk. Tādēļ nodibini

sakarus, kur vēl iespējams. Arī «Auseklis» ir šim nolū-

kam labs. Arī prēmija daudz palīdzētu. — Protams, mēs

uzvarētu arī tāpat, Tu esi tik brīnummīļa, tikai katra pēda
būs mums jāiekaro cīņā; tas ļoti nogurdinās, un mēs ne-

350
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spēsim līksmi strādāt; mans mērķis taču bija; līksms

darbs. Zeltdvēselīt, manu nomoda sapnīt, kaut tikai Tu

vienmēr varētu palikt vesela, kaut tikai Tu nebūtu bē-

dīga, kaut tikšanās Tev atkal varētu atdot Tavu agrāko

prieku, tad viss būtu labi: būt stipriem un uzvarēt! Tas ir

mazputniņa mīļš un brīnumains vārdiņš: būt stipriem
un uzvarēt! Galu galā mūsu nākotne ir ne jau šeit, Lat-

vijā, bet gan lielajā literatūrā. Tādēļ mēs arī varētu to

eksperimentu izdarīt un Zālīti pamest, nesaņemot neko

pretim. Bet tur, ārpusē, viss būs atkal jāsāk pilnīgi no

jauna, un tad aiz muguras, mājās, arī nepaliek nekāda

balsta. Tas ir tas riskantākais. Tādēļ, ja ne Zālīte, tad

kaut kur citur, piemēram, Derīgu grāmatu nodaļa. Pa-

turēt arī mājās atbalstu un reklāmu, nenojaucot visus til-

tus, kamēr neesi par ko īsti drošs. — Varbūt «Ausekli»

var piedabūt, lai tas kļūtu par izdevēju un izdotu rak-

stus, jo drāmas jau tam ir. Tad mēs varētu uz to bal-

stīties. Pameklē, manu dvēselīt, kādu, kas aizstātu Zā-

līti un būtu mums atspaids, starp citu: būt stipriem un

uzvarēt! — Grāmata saucas: Vekenštets «Zemaišu mīti un

teikas»3, Nr. 1321, dabūjama pie Kimmela par 6 [?] rub-

ļiem. Bet paskaties arī pie Zihmaņa, vai nevar dabūt ve-

cās, vai pie Kapteiņa. Grāmatu ļoti nozākāja, un tā droši

vien būs tur atrodama. Kreicvalda (Lēves) «Igauņu pa-
sakas»4, Nr. 1297, 3 rubļi 50 kapeikas. Nopērc ari Mār-

tiņu Gīzi5
(varbūt tā interesanta viela drāmai, par to jā-

zina kas tuvāk); pie Kimmela: B. Bergmanis «Kalendāra

nemieri Rīgā»
6

(1 r. 50), Nr. 656, Bitners — «Kalendāra

nemieru» abi tēlojumi
7

(30 kap.), Nr. 667 un arī Nr. 669,

Dzirne «Rīgas kalendāra nemieri»8
(75 kap.).

Vēstules 1. lappuses augšmalā pierakstīts:

Klāt pielikta maza pūkiņa. Ko dara māmiņa? Vai viņai
labāk? Daudz bučiņu un pūkiņu no pašas puisīša, mīļi,

mīļi. Turies pūkaina un vesela, manu dvēselīt!

Kurš tad saņems godalgu par dzejoļiem? Mēs vai citi?

Ja mēs, tad es nosūtīšu Tavu brīnumskaisto dzejolīti
«Dzimtene», ko Tu man gribēji dot. Es sūtīšu to gan

Tavā, gan savā rokrakstā, tā ka vari to dot vai nu kā

manējo vai kā savu. Kuri tad maijā dabūs pārējās godal-

gas? Vai mēs ko dabūsim, vai atkal paliksim tukšā? Vai

Tev no tām nebūtu jāsaņem 4. godalga par kritiku? Tu

tikai paplašinātu savu referātu Zinību komisijā, es palī-
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dzēru un saņemtu godalgu par stāstu9. Par dzejojumu 10

tad lai to ņem Sudrabs.

2. lappuses augšmalā pierakstīts:
Esmu jau noguris un nezinu nekā vairāk rakstīt, ne-

zinu arī, ko vēl vajadzētu pārrunāt vai atbildēt. Ko Tu

domā par priekšlikumu nopirkt «Mocies Vēstnesi»?11

Vienā gadā izbeigsies koncesija. —■ Rīt es nosūtīšu ties-

lietas un norakstītus vecus dzejoļus.

170.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 7. (20.) augustā

7/32/966 Manu vissmaržīgāko, vissirsnīgāko dimantpūkiņ,

pūkdvēselīt, sirdslāsīt, šodien nav mīļās pūkkartītes, bet

es pats esmu mīļš un labs no vakarējās, saldās mīļvēstulī-

tes. Šodien arī strādāju tā kā īstenībā vajadzētu ik dienas

strādāt, gāja jau viss tīri labi uz priekšu, bet tas man

nesagādāja prieku, droši vien es tomēr vēl esmu pārāk

saguris regulārajiem darbiem, man vēl daudz jāatpūšas,
ļoti daudz, lai būtu derīgs darbam. Šādās dienās es nožē-

loju, ka esmu izšķiedis savu laiku dažādiem draņķa tul-

kojumiem, to vietā jau toreiz es būtu varējis uzrakstīt

kādu kārtīgu oriģināldarbu; es biju par slinku, lai klau-

sītu paša Iniņai. Šodien nosūtu tieslietas, pāris no ma-

niem vecajiem pārlabotajiem dzejoļiem un «Dzimteni»

abos veidos. Neesi tādēļ dusmīga, vienīgo Dziļiniņ: es to,

protams, pieņemu kā brīnumainu dāvanu no tās pašas mu-

tiņas, kas man devusi jau tik bezgala daudz; mazliet vai-

rāk vai mazāk jau neko neizšķir, pēc tam kad Tu puisīti
esi nostādījusi uz kājām; es tikai kaunos kaut ko tik

brīnumskaistu pieņemt, tagad divreiz to pārrakstīju, un

katru reizi tas ir kā jauns, tas rosina tik daudz noskaņu
un izjūtu. Tas ir tik vienreizēji skaists, jau tādēļ vien, ka

ir tik vienkāršs, bez pretenzijām uz ko sevišķu, manie-

rīgu, kā mani dzejolīši, tas ir tik viegli uztverams, katrs

to saprot, ne tikai gardēži, un tomēr tas ir tik brīnum-

daiļš, aizkustinošs un domu bagāts. Tā esi Tu visā pil-

nībā, kā Tu stāvi, pilnīgs cilvēks un reizē tik maigs savā

spēkā. Šis dzejolītis vispirms ir viens no tiem, ko es cen-

šos sasniegt, bet velti. Ja Tu man vienmēr dosi gatavu
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kumosu, tad visi mani vēlākie dzejolīši būs negatavi un

parādīsies pavisam nesagremojami. It sevišķi tas noder

kā konkursa dzejolis godalgai. Uzglabā to šim nolūkam,

mīļdvēseiīt, ar savu vārdiņu, kas vienīgais šim gadīju-
mam pietiekami labs. Tev jādabū arī godalga. — Es gri-
bētu pastāstīt par runci, viņš kļuvis pilnīgi mājas kaķis,
nodarbojas ar bērnu audzināšanu, bet rīt [rakstīšu] vairāk.

Mīļsaldumiņ, pūkiņā sevi. Bučiņas un pūkiņas no pašas
puisīša, mīļi, mīļi.

171.

ASPAZIJAI

Slohodskā 1901. gada 11. (24.) augustā

11/32/962 Manu smaržsaldumiņ, zeltmirdzumiņ, rožziediņ,
šodien esmu ļoti labi apgādāts ar 3 pūkkartītēm no 3., 4.,

5., divas no tām ar pūkīgām bildītēm mazajiem bērniem,
kas skatījās paplestām mutītēm un pamēģināja, kā tādas

bildītes garšo. Vienīgo Pūkiniņ, jaunumi par tik ļoti mek-

lēto personu
1 arī mani ļoti uzjautrināja, tāpēc ka vēl

pavisam nesen to dūšīgi lamāja. Tava replika tātad gluži

negaidot ir lieliski iedarbojusies; man tas raksts2
patika

ļoti, bet nekad es pat nenojautu, ka šī iedarbība varētu

būt tik graujoša. Arī Tava atbilde bija gluži manā garā.
Tagad vēl neko nevar izšķirt, 3 jāsavāc tikai visi pavedieni
rokās un jātur. «Pēterburgas Avīzes» tātad kļūst par

jaunu mūsu vispersonīgāko ienaidnieku pulcēšanās cen-

tru: — Tev Niedra un man — Blaumanis.
4

Uz to jābūt

gataviem. Humora pielikums būs vērsts tieši pret mums.

Tad būs pienācis īstais laiks arī Failijam. Starp citu, par
to es neko tuvāku nevaru pateikt, viss tik ļoti atkarīgs
no tiešajiem apstākļiem. — Cietuma dzejolītī Tu tūliņ va-

rētu iestarpināt: «viss vītis, viss kritis un zemē rakts»5

(no 1900. gada «Zelteņu kalendāra» (tas nozīmē, ja citu

nav diezgan), tad: «Jā, saule riet, ak, ātri riet»
6

un «Ne-

mūžam jums neizprast gaviles, kas neviļus laužas iz dvē-

seles»
7

) un «Viss, ko jūs dziedat, sauss un sājš»
8. Bet es

vēl mēģināšu drīzumā aizsūtīt arī citus. — Atsūti šurp:
1) «Latviešu Indriķa hroniku», arī latviski Šiliņa «Indriķa
Latv. Kronika»9

un 2) Dītriha fon Alnpekes «Atskaņu hro-

niku»10
(tā ir Jelgavā). — Pūkiņā sevi, mīļsaulaino Sirds-

iniņ, glabā sevi labi tikšanās brīdim! Pūkiņas un bučiņas
no pašas puisīša, mīļi, mīļi.
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172.

O. ZĒFELDEI

Slobodskā 1901. gada 11. (24.) augustā

Mani labie, no sirds mīļotie bērni!

Tad nu beidzot tas slinkais Ansis ir klāt! Tas vilkās

ilgi, gandrīz katru dienu gribēju saņemties, bet šodien,

Olgas dienā, sirdsapziņa sadeva tik pamatīgi, ka man

pēkšņi atvērās acis: četrus mēnešus ir vilcies šis miegs.
Reizē ar šo apziņu modinošo argumentu es arī tūlīt aiz-

situ telegrammu; vai tikai tā Jūs aizsniegs vecajā dzī-

voklī? Vislabākos, vissirsnīgākos sveicienus, kādi vien

šeit atrodami, es sūtu Tev, mīļo, labo Olgiņ, piemetinot
klāt vissiltākos laimes novēlējumus, nebaidoties, ka tie

tālajā ceļā varētu atdzist: es, proti, sēžu rītasvārkos, is-

tabā ir 12
,
bet sirds dziļumos es neesmu vēss, kā zināmie

zvejnieki, kuriem gan vēlāk tā kā sliktāk izgāja. Vēsums

man nespiežas tālāk kā līdz vestei, un, ja vien esi reiz

izrāvies no darba, noguruma un vārguļošanas, tad jau

drīz iesilsti. Mēs sēžam atkal kā pirms gadiem visa mazā

četrpersonu sabiedrība kopā un tērzējam, un spriežam,
un tiek gan skartas dažādas filozofiskas dzīves mīklas,

gan paši tajās nonākam, esam drīz muļķīgi, drīz gudri,
drīz grūtsirdīgi, drīz sajūsmināti, bet vienmēr jūtamies
stiprināti un pacilāti, kamēr obligātais portvīns pudelē
arvien krītas. Šodien mēs esam kopā mazliet simboliski,
trūkst realitātes, bet es atvietojumam esmu sev atradis

ilūziju: kamēr es šo te rakstu, manī noraugās divas pa-
tīkamu meiteņu sejas mīļām, maigām acīm (bet neesiet

greizsirdīgas), tie ir tie paši zeltainie bērni, kuri bildē no

Rīgas atnāca ciemos pie manis ar Tavu vēstuli. Elza ari

ir klāt, un nu iet vaļā vārdadienas svinēšana. Vārdadienas

bērnam ir domāts pirmais skūpsts, tas diemžēl šodien

viņam tiek pasniegts vienīgi bildē. Mīļmarijiņai arī ne-

drīkst liegt apsveikumu. Bet tagad glāzes, tās mirdz tik

zeltaini. Uz papīra šeit vibrē kāda zudusi atblāzma. Tā ir

saule, bet tā jau visu ceļ dienas gaismā, tā cels dienas

gaismā arī mani. Neļaut sevi pieveikt! Tie vienmēr bija
Tavi vārdi, mīļo Olgiņ, tie ir ļoti labi, vieni no vislabā-

kajiem, kādus es pazīstu, un tos Tu man iedevi piemiņai
līdzi uz šejieni. Es tos ari atkal atrodu Tavās mīļajās vēs-

tulēs, tie nerūs pie manis, es tos turu godā. Es pat ticu,
ka tie ir nesuši labus augļus. Vai Jūs no tā nekā nema-
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nāt šajā vēstulē? Jums, sievietēm, es pateicos par daudz

ko labu, šie vārdi pieder pie vislabākajiem.
Tajās neaizmirstamajās dienās, kad mēs visi kopā no-

sitām vakarus, es domāju, ka esmu tā dodošā daļa, tagad
es zinu, ka esmu no Jums vairāk saņēmis, nekā Jums de-

vis. Mani mierina vienīgi tas, ka es godīgi, ar visiem

spēkiem, esmu devis visu, kas vien man pašam bija labs.

Jūs jau toreiz zinājāt, ko nozīmē dzīve sīkās rūpēs. Es

diletēju dzīvi, no sīkās ikdienas es nezināju nekā. Man

bija pieredze, bet pilnīgi citādā ziņā: es biju ļoti daudz

dzīvojis ar sevi pašu un biju sev apnicis kā apnīk pārāk
biežs viesis. Esmu arī vienmēr noraudzījies, apbrīnojis,
cik dūšīgi un stipri, mierīgi un pacietīgi Jūs nesat dzīvi;
lai arī kā tā Jūs nospiestu, Jūs nekad nezaudēsit savu

pašsavaldīšanos. Ir kaut kas apskaidrots, noteikts, es gri-
bētu pat sacīt — jautrs, Tevī, mīļā Olga. Marijiņa ir no-

slēgtāka, par viņu grūtāk spriest, bet spēks un nelokā-

mība varētu būt vēl lielāki. Es nešaubos, ka Tu, Mīļmari-
jiņ, sasniegsi savu mērķi. Māksla ir klīrīga, un apkārtējā
sabiedrība ir muļķīgā «lielā līkne» — filistrs, bet ar stipru
gribu tam ir jāizdodas. Par Tavām sekmēm esmu ļoti

priecājies. Atrakstiet man tikai labi sīki, kā šajā sezonā

iet ar teātri un dziedāšanu. Jūs protat no dzīves gūt
prieku, māksla to padarīs vēl lielāku. Varbūt arī Tev,
mīļā Olga, radīsies izdevība paveikt visu lielo, ko esi sev

iztēlojusies. Es vienmēr esmu ļoti daudz cerējis no Tava

stiprā talanta. Kāda maza atzīšanās lai Tev aiznes pierādī-
jumu par to: rakstot kādu lomu 1 (tā ir spēcīga, noteikta,

augstākajā mērā godīga sieviete labākajos gados), es pil-

nīgi domāju par Tavu tēlojumu (kādu es Tevi bieži biju
redzējis uz skatuves). Lomu es nemaz vairs nevarēju sev

iztēloties citādu, tik ļoti manā uztverē Tavs tēlojums
valda pār šādām lomām.

Tu. raksti, ka Tavas spējas esot izšķiestas neko neiz-

teicošās epizodēs, bet viss jau bojā neaiziet, labais vien-

mēr paliek. Par sevi es saku gluži to pašu, tikai man nav

šī paša mierinājuma, tādēļ ka mans darbs prasa ļoti daudz

fiziskā un garīgā spēka un jaunu jūtu. Šis spēks (fiziskais
un garīgais) mana veida jaunradē ir tas vislabākais, bet

man tā vairs nav, es sāku tad, kad citi gandrīz jau beidz.

Tu vari pāriet pie māšu lomu tēlošanas, Tev tā būs

tikai lomu maiņa, man nav nekādas mātes lomas, pie ku-

ras es varētu pāriet. Kad Elza mani izrāva no sevis paša,
es tūlīt sacīju: ir par vēlu. Bet viņa ir briesmīgi ietiepīga
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un pastāvēja uz to: «Labāk vēlu, kā nekad,» lai gan es

neredzēju, priekš kā un kādēļ tad jābūt «labāk».

Tā nu es ari esmu dzejnieciņš, par spīti daudzajiem

maigajiem mājieniem, ka es tomēr labāk vēlētos, lai viss

paliktu pa vecam. Es pats šajā lomā vēl tagad sev izliekos

kā pārāk īsās bērnu bikšelēs, bet es ceru, ka Jūs, mīļās

meitenes, mani neizsmiesiet, jo es zinu, ka kādreiz Jūs

mani jūrmalā atradāt gluži kā bezbiksi un ne tik vien

nesmējāties, bet pat jutāt man līdzi kā slimam vīram un

mani mierinājāt, jo es, piesardzības dēļ, gulēju gultā,
kamēr izmazgātās bikses žāvējās uz sētas. —

Bet, visā nopietnībā, — vai pie Jums teātrī vēl arvien

nebūs nekādu izmaiņu? Vai Ozoliņš vēl arvien neaiziet?

Tad jau nevar būt ne runas par iespēju praktizēties īstā

mākslā. Es skatos, ka Tu esi metusies uz literatūru un

paņēmusi «Magdalēnu»
2
.

Varbūt Tev ir arī darbi «Vārdā»

un «Baltijas Vēstnesī»? Es, vārdu sakot, tāpat mokos ar

tulkojumiem, bet Latviešu teātris bez «Fausta» cita nekā

nav pieņēmis. Jau 3 mēnešus dienu dienā sēdu pie
«Telia». Atkal esmu ļoti izšķiedis laiku un novārguļo-

jis, bet darbs jāpaveic termiņā. Tas man ir apriebies līdz

kaklam, labais «Tells», sevišķi kopš ielu bruģētāji pa-

beiguši savu darbu mana loga priekšā. Kamēr viņi bru-

ģēja, es sēdēju istabā, noraudzījos viņos un īsti koleģiā-
lās jūtās veidoju un liku pantu pie panta, tāpat kā viņi
akmeni pie akmeņa. Esmu tā, pēc svešu meistaru priekš-
raksta, salicis kopā daudzus pantus, man dažreiz jājūtas
kā latviešu Parnasa bruģētājam; tas [Parnass] esot ļoti

purvains apvidus, tā runā!

Mana dzīve ir tik šausmīgi vienveidīga, ka par to nav

nekā vairāk ko stāstīt. Ar nepacietību es gaidīšu, kad Tu

man pastāstīsi daudz, daudz par jums, tas ir visinteresan-

tākais, jo tā ir mūsu galda sabiedrība. Vēl skūpsts un

sveiciens, mīļie, zeltainie bērni. Esiet veselas un jautras
un atcerieties savu veco Ansi. Viņš ir tāds pats, tikai

vecāks. Dzīvojiet sveikas!

173.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 16. (29.) augustā

16/32/957 Manu mīļsirsnīgo pūkdvēselīt, manu samtsal-

dumiņ, mīļsārtumiņ, šodien atkal saņēmu brīnummīļu pūk-



kartīti un esmu līksms, ka vismazākajām dvēseles pūki-
ņām atkal labāks kuņģis un ka tās ir mīļas. Arī tas ir

ļoti skaisti, ka ļaudis Tevi tā uzmeklē, ka pie Tevis bi-

juši Ķēniņi. Aizej katrā gadījumā arī pie viņiem, es par

to jau rakstīju un mazos saldumiņus ļoti sabāru, bet ta-

gad redzu, ka mīļsmaržiņa pati atlikušo laiku grib izman-

tot tam, lai visur nodibinātu sakarus. Tas, ko Tu, dvēselīt,

raksti par cilvēkiem, kas nezina kurp iet, arī ir gluži pa-

reizi, es par to Tev jau rakstīju vairākkārt, un arī pats

jo bieži esmu piedzīvojis, ka ļaudis bija strupceļā un grie-
zās pie manis. Tieši par to pats tiku domājis vēl vakar-

vakarā un šodien no rīta pirms pūkkartītes saņemšanas,
un biju pārsteigts un ļoti nopriecājos, mīļkartītē izlasot to

pašu. — Gurķīši vēl nav pirkti, un ir jau par vēlu, tomēr

vēl runāšu ar veco. — Dzīvokli vairs neesmu meklējis,
bet varbūt man tomēr vajadzēs izvākties, jo dēls dzer

atkal, viņš šodien atnāca un par to žēlojās. Ja viņu

Vjatkā pieņemtu, viss vēl būtu labi, citādi es izvācos.

Mazliet rakstīju tieslietu jautājumus, tagad laikam gan
varēs vairāk uzņemt un es arī vairāk sūtīšu. — Sūti tūlīt

Reklāma Nr. 3788, komentārus «Tellam». Uzmeklē arī

Lautenbaha «Velnu un Dievu», arī Pumpura «Lāčplēsi»
(man bija Jelgavā), tāpat Puškaiša «Pasakas» un «Dainas».

Gribētu arī «Edu», ir Jelgavā, tur tāpat ir «Latviešu In-

driķa hronika» un Dītriha fon Alnpekes «Atskaņu hro-

nika». Rakstīju Tev arī par «Kalendāra nemieriem». Tas

viss man tagad vajadzīgs kā materiāls, kas jālasa. Mīļ-

pūksaldumiņ, kop tikai sevi labi, esi veseliņa, vismīļākās,
vissaldākās bučiņas un pūkiņas no pašas puisīša, mīļi,

mīļi.

174.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 19. augustā (1. septembri)

19/32/954 Rožsmaržiņ!

Manu vissirsnīgāko, vissaldāko mīļsapnīt, dvēseles zie-

diņ, baltliesmiņ, šodien kā rožsmaržiņas dieniņā saņēmu

mīļu, pūkīgu 11. VIII vēstulīti, bet pa vidu trūkst 10. VIII

kartītes. Bet mīļā, saldā pūkvēstulīte ir bēdīga un sa-

357
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gurusi kā visas vēstulītes un mīļkartītes pēdējā laikā,
tikai reti vēl es redzu gaišo, smejošo saulīti, izdzisusi

pavarda kvēlojošā uguns, un es esmu par tālu, lai to

atkal iekurtu. Es nezinu, kas Tevi padara tik bēdīgu un

nogurušu, manu vienīgumiņ, manu dvēselīt, dvēselīt, un

nevaru Tev palīdzēt. Tad arī mani pašu grib pārņemt ru-

dens noskaņa, esmu sev jau galīgi apnicis ar veltīgo
plānu kalšanu dzejas darbiem, nekas nav iznācis, tagad
es to atmetīšu un nogulšos slēpnī, lai nomedītu kādus

dzejoļus. Tomēr visvairāk es domāju, kā pilnīgi padoties
slinkumam, nopelnīt tikai tik daudz, lai mēs varētu iz-

tikt, tātad nestrādāt vairāk kā pašlaik (30 rindu «Telia»

un mazliet Miržē) un citādi rakstīt tikai tad, ja kas ienāk

prātā, tātad neiet vairs tematu medībās un nedomāt par
tiem. Šinī nogurumā un meklējumu veltīgumā vainoja-
mas [saimnieces] dēla dēļ negulētās naktis, vēl arī garīgā
pārpūlēšanās. — Dēls tagad Vjatkā, droši vien paliks tur

vienu mēnesi. Mans miegs vēl nav kārtībā, bet gan jau
drīz nokārtosies. Es neesmu domājis par miedziņu arī

mana saldā brīnumlabumiņa, manas sirds dzīlītes dēļ; arī

izpalīdzēšana man devusi daudz labestības un šo negribēto
un negaidīto apmierinājumu, taču arī daudz dziļas ne-

patikas: es tomēr nespēju cilvēkam palīdzēt. Vārdi taču

vienmēr paliek tikai vārdi, viņam vajadzīgas zāles,

fiziska, ne mutiska palīdzība. Šī nevarības izjūta ir ļoti

pazemojoša un mocoša, turklāt nevajadzīga mocīšanās, jo

es esmu vairāk saprāta cilvēks un nevaru neredzēt, ka

jūtu vajadzīgs pavisam nedaudz, toties vairāk zāļu, ko

es nevaru dot. Es viņam maizes vietā dodu akmeni. Tas

man liekas gandrīz izsmiekls, šis mūžīgais mierinājums,
kam taču jāpaliek neauglīgam. Esmu saprāta cilvēks. Ja

Tu, manu liego dvēseles dvašiņ, arī izproti šo viedokli,

tad tas dara man labu un mani ļoti nomierina. — Es

bieži domāju par Tavu nogurumu, ka tam ir pārejoši
fiziski cēloņi, garlaicīgs darbs, ja Tu būtu nopietni sli-

miņa, būtu taču rakstījusi. Kādi darbi Tev vēl pabei-
dzami līdz septembra vidum? «Auseklis» man godalgu
nekādā ziņā nedos, pārāk bailīgi ļaudis. — Vai «Ausek-

lis» nevarētu uzvest Tavu «Zeltīti» un mūsu tulkoju-
mus? — Vai Nīna nevarētu rakstīt par Tevi, es viņai
dotu gatavus visus materiālus. Padomā par to, mīlulīt!

Kādēļ gan lai mums nav it nekā no mūsu prieka? —

Vai tad Gēti 1
vispār nevarēs ievietot «Mēnešrakstā»? Jo

«Saules meita», «Ķeizara ceļojums» un Miržē taču ies
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visu gadu. Bija apsolīts. — Ļoti žēl, ka «Saules meitu»

esi iespiedusi bez komentāriem. — Vecā izdod visu savu

augšējo dzīvokli un pārvācas uz leju, es jau sen Tev

par to rakstīju. — Tos 30 rublīšus es dabūju, bet rociņa
pēc tam niezēja un arī pašlaik ļoti niez. — Šejienes pa-

pīri katrā ceturksnī (V4) dod 50 rubļus, gadā 200

rubļu. — Tātad pirmajā septembrī man procentos būs

50+20 rbļ. =70 rubļu, pirmajā decembrī atkal 50 rubļu.
Līdzi nosūtīti tieslietu jautājumi, pūkiņas un bučiņas,
mīļas, mīļas.

Vēstules 1. lappuses augšmalā pierakstīts:

Naudiņu ņem tikai tik daudz līdzi, cik vajadzīgs ceļam:

papīri man ir nelielās zīmēs, kuras var izmainīt. Noguldi
visu, kas pūkkabatiņā, Bisnieka bankā uz 5%, labāk iz-

dosim to, kas šeit, jo te rēķina tikai 4%.

175,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 22. augustā (4. septembrī)

22/32/951 Manas sirds zelta [gabaliņ], vismīļāko samt-

maigumiņ, mazmīlulīt, šodien saņēmu mīļpūkīgu mazkar-

tīti no 13/960; no 12. VIII kartītes nav bijis, bet droši

vien vienā esi pārrakstījusies, tā kā ar 11. VIII atzīmētas

divas, viena kartīte un viena vēstulīte, tikai tad cipa-
riņi nesaskan, jo man ir 963, 962 un 960, bet 961 iz-

trūkst. Šodien vienlaikus saņēmu arī Gailīša [vēstuli] ar

vaicājumu, kad būšot gatavs «Tells» 1
.

Vakar sāku pār-
rakstīt. lespējams, ka Gailītis vēl paliek priekšsēdētājs
un varbūt nav aizgājis uz Piebalgu. Es Tev, mīlulīt, par
to jautāju, bet Tu man nekā neatbildēji, kaut gan man

bija svarīgi to zināt. Jociņi par pērieniņu ir jau ļoti
mīļi, un es par tiem dikti smējos, tikai žēl, ka tukša

pūkkabatiņa. Nesen Tu man jautāji, vai Tev naudu ņemt

līdzi, vai atstāt tur? Uz to es arī gluži nopietni atbil-

dēju, ka jāatstāj turpat un jānoliek bankā — es neno-

jautu, ka tā no bankas var izkrist uz ielas. Ko tur tagad
lai vēl dara, kad Tu to esi izsviedusi uz ielas? Ja nevari

iztikt ar naudiņu, ko saņem kā algu un honorāru, tad
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man neko šurp nesūti, gan jau es iztikšu. — Jautājumam

par māmiņas pārcelšanos tagad ir pavisam cita jēga,
tā kā tagad vairs nav nekādas liekas naudas, tad Tev

vajadzētu ķerties pie kapitāliņa, un tas arī izmaksātu tālu

pāri par 100 rubļiem. Turklāt, tā kā māmiņa pati negrib

nākt, tad atstāj to gluži mierīgi tur, aizvedot tikai pie

pazīstamiem cilvēkiem Rīgā, Jelgavā vai pie Spurēm.
Pat visdārgākā pansijā mums izmaksās lētāk. Arī Tev pa-

šai, mīļo Pūkiniņ, tas sagādās daudz mazāk pūļu, nekā at-

stājot viņu tur pie labiem pazīstamiem cilvēkiem. Tad

Tu arī mazāk raizētos un rūpētos. Bet, ja māmiņa ir pali-
kusi vājāka, paliec vēl pie viņas, atpūties, Tu esi kļu-
vusi jūtami vājiņāka, no šīm bailēm es netieku vaļā. —

Ja Tev vēl septembrī vajadzētu braukt, jau laikus pa-

rūpējies par pansiju. Nesērojies arī, vismīļāko, vienīgo
sirsniņ, ka mēs tik neprātīgi esam izdevuši visu, ko bi-

jām nopelnījuši. Tev tagad jāatpūšas, es esmu vesels un

gan jau atkal nopelnīšu. Turies tikai vesela, manu dziļ-
dvēselīt, manu mierinājumiņ, tagad stiprais esmu es un

Tevi balstīšu. Bučiņas un pūkiņas tā vien lido no pašas
puisīša, mīļi, mīļi.

176,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 23. augustā (5. septembri)

23/32/950 Manu sirdsdzīlīt, vissirsnīgāko dvēseles saulīt
r

sārtziediņ, liegpūkiņ, šodien saņēmu ļoti pūkīgu mīļkar-
tīti no 15/958 un kļuvu ļoti mīļš un labs, bet gaidu vēl

trūkstošās 12. un 14. VIII kartītes. Arī Tu saņem tikpat

nekārtīgi, piemēram, trīs uzreiz. Es priecājos kā pacep-

līiis, ka kartītes darījušas labu mazajai, saldajai Iniņai,
katru reizi es par to rūpējos un runāju. Kad kartīte tiek

iemesta pastā, tai jāsagādā Iniņai prieks. Arī tas ir ļoti

mīļi, ka paticis dzejolītis «Jaunekļiem», agrāk Tev ne-

patika nobeigums, arī tagad tas vēl būtu jāatstāj tāpat,
kamēr tiks labāk izstrādāts, jo ir par īsu. Arī man nepa-

tīk tālākais no «silts kakts», bet bada laikā jau velns pat
mušas ķer. Cenzors «Lauztās priedes», liekas, nelaidīs

cauri, un cita nekā man nav. Bet ar to gan es neesmu

vienis prātis, ka Tava «Dzimtene» nebūtu oriģināla, es
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arī nesaprotu, kur gan kādam citam varētu rasties tāds

domu gājiens. Visaizkustinošākā vieta, protams, ir sā-

kot no «katrs akmens», bet arī viss kopā atstāj spēcīgu,

dziļu iespaidu, tas ir satricinošs, bet reizē spīta un spēka

pilns trimdinieku posts. Šis apslēptais spīts un nicinājums
nevar būt kādam mazam skribentam, kādam sentimen-

tālam Karamzinam, tas ir lielums. Dzejolītim oktobrī jā-
būt konkursā. — Vismīļāko sirds dzīlīt, Lidijai Tev

palīdz katrā gadījumā un, proti, tūliņ un cik vien iespē-

jams: viņa nav parasts cilvēks un nedrīkst nonīkt. No-

teikti dod viņai naudu, dod viņai divreiz vairāk, atsūti

arī man viņas adresi, es uzrakstīšu viņai pāris rindu.

Kad bija vajadzīgs, viņa palīdzēja mums, palīdzi viņai,
vismīļāko, vissirsnīgāko dvēseles dzīlīt! Tu esi tik brī-

numlaba, palīdzi viņai, es palīdzēju pat saimnieces dē-

lam, un es taču nespēju labestībā mēroties ar Tevi. šo-

reiz gan neskopojies, sirdspūkiņ, tas būtu nejauki. Ej
tūliņ turp un viņai izpalīdzi. — Esmu rakstījis Gailītim,

Mīļsaldo dvēseles saulīt, mutes dvašiņ, esi vesela un pū-
kīga! Bučiņas un pūkiņas no pašas puisīša, mīļi, m'iļi.

177.

P. GAILĪTIM

Slobodskā 1901. gada 24. augustā (6. septembri)

Jūsu laipno vēstuli no 13. VIII nupat saņēmu un stei-

dzos Jums tūdaļ paziņot, ka «Vilhelma Telia» tulkojumu
jau esmu nobeidzis, atliek tikai vēl darbu pārrakstīt —

taisnību sakot, pats nepatīkamākais uzdevums priekš
tāda gaiļa kāju vilcēja, kāds es, kādēļ lielāko daļu tul-

kojuma esmu [tādēļ] skaidri rakstījis. Atlikušās dienas

līdz septembra sākumam es gan biju cerējis izlietot sev

par atvaļinājumu un tad pārrakstīšanu izdarīt 1.—17.

sept, tā ka Jūs 27. septembra dienā būtu saņēmuši visu

manuskriptu (uz sūtīšanu skaitīju 10 dienu, jo termiņu
Jūs bijāt nolikuši uz septembra mēnesi). Tagad Jūs sa-

uemsat visu tulkojumu līdz 17. datumam, varbūt vēl

agrāk, parīt I cēlienu, es gribētu par labu vērst, ko

esmu nogrēkojis, aizkavēdams «Līru», par ko man tik

pārsteidzošā kārtā atmaksāsat = paaugstinādami man
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samaksu summu. Mana sieva būs Jums izteikusi par to

Nodaļai manu pateicību, bet atļaujat izlietot šo gadī-

jumu, lai to vēlreiz atkārtotu. Sarunā ar manu sievu

Jūs bijāt minējuši, ka Nodaļa labprāt apgādātu ari citus

darbus no manis, bez man uzdotajiem. Lūdzu Jūs tādēļ
man laipni paziņot, kādi darbi Nodaļai būtu patīkamāki
un kādā kārtā mana līdzdarbība varētu būt visnoderī-

gākā. Ar tādiem tulkojumiem kā «Līrs» un «Tells» Jūs

esat apgādāti, jo nākošu gadu izdosat «Rihardu III»; tur-

pinot klasiķu tulkojumu rindu, es gribu aizrādīt uz

grieķu traģiķiem, nevien aiz tā egoisma, ka es viņus
visvairāk mīlu, bet aiz vēlēšanās atvērt latviešiem ari

grieķu pasauli, kuras augsto nozīmi Jūs kā klasiski iz-

glītots cilvēks vislabāk pierādīsat.
Protams, ar to es nebūt nedomāju atraidīt Jūsu priekš-

likumus šinī ziņā, ja Jums tādi priekš manis būtu, jo es

pats ļoti lielu svaru lieku uz tulkojumiem.
Zinātniskos arodos man kā juristam pieejamas sabied-

riskās, saimnieciskās un tiesu zinātnes, bez tam literatūi

vēsturiski priekšmeti, kuros es varu piesolīt savu līdz-

darbību gan oriģinālrakstiem, gan pārstrādājumiem, Še

Jums ko likt priekšā es tagad neņemos, pirms neesmu

dzirdējis Jūsu nolūkus, jo Nodaļa vispareizāk var no-

vērot un apsvērt, kas tautai, kurai, tas tik tuvu stāv, zi-

nāmā laikā visvairāk vajadzīgs. Tik sabiedrisko un tiesu

zinātņu augošo svaru tagadnē gribētu Jums še minēt,

šinī zinātniskā arodā Nodaļa, man šķiet, vēl maz strā-

dājuse. Kādu laiku atpakaļ atminos lasījis, ka gribat iz-

dot (Zin. kom.?) tautas izdevumos dažus likumus, bet

vairāk es par [to] netiku dzirdējis. Ja varbūt tāds no-

doms pastāvētu, es pie viņa izvešanas ari labprāt pie-

palīdzētu, jo esmu jau šo to sagatavojis tādam darbam.

Ja vēlaties, es varētu Jums par to savas domas sīkāk

izlikt, kā arī uzzīmēt tos tematus, par kuriem, pēc ma-

nām domām, vajadzētu populārus rakstus pasniegt un

kur es varētu ari piepalīdzēt. Es gaidīšu ar interesi m

Jūsu atbildi šinī jautājumā, kura virzīšana visvairāk jā
cerē no Nodaļas. Beigās atļaujat vēl apvaicāties: ja Jūs

uzņemtu no manis kādu oriģinālu stāstu vai noveli, cil<

lokšņu telpas Jūs varat tam novēlēt? Vai ari drāma būtu

iespējama? Un dzejoļu krājums? — jau drukāto un vēl

nedrukātu? Vai tādu izdot nebūtu pretī Nodaļas program-

mai? Un vai mani līdz šim iznākušie dzejoļi pēc satura

un formas piemērotos Nodaļas prasījumiem? Vispēdīgi —»
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kad Jums būs brīvāks laiks un kad es varu Jums no-

sūtīt kādu gatavu darbu vai noteiktu priekšlikumu?

178,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 25. augustā (7. septembrī}

25/32/948 Mīļsirsnīgāko Iniņ, samtmaigumiņ, dvēselīt,

beidzot pienākusi novēlojusies 12/961 mīļkartīte, varbūt

pienāks .arī vēl iztrūkstošā 14/959 kartīte. Mazās dvē-

seles pūkiņas tātad bijušas slimas, un es veltīgi esmu

bāries, ka nebrauc, kā bija norunāts; bet pirms aizceļo-
šanas Tev taču vēl radīsies izdevība turp aizbraukt. Tas

nebūtu piedodami, ja vairāk nekā pusgada laikā Tu ne-

atrastu brīvu dienu, lai ko nokārtotu mūsu labā. lepriek-

šējā gadā Tu taču biji tik drosmīga, nokārtojot pat visu

procesu; šogad laikam gan Tu esi ļoti sagurusi, to redzu

no visa. Tādēļ Tev drīzāk jābrauc mājās, uz tikšanos. —

Olga neesot saņēmusi telegrammu? Bet es taču nosūtīju,
ir taču kvīts; saki, ka esmu sūtījis. Rakstīju arī vēs-

tuli. — Neaizmirsti arī Lidiju, tas būtu ļoti riebīgi —

nepateicība, ja Tu viņai tagad nepalīdzētu, mīļdvēseiīt,
atsūti arī man viņas adresi. Dod arī naudu, cik viņai
vajadzīgs. Tu bieži esi skopiņa tieši tur, kur tas visma-

zāk pieklājas, gan šoreiz, gan ari pret mani, piem., Tu

negribi vest līdzi manas grāmatas, kuras taču man tik

vajadzīgas darbam. Nopērc arī vecās pie Kapteiņa vai

Zihmaņa: Puškaitis «Pasakas» un tad «Dainas». — Arī

dzejolīši tagad noteikti jāsavāc. Mums taču nav neviena

noraksta un tikai viens «Mēnešraksta» gadagājums, arī

no galvas mēs tos nezinām. Es rakstīju Tev jau sen. Tev

jādod kādam norakstīt no vecākiem gadagājumiem, bet

mazie mīlulīši jau nekad neklausa lielos. Atved vismaz

tagad līdzi visus «Mēnešraksta» gadagājumus, sākot ar

1895. g„ tas taču visādi vajadzīgs, neesi tik skubināma.

Mīļpūkiņ, klausi taču vismaz kaut kur, padomā par to:

būt stipriem un uzvarēt! Tā taču nav tikai frāze. Ja mēs

to gribam, tad tā labā mums arī kaut kas jādara. Mani

ļoti nomierināja, ka drīkstu Tev visu pasacīt. Sirdsvienī-

gumiņ, pūkiņā sevi un sakārto spalviņas tikšanās lidoju-

mam. Bučiņas no pašas puisīša, mīļi, mīļi.
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179.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 26. augustā (8. septembrī)

26/32/947 Smejošo nemierputniņ, manu mirdzactiņ, zib-

stariņ, šodien kā jau svētdieniņā atlidojusi gaiša saules

kartīte, tā ka es vairs nepavisam nepazīstu savu nogu-
rumu un vājumu. Tādas mazpūkiņas ir tās īstās, tādām

mums jābūt, un tādas mums arī ir. Apsolīto vēstulīti vēl

gaidu un tādēļ tikai kartīte, jau sen pašas puisītim bija
jāraksta vēstulīte, rakstīšu rīt, kad pienāks Tava vēstu-

līte. Es ļoti priecājos par cieņu un uzticību, ko Tev pa-
rāda, sevišķi no šīs puses.

1 Atceries, «Vārda» polemikā
tas bija norādīts ļaunā nozīmē, tagad tas notiks īstenībā.

Par lietu pašu es daudz vis nezinu teikt. Man vislabāk

patiktu, ja viss paliktu pa vecam, tas būtu mums pats iz-

devīgākais. Viltīgais plāniņš
2 ir ļoti jauks, es ari jau

agrāk biju par to domājis, bet tas ļoti daudz izmaksātu

un labums būtu, man šķiet, visai niecīgs. Personīgi es va-

rētu darboties visai nedaudz, varētu tikai orientēt un

izveidot pareizu spriedumu, to es varētu. — Tad vēl,

mēs esam pārāk nervozi, tādu drausmīgi sasprindzinošu
darbu mēs neizturēsim, es mūsu nākamo dzīvi biju iedo-

mājies mierīgu, uz laukiem, omulīgu un garīgu daiļ-
radi, ja kādam uznāk patika. — Tad vēl: viltīgajam plā
niņam Tev nepietiks ar apliecību vien: viņi personīgi
pārliecināsies, kā toreiz, kad biju Pleskavā un gribēju

pie Tevis. Bet skaidrāk es visu redzēšu rīt no Tavas

vēstulītes. Tikai par vienu es ļoti priecājos — tie ir Tavi

panākumi, cieņa un uzticība, ko Tu esi ieguvusi, manu

sirsnīgi mīļoto, vienīgo Iniņ, manu pūkdvašiņ, zibmir-

dzumiņ, dvēselīt. Pūkiņā sevi mīļi un labi, bučiņas no

pašas puisīša, mīļi, mīļi.

180.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 2. (15.) septembri

2/31/940 Manu vissvētlaimīgāko rožsmaržiņ, tūkstoš-

skaistumiņ, Iniņpūkiņ, šodien bezvēstuļu dieniņa, pat
laikraksti sāk izpalikt, piemēram, «Mājas Viesa». 34. nr.
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nav pienācis, gluži tāpat ir arī beidzot pazudusi Tava

pūkvēstulīte. No Nīnas saņēmu mīļu vēstuli, ir aizkusti-

noši, ka viņa kļuvusi tāda mājasmāte un ka tik lieliski

saprotas ar Brenci. — Saņēmu pāris «Dienas Lapas» nu-

murus, kur drausmīgi izvērsies antisemītisms1
, ļoti žēl, ka

avīzē parādās kaut kas tik zemisks, tas ir arī smieklīgi,

jo pie mums taču nekāds antisemītisms neeksistē; ar šā-

dām nekrietnībām man tiek laupīts katrs prieks par

avīzi; tik kārtīgam cilvēkam kā Balodim gan nevajadzēja
kaut kam tādam padoties, pasaki to viņam. Visos kārtī-

gos abonentos viņš ar to izraisīs tikai neapmierinātību,
un tie atkal sāks atkrist. — Laiks šeit ir slikts, zem kat-

ras kritikas; šodien dabūju zābaciņus, bet jau dienu

iepriekš tādas iesnas, kas negrib atkāpties arī zābaku

priekšā. Latviešu biedrība beidzot izrādījusi savus četrus

teātra gabalus, tik ļoti sliktiem tiem nevajadzētu būt.

Un «Auseklis» par sevi neliek ne dzirdēt, vai Tev ne-

vajadzētu aiziet pie Liepiņa un paprasīt «Skroderi» at-

pakaļ. — Es tagad ļoti baiļojos par savu mazo pūksēk-
liņu, jo Tu esi tik daudz strādājusi un esi tik nogurusi,
arī saslimt Tu vari tik viegli. Tādi mazie jau sevi nemaz,

neuzmana. Bet tagad jau drīz vien būs arī tikšanās, vis-

mīļāko, vissvētāko gaviļu putniņ, lieglaimīt! Man kļūst
pavisam savādi, kad es par to domāju. Pūkiņā sevi, sirds-

draudziņ, dvēselīt! Bučiņas un pūkiņas no pašas puisīša,
mīļi, mīļi.

181.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 3. (16.) septembrī

3/31/939 Manu viszeltaināko mīļputniņ, debessblāzmiņ,
ziedbaltumiņ, no mazās dvēselītes vēl neesmu saņēmis
nevienu pūkkartīti, tomēr esmu mīļš un labs, Pasts iet

ļoti nevienmērīgi, arī avīzes bieži novēlojas un pat ne-

pienāk. Man ļoti bail, vai tikai mīļās, saulainās pūkiņas
sevi labi kopj, vai nesaaukstējas un par daudz nestrādā.

Ļoti aizdomīgi tomēr ir, ka «Zelteņu kalendāram» vēl

netiek pieprasīti nekādi materiāli, droši vien vismazākā

pūkiņa grib puisīti saudzēt un pati visu padarīt. Kamēr

pārrakstīšu «Tellu», es, protams, neko nepaspēšu, bet

pēc tam es taču būšu pilnīgi brīvs un Tev tad nevajā-
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dzētu tā piepūlēties, tā kā jau vasarā Tu vispār neesi

dabūjusi atpūsties, kā, piem., es mežā. Tās nožēlojamās
naudas dēļ Tev gan nevajadzētu pārpūlēties, vismīļāko,
vismazāko, vienīgo Iniņ, tur Tu esi netaisna, ka gribi
visu veikt viena pati. Pēc pāris dienām Tev aizsūtīšu

mazliet Miržē un «Telia» II cēlienu, daļu no III; pār-
iākstīšana man briesmīgi apriebusies, es nekad vairs ne-

darīšu tādu muļķību kā rakstīt dubulti, bet gan tulkošu

tūliņ tīrrakstā; var taču izlabot, cik vien grib. — Labais

dzeltenais runcis ar katru dienu kļūst laipnāks un trek-

nāks, man ļoti labs paraugs, brauc, Tev par mums abiem

būs liels prieks. [Pienākušas] kartītes no 24. un 25., vēs-

tule pa vidu kā parasti atkal pazudusi. Arī «Mājas
Viesa» 34. numurs

1
nav pienācis, atsūti man to. Ļoti

jauki, ka Teodors un mazie ļaudis tā atzīst, resno par-

tija mums zudusi. Bet stipriem būt un uzvarēt! Mīļsirds
pūkiņ, esi pūkiņa un vesela, lido drīz uz tikšanos. Bu-

čiņas un pūkiņas no pašas puisīša, mīļi, mīļi.

182.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 4. (17.) septembri

4/31/938 Manu vissirsnīgāko dvesmas pūkiņ, paša dvē-

selīt, mīļsārtumiņ, šodien nav ne pūkkartītes, ne mīļvēs-
tulītes, tomēr ļoti mīļi un labi; un vismazākie, mīļie,
iesnainie Iniņi tiek noguldīti gultiņā un dota aveņu tēja,
lai varētu izsvīst, kaut gan ļoti spārdās pretim, kā jau
parasti līdzīgos gadījumos. Arī lielie tieši tagad saķē-
ruši tādas iesnas un pat kakla sāpes, kā arī zobiņu [sā-
pes], visu uzreiz, tādā pārāk nepiemērotā laikā, kad esmu

tik ļoti apkrauts darbiem. Šodien es, domājams gan, jau
izsūtīšu «Telia» II cēlienu, Miržē un vienu dzejoli, kas

ir pat vēl vājāks nekā «Dzimtene»; man acu priekšā gan

rādījās gluži jaukas ainas, bet es nevarēju atrast vārdus,

esmu bēdīgs, jo ar tādu draņķi paša dvēselīti tikai sa-

dusmošu; bet es vēl joprojām ticu, ka atkal veiksies, ja
tikai tikšu vaļā no klaušu darba un iesnām — tad mīļ-

putniņi atkal būs divi labi, mīļi mazulīši, kā uz skaista-

jām bildītēm. lesnas gan domāju jau rīt pieveikt, divas

naktis tā svīdu, ka vajadzēja ne tikai 3 reiz mainīt krek-

lus, bet arī segu, tam taču jāpalīdz. Kaut tikai no gal-

viņas nebūtu izsvīdis arī viss labais. Arī mazajiem ņu-
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lulīšiem vajag kārtīgi izārstēties. Starp citu, vakar īpašā
veidā ārstēju labo dzelteno. Viņš tikai gribēja ar ķepu
iztaustīt, kādēļ cepetis izplata tik uzmācīgu gaļas smaržu,

bet es domāju, ka runcim ar tādām lietām gan nevaja-
dzētu nodarboties, vismaz neķerties tam klāt; tā radās

domu pārmaiņa un dziesmas beigas sakrita ar runča mu-

guras turpinājumu, tam visam bija dobji skanošs refrēns

ar visai iedarbīgām sekām. Šodien labais vairs nav nā-

cis. — Vai «Cittautu Ražā» II būtu «Kains»?1 Atbildi,

dvēselīt, Pūkiņā sevi, manu sirdsmīlulīt, tikšanās Iniņ,
samtdvēselīt, kop sevi. Bučiņas un pūkiņas no pašas pui-
sīša, mīļi, mīļi.

183.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 6. (19.) septembrī

6/31/936 Manu [1 nesalasāms vārds] dvēselīt, sirdsdzī-

līt, mutes dvašiņ, mīļildziņas, šodien rakstu vēl pirms

pasta pienākšanas, es vairs tikpat kā neceru, ka vēl va-

rētu pienākt iztrūkstošās vēstulītes. Esmu tāpat mīļš un

labs no saldajām, pūkīgajām mīļkartītēm, vairs arī ne-

raizējos, jo ar to jau nekas nav līdzēts. — Laiks šeit ir

tik muļķīgi slikts, ka sēžu mājās un rakstu «Tellu», kaut

arī ar vislielāko pretīgumu un vismazākajiem panāku-
miem, 111 cēliens tikai pusē. II Tev nosūtīju apdrošinātu,
vienlaikus arī Miržē un dzejoli. Bet tagad es redzu, ka

šis dzejolis būtu tīrā blamāža, neliec to iespiest, tur pā-
ris labas ainas, kuras tomēr nevarēju tā izvērst kā do-

māts; pirmo pantu es vispār nespēju izveidot ietekmīgu,
redzu, ka forma šim saturam izvēlēta kļūdaina; to varētu

izlietot kādam citam dzejolim. — Kāda ir maigdvašiņas

veselībiņa, un vai Tev nav pārāk daudz darba? Man va-

jag arī «Zelteņu kalendāram» pabeigt Heines «Ziemeļ-

jūras» II daļu1
, to nosūtīšu drīzumā, kad būs gatavs

«Tells». Vai Gētes biogrāfiju iespiedīs vai ne? Atsūti

man «Mājas Viesa» 34. numuru un «Cittautu Raža» 11,

ja tur ir «Kains»; tad arī Ķēniņu
2

un Plūdoni8
.

— Dzelte-

nais runcis atkal ir labs, tikai ņurd par skrimšļu un cīp-
slu trūkumu, viņa ilgas tiecas pēc cīpslām. Mīļajām pūk-

sirsniņām jābūt mundrām un jāturas pūkīgi, līdz sastap-
šanās brīdim jāatgūst viss, kā mūsu labsirdībā vēl trūkst.
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Bučiņas un pūkiņas jau tagad avansā veseliem klēpjiem
no pašas puisīša, mīļi, mīļi. ,

184.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 9. (22.) septembrī

9/31/933 Manu vissirsnīgāko mīļputniņ, dziļdvēselīt, šo-

dien atkal bezvēstuļu dieniņa, pienākuši tikai «Telia»

komentāri, un es redzu, ka tādas [dieniņas] man ir visai

bieži. Lūdz Gailīti, lai viņš man atsūta korektūru, citādi

kļūdu būs vēl vairāk nekā «Lear». Ir jau ļoti skumji, ka

tā jāsēž bez vēstulītes, bet tagad jau drīz visas bēdas

beigsies un būs tikšanās. Es pārskatījos un «Telia» 111

cēlienu nosūtīju uz Tava vārda, bet, galu galā, 17. sep-

tembrī Tu jau vairs nebūsi tur. Jau rīt sākšu rakstīt tikai

vēstulītes, lai tās netiktu lasītas un varētu pārsūtīt šurp.
Laiks tagad gan atkal ir ļoti labs, silts un saulains, tomēr

mazliet sāp kakliņš, un tāpēc, lai nesaaukstētos, ārā vis

neeju. Runcis ir mana sabiedrība. [Saimnieces] dēls, kurš

no slimnīcas gan bija atgriezies pārāk ātri, drīz vien

atkal nozuda Vjatkā, un nu jau veselu nedēļu mātei no

viņa nav nekādu ziņu. Nabaga sieva ir ļoti nelaimīga un

grūti nomierināma. Gadījumā, ja viņš dabūtu kādu vietu,

būtu ļoti labi. — Vēl divas dienas, tad būšu pabeidzis
«Tellu», varēšu atpūsties un domāt par Iniņu. Esmu ļoti

norūpējies, vai Tu mīļo māmuliņu domā ņemt līdzi vai

atstāt turpat. Katrā gadījumā Tev būs ļoti daudz pūļu.
Turies tikai vesela, būt stipriem un uzvarēt! Sirdsvienī-

gumiņ, salddvēselīt, bučiņas un pūkiņas no pašas pui-
sīša, mīļi, mīļi.

185.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 10. (23.) septembrī

10/31/932 Mīļputniņ!

Manu vissaldāko, vissaulaināko mīļsapnīt, liegbaļtu-

miņ, drebošo pūkiņ, šodien saņēmu mazu, skaistu skatu
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kartīti ar diviem vieglprātīgiem mīlulīšiem, kuri danco

apkārt ar tukšām pūkkabatiņām, un ļoti nopriecājos, ka

mazās Iniņas beidzot radušas humoriņu un var tik jauki
smieties. Bet tagad es arī zinu, ka ar humoru un smie-

šanos tā vis nevar pieskarties pūkkabatiņu tukšumam,
tā ir vārīgā vieta, par kuru vispār nedrīkst runāt. Neda-

rīšu arī, mīļš arī. Tikai vismaz tanī ziņā Tev, mīļdvēselīt,

nevajag mani pārprast, ka Tev jāierobežo izdevumi

mammai. Tu taču zini, ka nekad tā neesmu domājis,
vienmēr taču rakstīju, ka viņas dēļ Tev nevajag skopo-
ties, sev mēs vēl varam ko atraut, bet ne jau nabaga ve-

cajai sievai, kurai jau tā smagi. Tev katrā ziņā jānopērk
viņai ziemas mētelis, vienalga, vai viņa brauks šurp vai

ne. Arī Kristapam jāiegādā drānas. Es, galu galā, atzīstu,

ka ar to taupīšanu mēs tomēr tālu netiksim; ļoti ļaunas
sekas naudas pelnīšanai, tāpat arī taupīšanai ir tās, ka

Tu, vismīļāko vienīgumiņ, apkrauj sevi ar kalendāra dar-

biem; tas ir divkārt ļauni, jo Tu: 1) nogursti un 2) arī

man par to nekā neesi sacījusi, kad pārņēmi šo darbu;
tik sagurušai, kāda Tu visu laiku biji, es nebūtu ļāvis to

uzņemties. Tad jau drīzāk es pats varētu ko blakus strā-

dāt. Arī «Saules meitu» Tev nevajadzētu dot naudas dēļ.
Mēs jau gan tuvāk pārspriedīsim un kalsim nākotnes

plāniņus tikšanās laikā; bet gluži neviļus es arvien vai-

rāk nonāku pie uzskata, ka ar to taupīšanu un skopuļoša-
nos nekas neiznāk. Mēs pārak nomokamies un netiekam

pie saviem darbiem, atpaliekam, un tas atkal rada dziļu

psihisku neapmierinātību. Kā es redzu no visām vēstu-

lēm, Tu vēl joprojām esi nogurusi, un arī es vēl ne-

spēju tiktāl atpūsties, lai varētu ko strādāt pie oriģināl-
darbiem. Mani laikam gan kavēja arī «Telia» pārrakstī-
šana un iesnas. Bet mums noteikti kādu laiku pilnīgi

jāatpūšas, atmetot visus maizes darbus. — Tagad es stei-

dzos ar «Telia» IV cēlienu (rīt būs gatavs). Tas ir skan-

dāls, ka Balodis nācis klajā ar savu labības nodokļa aiz-

stāvēšanu1
; jau ar antisemītismu vien bija diezgan muļ-

ķību pastrādāts. Pasaki viņam nopietni, lai viņš tādu uz-

stāšanos atmet, mums, latviešiem, tas nepiestāv, savu

pārliecību viņš var izklāstīt Vācijā. Ja viņš to dara šeit

un blamē avīzi ar līdzdarbību pie «Kreuzzeitung», tad

«Dienas Lapā» mēs ilgāk palikt nevaram. Pasaki viņam

to. Tādā veidā viņš «Dienas Lapu» ļoti drīz novedīs līdz

bankrotam. Parunā par to arī ar Plātesu, izskaidro viņam

briesmas: katrs zemnieks un lasītājs taču teiks, ka viņam
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gan tāda avīze neder, kas grib aizliegt labības izvešanu,
tas nozīmē, labības cenas vēl vairāk nospiest lejā; viņi
jau tā žēlojas par zemajām cenām. Vismīļāko sirclsvienī-

gumiņ, kaut tikai Tu būtu vesela un sevi pūkiņātu, tu-

ries mundra! Būt stipriem un uzvarēt! Bučiņas mīļais pui-
sītis tīšām pārkaisījis pāri, mīļi, mīļi.

Vēstules 1. lappuses augšmalā pierakstīts:
Kā tikšanās priekšvēstnese tiek nosūtīta maza pūkiņa.

186.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 11. (24.) septembrī

11/31/931 Manu vissirsnīgāko, viszeltaināko pūkdvēselīt,
miļdvēseles Iniņ, šodien saņēmu pavisam mazu, pavisam
sagurušu mīļpūkīgu kartīti; arī pats rakstu tikai karti,
kaut gan apņēmos rakstīt vēstules. Es ļoti steidzos pabeigt
«Tellu», jau šodien es izsūtīšu IV cēlienu uz Gailīša

adresi, pēc 2 dienām būs pārrakstīts un nosūtīts arī V

cēliens. Tad riebums beidzot būs no kakla nost, tikai

kakls pats vēl pavisam riebīgs, proti, tas vēl negrib būt

īsti vesels, un, lai to drīzāk vestu pie prāta, es neeju
laukā. Labais dzeltenais ar šādu izturēšanos ir ļoti mierā,

tā ir arī viņa mieru mīlošā un ērtā metode: tikai tad iet

ārā, kad citādi galīgi vairs nevar vai kad tiek izsviests

sviešus. •— [Saimnieces] dēls atkal ir klāt, pabeidzis dzer-

šanas turneju, nodzēris visu, bisi, svārkus, zābakus, un

lamā māti, ka tā nedodot viņam naudu, viņam vajadzīga
nauda un viņa esot skopa un neko nenopelnot aiz slin-

kuma. Tas ir taisni smieklīgi. — Pasts tagad nāk ļoti lē-

nām un nekārtīgi. — Kuģi jau atkal iet. — Laiks vēl ir

labs, bet jau vējains. — Tu nabaga zeltaino, nogurušo

Iniņ, Tev pēdējās dienās būs tik daudz pūļu. Mammai

dzīvoklis par 60 rubļiem taču ir daudz par mazu. Un

kurš gan viņai palīdzēs, dos padomu un viņu kops, ja
viņa pēkšņi saslimst! Labāk taču nodod viņu pansijā.
Neesi pret viņu skopiņa, Mīļiniņ, pūkiņā sevi un esi ve-

sela, mīļsirsniņ. Bučiņas un pūkiņas no pašas puisīša,
mīļi, mīļi.
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137.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 13. (26.) septembrī

13/31/929 Ilgu Iniņ!

Manu sirdsvienīgo, manu sirdsvienīgo, vai šī vēstu-

līte Tevi sastaps Rīgā? Būs 23. IX, kad tā tur pienāks.
Vai Tu tad būsi jau izlidojusi uz tikšanos, jeb vai atkal

kāda nožēlojama darīšana Tevi aizturēs ilgāk? Ja jau

māmiņa beidzot tomēr nebrauc līdzi, tad jau drīzāk

iespējams, ka Tu izbrauc ātrāk. Bet es arvien vēl ne-

iedrošinos tā īsti cerēt. Man jau briesmīgi jāsaņemas,

lai šķiršanās mani nesalauztu. Tas bija pārbaudījums, bet

šis pārbaudījums, bez šaubām, bija par bargu. Mums

abiem bija viens mērķis: reklāma, bet es redzu, ka ne-

viens mērķis neattaisno divu cilvēku šķiršanos. Tas ir

pārāk bargi, tas vairāk kaitē, nekā palīdz. Es tik tikko

turos un no Tavām mīļvēstulītēm redzu, cik Tu esi šaus-

mīgi nogurusi. Šķiršanās varbūt Tevi vēl vairāk salau-

zusi nekā mani. Un tomēr Tu, manu dziļdvēselīt, agrāk

biji stiprāka. Tevi ir aicinājuši mūžīgais garīgais nemiers

un ilgas pēc patiesas dzīves. Tagad vairs neliecies zinis

ne par ko, nomet visu, lai arī cik svarīgi darījumu ziņā
tas liktos, un brauc šurp uz tikšanos un pie sava Iniņa,

un pasaulītes celšanas, un dūnu pūkiņām ar sudrabpave-
dieniņiem. Tas ir vissvarīgākais, nekas nespēj ar to mē-

roties, vienīgi tā ir dzīve. Es ļāvos aizrauties ar savu

konsekvenci: izcīnīt sev stāvokli. Tas nav galvenais.

Tāpat pie tā piederošā naudas taisīšana un taupīšana.
Nedarīt pāri savai dvēselītei, tas ir galvenais, būt kopā,
attīstīties un kļūt stipriem, un putniņus labi glabāt, tas

ir galvenais. Tagad es to zinu labāk nekā agrāk. Tagad
Tu esi galvenais, tagad ir Tava kārta. Bet tādēļ Tev

jābūt šeit, lai arī es kaut ko varētu darīt Tavā labā.

Labos brīžos, tad, kad esmu sadomājies par mūsu kop-

dzīvi, mani sagrābj pāri plūstošas, taisni eksplozīvas jū-
tas, kur sajaucas līdzjūtība, spēks, pasaulītes celšana, dot

garīgi Tev visu, Tevi apbērt, Tevi nest, celt. Bet kas ir

noticis pa visu šo laiku? Tu esi kļuvusi arvien vājāka,
un es nevarēju Tev palīdzēt, vēl sāpināju ar savām kon-

sekvencēm un tml. Varētu sevi saplosīt aiz sāpēm. Tev

jābrauc šurp drīzāk, debestiņ, lai viss atkal varētu izlī-
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dzināties, drīzās jābrauc, drīzāk mums jābūt kopā! Ne

ar dūnu vārdiņiem mierināt, bet pašai atbraukt un būt

pavisam labai. Tikšanās, tikšanās! — Ko lai es vēl rakstu

par darīšanām? Tam tagad vairs nav nozīmes, vēstulīte

Tevi vairs nesasniegs. Ja ir kaut kas tiešām neatliekams,
tad vajag telegrafēt. Rīt es domāju apjautāties, aptuveni
kad Tu vari izbraukt. «Tellu» es rīt izsūtīšu, ar to tad tas

ir pilnīgi pabeigts. Gailītis atrakstījis cieņpiinu vēstuli,

pateicas par piedāvāto līdzdarbošanos. Saņēmu nonecTKa,

ka rīt pienāks 25 rubļi no manas mīļdvēselītes. Saldo,

sirdsvienīgo, neskumsti, lido drīz šurp. Pašas puisīša ro-

kas jau gaida ko pūkainu, vēlas ļoti pūkot. Mīļi, mīļi,
mīļi.

Vēstules 1. lappuses augšmalā rakstīts:

Vismīļāko, vissirsnīgāko, vissvētāko Iniņ. Pavisam

maza neaizmirstulīte iet līdzi. Nāc ātrāk uz tikšanos!

188.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 14. (27.) un 15. (28.) septembrī

14/15
~ . .
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31 928, 27 '

Manu viszeltaināko mīļsapnīt, tikšanās ildzinās, manu

zelta gabaliņ, tagad jau nu gan drīz būs iespējama tik-

šanās; kļūst vieglāk, un mans atpūtas laiks jau sāk pil
dīties ar cerībām. Šinīs dienās pēkšņi esmu saņēmis ve-

selu mīļkartīšu un vēstulīšu pūkmākonīti, un tajās viss

vienās bučiņās un zelta matiņos, vakar saņēmu arī nau-

das vēstulīti ar 25 rubļiem. Bet visvairāk mani iepriecēja

pati pēdējā mīļkartīte, ka negrozāmi nolemts ap 20. sep-

tembri aizlidot un ka tiek izmantota izdevība atpūsties
un skatīt muzejus. Tas arī ir iemesls, kāpēc man tas

šķiet sevišķi mīļi, jo mums abiem jāuzkrāj, cik iespē-

jams, tā pati pieredze, man Ermitāžas apmeklējumi no-

zīmēja ļoti daudz, es tur pavadīju veselas nedēļas, un ta-

gad arī Tu to redzēsi un mums abiem atkal būs vairāk

kā kopēja. Protams, tas gan bija 15 gadus atpakaļ, kad

es redzēju Ermitāžu, bet Tavās actiņās es atkal gribu
ieraudzīt visas tās skaistās gleznas, tas man būs ārkār-
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tējs baudījums. Es nezinu, vai ari Tev ir bijusi šī doma,
bet katrā ziņā tā bija ļoti laimīga doma. — «Tellu» tagad
esmu nosūtījis visu, IV un V cēlienu es sūtīju tieši Gai-

lītim, domāju, ka Tevi sūtījums varbūt vairs nesastaps
Rīgā. Gailītis gribēja dabūt vēl arī piezīmes, bet es tās

nerakstīšu, esmu ļoti slinks, gribu sevi pūkiņāt un gulēt
gultiņā, sildīt zilo sedziņu un domāt par mazputniņu.
Tas ir daudz mīļāk un labi arī. — Dažreiz mani pilnīgi
pārņem vēlēšanās pacelties spārnos, bet tad es turos

cieši pie gultas: vēl jau lidošanai ir laiks, kopā esot, va-

jadzēs lidot un arī celt pasaulīti. — Gribu runāt labāk

par šādām tādām dumjām blakuslietām: Resnie dabū-

juši atļauju pārcelties uz Vjatku. Varbūt es vēl paņemu
viņu dzīvokli. Saimnieces dēls vēl joprojām dzer, izstrā-

dājis dažādus stiķus, starp citu, gribēja aizdedzināt māju,
bet kaimiņi to pamanīja un tagad tam atkal jādodas
uz slimnīcu Vjatkā; ja viņš tur paliek, tad arī es palieku
šajā dzīvoklī; žēl nabaga vecās. — Labi, ka Tu esi nā-

kusi saskarē ar jaunekli. 1 Mums nav vajadzīgs, lai viņi
mums būtu aktīvi ienaidnieki, paslepus jau viņi var vīstīt

dūres. Par draugiem viņi mums nekļūs nekad, lielākais,

kāda grupa no viņiem, tā ap Balodi. Bet tādas pret mums

vērstas denunciācijas no jauno puses gan ir visai nepatī-
kamas. Tātad būt labās attiecībās ar viņiem. — Šī vēs-

tulīte, ko tagad Tev rakstu, gan būs pēdējā, vēlāk tās

Rīgā Tevi vairs nesasniegs. Mīļvienīgo saldumiņ, debes-

tiņ, mīļsapnīt, drīz tikšanās, drīz tikšanās — mīļa un

lielām pūkām. Turies vesela un pūkīga! Bučiņas no pašas

puisīša, mīļi, mīļi.

189.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 27. septembrī (10. oktobrī)

915/31/27 Tikšanās putniņ!

Manu saulīt, manu vissaldāko mirdzdzirkstelīt, visma-

zāko Sirdsiniņ! Te nu es sāku atkal rakstīt, pēc tam kad

jau vairāk nekā nedēļu biju pārtraucis, jo domāju, ka Tu

25. septembrī jau sen esi izbraukusi. Būtu Tu, vienīgo
dvēseles dzīlīt, tūliņ atsūtījusi mazu telegrammiņu, kad

redzēji, ka nevarēsi izbraukt 20., kā biji noteikti rak-
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stījusi, — es šīs dienas būtu rakstījis, nebūtu šeit bijis
tāda tukšuma bez prieka, proti, arī runcis mani beigu
beigās ir pametis un turas pie apakšstāva iedzīvotā-

jiem — sieviešiem, ari viņš izjūt tukšumu. Vēstulīšu

rakstīšana man bija kļuvusi par tādu nepieciešamību, ka

ka šī kopsakara trauslā pavediena pārraušana man bija
sevišķi smaga. Arī tagad es varu rakstīt tikai pāris die-

nas, jo Tu taču oktobra sākumā gribi izbraukt; manu

atklātni, kurā es Tevi lūdzu tūliņ telegrafēt, kad izbrauc,

Tu, domājams, neesi saņēmusi, es gribu Tevi sagaidīt
vēl arī Vjatkā, liekas, ka atļauju dos, tātad atkal tele-

grafēšu, ja no Tevis līdz 7. oktobrim nesaņemšu nekādu

ziņu; Tu saki, ka paliksi līdz oktobrim, lai saņemtu
honorāru par «Mēnešrakstu», bet. to taču būtu varējuši
atsūtīt arī šurp, mazo Iniņ, Tu esi par mazu, Tu nezini,

kā es Tevi gaidu. Bet es jau vēl pacietīšos, es jau varu

arī kaut ko izturēt — būt stipram un uzvarēt! Un vēl

kas: būt mīļam pret paša Iniņu. — Vēl varētu būt runa

ari par pāris darījumiem, kaut gan daudz jēgas jau tur

nav, šo vēstulīti Tu droši vien vairs nesaņemsi; no Plu-

tes es neesmu saņēmis nevienu vēstuli, tāpat ari no

Niedras. Ja avīze 1 ir tīri literāra, tad jau viņiem var ko

dot, citādi jāuzzin, pie kādiem uzskatiem tie turas. —

«Mājas Viesa» 34. nr. nedabūju. Vizuļa «Cittautu Raža»

ir atsūtīta, par to droši vien rakstīju. Viņš man lūdz par

to kritiku, es ari rakstīšu, bet tā jāievieto nevis «Dienas

Lapā», bet gan «Mājas Viesī» vai «Mēnešrakstā», kopš

«Dienas Lapā» strādā Balodis, tā kļuvusi tik tukša (daudz
neinteresantāka par «Vārdu»), galvenais, tik viduslaicīgi

tumsonīga, ebrejus vajātkāra un tautai naidīga, ka taisni

kauns lasīt. Pasaki to viņam pavisam atklāti, iepriek-

šējā gadā, kad viņš rediģēja, avīze kļuva labāka, turpre-

tim tagad daudz sliktāka nekā Zālītes laikā. Manis dēļ

vari to teikt Plātesam, jo pastāv briesmas, ka «Vārds»

izkonkurēs «Dienas Lapu», manas domas vari pateikt arī

Vidiņam, pasveicini viņu, esmu viņam rakstījis, sirsnīgi

pateicies par viņa mīļo sveicienu. — Ja Derīgu grāmatu
nodaļa iespiestu mūsu dzejolīšus, tas būtu ļoti skaists

panākums, par ko es it sevišķi priecātos. — Ir ari ļoti

skaisti, ka mazie mīļputniņi it visur nodibinājuši sakarus,

mīļmīļās kājiņas ir visur skraidījušas tā, ka pat zābaciņi

saplīsa, šeit jāpašuj jauni, vēl skaistāki, kājiņas jāpa-
kašā un jāapmīļo,
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Vēstules 1. lappuses augšmalā pierakstīts:
1. Mazie mīlulīši brīnumjauki saslavējuši lielputniņa

pēdējo dzejoli, man tūliņ pēc tam uznāca patika ķerties
pie kāda dzejoļa (kas visu šo laiku nebija noticis), bet

biju vēl pārāk saguris, un tā tas palika atkal tikai aiz-

sākts. Es vienmēr teicu — mazie ir īsti brīnumputniņi.
Lielie arī citādi ir slinki, bet tagad jāstrādā pie Murger
un mazliet pie tieslietu jautājumiem. — Kolonijā iet juku
jukām; galvenās personas ir Spichens ar Peči, Soks iz-

daudzināts par slimu, pasludināts ārpus likuma utt. Peče

jūtas kā ģenerāliene un izrīko kā gubernatora madāma.

1. lappusē starp 1. un 2. rindu iestarpināts:
2. Virsū pārkaisītas bučiņas.

2. lappuses augšmalā pierakstīts:
3. Perhens no kasiera amata atcelts. Peče viņu agrāk

pielūdza un cēla debesīs, bet viņš, kā redzams, nepratās,
un tā no partijas nekas neiznāks, no šī mirkļa tad arī

sākas vispārējs naidīgums, jo mēs aizstāvam Perhenu.

Te daudz ko smieties, tikai žēl, ka Peče atkal izrādījās
par cilvēku, kuru esam pārvērtējuši. Bet toties laiks ta-

gad ir labs. Mīļajām sirdspūkiņām drīz jālido šurp. Pašas

puisītis gaida, mīļi, mīļi, mīļi.

Uz atsevišķas lapiņas rakstīts:

Ar naudiņu neskopojies, līdzi vest Tev nevajag nekā,

es domāju, ka ar to, kas pūkkabatiņā, Tu neiztiksi, bet

pūkkabatiņā piebrieduši pavisam pilna. Mammai atstāj
vairāk, lai tad vēlāk atkal nevajadzētu tūliņ sūtīt. Ko

tad tur var darīt, ja Zālīte naudas vietā grib dot pulk-
steņķēdi? Es gan biju domājis, ka lielputniņš mazajam
mīļputniņam pats nopirks ir pulksteni, ir ķēdi, bet neiz-

devās jau pats pirmais mēģinājums ar mazo pulkstenīti,
kura labošana maksāja vairāk, nekā tas pats. — Vai na-

baga māmiņa atkal nav kļuvusi slimāka? Kā gan viņa

bez Tevis iztiks? 2ēl, ka Tu viņu neesi nodevusi kādā

pansijā, tā Tu pati tikai pastāvīgi uztrauksies, jo tās tu-

vumā nebūs neviena draudzīga cilvēka. Nezinu arī, kā

ar Tavas pašas veselībiņu. Ļoti baiļojos, kad Tu veselu

nedēļu pēc 20. mani atstāji bez ziņām, neatsūtot tele-
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grammu: domāju, ka aizbraukšana kavējās slimības dēļ,

jo Tu taču gribēji braukt reizē ar Zālīti, noteiktā dienā.

Un tad, kad pienāca telegramma, tur arī nebija parastās
mīļās piezīmes: 3Aopoßa. — Tikai vēlāk pūkkartītēs no-

skaidrojās iemesls: jāgaida uz oktobra honorāru. Tagad
jau ātrāk kā pēc divām nedēļām es nekādā ziņā neda-

būšu vēstis par Tavu veselību; gaidīt! [Turpinājuma nav,]

Atsevišķās lapas augšmalā pierakstīts:

bet vai atceries, kā labais dzeltenais ķepurojās, kad va-

jadzēja gaidīt, līdz kundzīte tam nogriež skrimstalu; viņš
ne tikai mētājās, bet arī skrāpēja. Par to es, protams,
nedrīkstu ir domāt: neesmu tik dzeltens un labs, vis-

pirms — ne tik labs, jo dzeltenumā jau es tieku tam

līdzi.

190,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1901. gada 28. septembrī (11. oktobrī)

28/31/914 Manu vissirsnīgāko, vissaulaināko, mīļvienīgo,
šodien atkal rakstu kartīti, jo man ir nojauta, ka Tu

nepavisam tik drīz vēl neizbrauksi. Vakar pēc ilga laika

uzrakstīju vēstuli, pēc tam kad apmēram 10 dienas neko

nebiju rakstījis, jo Tu teicies 20. izbraukt. Tā kā Tu šo-

dien raksti, ka gribētu Latviešu teātrī noskatīties prēmē-
tos gabalus un tā kā Tu šā vai tā gribi izbraukt tikai

oktobra pirmajās dienās, tad es, dvēselīt, baidos, ka Tu

izbrauksi tikai pēc otrās trešdienas, tas ir — pēc 10. ok-

tobra. Galu galā, es baidos bez iemesla, bet esmu ļoti
iebiedēts, man šķiet, ka vajadzēs gaidīt vēl veselu mēnesi.

Es sev liekos līdzīgs Berlīnes birģermeistaram Kiršneram,

kas gaidīja uz savu apstiprināšanu, galējos momentos no-

nāku pat līdz Ahasveram, jūdiem, kuri gaida mesiju. Bet

par jūdiem jau pie Jums vairs nedrīkst runāt, Balodis tos

apēd ar ragiem un nagiem. Šodien es lasu arī nožēlojamo
atbildi Teodoram1. Vai tad tagadējā agrārā, antisemītiskā

«Dienas Lapa» vairs ir jauno reprezentante???

Vismīļāko, sirdsvienīgo sirsniņ, izproti savu vientuļo

puisīti! Bučiņas un pūkiņas, mīļi, mīļi.
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191.

Ā. ALUNĀNAM

Slobodskā 1901. gada septembra beigās vai oktobra

sākumā

Mīļo Ādolf!

Ziņa par lielajām sāpēm, kas Tev negaidot uzkritušas,

nupat tikai sasniedza mani. 1 Daudzi tūkstoši Tavu draugu
Tev būs izsacījuši savu līdzcietību. Šinī sēru brīdī Tu

jutīsi vēl karstāku visas tautas dalību pie Tevis nekā pat
toreiz savā goda dienā 25 gadu darbības piemiņai, 2 kad

arī man bija prieks Tev roku spiest. Pieņem arī tagad,
draugs, klusu rokas spiedienu, ja tas Tev var būt jel
drusku par remdinājumu. Tautas mīlestība dārgo aizgā-
jēju pavadīja nupat prom viņas [1 nesalasāms vārds] un

atgriežas tagad divkārt atpakaļ uz tēvu.

Saldu dusu mūsu vītušai lapiņai, paliec Tu sveiks vecā

draudzībā.

192.

P. GAILĪTIM

Slobodskā 1902. gada 27. Janvārī (9. februārī)

Ļoti cienīts Gailīša kungs!

Saņemat laipni grāmatu nodaļas vārdā manu lielo pal-
dies par lielo honorāru1

,
kādu man atsūtījāt caur Argaļa

kungu. Tāpat pateicos arī par laipni piesūtīto eksemplāru
«VilhelmaTelia». Zēl tikai, ka Nodaļai nebija bijis iespē-
jams dot man lasīt korektūru, jo nu ir dažas nepatīkamai
kļūdas. Pa daļai, gaidīdams uz korektūras lasīšanu un

tad uz «V. Telia» iznākšanu, es arī kļuvu Jūsu parād-
nieks vēstuļu ziņā; pa lielākai daļai gan mani kavēja Jums

rakstīt darbs un sirguļošana, un tas apstāklis, ka negribē-

jās nākt tukšām rokām. Tagad ir jau cik necik pasteigts
vieglākais darbs: dzejoļu (drukātu un nedrukātu) krā-

jums
2

,
kurš var tikt pilnīgi gatavs februāra mēnesī un ir

nodots atsevišķas grāmatas izdevumam, ne priekš rakstu

virknes3
.

Tad vēl būtu ātrāk gatavi dabūjami likumu tautas izde-
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vumi. [Tālāk teksts nogriezts.] Es nezinu, kādi šinī ziņā

Nodaļas plāni no agrākiem laikiem un uz ko viņa vēlējās

griezt sevišķu vērību, man būtu vēlējumi izdot priekš
tautas pašvaldības likumus: pilsētu un lauku pagastu un

speciāli: skolu, baznīcu, draudžu, lai pilsētu un pagastu
locekļi zinātu, kādas viņu tiesības, kā tās jāaizstāv un jā-

paplašina, tad agrārlikumi, kalpotāju un gājēju likumi

un beigās, it īpaši, likums par darba aizsardzību. No pri-
vāttiesību likumiem visvairāk būtu vajadzīgi Kurzemes

zemnieku likumi, vai nu visi (apm. 2 loksnes), vai tikai

mantošanas likumi (lasītāju Kurzemē jums, liekas, būtu

diezgan daudz, un tie spētu samaksāt izdevumu). Izdevu-

mus es domāju gluži nelielus, ar priekšvārdiem, maksa

par grāmatiņu 5, 10, 15 kap., varbūt pat 2—3 kap., visi

varētu būt vienā formātā, lai, kas grib, var savienot vaja-

dzīgos vienā sējumā.
Sīkāku jautājuma pārrunu man jāatliek uz nākošu reizi,

kad Jūs būsiet izsacījuši savas domas par šo plānu. Visam

izdevumam būtu ne tikai praktiski, bet arī audzinoši no-

lūki sabiedriskā ziņā. No Jums minētiem populāriem Vid-

zemes konventu un skolu likumiem vajadzētu laikam no-

derēt vienīgi praktikai, un tādēļ viņus varētu vislabāk

izdot speciālisti, latviešu mācītāju un skolotāju kungi.
No sabiedriskiem tematiem es gribētu vēl apstrādāt Krie-

vijas valsts satversmi un vispārējas valsts tiesības. Iz ci-

tiem arodiem negribu šimbrīžam uzskaitīt tematus, tur-

pretī no literāriskiem tulkojumiem 1903. g. varbūt Jūs

vēlētos Sofokla «Antigoni» vai Šekspīra «Henriju IV»,
kur komiskais aristokrāts Falstafs varētu tieši interesēt

mūsu publiku.

193.

R. BLAUMANIM

Slobodskā 1902. gada 12. (25.) februārī

Labais, dārgais draugs!

Tik labprāt es vēlētos Jums pasacīt kaut ko īsti mīļu

un, protams, šajā pašā dabiski jautrajā tonī, kas ir Jūsu

nobriedušās, apskaidrotās būtnes izpausme un kuru es tā

mīlu, bet te nu par nelaimi es izlasīju «Liter. Echo», un

visa vācu literatūras mietpilsonības nabadzība nolaidās
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pār mani. Sirds kāpj pa muti ārā, kad te nu uzsoļo
10000 lielā vācu rakstnieku armija, ar savu pelēko
straumi visu appludinādama; tajā nogrimst visas augstie-
nes, Ibsens ir nostādīts blakus kaut kādam literāram zosu

ganam, Zudermani šie 10000 nodzen līdz nāvei, jo viņš
iedrošinājās sev un radošajiem prasīt tārpa tiesības un

locījās. Viņš gan drīz būs miris vīrs, vēl jo vairāk tādēļ,
ka nav nemirstīgs. Kāpēc viņš arī apšaubīja viduvējības
diženumu? 10 000 ģēniju pret vienu talantu! Un tad zi-

nātne un politika! Visur tas pats tukšums un reakcija. Tik

reti jau es lasu laikrakstus, bet, kad to daru, tad vienmēr

saskāros ar to pašu riebumu.

194.

K. BALODIM

Slobodskā 1902. gada 15. (28.) februārī

15/11

1902. Ļoti godātais, cienītais Baloža kungs!

Jūsu mīļās rindas no 1. februāra saņēmu tikai šodien,

š. m. 15. dienā, kamēr, piemēram, laikraksti pienāk ļoti
regulāri 9., 10. dienā. Es tūliņ telegrafēju, ka esmu ar

mieru pārstrādāt saskaņā ar godalgu konkursa 12. §. Gri-

bēju piezīmēt tikai to, ka vielas izvēlē cieši pieturējos pie
1. § : «Lugai jāir iz tagadnes dzīves un jāsaskan ar attu-

rības ideju, resp., jāveicina atturības principu atzīšana.»

Luga nerunā pretī atturības idejai, un vienīgi to «Ausekļa»

kungi var prasīt, vismaz juridiski. Bez tam esmu pilnīgi

pārliecināts, ka šinī ziņā varētu arī piesieties žūpošanas

posta naturālistiskam tēlojumam, jo arī Zolā esot pave-

dinājis uz netikumību. — Tagad lūdzu Jūs, kā jau arī

mana sieva Jums rakstīja, «Donu Kihotu» 1 nekādā ziņā

neiespiest, iekams to nav laidis cauri dramatiskais cen-

zors; citādi skatuves panākumi jau no paša sākuma ir

pilnīgi izslēgti. Lai drīzāk paietu garām Haribdām2
un Jūs

šo darbu aprīlī, tātad jaunajā gada ceturksnī, varētu uz-

ņemt «Mājas Viesa Mēnešrakstā», tad es gribētu lūgt ar

Jūsu drauga Besera kunga starpniecību iesniegt to cenzo-

ram. Bez dramatiskās cenzūras atļaujas es to vispār ne-



380

gribu iespiest. Tātad nosūtiet lugu vai nu tūliņ cenzoram,

ja «Auseklis» tam piekrīt, vai atkal man, lai es to varētu

pārstrādāt pēc «Ausekļa» norādījumiem. — lespiežot Jūs

atzīmēsiet, ka tā ir prēmēta. — Izņemot «Zārkā», kas bija

iespiests, kad «Pēterburgas Avīzes» vēl nebija tik perso-

nīgi uzstājušās pret Zālīti, mana sieva nav neko rakstījusi
«Pēterburgas Avīzēm», un «Atriebēja» tātad paliek «Mā-

jas Viesa Mēnešrakstam». — Jūs pamēģiniet pēc kāda

laika to atkal dot, ja neiznāk, mums būs zaudējumi. Sa-

ņemiet mūsu labākos sveicienus.

Jūsu padevīgais J. Pliekšāns.

Vēstules apakšmalā pierakstīts:

Dramatiskajam cenzoram luga jāsūta divos eksemplā-

ros, lūdzu to pārrakstīt uz mana rēķina.

195.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 10. (23.) martā

Manu sirds mīļoto dvēseles Iniņ, šos divus mužikus1

nosūtu, lai Tev pateiktu, ka šodien pie Tevis aiziet ari

ierakstīta vēstule. 4 kapeikas, šķiet, ir nevajadzīgi izmes-

tas, bet šeit nav citas markas, un dzeramnaudai taču šā-

diem zemniekiem ir jābūt. Līdzi nosūtu daudz mīļu, saldu

bučiņu, mīļi un labi arī. Puisītis, mīļi, mīļi.
10.ļllī 753

196.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 10. (23.) martā

753

10 Tūkstošskaistumiņam.

111 Manu sirdssvētumiņ, manu mīļoto, saldo dvēselīt,

kas tik tālu aizrauta no pasaku mājiņas svešos ļaudīs. Vai

tu vesela aizbrauci galā? Vai neesi ļoti slimiņa un no-

gurusi, un bēdīga? Jābūt mīļai, ne bēdīgai. Dieniņu skait-

lis, kad mēs tikām viens otram atrauti un kad Tu izbrauci,
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lai cīnītos par mums, bija labs. Skaitlis ir tāds pat kā

Romas dibināšanas gads 1
,

tas nozīmē stipriem būt un uz-

varēt! Tu taču mīli, zeltprieciņ, šādas pazīmes un tici sap-

nīšiem un tamlīdzīgi, arī ar to es varu Tev pakalpot. Rītā,

kad Tu aizbrauci, ap pulkstens pusdesmitiem, es biju
nolicies gulēt un sapņoju, ka cīnos ar dažādiem preti-
niekiem un tos visus pieveicu. Es spēšu savaldīties, lai

gan šoreiz šķiršanās bija vissāpīgākā. Es biju noguris līdz

nāvei, bet es nevarēju gulēt, un tā uzbudinājums gluži
vienkārši gribēja mani pieveikt, bet pēc kulminācijas
nāca reakcija un es iemigu, un jūtos samērā labi. Stipriem
būt un uzvarēt! Šīs pēdējās sāpes nedrīkst būt veltīgas.
Tagad, pēc tām, jānāk mieram un jaunradei. Rūpējies
tikai par savu veselību, manu dziļdvēselīt, tas ir pirmais,
tad jātop visam pārējam. Es rītos tūlīt uzsāku norīvēties,
tīru arī zobiņus, dzeru pienu ar kakao. Šodien biju pie
Šokiem uz pusdienām, [tās] gatavo visai vāji, slikti salī-

dzinājumā ar mūsējām. Edu atstātās, laipni dotās konfek-

tes. Runcis ir ļoti nemierīgs, ņaud pēc kundzītes, kas sle-

pus iedeva labākos kumosus. Aiz tīrām sirdssāpēm viņš
ēd ļoti daudz, tā ka man ir tīrais posts. Viņš sēž uz galda
un vēdina ar asti vienu sveicienu, vēl vienu, un vēl, un

vēl, tas tātad laikam nozīmē, ka viņš sūta tūkstoš svei-

cienu. Tagad šeit ir pilnīgi kluss, bija jau kluss arī agrāk,
bet nu ir tā, it kā klusā istabā vēl pēkšņi apstātos tikšķēt
sienas pulkstenis. Bet būs jau atkal labi, stipriem būt un

uzvarēt! — Es šeit atradu Tavas atzīmes par Zālīti un

tagad sūtu tās līdzi, šo to norakstīju: I Kompromitējoši
raksti: 1) Par krogiem

2
, 2) Aleksandra piemineklis

3

,
3) Jē-

kabmuiža, 4) Vaļējas vēstules, 5) Vintera raksti. Maliešu

Jānis. Deglava ceļojuma vēstules (pastāvīgi alus un desi-

ņas). II Nekādu vienotu uzskatu, pastāvīgas pretrunas:
laikraksts aizstāv būrus, pēkšņi Zālīte raksta par labu

angļiem. Blaumaņa «Saldenā pudele» tajā pašā numurā

slavēta un nosunīta. Agrārie jautājumi. Ebreju zākāšana.

Galma ziņas speciāli. 111 Nekādas vienotas vadības: katrs

savā nodaļā raksta, ko grib, neskatoties uz to, vai. citās

nodaļās netiek pārstāvēti gluži pretēji uzskati. Tur nav

redaktora. Zālīte pat nedzīvo Rīgā, un, ja viņš tur ir, tad

viņš nespēj dot nevienu vadošu domu un padomu līdz-

strādniekiem, kas un kā tiem jāraksta. IV Visi Zālītes pa-
sākumi ir cietuši neveiksmi: dziedāšanas svētki, vēlēša-

nas, rakstnieku fonds, «Dienas Lapā» izsludinātais ceļoša-
nas fonds4

,
Zālītes paša prēmijas. — Viss laikrakstā nāk
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pārāk vēlu (piemēram, Kosacki) un tad tiek nomīts pla-
kans. Svarīgākie notikumi Krievijā netiek nemaz piemi-
nēti, vispār krievu laikraksti pilnīgi ignorēti. — Plātess

40. numurā minēts kā blakuspersona: daktera siltumā sil-

dījās
5
.

Zālītēm ir tikai pretinieki, neviena vienīga piekri-
tēja. Te es mēģināšu atzīmēt, kas, apmēram, būtu nepie-
ciešams, lai celtu «Dienas Lapu». Izstrādāt detalizētu pro-

grammu, ielaisties sīkumos es nevaru, ja neesmu tur uz

vietas, pasaki to Plātesam. Pats galvenais, ir nepieciešama

laikraksta vienota vadība. Tagad Zālīte nemaz nav tur,

un viņam nav nekādas jēgas par šo uzdevumu. (Viņš
saka: «Man visas pārliecības svētas.6

» Bet no pretrunīgām

pārliecībām iznāk putra, un viņš aizmirst, ka pirmām kār-

tām viņam pašam vajadzētu savu pārliecību, tā ka varētu

sacīt: «Man mana pārliecība svēta.7» Publika mana viņa

nenoteiktību un svārstīgumu.) Viņam nav arī autoritātes,
lai savu pārliecību realizētu, viņš ir kļuvis smieklīgs.

Laikraksta uzskatu vienotību (tikai ne neiecietību: jāuz-

klausa citu uzskati, bet jābūt arī pašam saviem!) var sa-

sniegt ar to, ka galvenie līdzstrādnieki savos pamatuz-
skatos saskaņojas vai nu ar galvenā redaktora starpnie-
cību vai konferencēs. Krievu laikrakstiem lielākoties pat
ir laikraksta koleģiāla vadība. Katrā ziņā līdzredaktoriem

jātiek pieaicinātiem pastāvīgās apspriedēs par laikrakstu.

Patlaban par galveno redaktoru vislabākais būtu Balodis

ar dūšīgu līdzredaktoru kolēģiju (tātad nekādu Vinteru,

nekādu Maliešu Jāni (Gruzīti??)). Zālīte pēc tam vairs ne-

drīkstētu iejaukties, lai viņš vada vienīgi «Mājas Viesi»,

«Mēnešrakstam» jānāk citās rokās. Zālīte ir izspiedis visus

īstos rakstniekus, tagad tur ir tikai diletanti un papīr-

kurvja skrīveri. Tik ilgi, kamēr paliks Zālīte, atpakaļ ne-

nāks neviens. Zālītes pēdējā prēmija «Mēnešrakstā»8 ir

skandāls. Tā nav nekāda talantu sacensība, bet draudzības

sacensība par Zālīti. «Dienas Lapas» programma: pirmām

kārtām — tautas izglītība un apgaismība, tātad: zinātņu

popularizēšana par: dabu, tiesībām (līdz šim bijis gandrīz

pietiekoši), saimniecību (nedrīkst būt nekādas tautai nai-

dīgas agrārijas, nekādas kūdīšanas pret tautībām, kā vā-

ciešiem, ebrejiem utt, nekāda asiņaina diletantisma, kā

Deglava tautsaimnieciskie šļupsti, Vispārīgus tautsaimniē-
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čības pamatjēdzienus tautai pasniegt tiešos, īsos apcerē-

jumos, tomēr atturoties no neobjektivitātes un naidīguma

pret tautai draudzīgiem virzieniem.). Apgaismot tautai tās

tiesības, aplūkot praktiskus jautājumus, no kuriem tā

redz sev tiešu labumu. Veicināt skolu lietas (īpašu no-

daļu), pieaicinot skolotājus, tad bibliotēkas, priekšlasīju-

mus (redakcijas līdzstrādniekiem izstrādāt pašiem). «Die-

nas Lapai» jābūt tautas izglītības avotam, ne svarīgāko

ziņu un jaunumu krājumam. Literatūra un māksla. Jāno-

tur tajā augstumā, kādā Tu tās esi pacēlusi. (Zālīte no lite-

ratūras un mākslas nesaprot nekā, tās jāvada spēkam,
kas sevi literatūrā pārbaudījis.) Vadītājam jābūt ar lite-

rāru gaumi un saviem uzskatiem. Jānodarbojas ar kri-

tiku, līdz šim tā atstāta novārtā. Grāmatu galds9 tagad

pavisam vājš. Tauta jāinformē par visām literārajām pa-

rādībām, jābūt īsām recenzijām par visām latviešu grā-
matām.

(Perhens bija te, sēdēja ilgi un pārtrauca manu domu

pavedienu. Ir arī vēls, bet es gribu pabeigt.)
Dzimtenes politikā nekādas polemikas, ne smagas, ne

garas pļāpāšanas, kā to paradis Zālīte. (Redaktora persona

nedrīkst koncentrēt polemiku vienīgi uz sevi. Tas ir kom-

promitējoši, ja debatē, vai redaktors, kā tas ir ar Zālīti,

ir spējīgs vai nespējīgs, nolicis eksāmenu vai ne. Un viss

šis doktora jautājums laikrakstam ir tikai skandāls.) «Die-

nas Lapa» grib vietējo iedzīvotāju apvienošanos, sapra-

šanos starp vācisko un latvisko elementu, tas nav sasnie-

dzams ar tukšām frāzēm par «tīru cilvēcību». Šim nolū-

kam vajadzīgas pozitīvas zināšanas, pozitīvs darbs.

Tautības izveide, izglītības līmeņa pacelšana, ievadī-

šana jaunā laikā, virzošo faktoru un vadošo ideju izpratnē.

Tautas dzīves līmeņa kulturāla pacelšana: rūpniecība,

tirdzniecība, satiksme.

levadraksti: dienas jautājumi, īsi, interesanti, pamācoši

(ne Maliešu Jāni un Vinteru, arī ne garas, sausas skaitļu
rindas, tās interesē tikai speciālistus). Vairāk juridisku,
praktisku jautājumu. — lekšlietas. Krievijas notikumi līdz

šim pārāk atstāti novārtā. Lauku korespondence tagad

bez jebkādas izvēles, tikai kails balasts. Izvēlē jābūt sis-

tēmai, jānorāda, par ko rakstīt: ne kailas informācijas, bet
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materiālu dzimtenes pazīšanai: lauksaimniecības, lauk-

strādnieku, sabiedriskās dzīves stāvoklis; biedrības, kases,

izglītība, budžets, komunālā politika, interešu pretišķības,
saimniecības veida maiņa un tamlīdzīgi. — [Nodaļa] «Ar-

zemes» līdz šim ir laba, tikai jāizvairās no naidīgas no-

stājas pret tautai draudzīgiem virzieniem, no nacionāla

naida, lielgruntnieku, vācu baronu interešu aizstāvēšanas,

tiem jau pietiekoši daudz aizstāvju vācu laikrakstos. —

Vietējām ziņām līdz šim nav pievērsta ne mazākā uz-

manība. Nepietiekoši pieaicinātas biedrības biedrību re-

prezentācijai. Ziņu dienestam jāstrādā ātri (tagad dau-

dziem laikrakstiem ziņas bieži ir agrāk). Reportieri jā-
instruē un jāspecializē. Aprakstīt lielākās fabrikas (īsumā),
lai laikrakstam pievilktu to personālu. Sevišķi ņemt vērā

fabriku dzīvi, tādēļ ka no šīm aprindām daudz lasītāju.
Redakcijai sarīkot intervijas, pārrunas ar pazīstamām vai

šobrīd bieži pieminētām personām. Stāvokļa pārbaudes,

piemēram, maiznīcu (turku maiznīcas netīras), lielo resto-

rānu, tautas virtuvju, tramvaju un elektriskā dzelzceļa

strādnieku un personāla, slimnīcu. Ziņojumi par ikdienas

darba tirgu (kur vajadzīgi strādnieki?). Pilsētas valde, tās

uzdevumi. Norādīt, kas tai būtu darāms, kur ietaupīt, kur

izdot. (Elementārskolu Rīgā samērā maz. Vakarskolas.)
Tiesu hronika līdz šim vāja. Lielie procesi bieži noka-

vēti vai pavisam noklusēti, mazās lietas sniegtas bez iz-

vēles. Cours 10
lapa (svarīgāko vērtszīmju izlase) sniegta

pārāk reti.

Tagadējie redakcijas izdevumi 3 laikrakstiem:

Zālītēm 300 Kolēģijai 80 «Mājas Viesis»

70 50 «Mēnešraksts»

«Dienas Lapai»
vienai pašai 60 70 «Dienas Lapa»

redakcijas 65 70 —

izdevumu, 60 70

apmēram 5500 80 70 —:
635 mēnesī 410

Tagad esmu ļoti noguris, mīļotā, sirdsvienīgā, esi vesela,
neesi bēdīga. Stipriem būt un uzvarēt!

Vēstules 1. lappuses augšmalā pierakstīts:
Viss apkārt nokaisīts ar daudzām mīļām bučiņām un arī

pūkiņām.



Rainis 1905. gadā



Aspazija 1903. gadā



Dzejoļa «Šī dzīve bij tukša» rokraksts



Aspazijai adresētā atklātne

Raiņa istabas zīmējums



Atklātne Raiņa rokrakstā, vācu valodā



Vēstules fragments ar istabas shematisku zīmējumu

Viena no Raiņa dzīvesvietām Slobodskā



Slobodskā Raiņa trimdas gados

Vecais pasts



Raiņa trimdas laika tulkotie darbi
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197.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 13. (26.) martā

13/751 1

111 Manu sirdsmīļoto dvēselīt, manas zilās ildziņas,
šodien saņēmu pirmo mazo, smaržīgo pūkkartīti un esmu

kļuvis tikpat mīļš un drošsirdīgs kā mazie zelta brīnum-

mīļputniņi. Tik daudz spēka dod viena tāda maziņa, dros-

mīga kartīte, es tagad nevaru Tev nekā atlīdzināt un laba

darīt, pat ne dziedināt nabaga sasisto dibentiņu. Bet tik-

šanās jau būs drīz. Tas man ir no Tevis: jau tagad es

domāju par drīzu tikšanos. Šeit lietas iet savu parasto

gaitu. Aizvakar es Tev aizrakstīju garāku vēstuli, apdro-
šinātu, pirms tam vēl vienu skatu karti. Vakar es nerak-

stīju nekā, biju nobēdājies, bet viss atkal ir labi un braši.

Runcis palīdz daudz: uztur kārtībā saimniecību, neļauj
man par daudz strādāt, nodzēš tad ar asti to «daudz par
daudz». Līdz šim mēs vēl godīgi barojamies kopā, bet

viņš pastāv uz to, lai dabūtu savu atsevišķu galdu: uz

manējā esot pārāk maz skrimšļu. Pienu viņš necieš, desa

tam bijusi nebijusi, rītam es pasūtīju runču gaļu. Saim-

nieka meita cep man cepeti, šodien ir pat zivis. Viņa ir

ļoti pretimnākoša meiča, iepirkušies arī gluži lēti: sviestu

par 25, miltus par 4 [kapeikām]. Cepšu trauslos cepumus.
Bet ar Šokiem man ir tīrais negals: viņa grib uz vasarnīcu,

bet pati negrib to izraudzīt, sūta vīru — tas neiet, nu man

jāiet vismaz līdzi. Lai dievs nedod tādu sievu! Tev ir pil-
nīgi taisnība, Iniņ, «Viņpus laba un ļauna» ir šeit, es to

noglabāju. — Visi ļautiņi ir ļoti laipni, liek Tevi sveicināt.

Kāds klients man iedeva 1 rubli. Es katru dienu veicu

1 loksni «Montē Kristo». 2
Pūkīgi un mīļi, mīļi, mīļi, saldo,

vienīgo Iniņ.
Tavs puisītis.

198.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 20. martā (2. aprīlī)

743 20.111 Manu zeltprieciņ, sartziediņ, sirsnīgo, sirsnīgo
pūkiņ, šodien gan ir sēru dieniņa, nevienas mīļkartītes,
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bet tomēr braši. Taču arī citādi neizdevusies diena. Gri-

bēju rakstīt vēstuli, kā mazie, saldie sārtziediņi nobūra.

Nosēdēju visu pēcpusdienu, bet biju tik slinks, ka vēstuli

pat nepabeidzu. Tātad jāupurē vēl viens vakars. Vēstuļu
rakstīšana tiešām ir mokas, un, ja vēl nebūtu tik mīļa

pūkgaliņa, kāds ir, tad vēstules nerakstītu nemaz. Tomēr

esmu priecīgs, ka vismaz rīt būs kārtībā. Runcis arī nav

lāgā pierunājams uz šādām vēstulēm, nenāk uz galda pa-

līdzēt. — Šodien atbrauca viens jaunais, strādnieks. —

Mums jau ir 5 grādi silts, ļauju nedaudz kurināt. ■— Ro-

māna
1 tulkošana tomēr ir visai garlaicīga, sevišķi, ja ap-

domāju, ka priekšā vēl veselas 32 dienas. Tas nav grūti,
bet ļoti notrulinoši. Varbūt ir redzama kaut kāda cita

izeja, es gaidu ziņas. Vakar gan saņēmu ziņu, apstipri-
nošu, no Gulbju jaunekļa,

2 bet nav nekā droša. — Es ļoti
uztraucos, kādā stāvoklī Tu atradīsi māmiņu, kāda ir Tava

veselībiņa, kā Tu esi iekārtojusies. Bet man tikai pacietīgi

jāgaida, vismaz vēl vienu vai pusotras nedēļas. Es mieri-

nos tikai ar to, ka no Tevis nav pienākusi neviena tele-

grammiņa ar ļaunu ziņu, Tu taču tad, protams, būtu sūtī-

jusi. Vismīļāko, vienīgo sirdsmutiņ, tikai labi rūpējies
par sevi, turies vesela, «stipriem būt un uzvarēt» tad jau

neizpaliks. Es esmu vesels un pūkīgs. Daudzas mīļas, pū-
kīgas bučiņas visur uzkaisītas, mīļi, mīļi no pūkpuisīša,

mīļi, mīļi, mīļi.

199.

T. ZEIFERTAM

Slobodskā 1902. gada 22. martā (4. aprīli)

Ļoti godātais, mīļais Teodora kungs!

Jūsu laipno sūtījumu «J. R.» V 1saņēmu ar daudz pal-
dies un līdz ar to Jūsu tik mīļo, sirsnīgo vēstuli, kas mani

pārsteidza kā silta diena Slobodskojā marta mēnesī, kad

pirmo reiz met nost kažoku un redz no jumtiem lāsojam.
No Jūsu vārdiem dveš tāda dziļa, īsta līdzdalība, ka tiešām

neviļus nokrīt katra atturība kā kažoks, kuru citkārt aiz-

pogā līdz kaklam cieti. Jūs esat tik mīļš savā atzinībā,

gluži kā vecs draugs, kas tevi pazīst un saprot un kura

vārdiem pielieci pilnu svaru, jo zini, ka paļa še nav aiz-

skārums un uzslava nav glaimi. Saprast ir lielākais, it
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sevišķi priekš kritiķa, jo galu galā kritika nav nekas cits

kā saprašana. Žēl, ka mūsu ceļi agrāk šķīrās un mēs tuvāk

nepazināmies, man nav tiesības Jūs saukt par draugu.
«Cietu roku darināts mūžs», Jūs esat pirmais, kas mani tā

sapratis; jā, es «selfmademan»2
,

šī vārda jauna nozīme, —

kad ilgus gadus ciešot redzēju, ka citi man, pat sev, ne-

spēj līdzēt, tad es pats to darīju. Laiks bija pienācis, vaja-

dzēja jaunu dzīvi dzīvot, ko neviens nezināja, tādēļ tās

šaubas un sāpes. Vajadzēja līdzēt ne ar pamācībām, bet

ar visu savu dzīvi, dziļi dzīvot un saprast. Jūs to izsakāt,

ka mana dzeja nav nekas cits kā mana dzīve. Kā mūsu

mīļie tautieši saprata un dzīvoja šo jauno dzīvi? Viņi dile-

tēja: ņēma to lietu no vieglākās un patīkamākās puses,

dzirdēja vārdus un runāja tos pakaļ, ja kliedza vēl dik-

tāk, uzķēra domu noskaņas un uzpūta tās par skaļām frā-

zēm. Frāze un asiņains diletantisms, kā vāciets saka, valda

visur: sabiedriskā dzīvē un avīžniecībā (cf. Zālīts), rakst-

niecībā, skatuvē, dzejā, kritikā, visur, visur. Jūs sakāt:

grūta dzīve še man nomalē; jā: viens, «nekur nav kur

pieķerties» kā tik pie sevis vien, sevisapziņa tad ir vie-

nīgā zāle — Jūs to laikam dziļi zināt un jūtat — bet šī

zāle rūgta, — tad vēl: esi pienaglots pie darba sola, gadi

jāupurē maizes darbam, savs darbs guļ nedarīts — tas ir

vēl rūgtāk, jo savu darbu nedarīt ir nedzīvot, gadiem ilgi
nedzīvot! pat nav ne īsti laika vēstuli uzrakstīt... Jā,

grūta ir dzīve, bet viņa draud tikt traģiska, kad dzimtenē,
kura ir visu centienu, visu cerību saule — nomalniekam

vēl vairāk nekā tuvieniešiem —, kad dzimtenē īstas dzī-

ves vietā ir diletēšana un domu vietā frāzes. Tad draud

zust viss un tu esi tik tāli un nevari neko palīdzēt glābt.
Tā ir tā traģika; vientuļa dzīve še dod vienu labumu:

tikumiski un garīgi tik augstus biedrus, kādi vispār būs

tik nākotnē. Šī diletantisma dēļ, protams, galīgi nav jāiz-
samist, bet viņš mūsu attīstību, gaitu uz apzinību stipri
un ilgi var aizturēt, jo šie «bezgala mazie» domā, ka visu

jau sasnieguši. Visskaidrāki piemēri būtu sabiedriskā

dzīvē, politikā, bet tas mani novestu par tālu, priekšmeti
par plašiem; ņemsim Jūsu speciālarodu — kritiku. Kādi

te ķēmi tīrumā saradušies! Jūs neesat vairs kritiķis, to

saka aktiers kupleists Alunāns un pierāda to ar doku-

mentiem iz pagājušā gadusimteņa! 3 Par «J. R.» nāk «D, L.»

gari, gari, sekli, sekli pačalojumi — tā esot kritika! Pie

Vizuļa es vienu reizi atradu kritiķa instinktu, bet nu viņš
nekā negrib zināt, bet par visu spriest, un nu var simts
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reizes meklēt un kritiķa instinkta pie viņa nereiz neatrast,

Es maz tagad tādas lietas lasu, bet atdūros pie viena, kurš

diletantismu pacēlis par principu un neapzinību par pirmo

un galveno liela dzejnieka zīmi, pēc kuras jācenšas! Visa

pasaules vēsture iet no neapzinīgā uz apzinīgo, viņš grib
atpakaļ. Jūs arī laikam būsat lasījuši «Burtnieku», kur

V. E. raksti par mani.4 Arī Jūs atrodat pie viņa maz dzi-

ļuma, daudz frāžu un vainu uz to ne vien tik nopietnas

gribas trūkumā. Man viņš taisni pārmet, ka es pārāk ap-

zinīgs, — tas ir tipisks diletanta spriedums. Viņš citādi

laikam lāga zēns, man viņš apliecina cienību vislielākā

mērā, atzīst arī, ka es gluži jauna, neparasta parādība, bet,

kā jau diletants pēc dabas, šo neparasto, nesaprasto, neap-

tverto parādību spiež tūdaļ savā šablones Prokrusta gultā.
Viss raksts tāds nesagremots tapinātu domu juceklis, ne-

viena skaidri saprotama teiciena, ne graudiņa sava paša

prāta, daudz pretenzijas, necik loģikas! Vai viņš tik ne-

turas par simbolistu? Tiem loģika nekrīt svarā, bet kriti-

ķis bez viņas neiztiek; beletristikā vēl publika reizēm uz-

skata muļķību par oriģinalitāti, kritikā nekad nē. V. E.

svin taisni nezināšanas un greizu spriedumu frāžu orģijas
(ko pie viņa nozīmē «orģija»??); viņš pārmet man pat pār-
liecību kā ko kaitīgu, pēc viņa: godīgs cilvēks nevar būt

liels dzejnieks; man trūkstot tautiska problēma!? (laikam

tautiskuma?), bet par mani teikts vārds: latviešu valodas

atjaunotājs! Tautiska ir man dzeja un valoda vairāk nekā

jebkura, viņa gandrīz nav tulkojama, ja varbūt tauta

viņas vēl nesaprot, tad jau vistautiskāko vācieti Goethi

vācu tauta vismazāk lasa un saprot vēl pat tagad. Viņa

kombinācijas par manu attīstības gājienu gluži naivi ne-

pareizas. Iznāk, ka es kāds rūķis, rūpīgi gludinu savus

darbus, ■— patiesībā gandrīz viss ir bruljonā
5
, nepārrak-

stīts sūtīts drukā, kad es būtu tik «rūpīgi» strādājis, kā

tad es būtu paspējis sarakstīt veselu bibliotēku? «Līrs» ir

vienā mēnesī sarakstīts, un Jūs viņu tomēr atrodat par

labu («trimdas» paskaidrojums nav no manis; vispār visi

«nesaprotamie» vārdi ir Ulmanī6 iekšā, vai tik grūti pa-

šķirstīt? — arī «dust», resp., «sadust» —, man kauns lat-

viešiem paskaidrot viņu pašu valodu, laiks būtu beigt

prasīt un uzstāties, lai latviešu valoda ir nabadzīga; viņa

ir bagāta, un kas viņas neprot, lai mācās, bet lai nelielās

ar savu nezināšanu un nabadzību. Tā, tāds ir mans uz-
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skats; V. E. to sauktu par netaktisku.). Es esot pacēlies

no diletantisma pa trim pakāpēm (kādām? viņš nesaka),

Zvārguls pārlēcis — zināms, viņš jau paradis pa skatuvi

lēkāt —, viņš «visorģiskākais» dzejnieks — kur nu citiem

aiztikt līdz viņa augstumiem, kas uz paceltiem dēļiem
dzied un vēl palecas? Ko arī nozīmē E. V. «dekadentisms»

kā pirmā pakāpe? Ja jau viņu saukt par pakāpi, tad par

pēdējo; laikam E. V. ar šo vārdu nav savienojis nekādu

jēdzienu, vārds pats par sevi diezgan smuks. Tāds nu ir

tad šolaiku kritiķis — diletants, reizē arī beletrists, kuram

priekš kritiķa amata liekas pietiekam tintes un labas gri-
bas un nederam zināšanas un pārliecība, un arī zināmas

takts jūtas, jo kas pats beletrists, tam nevajadzētu citus

beletristus kritizēt, publika citādi runā par konkurences

skaudību, bet V. E. man vēl taisni ieteic pašam kritiski

darboties, laikam pēc pazīstamas receptes visus citus no-

likt, lai taisītu sev pjedestālu; mums tāds piemērs ir. E. V.

arī ne vārda nesaka par to, ka jau attīstījusies vesela

mana skola, ka man pakaļ dzied visi jaunie dziedātāji
mūsu mežā tā formas, tā satura ziņā. Ar to godīgs kritiķis
būtu iesācis. Nē, Jūs esat vēl mūsu vienīgais kritiķis, —

diemžēl, priekš latviešiem, priekš manis par apmierinā-
jumu, no Jums dzirdēju pirmos atzinīgos vārdus, Jūs no-

saucat mani «par skolnieku, kaut gan reformatoru un lielu

domātāju», «Spītnieks» — mana sieva sacīja — Jūs dziļi

aizgrābis kā mākslas darbs, Jūs atzīstat manu dzeju vi-

sumā, «gabali no raiba un dziļa eposa», Jūs mani sapratī-
sat, Jūs sakāt, ka mani ilgi nesapratuši; es gaidīšu, es

gaidīšu vēl ilgāk, jo es ilgi dzīvošu, es tā gribu, man

pietiek gribas, un vēl ir daudz darba. Ja latviešu tauta

nediletēs, bet dziļi dzīvos, viņai ir liela nākotne; lai dile-

tanti viņu nevelk atpakaļ; vajaga lielam būt, lai lielu

darbu darītu, vajaga arī lielam būt, lai lielu saprastu; šis

pēdējais ir kritiķa uzdevums, es uz Jums ceru, Jūs to iz-

pildīsat. Uz to sveiki! Manas sirsnīgākās labdienas Jums

un Jūsu cienījamai kundzei, Jūsu J. Pliekšāns.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Jums taisnība, kliķes vīrs es nekad neesmu bijis un ne-

varu būt, kliķes aizgalds priekš manis par šauru. Kādēļ

es turos pie «D. L.»? Man «D. L.» ir kas cits nekā citiem,

es viņas pozitīvā virziena garīgais tēvs, to saka pat mani

ienaidnieki, un Jūs zināt, arī no pazuduša dēla negribas
atlaisties; atbildību par dēla parādiem, zināms, neuzņe-
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mos, t. i., par «D. L.» muļķībām utt. Arvien man dotas

cerības par labu progresīviem centieniem, ja viņas galīgi

nepiepildīsies, tad atliek tikai atkāpties un atstāt arī

«D. L.» viņas liktenim. — Es tagad esmu ļoti aizņemts ar

darbu priekš Der. nodaļas 7
, ja arī neko garāku, tad sīkāku

visādā ziņā gādāšu priekš «J. R.», tikai žēl, ka cenzors

man vairāk nekā pusi no visa rakstītā nostrīpo. Man Jums

vēl daudz kas ko būtu sacīt, bet jāatliek uz nākamu reizi,

ceru no Jums drīz sagaidīt atbildi. Kas iznāca no mūsu

rakstnieku palīdzības biedrības? Vai lūgums atraidīts?

Kas jauns notiek latviešu literāriskā pasaulē? Bet nu vēl-

reiz daudz mīļu, sirsnīgu sveicienu no Jūsu J. Pliekšāna.

Vai Jūs atļautu Jums dāvāt kādu darbu?

Slobodskā 22/111 1902.

200.

A. GULBIM

Slobodskā 1902. gada [22. vai 24. martā)

Ļoti cienījams Gulbja kungs!

Jūsu mīļo vēstuli no febr. 10. d. es saņēmu jau 21. d.,
bet manas sievas grūta slimība aizkavēja mani Jums tūdaļ
atbildēt un pateikties daudzreiz par Jūsu laipno priekš-
likumu

1
,

kuru ar prieku pieņemu: nekas man nevar būt

patīkamāks kā tāda noteikta, man mīļa darbība, kādu Jūs

man piedāvājat un kura, kā es gribu cerēt, nebūs velta un

pazudusi priekš mūsu tautas rakstniecības un vispār mūsu

dzīves līmeņa pacelšanas. Mans prieks ir jo lielāks, kad

es redzu, ka šinīs nedaudzajos gados kopš «Fausta» iz-

nākšanas modušies tik daudz jauni spēki, kas grib līdzi

strādāt — {sacīsim — Kolumba darbā: atvērt mums ja
ne Ameriku, tad Eiropu), manā pozitīvā darbā, atjaunot
latviešu valodu, pildīt viņu ar dzīvu saturu, cirst logu uz

Eiropu, un nebaidās, ja kāda skaida ielec pašam acīs; vis-

lielāks prieks, ka Jūsu personā beigās ir radies drošs, uz-

ņēmīgs, izglītots izdevējs, kas neskatās tik bailīgi uz tūlī-

tējiem, lieliem, vismaz pietiekošiem ienākumiem no izdo-

tām grāmatām, bet ar tālāku skatienu redz augstu vispā-

rēju mērķi, kurš ved no sākuma gan caur grūtībām un

zaudējumiem, bet pēc nedaudziem gadiem uz svētīgu un
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plašu, arī ienesīgu apgādības darbību, klasisks piem. ir

Pawlenkow. Vēlreiz pateicos par Jūsu man dāvāto uzti-

cību un izteikto atzinību, un nu pie darba, Jūsu plāna.

Vispirms, man liekas, Jums būtu nepieciešami vajadzīgs

izgādāt par atļauju uz saviem [Nobeiguma nav.]

201.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 24. martā (6. aprīlī)

739/24 Manu pūkrožsmaržiņ, varavīksnīt, tūkstošskais-

tumiņ, šodien šeit ir gan saulīte, bet skaistās krāsas negrib
tā īsti spīdēt un mirdzēt: jau trīs dieniņas bez pūkkar-
tītēm, un tad jau debestiņas apmācas, bet tomēr labi un

drošsirdīgi. Ir ļoti grūti, daudz grūtāk nekā pēdējo reizi,

bet vēl daudz vairāk spēka. Tas ir tiešām pārsteidzoši, cik

daudz var izdarīt ar savu gribu, pirmām kārtām — ar

sevi pašu. Mazu apņemšanos kārtības labad es tagad jau
bez sevišķām pūlēm spēju realizēt. Šodien atkal uzrak-

stīju vienu vēstuli, gluži tādā veidā kā mazmīļpūkiņa:
kārtībiņu. Gandrīz vēl vairāk es brīnos par to iespaidu,
kādu mani vārdi, bieži tikai mana parādīšanās, atstāj uz

ļaudīm. Es jau esmu grūti pieejams, noslēdzos, man pat
nav laika, bet viņi visi ieklausās, tiklīdz es runāju. Pēc

pāris dienām es viņus dzirdu izsakām manas domas. Tas

mani ļoti bieži ir pārsteidzis, uz kaut ko tādu es nemaz

nebiju sagatavojies. Es iesilstu ļoti drīz, t. i., es tiešām

runāju ļoti strauji, un viņi drīz apklust. Ja griba no ma-

zām dienām ir bijusi izglītota, ja tā vienmēr tiek vingri-
nāta un veidota, kas tā ir par briesmīgu varu. Es sāku

saprast, kas, piemēram, bija tāds Napoleons. Bez tam jā-
būt briesmīgi veselam. To mēs gribam, vienīgumiņ, mīlu-

līt, dziļsirsniņ! Rūpējies par sevi, turies vesela, mums ir

grandioza nākotne, lieliski uzdevumi. Posies, Iniņ, mūsu

lielajam darbam! Dažreiz mani pārņem nepacietība pār-
traukt darbu pie romāna, bet es nezinu, vai man tiešām

tūlīt būtu pa spēkam «Iliņš»
1. Prāts vairāk sliecas uz prak-

tiskiem plāniem. Man ļoti gribas zināt, kādi apstākļi Tevi

tur sagaidīs, bet vēstule pienāks ļoti vēlu, ceļi slikti. Esi

vesela un laba, un mīļa, rūpējies par sevi, pūkgaliņ! Tavs

puisītis sūta daudz mīļu bučiņu, mīļi, mīļi, mīļi.
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202.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 27. martā (9. aprīlī)

736/27 Manu zeltaino, līgano dieniņ, vissirsnīgākās zilās

ildziņas, šodien nav nevienas pūkkartītes, tukša dieniņa,

bet tomēr braši. Es arī mēģinu mierināties pēc Tava pa-

ņēmiena. Labajam, dzeltenajam runcis ir vēl grūtāk: pūk-
kartītes nesaņem nekad, jāizskrāpē pūkiņas sev pašam.

Viņš man šad un tad arī palīdz pie romāna tulkošanas. Tā

iet ātrāk, šonedēļ es, iespējams, vēl paspēšu tikt galā ar

pusi no grāmatas un tad varbūt pabeigšu jau tajā nedēļā

pēc lieldienām. Vienu nedēļu agrāk es atbrīvošos no

klaušu darbiem, šis briesmīgais apnikums tiem mazliet

līdzinās. Šī nu faktiski ir pēdējā reize, tādu darbu vairs

nekad nestrādāšu, tas cilvēku pilnīgi nokauj. Ātrāk tieku

uz priekšu, visu īsinot, savelkot kopā dialogus, tā pa lie-

lākai daļai viena lapiņa atbilst grāmatas lappusei. Arī tā,

man šķiet, ievilksies pāri jūnijam. — Vai Miržē uzņems?
Vai man tas jātulko tālāk? Ja tā, tad telegrafē, jo citādi

es pie tā nestrādāšu. — Jānis Asars Skrīveros noturējis
priekšlasījumu par «Meliem un to sekām».1 Visi secinā-

jumi no «Spītnieka», bet tas nav pieminēts. Noklusēt, bet

apzagt. — Rīgā Krievu teātrī ir jābūt bijušam skandālam.

Citādi šeit nav nekādu jaunumu, viss ir klusu. — Vai es

Tev rakstīju, kāds nomaldījies klients man iedeva 1 rubli?

Tas ir pirmais rublis, ko es šeit nopelnīju. Citādi klienti

nenāk. — Runcim es katru nedēļu pērku gaļu, bet viņš

vēl nav uzbarojies, sabojājies kuņģis, un viņam laikam ir

slepenas, iekšējas dvēseles ciešanas. — Bet pūksirsniņai
jābūt mīļai un labai, daudz jāēd un jāpūko sevi. Puisīši

arī ēd daudz, guļ labi un jūtas pavisam labi, tikai maz-

liet noguruši. Daudzas bučiņas un sapurināts aiz austiņām,

mīļi, mīļi.

203.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 31. martā (13. aprīlī)

732/31. 111 Manu vissirsnīgāko nomoda sapnīt, rožsmar-

žiņ, dvēseles pūkiņ, šodien esmu gluži pārsteigts, saņem-
dams mīļu, saldu rožkartīti. Šādas kartītes netiek ilgi aiz-
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kavētas, trūkst vēl tikai tās no 18. marta. Tiklīdz mana

saldā dvēselīte atpūtīsies, tā jau arī pienāks vēstulīte ar

jaunām ziņām, lai gan mums jau nekas sevišķi labs nav

sagaidāms. «Vārdā» tātad ir jauns personīgs ienaidnieks,'

zināms, ļoti nenozīmīgs cilvēks, bet ļaunā griba vien jau
tiek ņemta par pilnu. Tātad turies pa gabalu no turienes,

mīļpūkiņ. — Man ienāca prātā: vai Tu berlīnietei2 esi aiz-

rakstījusi? Laikam gan ne. Tas ir ļoti slikti, mīļo Pūkiniņ,

pie tā Tev nevajadzētu pieradināties, tas var ļoti kaitēt,

jā, tiešām kļūt pat bīstami. Es rakstīju, ka ir atrakstījusi
Anna Ķēniņa, žēlojas, ka Tu aizbraukusi neatvadījusies,
tas arī bija nelāgi. Kopš berlīniete atrakstīja, ir pagājušas
jau 4 nedēļas. Es Tev atgādināju viņai aizrakstīt, bet, ja
Tu to nedari, tad rakstīšu es, lai gan romāna tulkošana

mani briesmīgi nomoka. Vismīļāko sirdsvienīgumiņ, tas ir

labi, ka mamma pārnāk pie Tevis, varbūt tas būs lētāk,
katrā ziņā viņa nebūs tik vientuļa. — Šodien, rožu die-

niņā, es uzrakstīju rēķiniņu: 34 rubļi 20 kapeikas, ekstrā

izdevumi 14. 65 kap. Par vasarnīcu man būs jāmaksā
5 rubļi mēnesī. — Jaunais Bisnieka klubs3 vēl ir pārāk
nenoteikts, atturies no tā, nogaidi. — Ar labo dzelteno mēs

šodien stipri sastrīdējāmies teļa cepeša dēļ. Cepetis, proti,
ir strīdus ābols. Mēs abi to gribam tikai sev, un, kad es

gribēju sadalīt, tad viņš sadalīšanu saprata tā, ka nakti

viņš no tā ēdīs viens pats, bet dienā es ar viņu dalīšos.

Beidzās ar gurnu, ko saņēma viņš, bet man no gurna ne-

palika nekas. Viņš nedēļā apēd 4 mārciņas, es — 6, bet

viņam sen vairs nepietiek, man būs proporcijas jāap-
maina. Viņš ar asti to apstiprina. Tā tam jābūt, ja grib
dzīvot. Mīļsirdspūkiņ, manu vienīgo, vienīgo, turies ve-

sela, pūkīga un laba. Daudzas bučiņas no sava puisīša,
mīļi, mīļi, mīļi.

204.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 3. (16.) aprīlī

729/3. IV Manu sirdsvienīgumiņ, manas zilās ildziņas,
smaržīgo pūksaulīt, šodien gan nav nevienas vēstulītes,
bet tomēr mīļi un labi. Arī es vēl šodien nerakstu garāku
vēstuli, lai gan tik daudzas pūkiņas ir sastrēgušas un jau
sen vēlas aizlidot. Vismīļāko, vissirsnīgāko vienīgumiņ,
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mums ar dzelteno runci vienmēr ir ilgas jo Ilgas pārdo-
mas par kundzīti, izsūdzam viens otram savas bēdas, jo
vairs neviens mums slepus nedod labos kumosiņus, pār-

runājam visus atsevišķos gadījumus, cik labi bija toreiz,

kā kundzīte raizējās, kad dzeltenais reiz bija nokļuvis
sliktā sabiedrībā. Viss tiek atgādināts, it visam labais pa-
vēdina ar asti, un, kad mēs esam pavisam bēdīgi, tad sa-

bāžam kopā deguntiņus, tas kādu brīdi palīdz. — Es mo-

kos ar tulkošanu1
,

vēl atlikušas 300 lappuses, kuras es

gribu paveikt 15 dienās. Tev trūkst priekšstata par to, kā

man apriebies šis klaušu darbs. Ja es pa starpām arī kād-

reiz paņemu brīvu dienu, tad tomēr nespēju uzsākt neko

citu, dzejolīšus es, piemēram, nespēju, jūtos pārāk no-

guris. Taču rīt gribu mēģināt kaut ko izlasīt, vismaz no

vecajiem. — Man ienāca prātā kāda doma sakarā ar Tevi,

pūkiņ, un es ticu, ka Tu būsi ar mieru un priecāsies. —

Pie Miržē2
es tagad lāgā nespēju strādāt, lai viena burt-

nīca izpaliek. — Mēģini izdabūt cauri «Atriebēju», mīļ-
sirsniņ. — Mana dienas kārtība tagad ir šāda: pusastoņos
celšanās, ēšana, uzpošana, no deviņiem līdz diviem ro-

māna tulkošana ar 15—20 minūšu atpūtu pēc katras stun-

das, no diviem līdz pieciem sešiem pusdienas un atpūta,
no pieciem līdz astoņiem vai no sešiem līdz deviņiem
atkal romāns, tad tēja un pūkkartītes, vēl pasts un tad

tūlīt gulēt, vienpadsmitos jau esmu gultā zem zilās sedzi-

ņas. Norīvēšanās vairs nenotiek, ir par aukstu, tikai zobu

tīrīšana. Vesels un labs, un ļoti mīļš. Mazajiem dvēseles

dziļumiņiem, samtpēdiņām, zilajām ildziņām jābūt vese-

lām un jāpūko sevi mīļi, mīļi. Daudzas bučiņas no sava

puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

205,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 5. (18.) aprīlī

727/24 Zibensspīdumiņam.
5.1V

Manu vienīgo, lielisko brīnumdvēselīt, Tu, vismīļāko,

saldsvētumiņ, cik brīnummīļa un laba, un liela Tu esil Es

Tevi tādu sapnītī redzēju: lielu un stipru, ļoti nopietnu un

ļoti mīļu. Tu biji zilajā samta kleitiņā. Tava mīļā vēstulīte
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mani tiešām satricināja. Es visu laiku biju par kaut ko

līdzīgu domājis un mocījies, ka es no sevis neko nespēju
izveidot un Tev palīdzēt. Tagad Tev tas viss ir, un pēkšņi
Tu esi sasniegusi pat vēl vairāk. Tāda Tu esi, vismīļāko

vienīgumiņ, Tu jau daudzkārt mani tik brīnišķi pārsteidzi.
Es mocījos, ka atņēmu Tev spēku un neatdevu Tev sevi

pašu atpakaļ. Tu biji tik nogurusi visus šos gadus, neko

lielu neradīji, un es nezināju, kā Tev sevi atkal atdot at-

pakaļ. Es sargāju sēklas ar saprātu, bet tās neuzdīga, kā

Tu saki, tagad pēkšņi neliela saulīte tās atmodināja. «Ne-

iespējamības kalna» brīnišķais cikls bija pirmās snieg-

pulkstenītes, lieliskā vasara ar karsto sauli vēl nāks. Tas,
ka Tu Rīgā nespēj iedzīvoties, nozīmē to, ka Tu sakņojies
šeit, mums tagad ir kopēja zeme; tā ir arī Tava zeme, Tu

tajā ienesi savu labestību un skaistumu. — Tu esi atradusi

pati sevi, un tādēļ viss ārpusstāvošais ir kļuvis Tev svešs.

Mani dziļi aizkustināja, ka Tu zini visus tintes traipus uz

galda. Viens jauns pašā vidū ar runča žēlastību ir nācis

klāt. — Tagad mēs esam kļuvuši paši, kaut kas sevišķs,
kas visam pārējam stāv pretī kā viens, kā vesels. Tas ir

sākums, jaunās kopbūtnes ilgi un sāpīgi ilgotais sākums.

Tu brīnumziediņ, Tu saldo, svēto sniegpulkstenīt, mana

jaunā, skaistā līgava! Tagad jānāk lielajam sevis veido-

šanas darbam, bet tas būs viegls un bez sāpēm, jo tagad
iestāsies dziļš, svēts klusums. Sākot ar šo dienu mūsu

iekšējā dzīve ir skaidra un noteikta. Mēs vairs bailīgi ne-

meklēsim un nebaiļosimies, kā tas bija agrāk, bet apzināti
cīnīsimies par gaišu, skaistu mērķi. Mēs dzīvi varam izār-

dīt, bet mums vairs nav jāraizējas, — iznāks tik krāšņi
svārki, kādus Tu sev pagatavoji no vecajiem, nonēsāta-

jiem. Tu saki, mīlulīt, ka Tavas atvases nobriestot manā

saulē, ļauj tagad arī man augt Tavā skaistumā un labes-

tībā. Pārāk maz es esmu pārņēmis no Tevis, nokavētais

jāatgūst, lai es spētu kļūt mīļš un Tevi glabātu tik mīļi,
ka Tu atdzimtu. Tā man ļoti pietrūkst, tādēļ raksti man

par to biežāk, māci mani, kā man jābūt mīļam, tam ir

vislielākā nozīme mūsu abpusējā attīstībā. — Tas, ko es

kādā kartītē Tev rakstīju par vienu jaunu ideju, bija se-

kojošais: Tu agrāk sacīji, ka ģimnāzijas eksāmenu nokār-

tošana Tev būtu spēku pārbaude. Tu katrā ziņā esi smagi
cietusi, jo mūsu materiālo rūpju dēļ Tev nebija laika tos

pabeigt. Bet tad mēs domājām, ka mērķis taču nav tikai

parādīt, ko Tu vari, bet gan tiešā, vispārējā izglītība. Un
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tagad man šķiet, ka šī izglītība citādā ceļā sasniedzama

daudz vieglāk. Laba daļa Tavas tagadējās augstās garīgās

izglītības, it sevišķi spējas izveidot sev īpašu oriģinālu

spriedumu par visu, izaug no mūsu nejaušajām sarunām.

No tā tagad vajag tikai izveidot sistēmu, un izglītības
mērķis būs sasniegts, vismaz es būšu Tev devis no izglī-
tības visu to, kas ir man pašam. Tātad sistematizēti katru

dienu runāt par visām lietām, mācību priekšmetiem, visu

mācīties no mutiskām pārrunām, bez grāmatām, t. i., reti

lietojot grāmatas. Man šķiet, ka šādām studijām vaja-
dzētu būt ātrām, vieglām, patīkamām un arī krietni pa-

matīgām, vismaz vadošajās domās, ja arī ne skaitļos un

datos, ko pēc vēlēšanās var iedzīt. Tu jau, mīlulīt, lab-

prāt esi uzklausījusi, un es labprāt vēlētos visas savas

zināšanas, vēl vairāk, savu plašo domāšanu, pārliet Tevī;
līdz ar to jau arī aug. Romāns mani visvairāk nomoka

tādēļ, ka tas domām nedod nekādas ierosmes un es pats
sev kļūstu truls un garlaicīgs. — Bet nu tūlīt nāk jautā-

jums: kad to visu darīt — strādāt pie sevis un Tevis iz-

glītošanas? Ja to ilgi atliktu, vai nebūtu par vēlu? Vai tā

nebija liela kļūda no manas puses (Tu nevarēji salauzt

manī enerģijas trūkumu, bēgšanu no sevis paša, bailes no

strādāšanas pie oriģināldarbiem. Piemēram, Tu gribēji
mani piespiest uzrakstīt romānu jau Pleskavā, bet mans

enerģijas trūkums un bailes ar visu spēku tam pretojās,
un vēl līdz šim nekas nav iznācis, tikai sāk jau bīstami

novecot.), ka es pats nepārgāju pie oriģināldarbiem un

maizes rūpju dēļ no tā atturēju arī Tevi? Liekas, ka tagad
šī slimība briesmīgi atriebjas. Tas, ka Tu, spožactiņ, tagad
sēdi svešajā Rīgā un sevi saplosi, kamēr es šeit bez Tevis

arī nespēju nekā laba radīt, naudas pelnīšana, kura taču

tikai nedaudz nostabilizē mūsu materiālo bāzi, vai tā ir

pareiza? Vai Tu labāk nevarētu šeit atpūsties un radīt ko

lielu? Mēs būtu laimīgi, tas nozīmē, stiprāki un darba

spējīgāki. Pirms nedēļas es domāju, ka Tu, manu vājumiņ,

jūties pārāk nogurusi, tad es katrā ziņā gribēju, lai Tu

tūlīt brauc atpakaļ. Bet tagad es redzu, ka Tu esi stiprāka,
tātad apdomā arī šos jautājumus. Ir vēl laiks. Šeit mums

būtu valdības pabalsts, procenti, Derīgu grāmatu nodaļa
un kaut kāds laikraksts vai Latviešu teātris, apmēram
500—700 rubļu gadā. Mēs gandrīz varētu iztikt, ja mā-

miņa būtu šeit. Mēs vienā vai divos klusuma gados kļūtu
daudz nozīmīgāki garīgi, dzejiski pilnīgāki un lielāki, un

turklāt mēs varētu pāriet no tulkošanas un ievadu rakstī-
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šanas pie oriģināldarbiem. Ja tur nebūtu neviena žurnāla,

Derīgu grāmatu nodaļa paņemtu par 200—300 rubļiem.

Vēstules 1. lappuses augšmalā pierakstīts:

Smaržīgie, saulainie matiņi mīļi glāstīja, katru rītu un

vakaru, tieku aicināts pie matiņiem un tiek teikti brīnum-

vārdiņi, tas ir visskaistākais, ko es dzīvē esmu dzirdējis,
bez asariņām nespēju par to domāt. Tev ir tik brīnišķa
skaistuma izjūta. Lielos, izspūrušos matus arī nosūtu. Lie-

lajiem šodien ir stipras galvassāpes no liela prieka.

2. lappuses augšmalā pierakstīts:
Iniņ, manu svētumiņ, mēs vēl kļūsim neizsakāmi lai-

mīgi, es to jūtu, par spīti galvassāpēm.

4. lappuses augšmalā pierakstīts:
Anekdote par Bismarku «Dienas Lapas» 71. numurā ne-

bija laba, tas nav vīrs, par kuru būtu jāraksta. — Dze-

jolīša vēl nav neviena. Varbūt rīt es nosūtīšu reizē ar

«Montē Kristo», katrā ziņā pārbaudi sūtījumu.

208.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 11. (24.) aprīlī

721/11.IV Manu zeltprieciņ, vienīgo dziļdvēselīt, pūk-
saulīt, šodien gan nav nevienas pūkkartītes, bet mīļi un

labi, vakar taču bija divas pūkkartītes. Mīļie sirdsvienī-

gumiņi jau veselas trīs dieniņas ir sēdējuši bez kartītēm

un klieguši. Tagad atkal mazliet sāk piesalt, ceļi uzla-

bojas, un pēc 10 dienām atkal pienāks kartītes. Sals tikai

neļauj pāriet iesniņām, vēl arvien tās ir visai briesmīgas,
kā pūķis, un esmu jau pielaidis arī runcim, viņš arī

šķauda. Tagad viņš dusmojas par savu labsirdību un ir

tajās domās, ka tās rodas no pārāk lielas mīkstsirdības.

Viņš, proti, bija domājis, ka iesnu asariņas ir īstas, un

piebāza man savu ļoti auksto degunu. Tagad tas ir karsts,

un man dūšīgi jābaro, lai atkal visu vērstu par labu. —

Mans tulkošanas darbs tomēr jau tuvojas beigām, vēl

astoņas dienas, t. i., šī nedēļa un nākošā, tad es ar to

būšu kārtībā. Pats es tulkošanas dēļ esmu kļuvis šausmīgi



398

apātisks, galva liekas gaužām muļķīga, pie manis neat-

rnaldās vairs neviena doma. Vēl nekad tik briesmīgi ne-

esmu pelnījis naudu. ■— Tieslietu jautājumus sūtīšu rīt

reizē ar romānu. — Patlaban nāk runcis un liek sirsnīgi
sveicināt, nekā viņš nepiemin ar ļaunu. — Sirdsiniņ, vis-

saldāko, vienīgo vēsmu dvēselīt, manu svētumiņ, turies

vesela, rūpējies labi par sevi, nežēlo sev nekā, esi mīļa,

nebēdājies un nebaiļojies sava puisīša dēļ. Atkal nosūtu

daudzas mīļas pūkiņas un bučiņas, un sapurinu aiz austi-

ņām, mīļi glabāju, mīļi, mīļi.

207.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 13. (26.) aprīlī

719/13.1VManu mirdzošo saules actiņ, debesuspožumiņ,

dvēselīt, pateicos Tev, manu prieciņ, saņemta pūkkartīte
(2/729) un turklāt vēl zeltainā, saldā, sirsnīgā vēstulīte no

728/3 IV kopā ar zeltmatiņiem, kas tūlīt apbūra ar saviem

matiņu brīnumiņiem, pēc visiem likumiem. Es tikai ne-

protu atrast tik jaukus, brīnumskaistus izteicienus, atkār-

toju vienmēr tos pašus, līdz mans dienasvidus lodziņš at-

nesīs jaunus vārdiņus, pilnus smaržas un sārtspīdumiņa.
Manu saldo, vienīgo, sirsnīgo, zilās ildziņas, Tu vēl arvien

esi ļoti, ļoti nogurusi, jau vairāk nekā divas nedēļas, bet

vēl nogurusi. Lido, putniņ, lido, atstāj visu un lido šurp.
Tu man nedrīksti saslimt, kļūt vājiņa, manu vienīgumiņ,
kā citādi es Tevi atkal atkopšu? Tik brīnišķi silti un dziļi

mani aizkustināja Tavi sirsnīgie vārdiņi par jauno dzim-

teni, 1
manu svētumiņ, manu mierinajumiņ, un tomēr tik

sāpīgi, tādēļ ka Tevis nav šeit. Bet man vēl ir instinktīva

cerība, ka drīz būs iespējama saulaina tikšanās. Rīt es

rakstīšu vēstulīti. Šodien nosūtu arī romānu un tieslietu

jautājumus, tātad pārbaudi sūtījumu. Runcis liek sirsnīgi

sveicināt. Viņam atkal nav ēstgribas, bija jau kļuvis ļoti

zīdains, ir vēl arī tagad, bet noliesē, tikai guļ un savai

kārtai ēd daudz par maz. Pagājušo nedēļu biju viņam no-

pircis 3 mārciņas, viena bija jāaizmet, sabojājās. — Glā-

zītes glabāju ļoti kārtīgi, nekas nav saplēsts; ja es ne-

skatos, tad skatās runcis, lai viss būtu kārtībā. Viņš paliek
arī mājās, kad es izeju, s— Es aizmirsu = Tev pienāca



399

vēstule no Nīnas, ļoti mīļa, izsūdz savas bēdas. Ari

Gulbju jauneklis atrakstīja un atsūtīja līgumiņu.
2

— Vis-

mīļāko, vienīgo tūkstošskaistumiņ, varavīksnīt, baltgaišu-
miņ, kop sevi labi, neesi skopa, skaties, cik daudz es iz-

dodu. Daudzas saldas, mīļas bučiņas un pūkiņas actiņās

un austiņās, un mutītē no sava puisīša, mīļi, mīļi.

208.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 15. (28.) aprīlī

717/15.1 V Rožsmaržiņ, mīļsārtumiņ!

Manu dziļvienīgumiņ, mīļsvētumiņ, sārtmutīt, beidzot

es uz dažiem acumirkļiem esmu pie Tevis, ir svētdieniņa,

atpūta un mierinājums, saulīte pēc tik daudzām pelēkām
dienām. Lai gan man šeit ir pavisam labi, apkārt mīļi cil-

vēki, neesmu garīgi tik šausmīgi vientuļš kā Tu, visna-

bagāko, sirsnīgi mīļoto, saldo gurdumiņ, man šis laiks

tomēr šķiet kā briesmīgs slogs, un, salīdzinot ar visiem

agrākajiem pieredzējumiem, nemaz negrib kļūt labāk. 5i

atrautība liek sevi vēl stiprāk just. Visļaunāk kļūst tad,
kad šāda salda, nogurusi vēstulīte nāk lēniem putna solī-

šiem, nesdama līdzi zeltmatiņus, glāstīdama un brīnum-

vārdiņus runādama, kad sārtmutīte sāpīgi smaida. Tad es

atmostos kā no ilga sapņa un visi saraustītie nervu pave-
dieni sāp skaudrāk. Tu esi tik nogurusi, Iniņ, samtvienīgu-
miņ, tik nogurusi, man liekas, it kā es būtu Tevi upurē-
jis, un ar visu spēku es cīnos pret šo upurēšanu. Šodien

esmu noguris, neesmu labi gulējis, un ilgi aizturētās sāpes
laužas uz āru. Šī ir otra reize, kad mani pārņem asariņas.
Bet es neesmu vājš, drīz būšu pabeidzis romāna tulkošanu

un tad pilnīgi atpūtīšos. Ļoti labi esmu izturējis šo smago

šķiršanos un darba laiku, manis dēļ tātad esi bez rūpēm,
vismazāko sirdsmutiņ. Tev tagad veltītas visas rūpes, mīļo
vienīgumiņ, pievērs uzmanību arī sev. Par Tevi tagad ir

mūsu vienīgās rūpes, Tu tagad esi ģimenes sāpju bērns.

Mani Tu esi izaudzinājusi lielu, tagad man jāpalīdz Tev.

Citkārt Tu biji barvede 1, bet tagad Tev jāļauj rūpēties par

sevi. Pirmām kārtām ēšana: Tu saki, mīļpūkiņ, ka ceļā

Tu esot daudz izdevusi (tā taču nav taisnība), un tagad
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Tu esi pusdienojusi tik slikti, ka dabūji caureju, un tādēļ
tik ilgi nespēj atžirgt. Saki, Iniņ, vai tas nav vienkārši

grēks pret Tevi un mani?! Vai tā Tu domā par lielo piec-
nieku? Vai tiešām Tu skaidrā prātā gribi sevi pazudināt?
Tu zini, ka arī man tad jāaiziet bojā. Katrs grēks pret
Tevi ir grēks arī pret mani. Tu neesi viena. Tas ir ārprāts,
ka Tu slikti ēd, pie Olgas tas nebūs labāk. Es lūdzu Tevi

ar visiem kukainīša vārdiņiem, ar asariņām un glāstīšanu,
un austiņu sapurināšanu — iekārtojies labi ar ēšanu, vai

tad nav tādas Brinkas2? Ed šokolādīti, kura Tev garšo.
Pārved drīzāk mammu, viņa Tevi labi baros. Tu, mīļsvē-

tumiņ, sagādā man vislielākās sāpes, man vienmēr Tevis

dēļ jādreb. Lielais piecnieks taču nozīmē kaut ko citu,
vai tad Tu tik ātri esi aizmirsusi? Ja te Tu nevari mani

apmierināt, Iniņvienīgumiņ, tad man dzīve kļūst pavisam
neizturami smaga, par darbu un oriģināliem tad vispār
nav ko runāt. Visu mūsu nākotni Tu tad atdod par pāris
ietaupītiem rubļiem. Kā gan tik stiprs un gudrs cilvēks kā

Tu var būt tik mazdūšīgs? Vismīļāko, vissirsnīgāko vienī-

gumiņ, ļauj sevi pielūgt, neliec man bārties, ļauj sevi pa-

darīt pieļāvīgāku un mīļu ar pūkošanu, apžēlojies par

savu puisīti, tas ir mans pēdējais arguments. Tu pati saki:

«Nemest plinti krūmos,» bet, ja Tu neēd un esi vājiņa, tad

Tu vispār plinti nevari noturēt, tā izkritīs no pūkrociņas.
Un tagad es vēlreiz nāku ar to pašu «apdomā labi, mīļ-

vienīgumiņ!». Ja Tu esi ļoti nogurusi, vai tad Tu vispār
vari kaut ko tur darīt mūsu labā? Vai Tu varbūt esi dru-

džaini saņēmusies, tagad, aprīļa beigās, un dosies dažos

apciemojumos? Un tas ir ļoti, ļoti vēlu, liekas, jau pārāk
vēlu, tā, piemēram, ar Plātesu būtu vajadzējis nokārtoties

pirmajā dienā. Visi Treilandi, Ķēniņi, Vidiņi utt. tagad
būs dusmīgi, ka Tu esi gaidījusi veselu mēnesi. Kas rē-

ķināsies ar to, ka Tu juties nogurusi? «Vienmēr jau nebiji
slima,» visi teiks un uzņems Tevi vēsi. Anna Ķēniņa, pie-
mēram, atrakstīja Tev mīļu vēstuli, un tomēr Tu neaizej

turp. Neesi dusmīga, manu sirdsasintiņ, es gribētu Tev

to visu pateikt ar labu, bet šodien es rakstu smagnēji.
Tikai šo vienu es gribu Tev ieskaidrot, ka Tu esi nogu-

rusi un tikai nevajadzīgi sevi upurē, neko mums nelīdzot.

Ludziņu3
arī pati nepārraksti, bet dod diviem vai trim,

katram vienu cēlienu, ies ātrāk, un Tu sevi nevajadzīgi

nenopūlēsi, Tavs spēks taču ir vajadzīgs daudz svarīgā-
kām lietām. Mēs vispār savu spēku esam izšķieduši sīku-
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mos, bet tā tam vairs nav jābūt. Tev visādā ziņā jādomā

par to, lai rakstītu ko lielu, pēc tam kad būsi mums tur

sagatavojusi augsni. Bet vai atmaksājas, ka Tu paliec tur

līdz novembrim? Pēc tam kad Tu būsi sagatavojusi mums

augsni, t. i.
r

devusies apciemojumos, pie Remiķa izdabū-

jusi cauri «Skroderi» (Zinību komisija mums nav vaja-
dzīga, tur mums nekā nebūs), izdabūjusi cauri «Atrie-

bēju», ko gan vēl Tu varētu darīt līdz 1. oktobrim? It

nekā. Naudiņas pelnīšana neder, jo visa sapelnītā izies,

bez 90 rubļiem mēs nevaram iztikt, ja dzīvojam šķirti.

Nevajag sevi mierināt ar tukšām cerībām. Šeit mums būs

22-1-6 +30 (par romānu4
) un, ja māmiņa būs te, iztiksim

ļoti labi. Turklāt mēs nemocīsimies šķiršanās dēļ un abi

varēsim strādāt pie ludziņām. Ari nākošo [Nobeiguma
nav.]

Vēstules 1. lappuses augšmalā pierakstīts:

Sārtmutītei daudzas mīļas, mīļas bučiņas ar pūkiņām.
Aizvakar nosūtīju romānu un tieslietas.

2. un 3. lappuses augšējās un apakšējās malās pierakstīts:

Mīļo sirdssārtumiņ, kas Tev vēl būtu darāms: aizbrauc

uz Siguldu kopā ar mammu un apskati lauku mājas. lepa-
zīstini mammu ar visiem plāniem un prasi padomu, vai

viņa varētu saimniekot ar Spuri, jeb vai viņa gribētu pirkt
Jelgavas māju, viņas pašas agrāko? Ja negadās neviens

pirkums, tad brauc ar mammu un Kristapu šurp, un mēs

tos divus gadus nodzīvosim šeit. — Ja Plātess arī koleģiāli

nepatur laikrakstu, tad Tev vajadzētu drīz, pirms jūnija,
runāt ar Gailīti, ka mēs atstājam Plātesa firmu, tādēļ ka

mēs nevaram tur nekā grozīt un labot, varbūt mēs sa-

ņemtu kaut ko no fonda. Ja mēs Plātesu atstājam, tad

mums jābalstās uz saviem spēkiem, jāraksta oriģināldarbi;
ne naudu pelnīt, bet atpūsties un strādāt oriģināldarbus
šos divus gadus, lai tad ar pilnu jaudu atkal ienāktu lite-

ratūrā. Par Tevi nav šaubu, Tu pāriesi uz jaunu, nozīmī-

gāku pilnības periodu, un Tev vajadzīgs tikai krājums.

4. lappuses augšmalā pierakstīts:

Es arī mēģināšu, vai ko varu šajā klusumā, neatmetot

maizes darbu. Ja nevarēšu oriģināldarbus, tad jau nekas

nebūs zaudēts, tad jo labāk es vēlāk strādāšu maizes
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darbu. Tātad manas domas arvien paliek: braukt uz še-

jieni, negaidīt septembri, bet nokārtot vienīgi māju jau-

tājumu un citus darījumus. Un tad būt kopā un būt lai-

mīgiem, un atpūsties. Tā, manu saldo mīļsārtumiņ.

209.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 22. aprīlī (5. maijā)

710/22.1 V
N

Manu vissirsnīgāko dvēselesdziļumiņ, pava-

sarvēsmiņ, saulesmirdzumiņ, atlidoja brīnummīļa, saulaina

pūkkartīte, tik mīļa, tik sirsnīga, un tajā pastāstīts par

mazpūkiņu. Ir gluži kopbūtnes noskaņojums, kas laimīgi

pārņem. Un visu to panākusi mazā piezīme, ka mazās

Iniņdvēselītes mazliet iepirkušās zivju tirgū. Te es pēkšņi

ieraugu veselu gleznu, kā mazie rožpirkstiņi pieķer drīz

še, drīz tur, kā mazliet paož, kā ietin zivi. Tas ir labs,

svaigs lasis, un man mutē saskrien siekalas. Mazliet no-

pirkti arī zuši, ļoti skaisti, brūni. Bet tirgū ir netīrs, laiks

arī ir slikts. Te pēkšņi mazās kājiņas bēg no kādiem ra-

tiem. Citkārt tās no bailēm skrējušas pretī, tagad nav ne-

viena, kas atrautu atpakaļ, un tā šīs mazās pūkiņas jau
uzmanās pašas. Un tūkstoš veidos es varu to visu sev iz-

domāties un iztēloties. Šādi sīkumiņi man ir vismīļākie,
kur es redzu Pūkiniņu un varu iet līdzi. Es biju tik bēdīgs
un uztraukts, jo kaut kas tāds vispār netika rakstīts, ne-

kur es nevarēju būt kopā ar Iniņu. Es jutos kā mājās
atstāts, ieslēgts puisītis, kurš tiešām izdarījis ko sliktu,

uz kuru dusmojas. Bet tagad atkal ir mīļi. Tie, kurus ņem
līdzi uz tirgu, nav ļauni. Manu sirdsvienīgumiņ, saldsmar-

žiņ, tādas lietas, ja Tu kaut kur izej un pārnāc mājās, Tev

vajag pastāstīt vienmēr, gluži tā, kā ir [šoreiz] pastās-
tīts. — Šodien no liela prieka arī no kāda klienta dabūju

1 rubli. Viņi nāk gaužām bieži, bet tie visi ir ļoti naba-

dzīgi ļaudis, kādam, piemēram, man vēl pašam bija jāie-
dod 20 kapeikas. Arī romānu es beidzot pabeidzu un

tagad atpūtīšos, rīt rakstīšu vēstulīti. Vidējo lodziņu es

vakar izņēmu. Runcis sniedz dzelteno ķepu. Mazā pūkiņa
lai esot vesela un mīļa. Daudzas saldas bučiņas un pūki-
ņas no sava puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.
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210.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 24. aprīlī (7. maijā)

708/24.1 V Manu sirdssilturniņ, zilās ildziņas, pavasara

ziediņ, manu karsti ilgoto, gaidīto brinumliesmiņ, kad Tu

man atspīdēsi? Zilā tālumā ir zilās ildziņas. Sveiciens no

Rīgas (divus es saņēmu no mazās pūkiņas) ir zils — zilās

ildziņas, zilās ildziņas! Kad iedegsies zaļā gaismiņa, kad

mīļi sarkanā? Jau divas dieniņas es staigāju bez kartītēm,

šodien pasts gan pienāca, bet nevienas kartītes, labi, ka

vismaz mana kartīte ir aizgājusi. Šodien ļoti ilgi sēdēju

ārā, trīs stundas, lai aizdzītu skumjo noskaņojumu, bet

tas turas neatlaidīgi, tas neaizceļo. Mēģināju šodien pār-
rakstīt dzejoļus krājumam

1
,

bet tad es atdūros uz dzejo-
līšiem, kurus pārrakstījušas mazās, mīļās pūksamtrociņas.
Un dzejoļi bija tik nežēlīgi izrauti, es nebiju ievērojis,
ka tie pārrakstīti ar tādu mīlestību un pūlēm. Tik dziļi

esmu apbēdinājis un sāpinājis savu paša mīļo, vienīgo
dzīvību. Ko tagad palīdz visa raudāšana, visa negulēšana?
Es taču vairs nevaru līdzēt un izlabot, no tālienes tas nav

izdarāms, bet šeit mana mazā mīlulīša nav. Es jau drīz pēc
tam, kad tas bija noticis, sapratu, cik slikti tas ir, un es

vienmēr esmu no tā cietis. Diemžēl nav jau viens vienīgs

gadījums, šādu gadījumu ir simtiem, gandrīz katru dienu.

Ja ir kopā, tad to tūlīt atkal izlīdzina, ir tā, it kā tūlīt pār-
sietu rētu. Bet šķirti rēta kaist un kaist, un struto, un kaut

arī tā liekas sadziedēta un aizmirsta, sliktā laikā tā sūrst

atkal. Diemžēl nav arī paredzams, kad kopbūtne to varēs

sadziedēt. Tu jau, nabaga dvēselīt, dzīvo vienās garastā-

vokļa maiņās, kuras Tu tik grūti panes. Vienmēr Tev jā-
atraisās, un vienmēr kaut kas pārtrūkst Tevī. Ar ilgo-
šanos es gaidu 27. IV, varbūt tad es saņemšu atbildi no

Tevis. Runcis liek sveicināt, bet ar kreiso ķepu, labo ir

sakodis «muižkungs». Mīļpūkiņa ar bučiņām un pūkiņām

apkaisīta no sava puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.
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211.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 25. aprīlī (8. maijā)

707/25. IV Manu zajzeltaino, vissaldāko pavasara smar-

žiņ, zaļo gaismiņ, sirdsspīdumīņš šodien atnāca ar zaļiem

pavasara ziediņiem, tik zaļa pūkkartīte, ka sirds krūtīs

smejas. Nu jau arī ārā drīz jābūt pavasarim, šodien jau
ir 9° silts. Manī pašā ir daudz no pavasara un Iniņas,
pēc pūkkartītes jūtos žirgtāks, lai gan vakar iemigu tikai

pēc trijiem. — Pūkkartīte ir no 715 (16. IV, no 14. un

15. nav pienācis nekas). Ar lielu ilgošanos gaidu at-

bildi par nodomāto šurpbraukšanu. Vēl arvien, jā, tagad
pat vēl vairāk, es esmu tajos pašos ieskatos, ka šurp-
braukšanai būtu jānotiek tūlīt, ka mums vairāk jāpa-
ļaujas uz sevi un jātic saviem spēkiem. Es visu laiku,

kopš sāku atelpot no romāna un kopš galvā atkal maz-

liet sakustējušās domas, esmu pārpilns domām par tik-

šanos un mazpūkiņu. Tās bija pašas pirmās domas, kuras

atgriezās, tās ir arī visstiprākās. Es izlasīju «Ofēliju» un

«Zārku» un sajūsminos arvien vairāk, lai gan šī sap-

ņainā poēzija man tiešām ir sveša. Es ļoti nožēloju, ka

man šeit nav nekā no vācu cikla1
. Ja Tu varbūt būtu

tik mīļa, debesu atslēdziņ, un atsūtītu «[Neiespējamībasļ
kalnu»? Arvien vairāk es ticu, ka tas beidzot ir Tavs

veids, un esmu laimīgs un iedomīgs, ka mani riebīgie

dzejoļi Tev palīdzējuši atrast sevi. Es kaļu Tev plānus

līdzīgā veidā kā Tu, bet pats par plāniem pārāk neprie-

cājos. Tajos nav nekā, izņemot to, ka es varbūt varēšu

Tev palīdzēt atrast sevi. Tas arī man ir ļoti patīkami, ka

es līdzīgā veidā esmu atmodies pie Iniņas, Iniņas dze-

jolīšos kā starp puķītēm. Diemžēl tūlīt še klāt ir arī

ļoti skaudras ilgas. Šķiršanās man izliekas neprāts, es

nespēju sev palīdzēt. — Runcis vēl arvien klibo, arī

ausīs tam ir lieli caurumi, tas būs bijis varenais «muiž-

kungs». — Redzi, Iniņ, vajag ņemt pie sevis māmiņu,

citādi viņa panīks badā. Tas ir vienkārši nežēlīgi, viņu
vēl tagad atstāt Jelgavā. Klausi man, mīlulīt, esi mīļa un

laba! Pūko sevi, esi vesela! Daudzas saldas bučiņas no

sava puisīša, mīļi, mīļi.

Atklātnes kreisajā mala vertikāli pierakstīts:
Šodien nosūtīju romānu un tieslietas, pārbaudi, mīļi.
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ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 30. aprīlī (13. maijā)

702/30. IV Manu vismīļāko baltziediņ, spožliesmiņ, pūk-

vienīgumiņ, šodien nav nevienas mīļas pūkkartītes, bet

tomēr mīļi un labi. Tavi nerātnie puiši ir nomierināju-
šies, to sevišķi veicinājis runča sliktais piemērs. Viņš,

proti, beigās arī bija tik ļoti palaidies, ka tas vienkārši

bija skandāls. Plēsies viņš ir tā, ka dzeltenās spalvas iz-

trūkst kušķiem. Pie labās auss liels plankums ir gluži
kails, un pie visa tā vēl galvā liela rēta, kas struto un

smird. Kad es gribēju viņam pārmest, viņš tikai no

sāniem noraudzījās manī un nicinoši paraustīja asti. Tam

vajadzēja nozīmēt, apmēram: «It kā es nezinātu, ka Tu

rīkojies vēl negantāk. Tu esi bijis slikts pret labo kun-

dzīti, kamēr es — pret sliktajiem runčiem.» Kā parasti,

viņš skaidrāk neizteicās un ietinās daudznozīmīgā klu-

sēšanā. Es arī tālāk nejautāju, bija netīra sirdsapziņa,
un baidījos, ka viņš ļaus vaļu rupjībām. Kā zāles es vi-

ņam iedevu lielu gabalu gaļas, un gaļai viņš uzklupa ar

tādu niknumu, it kā tā būtu varenā «muižkunga» dzīvā

gaļa. — Lielie kopš vakardienas atkal sākuši strādāt pie
«Pilsētu likumiem». Darbs aizņems visu maiju. Pie tā

es strādāju no rītiem, pēcpusdienās pārrakstu dzejoļus.
Pie oriģināldarbiem tagad nevaru tikt, un nekas jau ari

neienāktu prātā. Es to pieredzēju brīvajā nedēļā starp ro-

mānu un šo jauno darbu. Jūnijs tad būs gluži brīvs, ja
vien nebūs nepieciešams maizes darbs. Vai manas mīļās
dvēselespūkiņas, vienīgumiņi ēd arī šokolādīti? Jeb vai

tieši ēšanā tiek taupīts? Es ēdu ļoti daudz un labprāt vē-

lētos barot arī Tevi, manu vienīgumiņ, saldo dvēselīt.

Daudzas bučiņas, mīļi, mīļi, mīļi.

213.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 1. (14.) maijā

701/1. V Manu baltmaigāko, pūkzīdaināko smaržvēs-

miņ, zilās ildziņas, šodien atlidoja divas saldas, mazas

pūkkartītes no 20. un 22. (712—710) kā divi zili pavasara

405
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ziediņi uz lūpiņām, pa vidu trūkst 21, [aprīļa kartītes].

Tāpat šajā aprīļa mēnesī vēl trūkst 5. un 15,, tātad pavi-
sam jau trīs kartītes. Laikrakstā bija ļoti jauks jociņš

par pīkstētāju 1
,

tas tiešām ir izdevies, lielisks gabals. Arī

par M. Tvena atbildi2 es ļoti priecājos, tāpat par Ādamu
3,

bet vēl vairāk par pašas jaukajām atbildītēm. «Sīkumos»

par M. Tvenu autogrāfa
4 vietā bija autobiogrāfi

5

,
ka

tikai nepamana tamlīdzīgas lietas. Vienu dienu bija gluži
labi uzrakstīts arī par politiku, bet citreiz tā [nodaļa] ir

tāda, ka varētu izlīst no ādas. Es tagad nedabūju lasīt

nevienu krievu laikrakstu, tādēļ ka Perhens nenāk pie
manis uri Šokiem masalu dēļ. Masalas vispār mani gan-

drīz pilnīgi noslēgušas no visas pasaules, man paliek
tikai runcis, bet viņš nav visai runīgs, kaut gan es tie-

šām daru visu, lai tam pielabinātos un iemantotu tā uz-

ticību, bet viņš nu reiz ir mazrunīgs. Ir arī vēl citi tādi

mazi mīlulīši, kas murrā vēl daudz mīļāk un stiprāk,
uzsmaida mīļām actiņām, bet nekā nesaka. Es tikai bai-

dos, vai tie nav arī dzeltenāki par runci. — Bet nu man

tomēr, par spīti visiem konstatējumiem, ir daudz lūgumu
un pasūtījumu: daudzu dzejoļu šeit nav, piemēram, «Ru-

dens»6
no «Mēnešraksta» 1898., tad no «Dienas Lapas»

1898. un 99. [gada] feļetona «Kapeikas dziesma»7
,

«Krūtīs

laužas»8, Konrādi «Vientulība»9
un vēl citi. Vai Tu,

mazputniņ, nevarētu izskatīt «Mēnešraksta» satura rādī-

tāju par 1897., 98. un 1899. līdz jūlijam, tāpat «Dienas

Lapas» feļetonus (sestdienas) par 1898. un 99. līdz mai-

jam? Bez tam no Jelgavas man katrā ziņā vajadzīgi:
Stērstes «Tiesu ustavi» un Brēdenfelda «Soda likumi» ju-

ridiskajam darbam Derīgu grāmatu nodaļai. Un viss man

vajadzīgs vēl šajā maija mēnesī — dzejoļi un likumi.

Parādi, ka mazās pūkiņas it nemaz nav tik slinkas, kā

lielie izkliedza. Daudzas mīļas, saldas bučiņas no sava

puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

Atklātnes augšmalā pierakstīts:

Sūti šurp «Fiat justitia»! Neaizmirsti, Iniņpūkiņ, mīļi,

mīļi.
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214,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 4. (17.) maijā

693/4. V Manu vissirsnīgāko tūkstošskaistumiņ, zilzie-

diņ, sārtliesmiņ, nav nevienas kartītes no spožactiņas,
bet mīļi un labi, manu saldo vienīgumiņ, manu visumiņl

Kopš labās, mīļās pūkvēstulītes viss ir labi un vairs ne-

var būt skumīgi un nejauki, bet gan tikai labi un

pūkīgi. Tas ir sirdsasintiņas pamattonis, tas skan dros-

mīgi, tās ir harmoniskas sudraba pavedieniņu stīgas. Run-

cis mani ir piešmaucis ar savām kuņģa sāpēm, mana

Iniņpūkiņa nav vājiņa, viņa grib kļūt vesela. Bet to-

mēr man šķiet, ka mums nevajadzētu tik ilgi atlikt tik-

šanos. Mocīšanās, pēc manām domām, ir nevajadzīga,
vēstulītē par to es rakstu sīkāk. Būtu jau varējis to no-

sūtīt vakar vai šodien, bet nāca zemnieki, man viņiem

bija jāraksta, un tas aizņēma daudz laika. Es turklāt arī

nogurstu. No «Pilsētu likumiem» Derīgu grāmatu nodaļai

jau esmu paveicis ! /a daļu. Tulkošana ilgs vēl divas ne-

dēļas, pie kam vakari man ir brīvi. Trijās nedēļās es

gribu uzrakstīt ievadu un piezīmes «Pilsētu likumiem»,
tā lai 18. jūnijā tie jau būtu Rīgā. Dzejoļus es arī jau
esmu norakstījis, bet neesmu vēl sakārtojis, nav vēl arī

priekšvārda. Gribētu arī pabeigt pāris dzejoļus «Mēneš-

rakstam», piemēram, «Lodziņš acis mirkšķina», bet mani

par daudz traucē. Tomēr es mēģināšu kaut ko paveikt
līdz 8. vai 10. maijam, varbūt tad varētu to vēl ievietot

«Mēnešrakstā». Veselībiņa tagad ir labāka, lai gan ir

auksts un zobiņi nedod miera. Bet es rūpējos par sevi

ļoti labi un daudz ēdu, to man iemācījis runcis. Viņš
arī ar pilnu muti liek sveicināt. Dvēseles vienīgumiņ,
turies veselai Bučiņas un sapurināta aiz austiņām. Tavs

puisītis, mīļi, mīļi, mīļi.

215.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 5. (18.) maijā

697/5.V Manu sirdsvisumiņ, viszeltaināko septiņtūkstoš-
skaistumiņ, varavīksnīt, sārtgaismiņ, Tavs puisītis šodien

ir pilnīgā izmisumā, bet runcis negrib mierināt; viņam
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neesot laika un tur viņš ari neesot speciālists, vienīgi
peļošanā. Gribēju šodien pabeigt vēstulīti un sakārtot

dzejoļus, lai nosūtītu līdzi, bet nekas neiznāca. Dzejolim
«Jūs, kas esat raudājuši» 1 uzrakstīju pat 5 pantus, bet

tie tik nelāga atšķiras no pirmajiem, vecajiem pantiem,
ka pilnīgi kauns. Tā es vairs nespēju, neiet, ar pārējiem
ir tāpat — neaizsniedz vecos. Turklāt vakar un šodien

nāca zemnieki un sabojāja manu garastāvokli, arī laiks

ir pavisam nejauki auksts — 3—7°. Viss ir kails, nekur

nevar pastaigāties, auksts ziemeļu vējš. Nu jau arī di-

vas dieniņas nav bijušas mīļās pūkkartītes, un mani

moka netīrā sirdsapziņa, ka es mutiņu esmu apbēdinājis.
No šīs sajūtas man vienmēr ar spēku jāizraujas, jāturas

pie mīļā pamattoņa, tas palīdz. Tu manu vienīgo sirds-

asintiņ, dvēseles vienīgumiņ, kaut taču es Tevi nekad

vairs neapbēdinātu, kaut es turklāt kļūtu veselāks. Ne-

būtu laiks tik šausmīgs (mežs vēl ir sniega pilns), es

strādātu ārā un tūlīt kļūtu vesels. Slims jau es tagad

neesmu, guļu labi, un bailēm nav nekāda pamata, bet

man taču jākļūst tādam, ka spēju Tev sagādāt prieku, lai

Tev, manu maigdvašiņ, tur nebūtu pārāk grūti. Turies

tikai vesela, ēd labi, ari šokolādīti, tā kā es kakao, ne-

taupi sev pašai. Mīļas bučiņas un puisītis sapurina aiz

austiņām, mīļi, mīļi, mīļi.

216.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 7. (20.) maijā

695/7. V Baltziediņ!

Manas sirds ildziņas, manu visumiņ, vismīļāko vienī-

gumiņ, saulaino stariņ, arvien gribēju nogaidīt atnākam

priecīgāku, možāku noskaņojumu, lai ļoti pūkīgs ieras-

tos pie sava zibensspīdumiņa, bet noskaņojums nav uz-

spiežams ar varu, es tikai ceru, ka šī saruna ar Tevi

mani sasildīs. Nedomā, vismīļāko, vissaldāko tūkstoš-

skaistumiņ, ka es kaut kādā veidā būtu slims vai no-

skumis, vai pavisam ļauns, lai dievs pasarga no tā labos

puisīšus, labi viņi ir un mīļi arī, bet tikai ne pūkīgi;
tādi kā runcis, kad tas nav labi izgulējies. No vienmuļā
darba esmu noguris, tas jau ir nesalīdzināmi vienmu-
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ļāks nekā garlaicīgais žurnālista darbs. Par daudz es ne-

strādāju, tikai priekšpusdienā no deviņiem līdz diviem,

arvien ar 15 minūšu starplaikiem pēc katras stundas. Bet

šāds tulkošanas darbs neļauj rasties ne vienai vienīgai
savai domai, ja tāda arī uzpeldētu, man tā būtu atkal

jāapslāpē, un tas mani ļoti nogurdina, atņemot man

prieku dzīvot. Man katrā ziņā jāmet nost tulkošanas

darbs, lai atkal atpūstos un atdzīvotos. Es tagad vēl dzī-

voju tikai garīgi satiekoties ar Tevi, īstenībā tikai no

pūkkartītēm un tām pāris vēstulēm, no kurām pirmā un

arī pēdējā bija vienkārši brīnišķas. Tu redzi, kā varēja
notikt tas, ka es kļuvu nerātns un veselu nedēļu bāru

savu Iniņu. Vēstulītes nepienāca, kartītēs nebija nekādu

ziņu ne par Tavu veselībiņu, ne Tavu darbu. Es jutos pil-
nīgi izolēts, un, kā es teicu, Tavas kartītes bija mana

pēdējā cerība, jo savu domu man nebija. Pat ziņu no

ārienes, kas būtu spējušas piesaistīt domas, bija maz, Tu

taču sapratīsi, Iniņ, cik vientuļš es sev izlikos. Mans

spējais izvirdums turpretim bija nelāgs un bērnišķīgs,
tas ir pārvarēts, tāpat arī nožēlas par to. Vēl palikusi
vienīgi mokoša sajūta, ka esmu Tevi sāpinājis, jo pārida-

rījums jau nav nekad izdzēšams — rēta paliek vienmēr.

Tev nebija ne jausmas, un Tu nebūtu varējusi rīkoties

citādi, ja arī būtu zinājusi. Tikai par savu veselībiņu Tev

vajadzētu un Tu arī varētu vairāk rakstīt, tāpat par sa-

viem darbiem. Ja tikai būtu kaut kā iespējams, mums

katrā ziņā vajadzētu rakstīt vismaz divas vēstules mē-

nesī, vai tad rakstīšanai nevarētu izkārtot svētdienas

priekšpusdienas? Tā nav tikai mīļa apiešanās ar sevi, bet

noteikta nepieciešamība. Garīgi nekontaktējoties vienam

ar otru, mēs vienkārši kļūsim vientiesīgi, dumji, garīgi
kūtri un nenozīmīgi! Tu jau arī žēlojies par garīgo vien-

tulību Rīgā, tātad katru svētdienu sēdies un runā ar

mani 2—3 stundas, tik daudz Tu esi parādā sev un

mums. Tu jau neesi pieradusi domāt, bet ir vienkārši

bīstami atrast no domāšanas. Tev vienmēr nav jāpēta
savs dvēseles stāvoklis, raksti par to, ko domā vai dari.

«Tev ir jāstrādā un jādarbojas uz ārieni,» — jā, raksti

par to, ko Tu uzsāc, ko projektē, arī par to mēs runā-

jam pārāk maz. — Ļoti pareizi un skaisti Tu, Iniņ, runā

par pamattoni, kas jo sevišķi stingri jāsaglabā man, tā-

dēļ ka es rīkojos tik plaši un mans raksturs neatbilst

taisnai līnijai. Jo platāka ir upe, jo dziļākai un noteik-
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takai jābūt tās gultnei, citādi tā kļūst sekla un izžūst.

Par to es arī vienmēr esmu domājis un par to cīnījies —

iegūt lielu, plašu pasaules uzskatu un pašnoteikšanos,
bet, jo tālāk tver, jo grūtāk pie tā nonākt. Tu pati, saldo

Iniņ, vari tam izsekot, kā es, uzaustot domai par «Nā-

kotnes cilvēku», pēc šī mērķa esmu tiecies. legūt no-

briedušu pasaules uzskatu ir jau daudz vieglāk. Bet tā-

dēļ Tev nav jādomā, ka es vēl it nekā nebūtu sasniedzis.

Tev jājūt pašai pie sevis, ka mēs jau esam labu gabalu
rakuši mūsu upes dziļajā gultnē, jo mans pasaules uz-

skats taču ir mūsu abu kopējais uzskats, un tādu izvei-

dot jau ir grūtāk. Tātad, ja Tu redzi, vismīļāko, svēt-

laimīgo vienīgumiņ, ka es iekaistu dusmās vai kļūstu sku-

mīgs, vai nonāku izmisumā, vai sarūgtināts spriedelēju
par sevi un sev neticu, tad tā vēl nav nelaime, tas viss

pāries. Arī upe nonāk purvos, bet izlaužas tiem cauri,

un bieži no purviem izaug ezers. Es novēroju pats pie se-

vis, ka izmisuma periodi kļūst arvien īsāki. Es tos pār-
varu ar skaidrāku skatu, un arvien biežāk atgadās, ka

Tu ar saprātu nāc man palīgā. Es esmu Tev bezgala pa-

teicīgs par to, jo agrāk visa saprašanas un domāšanas

nasta man bija jānes vienam. Bet par palīdzēšanu ir uz-

skatāms katrs godīgs vārds, kā Tu mani vai sevi zināmā

gadījumā saproti. Tu domā nevienmērīgi, bet zibenīgi

pareizi. Pilnīgi aplamas ir Tavas bailes, ka es par kaut

ko tādu varētu ļaunoties. Kaut ko tik sliktu vai ļaunu
Tu par mani nevari sacīt — lai es kļūtu dusmīgs, tādēļ
ka gandrīz visu sliktāko sevī es spēju novērst pats, man

tikai tas liekas plastiskāk, objektīvāk, gandrīz svešāk,

ja to pasaki Tu; tad es drīzāk varu to uztvert un pār-
varēt. — To visu esmu uzrakstījis gandrīz stundas laikā

un jūtos noguris. Es gribētu tikai sacīt, ka es arī katrā

ziņā turos pie devīzes: stipriem būt un uzvarēt, nezaudēt

cerības! Man ir arī spēks panest šo ilgo šķiršanos, bet

Tevi, mīlsirdsasintiņ, es brīdinu no briesmām, ka mēs,

rūpēdamies tikai par materiālo bāzi, tikai strādādami,

kļūstam muļķi. Mums vajadzētu biežāk rakstīt, katru

svētdienu es sūtīšu vēstulīti. Vienā laikā mums jādzīvo
divas dzīves, ne mirkli nevienu no tām nedrīkst atstāt

novārtā. — Pēdējā vēstulītē es rakstīju, vai mums tas

atmaksājas, ka Tu, manu dvēselīt, ilgi paliec tur, ka mēs

ciešam un mokāmies, strādājam notrulinošo maizes

darbu, bet beidzot ar to visu varbūt tomēr nenopelnam
nekā lieka, nonākdami tikai pārtēriņā kā pagājušajā
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gadā? Drīz jau pienāks Tava atbilde, tad es vēlreiz par

to rakstīšu. Tagad es skatos, ka Tu gribi braukt 1. sep-

tembrī vai augustā, tas ir, nenogaidīt, kas notiks ar

«Dienas Lapu»? Es jau gan domāju, ka nogaidīt būtu

arī lieki, tādēļ ka Tu taču nevari tur palikt uz visiem

laikiem, bet cita redakcija katru gadu Tev nedos atva-

ļinājumu. Bet Tu tur esi uz vietas un redzi, vai ir nepie-
ciešams nogaidīt. Bet, ja Tu negaidi līdz oktobrim, kā-

dēļ tad braukt tikai augustā un nevis jau jūlijā? Vai Tu

gribi apskatīties mājas un saimniecības? To gan jums

vajadzētu darīt abām ar mammu (Niedra pērk sev lauku

mājas «par tautas grašieml »!). Jeb vai tu domā tikai vai-

rāk nopelnīt naudas? Varbūt iesniegt «Skroderi»? Uzņemt
sakarus? (Pēc vasaras sapulces neviena tur vairs nebūs.)

Ja Tu, Iniņ, domā, ka ir labāk palikt ilgāk, vai tad Tev

nevajadzētu ņemt mammu pie sevis? Vai tas nebūtu lē-

tāk? Vai Tu domā viņu tūlīt iekārtot mājās vai saim-

niecībā? Ja viņa nav pie Tevis, tad šajos 3—4 mēne-

šos mēs iegūstam tikai 30—50 rubļus, bet vai atmaksājas

uzņemties šķiršanos to 50 rubļu dēļ? Pēc manām domām,

izvēle ir starp palikšanu līdz oktobrim, līdz izšķiras «Die-

nas Lapas» liktenis, un drīzu šurpbraukšanu tā ap jūlija
sākumu. Starpība ir trīs mēneši, ne tik liela prātīgiem
cilvēkiem, bet vai mēs pārāk nenomocīsimies ar notruli-

nošo maizes darbu un šķiršanos, tā ka mums rudenī būs

ļoti ilgi jāatpūšas, lai ķertos pie oriģināliem, it sevišķi
Tev, dvēselīt. Un tad nav vairs pat lāga pastaigāšanās!
Vismīļāko, vienīgo sirdsasintiņ, apdomā labi to visu!

Varbūt Tu jau būsi atbildējusi. — Tagad par darīšanām.

Līdz 18. jūnijam, līdz vasaras sapulcei, es gribu iesūtīt

pabeigtus «Pilsētu likumus» un dzejoļus, ko es gribu Tev

sūtīt jau agrāk. Manās interesēs būtu, lai Nodaļa2 vai

kāds cits dzejoļus iespiestu vēl šogad, jau tagad tie ir

stipri novecojuši. Tādus taisa visi, un publikas acīs tie

ir pat pārāki [par manējiem]. Pēc gada tie jau būs draņķa

prece. Kad es tos būšu Tev aizsūtījis, tad runā ar Gai-

līti, lai viņš tomēr iespiež vēl šogad. Ja tas neiet, vai tad

nevarētu sadabūt kādu citu izdevēju, manis dēļ kaut vai

Zālīti? Muļķīgi, ka es tagad nespēju uzrakstīt nevienu

pantu, piemēram, priekšvārdam. — «Skroderi» Tev va-

jadzēs sniegt Latviešu biedrībai. Tu jau vari vēl mēģināt
runāt ar «Ausekli». Vari dot iespiest savas 20 vai 40

rindas, vienu dialogu, cildinājuma vārdus sātībniekiem,

piemēram, 3. cēlienā, kur Māriņa dod padomu vecajam
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kļūt labāk par sātībnieku, tur tas derētu. Bet viņi jau ātrāk

nemaksās, līdz nebūs cenzēts, un varbūt Remiķis «Ausek-

lim» nelaiž cauri? Tad: vai Latviešu biedrība maksās tik

daudz, ja «Auseklis» būs uzvedis pirmais? Vai «Auseklis»

vispār varēs uzvest?3 Nav jau naudas. Neatliek gan ne-

kas cits, kā sniegt Latviešu biedrībai tūlīt, neiesniedzot

sacensībai. — Rēķins tiek ielikts līdzi, tāpat runča sūtīta

kažokpūka. — Liepājas adrese nav atrodama, raksti tu-

rienes biedrībai. Ja tā nebūs uzveduši, vismaz pateiks,
ko ir izdarījusi. — Ja šie Latviešu biedrībā, atkal uzved

«Vaideloti», vai tad viņi nevar ņemt «Neaizsniegto
mērķi»? Ja tāds draņķis kā «Smaidule» spēj saistīt, tad

taču tas būtu nesalīdzināmi labāks, «Cekulaino cīruli»

jau es pazīstu, bleķis. Vekenšteta «Zemaišu teikas»

maksā 6 rubļus, tas neatmaksājas. No hronoloģiskā lek-

sikona liec atsūtīt pirmo gadagājumu. — Jā, vēl viens

iemesls. Vai Tev, dvēselīt, atmaksājas palikt tur, ja Tev

ar skicēm un dažādiem oriģināliem jānopelna tie 60

rubļi? Oriģinālus Tu šeit vari rakstīt vēl labāk un la-

bākus. Tā Tu sevi izmaini sīknaudā. Vai «Sīkumu» Tev

vairāk nav? — Ja Birznieku 4 varētu izaudzināt par kri-

tiķi, tas būtu ļoti skaisti. Bez tam mums ir Skalbe un

Reitmanis, man — R. Balodis. Kas ir iznācis no viņa
brāļa Jēkaba? — Kāda gara bērns ir Martinsone? Par

ko jūs pārrunājāt pie Ķēniņiem? Vai aiznesi viņiem at-

bildi? Vai pie Vidiņiem esi bijusi? — Kādā kartītē Tu

saki, ka Tu gribētu kļūt nepieciešama «Dienas Lapai».
Man šķiet, tur tagad visi ir nepieciešami, izņemot Zālīti,

kas no tās vēl izspiedīs pēdējo sulu, iekams tā tiks aiz-

mesta. — Liekas, tas tagad ir viss, kas bija ko atbildēt.

Runcis sēž un kašā aiz auss: «Kā tad nu būs, kad nav ko

ēst? Jā, kad kundzīte bija šeit, tad visas kastes un lādes

bija pilnas, visur skaista vērša gaļa. Tagad labākā vērša

gaļa aizskrien uz četrām kājām. Jā, jā, jā, toreiz, kad

kundzīte bija!» Tālāk viņš nesaka, Tu zini, viņš nemīl

lieku tērzēšanu. Mute neesot tukšai pļāpāšanai, bet dū-

šīgai ēšanai un peļu ķeršanai. — Šeit vēl ir tie abi dze-

joļi «Mēnešraksta» numuram pirms vasaras sapulces. Vai

Tu arī esi ko uzrakstījusi, mīļsirsnīgo pūkiņ? (Zini,
«Zārku» un «Ofēliju» esmu izlasījis vēl pāris reižu, un

tie man patīk vēl labāk. Tas ir kaut kas pilnīgi sapro-

tams. Sūti taču «Neiespējamības kalnu» un vēl pāris
[dzejoļus] no cikla.) Diemžēl abi manējie ir tikai metrika

un ritms, es vēl mēģināšu paslīpēt «Lodziņš mirkšķina»,
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ja tas neies līdz 9.—10, V, tad lai paliek. Varbūt visla-

bāk būtu dot vienīgi «Vecās ligas»? Nu, vismīļāko dvē-

seles dziļumiņ, sārto, vissvētlaimīgāko skūpstmutīt, esam

tiku tikām izrunājušies, noguruši un miegaini. Tiek paka-
šātas vismazākās samtpēdiņas, viegli sapurinātas austi-

ņas, bet nu jāguļ rociņās, tad kļūs atkal stiprs un uzva-

rēs. Vissaldāko Iniņ, pavasara ziediņ, sudraba circenīt

pasaku mājiņā! Mīļi, mīļi, mīļi.

217,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 12., 13., 14. (25., 26., 27.) maijā

690 Tūkstošskaistumiņ, mīļsārtumiņ, manu jauko, vis-

-689 saldāko vienīgumiņ, mājas dvašiņ, kā no jauniem
688 bērziņiem spožā saulītē Tev jāsaņem apsolītā mīļā
vēstulīte, rakstāmā un lasāmā vēstulīte, kas domāta vie-

nīgi pūkošanai un austiņu sapurināšanai, un galviņas pa-
glaudīšanai, un klēpītī paņemšanai, un slimā pleciņa pa-
masēšanai un paglāstīšanai, un visu asariņu aizskūpstī-
šanai no spožactiņām, lai tās atkal kļūtu spožas, lai nekad

tās vairs neaptumšotos. Par mazputniņiem, ametistkukai-

nīšiem jārūpējas tā, kā par taurenīšiem un kamenītēm,
kuras pārziemoja manā istabiņā. Divus taurenīšus es jau
izlaidu ārā, viens atlidoja vēlreiz atpakaļ, kad vēlāk atkal

kļuva auksts, otrs ceļu vairs neatrada; bet tagad jau ārā

ir silts, un drīz arī ziedēs puķītes. Kamenīšu ar apaļiem,
dzelteniem dibentiņiem, gluži kā labais, dzeltenais runcis,

man logā ir vesela ģimene, tā kādas piecas. Viena ir aiz-

lidojusi, pārējās atrodas iekšā, nespēdamas atrast izeju

caur vēdlodziņu; tas ir tajā logā pie kumodes. Visas čet-

ras bija gluži novājējušas, tad es uz papīra gabaliņa caur

caurumiņu rūtī iebāzu pāris cukurūdens pilienus, un, kad

vēlāk paskatījos, papīra gabaliņš bija apgāzts, tās laikam

bija to ieraudzījušas. Kopš tā [laika] divas no tām ir kļu-
vušas možākas un meklē izeju, bet neizdodas. Tās nevar

aptvert, kā pasaule ir tik noslēgta un šķērslis tomēr nav

redzams. Tas šķiet tikai kā migla, izstiepts priekšā pa-

saulei, bet, lidojot pret to, sagrūž sev galvu. Un vienam

otram tā iet: priekšā liekas tikai neliela migla, bet tomēr

ir ciets stikls. Kamenīšu saprāts nesniedzas tik tālu, lai

atrisinātu šādus jautājumus. Arī runcis noraudzījās uz šo
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lietu, spriezdams pēc sava paraduma, no ēšanas viedokļa.
Apaļās kamenltes viņš gribēja dabūt sev, bet arī viņš
nebija rēķinājies ar stiklu, tādēļ aizgāja, kašādams aiz

ausīm. Viņam jau arī citādi ir rūpes. Bija iegājis kaimiņa
dārzā kādas jaukas kaimiņienes dēļ, bet te nāk gaužām
rupjš, sirms zemnieku runcis un tam uzbļauj. Viņš, pro-
tams, negribēja ļaut sevi rupjā veidā izpērt, tādēļ izgāja
no dārza ar augsti paceltu asti. Es arī noskatījos visu šo

ainu. Drīz viņš arī pārnāca un teica, lai dodot tam kaut

ko uzkost, no dzirdētajām rupjībām tam esot gluži nelabi

ap dūšu. Tā ir laime viņam, mazāk man, ka ar savu slikto

kuņģi viņš tomēr var tik daudz ēst. Viņa piemēram tagad
seko arī puisīši: katru sestdienu pērk 10—12 mārciņas
teļa gaļas, kuru tad 6apßimnsi nedēļas gaitā divās vai tri-

jās reizēs izcep, es tad ēdu vakaros un rītos. Tagad es jau
pērku arī olas, tās maksā 10—12 kapeikas. Bez tam katru

dienu es dzeru divas glāzes piena — rītos un vakaros.

Viņa dod man pa glāzei un tad aprēķina par mēnesi. Tā

pie piena jau esmu vairāk pieradis un panesu to itin labi.

Tas ir ērti arī tajā ziņā, ka man pašam nav vienmēr jā-
skraida uz pagrabu. Vispār ar šiem saimniekiem var būt

ļoti mierā, gandrīz labāk nekā pie vecajiem. Tādēļ dzī-

vokli es pagaidām tomēr negribu uzteikt, jo nevar zināt,

kā būs ar vasarnīcu. Laiks ir ļoti nepastāvīgs, tur manā

istabā nav krāsns, tā ir arī maza. Pagaidām Sokhenam vēl

arī nav kalpones. Turklāt arī es vēl gaidu ziņas no savas

Iniņas. Varbūt Tu būsi tikusies ar Veinbergu? Varbūt

nāks kāda cita kombinācija, un Tu tomēr brauksi atpakaļ

agrāk? Manas domas, kā Tu zini, ir tās, ka Tev tomēr

labāk vajadzētu drīz braukt atpakaļ, jo sagaidāms, ka

«Dienas Lapa» izputēs, bet cits laikraksts uz to neielai-

dīsies, ka Tu pusgadu esi šeit un tikai pusgadu tur, tad

vēl arī tādēļ, ka Tu esi ļoti nogurusi un slimiņa, kā es pēc
visa spriežu, un ka Tev jāatpūšas, nevis jānomokās nau-

das dēļ, bet galvenokārt vēl tādēļ, ka tagad pietiek mai-

zes dēļ strādāt, ka ir jau pēdējais laiks pāriet pie

oriģināldarbiem, pie lieliem, nozīmīgiem oriģināl-
darbiem. Diezgan mēs esam skopojušies, es redzu to

pēc sevis, ka maizes darbs izsūc visas asinis, visas sma-

dzenes. Tas viss, ko es tagad vēl domāju vai rakstu, un

tas notiek tik reti, ka par to es tik tikko varu runāt, ir

veci fakti, vecas, nepabeigtas domas. Tas, kā es Tev rak-

stīju, bet ko Tu nesaprati, brīžiem mani ir novedis izmi-

sumā, bet to visu es esmu uzvarējis un gribu sākt no
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jauna dzīvot, arī garīgi. Manas lielākās sāpes ir tās, ka

mēs par to nevaram vienoties, bet arī tas jau nokārtosies,

es tikai nedrīkstu būt straujš. Ar laiku jau mēs kļūsim
viens, un Tu man palīdzēsi, Tu labo, zeltaino mutiņ, manu

sirsnīgo sirdsasintiņ. — Tam, ka «Dienas Lapas» labā Tu

gribi mocīties ar maziem oriģināldarbiem, arī nav ne-

kādas jēgas. «Dienas Lapa» tā vai tā ir zudusi. Tas arī

nav uzskatāms par kādu sevišķu godu, un turklāt šādus

oriģināldarbus šeit var rakstīt pat vēl labāk. Bet, pats

galvenais, Tev, manu vissvētāko, visdziļāko dvēselīt, ļoti,
ļoti jāatpūšas. Beidzot Tev arī jājūtas labi pie manis, ne

vairs mocīties, ne raudāt, ne noskumušai būt, netikt

vairs bārtai, bet izjust vienīgi mīļu apiešanos. Vispār neko

nepārmest, būt vienmēr labam, būt vienmēr un katrreiz

mīļam, to beidzot ir apņēmušies Tavi puisīši, tā tas ari

būs. Ir jau līdz šim, ja arī ļoti lēnām, tad tomēr kļuvis

arvien labāk. Bet mūs vienmēr ir traucējusi šķiršanās, tā

ir prasījusi pārāk daudz spēka; tā bija kļūda, ka tūlīt sā-

kumā mēs nepalikām kopā un nestrādājām pie oriģināl-
darbiem. Tā bija mana nervozitāte un no tās izrietošā

nenoteiktība. Tagad diezgan ar to, tagad stāvēt uz savām

kājām. Būt mīļiem un labiem ir pēdējais padoms. Manu

vienīgumiņ, manu svētumiņ, manu mutiņ, esi atkal mīļa,
tici savam puisītim, viņš grib būt stiprs un uzvarēt. Man

tas tagad jāpapildina ar vienu jaunu vārdu — grib kļūt
atkal jauns, un Tu esi tas pavasara ziediņš, balts ar zilām

pūkiņām.

Vēstules 1. lappuses augšmalā pierakstīts:

Sirdsasintiņ, mīļsārtumiņ, nedusmojies par šo muļķīgo
vēstulīti. Es esmu gan mīļš, gan kautrīgs, gan dumiņš,.

gan noguris. Apsolu Tev drīz labāku vēstulīti. Šodien es

kartīti vairs nerakstīšu, bet šai vēstulītei jābūt tās vietā;

daudzie zemnieki mani darbā traucē. Mīļo vienīgumiņ,

nedusmojies!
Vēstulīte ies neapdrošināta; šodien ir pārāk vēlu, bet

rīt es negribu pārtraukt darbu.

1. lappuses apakšmalā pierakstīts:
[lelieku] vēstulītē divas bērza lapiņas ar bučiņām, viss

apklāts pūkiņām, mīļi, mīļi, mīļi.

2. lappuses augšmalā pierakstīts:

Gulbju jauneklis ir atsūtījis Gētes darbus (par 3 rub-

ļiem), korespondenci ar viņu es vēl turpināšu.
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218.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 15. (28.) maijā

687/15.V Manu mīļo sirdsvienīgumiņ, zilās ildziņas,

pūksmaržiņ, šodien saņemta mīļa pūkvēstulīte un skatu

kartīte (695, 96), bez tam saņemti ari ļoti mīļi pērieniņi
un bārieniņi, bet pēc tam atkal noglāstīts un viss nolīdzi-

nāts. Mēs tagad sēžam abi ar nabaga dzelteno, par laba-

jiem nav sakāms nekas labs, un tādēļ sabāžam kopā de-

guntiņus. Viņam ir izkosta viena acs, un viņš grib, lai to

ļoti žēlo, tomēr abi esam atliku likām pelnījuši pērie-

niņus, kā ari visu to, kas seko pēc tam. Viņš, proti, vien-

mēr ir līdis kaimiņa dārzā un ne jau svaiga gaisa dēļ. Es

rakstīšu vēstulīti, galu galā Tu varbūt nesaņemsi vakarējo
trīs dienu vēstulīti, tā nebija ierakstīta, bet man briesmīgi
uzmācas zemnieki, traucē mani, ļoti nogurdina, tādēļ ka-

vējas mans darbs. Šodien es saņēmu ari atklātni no Taut-

mīļa. 1 Es viņam rakstīšu, lai viņš ņem «Ifigeniju».
Gulbju jauneklim es vēl neesmu atbildējis, lai gan tas

neprasītu daudz laika. Rakstīšu tikai kartīti, varbūt tas

izdosies rīt. — Kā es jau rakstīju, vismīļāko sirdsasintiņ,
paliec tur, ja Tu jūties pietiekami stipra un vesela. Tevis

dēļ jau runāju par šurpbraukšanu, jo es domāju, ka tu

esi pārāk slimiņa un nogurusi, es biju norūpējies, ka ne-

nozīmīgais maizes darbs Tevi nomocīs un Tu būsi pārāk

nogurusi, lai ķertos pie lieliem oriģināldarbiem. Bet, ja

palikšana un izturēšana Tev nozīmē spēku pārbaudi, tad

man būs ļoti patīkami, ja šī pārbaude beigsies Tev par

labu, jo Tev, vienīgo svētumiņ, manu zvaigznīt, jātiek pie
lieliem oriģināldarbiem. Es domāju, ka turklāt palīdzu, ja

pēc iespējas drīzāk Tevi atrauju maizes darbam (mani

pašu maizes darbs ir ļoti nomācis), bet es redzu, ka esmu

maldījies. Būtu Tu agrāk spējusi uzrakstīt vai pasacīt, cik

daudz Tev nozīmē šī izturēšana, nekad es nebūtu Tevī

lauzies un būtu Tev aiztaupījis daudz sāpju. Tagad es

varu mēģināt remdēt Tavas sāpes tikai ar to, ka esmu

mīļš, apklājot pūkiņām un bučiņām savu vienīgumiņu,
mīļi, mīļi, mīļi.
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219.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 17. (30.) maijā

685/17.V Manu sirdsvienīgumiņ, manu nabaga dziļdvē-
selīt, šodien atkal nav nevienas pūkkartītes, bet laikraksti

tomēr pienāca. Tu būsi vēl saslimusi, manu vienīgumiņ,
manu dzīvībiņ, nabaga mutiņ, es esmu briesmīgās bailēs,

es nezinu vairs, ko darīt. Tu tur guli un gaidi zeltmirdzu-

miņu un saulīti, bet vienmēr pienāk tikai kaut kas ne-

jauks, bēdīgs, mokošs. Tas ir liktenis, par kuru Tu runā,
drūms laiks, aizmirstība, un sekas ir pavisam briesmīgas.
Kaut es vismaz tagad varētu būt pilnīgi vesels, stiprs un

priecīgs, lai jaudātu Tev atnest sauli un spēku. Es daru

visu, ko vien zinu; ar lielu piespiešanos esmu no jauna
atsācis vingrošanu, pastaigas mežā, mazgāšanos. Varbūt

tas arī palīdzēs, jo pēc garās pastaigas vakardien es jau
gulēju. Tikai bezdarbīgas pastaigas ir ļoti mokošas: va-

kar bija darbs, kuru es varēju strādāt mežā, vairāk tāda

nav. Es vai nu pāriešu uz negatavo vasarnīcu, vai arī tul-

košu «Tasso» 1
, juridisko darbu2 pagaidām atliekot. Tīk

tālu esmu sevi piespiedis, lai to neatmestu. Katru dienu

man jācīnās pret kaut ko tādu, bet vēl arvien nav prieka,
mazākais — spīta, kuru es varētu iedot Tev, lai Tev at-

vieglotu šo drūmo laiku, lai atkal izlabotu to, kas labo-

jams. Varbūt Tu ari tomēr pateiksi, kas man jādara, kas

būtu mīļi. Runča līdzeklis ir tam palīdzējis, bet nu viņš

apēd dubultas porcijas gluži ieraduma dēļ. Bez tam kād-

reizējie paziņas šeit nebūt nav tik veseli; Peče esot pat
ļoti slims: kuņģa iekaisums. Resnajam ejot gluži labi,

māsa no sevis man atsūtīja pāris grāmatas: Kjēlandu,
Halbi, Hansenu, ari laikrakstus. Vakar Vjatkā jābūt at-

braukušiem diviem latviešiem, izsūtītajiem, viens no

tiem —- vecs vīrs; nezinu vēl, kā viņus sauc. — Vakar es

aizrakstīju T. Bērziņam, lai viņš uzved «Ifigeniju» un

naudu atdod Tev vai, ja Tu būsi prom, sūta to uz šejieni.
Manu nabaga vienīgo dvēselīt, manu svētumiņ, manu mu-

tiņ, rūpējies par sevi, pūko sevi! Tavs pašas sliktais pui-
sītis netiek pielaists pie samtpēdiņām, bet viņš mēģina no

tālienes, mīļi, mīļi, mīļi.
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220.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 20. maijā (2. jūnijā)

682/20.V Manu dziļsirsnīgāko dvēselesmaigumiņ, mīļ-
sārtumiņ, saulesmirdzumiņ, vai tikai Tu man neesi sasli-

musi, Tu nabaga mazo vājumiņ? Tev jau ir visas iespē-

jamās kaites: gan zobiņu, gan pleciņa, gan kuņģīša, gan

austiņu sāpes, gan vēl šis nejaukais puisītis. Kaut Tu pret
visām vainām vismaz būtu lietojusi tās vienīgās zāles, ku-

ras lietoja runcis: dūšīgu ēšanu. Es gan cenšos tikt viņam
līdz, bet viņš pats šajā lietā traucē, ar visiem iespējamiem

ieganstiem izmānīdams man cepeti. Tagad tas atkal klibo

un ir pārliecināts, ka es to esmu skopi uzturējis, tādēļ

viņš neesot varējis turēties pretim dūšīgajam «muižkun-

gam». Tu mīļo, nabaga mazpūkiņ, vai šokolādīte Tevi ap-

mierina? — «Vaidelotes» uzvešanal jau ir ļoti laba zīme.

Ļaudis taču redz, ka citādi viss apkārt ir tukšs. Viņiem
atkal jāatgriežas pie Tevis, viņi cels vēl augšā arī «Ne-

aizsniegto mērķi». Bet «Dienas Lapa», kā liekas, ir pavi-
sam vēsa, un tie pāris aizrādījumi vienkārši bija pārāk

smieklīgi, dumji. Viss laikraksts ir viena vienīga liela ne-

laime, tajā vairs nav neviena atbalsta punkta, izņemot

sestdienas vakara feļetonus. Vai Tu, mīļpūkiņ, esi man

atsūtījusi «Tiesu statūtus» un «Pilsētas valdes likumus»?

Tā kā man to nav, tad man ir iegansts neko nestrādāt.

Tas ir dīvains slinkums vai nogurums, es īsti nezinu, kas.

No Jelgavas, Mīļiniņ, atsūti man pvccKoro ro-

cvAapcTßeiraoro npana», FpaAORCKHH, 2 grāmatas, «OSinee

rocyAapcTßeriHoe npano», AeKņira, Tpaaobckhh. Šīs 3 grā-
matas man noteikti ir nepieciešamas. — Mīļvienīgumiņ,
zeltsaulīt, nomoda sapnīt, gluži negaidīti es vēlā

pēcpusdienā saņemu Tavu pūkvēstulīti ar zeltmatiņiem

un mutiņu brīnumvārdiņiem. Tu mīļo, mīļo, saldo Iniņ,

samtdvēselīt, sirdsasintiņ, austiņas sapurinātas, bučiņas

un pūkiņas no sava puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

221.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 22. maijā (4. jūnijā)

680/22.V Zilās ildziņas!

Apmīļoju savu vienīgi mīļoto mājas dvēselīti, savu

maigdvašiņu, sirdsasintiņu, uzpūšu dvašiņu samtpēdiņām
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un zīdrociņām un austiņas pieberu mīļiem vārdiņiem, un

nu viņai mīļi jāklausās, puisīši visu atbildēs. Šai jābūt
tikai atbilžu vēstulītei, mīļai un labai. Tev vairs nav jā-
dzird drūmais un nejaukais; arī nerātnie puiši ir kļuvuši
labi, pašu mutiņas tos bija izlaidušas, par maz sukāja,
tādēļ viņi tik daudz sāpināja ar briesmīgo kliegšanu. Pa-

gājušajā vakarā es vēl saņēmu trīs mīļas pūkkartītes, tā

ka man tagad maijā, līdz 14./697, ir viss. Un tagad pie
atbildēm. Ar saimniecības vai mājas pirkšanu tagad ne-

kas neiznāk, bet apsveriet abas ar mammu, vai viņa ne-

ņemtu atpakaļ savu pašas pazīstamo māju Jelgavā? Par

spīti visam tas tomēr iznāktu lētāk, ja viņa ņemtu šo

māju, nekā ja mēs katru gadu tai maksājam 300, ar ko

viņa pat lāgā iztikt nevar. Apspriediet, vai viņai tas fi-

ziski ir iespējams, vai viņa nav pārāk slima, lai pārval-
dītu māju, un tad — vai tas atmaksājas? Kā mēs šeit ru-

nājām, tas atmaksātos mums. — Izraudzīt citu māju Tev

nav laika, bet varbūt Tu tomēr aizbrauc uz Siguldu? Tā

Tev būtu arī atpūta un pārmaiņa un aizņemtu tikai I—21 —2

dienas. Bet pārmaiņas un ierosme Tev ir vajadzīgi, mīļ-
saldo Iniņ! Ar Veinbergu tik noteikti nerēķinies. Vai viņa

laikraksts vispār tiks atļauts? Un vai viņš Tavā vietā ne-

pieņems kādu citu? Viņam ir ļaudis, kas stāv tam tuvāk.

Tik daudz es saprotu, ka viņš tagad šo lietu uztver tā, it

kā Tu būtu prasījusies pie viņa un nevis viņš pie Tevis.

Šāds apgriezts stāvoklis ir caur un cauri muļķīgs, un nav

ieteicams, ka Tu pēc mēneša atkal turp ej apjautāties. Ja

viņš grib, viņš rakstiski vai kā citādi var Tevi par to lūgt.
Būtu arī jānogaida, kādus nodomus tas izziņos laikrakstā.

Nepārsteidzies, sirdsasintiņ, mēs taču nevaram skatīties

vienīgi uz materiālo stāvokli; tik daudz prieka, jaunrades

spēka, bet it sevišķi laimes mēs jau esam tam upurē-

juši. — Šāds Tevis dots Ķēniņu sabiedrības raksturojums
1

man ļoti patīk, es tikai baidos, ka tas Tev ir pārāk grūti,

tādēļ ka vēstules iznāk tik garas. Šāds raksturojums man

ļauj piedalīties Tavā dzīvē (pēc kā es tā kliedzu, bet ko

Tu neesi sapratusi). Bez tam es arī varu izveidot sev

priekšstatu par Rīgu, kāda tā tagad izskatās, kas ari man

ir ļoti svarīgi. Arī mutiski Tu man tikai nedaudz esi par

to pastāstījusi. — Ir lieliski, ka jaunais mūziķis grib kom-

ponēt Tavus dzejolīšus
2
: tas pacels vispārējo interesi par

tiem un vairos reklāmu. — Tas ari nav tikai liels panā-

kums, ka tik labi tika uzņemta «Vaidelote», bet gan arī

liela laikmeta pazīme; arī publikā jūt vēlēšanos atgriez-
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ties pie Tevis. Skujeniece arī ir ļoti mīļa. 3 Bet, ja publika

atgriežas pie Tevis, Tev jāatbrīvo rokas oriģināldarbiem
un drīz jānāk klajā ar tiem, Tu vairs nedrīksti nopūlēties
Zālītes labā. Es tikai atkal atkārtoju to, kādēļ visu šo

laiku Tevi tik nejauki bāru. Tu biji par vāju un slimu,

lai tur strādātu, tādēļ Tev drīzāk vajadzētu braukt atpūs-
ties un tad strādāt pie oriģināldarbiem. Protams, Tu uz-

tvēri to tā, it kā es Tevi mudinātu vairāk strādāt un Tev

pārmestu niecīgos rezultātus. Šādi ieskati Tev ir vēl 12.V

(690), tātad visi mani paskaidrojumi neko nav izskaidro-

juši. Bet, ja Tu ari to nesaproti, vismīļāko vienīgumiņ,
tad vari ticēt vai vismaz zināt, ka es nekad neesmu bijis
vairāk norūpējies par Tevi kā toreiz, ka nekad neesmu

vairāk domājis par mūsu kopbūtni kā toreiz. Ja arī forma

bija skarba un pārsteidzīga, saturs tomēr bija labs. Tagad
es saprotu, ka man toreiz nevajadzēja nākt pie Tevis ar

savām dvēseles mokām, kad Tu pati biji vāja un nogu-

rusi, bet mani nodomi pret Tevi, manu vienīgumiņ, nebija
ļauni. Man ir pārāk nepieciešama iekšējā dzīve. Ak, te

nu es atkal jau labu laiku esmu iestidzis niekos un novir-

zījies no temata. Tātad tā ir laikmeta pazīme, ka atgriežas
pie «Vaidelotes», t. i., pie talanta, tagad tas nozīmē saspa-

roties, radīt oriģināldarbus. Ar mazajām skicītēm «Mē-

nešrakstā» ir par maz. Tur tad gan arī viss tiek svītrots;

kas iznāca ar Žukovski4? Arī K. Birznieka raksts par mani

laikam ir svītrots? Vispār es «Dienas Lapā» redzu maz no

Tevis. — 20. numurā nav tieslietu jautājumu. Aktieru

pateicība 5 Tev arī bija ļoti skaista, kaut kas tāds spēj

iepriecināt. Arī citādi Tavus darbus sāk vairāk publicēt,

piemēram, «Raža». — Liepājas vēstules šeit vairs nav;

raksti taču vienkārši Liepājas biedrībai. Ja nebūs pareizi,
tā vismaz uzdos izrīkotāja adresi. — Pie Ķēniņiem Tev

jāierosina neiztirzātais tautības jautājums. Vari pasvei-
cināt no manis skolotāju Medni un vispār visus, kas iein-

teresēti šajā jautājumā. — Izdevumos našķīšu par 50 [ka-

peikām] ir par maz, zāles par 2 rubļiem — par daudz, pa-

reizi būtu otrādi. Man tagad būs daudz izdevumu par grā-
matām. Ja Tu, mīļpūkiņ, vēl nebūtu izsūtījusi «Tiesu sta-

tūtus», «Sodu likumus», vāciskos «Pilsētas valdes liku-

mus», tad dari to visādā ziņā, atsūti arī FpaAOBCKHH
«PvccKoe rocvAapcTßeHHoe npaßO», 2 sējumi, un «06-

-----nree rocvAapcTßemioe npaßO» (AeKunu). — Vidiņam es

tagad drīz rakstīšu, tā kā tā es neko nestrādāju. —

Ar Plātesu turpmāk vispār vairs nav ko runāt, pec ma-
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riiem ieskatiem, «Dienas Lapa» mums ir zudusi. — «Skro-

deri» dod Latviešu teātrim6
,

tātad nevajag braukt7
.

Ja Tu

domā, Sirdsiniņ, norakstīt pati, tad dari to, dodot no Tava

noraksta vēl norakstīt vienu eksemplāru publicējumam
«Mēnešrakstā». — Vai Latviešu teātris nevar vēlreiz uz-

vest «Raganu» un «Neaizsniegto mērķi»? Mēģini par to

ieinteresēt. — Ir ļoti mīļi, ka Tu ēd lasīšus un našķīšus,
šādi mīlulīši jau ir labi arī. — Vismīļāko sirdsasintiņ, es

te saņēmu vēl vienu mīļu pūkkartīti. Manas kartītes Tu

jau esi saņēmusi līdz 695, bet arvien vēl esi noskumusi.

Man nav bijis spēka, lai visu atkal izlabotu un noņemtu
Tev skumjas. Vēl jau Tu saņemsi vēstulīti 694, bet es

vairs neticu, ka arī tā ko līdzēs. Es nespēju ne likvidēt

pārpratumu, ne izskaidrot, kā šī nelaime atgadījās, ne arī

sagādāt Tev prieku un izlīdzināt ciešanas, tādēļ ka viss,
ko es saku, lietu padara tikai vēl ļaunāku. Pilnīgi par to

klusēt vai izlikties mierīgam man arī nebija iespējams,
un tā Tev, manu vienīgo, nabaga mīļoto mutiņ, bija tik

šausmīgi daudz jācieš, jo manas izmisīgās asaras šajos

garajos mēnešos vismazāk varēja Tev palīdzēt. Mēs esam

tik ļoti dažādi. Tu esi stingrs, mierīgs, patstāvīgs cilvēks,
tik maz Tu spēj paciest pārmaiņas, ka Tev, pat lai iedzī-

votos Rīgā, vajadzīgs vesels mēnesis. Es turpretim esmu

augstākā mērā kustīgs, ar daudziem, dažādiem plāniem.

Tagad tas arī bija viens no pārpratumu cēloņiem. Bet ne-

nodarbosimies turpmāk ar pārpratumiem. — Tam būtu

bijusi jēga, ja Tu tūlīt maijā būtu lidojusi uz šejieni, bet

jūlijā vai augustā tam nav nekādas jēgas; tātad tagad

paliec līdz septembrim vai, ja vajadzīgs,, pat līdz okto-

brim, kas ir tikai I—lV21 —IV2 mēneša vairāk. Būtu Tu atbrau-

kusi maijā, mums atpūtai un oriģināldarbiem būtu bijusi
visa vasara, tagad vasara tik un tā ir pagājusi, un tagad

nav nekādas jēgas zaudēt algu par vienu vai IV2 mēne-

šiem, jo šiem I—lV2 mēnešiem atpūtas ziņā nav nekādas

vērtības (septembrī vai augusta beigās ļoti maz var pabūt

ārā, t. i., nevar ne pus, ne arī visu dienu sēdēt ārā, bet

gan tikai pastaigāties). — Tātad, manu mīļo, saldo Iniņ,
paliec tagad Rīgā līdz rudenim, tātad visu augustu, varbūt

pat līdz pus septembrim. Tādas tagad ir manas domas, ņe-

mot vērā radušos apstākļus. Ja Tu brauktu tagad augustā,
tas būtu pret maniem ieskatiem, es to uztvertu tā, it kā Tu

to dari tikai par prieku man, tas būtu pret Tavu labāko
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gribu, pret Tava saprāta diktē jumiem, pret Tavu spēku

pārbaudi. Ja Tu tagad gribi man darīt vēl kaut ko mīļu,

tad izturi šo spēku pārbaudi, nebraucot augustā. Tev jā-

aug savā spēkā, nevis jātiek salauztai. Es ticu, ka ar to

Tev esmu pateicis ko mīļu, un tas arī man būs kas mīļš,

ja Tu atbrauksi atspirgusi. (Krāj arī jaunus iespaidus, kas

Tev tik nepieciešami.)
Es nezinu, vai Tu to saproti tā, kā es to vēlētos, proti,

mīļi. Es taustījos tumsā visu to laiku, kad nebiju spējīgs

pasacīt neko mīļu. —

Tad jautājums par mammas šurpbraukšanu. Viņai tās

būs lielas mokas, Tev pašai liekas, ka būtu labāk un ērtāk

viņu atstāt tur, tātad, lai viņi paliek. No šejienes es ne-

spēju tik labi spriest, kas būtu labāk, es tikai zinu, ka

būtu bijis labāk, ja viņa būtu braukusi tūlīt, pirms diviem

gadiem vai vismaz tūlīt pagājušajā gadā, tagad labuma

tiešām nav daudz, tādēļ ka mēs vēl šeit paliksim tikai

IV2 gada. Tagad viņai labākais būtu pirkt Jelgavas māju

vai arī Jelgavā to izīrēt, kā līdz šim. Pēc 5 gadu apritē-
šanas mani varbūt vēl nelaidīs uz mājām, tas arī ir viens

iemesls mammu tagad vairs nevest šurp.
Tikai Doru Tu vari ņemt līdzi, ja mamma varētu palikt

viena ar Kristapu. Mēs jau Doru izmācīsim un nostādīsim

uz kājām.
Mīļo Sirdsiniņ, neuzskati mani par mājas tirānu, kurš

noteikti vēlas, lai viņa griba tiktu izpildīta. Arī agrāk par

šiem jautājumiem es rakstīju tikai tādēļ, lai aprunātos.
Jāizšķir Tev, tādēļ ka Tu tomēr esi tuvāk.

Esi atkal mīļa, saldo Iniņ, mēģini saprast arī mani, ne-

izskaidro visu tikai ar manu ļaunumu, tas nebūtu prātīgi.
Un tu taču esi tik gudrs, mīļš, labs mazputniņš, manu

svēto mutiņ, mīļi, mīļi, mīļi.

Vēstules 1. lappuses augšmalā pierakstīts:
Manu vismīļāko, vissaldāko dvēseles dziļumiņ, sārtmir-

dzumiņ, nu taču atkal ir labi starp diviem mīļiem Iniņiem,

un tie tagad sēž zem ieviņas, un ziediņi birst kā «Cīņā

par nākamību». Vienu no ziediņiem es uztvēru un pievie-

noju to šeit savai mīļajai mutiņai, ametistputniņam.

2. un 3. lappuses augšmalās pierakstīts:

Fotogrāfijas mēs taču katrā ziņā saņemsim atpakaļ? Ci-

tādi mums nepaliek nevienas un tas būtu arī neglīti.
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Es gaidu, kad Tu man atsūtīsi kritiku par «Vaideloti». At-

sūti visus «Baltijas Vēstneša» numurus. Vēbers jau ari

pats tura labu prātu uz «Vaideloti», tādēļ «Baltijas Vēst-

nesis» tagad drīkst par to labi rakstīt.

4. lappuses augšmalā pierakstīts:

Vai tas tevi netraucē darbā, ka Tu pati gatavo pusdie-
nas? Arī actiņas sāpēs. Vai tad nekur nav dabūjamas
labas pusdienas?

222.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 30. maijā (12. jūnijā)

672/30.V Nomoda sapnīt!

Manu vissaldāko, vismazāko saules zeltagabaliņ, manu

zaļo dvašiņ, sirdsasintiņ, Tu esi tik brīnummīļa un laba

pret mani, es staigāju apkārt kā sapnī, ne jau velti šodien

ir nomoda sapņītis. Pareizāk gan būtu, ka Tu ne tikai

tagad esi kļuvusi tik mīļa, bet gan biji tāda vienmēr, arī

tad, kad es to nesapratu, jo, pārlasot vēlreiz, it visas pūk-
kartītes ir mīļas un pūkīgas, tikai es pats biju slims un

to nejutu. Tagad no tālienes es saskatu, ka pats sevi esmu

iegrūdis postā ar romāna tulkošanu. Tūlīt es to nejutu,
bet tagad taču tas ir redzams, jo vēl tagad, kad es jau
vairāk nekā nedēļu nekā nestrādāju un V2nedēļu jau ap-

zināti atpūšos, tomēr vēl jūtos ļoti noguris, guļu pavisam
slikti, esmu sliktā noskaņojumā, esmu nemierīgs, redzu

sliktus sapņus. Atpūšanās noris daudz lēnāk nekā pagā-
jušajā gadā, bet tomēr noris. Ļoti noteikti man jāraugās
uz to, lai neatkārtotos slimība un netraucētu kārtību. Bet,

ja tas arī simtreiz neizdosies, tūkstošo reizi tam tomēr jā-

izdodas, man jākļūst veselam, lai labi un mīļi glabātu
savu vienīgo mutiņu, savu svētumiņu. Es tikko uzrakstīju
kartīti un jau jūtos noguris. — Mīļo sirdsasintiņ, kā tad

nu paliek ar šurpbraukšanu? Vai tad tam tiešām jānotiek

tūlīt jūnijā vai jūlijā? Es jau vēl redzēšu, ko Tu rakstīsi

vēstulītē, kuru es arvien vēl neesmu saņēmis. Bet kā tad

būs ar spēku pārbaudi? Vai Tu nejutīsies salauzta? Vai es

neesmu ar varu Tevi piespiedis izšķirties par tūlītēju
šurpbraukšanu? Par to es baidos. Pret tūlītēju šurpbrauk-



424

sanu vēl runā naudas jautājums, jo, lai arī visa nopelnītā
nauda tur iziet, tad tomēr ir daudz derīgu izdevumu, ku-

rus mēs citādi nevarētu atļauties, piemēram, grāmatas,

drānas, labāku ēšanu, it sevišķi hematogens (tas ir ļoti,
ļoti mīļi un labi, ka Tu to lieto, šeit Tu to nevarētu

dabūt). — Bet tam par labu runā tas, ka šeit Tu tomēr

labāk atpūstos (pēc tam kad Tu tur vienu mēnesi būtu

dzērusi hematogenu. Paņem arī līdzi vairākas pudeles,

piemēram, 5 vai 10.), lai tad ziemā, kad vairs nevar pa-

staigāties un atpūsties, tūlīt uzsāktu strādāšanu pie lieliem

oriģināldarbiem. Šis ir mans svarīgākais iemesls; sīkie

maizes darbi, tulkojumi ir apriebušies, draudot izsūkt vi-

sus spēkus; man, piemēram, vēl arvien nav nekādu domu,
viss ir vecs un tukšs. Tagad mums jāizšķiras: strādāt pie
lieliem oriģināldarbiem vai palikt pie maizes darba. Ilgāk
vilcināties vairs nav iespējams. Vismaz man ne, jo citādi

maizes darbs mani aprīs, un tad man nemaz vairs nebūs

šīs vēlēšanās, vienīgi kalendārs un filozofija, bet abi sa-

vienoti ar maizes darbu. — Bet vai mēs uzdrošināsimies

pāriet no maizes darba pie lieliem oriģināldarbiem? Pats

galvenais, kā paliek ar māmiņu? Es gribētu viņu ņemt uz

šejieni, tādēļ ka šeit viņa tiktu labāk apkopta un tādēļ ka

tas mums izmaksātu tikpat daudz, bet es domāju, ka Dora

paliks vietā. Ja Dora brauc līdzi, tad tas, protams, kā man

šķiet, iznāks dārgāk, nekā kad viņas paliek tur. Brauciens

ar kuģi (no Rīgas līdz Ņižņijnovgorodai un tad ar kuģi)
izmaksās 15 rubļus, ar ēšanu — 20 rubļus, tas ir 3X20=

=60+bagāža 20 rubļu =80 rubļu, atpakaļceļā atkal 80 =

= 160. (Vai mamma mēbeles nevar atstāt pie Freimaņa

(veikalnieka) vai Heidemaņa? Pārdot būtu žēl, bet, ja
tomēr tās jāpārdod, tādēļ ka nekur nevar novietot, tad

gan neatmaksājas, ka mamma brauc.) Varbūt šurpbraucie-

nam tomēr jārēķina 200 rubļi? Tad šeit pieaugs pārtēriņi:

dzīvoklis (vecā dod mums virtuvi un to blakusistabu, pie
kuras durvīm stāv mūsu zaļais «štātes» galds, paturot sev

vidējo, mazo starpistabu; ar to mēs varētu iztikt. Cenu

bez dēla viņa nezina pateikt, bet tas patlaban nav šeit.

Es solīšu viņai B—98—9 rubļus mēnesī, ar viņas malku. Nā-

košajā gadā mēs īrēsim visu māju no Aleksandras Iva-

novnas par 100 rubļiem. Mamma var ņemt dārzu, turēt

govi un saimniekot, cenu starpība būtu tikai viens rub-

lis mēnesī.) — tātad par dzīvokli pārtēriņš būtu I—2

rubļi mēnesī, ēšanai uz katru personu var rēķināt vairāk:
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s—B rubļus, t.i., 3X5=15—24; ja Dora būtu šeit, nebūtu

jāpieņem meitene, apkopēja, 1 rublis; malku, ūdeni es

nestu arī pats, jo, strādājot pie oriģināldarbiem, man

laika būtu vairāk. Tātad visi pārtēriņi būtu: (I—2) +

+ (15—20)+ 1 = 17—27. Mums atlikuši vēl 18 vai 20 mē-

neši, t. i., pārtēriņu būtu 340—540+braucieni 200=

=540—740 rbļ. Ja turpretim viņas paliktu tur, tas iz-

maksātu tikai 25 X2O=500 rubļu. Tātad pārvešana uz še-

jieni iznāk dārgāka vismaz par 40 rubļiem. Ja vēl Jel-

gavā jāpārdod mēbeles, tad tas tiešām neatmaksājas. Šis

jautājums jāizšķir Tev pašai, mīļpūkiņ; varbūt atstāj
mammu un Kristapu tur, ņemot līdzi Doru, bet tad tieši

nabaga vājie tur paliktu vieni. Būtu mamma atbraukusi

pagājušajā gadā, tad tas nebūtu iznācis dārgāk, bet gan
lētāk. Tagad izšķiries pati, manu zeltaino sirdsasintiņ, es

jau no tālienes nevaru spriest. Es jau ari rit vēl gai-
dīšu Tavu vēstulīti. — Vakar es biju pārāk noguris, lai

vēstulīti pabeigtu, laikam tādēļ naktī neesmu gandrīz

nemaz gulējis, ari šodien esmu noguris. Un tas viss pēc
tam, kad es jau vairāk nekā nedēļu neesmu neko strādā-

jis. Tā ir viltīga slimība, man tiešām dusmas, jo nespēj v
tai piekļūt, lai gan jau pazīstu visas tās viltības. — Ari

Tava pūkvēstulīte vēl nav pienākusi. Man jau gan ro-

mānu nebūtu vajadzējis tik ātri tulkot, bet es nespēļu
ar to vairs ilgāk mocīties, mani smacēja riebums, tas bija
tā, it kā es būtu saslimis. Bet slikti bija, ka pēc 1 nedē-

ļas es sāku strādāt pie likumiem. Kad pienāks pūkvēstulīte,
es šo vēstulīti turpināšu. Manu zeltaino dvēseles diman-

tiņ, žēl ka es nespēju Tevi pietiekoši mīļi glabāt pat ne

ar vēstulīti, tā atkal ir tik nelāgi gurda. Kā paliek ar

šurpbraukšanu? Es vēl esmu noguris un nespēšu būt

pietiekami mīļš. Protams, ir jau vēl vairāk nekā mēnesis

līdz 1. jūlijam. Šodienas pūkīgajā mīļkartītē (24./678 V)
Tu saki, ka mamma visu pārdošot, tātad mantas laikam

gan nekur nav novietojamas. Pārdot un pēc IV2 gada
atkal pirkt dārgāk ir žēl. Turklāt mamma to sāpīgi iz-

jutīs: pārdot visu [nozīmē] pārdot vecas atmiņas; šurp-
braukšanu viņa vispār neuztvers ka atvieglojumu, bet

kā nastu. Ļauj tad arī viņai palikt Jelgavā, mīļo sirds-

asintiņ. Manis dēļ Tev arī pašai vairs nevajag tā steig-

ties, bet vari palikt līdz septembrim. Mans neapzinātais

uztraukums ir pārgājis, un ar šo apzināto nogurumu es

tikšu galā, jo es nesaudzīgi ievērošu pedantiskāko kāi-
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tību, neko nestrādāšu, tikai lasīšu, vingrošu, daudz stai-

gāšu un tamlīdzīgi. Līdz septembrim es sevi izārstēšu, un

tad mēs varēsim ķerties pie oriģināldarbiem. Liels solis

uz priekšu ir jau tas, ka es tagad dusmojos un vairs

neesmu noskumis. — Palikt līdz septembrim, tas ir, 2

mēnešus ilgāk, kā Tu saki. Ar «Dienas Lapu» un Zālīti,

un Plātesu tad gan turpmāk nekas vairs nebūs; mēs taču

no turienes acīmredzot tiekam aizbaidīti, to parāda iztu-

rēšanās pret Tevi, viņa rupjā izturēšanās pret «Vaide-

loti» «Dienas Lapā»
1

un burtiski naidīgā redakcijas pie-
zīme par mani K. B. ievadā2

(turklāt visai vāji, nepasaka
nekā jauna). «Dienas Lapa» tātad nekādā ziņā nav vie-

nis prātis ar K. B. un mani augstu nevērtē. «Mājas
Viesī» Failijs tiek izspēlēts kā nākošais vīrs. Tu vai nu

vēl paņem algu par 2 mēnešiem, jūliju un augustu, ne-

skatoties, kas notiks septembrī, kur mums būtu izredzes,

vai iespied kā atbildi «Pēterburgas Avīzēs» «Kā dakters

par maģistri sists tapa» un brauc projām jūlijā. Tad Tu

pateiksi arī ļaudīm, ka no «Dienas Lapas» mēs aizejam.
Es vēl nezinu, vai lai mēs to paziņojam kaut kur arī

rakstiski, es par to vēl padomāšu, dari to ari Tu (pie-
mēram, «Pēterburgas Avīzēs» vai «Vārdā», ja tur būtu

kārtīgs redaktors). Mutiski Tu katrā ziņā vari pasacīt,
piemēram, Gailītim un pārējiem, velti mēs esam pūlēju-
šies padarīt «Dienas Lapu» dzīvāku, bet nu tomēr no

tās aizejam. Turklāt, ja Tu aizbrauc tagad vai arī sep-

tembrī, tad nākošajā gadā katrā ziņā Tu pie Zālītes vie-

tu vairs nedabūsi, tas ir droši. Ja «Dienas Lapu» pārņem

kāds cits, tad jau var Tev atrakstīt, arī uz šejieni, ja Tevi

grib, vai ari Tu vari rakstīt no šejienes. Zināms, ir vieg-

lāk dabūt vietu, ja pats ir tur, bet reiz Tev taču ari jā-

atpūšas no avīžnieciskā maizes darba. Un šajos divos

gados mēs kaut kā izkulsimies: % — 250 rubļu+valdī-
bas pabalsts 70+Nodaļa 200=520 rubļu, tātad no kapi-
tāla mums vajadzētu pielikt 300+ 300=600 rubļu, bet

varbūt vēl ludziņas ienesīs 100—200, varbūt no dažā-

diem latviešu un krievu laikrakstiem 50, no kalendāru

klientiem 50, varbūt, piemēram, tieslietas «Pēterburgas

Avīzēs», tā ka gadā mums nevajadzētu pielikt pat ne pil-

nus 300 rubļus, ļaunākajā gadījumā statistika. Es neuz-

drošinos griezties pie Tevis ar noteiktu priekšlikumu,
Tavai spēku pārbaudei nevajadzētu beigties slikti; es
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vairs neesmu brēkulis, kas prasa un spārdās pēc savas

pūkīgās dvēseles mutiņas. Viss jāizšķir Tev pašai, arī

mammu nedrīkstētu piespiest. Tu pazīsti visus apstākļus,
Tu atradīsi pareizo [atrisinājumu], es esmu pateicis tikai

to, kā tas izskatās no tālienes, bet varbūt es neesmu bez-

partejisks, tādēļ ka man ir tikai viena doma, lai mēs, se-

višķi Tu, manu svētumiņ, kamenītes dūcieniņ, drīzāk

tiktu pie lieliem oriģināldarbiem. Bet attiecībā uz

mammu, varbūt tomēr ir labāk tagad viņu atstāt tur.

Bet nu vairs nav laika, rīt es turpināšu. Tiek sapurinātas

austiņas, izkaisītas pūkiņas, virsū uzspiestas bučiņas, mīļi,

mīļi, manu vienīgumiņ, manu mīļsmaržiņ! Baltziediņam
nosūtu mazu vijolīti.

223.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 3. (16.) jūnijā

668/3. VI Mīļsārtuniiņam,

Manu saldo, zilo brīnumpuķīt, manu vienīgo maig-

dvašiņ, Tu esi tik brīnummīļa, ka es nespēju bez asarām

lasīt Tavas vēstulītes, un tomēr esmu Tev sagādājis tik

daudz sāpju. Es jau viens pats esmu vainīgs, ka Tu ta-

gad esi tik nogurusi, Tu bezgalīgo dzīvībiņ, manu de-

besu atslēdziņ! Iniņ, Tu sapratīsi manas sirdsbailes, jo

tagad es vienmēr sev jautāju, kā kļūt labam un mīļam,
kā atdot Tev spēku un prieku, ko esmu Tev atņēmis ar

savu mūžīgo slimošanu, jo būt labam un mīļam pret

Tevi, sniegt Tev saulīti, tas ir galvenais, kas Tev vaja-
dzīgs, varbūt vienīgi tas var Tev palīdzēt, jo tā Tev

pietrūcis visu šo garo laiku. Mans nejaukums un lab-

sirdības trūkums ir atbaidījis Tevi, lai Tu man pilnībā
atklātu savu sirdi. Ja es vienmēr esmu žēlojies, tad tā-

dēļ, ka nepazinu Tevi. Un tā ar savu bargumu es esmu

pie visa vainīgs. Tev manā tuvumā nebija saulītes. Un

tādēļ, ka es neesmu Tev devis saulīti, esmu padarījis
seklu arī sevi, esmu padarījis sevi vienmēr slimu un

tādēļ neesmu varējis starot. Bet man ir jāizraujas no šī

apburtā loka, ari slimam jābūt mīļam un labam! Tam

jābūt pirmajam, uz ko man sevi jāpiespiež, tāpat kā pie

kārtības, pastaigām, vingrošanas un tamlīdzīgi. Šis loks
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jāsalauž, un tas jāspēj salauzt, es tagad to redzu un jūtu
tik skaidri kā vēl nekad. Nervozais prot iekārtoties ļoti
ērti, un ērti jau ir žēlot pašam sevi un beidzot tīksminā-

ties savā iedomāto slimību noskaņojumā. Es tagad gribu
vienmēr būt mīļš un labs, nepārproti, mīļdvašiņ, vis-

pirms es gribu būt jautrs, jautrībai sekos viss cits. Dvē-

selē man ir bezgalīgs maigums un labsirdība, un mīla uz

labiem, veselīgiem acumirkļiem, kad tie parādās. Tu pati
saki, ka es spējot apburt. Bet slimība nomāc dvēseli, neļau-

jot no tās dzīlēm nekam uznirt, un tādēļ jānāk mehāniskam,
medicīniskam trikam: mehāniski izspiest smieklus, jaut-
rību, lai slimība atkāptos un no dvēseles dzīlēm varētu

pacelties šis «mīļi un labi». «Dienas Lapā» Tavos «Sīku-

mos» es lasīju, ka Pati pamattēze ir: darīt jautrus citus,

lai pats būtu laimīgs. Mans secinājums izriet no tā. — Bet

vēl arvien es tik ātri nogurstu, tādēļ pārtraucu, un šim

maijpulkstenītim jāiezvana prieks un smiekli. — Mīļro-
žaino sirdsvienīgumiņ, kā tad nu ir ar šurpbraukšanas

termiņu? Esmu gluži dumiņš un sajucis. Tik daudz mēs

esam cietuši un tik daudz mums bijis grūtību un rūpju,
ka arī tagad, kad Tu jau esi noteikusi 1. jūliju un kad es

atkal ceru Tevi padarīt smejošu un gaišu, es nespēju tās

pilnīgi nokratīt. Galvenais, kas sagādā rūpes, ir Tava

spēku pārbaude. Ja Tu brauc 1. jūlijā, tad Tu to dari

tikai aiz pārāk lielas mīlas un labsirdības pret savu vie-

nīgo puisīti, tādēļ ka viņš tik nožēlojami kliedza. Bries-

mīgā brēka par oktobri1 kā atbilde ir pārkliegusi visus Ta-

vus iemeslus, laupot Tev arī spēkus darbam, un Tu to

saki, lai aizbāztu mutīti. Bet iekšēji Tu būsi neapmieri-
nāta, arī darīšanu ziņā Tev būs daudz iebildumu, un

mums paliks pazemojošā sajūta, ka abi bijām par vājiem,
lai izturētu spēku pārbaudi. Tu vēl neesi rakstījusi, ka

mani darījumu apsvērumi būtu Tevi noskaņojuši citādi,
ka no to viedokļa neatmaksātos palikt tur ilgāk. —

Šonakt

es ļoti slikti gulēju, gāju staigāt, bet arī pēc tam nevarēju

gulēt. Esmu ļoti sliktā noskaņojumā, jo nezinu, ar ko tas

izskaidrojams, ka pēc 2 nedēļu atpūtas es tagad guļu vēl

sliktāk nekā līdz tam. Es lasu katru dienu, ne pārāk daudz

vienā reizē, vingroju, pastaigājos mežā, ieturu kārtību,

bet tomēr līdz šim nav vēlamo rezultātu. Ka tad nu ir ar

termiņu, mīļo baltziediņ? Atmetīsim rūpes par mammas

šurpvešanu. Māmiņa lai paliek tur, nemocīsim viņu, brauc

tātad viena, mīļvienīgumiņ, vai ar Doru. Tas Tev arī sa-

gādās daudz mazāk rūpju, un mums iznāks lētāk. s= Bet
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ar to «kad»? Ļoti pareizi Tu saki, ka Tev vajadzētu tur

palikt līdz septembrim (t. i., līdz oktobrim), lai iestudētu

«Skroderi». Tas izgāzīsies, ja to iestudēs Ozoliņš. Bet,

mīļo, sirdsasintiņ, vai tad tam ir tik liela nozīme? Galve-

nais ir tas, ka to pieņem. Tev nevajag komisijas uzmanību

pievērst tendencei. Uzvedis to I—2 reizes, pietiek: la-

māts tas taču tiks tāpat kā «Spītnieks», un man pašam tas

tagad ir gaužām vienaldzīgi. Nekādā ziņā tas nedrīkstētu

kavēt Tavu nodomu lidot uz šejieni jau jūlijā. lestudēt,

beigu beigās, varbūt varētu Duburs vai Freimanis, vi-

ņiem taču galvenās ir lomas. «Skrodera» dēļ Tev, Pūk-

iņiņ, nevajadzētu palikt ilgi prom no puisīša. Bet te jau ir

vēl daudz svarīgāki iemesli. Puisītis pats vēl nav pietie-
kami labs: es ļoti baidos, ka es atkal neesmu nejauks pret

vismazākajām, smalkākajām maigpūkiņām, tā kā pagāju-
šajā gadā, kad Tu atbrauci nogurusi. Protams, es tikai ta-

gad zinu, ka Tev vajadzīgs ilgs laiks, lai, izmainot dzīves

vietu, atkal iedzīvotos, es tagad Tevi vairāk saudzēšu, ja

tikai mana slimība mani neizjokos. Līdz jūlijam es Tev

vēl rakstīšu, un no tā Tu varēsi spriest, vai esmu pietie-
kami labs un mīļš, lai Tu varētu braukt. — Drīzai brauk-

šanai par labu runā tas, ka Tu, manu bezgalībiņ, esi tik

nogurusi un maizes darbs, traucējumi naktīs, ēdiena ga-

tavošana Tevi pilnīgi izpostīs, un Tev tiešām it nemaz

neatliek laika nekam citam kā vien maizes darbam, Tu

nevari apmeklēt ne teātrus, ne koncertus, ne izstādes. Tas

vienkārši ir šausmīgi un nežēlīgi. Es domāju, ka Tu va-

rēsi iekārtoties tā, lai krātu jaunus iespaidus, strādātu sev

(varbūt tas būtu bijis iespējams, ja Tu tūlīt būtu ņēmusi

atsevišķu dzīvokli), bet tagad it nekā no tā visa, tikai

šausmīgais nogurums un garlaicīgais maizes darbs. Tas

Tevi pilnīgi izpostīs, tas viss vēl karstumā un Rīgas
istabā! Tā arī Tu vari pazaudēt spējas strādāt pie patstā-

vīga, liela oriģināldarba, tāpat kā mani tagad galīgi iz-

sūkuši romāns un likumi. Bez šaušalām un dusmām nemaz

nav iespējams domāt par to, kas Tev draud, manu mieri-

nājumiņ, manu dzīvībiņ, un es pats vēl esmu pie tā vai-

nīgs ar savām sīkajām maizes rūpēm. Arī pirms Tavas

šurpbraukšanas esmu Tevi vēl pavisam nomocījis ar šīm

nožēlojamām rūpēm, šajās pārliekajās rūpēs par to pašu
aizmirsdams svarīgāko. Vai tagad lielāka spēku pārbaude
nebūtu: iedrošināties braukt šurp, nevis izturēt līdz ga-

lam? Tev, mīļsmaržiņ, nevar būt šī plosošā sajūta, bet

manī viss griežas apkārt, domājot par romānu, ka pāris
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simts rubļu dēļ esmu tā izšķiedis savus spēkus. Vēl šajā
gadā mēs varējām būt laimīgi, mums varēja tikt aiztau-

pītas šausmīgās, ilgās ciešanas, man būtu bijis iespējams
strādāt pie «īla» tik stipram, kāds es jutos pirmajās ne-

dēļās pēc Tavas aizbraukšanas. Es būtu bijis priecīgs un

būtu iepriecinājis arī Tevi, kā pagājušajā vasarā. Tagad
to visu esmu pārdevis par 200 rubļiem un Tavu brīnišķo

spēku pazudinājis ar muļķīgo maizes darbu, un tam tad

arī pa gabaliņam jāsadrūp. Es negribu Tev tālāk iztēlot

šo vainas sajūtu, tas ir pārāk mokoši. Galu galā, pamatā
ir slimība un tās radītais bailīgums, tādēļ jākļūst veselam,
bet tagad arī ar to vairs neiet tik ātri, tomēr tagad es

vairāk protu gaidīt. — Vēl mazas šaubas ir par tiem

5 rubļiem, ko Tev veltīgi vajadzēja samaksāt Olgai, bet

par to nav vērts runāt. Izšķir pati, manu vienīgo svē-

tumiņ, manu dvēseles mierinājumiņ, manu varavīksnītl

Zini, tieši šorīt agri es redzēju ļoti jauku, mazu varavīk-

snīti, un tā tik mīļi man atgādināja Iniņu, ka man kļuva

pavisam silti ap sirdi, vēl gan ir nogurumiņš, bet labs no-

gurumiņš, kā Tu to tik bieži esi sacījusi. — No grāmatām
es jau esmu lasījis «Laboremus», «Elektru» (abi draņķi),
Annuncio «Pavasari» (šis tas jauks, bet atgādina komē-

diju), Godvi par Grabi2 (interesants), vienu otru mazu hu-

moresku es lasu katru dienu (Peclu). Šodien tiek atsākta

aplaistīšanās ar aukstu ūdeni, ir karsts. — Lielie ļoti prie-

cājās par to, ka tika slavēti dzejolīši, bet no tiem Tu

redzi, ka es tagad it nemaz vairs nespēju rakstīt, «Ligas»,

protams, ir nesalīdzināmi labākas. Ja mīļās sirdspūkiņas

nespēlē klavieres, tad puisīši vairs nevalkā pelēkās drā-

niņas. Tās bija uzģērbtas vasarsvētkos, un puisīši tik

slikti nemaz neizskatās, ir apgriezuši arī matiņus. — Pui-

sīši ļoti priecājās par mutiņas dāvaniņām, patīkamo vēs-

tuli, «Narcišu pie Mozus» un «Visumu», un daudzajiem

izgriezumiņiem un bildītēm. — Vāru ievārījumiņu, kad ir

odziņas. Bet tagad nāk vesels klēpis sārtu, mīļu bučiņu

un pilnas austiņas baltām pūkiņām. Mīļi pašūpota klēpītī
un pakašātas kājiņas, manu vienīgumiņ, manu debesu at-

slēdziņ, saldo dvēselīti

Tavs puisītis.

Vēstules 5. lappuses augšmalā pierakstīts:

Gulbju jauneklis atkal atrakstīja, sola vēl vairāk: 2500

par 2V2 gadiem, to pašu Gēti pēc manas izvēles. 3
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6. lappuses augšmalā pierakstīts:
Ja Zālītes ir draudzīgāki, tad «maģistra sišana» lai pa-

liek.

224.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 16. (29.) jūnijā

654/16.V1 Sirsnīgo, saldo vienīgumiņ, rožsmaržiņ, tiīk-

stošskaistumiņ, šodien saņemta ļoti mīļa pūkkartīte ar

labu jociņu
1
; lielie puisīši mēģināja izdarīt to, kas nebija

izdevies mazajiem mīlulīšiem, bet arī lielajiem tas neiz-

devās, un tikai runcim, tam tas laimējās. Viņam tas pat

nav nekas, viņš to izdara katru dienu, tikai ēst tam jā-
iedod kas sevišķi labs. Arī patlaban viņš to izdarīja un

tad gluži apmierināts aizgāja gultā, tirgus sievas nespēj
uzstādīt tādas prasības, kuras tas nevarētu izpildīt. Šodien

saņemta izpalikusi kartīte no 666/5, un mazās, saldās dvē-

seles Iniņas arvien vēl žēlojas par to, ka nevar gulēt.

Skūpstu nabaga spožactiņas, līdz tās kļūst veselas un ap-

klājas dziedinošām pūkiņām, visām sāpītēm jāpazūd, un,

ja vēl kas paliktu, to kopbūtnē izkliedēs maigdvašiņas.
Šodien es saņēmu sūtījumus, tie ir kopotie raksti 2

no

Gulbju jaunekļa. Es ļoti priecājos, ka tagad tie man ir,

visi iesieti, tikai nu man tomēr jāķeras pie tulkošanas, ne-

vajadzēja jau gan tūlīt, bet tomēr, tomēr. — Šonakt gu-

lēju šeit, bet arī ne sevišķi labi, ļoti nemierīgi, redzēju
sliktus sapņus, jūtos noguris un atslābis, turklāt ir tikai

B—lo° silts, t. i., salst gaužām nekrietni, esmu uzvilcis

vilnas apakšveļu. Arvien vēl nevaru uzsākt peldēšanos,

dusmojos šausmīgi, jo nevaru realizēt savu veselības pro-

grammu. •— Šodien rakstu vēstulīti, bet ātrāk par svēt-

dienu tā nevarēs aiziet, tātad rīt. Tu nabaga zeltsaulaino

Iniņpūkiņ, šīs dienas Tev tagad ir grūtas, Tu nomokies

ar rakstīšanu un priekšlasījumiem, un taisi skandāliņu un

reklāmiņu diviem mīļiem, labiem mīlulīšiem. Lielie var

palīdzēt tikai ar bučiņām un pūkiņām, un dara to nesko-

podamies. Piekaisītas pilnas visas austiņas, un pašas pui-
sītis ceļ pasaulīti, mīļi, mīļi, mīļi.
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225.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 17.(30.) jūnijā

653/17.V1 Manu viszeltaināko, mīļvienīgo samtpūkiņ,
varavīksnīt, arī šodien vēl nav saņemta pūkkartīte no

paša ametistdimantiņa, bet toties ir atsūtīts silts laiks. Šo-

dien daudz staigāju, gulēju gan slikti, bet tomēr mīļš un

labs, un, ja vasarnīcā vienmēr būs šāds laiks, tad jau gan-

drīz atmaksāsies. Trūkst vēl tikai saulītes, tā paspīd ļoti
reti, bet es toties ceru uz saulainiem skatiņiem no maig-
pūkiņas, jo šodien taču pūkkartītei beidzot jāpienāk.
Katru dienu es eju no vasarnīcas uz pilsētu, lai paņemtu

pūkkartītes, tas man tomēr dod vairāk iespēju kustēties,

jo attālums ir, apmēram, 3—4 verstis. Dusmās, ka ne-

varēju uzrakstīt mīļu vēstulīti (vakar šeit bija viesi, un

tad dažādi kustoņi traucēja visu nakti: govis, suņi, kaķi
un tml.), es šodien atkal uzrakstīju tieslietas, 50 rindas,

pavisam nu jau 100 rindas. Neesmu vēl gluži iedzīvojies

jaunajā kārtībā, tas ari tādēļ ir grūtāk, ka Sokša ir ļoti

nekārtīga un bērni pilnīgi traucē visu kārtību. Vecā

aukle ir vienīgā, kas turas pie kārtības. Es tomēr domāju
mazliet tulkot Loengrīnam — Gulbju ordeņa bruņinie-

kam1
— un tad viņam sacīt, lai maksā tūlīt.2 Ja viņš to

nevar, tad patlaban es visu to atstāšu. No sirds mīļoto

sīkdimantiņ, gribu Tevi vēl apgrūtināt ar kādu uzdevumu.

Tev man būtu jānopērk Vāgnera grāmatiņas ar «Nibe-

lungu»
3 tekstu, tās man ļoti, ļoti vajadzīgas. — Ar lielu

ziņkāri es gaidu mīļvēstulīti, domāju un iztēlojos, kā

mazie mīlulīši būs izlēmuši. Es pa to laiku kopju sevi,

lai kļūtu vesels savam mīļajam dvēseles vienīgumiņam,
lai to glabātu mīļi un pūkīgi un celtu pasaulīti, un sapu-

rinātu dziļaustiņas, un izpūkotu samtpēdiņas. Bet ari pa-
šām mīļajām, saldajām dvēselītēm jāaprūpē sevi un nav

par daudz jāstrādā. Ar pūkiņām un bučiņām no sava pui-
sīša, mīļi, mīļi, mīļi.

226.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 18. jūnijā (1. jūlijā)

652/18.VI No sirds mīļoto Iniņ, zaļmirdzumiņ, zilās ildzi-

ņas, šodien nav mīļās pūkkartītes, bet tomēr mīļi un labi,
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jo vakar taču atlidoja veselas divas. Bet puisīši šodien

bijuši slikti, vēl arvien nav uzrakstījuši vēstulīti. Viņi no-

mocījās ar ļoti garu lūgumrakstu kādam puisim, kurš bija
dabūjis mēnesi cietuma, jo bija vēlējis priecīgus ziem-

svētkus. Es atnācu šurp no vasarnīcas un rakstu kartīti

runča sabiedrībā. Man jau arī runča dēļ katru dienu jā-
nāk uz pilsētu, viņš bez manis ļoti garlaikojoties. Ari

mazais saimnieku puisēns esot ļoti raudājis, kad es braucu

projām, un māte viņam sacījusi, ka es to darot viņa dēļ,
tādēļ, ka viņš esot kliedzis un mani traucējis. Laiks va-

sarnīcā arvien vēl ļoti slikts un lielākoties auksts, es vēl

neesmu peldējies, pat norīvēšanās atkal izpaliek. Šeit būs

piemērs, cik mainīga ir temperatūra pat labās, siltās die-

nās. Es paņēmu līdzi mazu termometru; uzspīdot saulei,

rāda 32°, tikko uzpeld mākonis, tūlīt jau 15°, stundas

laikā šāda maiņa var notikt 10 un pat vairāk reizes. Nak-

tīs ir 10° un jāsedzas ar 2 vatētām sedziņām. Mazliet la-

bāks jau gan es esmu, bet ne tuvu vēl pietiekami labs

savai vissaldākajai, baltajai maigdvašiņai, pūksamti-

ņam. — Resno, Špichenu un Šulchenu vajadzējis izraidīt

no Vjatkas uz sādžām, bet visi atkal palikuši turpat.1 Pē-

dējais raksta, ka Rīgas studenti gribot izdot manus dze-

joļus, viens tādēļ atbraukšot pie manis, tas tagad dzīvojot

Vjatkā. — Bet kas gan noticis ar muļķa Zālīti? Tas cil-

vēks tagad jau visur meklē izdevību, kā tikai varētu

mums sagādāt nepatikšanas, vēl un vēl pastāvēdams uz

to, ka viņš mūs augsti nevērtē. Kāda velna pēc tad viņš
mums vajadzīgs, ja mēs viņu tiešām augsti nevērtējam.
Tā šis cilvēks pretojās jau toreiz, kad K. B.2 gribēja mūs

mazliet paslavēt, un tagad atkal viņš nav ar mieru, ka

kāds mūs aizstāv. Grāmatiņas, manu saldo putniņ, tagad
ved pati, kad Tu brauc uz šejieni. Ļoti mīļi, ka tagad Dora

ir pie Tevis, varēsi sevi labāk pūkot. Daudz mīļu bučiņu

un pūkiņu no sava puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

227.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 23. jūnijā (6. jūlijā)

647/23. Manu mīļmaigāko zilo ziediņ, mīļsārtumiņ, ilgu
Iniņ, šodien beidzot saņēmu to ilgi gaidīto pūkvēstulīti
līdz ar smagajiem, drūmajiem apsvērumiem un trīs ml-
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ļiem ziediņiem. Kur gan Tu ņēmi šos ziediņus, jūrmalā vai

no kāda pušķa? Uz vēstulīti es atbildēšu rīt, lai gan jau
aizpagājušajā vēstulītē gandrīz uz visu ir atbildēts. To

Tu vēl neesi saņēmusi, kad raksti 13., bet es ar nepacie-
tību gaidu, kad Tu atbildēsi uz visiem tās priekšlikumiem.
Tūlīt pēc tam, kad saņemšu Tavu atbildi, es vēlreiz atbil-

dēšu, un tad mēs varēsim izšķirties galīgi. — Arī no Ta-

vas Doras es šodien saņēmu apsveikuma karti un ļoti par

to priecājos. Pasaki paldies mīļajam, labajam bērnam,

pret kuru es pats esmu bijis ļoti neuzmanīgs, tādēļ jo
vairāk mani aizkustina šī maigā rīcība. — Es pats viņai
rakstīšu. — Tad vēl saņēmu vēstuli arī no Gulbju jau-
nekļa. Viņam atkal ir jauns projekts

1, viņš liekas liels

nemiera gars, lai šo lietu ņemtu pārāk viegli, labais jau-
neklis. — Priecājos arī par silto laiciņu, bet rīt, 24., no-

teikti līs. Šodien, kā notikumiem bagātā dienā, saņēmu

vēl arī kamašas, kas maksāja tikai 4 rubļus. Tomēr par

apaviem es tagad jau esmu izdevis 5V2 rubļus. — Vasar-

nīcā ir briesmīgi daudz blakšu; nevienu nakti es nedabūju

gulēt. Bez tam mana istaba ir saistīta ar kluso vietiņu, un

tādēļ tajā ir neomulīgi. Šodien es gulēšu pilsētā. — Ļoti

nopriecājos par to, ka Tu brauc uz jūrmalu; tā Tev ir

pārmaiņa un arī reklāma. Kompozīcija ir ļoti jauka, tikai

žēl, ka Tu tik ļoti nopūlies un tomēr neuzstāsies ar runu.
2

Tādēļ vēl jo vairāk Tev sevi jāpūko citādā veidā. Bu-

čiņas un pūkiņas, tavs puisītis apskauj, mīļi, mīļi, mīļi,

228,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 25. jūnija (8. jūlijā)

645/25. VI Baltziediņ!

Manu mīļo, vienīgo, sirdsasintiņ, tātad paliekam pie

šurpbraukšanas. Noteiktu termiņu, kad mazie, saldie put-

niņi izlidos uz šejieni, mēs mierīgi varam izlemt vēlāk,

ir vēl laiks, un tas būs atkarīgs no dažādiem, sīkiem ap-

stākļiem. Māmiņa lai paliek Jelgavā un kaut kā iztiek

ar to pašu nemainīgo summu kā agrāk, līdz būs iespē-

jams dot viņai vairāk. Dora vislabāk lai brauc līdzi, ja
viņa neatrod izdevīgu vietu. Es labprāt viņu redzētu

šeit, viņa vadītu saimniecību, mācītos un varbūt atrastu
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vietu. Ja viņa nevar braukt līdzi, tad saimniecību vadīšu

es, bez Tavas iejaukšanās un pretimrunāšanas, jo šī loma

iebildumus necieš. Kādu laiku Tu atpūtīsies un savā

veidā piepildīsi sevi ar jaunu saturu, daudz lasot. Tev

šis paņēmiens tomēr ir izdevīgāks, neatkarīgāks, es esmu

Tevi arī turklāt nomierinājis, bet varbūt ar savu priekš-
likumu esmu Tevi nomocījis? Bet tagad esmu mīļš un

labs, bez kaut kādas aizvainotas uzpūtības, tikai to es

gribēju Tev pasacīt. Kad Tu būsi atpūtusies, Tu katru

dienu I—2 stundas varēsi strādāt maizes darbu, tas to-

mēr būs mazāk nekā 3—4 stundas redakcijā. Ja Tu rak-

stīsi kādu lielu oriģināldarbu, tad Tu šo laiku būsi pavi-

sam brīva. Kad būs gatavs konkursa darbs Latviešu teāt-

rim, Tu nākošajā gadā brauksi uz Rīgu, apmeklēsi
mammu un rīkosies reklāmas labā. Es pa to laiku strā-

dāšu kā parasti, tikai sistemātiskāk, mierīgāk, nesteidzo-

ties un sevi nesa gandējot kā ar «Montē Kristo» un tūlīt

pēc tam ar «Pilsētu likumiem». Tu jautā, kā tas iznāk?

Tas ir tā. Tavi iebildumi pret kopbūtni visvairāk balstās

uz to, ka «Dienas Lapa» vēl pastāvēs IV2 gada un īste-

nībā vēl diezgan ilgi un ka mēs varam pastāvēt tikai ar

«Dienas Lapu». Šo ziņu es labprāt uzklausu, taču trūkst

ticības. Tieši «Dienas Lapa» ir nedrošs klients, un Zālīte

jo sevišķi. Tie mūs baro drīzāk slikti nekā labi. Braucot

prom, Tu «Dienas Lapā» pazaudēsi vietu •— un vieta

mums katrā ziņā būs vajadzīga —, bet atgriežoties tā

būs atrodama arī citur, jo, ja «Dienas Lapa» kritīs, tad

tik un tā Tev vieta būs jāmeklē citur. No Zālītes Tu

ceri vēl saņemt 30 rubļus mēnesī, no Derīgo grāmatu

nodaļas 200 (bet Tev vajadzētu runāt ar jauno priekš-
nieku, sacīt, ka viņa uzdevumā es jau esmu iesācis

«Tasso». bet «Pilsētu likumus» jau esmu pārtulkojis, vēl

tikai komentāri, uzzināt, vai un ko viņi no mums pie-

ņems. lespējams, ka Zinību komisijā Tu to esi arī darī-

jusi, Tu jau esi dūšīgs kukainītis, Tu saldo pūkiņ), no

teātra 100 (ari nebūt nav tik neiespējami), bez tam 20,

kopā iznāk 30+15+10+20 =75; mammai 25 un mums ar

Doru 50. Ļaunākajā gadījumā ar to jau arī pietiktu, ir

taču 900, tuvu 1000, un agrāk mēs ļoti bieži iztikām ar

70 rubļiem mēnesī. Pagaidām vēl ir ari valdības pabalsts
6 rubļi. Tu jau katrā ziņā tad rakstīsi lugu, un to uzve-

dīs vai godalgos, varbūt pieņems ari «Skroderi», visādā

ziņā to iespiedīs; pagaidām, t. i., nākošgad, tas ienesīs

ne 100, bet 200—300. — Zināms, būtu labi, ja «Skroderi»
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Tu iekārtotu pati, citādi tas izgāzīsies, un līdz ar to būs

zaudēts 100 rubļu ienākuma. Es gribu apvaldīt savu ne-

pacietību, labprāt gribu atļaut, lai palīdz paša pūkiņas.
Tev arī nav jādomā, ka es neesmu pietiekami stiprs, lai

uzdrošinātos nākt klajā ar «Skroderi» un panest iespē-
jamo neveiksmi. — Tātad tagad nav grūti runāt par to,

vai Tu nepaliksi līdz septembrim, t. i., oktobrim. Tu tad

mācītos arī no Vācu teātra un tur gūtu jaunus iespaidus.
Tātad — kad tikšanās? Par to jārunā. Bet pēc Taviem

plāniņiem iznāk, ka tikšanās vispār nevarētu būt līdz

tam laikam, kamēr es tieku brīvs, t. i., vēl 1% gada. Tas

nu tomēr ir par daudz. Bet tā Tu laikam esi domājusi, Tu

muļķa mazo, pūkīgo putniņ? Zālīte negrib, ka Tu tik

bieži braukā šurp un turp, tātad Tev jāsēž tur, bet man

šeit, par patikšanu «Dienas Lapai», bet abiem mums jā-
novīst un jāsapūst. Vai Tu esi arī apdomājusi, ko Tu

runā? Vismazāko pūkiņ, pūkgaliņ! Cietīs, bez šaubām,

mūsu abu veselība, mūsu darbi būs sausi un bezspēcīgi,
tādēļ ka mums nebūs ierosmes vienam no otra, un tiem

turklāt vēl jābūt konkursa darbiem, tātad spīdošiem!
Amatniecisko maizes darbu mēs, zināms, izpildīsim (lai
arī par to vēl jāšaubās), bet īstus, lielus oriģināldarbus
ne! Par Tevi es nevaru spriest, varbūt šeit es maldos, tad

pasaki man. Pagaidām, šajos piecos gados, Tu vēl neesi

varējusi radīt oriģināldarbus, jo neatlika laika maizes

darbu dēļ. Vēlāk, kad Tev būs brīvas apmēram 3 stun-

das, es arī īsti neticu krietnai strādāšanai pie oriģināl-
darbiem. Tātad mēs šos 2 gadus cietīsim garīgu un dvē-

selisku izsalkumu, lai arī materiālā ziņā pa pusei bado-

tos, jo tomēr šiem 3 gadiem vajadzēja Tev parādīt, ka

ar Tavu braukāšanu uz Rīgu mēs neko nevaram ietaupīt.
Tagad, kad materiālā ziņā jau esam zināmā mērā no-

drošināti, man liekas jau kā mazdūšība sevis nodroši-

nāšana vienīgi ar sīkiem līdzeklīšiem, neiedrošinoties

[realizēt] nekādu pasākumu, neuzticoties saviem spēkiem,
nekad nemēģinot tos izlietot kaut kam lielam. Vajag taču

arī riskēt būt laimīgam, darīt laimīgu, gūt laimi. Mūsu

lielākā laime esam mēs paši, bet mūsu mums nav, mēs

to neiedrošināmies vietas dēļ, kas mūs garīgi nospiež,

mūs abus, jau gadiem ilgi. Beidzot taču «Vaidelote» vēl

ir tur un arī «Cikls». Arī latviešiem arvien vairāk attīs-

tās literatūra, un Tu taču nevari tikt aizmirsta. Tā nu

Niedra ir dabūjis saimniecību un 800 rubļus, Barons

1000 rubļus, arī Pumpuram kritīs labs kumoss. Priekšā
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ir Tava jubileja, bet, ja Tu esi piesieta pie Zālītes, tad

šī jubileja mums diezin vai izvērtīsies par gavilēm, citādi

jau gan. Te, «Dienas lapā», es, piemēram, lasu, ka «Mē-

ness starus stīgo» ir atkārtoti spēlēts «Auseklī», bet

«suņu beka» 1
,

lai tikai neceltu Tev reklāmu, nesaka, ka

Dārziņš to no jauna komponējis, turpat ir daudzināts arī

mans vārds, «Indiān. karadeja»
2
. To pret mums tagad

izspēlē Failijs tieši Zinību komisijas sapulcē, tas taču ir

ar nodomu, lai mums kaitētu. — Kā es jau rakstīju,
materiāli mēs šos divus gadus varam nodzīvot ļoti labi,

t. i., tikpat labi šķirti kā kopā. Un pēc tam? Arī šeit

jātic savai nākotnei, citādi nekad augstu nelidosim, bet

bailīgi rāposim pa zemi, bet kā tad lai uzkāpj kalnos, par

kuriem mēs sapņojām? Es vēl nerunāju par ceļu, kas

ved turp. Tev ir viens noteikts ceļš, sev ceļu es vēl ne-

esmu noteicis, un tādēļ arī šis kautrīgums, kuru Tu

sauc par mazdūšību, par neticēšanu sev. Tā ir prātošana,
manas vientulības sekas jau kopš jaunības, tas ir kaunī-

gums, kas Tev, protams, ir nesaprotams, jo Tu esi sa-

biedrības cilvēks.

Es tātad nerunāju par ceļu, bet par pamatspēku, liela-

jām ilgām izplesties kā gāzei. Tas mums ir abiem, un

tas ir galvenais, nevis ceļš, kur šis spēks lauž savu

gultni. Bet vienmēr to iežogot, ķerties pie sīkām devām,
nekad neiedrošināties dzīt uz priekšu veselu, lielu tvai-

koni, tā ieilgstot jau ir gļēvulība. Zināms, nodrošināt sev

bāzi, bet necelt to no sīkiem akmentiņiem. Kādēļ gan

reiz nesamest veselu akmeņu blāķi, kaut arī tas varētu

mums savainot kājas? Jau martā, kad Tu brauci projām,
mēs taču negribējām šķiršanos uz 2 gadiem, norunājām,
ka Tev jābrauc rudenī. Bet «Montē Kristo» man tad tik

pamatīgi apriebās, ka es jau tagad uzskatu par mūsu

necienīgu vēl ilgāk neiedrošināties neko lielu. Bet nu

vēl kas, par ko es negribēju runāt, bet tomēr jārunā —

par upurēšanu. Tu jau pati to gribēji, Tu sirsnīgo Pūk-

iniņ. Man jau gan ir tiesības sevi iegrožot tik stipri, cik

vien gribu, lai sasniegtu mērķi, un, upurējot visu šim

vienam, es varu būt briesmīgi nežēlīgs. Tu taču pazīsti
lielo piecnieku, bet Tev jābūt no tā brīvai. Tev nav jā-
velk rati līdzi pa smiltīm, par to jārūpējas man vienam.

Visumā, ar lielu oriģināldarbu Tu mūs drīzāk vari mate-

riāli nodrošināt nekā ar lielu daudzumu mazu darbu, pie-
mēram, Tu vari uzrakstīt jaunas lugas. Bet Tu šos garos

,6 gadus esi vergojusi maizes dēļ, — Tātad braukt tagad,
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spožactiņ! Tev jāatpūšas un tad jāuzdrošinās tas lielais.

Arī es jau gribēju mēģināt ar «Iliņu», bet vēl arvien

jūtos ļoti noguris, «Montē Kristo» un tad smagais periods
aprīlī mani tā ir nomocījuši, ka neesmu vēl atpūties. Pat

runcis saka, ka mēs abi esot novājējuši, viņam atkāries

labais, dzeltenais kažoks, man — labā, zilā josta, lai gan
to mutiņas laikā nevarēja pilnīgi aizsprādzēt, runcis to-

mēr saka: sie-ie-ie-viņ. Vēlreiz: ko pēc tam, pēc iVa

gada? Kādēļ ne saimniecību? Vecās iet bojā, tādēļ ka

kredītbankās tām daudz parādu, arī privāti parādi. Mēs

ne? Varam arī iznomāt. Kapitāls tā katrā ziņā ienestu

vairāk nekā bankā uz procentiem. Ja visi striķi trūkst,

kādēļ ne mazu viltīgu darījumiņu? Tu tad varētu ne-

traucēti strādāt. Es vai nu nogaidītu laiku, vai ietu citu

ceļu. Upurēt dzejnieku man nav tik briesmīgi kā Tev,

tādēļ ka es vēl tikai izmēģinu roku, bet Tu pilnīgi un pa-

visam jau esi dzejniece. Es visur to varu vēl izdzēst, Tu

ne. Bez tam es taču pagaidām vēl tikai topu par literātu.

Es strādāju, jo citādi nekā nenopelnu, tātad es rakstīšu

arī oriģināldarbus, it sevišķi tos, kas jau iesākti. Tā es

tālāk sevi pārbaudu. Ja tā saucama par upurēšanu, tad

attiecībā pret mani tas nozīmē tikai dzejnieku, pret

Tevi — cilvēku. Tātad lieta ir skaidra: ja jābūt upur-

jēram, tad es esmu gatavs, man maz ko zaudēt: gaļas
ziņā maz tādēļ, ka esmu vājš, vilnas ziņā tādēļ, ka izkrīt

spalvas. Bet Tevi, mazo putniņ, pēc manām domām, vēl

ar pilnām tiesībām var saukt par kamenīti, ne dūkšanas

dēļ, bet... Tā, manu saldo, vienīgo pūkiņ, manu mīļsār-
tumiņ, manu mazputniņ ar samtkājiņām! Un tagad bu-

čiņas un pūkiņas bez gala un sava puisīša celta pasaulīte,
mīļi un labi.

229.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 27. jūnijā (10. jūlijā)

27./G43 Manu sirds mīļoto, ilgoto maigumiņ, saules vēs-

miņ, šodien ir pienākušas pūkkartītes, ļoti mīļas un pū-

kīgas, iztrūkst 10. un 18., pēdējā ir 653/19, pilna mīļām
ziņām. Grūti Tev ir bijis, vismīļāko vienīgumiņ, tik daudz

strādāt visu šo laiku un turklāt tāds daudzums iespaidu;.
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mūzika, runa, iepazīšanās. Bet, kaut arī tas Tevi ļoti

nogurdina, tomēr, kā man šķiet, tas Tev sniedz arī daudz

ierosmes. Tu esi arī dūšīgi plēsušies, un kaut kas tāds

actiņas padara gaišas. Un puisītim mutiņa ir paša vienīgā

Iniņa, vienīgi vienīgā. — Mazie pūkputniņi ir pareizi
atminējuši un pareizi domājuši, un tas arī saskan ar to,

ko divas dienas agrāk es rakstīju ierakstītajā vēstulītē.

Nu jau viss atkal ir labi un mīļi. Un, ja Tu gribi zināt,

es šodien uzrakstīju divus dzejolīšus, pēc Tava parauga,

ārpus kārtas, tieši tā, kā ienāca prātā. Ar to vēl nav sa-

cīts, ka nogurums būtu pārgājis. Gluži otrādi, es it nemaz

nevaru atpūsties, laiks ir slikts, un dzejolīši arī ļoti vi-

duvēji, neizceļas un neiet pāri vidusmēram, kā pēdē-
jais — «Rīta vēji». Es tikai priecājos, ka Tu tūlīt sacīji,
ka tie esot amatnieciski. Varbūt līdzēs mazgāšanās un

vingrošana, ko es turpinu, varbūt arī ne, bet es jūtu tu-

vojamies ko lielu. Man ir diezgan vienaldzīgi, vai iznāks

labi vai ne, es varu arī ko citu. Par šo vienaldzīgumu es

pateicos Tev, manu saldo dvēselīt. — Noskaidro, cik iz-

devēji gribēs maksāt par loksni. Neimanis par «Sarkana-

jām puķēm» Tev toreiz samaksāja 15 rubļus par loksni,

bija maz. — Pasveicini atkal tos, kas lika mani sveici-

nāt. — Esmu norūpējies mīļo spožactiņu dēļ. Ko ārsts

par tām teica? Vai kas bīstams? Tev tagad ir daudz jā-
strādā, un vēl vakaros. Pasveicini mīļo Doru, par viņu
arī labi jārūpējas. Es vēl netieku pie rakstīšanas. Dau-

dzas pūkiņas mazajam mīļmaigumiņam un daudzas bu-

čiņas no sava puisīša.

230.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 30. jūnijā (13. jūlijā)

30./640 Manu sirdsvienīgumiņ, viszeltaināko samtputniņ,
dvēseles smaržiņ, saņēmu tik ļoti mīļas, pūkīgas kartītes,
ka gluži viss ir saulītes pilns. Es ļoti vēlētos pūkot savu

saldo sirdsmazumiņu, bet šovakar esmu mazliet noguris.
Rāvos ar klientiem un saņēmu veselu pusrubli. Es jau
tagad sistemātiski cenšos no tiem atbrīvoties, bet pāris
no viņiem bija ar ormani atbraukuši man pakaļ uz va-

sarnīcu. Ar jūliju sākšu strādāt, kā jau sacīju, 3 dienas

rakstīju dzejolīšus, bet tie nepārsniedz vidusmēru. lo-
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mēr nolēmu pagaidām rakstīt, lai iznāk kas iznākdams,
ja nu iznāks pavisam muļķīgi, tad es to atmetīšu un da-

rīšu ko prātīgāku. Par to, ka mums vairāk jāuzticas lai-

mei, kā es tagad skatos, mēs abi esam vienis prātis. 2ēl,
Tu pārprati manu vēstuli, un dīvaini, ka ļaudis tikai ta-

gad Tev to saka, bet labi arī tā, ka tikai kaut kas iznāk.

Es ļoti priecājos, ka Tu esi tā godāta
1
, manu saldo mirdz-

pūkiņ, tā ir ļoti laba zīme, tas Tev dos arī vairāk dros-

mes, Tu drīzāk izšķirsies sekot mūsu lēmumam, tas ir

vienīgais prātīgais. Labi, ka Tu māmiņu mazliet izvedi

svaigā gaisā, tas viņai ļoti nāks par labu. Bet vai na-

baga Kristaps nebija līdzi? Vai viņš nevarēja, jeb vai

Tu nevarēji viņu apģērbt? Mīļo, saldo, sirsnīgo vienīgu-

miņ, tagad atpūties labi pēc lielās piepūles un raksti,
kad būs tikšanās. Tai jābūt, par to esam jau vienoju-

šies. Daudz pūkiņu un bučiņu no sava puisīša, miļi, mīļi,

mīļi.

231.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 2. (15.) jūlijā

639. 2. VII Mīļzeltaināko sirdsvienīgumiņ, sapņu ildzi-

ņas, nomoda sapnīt, mīļsaulainā pūkiņa atkal ir atsūtījusi

brīnumjauku kartīti un bijusi ļoti mīļa, gribēdama at-

pūsties un pārāk nepiepūlēties. Ja jau mazajiem puisī-
iiem mutīti aizspiež ar bučiņām, tad jau tie nekliegs, tas

jau arī nemaz nav tik steidzami, ir taču mīļi un labi arī.

Publikas vispārējo noskaņojumu es arī uzzinu no «Die-

nas Lapas»,
1 bez tam nesen no Kates saņēmu klusu, bet

noteiktu mājienu par to, ka jaunā paaudze mani mīlot un

arī gaidot. Turklāt godinājumi, kādus Tu saņēmi, taču ir

jānovērtē ļoti augstu, kā Zinību komisijas kritika tā to-

mēr ir pietiekami skaidra.2 Nu taču mēs arī varam maz-

liet pasauļoties, pagulēt saulītē kā puisīši mežā, tik bries-

mīgi vairs nebaidīties no lielā piecnieka; uzticēsimies

laimei, neskriesim tai pakaļ asiņainām kājām. Vai Tev

nav pārāk daudz darba ar ievadiem? Tu nedrīksti pavi-
sam nomocīties. Kā gan citādi Tu atpūtīsies? Un tad,

mīļo sirdsdziļumiņ, sārto dvēselesgaismiņ, asinspilie-
niņ, es taču ari Tevi vēl nomocīšu, gluži tāpat kā pa-

gājušajā rudenī, iekams Tev visu nolasīšu. Tā atkal būs
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liela garīga piepūle, un būs ļoti grūti to atlikt, jo Tu jau
esi nepacietīga un es arī. Pāris dienas jau esmu strādājis
un nevaru vairs sacīt, ka nerakstīšu, un, ja es rakstīšu,

tad Tu man būsi nepieciešama, manu saulīt, meža smar-

žiņ. — Mīļās bilžu kartītes šādus mazuļus ļoti ieprieci-
nāja, un perspektīva ar ievešanu Vīnē3 ir brīnumskaista.

Vismīļāko, vissaldāko pūkdvēselīt, viss jau ir labi, tikai

Tev jāturas veselai un pūkīgai. Pūkiņas un bučiņas vien-

mēr tiek piekaisītas klāt no sava puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

232.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 5. (18.) jūlijā

635/5. VII Zibensspīdumiņ!

Manu sirdsmīļoto, dziļsirsnīgo dvēselīt, spožactiņ, brī-

numsvētumiņ, manu zeltaino debesu atslēdziņ, beidzot

taču esmu ticis pie vēstules rakstīšanas. Vienmēr tādi

muļķīgi traucējumi, šodien atkal viens klients, bet es

tomēr atbrīvojos. Kopš mīļās, pūkīgās sirdsvēstulītes es

vairs neesmu saņēmis nevienu kartīti un vēl nezinu,
kāds ir Tavs galīgais lēmums par šurpbraukšanas ter-

miņu, pēc tam kad Tu «Skroderi» būsi iesniegusi Lat-

viešu teātrim. Bet viena lieta ir droša, un man ir liels,
kluss prieks par to, ka mana sirdsasintiņa par šurp-
braukšanu un uzticēšanos laimei ir vienās domās ar

mani. Pārāk ilgi mēs esam bijuši apdomīgi sīkumos,

tagad esam iemācījušies iet soli pa solim un meklēt

cietu zemi, reiz taču mēs varam izdarīt arī lielu, dros-

mīgu lēcienu, mēs zinām, kur ir zeme, tagad mēs to

vairs nepazaudēsim no acīm. Izdarīju aprēķinus, un gal-

venajā lietā rēķini saskanēja. Tagad parēķini arī Tu,

rezultātam jābūt: laimīga tikšanās. Triumfi, ar kādiem

Tevi sumināja, vienkārši ir pārāk lieliski, tādi godinā-
jumi tur vēl nav bijuši. Bet Tavs vai arī mūsu abu lite-

rārais vakars vēl sekos; tam jāizvēršas vēl lieliskākam.

Kad tas būs? Vai Tu tur vēl piedalīsies? Tā būs lielāka

reklāma. Drīz jau es arī par to no Tevis saņemšu atbildi,

šķiet, tie būs visi iemesli, kas Tevi vēl varētu atturēt.

Kā ir ar veselībiņu? Vai Tu visu laiku dzer hematogenu?
Tev, iekams brauc, Rīgā vēl jāatpūšas, vismīļāko, vissal-
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dāko pūkgaliņ! Bet, ja Tu nu reiz brauc, tad vari to

darīt ar mierīgu sirdi; diviem, vēl atlikušajiem gadiem
mēs esam puslīdz nodrošināti, un tas, kas būs pēc tam,

patlaban nav tik noteikti pasakāms. Var vēl rasties viena

otra kombinācija, kas būtu izmantojama. Šeit vēl mazs

aprēķins šim gadam: jūlijā Tu vēl paliec tur, ja Tu

brauc augustā, mums būs: augustā un septembrī vēl par

romānu — 60 rubļu, tad «Nātans» — 70, % — 90, val-

dības pabalsts — 30, dzejoļi — 25, tieslietas — 25, «Pro-

metejs» (Gēte, saīsināts) — 20. 5 mēnešiem, katrā pa
75, mums vajadzētu 375 rubļus, tātad trūkst 55 rubļi, tos

Tu, Sirdsiniņ, pilnīgi nopelnīsi ar ievadiem vai ko citu.

Turklāt es šogad pa to laiku strādātu pie «īliņa», bet nā-

košgad strādātu maizes darbu. Šogad Tu varētu pama-

tīgi atpūsties, un tad taču vēl paliek divi mēneši, kad

Tu varētu sākt domāt par saviem oriģināldarbiem. Tā-

tad 1903. [gadā] Tu rakstītu oriģināldarbus. lenākumi

1903. būtu: % — 250 rubļu, valdības pabalsts — 80,

teātris («Skroderis») — 200, «Līrs» — 75, Nodaļa 1
—

200=805 rubļi, tātad trūkst vēl 100 rubļu, tie ienāks, pie-
mēram, par tieslietām — 60, par dzejoļiem — 60. Vēl

mazliet oriģināldarbu «Mēnešrakstam», un būtu jau 1000

rubļu. Ja mēs nestrādājam «Mēnešrakstam», tad 100 rub-

ļus var piepelnīt arī kā citādi: tulkotās lāgas vien jau
dod 100 rubļus, no Nodaļas par juridiskajiem [rakstiem],

bez kalendāra, dzejoļu izdošana (abu), mazliet no Gulbja,

«Pēterburgas Avīzes», «Russische Zeitung». Nodaļai
1903. [gadā] man būtu jāstrādā 4 mēneši, katrā pa 750

rindām. Tev ļaunākajā gadījumā būtu jānopelna 100

rubļi, arī 4 mēnešos, pa 24 lapām dienā (mēnesī 25 die-

nas). Tad mums paliek brīvi 8 mēneši, t. i.r 2 mēneši

vasarā atpūtai, bet 6 mēneši oriģināldarbiem, t. i., lu-

dziņām godalgošanai. Rēķins taču ir pareizs, vismīļāko

sirdsliesmiņ, vismaz ne pārāk optimistiskās krāsās. Tātad,

viszeltaināko vienīgumiņ, lielais piecnieks zaudē savu

šausmīgumu. Divi mīļi, labi mīlulīši varēs pūkoties, un

vismazākie sirdsdārgumiņi tiks glabāti dimantkastītē ar

rožlapiņām, vismīļāko, vissaldāko mazputniņ, zilo brī-

numziediņ, sārtmutīt. — Tagad vēl atbildītes uz mīļajām

pūkkartītēm, tās pastāstīs, kas šeit atgadījies. Resnais ir

īsti laipns, lamājas par «Pēterburgas Avīzēm», tad jau
«Dienas lupu» viņš uzskata par labāku. Kādēļ? To es

nezinu. Vai tādēļ, ka mēs un Asars tajā strādājam? Jeb
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vai viņi noslēguši mieru ar Zālīti? Jeb vai viņam ar

Rīgu nav nekādu sakaru? Šulcam jau Rīgā ir pazīs-

tami, bet tas man likās mazāk laipns, varbūt viņš bija
slims, viņa Kate arī aizbrauc. Kate turpretim ir vecīga,
bet īsti simpātiska meiča, likās esam laipna un godbijīga,

kautrīgi teica, ka puikas mani arī mīlot un novērtējot,
atzīstot kā dzejnieku, to gan viņa nepateica šādiem

vārdiem, bet tāda bija jēga. Kāds students, politehniķis,
Razums, kas strādā Vjatkā, Rīgas studentu uzdevumā

gribot man piedāvāt sekojošo: viņi izdotu manus dze-

joļus, maksātu labu honorāru un daudz izdabūtu cauri.2

Par to tad arī runāja Resnais. Vai es būtu ar mieru?

Protams. Viņiem tiešām esot nauda. Lai tad Razums at-

brauc pie manis, un es dzirdēšu vēl tuvāk. Ja tikai vi-

ņiem būtu nauda, es labāk dotu viņiem nevis Neimanim

vai Ozolam, jo viņi maksās vairāk un katrā ziņā vairāk

rūpēsies par izdošanu un izplatīšanu; tādā veidā mēs arī

iegūtu vairāk draugu nekā pie grāmatu tirgotājiem.

lespējams, ka tie ir tie paši ļaudis, kas gribēja izdot

pastkartes ar Tavu fotogrāfiju. Arī Ozola priekšlikums
mūs izdot uz pastkartēm ir ļoti jauks. Ja es pārstrādāju

«Jaungadu»- un «Fiat justitia» un ņemu mazliet tulkoju-

mus, es taču varu sakārtot divus dzejoļu izdevumus; tur-

klāt vēl 2 Tavi dzejoļu izdevumi, vecākais un jaunais.
Tagad atbildītes. Tas taču ir kaut kas sevišķs: Niedram

uzdāvināta vesela saimniecība! Kaut arī uz atstrādāšanu.

Kā tu domā, pūkiņ, vai Tu savā jubilejā 1904. [gadā] 3

arī saņemsi dāvanai saimniecību kā Senkēvičs? Vai šī

ideja ir tik nereāla? Rāviņš, kā izrādās, ir mans studiju
biedrs, esam bijuši Pēterburgā «las. vakaros4

», kopā fo-

tografējušies. Varbūt tādēļ viņš arī grib Džonim palī-
dzēt. — Remiķis tad, cerams, izlaidīs cauri arī «Skro-

deri», Pelcam pie viņa ir liela teikšana, dažreiz nolasa

arī lugas. Ir ārkārtīgi iepriecinoši, ka viņam pret Tevi ir

tik daudz cieņas. Es nopriecājos kā tāda maijvabole un

nosmējos, kā vismīļākie pūkgaliņi lieliski reprezentē]ās,
cēli sēdēja kā - dāmas! Tu mīļo, vienīgo pūkiņ, visumiņ,

dūniņ, kas Tu esi par mīļu dvēselīti, Tu topi par per-

sonību un tomēr esi Iniņa. — Kas ir ar Ozolu un «Aus-

trumu»? Vai tālāk viņš neko nav runājis? Kā «Austruma»

redaktors [viņš] būtu ļoti, ļoti labs, mēs viņu varētu ap-

gādāt no šejienes un īsā laikā viņa «Austrumu» nostā-

dītu augstāk nekā «Mēnešrakstu», tādēļ ka pie mums

nāktu labākie rakstnieki un arī mēs zinātu tulkot ko no-
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zīmīgu un interesantu. Tas būtu vienkārši ideāli, šāda

vieta! Ja arī viņam maz naudas, drīz viņš tomēr varētu

maksāt vairāk — % no abonentu pieauguma. Mums ne-

pietrūktu naudas, mēs piesaistītu visus puišus un daudzus

abonentus._Pie izdevības parunā ar viņu par to. Vai tur

tagad ir Arons? Tas taču ir par vāju. Man viņš vēl

neko nav rakstījis. Viņš būs vienīgi slikts maksātājs. —:
Kā tad Failijs realizēja savu kara plānu? Ko sakāt jūs? —■
Latviešu biedrības centienus apvienot ar agrākajiem
«Dienas Lapas» centieniem, to ievēroju ari es, tā ir mana

atziņa, un tas ir labākais vai, pareizāk, vienīgais ceļš.
Mani ļoti iepriecina tas, ka tagad par to runā. — Patla-

ban es aplūkoju skatu kartīti ar latviešu rakstniekiem.

Kas Tu tomēr esi par krāšņu, imponējošu Iniņu! Zini,

dvēselīt, es tagad Tevi iedomājos vēl lieliskāku, Tevī ir

tik daudz liela, un tagad tas viss kļūst redzams, Tu brī-

numziediņ! — Tas, ka Hermanis Bārs grib Tevi ievest

vācu literatūrā, var ļoti ātri notikt. Skujeniece to no-

kārtos. Berlīnē jau arī berlīniete var Tavā labā. rīkoties,

jo viņa pazīst vienu otru rakstnieku. Ķēniņa nebija sa-

cījusi, ka viņa raksta šajā uzdevumā5
,

— vienīgi: «Mēs

esam nodomājuši.
6
» Man vajadzēja Tev aizsūtīt vēstuli,

bet Tu gan toreiz biji pārāk nogurusi. Savādi, ka par

vēstuli viņa nav Tev jautājusi. — Mīļo Sirdsiniņ, bet

tagad viena bēdīga vēsts: labais, dzeltenais runcis neiz-

turēja, viņš nevarēja kundzīti sagaidīt, viņš par daudz

pēc Tevis ilgojās. Baroju to labi, katru dienu biju pilsētā,
liku pirkt gaļu, bet viņš ēda maz, beigās nemaz. Per-

henu viņš necieta, tas raustīja viņu aiz astes un neņēma

klēpī, kundziņš arī bija šeit tikai uz īsu brīdi, skraidīja

uz vasarnīcu pie svešiem runčiem. Viņu bija sakodis

«muižkungs», taču ne pašās beigās; varbūt to bija sa-

situši bērni. Saimnieka meita jau arī viņu ļoti mīlēja,

viņš ik dienas tur gulēja, bet kundzītes tur nebija. To

viņš ņēma pie Sirds tāpat kā vecais [runcis]. Tagad manā

istabā ir gluži vientuļi, un es bieži esmu sliktā noska-

ņojumā. Mīļā dzeltenā man ļoti pietrūkst. Viņš ir aprakts
dārzā. — Iztrūkst pūkkartītes no 10. un 18. VI. — Jau

5 dienas esmu regulāri strādājis pie «Iliņa», 200 rindas,

I cēliens, bet ļoti vāji. Sāku no I cēliena vidus, drīz jā-
nāk beigām, tomēr atšķiras, un cēliena noslēgumam taču

jābūt iespaidīgam; varbūt uzlabosies garastāvoklis. Pā-

rējos cēlienos ir tikai pāris aprakstošas vietas. Bez tam

ir uzrakstīti vairāki dzejoļi, bet visi vāji, viduvēji. Turp-
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māk es kaut ko aizsūtīšu pārbaudei. — Katru dienu es

izdzeru pa
x h stopam piena. Esmu arī atkopies. — Mīļa-

jai Dorai kaut ko nopērc manā vārdā, viņa tik ļoti mīļi

izturējusies pret mani un tā noņēmusies ar «Skroderi»,

mīļā meiča. Un tagad nāku celt saulītē mīļo pūkgaliņu ar

dimantlāsītēm. Sapurinātas austiņas un pakašātas pūk-
vietiņas, un pašas puisītis mīļi glabā dvēseles vienīgu-

miņu, mīļi, mīļi, mīļi.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Neaizmirstulīte un neļķīte savai pūkiņai no puisīša,

mīļi, mīļi, mīļi.

233.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 6. (19.) jūlijā

634/6 Manas brīnummīļās ildziņas, sirdsvēsmiņ, samtpū-

kiņ, dimantmirdzumiņ, kas gan tā ir par mīļu pūkkartīti,
kuru es šodien saņēmu, pašu puisīši tik mīļi un labi ap-

rūpēti un tā saslavēti, ka deguntiņš jau sniedzas līdz pa-

šiem griestiem un viņi nekliedz vairs nemaz. Tikai šādas

mīļas mutiņas un pūkvienīgumiņi [man] ir vajadzīgi, un

ir jau arī. Tur Tev ir pilnīgi taisnība, mīļo sirdsasintiņ,
sākumā es «Skroderi» tiešām mīlēju, bet tad tas bija gluži
citāds, daudz labāks; kad nu tas ar pūlēm un grūtībām,
un tīrām dusmām iznāca tik muļķīgs, tad tas man kļuva

pretīgs un vēl tagad ir gluži svešs un vienaldzīgs. Ja

Tu viņa dēļ būtu palikusi, es, lai gan man vajadzētu

priecāties, būtu tiešām apbēdināts, es jau ļoti labi sa-

protu, ka tikai tad tam būtu panākumi, ja to iekārotu

tik mīļas, gudras rociņas. Bet tagad Tu esi putniņš, kurš

lidos šurp. Bet varbūt Tu vēl paliksi līdz savai goda
dienai? Tikai tad tā arī iegūtu īsto mirdzumu, ja Tu

pati būtu tur. Un tas Tev arī ļoti daudz nozīmētu, Tu at-

svaidzinātu savu spožumu, savu skaisto, cienījamo vārdu,

savu lielo pagātni un vēl lielākās izredzes. Es Tevi ne-

maz nespēju iedomāties citādu kā vien mirdzumā un

krāsās, krāšņums, tā esi Tu, brīnumziediņ! Es mīlu gaišo,
skaidro dienas gaismu, kas ir tik vienkārša un kautra,
kas pazīst krāsas, bet var bez tām iztikt, tur tad ari

iegūst jēgu lielais piecnieks, bet Tev tas ir neprāts, ga-
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rīgi vēl vairāk nekā fiziski un materiāli. Tev svētku

diena ir nepieciešams atsvaidzinājums, gandrīz Tavs ele-

ments, man pietiek ar to, ja zinu, ka esmu tvēris pašu

pamatu. Tu taču esi svētku diena, mana svētku diena,

mans svētums, mana debesu atslēdziņa, tomēr mīļa un

pūkīga arī. Ir uzrakstīts viens otrs dzejolītis, bet tie ir

tik vāji, ka es nespēju tos sūtīt, tie sabojās Tavu labo

noskaņojumu, tie ir tikai viduvēji. — Raksti vēl par no-

tikumiem, tie mani interesē. Manu dziļdvēselīt, sirdsasin-

tiņ, rūpējies labi par sevi, manu tikšanās ilgu ziediņ! Bu-

čiņas un pūkiņas pašas puisītis iepriekš aizsūtījis, mīļi,

mīļi, mīļi.

234.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 7. (20.) jūlijā

633/7 Manu mīļzeltaināko sirdstrīsiņ, samtpūkiņ, dvēse-

les smaržiņ, šodien nav saņemta neviena mīļa pūkkartīte,
arī citādi šajā mēnesī vēl trūkst 10., 18. un 26. [jūnija
kartītes]. Bet laikraksti ir pienākuši jau no 28. un 29.

Pēdējā pūkkartīte ir no 27., bet nākošās atkal vairs netiek

ne no vietas. «Dienas Lapā» es izlasīju polemikas turpi-

nājumu
1
. Vai tā tiešām ir taisnība, ka Veinbergs neko

nav sacījis par «Zeltīti», vispār pat ne reizes to nepiemi-

nējis?
2 Tur taču ir pārrunāti «No saldenās pudeles» un pat

pavisam mazi gabaliņi. Tā jau tomēr būtu īsta nekau-

nība. Vai ar Remiķi par «Zeltīti» Tu neko neesi runā-

jusi?
3 Varbūt izlaistu pēc nelielas pārstrādāšanas? Tas

taču būtu ļoti vajadzīgi, jo šo lugu bez Latviešu teātra vēl

varētu uzvest arī uz lauku skatuvēm, tādēļ nepiedodami
to atstāt tā novārtā. Tajā ir tik daudz brīnišķas poēzijas,

burvīga pāreja no reālisma uz jauno, ne romantismu, bet

tieši jauno, kas pilnībā atklājas Tavā ciklā. To var salī-

dzināt ar «Hanneli», bet šī ir par to neizmērojami labāka,

jo nav sentimentāla, arī ne romantiska, it nemaz tajā nav

fantastikas, bet gan brīnums par to jauno, ko filistri uz-

skata par romantiku vai nemaz neaptver (kā, piemēram,

Vizulis). Tad jau X.4 ir vairāk saprašanas, bet tas, ko viņš

saprata, ne tuvu vēl nav viss. [Šinī lugā] ir nesalīdzināmi

vairāk [domu]. Mīļvienīgumiņ, dieva dēļ rūpējies par to,

lai «Zeltīti» izlaiž cauri, tā ir ļoti viegli pārstrādājama,
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vienīgi šis tas jāizsvītro. Pie mums gandrīz būtu tā kā

vientuļāk, nav vairs labā dzeltenā. Es vienmēr dūšīgi eju
uz mežu, bet pēdējās dienās mani uztrauca un kaitināja
Perhens, un tādēļ nešķiras darbs. Es strādāju gabaliņu pa

gabaliņam. Mīļo Sirdsiniņ, sārtmutīt, sirdssvētumiņ, pū-
kojies mīļi. Bučiņas un pūkiņas no pašas puisīša, mīļi,

mīļi, mīļi.

235.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 9. (22.) jūlijā

631/9 Baltziediņam.

Manu sirdij vissaldāko pūkputniņ, mīļsārtiimiņ, bezga-

lībiņ, dvēseles maigumiņ, šodien pienākušas divas brī-

nummīļas pūkkartītes ar lielu, zeltainu saulīti un mazu

pasaku mājiņu. Tavi pašas puisīši, kas arī vairs nenāk

tukšām rokām, bet ar lielu (zemo, apaļo) podu, pilnu kau-

leņu ievārījuma, un vidēji lielu podiņu meža zemeņu

ievārījuma, ļoti nopriecājās. Vienā būs 10 mārciņas, otrā

5 mārciņas ievārījuma. Tas sākumam. Tagad [Tevi] vairs

nebaros ar tukšiem solījumiem par labu aprūpēšanu, bet

ēdināšanu realizēs vistiešākajā, vissaldākajā veidā. —Šo-

dien es rakstu vēstulīti, lai jau tūlīt aizsūtītu fotogrāfiju
1
.

Prasi tomēr arī savu bildi viņai atpakaļ. Dari tā, lai Tev

ar viņu vairs nebūtu nekādu turpmāku sakaru, esi vēsa

un atturīga. Ar to tad riebums būs nokratīts; ikviens cil-

vēks, kas kaut kādā veidā mīl aprunāt, jātur pēc iespējas
tālāk no sevis, lai arī viņš taisītos klāt cik laipni vien

spēdams. — Arī ar atreferējumiem par Zinību komisiju
būtu jāiekārtojas tā, ka tos sastādītu un parakstītu Tu, bet

Zālīte savas piezīmes pēc tam lai pievieno kā redakcijas

piezīmi
2
. —Ja Zālīte aiziet, kas tad paliks «Dienas Lapā»

un «Mēnešrakstā»? Vai par to nekas vēl netiek runāts?

Ja «Mēnešraksts» nāktu mūsu rokās, būtu labi, tāpat, ja
Ozols mums dotu «Austrumu». «Vārds» par IV2 tūkstoti

ir lēti pirkts, bet Veinbergam jau neesot naudas.3 Vai

Tavu pūkkartīti es esmu pareizi sapratis, ka Veinbergs
un Rāviņš grib turēties uz vienu roku pret Vēberu un

Zālīti? Vai Vēbers un Zālīte tuvinājušies arī personiski?
Zālīte, šķiet, jau sen grib pielabināt Vēberu, luncinās ap
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to «Dienas Lapā». Kas par domstarpībām ir Niedram ar

Blaumani? Vienīgi personiskas vai lietišķas, sakarā ar

laikrakstu? Stāvoklis Rīgā katrā ziņā ir kā duļķains
ūdens, un tas nevar būt par iemeslu ilgāk atlikt šurp-
braukšanu. Ja noskaidrosies, tad jau pēc Tevis apjau-
tāsies, arī tad, ja Tu būsi šeit. Bet, ja viņi ar saviem ļau-
dīm gribēs iztikt lētāk, tad arī personiski Tu neko nesa-

sniegsi. Tikai pie Plātesa Tu varētu palikt. Ja Tu ari

brauc tagad, tad tomēr vietu pie Plātesa neuzsāki, stā-

voklim tomēr jānoskaidrojas. Ja Tu tā domā, tad vari

manā vārdā ari tieši pajautāt Zālītēm, vai viņš ir naidīgi
noskaņots pret mums? Ja ne, lai viņš man atraksta un

paskaidro stāvokli. Viņam, protams, labākais ir pilnīgi
dzīvot zinātnei. — Saņēmu «Pēterburgas Avīzes», labi, ka

pienāks ari «Vārds». — Lielie ļoti nopriecājās, ka viņiem
ir tik mīļas, pūkīgas un gudras Sirdsiniņas. Ko es darītu,

ja man būtu tāda Sokša? Te ir skaisti vārdiņi: «Mocīšanās

ir lieka, šurplidošana — vienīgais pareizais,» un kādi citi:

«Nevajadzīgi ir filozofēt un zaudēt vienu mēnesi, bet tik-

šanās ir laba,» tādi ir gudrie un mīļie mīlulīši, tādi ir, ja

puisītis pats ir pašu puisītis, tie ir arī kukainīša vārdiņi.

Tev, mīļo, saldo Iniņ, ir bijis tik skaists sapnītis. Es šo-

nakt atkal meklēju visu iespējami skaisto — zeltu un

zīdu, un ziediņus un greznoju Iniņu. Augustā tiks gaidīti

mīļie vienīgumiņi un zaļie zeltagabaliņi, lai tos ļoti izpū-
kotu un celtu pasaulīti, un pakašātu galviņu, un sapuri-
nātu austiņas, un būtu mīļi. Pūkiņas un bučiņas vairumā

no pašas puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Gribu pievienot vēl arī pāris dzejolīšus un varbūt vēl

tieslietas. Lai būtu mīļi, līdzi vēl nosūtu mazu ziediņu.

236.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 16. (29.) jūlijā

624/16 Manu sirdsasintiņ, mīļo sirdsvienīgumiņ, zilās

ildziņas, šodien nav pienākusi neviena pūkkartīte, un pui-
sīšiem šodien vispār nav laba dieniņa, nekas negrib iz-

doties: ar darbiņu neiet, ar dzejolīti arī ne; turklāt es vēl

skatos, ka arī tēma ir diezgan nodrāzta. Protams, vis-

vairāk tas ir izskaidrojams ar riebumu pret darbu,
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naudu — kā Tu saki, tas ir gluži pareizi. Un tad varbūt

vēl arī nogurums, bet no kurienes tas? Vai tad nu jau
2 mēnešus vēl arvien būtu noguris no romāna tulko-

šanas? Tas taču jau ir mazliet par daudz. Es dusmojos,
stīvs palikdams, un šis stīvums arī ir vienīgais rezultāts.

Tātad arī šonedēļ vēl slinkošu. Mutiņa jau pati piesacīja.
Šo es rakstu vasarnīcā, pļavā, klēpītī, tādēļ tik neskaidra.

Laiks vēl ir sauss, bet jau vēsāks, drīz sāks līt, un tad

atkal nevarēs strādāt. Tātad slinkošanai ir vislabākās iz-

redzes. Lasīju referātiņus
1
, ir jau arī tik ļoti jauki, tikai

Niedra tur saslavēts par daudz, un viņš taču ir sūdabrālis.

Es nezinu, kas par viņa valodu ir ko sajūsmināties, tā

taču ir ļoti garlaicīga, izpušķota ar pāris ziediem; pats
īstākais filistrs. Viņa apcerējums par Pumpuru

2 ir uzpūsts,
tukša diletanta darbs. Ja Pumpurs būtu dzīvs, viņš tam

vienkārši sadotu pa ausi. Ir kauns, ka tāds nelietis tik no-

žēlojami rīkojas. — Šodien man vajadzēja atnest dārza

zemenes, bet vēl ir dārgas, 18—20 kapeikas. Es vēl varu

pagaidīt. Augusta vidū vēl būs sēnes, Dora varēs tās

ietaisīt. Lai pūksmaržiņa vienmēr dzer hematogenu un ir

mīļa. Pašas puisītis apbēris ar pūkiņām un bučiņām, mīļi,
mīļi, mīļi.

237.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 18. (31.) jūlijā

18/622 Manu zeltaini mirgojošo sirdsdimantiņ, mīļdva-

šiņ, zilās ildziņas, saņēmu divas mīļas, mīļas pūkkartītes,
visas ir pilnas ar tikšanos. Tā jau arī ir labo un mīļo pui-
sīšu vienīgā noskaņa. Esam tikai mazliet noskaitušies, bet

daudz smējušies par laupītājiem, kas neļauj gulēt. 1 Būtu

labāk viņiem atstājusi pulverus, nekā tos lietojusi pati.
Es jau kopš aprīļa mēneša neesmu vairs lietojis nevienu

pulveri un jūtos labi, lai gan arī es dažu nakti neguļu,

piemēram, šodien ar malkas ciršanu tiku uzmodināts jau

pulksten 5, tā to bija iekārtojusi Helēna, pavisam klusu,

turklāt viņa runāja vēl klusāk, lai tikai netraucētu. Vēlāk

viņa brīnījās, kā gan es esot malkas ciršanu dzirdējis. Es

tagad guļu pie atvērta loga, tikai vaskadrāna aizlaista

priekšā. — Arī darbi šonedēļ neveicas, un esmu tos pa-

metis, tagad lasu un pūkoju sevi, vienmēr izdzeru 2 pu-
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deles piena (bieži 3) un apēdu 10 olas. — Tas par Lidiju2

mani ļoti iepriecināja, Tu esi labi darījusi, manu vissal-

dāko Iniņ, dod viņai vēl; Tu esi rīkojusies ļoti mīļi, manu

vienīgo dvēselīt. — Prologu
8

jau Tu vari dot ari tā, viņi

taču ir pārāk bailīgi zaķi, lai kaut ko uzsāktu, un Tu jau
tik un tā tur nebūsi, bet tas nozīmē, dari to tikai tad, ja
Tev ir laiks. Tas jau nāktu mums tikai par labu.Katrā ziņā
tas ir pagodinoši. Ja Tu Rīgā pērc «Nibelungu gredzenu»,
tad paņem arī Rienci tekstu grāmatu, tāpat Vāgnera

4
.

—

Laiks paliek slikts, ir vēsāks un lietains, šodien jau
krietni lija, nāk slikta nedēļa, bet pēc tam atkal būs silts,
tomēr tik silts kā jūnijā vairs nebūs. Pūksirsniņ, samt-

pūkiņ, vienīgo zelta sirdsasintiņ, pūkojies un turies ve-

sela. Pūkiņas un bučiņas no pašas puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

238,

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 20. jūlijā (2. augustā)

620/221 Manu sirdssaulīt, spožactiņ, mīļsārtumiņ, šodien

nav pienākusi neviena pūkkartīte, puisīši sēž gluži vieni,

taču kādu mīļu, mīļu zīmi no sevis mutiņa tomēr ir de-

vusi. Te laikrakstā es lasu par Lesingu un viņa veco

runci2, kuram arī katrā ziņā vajag būt bijušam ļoti labam

un dzeltenam, citādi tas nebūtu sēdējis blakus uz galda un

palīdzējis rakstīt «Nātanu». Ak, mana mīļā, labā, dzel-

tenā diemžēl te vairs nav! Saimnieku meiča to bija jauki
iekārtojusi groziņā, un tur viņš gulēja, ķepas izstiepis.

Tagad viņš ir dārzā. Un arī es jau bieži sēžu dārzā, bet

drīz pēc tam nāca diena, kad es pārtraucu strādāšanu, un

vēl tagad tā neveicas. Jau otro nedēļu es sēžu un slaistos,

nespēdams ne pie kā ķerties, vienmēr jūtos noguris,

prāts ne uz ko nenesas. Perhens ar savu klātsēdēšanuman

nepalīdz, viņš vienmēr mani kaitina, un bieži mani pat

traucē jau viņa klātbūtne vien, it sevišķi tā kā tagad, kad

ārā līst un es nekur nevaru būt viens. Un tomēr nav da-

būjams neviens šāds runcis, es tagad katrā ziņā ietiepīgi

pastāvu uz dzeltenu, citāds man nemaz nevarētu būt, bet

sākumā taču es dzeltenus necietu. Viņš ir arī kļuvis par

līdzbiedru dzīvē, par kaut ko, kas mums bija kopējs. Lai

cik komiski tas ari neizliktos, tas varbūt ari ir iemesls

manai nespējai strādāt. Bet drīz jau būs tikšanās, tad vi-
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šam atkal jākļūst mīļi un labi. Līdz tam mazajiem, mīļa-

jiem pūkvienīgumiņiem jāturas veseliem un mīļiem. Tā-

pat darīs arī lielie, viņi arī slinkos. Pūkiņas un bučiņas,
un pašas puisīša celta pasaulīte, mīļi, mīļi, mīļi.

239.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 23. jūlijā (5. augustā)

617/23 Sirdsdziļumiņ, Samtiniņ, mīksto pūkgaliņ, nu jau
drīz būs tā ilgi, ilgi gaidītā tikšanās. Es negribu pat sev

atzīties, vēl mazāk paša mazpūkiņām, ka tomēr esmu

kļuvis ļoti nepacietīgs. Viss šķiet skubinām tikai uz šo

vienu, virzām tikai uz šo vienu, tur jau visam jāatrisinās,
visam jāpiepildās; tagad ir tikai viens vienīgs sasprindzi-

nājums, tad vienlaicīgi jāsākas atpūtai un dzīvei. Šeit būs

iekšā 5 dzejoļi, no tiem vienīgi vāciskais nav tik samocīts,
visi citi ir prece «Mēnešrakstam»; es tagad nevaru neko

rakstīt, šī lieta man šķebina. Šo dzejas žanru esmu no-

vedis līdz absurdam, tas varbūt ir vienīgais ieguvums.
Bet mazajiem mīļputniņiem nav jābūt dusmīgiem, «pazu-
dušais saules stars» 1 ir domāts ļoti mīļi, tas ir no tā laika,
kad mazās debesatslēdziņas gribēja palikt tur un pelnīt
naudiņu, ko es nevarēju uzskatīt ne par ko citu, kā vien

par lielāko nelaimi. Man taču ir vajadzīga tā septiņkrā-
sainā saule, tās desmit sildošās saules, un arī Tev tās ir

vajadzīgas, vissaldāko mīļsapnīt. Aplūkojot bez jau mi-

nētajiem vēl arī citus dzejoļus, liekas, ka vienu otru jau
vēl varētu sūtīt, bet, sākot ar šodienu, nekas tāds vairs

netiek rakstīts. «Vai zeme vēl dus?»2 ir uzrakstīts vakar.

Tagad jāatpūšas, ir taču stingri piesacīts, piedraudot ar

pērienu pa dibentiņu. —- Šodien nav pienākusi neviena

pūkkartīte, bet lielie kartītes rakstīs vairs tikai rīt un

parit, bez tam vēl divas vai trīs vēstulītes, līdz 27. vai

28. jūlijam. Atbraukusi no Jelgavas, katrā ziņā vēl uz-

meklē redakcijā vēstulītes, kuras varbūt būs aizkavējušās
vai kurās es varbūt vēl būšu Tev ko nepieciešamu rak-

stījis. Vēl pāris dienas, tad vēstulīšu rakstīšana izbeigsies

pavisam un sāksies savu mazo putniņu lielā gaidīšana.
Līdz Vjatkai es domāju braukt pretim, to jau atļaus. —

Šodien rakstu tikai šo puslapiņu, norakstīju dzejoļus, drīz

jau nāks vēl vairāk šādu lapiņu, bet tad — reāla rik-
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šanās. — Jelgavā jau Tev paies vairākas dienas. Vai

Dorai būs ilgi jātaisās? Ja attur tikai kleitu šūšana, tad

labāk liec viņai pašūt šeit, šeit taču nemaz neiznāks daudz

dārgāk. — Priekšlasījumu Skrīveros 3 noturi vien, ja tikai

Tev kaut kā iznāk laiks; ja ne citādi, tad nolasi mūsu

dzejoļus, piemēram, «Fiat justitia» un «Jaungads». Tavus

iespiestos, garākos dzejoļus Tu taču arī vari lasīt. Un

priekšlasījumu vari iekārtot tā, ka Tu ņem tikai vienu

tēmu (piemēram, no literatūras), piezīmē sev svarīgākos

punktus un tad runā brīvi, iepriekš neuzrakstot, kas sa-

gādā daudz pūļu. Brīvi Tu taču runā ļoti labi. — Tas man

ir liels mierinājums, ka Tu liec izmeklēt actiņas un austi-

ņas. — Lampiņa ir ļoti mīļa. — Laiks tagad ir slikts, bet

nāks vēl siltas nedēļas, un mēs iesim pastaigāties uz

mežu. — Zaķu tēvam neraksti, samierinies ar to, ka vek-

selis ir tur, nav jau nekādas vajadzības [rakstīt], un izska-

tīsies ļoti neglīti. Ar laiku jau mēs to dabūsim. Tādēļ ne-

rūpējies par to, mīļpūkiņ. Ja mammai ir Mihaila vekselis

un tas nav izrakstīts uz H. 4 vārda, tad arī H. otrā pusē

nav jāparakstās, tad mamma pagaidām ir īpašniece. Vai

arī grāmatiņas ir pie viņas? Ja nav, tad tās un pārējos
dokumentus lai viņa ņem pie sevis. Tagad vēl daudzas

mīļas pūkiņas un bučiņas avansā un celta pasaulīte, mīļi,

mīļi, mīļi.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Šeit ir pievienota arī viena pūkiņa, kā piemērs tam,

cik pūkīgi kopbūtnes laikā pašu puisīši glabās mazos put-

niņus.

2. lappuses augšmalā pierakstīts:
Kas būs ar «Galvas Pilsētas Avīzi» 5? Kas to rediģēs?

Tie paši? Vai nav bijis neviena priekšlikuma? No «Rīgas
Avīzes» arī ne? Vai ar Neimani Tu neesi runājusi? Vai

dzejoļiem nav neviena izdevēja?

240.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 26. jūlijā (8. augustā)

26/614 Manu vissirsnīgāko, vismīļāko zeltagabaliņ, dvē-

seles sapnīt, brīnumziediņ, ari šodien vēl nav pienākusi
neviena pūkkartītē, bet mīļi tomēr un labi arī. No laik-



453

rakstiem arī trūkst divu numuru, kur ir iekšā par

«Ausekli», bet to es šodien izlasīju «Pēterburgas Avīzēs».

Viņi jau, kā likās, lietu grib nostādīt tā, ka neviens ga-
bals tiešām nav cienīgs, 1 tad viņi spīdoši būtu izkūlušies

no ķezas. Nu, lai dzīvo sveiki. — Šodien atkal vārīts ievā-

rījums, avenes, iznāca pavisam labs, rīt vēl avenes, tad

puslīdz būs vajadzīgais daudzums, ja tad vēl atradīsies

lielās zemenes, tad ievārīšu vēl ari tās. Gurķus arī vaja-
dzētu ieskābēt, bet es baidos, un to, kā skābē saimniece,

es nezinu. Es arī vēl īsti nezinu, kā iztikšu ar naudiņu, jo
man bija neparedzēti izdevumi: par vasarnīcu vajadzēja
samaksāt 5 rubļus, jo Šokam nebija naudas: es biju do-

mājis, ka maksājums nāks tikai augusta beigās. Bez tam

es divus mēnešus neko nebiju devis par [1 nesalasāms

vārds], un tā vakardien atkal vajadzēja izdot 5 rubļus.
Saimniekam es gribu dot kuponus, ko 1. septembrī viņš
varēs iemainīt. Tad ar 110 rubļiem es būšu izticis veselus

5V2 mēnešus. — Manu pūkdvēselīt, zeltvienīgumiņ, lielie

jau atkal dabūs pa dibentiņu. Vakar bija sanākuši daudzi

zemnieki, un bez ievārījuma vārīšanas un [lūguma rakstī-

šanas] zemniekiem neko citu es neesmu darījis, uzrak-

stījis tikai vienu mazu dzejolīti, ko rīt nosūtīšu, nevaru

izdomāt virsrakstu. — Vienmēr es domāju par Tavu jaut-
rību un esmu norūpējies, ka būšu ļoti neveikls un lem-

pīgs, es jau it nemaz neesmu pazinis tādu naivu prieku,
arī Tevi esmu pavedinājis būt drūmai, bet Tu jau esi

gaišā, smejošā saulīte, Tu vienīgumiņ, Tu dvēselīt, tik-

šanās drīzumiņ, celta pasaulīte un sapurinātas austiņas,

un mīļi un labi no pašas puisīša, mīļi, mīļi.

241.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 28. jūlijā (10. augustā)

Manu vissvētāko debesatslēdziņ, sirdssvētumiņ, bri-

numziediņ, iedomājies taču šādu svētku dienu — šodien

trīs pūkkartītes un viena salda, brīnummīļa, mirdzoša

saules vēstulīte ar ziediņiem un tik spēcīgiem uzvaras

vārdiņiem, un tik daudz brīnišķas, saulainas mīlas. Kas

gan Tu esi par vienu vienīgu, nedzirdētu Brīnuminiņu, ir

taču pierasts tikai sapņot par tādu mīlu, tādas jau nevar

būt, tai jau būtu jāsagrauj visas robežas, kaut kam tādam
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pietrūkst vietas šaurajā sirdī. Iniņ, manu Iniņ, kā Tu mani

apkauno ar savu labestību, un tomēr es tikko spēju kau-

nēties, es taču nevaru nonākt pie šīs labestības, man it

nemaz nav spēju šim nolūkam, priekš tā ir jābūt augstāk
attīstītam. Tas, ko Tu runā par manu burvībiņu, ir kā ne-

pastāvīgs saules skatiens, tas gan jauki mirdz, ir patīkami
to uzlūkot, bet tas nespēj nekā, ir pārejošs. Bet tur, kur

Tu uzliec savu mazo, balto rociņu, kļūst silts, arvien sil-

tāks, un pamazām sāk zaļot, un beidzot tur vēl ziedēs.

Tā ir Tava burvībiņa, un Tava saldā rociņa tagad ir uz-

likta uz puisīša galvas, vēl gan, protams, pārnestā no-

zīmē, bet drīz jau tiešām rociņa būs šeit, un tad galviņai
jāzied, asniņi taču tur ir, bet tie gan šaujas ārā, tomēr

atkrīt atpakaļ. Dažreiz man paliek bail no lielās laimes,
kas šeit atnāks. Vai es būšu spējīgs to visu saņemt? Un

vai sēklas neizrādīsies neauglīgas? Vai es spēšu pietie-
kami attīstīties, attīstīties par Tevis cienīgu? Vai es pēk-
šņi nepalikšu stāvot? Vai neatkritīšu pavisam atpakaļ?
Vai nekļūšu pārāk muļķīgs, pārāk mazisks, pārāk savtīgs?
Es tā baidos no liela maziskuma sevī, galu galā, tas pa-

tiesībā ir raksturs, un uzdzirkstošie, labie asni ir tikai

kviešu vārpas plašajā nezāļu laukā, un Tu esi kviešu

lauks. Vai es spēšu no nedaudzajiem graudiem radīt

sēklu veselam laukam? Tu smejies, manu mīļo dvēselīt,

bet tas tiešām tā ir, man ir bail un reizē sāpīgi, vai es to

varēšu? Un tomēr ne par kādu cenu es negribētu atlikt

mēģinājumu vai pavisam no tā bēgt, lai lūst vai plīst,
abi man nozīmē laimi, laimi. — Te nu es esmu aizrak-

stijies par tālu un gribēju taču rakstīt tikai par darīšanām.

Vēl tikai viens: dzejolīšus Tu esi ļoti slavējusi, es jau
ļoti par to priecājos. «Galviņu ievilcis» 1 ir labs, bet katrā

Tavā dzejolītī katra rinda taču ir šādi graudi, kā šis viens

visā manā garajā dzejolī. Tā, piemēram, «Mēnešraksta»

6. numurā «Ziedoņrīts», «Lietus pelēkā mētelī», «Zelta

roka, zaļa galva pazagšus iz gult. paskat.» ir vieni vienīgi

trāpīgi šāvieniņi, kāds man ir tikai viens 5 rindās. Es taču

esmu tikai nabaga amatnieka zellis. — Students Razums

varbūt aizies pie Tevis, viņi grib izdot manus dzejoļus;
būtu labi, viņi daudz izdabūtu cauri, palīdzētu izplatīt, un

absolūti visi zēni būtu mūsu pusē. Cenu lai viņi nosaka

paši; man ir 80 dzejoļi, bez tulkojumiem, tātad 5 loksnes;

es sāku kārtot, bet šim nolūkam Tev pašai jābūt te. No-

daļai2 jau var dot Tavējos vai jaunus, līdz nākošajam ga-
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dara tad būs jauni, un Tavējie taču arī nedrīkst pārāk
ilgi gulēt, mēs abi, šeit kopā būdami, tos ļoti drīz sakār-

tosim iespiešanai. Razumu es pats diemžēl neredzēju, viņš
gribēja atbraukt pie manis, bet to neizdarīja; viņa adresi

man atsūtīja. Ļoti iespējams, ka iznāk tikai bleķis. —

levārījumi tagad ir ievārīti par 17 rubļiem, tomēr podiņu
nav visai daudz. Es izdarīju muļķīgi, paņēmu par daudz

cukura: pa IV2 mārciņai uz 1 mārciņu ogu, pagājušajā
gadā tikai IV4 vai Vs mārciņas. — Tu ļoti mīļi saki, sirds-

asintiņ, ka riebīgā romāna tulkošana mani ļoti nomocī-

jusi, vēl tagad es sajūtu riebumu, par to domājot, un tad

vēl šādas tādas sīkas nepatikšanas. Tomēr esmu atpūties

un vairs nebūšu slikts un slims, bet, ja arī nejutīšos pie-
tiekami stiprs, lai strādātu pie «īliņa», tad jau man būs

diezgan cita darba: dzejoļu kārtošana, likumu pabeigšana,
«Nākotnes cilvēka» kārtošana, «Tasso» tulkošana, tulko-

šana Gulbim (janvārī viņš maksās 60 rubļus, tik daudz

darbus es viņam aizsūtīšu). Es neesmu mazdūšīgs, mani

tikai nomāc tas, ka mani dzejoļi tagad iznāk tik viduvēji,
neviena, kas tiešām būtu spilgts, dzejisks (dzejolim «Ma-

nas ilgas» jānoņem pēdējais pants, tāpat dzejolim «Rasa

klāja»
3
). — Tavi jaunie vārdiņi brīnišķi atbilst man: «Kas

tev par smagu, to nenes.» Tajos ir tik daudz spēka un

gudrības. Tas ir tas, pēc kā es cenšos, es jau pie tā arī

nonākšu, Iniņa, paša dvēselīte, taču ir tur. — Jā, vēl: ro-

mānu lēnām tulkot es nevarēju, būtu iznācis vēl ļaunāk,
riebums būtu kļuvis vēl lielāks, padarījis mani slimu. —

Tā ir taisnība, es neprotu dzīvot viens, un tomēr tie ir

manis paša likumi, bet es viens nespēju tiem sekot, pārāk

ilgi un pārāk konsekventi esmu savu dzīvi iekārtojis
diviem Iniņiem, ar vienu es vairs neprotu izlikt. Tādēļ

ari šķiršanās man nozīmē šausmas, visu laiku man jālēkā

apkārt uz vienas kājas. Labi, ja Tu neesi dodošā māte,

Tu tomēr esi tā vadošā, sildošā, dzīvinošā, asnus modi-

nošā. Tu esi arī sieviete, spējīga ko uzņemt; man ir lieks,

bet rupjš un neizlietojams spēks, Tu to apstrādātu atdod

man atpakaļ, līdzīgi ūdenskritumam un elektroenerģijai.
Bet Tu esi arī dodošā māte, Tu dod labestību. — Es ļoti

priecājos, ka Dora brauks Tev līdzi, viņai nav jābaidās
no manis, es mīlēšu viņu. Un varbūt viņa arī vairs ne-

baidās, jo ir likusi mani sveicināt. Šeit viņa Tavā vietā

pārņems saimniecību un pati varēs mācīties. Viņai šeit

nebūs garlaicīgi, viņa ienāks mūsu attīstībā, mēs viņu no-

stādīsim uz kājām un apiesimies ar to mīļi.



456

Manu sirdsvienīgumiņ, brīnumsaulīt, svētumiņ, drīz jau

es beigšu rakstīšanu, rakstot tikai apdrošināti, ja kaut kas

būs vajadzīgs. Šo vēstulīti Tu saņemsi, apmēram, 8. au-

gustā, kad Tu jau drīz izbrauksi.

Mīļi, mīļi, pūkiņas un bučiņas no pašas puisīša, tikšanās

puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

242.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 2. (15.) augustā

2.VIII 6671 Zibensmirdzumiņ!

Manu vissirsnīgāko zeltvienīgumiņ, manu dvēseles dzī-

līt, sārtmutīt, es tagad katru dienu saņemu mīļkartītes,
bet jau kopš jūlija beigām esmu pārtraucis rakstīšanu. Tu

pati, zeltpūkiņ, rakstīji, lai es beidzu 26. VII, un tā pē-
dējo vēstulīti es apdrošināju, uzrakstot vēl atpakaļsūtī-
šanai Tavu adresi. Pēc mana rēķina 10. [augustā] Tu jau
būsi izbraukusi, pastam es rēķinu 10 dienas. Tomēr tik

ilgu laiku tagad esmu pamests bez kartītēm, un esmu

bijis slikts un bēdīgs puisītis. Nabaga mīļo, vienīgo pūkiņ,
tik ilgi Tev tur vēl jānomokās! Neko jau nevar darīt, it

sevišķi pie mammas Tev vajadzētu ilgāku laiku pacie-
moties. Puisītim jau gan sava mutiņa ir ļoti vajadzīga, bet

arī mammai tā vajadzīga, jo viņa tik reti dabū Tevi re-

dzēt un turklāt tikai uz īsu brīdi. Es jau gaidīšu, manu

vienīgumiņ, manu dvēseles svētumiņ, saldo debesatslē-

dziņ. Ik dienas vēl arī rakstīšu šādas mazas lapiņas, līdz

Tu noteiksi precīzāku termiņu izbraukšanai. Pūkkartītē

26./615 Tu gan saki, lai es rakstot līdz 7. augustam, bet

tas nozīmētu, ka 17. augustā Tu vēl būsi Rīgā? Vai tad

tas var būt, ka Tu, pēc izstāšanās no redakcijas, tur pa-

liksi vēl veselas divas nedēļas? Ļoti iespējams, ka pastam
Tu rēķināji tikai 7 dienas un domā izbraukt 14. augustā?
Bet pasts lielākoties iet visas 10 dienas. Būtu ļoti nepa-

tīkami, ja manas vēstules nonāktu Zālīšu rokās. Tā būtu

profanēšanās, un man riebjas. Bet varbūt Tev tomēr jā-

paliek tik ilgi, es mēģināšu to izdibināt no pūkkartītēm.
Gaidot beidzamās dienas ir visgrūtākās; visu pēdējo laiku

vairs nav iespējams strādāt. Termiņu arvien atliekot, tu-

vuma brīdis no jauna attālinās, beidzot Tu saproti, kā bija
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ap dūšu tam nabaga sunim, kuram pa gabaliņam nogrieza
asti. Trīs gadu laikā trīs reizes es šo suni esmu ļoti labi

sapratis. — Zini, arī man ir slepenas antipātijas pret Mier-

kalnu jau kopš tā brīža, kad es viņu pirmo reizi redzēju;
2

šajā ziņā mēs esam ļoti līdzīgi, tas pats, kā Tu zini, ir arī

ar dažām personām šeit. Bet tādēļ jo mazāk tiem jāļauj
kas manīt. Tā ir sevis audzināšana, tā veidojas par objek-
tīvu vērtētāju, citādi pret šādiem ļaudīm viegli būt ne-

taisnam. — Mazie mīlulīši jau vienmēr priecājas, ja pui-
sīšus slavē, tādi jau ir šie brīnumputniņi, vienīgumiņi,
dvēseles dziļumiņi. Šmiti tātad ir ļoti mīļi ļaudis,3 viņi bija
lieli draugi Zālītēm, nedomāju, ka tie mīl arī mūs.

Rīt vajag māsai atbraukt ciemos, paziņojusi to ar at-

klātni, šeit jau vēl ir Langhelds4
un Meļņickis. Rīt es

atkal rakstīšu. Mazliet strādāju, ārpus kārtas, kas ienāk

prātā. Tā jau ir ļoti ērti, bet grūti ticēt, ka vēlāk kaut kas

iederēsies un izrādīsies lietojams. Es tomēr daru, tādēļ ka

ir ērti un, ja ne, tad var tikt izlietots kā citādi. Belši es

dabūšu atpakaļ, tātad nepērc, pūkdvēselīt. Es ļoti prie-

cājos par visu labo, ko dūcošā kamenīte būs savākusi.

Nopērc vēl Kurta Geikes «Sebastianu», drāmu, kas tik

ļoti tiek slavēta kā jauna augstuma māksla. Jāzina taču,
tā ir no Herm. Valtera apgāda Berlīnē. Manu sirdspūkiņ,
dvēseles tūkstošskaistumiņ, dzimtenes saulīt, Tevi klēpītī

mīļo un papurina austiņas Tavas pašas puisītis, mīļi, mīļi,

mīļi.

243.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 3., 4. (16., 17.) augustā

666/66573/4. VIII Septiņtūkstošskaistumiņ!

Manu dziļsirsnīgo Dvēselesiniņ, zilās ildziņas, tikšanās

sapnīt, šajās pāris dienās neesmu saņēmis nevienu pūk-
kartīti, un tādēļ ilgas ir jo lielākas. Turklāt šeit bija ari

māsa, un es jūtos vēl vientuļāks, jo mums diemžēl vairs nav

nekā kopēja; ir vēl tikai slimīga tieksme turēties pie kaut

kā saistoša, bet nekā tāda vairs nav. Tu, manu dvēselīt,

esi vienīgā cilvēciskā būtne, kurā es atrodu pats sevi,

kurā es varu atpūsties un stiprināties, uz kuru es pilnīgi

varu paļauties, patiesi un atklāti, jā, pilnīgi, nekad ne-
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kļūstot par dubultu «Es». Bija tomēr daži nelabvēlīgi ap-

stākļi, man ilgi vajadzēja palikt nomodā, slikti gulēju,
biju ļoti noguris un apātisks (tāds esmu arī tagad, pat
lielākā mērā), tad laiks bija slikts, apmēram 3 stundas

mums bija jānosēž istabā un jāsarunājas, turklāt vēl Per-

īiena klātbūtnē, kas ne visai der sarunu veicināšanai.

Partnere bija trumpis, citu kāršu vispār nebija; visa in-

terese bija par jaunumiem, ar ko viņa neskopojās, tikai

sevišķi jauna nebija nekā. 10—20 minūtes mēs bijām
vieni un tad aprunājāmies par klātesošo vispārējo vese-

lības stāvokli. — Ja es, mīļactiņ, braukšu Tev pretim uz

Vjatku, tad jau es atkal pie viņiem piekāpšu. Pacienāt

viņu es nevarēju, jo viņa šeit bija tieši pirms pusdienām,

biju nopircis mazliet našķus, tie tagad paliks līdz

30. augustam; tajā pašā dienā arī Perhens svinēs savus

brīvlaišanas svētkus, un tad arī mēs tajos piedalīsimies. —

Ar atpūtu, tāpat kā ar darbu, lāgā neveicas, vienmēr tiek

iztraucēta kārtība, nav arī ne īsta prieka, ne īstu dusmu.

Bet tas nenozīmē neko sliktu, es tikai prasu vairāk, nekā

spēju izpildīt, esmu ar šo to mazliet neapmierināts, se-

višķi kas attiecas uz mani pašu. Viss jau būtu labi, tikai

nav siltas saulītes, tās desmit siltās saulītes vēl ir aiz kal-

niem, bet drīz tās atnāks, un tad viss uzziedēs. Par daudz

mēs esam pieraduši viens pie otra, un, liekas, ka šķir-
šanās mums traucē īsto, pilnvērtīgo, spirgto dzīvi un

darbu, šogad vēl vairāk nekā pērn. Tas ir visaugstākais,
bet arī visbargākais, tik sāpīgi tas ievaino pie vismazākās

pieskaršanās, atraujot vienu no otra, tas sagādā tik daudz

ciešanu. Parastie ļaudis šķiras bez sāpēm, viegli, un atkal

savienojas kā telefona stieples. Mūsu savienojošās stiep-
les diemžēl ir vissmalkākie nervi; turklāt tie ir vissvarī-

gākie, līdz izmisumam nepieciešamie nervi, kuru traucē-

jums paralizē visu mehānismu. Šodien vēstulīte ir slikta,
bet mazais vienīgumiņš lai nedusmojas, zini, ka pēc tik-

šanās ar māsu arī Tavs garastāvoklis vienmēr kļuva
slikts; viņas dēļ bija jāizpaliek pat kādai vēstulei. Bet

visas bēdas drīz beigsies, mīļildziņas jau nāk, lai celtu pa-
saulīti, sapurinātu austiņas un tiktu pašas puisīša mīļi,
mīļi aprūpētas, mīļi, mīļi, mīļi.

Mīļā Doriņa vienmēr mīļi jāpasveicina, bet pūkput-
niņam jāsaņem bučiņas un pūkiņas, mīļi, mīļi, mīļi.

Vēstules sākumā pierakstīts:
Pievienotas pūkiņas ar bučiņām.
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244.

ASPAZIJAI

Slobodskā 1902. gada 13. (26.) augustā

13/5961 Baltziediņ!

Manu sirdsasintiņ, manu dzlļvienīgumiņ, zilās ildziņas,
zilo brīnumpuķīt, šeit arī iet līdzi mazs zils brīnumziediņs,
tas jau ir pēdējais, kas pļavās atrodams. Varbūt tu brī-

nīsies, viszeltaināko sirdsstariņ, kā gan pēc tam, kad jau
tik ilgi bija pārtraukts sūtīt vēstulītes un kartītes, pēkšņi
atkal pienāk vēstulīte? Šodien saņēmu mīļo, pūkīgo te-

legrammiņu, zini, tur bija aplams paraksts, nav pratuši

apieties ar pūkiņām, bet no tām iztaisījuši avkhh, tas vi-

ņiem ir pazīstams vārds, turklāt, vai gan viņi var iedo-

māties? Es ļoti smējos. Šī vēstulīte, cerams, vēl aizies galā,
līdz 22. augustam vēl ir B—98—9 dienas, bet, tā kā tas nav

droši zināms, tad es nerakstīšu neko sevišķu, tikai lai

būtu pūkīgi un padarītu pūkīgu. Naudiņu es saņēmu, un

tā bija īstajā laikā. Gluži negaidot man bija jāizdod
5 rubļi par vasarnīcu un 5 rubļi par [mantām?]. Arī ievā-

rījuma sanāca mazliet vairāk, nekā es sākumā domāju,
tas man izmaksājis 16 rubļus. Un tā es tad biju gluži pliks
no naudas šajā dzestrajā laikā. — Pa šo laiku ir pienā-
kušas arī visas pūkkartītes, kaut gan neregulāri, tomēr

neiztrūkst neviena, it sevišķi neiztrūkst pūkiņas, visas ir

ļoti mīļas un labas. Šodien jau ir kādas trīs dienas, kopš

gaidu pūkkartītes, bet toties šodien ir telegrammiņa. —

Laiks vēl arvien ir labs, bet nav vairs tik silts, retas ir

dienas, kad temperatūra pārsniedz 15°. Katru dienu es vēl

eju uz mežu, izņemot dienas, kad līst. Vakardien Sokša

no vasarnīcas pārnāca uz mājām, viņai tuvojas nedēļ-

nieces laiks, un ari viņi visu laiku ir nomocījušies ar

blaktīm un nav gulējuši. Ja laiks būs tāds kā tagad, tad

jau es vēl joprojām iešu turp; bet zemnieki spriež, ka vēl

visu mēnesi vai pat ilgāk var pieturēties labs laiks. Divi

mīlulīši varbūt tomēr vēl varēs aizstaigāt uz mežiņu un

vasarnīcu. — Ja Tu, mīļo sirdspūkiņ, vēl atrod laiku, tad

ekspedīcijā paņem mana svītrotā «Fiat justitia» novil-

kumu, man, proti, šeit nav melnraksta. Man vajadzētu uz-

rakstīt no jauna visus labojumus, un toreiz jau bija iz-

nācis gluži ciešami. Pie tās pašas izdevības Tu varētu
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paņemt līdzi arī Faili ja svītroto «Ziedoņsapni» par mani,
2

būtu tomēr interesanti un arī nepieciešami to zināt. Būtu

arī labi, ja Tu varētu dabūt E. V. Eglīša vēstuli Zālītēm

par mani. Tā kā Eglītis grib man uzbrukt, tad tas man

būtu ļoti labs ierocis. — Ar lielo piecnieku tā lieta ir

tāda, ka arī es esmu ļoti daudz izdevis, lai gan dzīvojis
esmu ļoti skopi, — man pašam 20 rubļus, bet kopumā par

jūliju 45. — Būtu, protams, ļoti jauki, ja par augustu Tu

vēl varētu dabūt algu, romāns
3

jau arī tūlīt beigsies, un

es visu šo vasaru par naudiņu neesmu strādājis neko. Pa

šiem 6 mēnešiem esmu izdevis: 110 atstātā nauda,
27 rubļi % un 25 Tava atsūtītā (no kuras paliks vēl 10)+
+valdības pabalsts 36 = 198 vai 180, pa 30 rubļiem mē-

nesī, bez tam no klientiem vēl 12 rubļi. Ja Tu, mīļpūkiņ,
atbrauc ar 200 rubļiem, tad no šīs vasaras peļņas Tev vēl

atliks 30 rubļu, jo Tu izbrauc ar 170. Parasti no Tavas

vasaras peļņas mums nepalika nekas, vai pat bija deficīts.

Šoreiz tas taču būs liels progress. Turklāt es pats tagad
maz domāju par naudiņu, esmu ļoti laisks, pa vasaru ļoti
iededzis un, par spīti visam, tomēr atpūties, un, gluži ne-

apstrīdami, ļoti mīļš. Es tikai baidos, kāda atbrauksi Tu,

mīļo samtpūkiņ, būsi laikam ļoti slimiņa, bet es jau ļoti,

ļoti izpūkošu un apkopšu savu mīļo, mazo pūkgaliņu,
lielo, lepno dāmu, kas no visām pusēm tā tiek meklēta.

Es ļoti priecājos par visiem tiem lielajiem panākumiem
4
,

kādi Tev ir bijuši, kaut tikai iepriekš Tev nebūtu vaja-
dzējis tā ciest, kamēr Tu līdz tiem nonāci. Tagad pat pa-

nākumi Tevi vairs nesaviļņos tā īsti, līdz sirdsdziļumiem,

jo sirdsdziļumi vairs nav zaļa pļava, tie ir nobruģēti dau-

dziem cietiem akmeņiem, braukšana, protams, pa tiem ir

laba. Vai Tu Zālītēm varbūt uzteici ar ļaunu? Kādēļ tad

viņi bija tā pārsteigti? Tu taču aizbrauc katru gadu, to

taču viņi zina. Tev vajag šķirties ar labu, mēs jau turpi-
nāsim strādāt «Mēnešrakstā». Cik es tagad redzu, tad arī

Gulbju ordeņa bruņinieks šķiet tikai domājam, nu, bet

jo labāk, un, ja ne, daudz tas nekaitē. — Vai «Zeltīti»

nevar sūtīt Remiķim tūlīt? Tur jau nekā nav, ko pār-
strādāt, vienīgi šis tas jāizsvītro. Jaunais klubs tad labāk

varētu iesākt ar to nekā ar kādu vecu lugu. — Ļoti mīļi,
ka nopirkta gaiša lampiņa, ja iziet daudz petrolejas, tad

jau atkal istabiņā būs silts, un to mīlam mēs abi. Jāsargā
tikai actiņas, lai tās no lampas neiekaistu. — Jaunais če-

modāniņš ir vienkārši lielisks, tajā jau būs brīnišķas
lietas, un tad būs rakņāšanās un mielošanās. Ja Tu iz-
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brauc tikai 22., tad 30. augustu mēs varētu svinēt kā div-

kāršus svētkus. Kāds gan māmiņai ir noskaņojums? Vai

viņa nav bēdīga? Lai nebēdājas, nākošgad jau Tu brauksi

viņu apciemot. — es vairs nedabūju, sākumā es

iās neņēmu, bet tad jau bija par vēlu. — levads franču

lirikā5 ir ļoti jauks. — Mīļo, mīļo, sirsnīgo vienīgumiņ,
celta pasaulīte, sapurinātas austiņas, pakašātas samtpē-

diņas, mīļi, mīļi, mīļi no pašas puisīša, mīļi, mīļi, mīļi.

245.

J. VIDIŅAM

Slobodskā 1902. gada 13.(26.) augustā

Mīļo Džon!

Vai Tu- vēl lādies un lamājies? Tas būtu man šodien

vispatīkamākais, patīkamāks nekā pat visu četru brāļu

Jurjānu ragu koncerts. Bet vai Tu tik neesi atmetis ar

roku un apklusis? Elza mani arī ilgi lamāja gan Tavā uz-

devumā, gan pati uz savu roku par nerakstīšanu, kamēr

beigās apklusa. Šodien dabūju telegrammu, ka viņa iz-

brauks augusta beigās. 11

Ko man Tev sacīt? Varbūt taču lūkot pāris vārdos iz-

skaidrot, kā tas nācies. Piedzīvojumi mani mācījuši, ka tas

nekad nekā nepalīdz; kas pats nav nervozs un piespiests
stipri strādāt, tas tā kā tā nesaprot un izskaidrojumā redz

tikai neveiklu mēģinājumu atvainoties. Bet Tevi es turu

aizdomās, ka Tu mani mīli tāpat kā es Tevi. Tavas vēstu-

les manī arī apstiprināja tādas domas, un, kas mīl, tas sa-

prot arī daudz nesaprotamas lietas. Es ļoti ātri tiku tulkojis
«Montē Kristo», pēc tam tūdaļ ķēros pie cita tulkojuma
darba2

, nebiju aprēķinājis savus spēkus, še arī bija nepa-
tikšanas, sāku naktis atkal negulēt un galā tā noguru, ka

visa caura vasara aizgāja kūkojot, bez kādas noteiktas

strādāšanas un bez atpūšanās. Sevišķi par šo pēdējo es

esmu vienmēr brīnējies: nesistemātiska dairīšanās nekad

nedod atpūšanos, nekad neesi dzīvs, neko nevari uzņemties

un iesākt. Ar vārdu sakot, tā ir cūcība bez gala, un pār-
ciest to ir grūtāk nekā lielāko fizisko slimību. Bez tam jau
fiziskai slimībai arī tic, un, kad tev arī tikai kāda 5...

kāja vai roka nopuvuši, tevi katrs ar prieku gatavs nožē-

lot. Nu, velns lai rauj visu to būšanu, nenāku es jau pie
Tevis par pacientu. Citādi še jau tā dzīvošana iet, sevišķi
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man nav ko sūdzēties, jo es, par laimi, sen iemācīts būt

viens; citi biedri vai iz ādas lien laukā aiz gara laika un

apnikuma, visi tik mīļi sabiedriski cilvēciņi, tik vienkārši

un laipni, kādus pie mums tik retam satiek. Cita suga, bet

viņi neprot būt vieni. Es no viņiem mācos būt sabiedrībā,

bet daudz es to nepanesu, tas mani nokausē tāpat kā

darbs. Es aizvien domāju ar savādu bailīgu ziņkārību,
kāda būs Rīga, kad es pārnākšu, kādi būs vecie paziņas,
ar kādiem no jauna vajadzēs iepazīties un dzīvot, vai es

mācēšu jel maz ar viņiem runāt, līdzi domāt, saprast, kur

nu vēl dzīvot? Astoņi gadi, paši spēka gadi, ir briesmīgi

garš laiks, un pie jums viss būs pārgrozījies. No tālienes

es redzu vēl to veco, bet arī tas pārgrozās, rokās turams,

un kas viss tur neizaug jauns. Turklāt še bez visa vēl

dzīve tik klusa, ka pa trim gadiem nekas nav grozījies, —

es nemaz vairs nesapratīšu, kas tas ir kustēties. Kāds Tu

pats esi? Tu man priekš acīm visvairāk stāvi tā kā stu-

dentu laikā, — kāds Tu tagad esi, Tu esi daudz dzīvojis,
Tu esi nodibinājies. Vai Tu nevarētu man vismaz atsūtīt,

savu ģīmetni, varbūt iz tās varētu noprast cik necik jauno

Rīgu. Tavas vēstules ir ļoti mīļas, tanī ziņā Tu esi tas pats

vecais students Pēterburgā; bet ir tur arī kas jauns, kas

nodibinājies, klāt pieaugušas atvases. Taisnību sakot, iekš

manis ir ļoti daudz īstas zēna ziņkārības: kāda tā jūsu

jaunā dzīve, gribētos visus savus pirkstus pielikt klāt. Bet:

vēl jau es tālu no dzīves, un tā pirkstu pielikšana vis-

garām aizliegta kā bilžu galerijās: «nicht mit den Fingern
berūhren»

3
.

— Pastāsti labāk par jauno Bisnieka klubu4
,

vai viņš pieder dienlapistiem? Kā tur labi sviežas? Vai

tik atkal nav Degļavs pa pulku? Jā, Tu biji jautājis, ko es

sakot par «Pēterburgas Avīzēm». (Diemžēl man Tavas

vēstules nav vairs. Tu zini, še uznāk brīži, kad nav labi, ka

tādas lietas būtu.) «Pēterburgas Avīzēs» no sākuma man

patika svaigais tonis, bija dažs viņiem, par ko citas avīzes

pat nerunāja, laikam cenzūra drusku brīvāka, bet viņi

maz prata izlietot šo samērā lielāko brīvību, — viens,

piem., man patika: viņi vismaz rakstīja par jaunu zemes

taksāciju, kaut gan diezgan vāji; «Dienas Lapa» ir nemi-

nēja, un tomēr jautājums ir ļoti svarīgs. Par tieslietām un

saimnieciskiem jautājumiem viņiem bieži raksti, bet tur

jau tikai ļoti reti var būt ar viņiem mierā. Galu galā, viņi
tomēr ir špīseri, sevišķi bieži man riebjas tas Niedra ar

savu gudrību, kura pastāv drošā atpakaļrāpšanās. Vispār,

«Pēterburgas Avīzēs» ir pārāk daudz elementu sajauktu
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kopā, nelaimīgā trejsabiedrība redaktoros5 ari palīdz piē

jucekļa, un tā iznāk ļoti bālganas demokrātisma patekas.
Mēs nu gan neesam izlutināti, bet «Purva malā» no sā-

kuma bija arī daži izdevušies joki, piem., par «Pēterburgas

Ceitungām»6
,
bet nu viss izsusis, un tad viņi arī nemācēja

sev vielas atrast un notika sīkumos un garlaicībā. Citus

jaunos laikrakstus es nepazīstu, pērn tikai «Vārdu» drusku

lasījis, tur bija daži labi ievadi, cits — postaža. Kāda ir

Veinberga jaunā avīze7? Vai viņa turas tikai caur pole-

mikām, jeb vai viņai kāds pozitīvs pamats saturam? Bet lai

nu tās avīzes, kā Tu pats raujies? Vai savu valodniecību

maz piekopi, es Tevi nekur neredzu ar to parādāmies, Tu

vispār klajā nemīli iznākt. Vai Tava mīļā sieviņa Tevi ne-

dzen uz to? Kas pie Jums valodniecībā? Kur guļ Tavi ma-

teriāli vārdnīcai? Pagaldē vai pagultē? Jeb vai Tu varbūt

neesi palaidnis? Jā, saki, par ko Tu savu stenogrāfiju ne-

laid klajā, daudz kas uz viņu mestos, es pirmais, man viņa
būtu ļoti vajadzīga. «Rosmersholmu» Tu arī netulkoji, i tik

i bija, Deglavs turpret, valodas neprazdams, prata ielīst

«Mēnešrakstā».8 Tīri jālamājas ar Tevi, cik daudz Tu la-

bāks nekā es, es grūti varu sevi piespiest pie vēstuļu rak-

stīšanas, Tu jau gatavus darbus nevīžo nodot drukā un sa-

ņemt naudu. Kad nodosi sirsnīgas labdienas no manis

Tavai kundzei, nodod viņai arī šo lūgumu, lai Tevi sapu-

rina krietni, ka Tu iznāktu laukā ar saviem darbiem. Un nu

daudz labudienu un mīļu sveicienu visiem trim, sveicini

arī vecos paziņas..., kas vēl atminas. Vai Tu lādēsies

drīz, mīļo Džon?

Un nu vēlreiz sveiksi

Tavs Jānis.

246.

E. VOLTERAM

Slobodskā 1902. gada 3. (16.) decembrī

Ļoti cienījamais Eduard Aleksandrovič!

Vakar mana sieva caur Zālītes kundzi saņēma Jūsu

laipno uzaicinājumu sniegt Jums dažas biogrāfiskas ziņas

par sevi. 1 Es ļoti nopriecājos par tādu, kaut ari netiešu

ziņu par Jums un, tā kā Jūsu adrese2
man arī ir paziņota,

tad steidzos izmantot gadījumu, lai apsveiktu Jūs pēc tik

daudz gadiem. Pirmām kārtām sūtu sveicienus un visla*
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bākos novēlējumus Jūsu cienījamai dzīvesbiedrei, es ceru,

ka viņai ir laba veselība un ka Jūs šai ziņā no viņas neat-

paliekat.
Par Jūsu darbību es diemžēl tagad maz ko dzirdu, esmu

spiests atrasties pārāk tālu no Lietuvas un Latvijas; tas ir

bēdīgāk, ka man tagad vajag vienīgi nodarboties ar lat-

viešu valodu, jo mans amats gandrīz jau no 1897. g. ir

Eiropas literatūras klasiķu darbu tulkojumi. Šeit būtu darbs

arī lingvistam un etnogrāfam: pilnīgi neizpētīta tauta, vot-

jaki, bet es neesmu igaunis, par ko es jūtu nožēlu pirmo un

pēdējo reizi.

Vai Jūs esat kaut ko uzrakstījis par manu nabaga Inflan-

tiju? Ko Jūs tagad vispār pētāt, pie kā strādājat? Jūs taču

esat nenogurdināms darba rūķis. 2ēl vienīgi, ka Jūs lietu-

viešiem dodat priekšroku, nevis mums, latviešiem. Bet

mums Aspazija ir tāda rakstniece, kādu Jūs neatradīsat

ne vien Lietuvā, bet diez vai arī Eiropā, viņa, starp citu,

grib pamest Latviju un pievērsties Eiropai. Lūk, Jums arī

īsa viņas biogrāfija, — es dzirdēju, [Jums to vajag] Brok-

hauza krievu vārdnīcai —, ja Jums ievajagas ziņas arī

leksikoniem, tad tās varat papildināt no dažām pievieno-

tajām recenzijām. Ar drāmu «Vaidelote» Jūs, iespējams,
iepazināties pats, tā ka tā [«Vaidelote»] tiks izrādīta Pēter-

burgā š. g. 8. decembrī.3 Gaidot atbildi, cieši spiežu Jūsu

roku, dārgais Eduard Aleksandrovič, kopā ar sievu sūtām

sveicienus Jums un Jūsu laipnajai dzīvesbiedrei.

Jūsu [nesalasāms paraksts]

Uz atsevišķas lapas rakstīts:

Aspazija, Elza Rozenberga, dzimusi 1868. g.
4 4. marta

Kurzemē, Daukšu mājās, Zaļenieku pagastā. Sākumā mā-

cījās pagasta skolā, pēc tam Jelgavas Dorotejas skolā (ģim-

nāzijā). Viņas dzejnieces talants atklājās ļoti agri, vēl

būdama skolniece, viņa sacerēja vairākas poēmas, kuras

vērsa uz sevi sabiedrības uzmanību. Viņas pirmā plaša vē-

riena drāma «Atriebēja», kas uzrakstīta 1888. g., piesāti-
nāta ar jauneklīgu degsmi un dramatismu, tai tika pie-
šķirta pirmā prēmija Rīgas Latviešu teātra konkursā, taču

tendences dēļ to neatļāva izrādīt, kas uz ilgu laiku iznī-

cināja dzejniecē vēlēšanos radoši strādāt. 1892. gadā viņa

uzrakstīja plašu lirisku poēmu «Saules meita». So poēmu
var salīdzināt vienīgi ar Šellija «Mabas karalieni», kuru

tā pārspēj ar skaistumu un lirismu. No 1894. gada dzej-
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niece valda uz Rīgas Latviešu biedrības teātra skatuves ar

drāmām «Vaidelote», «Ragana», «Zaudētas tiesības», vēlāk

«Neaizsniegts mērķis», kuras visas uzrakstītas gandrīz
vienlaicīgi līdz 1895. gadam. Ar šīm drāmām, tāpat arī ar

1894. gadā uzrakstīto «Cīņu par nākamību», Aspazija no-

jauca tā laika šauro nacionālo barjeru un ienesa latviešu

rakstniecībā plašās Eiropas literatūras elpu. Vietējā, krievu

un vācu prese ar sajūsmu apsveica rakstnieci, par kuru

1895. gadā atsaucās arī ārzemju «Berliner Tageblatt».
1896. gadā dzejnieces poētisko darbību pārtrauca nelab-

vēlīgi apstākļi, un viņa sāka nodarboties ar žurnālistiku,

vadot laikraksta «Dienas Lapa» literāro feļetonu. Aspazija
ir vispāratzīta par latviešu labāko rakstnieci. Pašā pēdējā
laikā Aspazija atkal atsāka poētisko darbību un uzrakstīja
drāmu «Zeltīte», vairākus stāstus («Skats brīnumpasaulē»,
«Taisnais soģis», «Atēna» utt.j, poēmas: «Patiesība», «Gad-

simtu maiņā», «Laime» v. c, un lielu daudzumu mazu

lirisku sacerējumu, kas ievietoti žurnālā «Mēnešraksts»

v. c.

Uz atsevišķas lapas ar zīmuli pierakstīts:
ieveda Eiropas ideju lokā, daļēji tur valdošajā reālismā

un sievietes emancipācijas centienos. Aspazija piederēja
arī pie t. s. jaunstrāvniekiem.

Pa šo laiku Aspazija ir uzrakstījusi «Sidraba šķidrautu»,
gūstot līdz šim neredzētus panākumus. Drāma uzrakstīta

simbolisma garā, bet Rļaiņa] ietekmē, un tai ir spēcīgi
t. s. atbrīvošanās kustības elementi, kuri arī izskaidro mil-

zīgos panākumus publikā. 5

247.

R. BLAUMANIM

Slobodskā 1902. gada 16. (29.) decembrī

Slobodskā 16./XII 1902.

Mīļais, dārgais draugs!

Man ir patiess prieks, ka es varu iesākt vēstuli ar sir-

snīgu paldies Jums, ar sirsnīgu paldies par labajām ziņām,
ka mana luga ir laimīgi izgājusi cauri cenzūrai; 1 tās ga-
diem ilgā odiseja man ir kļuvusi gluži pretīga. Es ticu, vis-

maz novēlu, lai Jūs būtu tik laimīgs, ka to nemaz nepazītu.
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Man šis stāvoklis permanenti ir noskaidrots — Jūs manāt,

ka es tikko kā esmu lasījis avīzi, kuras valoda man vēl pie-

lipusi, turklāt esmu briesmīgi dusmojies, ka no šīs Skillas

man vienmēr un mūžīgi būs jābaidās, un šis baiļu laiks par

katru lugu arvien ilgst gadiem; esmu Jums tiešām patei-

cīgs par tā saīsināšanu «Pusideālistam». Tagad es atkal ļoti

baiļojos par manu dzejoļu krājumu, 2 kam vajag tikt

iespiestam pie jums, t. i., pie Rāviņa. Taču vispirms man

Jums tomēr vēl jāžēlojas par to, ka vēstules pie manis nāk

briesmīgi lēnām: Jūsu vēstule pienāca tikai decembra sā-

kumā, kamēr pasts taču parasti pienāk 7 dienās; ceļi tagad
slikti. Un nu vēl arī mana atbilde nāk tik vēlu, pat mūsu

pateicība par Jūsu laipnību un lielajām pūlēm, jo «Vai-

delotes» uzvedums ar lielisko inscenējumu un Akmentiņu
kā tēlotāju ir pateicības vērts.3 Lieliskais veids, kā Jūs

jau ilgi pirms tam «Atbildēs» aizrādījāt uz izrādi, sajūsmi-

nāja mūs visaugstākā mērā, un es ticu, ka par piezīmi

«Novoje Vremjā» jāpateicas tikai Jums. — Taču, neska-

toties uz to, mēs nevarējām agrāk rakstīt, jo laiks, kuru

mēs tagad pārdzīvojam, ir briesmīgs un smags, tas atgā-
dina visdrūmāko. Katrs savā laikā mēs pat bijām spiesti

palikt gultā, nemaz jau nerunājot par manu neirastēniju;
bez tam ilgi nācās uztraukties par slimo māti, brālis it kā

esot vājprātīgs, līdz šim nekas vēl nav skaidrs. Un tad

nepārtrauktais, nogurdinošais darbs, galu galā mēs tomēr

esam tādi dienas žurnālisti, lai gan strādājam pie mēneš-

raksta. Un pašās beigās vēl tas ļaunākais: laikmets, arī

šeit ārā, ir šausmīgs, reakcija visur uzvaroši iet uz priekšu,
Anglijā baznīca nospiež skolas, un sevišķi Vācijā, sazin

kas vēl tur notiks? Jūs piedosit vecam avīžniekam to

drusciņu politikas, — es biju pārāk noguris, lai strādātu,

tādēļ lasīju avīzes, ilgi nebiju ņēmis rokā nevienu ār-

zemju avīzi, negribēju redzēt šo riebīgo laiku, tagad nu

pilnīgi esmu saņēmis savu tiesu. Mani tas ļoti nomāc. Var-

būt Jūs tam neticat, Jūs esat par daudz dzejnieks. Šajos
laikos es nespēju neko strādāt, kur nu vēl humoru, kur

to lai ņem nezogot? «Zagtu gan, cien. kungs,» kā čigāns
sacīja, «bet kur lai zog?»

4 Te Jums sūtu divus pielikumus 5

(iedrošināts no Jūsu skaistajiem gabaliem nr. 95 un 97) 8
,

raugiet, ko Jūs ar tiem varat iesākt, protams, Jums nav

jāsūta nekāds honorārs. Es baidos arī, ka šim gadam tas

viss nāks par vēlu, t. i., var tikt ievietots tikai pēdējā nr.

Vai ir tiesa, ka «Pēterburgas Avīzes» Jūs pavisam pamē-
rīsiet? To ne vien mēs dziļi nožēlotu, ka nevarēsim griez-
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ties pie mīļa drauga Pēterpilī, bet ko tad arī lasītāji sa-

cīs? Varbūt Jūs varēsiet vadīt savu nodaļu arī no tālienes?

Un vai dzimtenē tomēr ir iespējams kaut ko pastrādāt?
Gadījumā, ja Jūs šos divus humoristiskos darbiņus vairs

nevarēsit ievietot, tad neatstājiet tos saviem pēctečiem,

bet sūtiet atpakaļ; es gribētu tos nodot tikai Jums. — Plute

it kā arī atsacīšoties? Man patika viņa vīrišķīgā izturēša-

nās, piem., viņa konsekvence sadursmē ar Niedru, kura

pielāgošanos, nekonsekvences dēvēšanu par principu es

nespēju sagremot. Par Niedru kā rakstnieku es neiedro-

šinos spriest, es viņu par maz pazīstu un varbūt nespēšu
būt pietiekami objektīvs, jo gandrīz visos jautājumos mēs

ar viņu esam diametrāli pretējos uzskatos. Vai «Pēterbur-

gas Avīzes» tagad būs pilnīgi viņa, t. i., Niedras rokās? Es

gribēju «Pēterburgas Avīzes» apsveikt ar cenzūras brīvību

(turklāt iegūtu par tik zemu cenu), bet šajos apstākļos vēl

jāpārdomā. Jā, ja Jūs paliktu! Jūs esat arī lielisks cilvēks.

Žēl, ka es Jūs tik maz esmu pazinis, vai drīkstu cerēt, ka

mēs vairāk tuvosimies? Jā? Man bija ļoti patīkami, ka Jūs

mani ietverat savās izjūtās. Vaļsirdība un noteiktība Jūsu

raksturā mani vienmēr saistījušas pie Jums. Man būtu ļoti

daudz, ko Jums sacīt, arī tagad jau esmu Jums mazliet

par daudz žēlojies. Esiet sirsnīgi sveicināti no mums abiem.

Jā, man Jums vēl viens lūgums: mans dzejoļu krājums
tiks iespiests pie Rāviņa. Izdevēji ir daži biedri, sevišķi
Gustavs Zemgals. Bet nu Remiķis ļoti vilcinoties ar cen-

zēšanu, dzejas guļ jau IV2 mēneša. Vai Jūs nebūtu tik

laipns un neietekmētu viņu, lai viņš dzejas laiž cauri ne-

svītrojot — tās gandrīz visas jau ir cenzētas — lai ātrāk

varētu dot Rāviņam iespiešanai. Lūdzu paziņot arī man

labi drīz. Esiet vēlreiz sirsnīgi sveicināts no Jūsu tālajiem
draugiem.

248.

H. ZĀLĪTEI

Slobodskā 1902. gada decembra beigās vai 1903. gada
sākumā

Ļoti cienījamā, mīļā kundzei

Jaungada sveiciens.

Jūsu laipno, mīļo vēstuli bijām saņēmuši jau agrāk (tā-
pat arī jau laiku priekš tam Jūsu pastkarti

1
). Siltā un pa-
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tiesā Jūsu vēstuļu sirsnība mūs aizvien no jauna saista pie
Jums, rāda, ka Jūs mūs turat labā piemiņā, pārsteidz un

liek mums aizmirst visu bijušu, visu, kas šķir. Tā mēs va-

ram aizvien atklāti un draudzīgi, kaut arī ne par visu un

svarīgāko izrunāties. Naudas sūtījumu (45 r. 60 (par de-

cembri)) ari saņēmām, un tas mūs pārsteidza ar savu nece-

rēto, negaidīto pilnīgumu, tāpat kā Jūsu laipnais piesolī-

jums vēl paaugstināt honorāru, piem., tādiem rakstiem kā

«Zvans»2. Vēl lielāku pateicību mēs parādā Jums un Jūsu

brālim par mīļo rūpību, ka apmeklējāt māmiņu Jelgavā;
viņas stāvoklis mums likās no šejienes gluži izsamisis, un

bažas mums laupīja visu darba spēju, bet tagad Jūs mūs

esat apmierinājuši. Elza liek Jums arī vēl daudz paldies
izsacīt par 50 rubļu piespriešanu par dzeju «Laime»3

; tā

bija ļoti asprātīga iedoma tādā ceļā izšķirt jautājumu, ka

nedevāt godalgu nevienai iesūtītai dzejai, kas tādas nav

cienīga, bet nodomāto godalgas summu piešķirot dzejai,
kura nebija iesūtīta, bet cienīga. Tikai lūdzu paskaidrot
nākamā «Mēnešraksta» burtnīcā, ka «Laime» nebija uz

sacenšanos iesūtīta, citādi var celties pārpratums (kāds

mums jau tiešām tika izsacīts), ka «Laime» atrodas arī to

starpā, kuras nav atrastas par godalgas cienīgām, bet viņai

piešķirta godalgas summa tikai kā samērīgi labākai. Uz

izrakstīto sacensību mēs nebijām nekā iesūtījuši, jo turē-

jām viņu par nebrīvu — aprobežotās pielaišanas dēļ —,

pie tādas nebrīvības nebūtu bijis nekāds liels gods sacen-

sties. Jūs redzat, tā mēs izsakām savas domas gluži vaļ-

sirdīgi. To dara tā siltā sirsnība un atklātība Jūsu vēstulēs.

Jūs jau zināt, ka mūsu domas šķiras pašos pamatos, bet

te pie Jums tomēr ir vienīgā vieta, kuru atpakaļrāpulība
vēl nav tā pārņēmusi, toties nepatīkamāk ir pēdējā laikā

aizvien biežāk atdurties uz parādībām, kas liek par to šau-

bīties: kad redz žīdiņus ēdam rītos vakaros, tad aptekas
dūša, nepiederas ari agrāk nicinātas brīvas tautas locek-

lim nicināt cilvēku par to, ka viņš žīds; tikpat maz kā aiz-

stāvēt agrāko kakla kungu lielo ēstgribu. Protams, es nekā

plašāka nevaru rakstīt, nedz arī dot cik necik citu aizrādī-

jumu; Jūs paši viņu zināsat. To vēl varu teikt, ka literatūrā

nevajadzētu vilkt pārāk plašas robežas muļķībai; es atzīstu

pilnīgi viņas varu, bet ne tiesību. Kā lai sev izskaidroju
Niedras gara parādīšanos «Mēnešrakstā», kur debitē viņa

rokaspuisis V. Eglīts, pašā I burtnīcā4 (kuru nesen dabūju).
Ja Veinbergs izdomāja absolūto inteliģenci, tad V. Eglīts
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raksts». Vai vējš tagad pūš šai muļķībai par labu? Tad

es vismaz negribu sēdēt vēja pusē, es neciešu šo smaku.

Kādēļ Jūs arī domājat, ka es strādāšu kopā ar cilvēku,
kas mani nonicinājis

5
, un Jūs? Ja Jūs gribat mainīt «Mē-

nešraksta» virzienu, tad sakāt man to tikpat vaļsirdīgi, kā

es Jums jautāju. Godīgi ļaudis var par visu klaji izrunā-

ties. Visādā ziņā aizvien būsim pateicīgi par mīļo pakal-

pojumu māmiņai, par laipnību, kādu mums parādījāt. Vēl-

reiz sirsnīgi novēlam Jums daudz labas laimes jaunā gadā
un pateicamies par skaisto un lepno ziemsvētku karti,
kuru atsūtījāt mums līdz ar sveicieniem no redakcijas
locekļiem, visiem lielo paldies! Laikam būsat jau arī sa-

ņēmuši mūsu karti iz Slobodskas, kura nu gan nekādā

ziņā nevar mēroties ar rīdziniecēm.

249.

J. VIDIŅAM

Slobodskā 1903. gada [1. (14.) janvārī]

Slobodskā, jaungada vakarā, 1903.

Lai jauna laime un jauns gads —

Tik vecais draugs lai paliek tas pats!
Priecīgu jaungadu, mīļo Džon, jautrus svētkus, vieglu

mandagu
1
,

daudz sirsnīgu paldies par sveicinājumu un

visu labu, bet kur tad paliek arī Tava atbilde uz manu

vēstuli
2? Oktobrī es beidzu gaidīt, un tādēļ še oktobra

kārts 3
.

Redzi, bet nu es gaidīšu atkal. Sveicini sirsnīgi no

mums abiem savu mīļo kundzi, mantnieku arī neaizmirsti.

Daudz mīļu, mīļu sveicienu. Tavs vecais [nesalasāms pa-

raksts]. Vai esi vēl vecā dzīvoklī? Vesels!

250.

T. ZEIFERTAM.

Slobodskā 1903. gada 4. (17.) janvārī

Daudz labas laimes jaunā gadā!
Nosūtām Jums šo vīru

1

,
varbūt Jums noderēs viņa prece

469
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Jūsu kritiskā darbībā; mēslu diezgan saradies mūsu lite-

ratūrā.

Sirsnīgi sveicinām Jūs un Jūsu cienījamo kundzi.

Aspazija. Rainis.

Atklātnes labajā malā pierakstīts:
Vēstule seko.

251,

E. VOLTERAM

Slobodskā 1903. gadā, ne ātrāk kā 9. janvārī

Dārgais Eduard Aleksandrovič!

Saņēmu Jūsu laipno vēstuli un sirsnīgi Jums pateicos

par dzīvo interesi, ar kādu Jūs izturaties pret «Vaideloti»,

Jūsu domas par šo drāmu autorei un man ir jo dārgākas,

tāpēc ka Jūs esat viskompetentākais spriedējs, kādu vien

es zinu, visos jautājumos, kas attiecas uz Lietuvu, tās

vēsturi un kultūru. Bez tam es vēl jo sevišķi cienu Jūsu

izteiktos spriedumus, jo Jūs esat mans bijušais skolotājs
lietuviešu folklorā. Kā Jūsu bijušais skolnieks es arī ceru,

ka Jūs neatteiksities sniegt vēl sīkākus aizrādījumus par
visu, kas attiecas uz «Vaidelotes» vēsturisko pusi. Ne-

viens labāk par autori un mani nezina vēsturiskās kļūmes
drāmā. ledomājieties, ka autore lietoja tikai to trūcīgo,
gadījuma rakstura un nepārbaudāmo vēsturisko materiālu,

kādu atrada Rūtenberga «Geschichte der Ostseeprovin-
zen». Jūs zināt, cik maz vēstures zinātnes ir izplatītas

starp latviešiem un lietuviešiem, it sevišķi par mūsu vēs-

turisko pagātni, cik ļoti man ne visai saprotamais patrio-
tisms ir pat par kavēkli vēsturiskās patiesības uzvarai.

«Vaidelotes» autore rūpējās tikai par drāmas dzejisko
pusi, tajā nav nekāda šovinisma, bet viņai nebija iespējas

pietiekami iedziļināties vēsturiskajos avotos un iz-

studēt tā laikmeta kultūru. Es uzskatu par laimi, ka varu

griezties pēc padoma visos šīs grūtās vielas sīkumos pie
tāda speciālista kā Jūs, dārgais Eduard Aleksandrovič.

Ar svēto uguni izdedzināt no drāmas visus dievus — ignī
et ferroque — nav vēl tik grūti, tas ir visu dievu likte-

nis, aiznest Birutas kalnu arī ir iespējama lieta, tomēr
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varbūt ir liels daudzums citu kļūmju, neprecizitāšu utt.,

kuras autore nepamana, un lūdzam Jūs uzrādīt tās visas.

Autore vāciskajam izdevumam ir nodomājusi drāmu pa-

matīgi pārstrādāt saskaņā ar vēsturiskās patiesības pra-

sībām. Par katru Jūsu padomu, katru piezīmi vai aizrādī-

jumu uz vēsturiskajiem avotiem un grāmatām, no kurām

smelt ziņas par lietuviešu seno dzīvi, mēs būsim Jums ļoti

pateicīgi. Lietuviešiem, kuri tulko «Vaideloti», autore va-

rētu palīdzēt drāmas pārstrādē. Esiet tik laipni, uzdodot

šiem kungiem manu adresi, bet man paziņojot viņu ad-

resi un uzvārdus.

Zinot Jūsu kvēlo līdzjūtību ne vien [1 nesalasāms vārds],
bet arī nākamajam latviešu un lietuviešu liktenim un Jūsu

gatavību palīdzēt visam, kas vien veicina šo tautu kul-

tūras attīstību, es ceru, ka Jūs neatstāsit bez palīdzības ari

savus vecos paziņas.

Spiežu Jūsu roku.

252.

G. ZEMGALAM

Slobodskā 1903. gada janvāra sākumā

Priecīgu jaungadu, mīļo Zemgali un pretī izlūdzos priecī-
gas jaunas ziņas; A. R. 1

man rakstīja, lai es griežoties pie
Tevis pēc tādām. Man Tev arī vēl sirsnīgi jāpateicas, jo
Tu jau iniciators pie grāmatiņas izdošanas un galvenais
veicinātājs.

2 Vai tad vecais papus
3

negrib, tiešām nelaiž

viņu cauri? Ko citādi nozīmētu šī divu mēnešu vilcinā-

šanās? Mani šī nezināšana dara gluži nervozu; būtu jau
dabūjis galu vai šā, vai tā. Ko karina kā diega galā virs

oglēm. Vai Pēterburgā nav neviens Jūsu ļaužu, kas pie
viņa noietu, personiskā izrunāšanās ļoti līdz. Atraksti,

lūdzams, kādas rindiņas.
4

253.

J. VIDIŅAM

Slobodskā 1903. gada 29. janvāri (11. februārī)

Tūliņ otrā dienā pēc Tavas vēstules saņemšanas sēstos

klāt pie. atbildes, Tu raksti tik mīļi, un es citādi baidos,

ka neiestigstu atkal kavēšanā. Jo vairāk man no tā jā-
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baidās tagad, kur nervi tikuši ļoti nerātni. Arī tiesu jau-

tājumu, to steidzīgo, un vēl pāris citu nosūtu līdzi (viņam

jau arī bija atbilde). Dzīvoju, t. i., strādāju, pa vecam,

gribu sākt ko priekš sevis strādāt tāpat kā Tu, tikai tā

slimība visur ceļā stājas, iet lēni, viss no sevis ar karo-

šanu jāizkaro. Toties laiks izdevīgāks: ar Tavu «dakteri» 1

man arī tracis iznāca, izgājušā gada beigās tās žīdu ēša-

nas, rāpšanās atpakaļ un gar malām, valodības, svarīgu

jautājumu neievērošana, saucas par brīvprātīgiem un nav

nekā brīva, nekā prātīga, beigās «Mēnešrakstā» ielaida

Niedras rokaspuisi V. Eglīti, tā paša Niedras, kas «dak-

teri» izlamāja līdz pēdējam un ir atpakaļrāpulības atzītais

priekšstāvis: «dakterim» tas jau nekas nav, ka viņu lamā,
bet es ar tādiem neprotu sēdēt pie viena galda. Es viņam

par to rakstīju apmēram tanī pat laikā, kad jūs redakcijā

bijāt sacēlušies kājās; jūs viņš lūkoja mierināt ar to, ka

piedāvāja latviešu teātriem 25000 rbļ., mani viņš grib no-

klusināt ar to, ka nesūta man aizpelnītos 25 rbļ. (prēmija
par «Laimi»2 bija arī izsludināta, bet naudas ziņā «dak-

teris» ir kurzemnieks). — Tagad nu jāstrādā klusumā priekš
sevis, darbi laikrakstiem nežēlīgi nogurdina un izsmeļ kā

ūdens mucu vakzālēs. Es redzu, ka Tu arī pie tām pašām
domām esi nācis un arī negribi būt Mādchen fūr Ailes3

.

Tā Teopna no3HaHHH
4 būtu Tev īstais darbs, ja «dakteris»

pats to grib ņemt, ir jau citi līdzīgi darbi, varbūt, piem.,

Zimmeļa
5
, mums nav vēl nevienas grāmatas, kas ievestu

jebkurā filozofijas daļā, pat vecā Šveglera filozofijas vēs-

ture
6 būtu priekš mums varoņdarbs. Bet grūtība tā, ka

lielāku grāmatu neviens nedrukās. M. Remiķis arī to labi

nevar; es reiz gribēju Platona «Fedonu» vai «Simpoziju»
tulkot, tas vismaz dotu cik necik mūsu publikai intereses

uz filozofiju, varbūt vēl labāki būtu kādi atsevišķi sīki

rakstieni no Šopenhauera, Feierbaha. Grieķu klasiķi Tev

taisni būtu pa rokai. Tu viņus agrāk, kā likās, ļoti mīlēji.
Vai Tava vecā mīlestība nesāk atmosties? Es jautāju

tādēļ, ka pašam man tā iet, daudz kas vecais sāk šenes

klusumā augšām celties, un negribot uz viņu klausies. Es

zinu, ka Tu agrāk arī daudz darvinoji, — vai Tu mums no

tā nekā negribi pastāstīt, mēs zinām no dabas zinātnēm

tikai visseklāko, no dabas pētīšanas nekā, un Tu taču pats

novēroji un mēģināji, un pētīji. Valodu Tu tāpat pētīji;
mēs toreiz visi dzīvojām spirgtākā laikā, meklējām, rak-

ņājām, nebijām ar sevi mierā, tagad arī lielajā zinātnē ir

it kā rudens un pļaujas laiks, kur savāc kopā augļus lielos
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enciklopēdiju un sistēmu šķūņos, kur jau sāk rasties paš-
apmierināti ļaudis, kuri zina un tura, bet hepētī un ne-

meklē. Tas viss atspoguļojas arī reakcijā, visur: neiet vairs

bez mērķa tālāk! atjēgties, atpūsties, atkal ticēt! Ticēt ir

tas raksturīgākais vārds, mēs neticējām ne velnam, ne

pretvelnam, ne sev pašiem. Mēs mūžīgi pārvērtāmies, mēs

nekad sev nepatikām, aizvien gribējām labāki tikt. Ja Tu

tagad saki, ka pats sev nepatīc, tad pārvērties vēl tālāk,

es teiktu: pēc vecās receptes. Varbūt tas ir jaunības, ot-

rās, nemiers; tikai pats zini, ka gribi pareizu, kas Tavai

būtnei vajadzīga. Tava vēstule man darīja lielu prieku,
Tu saki, ka reizēm gribētu nez kādus darbus uzsākt. Kas

var būt priecīgāk, kā to dzirdēt, ar katru darbu augt, es

to zinu no sevis, ar lielu darbu topi pats liels. Mans mī-

ļais, labais Džon, Tev tas jādara, Tu tiešām neesi radīts

priekš Anša Pašaudzināta7
un Mādchen fūr Ailes. Es taču

ļoti gribēju redzēt, kāds Tu izskaties, — sirms? Es arī no

tā sirmuma nevaru izvairīties, kaut gan man vēl viens

glābiņš — plikpaurība, bet par to jau nestāsta. Pastāsti

labāk, kā pie Jums iet ar tiem tračiem. Jā, vai varbūt

Niedra tiešām pie jums iesakņojies, viņš jau pie «Pēter-

burgas Avīzēm» neesot vairs, un tās arī tūdaļ labojušās?
Strādes raksts8 labs, strādnieka iesūtījums. Zināms, bez-

cenzūras lapā vajadzētu būt vairāk. — Nupat lasu «Pēter-

burgas Avīzēs», ka Ansberģis par redaktoru, nez, kas nu

būs ar to avīzi. Sveicini nu sirsnīgi savus mājiniekus no

mums un paliec vesels, mīļais. — Tavs vecais draugs un

slobodskietis.

254.

R. BLAUMANIM

Slobodskā 1903. gada 5. (18.) februārī

Slobodskā 5. II 1903.

Vislabākais, visdārgākais draugs!

Jūsu sirsnīgā, mīļā vēstule1 sagādāja man bezgalīgu

prieku, šajā nerimtīgajā mutulī domas par Jums man ir

kā miera osta. Jā, mēs gribam būt draugi, īstenībā mēs

kopš seniem laikiem tie esam bijuši, būtībā mēs esam

līdzīgi, tapšanā pilnīgi pretēji, tā mēs varam viens otru
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papildināt, nekad nenonākot viens ar otra galējā pretrunā.
Tas ir stiprākais pamats. Un mēs abi esam godīgi pēc
dabas, kas viens otru ciena, tad jau nekas nevar pie-
trūkt. — Esmu bezgala apmierināts, ka Jūs bijāt tik mie-

rīgs, aizstāvot savas pozīcijas, jo «Purva malā» ir sabied-

riska lieta, ne personiska.
2 Nu galīgi noskaidrojusies gan

«Pēterburgas Avīžu» sabiedriskā lieta, gan Jūsu perso-

niskā ar Jūsu bijušo draugu
3
, un katra skaidrība ir laba,

pat zemiskākā. Es diemžēl zinu no personiskās pieredzes,
ko nozīmē zaudēt mīļu draugu, jo es pazaudēju visus,

gluži visus savus draugus, pat visus paziņas vienā vienīgā
dienā. Nu jau pagājuši daudzi gadi, kopš tā laika esmu

ieguvis, kā saka, dažu jaunu draugu, bet nevienu no vi-

ņiem neesmu vaigā redzējis; ir mazliet baiga šāda spoku
vai rēgu draudzība. Jūs, mīļais cilvēk, man esat reāls, tve-

rams draugs un, kaut arī starpā ilgs laiks, pilnīgs ekviva-

lents — jo Jūs es vairs nepazaudēšu —, bijušais manī

vēl nav izsāpējis, es tajā, šķiet, ieliku pārāk daudz no

sevis. Jūs arī esat devējs, Jūs gribat dzīvot citos, vienas

dzīves Jums nepietiek, un tālab es saprotu Jūsu beidzamo

drauga zaudējumu, viens atzars no Jūsu dzīves ir no-

kaltis. Taču tagad Jūs atkal esat pilnīgi atguvies un strā-

dājat visiem spēkiem; Jūsu pēdējais dzejolis par trim zē-

niem4 ir brīnumskaists, bez tam tam ir elēģiska pieskaņa,
kas Jūsu darbos reti sastopama. Tagad Jūs sagūstījusi

avīze, un tā nevienu ātri neatlaiž. 2ēl Jūsu paša radošā

darba, tagad Jūs to upurējat augstākam pienākumam;
es arī arvien esmu atzinis šo pienākumu. Kā Jūs esat

nodomājis izturēties pret liter. pārdrukāšanu? Vai Jums ir

kāds romāns? Citādi es Jums ieteiktu: Tolstoja «BocKpe-

ceroie», un proti: 1) literāra vērtība, 2) publikai intere-

sants (modernās sabiedrības kritika) un 3) neviena avīze,

izņemot Jūsējo, nevar šo romānu ievietot.5 Galvenais, pro-

tams, politiskajam redaktoram jāzina, ka «Pēterburgas
Avīzes» ir brīvas no cenzūras; bet arī viņi nedrīkst šo

apstākli ignorēt, tā kā «Pēterburgas Avīzes» tieši ar to

atšķiras no visām citām avīzēm. Jums derētu arī Polenca

«Mucinieks» vai Špīlhāgena «lerindā»; arī lielāki Zolā

romāni, piemēram, «Auglība» vai «Darbs» (tos var saīsi-

nāt), tad Klāras Fībigas «Dienišķā maize (dot grāmatā),
Mirbo (Oktāvs) «No kādas kalpones dzīves» (vāciski tul-

kots) , jaunākā poļu literatūra: CepomeBCKHH «Ha Kpaio

Aecoû (krieviski ir grāmatā, trimdinieku un vietējo dzīve

Sibīrijā), Ņemojevska «EesAOMHbie»
6

(bija [žurnālā] «Mup
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krievu žurnālos«Mnp 6ommm>, «PycCKoe 6oraT-

ctbo» ir pārtulkota lielākā daļa no jaunākās pasaules lite-

ratūras, protams, vienīgi progresīvā, ne reakcionārā, bet

beidzamo jau «Pēterburgas Avīzēm» vairs nevajag, kopš
NiedrasJur nav. Ja Jūs vēlaties ko bālāku, ņemiet to pašu
«Jerns Uls», kaut gan es domāju, ka mūsu publikai tas

neietu pie sirds; toties tas ir īss un gadā 100000 eksem-

plāru. Galvenais, Jūs nedomājiet, ka ir viegli atrast lite-

rāru un saistošu romānu; ir ļoti daudz jāapsver, ļoti daudz

jālasa un, galvenais, jābūt laimīgai rokai. Manuprāt, viss

runā par labu «BoCKpecenne». Ja man vēl kas ienāks

prātā, es tūlīt rakstīšu. Izlasiet kādreiz A^HOBatīOAnDžo-

vanjoli «CnapTaK», tendenciozs, bet ļoti interesants, vai arī

Bohhhh «Oboa», abi liter. nepazīstami. — Jūs vēlējāties
zināt manas domas par feļetonu

7
: darbu izvēle ir ļoti laba,

visi tie vārdi, kuri man ir patīkami: Gorkijs, Aho, Meter-

links («Ceļa galā», Ostvalds jau ir bijuši); diemžēl es

tagad nevaru pateikt neko tuvāk, esmu ļoti maz lasījis,
mans garastāvoklis ir ļoti nelāgs, mēs abi ar Elzu slimo-

jam un turklāt ir daudz darba (tulkot Gēti8
,

«Pilsētu liku-

mus» (Derīgu grāmatu nodaļai), arī savi darbi). Tiklīdz

izveseļošos, gribu visu <rūpīgi> izlasīt un izsmeļoši uz-

rakstīt, kā Jūs vēlaties. Vēl gribu piezīmēt, ka Zvārgulis
«Purva malā» tūdaļ ļoti nolaida9

,
tas tagad ir kupletistu

humors. Mūsu publika vispār nesaprot humoru, arī izglī-
totā nesaprot; mums nav sabiedriskas dzīves, kur tad lai

rastos humors? Ja tas tomēr kaut kur parādās, tam uz-

spiež nozieguma zīmogu, gan tagad pret «Purva malā»,

gan agrāk pret «Dienas Lapu», lai arī man vislabdabīgāk

domājošie, visprogresīvākie, pat izglītotākie cilvēki teica,

ka viņi mīlētu un cienītu mani un «Dienas Lapu», ja
mums nebūtu humora. Mums jau, redz, nav izglītības, mēs

protam tikai jokus taisīt. Tas, ka Jūs neatbildējāt uz Zā-

lītes zemisko nekrietnību, ir vienīgā pareizā rīcība. — Jā,

tātad Zvārguļa «Purva malā» man nepatīk, tur es neko

nerakstīšu, bet šeit dažas rindas Jūsu feļetonam 10
.

Kad

ilgi nav rakstītas kritikas (vai labojumi), tad es to daru

labprāt, tātad atsūtiet man kaut ko izmēģināšanai. —- No

Rīgas man atrakstīja, ka mani dzejoļi 11 jau tiekot iespiesti,

laimīgi garām Skillai, vismīļāko, vislabāko, dārgo jau-
nekli, par to man jāpateicas Jums! Šiem dzejoļiem lai-

mējās, tos caurskata, turklāt ar prieku, kāds draugs
12

, vie-

nīgais latvietis, kas no tā kaut ko saprot, kas spēj spriest

par mākslu, nekāda paviršība no manas puses, nekāds
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iespiedkļūdu velniņš tiem nevarēs nekā padarīt, un, gal-

venais, tie ir izdabūti cauri, kam es vairs nepavisam ne-

ticēju. — Informējiet mani ar pāris rindiņām arī tagad,
vai nav par daudz pateikts un kas ir tālāk rakstīts. — Vēl

kas, mīļo Blaumani, es Jums gribēju paziņot: ir iespējams,
ka es atkal kļūšu par žurnālistu; 13

es ļoti nelabprāt to

darītu, bet, tāpat kā Jūs, uzskatu par savu pienākumu iet,

ja mani sauc. Kādam Gulbja kungam, kuru es personīgi
nemaz nepazīstu, ir padomā projekts dibināt žurnālu, vi-

ņam es tulkoju arī Gēti; viņš gribēja griezties pēc padoma
un palīdzības pie Rāviņa. Redzat, viss vēl ir miglā tīts.

Vēl kas jauns: iespējams, ka es ātrāk tikšu brīvs no Slo-

bodskas, varbūt pat pēc nedaudz mēnešiem, Stučka pa-

nāca, ka viņam tika ieskaitīts jau sākotnējais Vitebskas

trimdas laiks, pēc nedēļas viņš būs brīvs. Es arī domāju
lūgt, lai gan man nav nekādas protekcijas, neviens par

mani neaizliks labu vārdu. Dzīvojiet sveiks, mīļo, labo

cilvēk, mūsu kopīgie vissirsnīgākie sveicieni Jums

Jūsu Rainis.

Vēstules 1. lappuses augšmalā pierakstīts:
Lūdzu atsūtiet man pāris eksemplāru manu dzejoļu.

6. lappuses augšmalā pierakstīts un malā pielikta izsau-

kuma zīme:

No Krastiņa man ļoti jāuzmanās, 14 viņš to ir pierādījis!
Toreiz liecinot.

255.

P. DAUGEM

Slobodskā 1903. gada 21. aprīlī (3. maijā)

Daudz paldies Tev, mīļo, labo, par Tavu sirsnīgo svei-

cienu un mīļo ielūgumu, kuru visādā ziņā izlietosim —:
es un Elza. Lai Tev novēl tencienus un sveicienus šī skais-

tule1
; žēl, ka nevaru Tev nosūtīt citu ziņu, to, kura man

tagad visinteresantākā, — par paša brīvību; atbildes vēl

nekādas nav. Gribēdams Tev reizē ziņot ir par to, es

diemžēl jau nolaidu jau 5 dienas nerakstījis. Sveicini mīļi
no mums savu kundzi, un esi pats sveicināts.

Tevi sirsnīgi skūpstu. Tavs Jānis.
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T.ZEIFERTAM

Slobodskā 1903. gada 5. (18.) maijā

Mīļais draugs, vai Jūs esat man ļauns, ka es Jums tik

ilgi nerakstīju? Es tagad steigšos pie Jums personiski, un

es ceru, Jūs man vairs neļaunosaties, mums ir tik daudz

kopēja, ne vien uzskatos, — tie ir grozāmi un attīstāmi —,

bet pašā personībā, raksturā, dzīves facitā1
.

Mēs saprota-
mies no pašām pirmām vēstulēm, Jūs man tik daudz devāt

no sava un no mana, ka mēs nemaz neesam tik ātri šķi-
rami caur kādu gadījumu, vēstuļu kavēšanos. Es izbraucu

laikam 8. maijā un pienākšu mājās ap 18. V. Visu laiku

esmu dzīvojis vienā nepārtrauktā darbā, pēdējos mēnešos

vēl dažādos uztraukumos. Neļaunojaties man, ļaujat Jūs

mīļi apsveikt tagad iz tālienes, drīz, drīz tuvumā. Daudz

mīļu labdienu no mums abiem.
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257,

T. ZEIFERTAM

Rīgā 1903. gada 17. (30.) septembrī

Mīļo, labo Teodor!

Še Tev nosūtu nedaudz dzejoļus, bet daudz, daudz sir-

snīgu labudienu Tev un Tavējiem.

Saņem arī šo grāmatiņu, manus dzejoļus. 1

Tavs J. PUekšans.2

Rīgā 17. IX 1903.

258,

J. DIEVKOCIŅAM

Rīgā 1903, gada 30. oktobri (12, novembri)

Ļoti cienījamais Dievkociņa kungs!

Nupat tikai pārbraucu Rīgā, un tādēļ man nebija iespē-
jams agrāk atbildēt uz Jūsu laipno vēstuli. Dažādi kavēkļi

man arī šimbrīžam neatstāj laika kaut ko garāku sarakstīt

priekš Jūsu teicamā izdevuma1
,
kuru es ļoti vēlētos visādi

pabalstīt. Saņemat še tikai pāris dzejoļu, kuri varbūt no-

derēs Jūsu nolūkiem.

Novēlu vislabākās sekmes Jūsu pūliņiem un Jūsu tik

simpātiskai darbībai.

Daudz mīļu iabudienu

no Jūsu J. Pliekšāna.

Rīgā 30./X1903.

Slokas ielā N 7.
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259.

ASPAZIJAI

Dvinskā (Daugavpilī) 1903. gada 21. decembrī (1904. gada
3. janvārī)

Manu sirdspūkiņ, ..
Tikai šodien satiku savu advokātu,

kuru jau 3 dienas veltīgi mēģināju satikt. Viņš mani pie-
ņem par palīgu, bet man jātiek apstiprinātam ari Pēter-

burgā un, ja es gribu praktizēt, arī Vitebskā. Materiāli

pagaidām vēl nekas nav iegūts. Es neesmu ari uzrakstījis
nevienu rindu. Vai tikai Tu esi vesela? Es laikam gan drīz

atbraukšu.

Manu zeltaino sirdspūkiņ, [4 nesalasāmi vārdi]. Drīz at-

kal rakstīšu. Lido.

260.

ASPAZIJAI

Dvinskā (Daugavpilī) 1903. gada 23. decembrī (1904. gada
5. janvārī)

..
atraksti aši, vai esi vēl vecā dzīvoklī, jeb varbūt pie

māmiņas. Es rakstīju aizvakar. Mana adrese: rocTHHHiiua

SaHAMan, H. X. īlAeKinaHV, r. Abhhck. Es rakstīšu atkal,

kad būšu no Tevis dabūjis atbildi. Raksti, vai esi vesela;

es vesels. Atraksti tūliņ. [4 nesalasāmi vārdi.]. .

23/XII 1903. g.

261.

ASPAZIJAI

Dvinskā (Daugavpilī) 1903. gada 25. decembrī (1904. gada
7. janvārī)

Manu mīļo ..,
šo rakstu Tev kā trešo atklātni. Ziņas no

Tevis vēl neesmu saņēmis, kaut gan šodien gaidīju kar-

tīti uz šādu adresi: Zandmaņa viesnīca. Uz to adresi es

nevaru saņemt, ja Tu man esi rakstījusi, tad tā (vēstule
vai atklātne) ir iznīcināta un man netiks izsniegta poste

restante. Tātad raksti šo adresi, tūlīt; raizējos par Tavu

veselību. Aizraksti uz pastu atklātni, viņiem jāatsūta Tev

uz Rīgu atpakaļ rakstītās vēstules. Raksti nekavējoties.
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Nevilcinies, atbildi man tūlīt, šinī pašā dienā. [4 nesala-

sāmi vārdi.]
lAdo

25/XII

262.

K. HORNEMANIM

Rīgā 1905. gadā laikā no 7. (20.) līdz 12. (25.) oktobrim

Ļoti godātais redaktora kungs!

Ar virsrakstu «Sidraba šķidrauts» «Dūna-Zeitimg»
221. numurā ir parādījies kāds raksts, 1 kas izdara secinā-

jumus, balstīdamies uz nepareiziem faktiem, un ir spējīgs
kaitēt manām interesēm, tādēļ es Jūs padevīgi lūdzu at-

ļaut «D.-Z.» slejās vietu manai atbildei2 un labojumam.
Tā kā es nesekoju dienas politikai, tad atbilde nāk ar

dažu dienu novēlošanos. Minētajā rakstā Jūs atstāstāt

kāda P. f. Ščepanska kunga korespondenci «Berliner Lo-

calanzeiger» par Aspazijas «Sidraba šķidrautu», piešķir-
dami šī kunga spriedumam it sevišķu nozīmi, jo viņš esot

«pilnīgi neitrāla persona». Galvenais, P. f. Š. kungam ne-

var būt ne vien neitrāla sprieduma par šo drāmu, viņam

vispār par to nevar būt pašam sava sprieduma, tādēļ ka

viņš neprot latviski un liek kādam baltietim atstāstīt drā-

mas saturu. No viņa raksta redzams, ka tam atstāstīta tikai

viena vienīga epizode no 2. cēliena ievada (neviena cita

epizode drāmas gaitā), uz kuru vispār nav dibināts kon-

flikts, bet kuru viņš uzskata par pilnīgi pietiekamu, lai

izdarītu plašus secinājumus ne vien par trūcīgo drama-

tismu lugā, bet arī par politiku un, izejot no Baltijas vā-

cieša viedokļa, par latviešu nepamatoto cenšanos pēc sava

stāvokļa uzlabošanas. P. f. Š. kungs ir skatījies ar baltieša

acīm, klausījies ar baltieša ausīm un rakstījis, izpatikdams

baltiešu gribai, viņš tiešām nav nekāda «pilnīgi neitrāla

persona». Sis kungs drāmu nosauc par «politisku lugu»

ar — «politiska dziesma ■— nejauka dziesma» nozīmi. Gal-

veno sieviešu lomu tēlojot balti ģērbusies sibilla3

,
«kas ar

atļauju reprezentējot tautu», —- tas ir aplam. Ja viņš būtu

papūlējies kaut cik neitrāli painteresēties par to, par ko

dod spriedumu, tad viņam būtu vajadzējis zināt to, kas

lugā tik skaidri izceļas, ka «sibilla» reprezentē nevis tautu,
bet gan dzeju. Tālāk, pēc P. f. Š. domām, tautas balss
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sacīts) visnepatīkamākās patiesības tik divdomīgā veidā,

ka tas skaidri izpaužot attieksmi pret pabeigtā krievu—

japāņu kara fāzēm, un nemitīgi prasot, lai karalis pa-

kļautos tautas gribai. (To P. f. Š. kunga uzticības vīrs ir

izgudrojis pats. Par šādu prasību, lai karalis pakļautos

tautas gribai, nav runas nekur.) Uz to jāsaka tikai viens:

P, f, Š. kunga kombinācija, ka luga attiecoties uz pa-

beigto krievu—japāņu karu, nav pārāk asprātīga (šāds
liels dzejojums nav uzrakstāms pāris nedēļās vai mēne-

šos), bet gan ir pilnīgi aplama (attiecībā arī uz viņa Bal-

tijas uzticības vīru). Arī «Dūna-Zeitung», ja tā vairāk

interesētos par latviešu lietām, būtu varējusi no latviešu

laikrakstiem uzzināt, ka «Sidraba šķidrauts» jau 1903. gada

septembrī (tātad sen pirms kara izcelšanās) bija uzņemts

latviešu teātru repertuārā. Luga ir uzrakstīta 1901. un

1902. gadā. Tikai krievu cenzūras apstākļi, kurus gan ne-

viens bezaizspriedumu un ar šo lietu kaut ari tikai maz-

liet iepazinies cilvēks (nevis kā valsts vācieši, kā to dara

P. f. Š. kungs) neapzīmēs par izdevīgiem, lietu nostādīja
tā, ka luga tika atļauta izrādēm tikai 1904. gada oktobrī

(gadu vēlāk). Tātad par kaut kādu attiekšanos uz pabeigto
karu neitrālai personai nevar būt nekādas runas. Tad jau
tikpat labi varētu apvainot Gēti, ka viņš «Fausta» II daļas
2 cēlienus mērķējis uz tagadējiem krievu apstākļiem, vai

nelaiķa A. Tolstojam vēlāk pārmest par to, ka pārāk as-

prātīgie teātru recenzenti izgudro un pēc tam klaigā, ka

viņa tagad tik bieži uzvestās drāmas no Jāņa Briesmīgā
laikiem attiecoties uz tagadējiem politiskajiem notiku-

miem. Šādā veidā varētu traucēt kapā pat veco Eshilu,
kura «Persieši» jau arī attiecas uz mūsdienām, ja to tā

labi grib. Tik asprātīgi teātru recenzenti pie mums kļūtu
smieklīgi, iespējams, ka tas nav nekas «Berliner Localan-

zeiger», kura korespondents nesodīts politizē ar hoteļa

sulaini un kurš publicē viņa interviju iznākumus savā

lapā. Tomēr es nevaru jokot, jo citādi uzjautrinošajai
P. f. Š. kunga vēstulei krievu apstākļos var būt ļoti no-

pietni iztulkojumi, kas, balstīdamies uz videant consules4
,

var dot mājienu uz augšu.

Patiesā cieņā
palieku Jūsu padevīgais

J. R.
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Kopotu rakstu 20. sējumā ietvertas Raiņa vēstules no 1839. gada jū-

nija līdz 1905. gadam. Vislielākais vēstuļu klāsts ir no Slobodskas trim-

das laika. No laika perioda pēc atgriešanās Latvijā līdz 1905. gadam
ir atrastas tikai nedaudzas vēstules.

Uz Slobodsku Rainis devās pēc sprieduma pasludināšanas Jaunās

strāvas lietā. 1899. gada 8. jūnijā viņš atstāja pagaidu izsūtījuma vietu

Pleskavu un 17. jūnijā ieradās žandarmērijas norādītajā trimdas vietā

Slobodskā. Tur viņš nodzīvoja līdz 1903. gada maija sakumam (5. maijā
rakstīta pēdējā atklātne no Slobodskas), kad tika atbrīvots un atgriezās

dzimtenē. Aspazija Raiņa trimdas laikā dzīvoja Rīgā, strādāja P. Zālītes

vadītajos izdevumos un pelnīja naudu iztikai.

Slobodskas perioda korespondenci galvenokārt veido sarakste ar

dzīvesbiedri Aspaziju, Vēstules netika rakstītas tai laikā, kad Aspazija

viesojās Slobodskā: pirmo reizi — no 1900, gada maija līdz 1901. gada

februāra otrai pusei, otro reizi — no 1901. gada oktobra līdz 1902, gada

februāra beigām, trešo reizi — no 1902. gada oktobra līdz 1903, gada

maija sākumam, kad Raini atbrīvoja. Kā var noprast no vēstulēm, bei-

dzamo reizi kopā ar Aspaziju uz Slobodsku bija atbraukusi dzejnieces

māsa Dora Rozenberga.

Slobodskas perioda milzīgajā vēstuļu klāstā, īpaši Aspazijai rakstī-

tajās atklātnēs, daudz runāts par ikdienišķām, maznozīmīgām, sadzīvis-

kām lietām, kas nemitīgi atkārtojas, tādēļ šī posma korespondence tiek

publicēta ar atlasi. Dzejnieks pats, rakstīdams Aspazijai, atzina, ka

maizes darba pēc vēstules iznāk sūtīt reti, bet «kartītēs man ari Tev

nav nekā, ko stāstīt. Runcis arvien vēl ir vienīgais temats». Dzīves-

biedrei adresētās vēstules ir sadzīviski intīmas, spriedumi un vērtējumi

ne katrreiz līdz galam izsvērti. Un tomēr šī korespondence ir svarīga

liecība par Raiņa dzīvi minētajā laikā, par vidi, kurā viņš bija spiests

uzturēties un strādāt, par cilvēkiem, ar kuriem viņš satikās, apmainī-

jās domām. Tā padziļina ieskatu Raiņa personībā, atklāj viņa iekšējās

pretrunas, parāda dzejnieka emocionālo dabu un, galvenokārt, divu

cilvēku, lielu radošu personību mīlestības spēku. Rainis uzskatīja, ka

mīlestību, tāpat kā visu cilvēka darbību, vajag nemitīgi Izkopt, stipri-

nāt, šīs jūtas apliecināt sarakstē. Tas dāsni atspoguļojas viņa vēstulēs
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dzīvesbiedrei. Rainis Slobodskā ļoti intensīvi garīgi strādāja, viņa do-

mas bija koncentrētas uz literāro daiļradi, un kā pretpols radās šīs

intīmās vēstules, kurās dzejnieks centās kliedēt savu vientulību un no

dzīvesbiedres saņemt pretī tīri sievišķīgu sirsnību, mīlestību.

Slobodkas vēstules parāda dzejnieka attieksmi pret atsevišķiem rakst-

niekiem, pret tolaik presē populārajām polemikām. Vēstules atklāj, ka

Rainim ir bijuši kontakti ar Slobodskā nometinātajiem citu tautību revo-

lucionāriem. Taču cenzūras dēļ par tiem vēstulēs runāts ļoti skopi,

aprauti*.
Rainim Slobodskā bija aizliegti vairāki nodarbošanās veidi, kā, pie-

mēram, advokatūra, jebkāda pedagoģiskā darbība v. c. Oficiāli atļauta

bija tulkošana. 1899.—1902. gadā tapa pasaules klasiķu darbu tulko-

jumi un atdzejojumi — G. E. Lesinga «Nātans Gudrais», V. Šekspīra
«Karalis Līrs», F. Šillera «Vilhelms Tells», H. Ibsena «Svētki Solhaugā»,

M. Gorkija «Dziesma par ērgli», J. V. Gētes «Prometejs», «Cilvēku

jūtas», «Dievišķais», H. Heines «Bimini», arī R. Hamerlinga «Amors un

Psihe», E. Bulvera «Kolā di Rienci», Dž. Bāirona «Kains», H. Heines

«Viljams Ratklifs», A. Miržē «Skati iz čigānu dzīves», A. Dima «Grāfs

Montē Kristo». Rainis bija spiests tulkot ari maznozīmīgākus darbus, jo

tulkošana viņam bija eksistences līdzeklis.

1900. gadā tapa oriģinālnovele «Spītnieks» (Rainis vēstulēs to sauc

par skicīti), apcerējums «Kultūrvēsturiski skati iz zemju dzīves».

1902. gadā sākās Raiņa sarakste ar grāmatizdevēju A. Gulbi, kura

ierosināti Rainis un Aspazija sāka tulkot J. V. Gētes darbus. 1901. gadā

Rainis uzrakstīja literāru apskatu «Iz Gētes jaunām dienām». Visu trim-

das laiku tika rakstītas atbildes uz tieslietu jautājumiem «Mājas Vie-

sim», no krievu valodas pārtulkoti «Pilsētu likumi», papildinot tos ar

komentāriem.

Šī perioda korespondence sniedz plašas iespējas detalizēti izsekot

Raiņa pirmās lugas «Pusideālists» tapšanas gaitai (izņemot sākumu, kad

Aspazija bija Slobodskā un nav sarakstes ar viņu). Pirmā oriģinālluga

iezīmēja pagriezienu Raiņa daiļradē — topošais dzejnieks pievērsās

dramaturģijai, kas turpmāk veidoja viņa poēzijas būtisku daļu. Varēja

likties, ka šis pavērsiens noticis pēkšņi, un tieši dzejnieka vēstules un

piezīmes palīdz izsekot jaunā dramaturga izaugsmes sarežģītajam pro-

cesam. 90. gadu nogalē Rainis gatavojās rakstīt romānu par latviešu

sabiedrību 19. gs. otrajā pusē, kam reizē būtu autobiogrāfisks raksturs.

Ir saglabājušies vairāki romāna plāna uzmetumi, daži autora iestrādātie

materiāli, īpaši no Pleskavas perioda. Arī Aspazija savās vēstulēs tika

* Ziņas par Slobodskā izsūtītajiem revolucionāriem ieguvusi Raiņa

hronikas sastādītāja T. Gintere Kirovas apgabala valsts arhīvā, 582. fonds:

«AeAO KaHEļeAflpHH BflTCKoro ry6epHaTopa o npeAcraßAeHHH ometa. o

AHn;ax, ©3CTOflßinHx b Bhtckož ry6epHHH doa rAacHHM HaA3opoM no-

AHIļKH.»
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Raini nepārtraukti skubinājusi pievērsties romānam. Romāna rakstī-

šanu Rainis vairākkārt mēģināja iesākt Slobodskā, bet darbs neveicās

un viņam pašam sāka likties, «ka ēs nevaru rakstīt romānu» (1899. gada

7. novembra vēstule Aspazijai). lecerēto romānu Rainis tā ari neuz-

rakstīja. Tomēr viņš juta radošu vajadzību pateikt galveno atziņu, pie

kuras bija nonācis ilgajās pārdomās par aizvadīto laikmetu. Rainis re-

dzēja, ka pēcreformu periodā pie turības nākusī latviešu mantīgā šķira

joprojām skandina jaunlatviešu progresīvos saukļus, kaut pati ir kļu-

vusi reakcionāra. Tās prasība pēc tautības idejas «ir līdzeklis vien, kas

turīgo aprindu nolūkiem dien» (šī izdevuma 9. sēj., 144. Ipp.), lai slēptu

reālās šķiru pretišķības, strādnieku un kalpu ekspluatēšanu. Ārīgā dzī-

šanās pēc «tautiskuma» kļūst smieklīga un traucē patiesas nacionālas

kultūras attīstību. Jau kopš «Mazo Dunduru» iznākšanas un vēlāk, strā-

dādams avīzē, Rainis bija pārliecinājies, ka tautībnieku pseidopatrio-

tisko ākstīšanos vistrāpīgāk var apkarot ar ironiju un satīru. Un topo-
šais dzejnieks izvēlējās sadzīviskas komēdijas («vēsturiskas joku lugas»)

formu, lai atsegtu latviešu buržuāzijas patieso seju. Pievēršanās dra-

maturģijai nebija pārsteidzīgs solis, jo dramatiskās daiļrades pamatus

dzejnieks bija apguvis, tulkodams klasikas labākos paraugus. Rakstīt

lugu Raini tieši pamudināja atturības biedrības «Auseklis» 1900. gada

1. janvārī izsludinātais lugu konkurss.

Vēstules liecina, ka luga «Pusideālists» (sākumā nosaukums «Koka

riteņi», «Skroderis») tapusi mokoši smagi, jo autors bija šaustoši paš-

kritisks, vēl nebija ticības savam dramaturga talantam (skat. šī izde-

vuma 9. sēj., 521.—524. Ipp.). Nosūtot pabeigto darbu uz Rīgu, Rainis

tomēr bija gandarīts, bija radusies pārliecība par savām spējām:

«..mērķis tomēr sasniegts: es varu.»

Korespondence apliecina, ka prologu lugai Rainis rakstījis pēc darba

nosūtīšanas uz Rīgu. 21. maijā pabeidzis prologu, viņš nebūt nebija

apmierināts ar uzrakstīto un aizbildinājās Aspazijai: «Šeit pievienotais

piologs, protams, Tev nepatiks, samākslots, nedabīgs, bet es biju no-

guris. Ja Tu tā domā, tad met laukā, nekā būtiska jau tanī nav.»

Kas pašā lugā bija būtiskais? Tas, ka tautības ideju — paši tai ne-

ticot — savās interesēs ciniski ekspluatēja visāda veida nacionālisti —

budzis Brunovics, inženieris Upmals, skroderis Vaibstiņā. Un tikai An-

sonam-Andēlam tā bija naiva ticība ideālam. Prologā tiešām netikaak-

centēts tas, kas izcelts lugā par tautībniekiem kā alkatīgās latviešu

buržuāzijas darboņiem. Varbūt šajā brīdī Rainis negribēja lieki kaitināt

tautībnieku vadoņus? Priekšā bija lugas pieņemšana. 2. maija vēstulē

Rainis rakstīja Aspazijai, ka lugu konkursa žūrijas komisijā «nospie-

došs vairākums ir tautibnieki», un izsacījās pavisam neglaimojoši par

viņiem. Jāņem vērā ari tas, ka rīkotāji bija iecerējuši prēmēt© lugu

izrādīt atturības biedrības desmitgadu jubilejā, un tādēļ prologam būtu

bijis jāieskandina skatītājos pacilāts, pozitīvs noskaņojums. Vai ae
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tādēļ prologā ieskanas tikai Andēla motīvs: sak' par viņa ģeķīgajām
izdarībām var un vajag pasmieties, bet ne par pašu tautības ideju.

5. maija vēstule palīdz dziļāk izprast Raiņa iecerētā prologa mērķi:

ka tajā «tautība tēlota kā jaunība, no kuras jāpāriet vīra gados bez

nepatikas un nicinājuma». Ne jau epigoņi — tautībnieki pārstāvēja

patieso tautiskumu, resp., tautas jaunību. Latviešu nacionālo pašapziņu

modināja jaunlatvieši, viņi pirmie pauda tautības ideju. So laiku tad

arī varētu saukt par nācijas jaunību. Jaunlatvieši mudināja savus tau-

tiešus censties pēc gara gaismas un labklājības un daudz ko paši pa-

darīja tautas kultūras druvā. Agrā jaunībā arī Rainis un P. Stučka

tika simpatizējuši šo pirmo censoņu darbībai un idejām. «Rādi mums,

kādi mēs bijām» — vai šie Raiņa vārdi nav tieši attiecināmi uz viņa

paša jaunību, kad tapa «Karaļmeitas» pirmie panti. Tautiskā kustība

«solīja augstus ideālus, jaunu dzīvi iz veciem laikiem izcelt — tas

nepiepildījās, nebariet viņu». Autors aicina nenosodīt jaunību — jaun-

latviešus: toreiz sabiedrība vēl nevarēja pareizi saskatīt tālākās virzī-

bas tendences. «Bet arī nesērojaties, viņai vajadzēja ātri aiziet, kā jau

jaunībai, pieminat, ka viņa bija skaista, bet atmetat viņas pārmērī-
bas ..» Jaunajos apstākļos, kad, kapitālismam attīstoties, sabiedrība

bija strikti sadalījusies pretējās šķirās, bija ne tikai aplami, bet arī

kaitīgi skandināt tautības vienības saukļus, censties atjaunot patriar-

hālos senču ieradumus. Tādēļ Andēla «patriotiskie» centieni izskatās

pēc tautiskuma karikatūras un jāatmet kā ģeķība un aušība. «Skatāties

bez naida, bez uzbudinājuma» — to Rainis saka 20. gadsimta tautīb-

niekiem. Bet velti bija cerēt, ka buržuāzija spēs piedot savas ideolo-

ģijas izsmiešanu. Kā varēja gaidīt, luga, kas trāpīgi un pilnasinīgi

atainoja vēsturisko laikmetu, netika prēmēta.

Drīz pēc lugas pabeigšanas, Rainis 1901. gada 1. jūnijā sāka tulkot

r. Siilera «Vilhelmu Tellu» un cerēja šo darbu paveikt trijos mēnešos

vai vēl agrāk. 2. jūnijā Rainis Aspazijai rakstīja: «.. pie «Telia» vakar

un šodien strādāju mežā, darbs veicas viegli, un gaiss ari atsvai-

dzina ..» Rainis ik dienas pārtulkoja 40—50 rindu pāris priekšpusdie-

nas stundās. 13. jūnijā ir pabeigts I cēliens, 27. jūnijā — otrais,

24. augustā vēstulē P. Gailītim Rainis ziņoja, ka pabeidzis «Telia» tul-

kojumu, vēl atliek pārrakstīšana. Paralēli šim darbam 1901. gada jūnijā

Rainis atdzejoja H. Heines «Vergu kuģi».

Slobodskas periodā Rainis pamazām izveidojās par atzītu dzejnieku,

kaut gan pats viņš nereti šaubījās par savu talantu, kādā vēstulē Aspa-

zijai teikdams: «Vēl nav izšķirts, vai es varu būt rakstnieks.» Vēstules

liecina, kā tapis gadsimta sākumā latviešu literatūrā sabiedriski nozīmī-

gākais, mākslinieciski un idejiski spilgtais dzejoļu krājums «Tālas noska-

ņas zilā vakarā». Dzejoļus Rainis rakstīja visu trimdas laiku (ari jau

agrāk). Rainis tos sūtīja Aspazijai, mokoši gaidīja viņas vērtējumu. Lie-

lāko daļu no tiem Aspazija ievietoja periodiskajos izdevumos — «Die-



491

nas Lapas», «Mājas Viesa» literārajos pielikumos, «Mājas Viesa Mē-

nešrakstā», «Saimnieču un zelteņu kalendārā», ari citos izdevumos,

Daudzus dzejoļus cenzors neļāva publicēt, tikai pēc atkārtotas iesnieg-
šanas tos izdevās nodrukāt, 1901. gada 16. aprīļa vēstulē Aspazijai la-

sāms, ka Rainim radusies doma savus dzejoļus izdot krājumā. Tādēļ

viņš lūdza tos izrakstīt no «Dienas Lapas» un «Mājas Viesa Mēnešrak-

sta». Tos dzejoļus, kas bija Slobodskā, Rainis nosūtīja Aspazijai
1901. gada 3. maijā un 5. maijā lūdza viņu, lai dzejnieces māsa Dora

vai dzīvokļa kaimiņiene Milda Bērza visus dzejoļus pamazām pārrak-
stītu divos eksemplāros, «varbūt tagad atrastos pat izdevējs». Izdevēji

radās vairāki — Rīgas studenti (viņu vārdā ar Raini sazinājās A. Ra-

zums), J. Ozols, L. Neimanis, Derīgu grāmatu nodaļa.

Dzejoļu galīgā atlase un krājuma izkārtojums nodaļās tika veikts

kopā ar Aspaziju 1902. gada rudenī. Tā paša gada novembrī krājumu

nosūtīja uz Pēterburgu cenzēšanai M. Remiķim. 1903. gada 10. martā

cenzūras atļauja bija saņemta, bet, tā kā paredzētajam izdevējam
O. Rāviņam bija radušās nopietnas materiālas grūtības, Raiņa dzejoļus

publicēja J. Brigaders Rīgā.

Raiņa kā dzejnieka veidošanās process bija pretrunīgs un sarežģīts.

Pretrunīga un iluzora bija arī viņa tiekšanās it kā pēc pašreklāmas,

kāda jaušama dažās vēstulēs. Taču, dziļāk ielūkojoties, atklājas, ka tā

bija sevis apliecināšanas, sava mākslinieciskā talanta atzīšanas nepie-

ciešamība, jo Rainis nāca ar pilnīgi jaunu, latviešu literatūrā vēl nebi-

jušu revolucionāru un filozofisku dzeju, ar jauniem mākslas tēliem, ar

dzīves dialektiskās attīstības domu. Bez šī apliecinājuma, bez ticība:;

saviem spēkiem dzejnieks, kā ikviena radoša personība, nevarēja strā-

dāt tālāk. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas vasaras sapulces

bija tā arēna, kur arī Aspazija cīnījās par Raiņa kā dzejnieka atzīšanu.

1901. gada vasarā Rīgas inteliģenci bija saviļņojusi vairāku pazīs-

tamu rakstnieku aiziešana no P. Zālītes vadītajiem «Dienas Lapas»,

«Mājas Viesa», «Mājas Viesa Mēnešraksta», uzskatot tos par tautai

naidīgiem. Aspazija ar Raini turpināja strādāt P. Zālītes izdevumos,

kaut gan vairākkārt apsvēra dažādas iespējas pamest tos. Rainis savu

viedokli šinī jautājumā izklāstīja vēstulē Aspazijai 1901. gada 7, aprīlī,

bet jo īpaši detalizēti vēstulē Zvārguļu Edvardam 1901. gada

4, maijā: «Jūs zināt, cik liela principiāla starpība mani šķir no Zālīsa

un cik maz mēs saejamies uzskatos un ari taktikā, bet Zēiīts visādā

ziņā mazāk reakcionārs nekā «Baltijas Vēstnesis». «Baltijas Vēstneša»

principus es aizvien esmu apkarojis un arī apkarošu, personas nē; it

sevišķi kaitīga priekš latviešu attīstības man vienmēr izlikusies «Balti-

jas Vēstneša» dzīšanās pēc garīgas dzīves monopolizēšanas, tas parādī-

jās tūliņ «Dienas Lapu» dibinot, tad nāca «Austruma» projekti, lai būtu

tik viens literatfūras] laikraksts, tagad atkal cenšanās otro dienas avīzi

iznīcināt, — mērķis viens: ka jābūt tik vienam visu mūsu garīgo dzīvi
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pārvaldošam orgānam, monopolam. Un gara monopols = gara nāve.

«Dienas Lapa» jāuztur kā pretlīdzeklis monopolam.» Vēstulē T. Zeifertam

1902. gada 22. martā Rainis papildina iepriekš teikto: «Kādēļ es turos

pie «D[ienas] L[apas]»? Man «D[ienas] L[apa]» ir kas cits nekā citiem,

es viņas pozitīvā virziena garīgais tēvs, to saka pat mani ienaidnieki,

un Jūs zināt, ar! no pazuduša dēla negribas atlaisties, atbildību par

dēla parādiem, zināms, neuzņemos, t. i„ par «Dfienasļ Lfapas]» muļķī-
bām.» Sava nozīme abu dzejnieku palikšanā pie šiem izdevumiem bija

arī materiāliem apsvērumiem.

Atrautība no sabiedrības, nemitīgās rūpes par eksistences minimuma

nodrošināšanu, atkarība no Aspazijas naudas sūtījumiem un P. Zālītes

nenoteiktās attieksmes pret Raiņa tulkojumu un oriģināldarbu publicē-

šanu v. c. apstākļi nereti noveda Raini pie nomācošas, traģiskas vien-

tulības un mazvērtības sajūtas. Nervozs un slims būdams, Rainis daž-

kārt izteica daudz pretrunīgu un impulsīvu spriedumu. Tādas psihiskas

depresijas brīžos rakstītais ir jāuzņem nosacīti. Tā, 1900. gada 8. jan-

vāra vēstulē Aspazijai dzejnieks paskaidro: «Vēstules ir neskaidras,

slimīga prāta izvirdumi.» Tā rodas spontāni, nervozi spriedumi gan par

paziņām un draugiem, gan sabiedriskiem darbiniekiem, rakstniekiem

v, c, piem., par P. Zālīti, R. Blaumani, P. Stučku, J. Jansonu (Braunui,

psihiskās nomāktības rezultātā — arī pārmetumi Aspazijai (1899, gada

10. oktobra vēstule). Tiek dramatizētas attiecības ar P. Stučku un māsu

Doru. Bet tā nav Raiņa pārliecība, jo visu mūžu viņš abus šos sev

tuvos cilvēkus mīlēja un cienīja, visu mūžu alka ar viņiem saprasties.
Vēstulēs dažkārt sastopami nepiedienīgi vārdi un izteicieni, kas pa-

rādās ikreiz tais gadījumos, kad Aspazija kārtējā vēstulē atstāstījusi

Rīgā saklausītās nekrietnās baumas pār jaunstrāvnieku lietu. Jākon-

statē, ka Aspazija (apzināti vai neapzināti) ar savām vēstulēm pa lai-

kam satrauc Raini un tas viss, ņemot vērā Raiņa sasprindzināto, ner-

vozo, psiholoģisko stāvokli, izpaužas vēstulēs. Varbūt atsevišķos gadī-

jumos Rainis, lai nesaērcinātu Aspaziju, pret savu pārliecību piebalso-

jis viņas teiktajam, jo Aspazijai patika, ka Rainis pateica ko peļamu

par cilvēkiem, ar kuriem viņa nesapratās. Jāņem vērā, ka viss Raiņa

pārsteidzīgi teiktais domāts tikai Aspazijai, lasāms vienīgi vēstulēs, bet

nav pausts presē, nav teikts sabiedriski. Šinī izdevumā dziļi intīmas

vietas atsevišķos gadījumos ir izlaistas, konkrētajā vēstulē to nenorādot.

Rainis vēstules Aspazijai adresēja: Rīgā, «Mājas Viesa» (vai «Dienas

Lapas») redakcijā, E. Plātesa tipogrāfija, tādēļ pie katras vēstules tas

nav īpaši norādīts. Kad Aspazija pa laikam uzturējās pie radiem Jel-

gavā, Rainis vēstules adresēja viņas mātei: Kurzemes guberņā, Mītavā,

G. Rozenberga k-dzei, Švēdhofas ielā 37.

Slobodskas periodā Aspazijai rakstītās vēstules visas ir vācu valodā,

sīkā, grūti salasāmā rokrakstā, gotu rakstībā.

Vēstulēs un atklātnēs starp teikumiem bieži sastopamas domu zinies,
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tiek saglabātas.

Atsevišķus vārdus Rainis konsekventi visās vēstulēs raksta latviski,

piem., «tieslietu jautājumi un atbildes», «ievads», «ievadi», «Zinību ko-

misija», «vasaras sapulces», «tautība», «tautībnieks», tāpat periodisko

izdevumu nosaukumus: «Dienas Lapa», «Mājas Viesis», «Mājas Viesa

Mēnešraksts» (jeb vienkārši «Mēnešraksts»), «Saimnieču un zelteņu ka-

lendārs» (arī «Kalendārs»), arī attiecīgās nodaļas šinīs izdevumos, piem.,

«Vaļējās vēstules», «Sīkumi», «Iz literārās pasaules». Latviski tiek rak-

stīti Aspazijas v. c. latviešu rakstnieku darbu nosaukumi, tāpat paša

Raiņa dzejoļu virsraksti. Arī Rīgas iestāžu nosaukumi tiek rakstīti lat-

viski, piem., «Amatnieku kase», «Vidzemes kredītbiedrība», «Rīgas Lat-

viešu teātris» v. tml. Uz to, ka šie vārdi rakstīti latviski, komentāros

tpaši nav norādīts.

Daudzie Raiņa lietotie «mīļvārdiņi» tulkoti nosacīti, jo bieži vārda

sākums ir vāciski rakstīts, bet galotne latviska, turklāt nereti sasto-

pami dzejnieka paša darināti salikteņi, kuru nozīmi var nojaust tikai

aptuveni. Rainis dzīvesbiedri mēdz dēvēt par «pūkiņu». Pēc Aspazijas

izteikumiem, tas radies no V. Šekspīra Puka, kaut gan Rainis, aplieci-

nādams Aspazijai savu maigo mīlestību, nereti vēstulēs ieliek vai

ielīmē putnu dūnas jeb pūkas. Vēstulēs bieži minētā «mutiņa», domā-

jams, patapināta no vācu valodas vārdiem «Mutter», «Mutti» — māte,

māmiņa. Raiņa vācu dzejolī «Mana māmiņa» (šī izdevuma 6. sēj., 359.

un 488. Ipp.) atklājas ši vārda jēga trīsvienībā — «Dv bist meine Mut-

ter, mein Lieb, mein Kind» (Tu māte un bērns, un mīļākā — viss).

Ja vēstulei ir paraksts, šinī izdevumā tas tiek publicēts, ja paraksta

nav, tad tas netiek īpaši norādīts. Slobodskas perioda vēstuļu īpat-

nība — paraksts «Jungehen» (puisītis) nereti ir ietverts vienā no pēdē-

jiem vēstules teikumiem, piem., «daudz bučiņu pūkmutiņai no puisīša».

Komentējot izmantoti citāti no Aspazijas vēstulēm, bet tas nebūt

nenozīmē, ka viss Aspazijas teiktais pieņemams kā neapšaubāma patie-

sība; reizumis tie palīdz saprast, kādēļ Rainis kārtējo reizi saērcināts

no pārsteidzīgs savos spriedumos.

Divpunkte atklātņu sākumā likta neatšifrējamu burtu kopu — saīsi-

nātu mīlināmo vārdu — vietā.

No 1904., 1905. gadiem ir saglabājusies tikai viena vēstule — «Dūna-

Zcvtung» redaktoram K. Hornemanim. Pēc atgriešanas no Slobodskas

Rainis dzīvoja Jūrmalā un aktīvi piedalījās 1905. gada revolūcijas no-

tikumos līdz aizbraukšanai uz savu otro trimdas vietu — Kastaņolu.

Lielākā daļa šinī sējumā ievietoto Raiņa vēstuļu ir pirmpublicējumi.

Slobodskas perioda vēstuļu tekstu kārtošanā un komentēšanā sākot-

nēji piedalījās ZA A. Upīša Valodas un literatūras institūta jaunākais
zinātniskais līdzstrādnieks Valdis Rūmnieks,
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KOMENTĀRI VĒSTULĒM

1,

Aspazijai

Maskavā 1899. gada 9. (21.) jūnijā (7. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (75541). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes nosūtīšanas gads un vieta noteikta pēc Mas-

kavas pasta zīmoga.

1 Pēc galīgā tiesas sprieduma pasludināšanas Jaunās strāvas lietā

1899. gada 31. martā (12. aprīlī) Rainis, P. Stučka un citi aktīvi jaun-

strāvnieki tika sodīti ar nometināšanu Vjatkas guberņā (tagad Kirovas

apgabalā) uz pieciem gadiem.

No Pleskavas uz nākamo trimdas vietu Rainis izbrauca 8. (20.) jū-

nijā (viņš brauca viens, bez policijas uzraudzības). Tālākais maršruts:

Maskava (9. (21.) jūnijā), Ņižoijnovgoroda (tagad Gorkija, 10. (22.) jū-

nijā), Kazaņa (11. (23.) jūnijā), Ļubjani (12. (24.) jūnijā), Orlova (tagad

Halturina, 14. (26.) jūnijā), Vjatka (tagad Kirova, 15., 16. (27., 28.) jū-

nijā). Slobodskā Rainis iebrauca 1899. gada 17. (29.) jūnijā.
s
>

B Lai ekonomētu papīru, Rainis atklātņu sākumā mīlināmos vārdus

apzīmēja ai atsevišķiem burtiem vai burtu kopām, piem., S. — Sonniņ

(ar latvisku galotni) — saulīte, P. — Puhkiniņ — Pūkiniņa, h. M. —

heiliges Muttiņ — svētā mutiņa v. tml., bet, tā kā tos vienmēr nav

iespējams pilnīgi droši atšifrēt, tad turpmāk tie aizstāti ar divpunkti.

Vēstulēs mīlināmie vārdi rakstīti nesaīsināti.

4
Domājams, Ņižņijnovgoiodas (tagad Kurskas) stacija Maskavā.

2.

Aspazijai

Ņižņijnovgorodā 1899. gada 10. (22.) jūnijā (8. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes 1755421, Tulkojuma
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pirmpublicējums. Atklātnes nosūtīšanas gads un vieta noteikta pēc Ņiž-

ņijnovgorodas pasta zīmoga,

3.

Aspazijai

Kazaņā 1899. gada 11. (23.) jūnijā (9. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (75543). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes nosūtīšanas gads un vieta noteikta pēc sa-

tura; pasta zīmogs: «riapoxoA «rīepMû».

4.

Aspazijai

Ļubjanos 1899. gada 12. (24.) jūnijā (9. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (75544). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes nosūtīšanas gads un vieta noteikta pēc

Ļubjanu pasta zīmoga.

1 Vjatkas upē.
2 Sākot no 1899. gada 1. aprīļa, Rainis skaitīja, cik dienu atlicis līdz

trimdas beigām, ņemot vērā izsūtīšanas termiņu — piecus gadus. Vēlāk

vēstulēs parādījās ari mēnešu numerācija — 58, 57 utt.

5.

Aspazijai
Orlovā 1899. gada 13. (25.) jūnijā (10. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (75545). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes nosūtīšanas gads un vieta noteikta pēc Or-

lovas pasta zīmoga.

1 Šo atklātni Rainis uzrakstīja ceļā uz Orlovu un nosūtīja Orlovā

14. jūnijā, kā redzams no pasta zīmoga.

2 Oriģinālā — der Vers — vārsma jeb rinda.

6.

Aspazijai

Orlovā 1899. gada 14. (26.) jūnijā (11. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (75546). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēa

satura.

1 1899. gada 13. (25.) jūnijā rakstītā atklātne (nr, 5),
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7.

Aspazijai

Vjatkā 1899. gada 15. (27.) jūnijā (13. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (75547). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Vjatkas pasta zīmoga.

1 Nenoskaidrotas personas.

2 Rainis savu 1899. gada 13. (25.) jūnija atklātni (nr. 5) varēja no-

sūtīt tikai nākamajā dienā, tāpēc Aspazija, spriežot pēc saņemtajām

vēstulēm, varēja domāt, ka 13, (25.) jūnijā Rainis nav rakstījis.

8.

Aspazijai

Vjatkā 1899. gada 16. (28.) jūnijā (14. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (75548). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Vjatkas pasta zīmoga.

1 Domāts manifests par notiesāto apžēlošanu, kādus laiku pa laikam

izdeva cara valdība.

9.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 17. (29.) jūnijā (15. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (75549). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1
Apriņķa miertiesnešu kolēģija.

10.

Aspazijai

Slobodskā 1899, gada 18. (30.) jūnijā (16. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (75550). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Rainis kļūdījies. Kā liecina iepriekšējā un nākamā vēstule, šeit

vajadzēja būt skaitlim 1748.

2 Sī tēma ieskanas jau cietuma laikā (1897) rakstītajā dzejolī «Un-

philosophisches ūber Weltsystheme» {«Nefilozofiskas domas par pasau-

les sistēmām.»],
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8 Rainis apsvēra dažādas iespējas, kā nodrošināt eksistenci Slobod-

skā. Tā kā viņam bija juridiskā izglītība, viņš cerēja gūt kādus ienā-

kumus, palīdzot vietējiem zemniekiem rakstīt lūgumrakstus. Sākumā

Rainim šādā veidā piepelnīties neatļāva.
4 Atklātne ar Permas zemnieku attēliem nav atrasta.

11.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 24. jūnijā (6. jūlijā) (19. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (75557, 59075, 59077).

Tulkojuma pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta no-

teikta pēc satura.

1 Te domāta Aspazijas 1899. gada 10.(22.) jūnija vēstule (75131),

kuru Rainis saņēma 19. jūnijā (1. jūlijā).
2

Runa ir par Raiņa mantu nosūtīšanu no Pleskavas uz Vjatku. As-

pazija to nokārtoja pati.

12.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 2. (14.) jūlijā (25. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (74891). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

13,

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 4. (16.) jūlijā (27. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (57981). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 1899. gada 16. (23.) un 17.(29.) jūnijā Rīgā notika Rīgas Latviešu

biedrības Zinību komisijas vasaras sapulces, Aspazija tajās aktīvi pie-

dalījās un vēstulēs informēja Raini par sapulču norisi. T. Zeiferts un

L, Bērziņš bija atzinīgi vērtējuši Raiņa dzeju un tulkojumus, īpaši —

J. V. Gētes, A. Puškina, M. Ļermontova un G. Hauptmaņa darbu tul-

kojumus. Par labāko oriģināldzejoli 1898. gadā atzīts Raiņa dzejolis

«Bez augļu».
«Tu esi spīdoši izturējis pārbaudījumus. «Fausts» esot augstākā vir-

sotne dzejā, kāda līdz šim pie mums sasniegta. «Dēmons», «Boriss» un

«Nogrimušais zvans» esot īsta dzejnieka meistarīgs atdzejojums» (Aspa-

zijas 1899. gada 20. jūnija (2, jūlija) vēstule, 75133).
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2
Aspazijas otrais dzejoļu krājums «Dvēseles krēsla» iznāca

1904. gadā.

14.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 8. (20.) jūlijā (29. ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (74890, 15678). Tulko-

juma pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta

pēc satura.

1 Aspazija 1899. gada 28. jūnija (10. jūlija) vēstulē (75137) rakstīja:
«Šodien man jāpabeidz Niedras atreferējums par Zinību komisiju, kuru

es papildinu ar kritiskām piezīmēm.» Atreferējums publicēts DL, 1899,

142. nr., 30. jūnijā, un 143. nr., 1, jūlijā, ar virsrakstu «Rīgas Latviešu

biedrības Zinību komisijas 1899. g. vasaras sapulces. VII.»

2 Sakarā ar Zinību komisijas vasaras sapulcēm starp «Dienas Lapu»

un «Baltijas Vēstnesi» izraisījās polemika. «Dienas Lapā» polemikas
raksti publicēti bez paraksta, bet, domājams, to autore ir Aspazija,

8 Vēstulei pievienoti trīs Raiņa dzejoji: «Dzīves ilgas» («Alkanā

zeme»), «Kā karstas bailes mani grābj», «Liebheiliges Muttiņ»:
Tief einsam sitzt an weiter See

Lieb Muttiņ und weint vor sprachlosem Weh.

«Lieb Muttiņ, mein Muttiņ, was weinst dv so sehr?

Dein kleines Jungchen ist stets um dich her.»

Dv horst ja geheimnissvoll flūstern und rauschen,

Sollst deines Jungchens VVortiņs lauschen:

Lieb Muttiņ, sei ruhig, sei stark und sei gut!

Nimm hin deines Jungchens Seele und Blut.

Nimm hin deines Jungchens Seele und Blut.

Bald steigt die Sonne, brennt Lebensglut.

15.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 11. (23.) jūlijā (32. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (57983). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 šī vēstule, domājams, rakstīta naktī no 11. uz 12. jūliju»
2 Te ir runa par Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas vasaras

sapulcēm. Aspazija savā 1899. gada 4. (16.) jūlija vēstulē (75144) plaši

aprakstīja to norisi. Pirmā diena pagājusi mierīgi. Beigās runājis Niedra

par «dramatiku» 1898. gadā. «Bija vienīgi Alunāna labie cilvēki, kurus

viņš ļoti nopēla. Beidzot viņš teica, ka vispār vēl neesot neviena d;a-
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matiķa un ka vēl tikai nākšot nākotnes ģēnijs, kurš izaugšot no tautas

poēzijas un tautas vides, Otrā dienā Bērziņš Ludis referēja par nedēļas

un mēnešrakstiem. Par «Mājas Viesi» un Deglava «Jauno pasauli» bija
sliktas atsauksmes, raibi stāsti bez idejām, Marlitas garā. «Mēnešraksts»

vispār ir labs, ļoti slavē Poruku. «Dēmona», «Borisa Godunova», «No-

grimušā zvana» «atdzejojumi ir īsti meistara darbi». īsts dzejnieks ir

izjutis seno dzeju un atdzejojis to. Tas bija labākais no visa, ko viņš
teica! No «Mājas Viesa» viņš par jauku atzina «Hanneli», nolasīja arī

priekšā brīnumskaistās svētlaimibas pilsētas aprakstu, tomēr piezīmē-

dams, ka esot traucējoši vienīgi daži nepazīstami vārdi. Es iedomājos

ar veiklu tvērienu izmantot situāciju mūsu labā un vispār novest runu

uz svešiem vārdiem. Kamēr viņš vēl runāja, es ātri pārdomāju, kas

man sakāms. Es gāju pie katedras un vispirms norādīju uz inkonsek-

venci: mēs vakar un šodien katrā trešā vārdā dzirdējām «tautības»

vārdu. Nupat tika teikts, ka valoda esot dārgākais tēvu mantojums.

Bet kā tas nākas, ka viņi šo dārgo mantojumu nemaz nepazīst? Sten-

dera ģīmetne karājas pie sienas, bet viņi gan viņu jauki godina, nekā

nezinādami par viņa darbiem 1 Vai viņiem vispār ir tiesības saukties

par tautībniekiem? Kas ir vairāk izpelnījies tautību? Vai viņi, vienreiz

gadā izpurinādami vecās mūmijas, vai tas, kurš vienīgo, īsto manto-

jumu — valodu pārvērš dzīvā kapitālā? Tad es runāju par valodu vis-

pār un nonācu pie «Fausta»: dzejniekam atļauts brīvi komponēt, viņš

var aizgūt no pagātnes un tagadnes un veidot jauno nākotnei. Viņš

ar smalkiem jūtu pavedieniem atrod tajā pareizo. — Latviešu valoda

ir negatava, jārada vienlaicīgi forma un saturs, kā Rainis «Fausta».

Kad beidzu, bija liela piekrišana. Vecais Vēbers bija gauži piesarcis,

pienāca pie katedras un teica, ka viņš man pilnīgi piekrītot. Nu bija

«Fausts» dienas kārtībā. Runāja daudzi: Mednis, Endzeliņš, Dannen

bergs, bet visi man piekrita. Pat teica, ka «Fausts» jau esot izlauzis

sev ceļu, visur jau rakstot visus svešos vārdus. Tie sastopami gandrīz

visās dzejas! — Ko Tu vēl vairāk gribi, Zeltiniņ?! — Oponenti bija:
vecais Kaudzītes Reinis. Viņš runāja tik izdziestošu balsi un slikti no

savas vietas, ka [publika] nemaz nesaprata, ko viņš domāja. Neviens

pat roku nepakustināja, un Niedra teica, ka viņš nevarot sadraudzēties

ar tautas dziesmu un vecu vārdu krāmiem. Tad es kļuvu nikna un

runāju atkal. Es norādīju uz to, ko viņš jau agrāk teicis, paskaidroju

abstraktās lietas. Ja latvietis spēj abstrakti domāt, tam jāatrod arī ap-

zīmējums. Paskaidroju, ka garās galotnes nevar lietot, pateicu, kas

viņš pats ir par vīru, kurš Sardou (Sardū) liek par paraugu, un jau-

tāju, no kurienes tad nāks viņa nākotnes ģēnijs. Vakar viņš bija teicis,

ka tam jāizaugot no tautas dzejas, un šodien viņš saka, ka ar tautas

dziesmām viņš nevarot sadraudzēties. Tātad nupat ir izteicies pret tau-

tas dziesmām un tautiskumu, un arī zinātņu progresa ienaidnieks viņš

ii. Pie kādas kategorijas tad viņš ir pieskaitāms? Lai viņš tikai panāk
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šurp un pasaka. Atkal liela piekrišana —- un Niedra klusēja un izma-

nījās laukā pēc kāda brīža. Tad vēl runāja Zālīte par to, ko viņš bija
uztvēris sarunā ar mani, ka valodu pētnieks tikai šķirojot dotos mate-

riālus, bet dzejnieks ejot jaunus ceļus. Ja Rainis nebūtu dzejas dzīva

gara apdvests, ja viņš nebūtu savu smalko jūtu vadīts, būtu ar pūlēm

meklējis vārdus, tad viņš to nebūtu sasniedzis vienā, bet gan desmit

gados. Viņš tiešām runāja labi un ne visai gari un iemantoja dzīvu

piekrišanu. Bet vainagojums visam bija, kad nāca Teodors un runāja

par 1898 gada dzeju. No visas mazās lirikas viņš par labākajām atzina

divas dzejas: vienu «Austrumā» — «Uz jūras» no Bangaiša (nezi-

nāms) — un Tavu «Bez augļu». Abas viņš nolasīja kā paraugus. Tad

viņš nonāca pie «Fausta» un teica, ka tā esot dzejas kulminācija no

visa, kas latviešu valodā vispār līdz šim panākts. Grietiņas dziesmas,

prologs, Fausta monologi un daudz kas cits esot īstas pērles. Dažas

vietas lasot, nemaz nevar atrauties. Kaut ko tamlīdzīgu mēs latviešu

valodā lasām pirmo reizi. Šeit citiem dzejniekiem būtu paraugs sevis

veidošanai. Līdz ar to sapulce beidzās; mani apstāja no visām pusēm.

Treilands ar savu sievu, Barona sieva, Bērziņu Ludis (jā, Bērziņu Ludis

vē! uzkāpa katedrā un teica, ka viņš man pilnīgi piekrītot), mācītājs

Kellers v. c. Visi jautāja par Tevi un liek Tevi sveicināt. Tā ir, mīļ-

zelti», sirdspūkiņ, mūsu šīreizējā uzvara, nu Tev jāraksta romāns, ceļš

ir spīdoši izlauzts, Tu esi visu mutē.»

8 Te ir runa par F. Adamoviča apsolīto, bet nepaveikto «Jevgeņija

Oņegina» tulkojumu.
4 Raini acīmredzot ietekmējusi iepriekš minētā Aspazijas vēstule ar

T 7e iiērta runas atreferējumu, kur izcelti Bangaitis un Rainis. T. Zei-

ferta runas atreferējums publicēts DL, 1899, 135. nr., 21. jūnijā.
*

a. Niedras apcerējums «Aspazijas raksti», kas iespiests žurnālā

«Austrums», 1896, 6., 8., 12. nr.

6 Jāņa Kreicberga brošūra «Aspazija un mūsu kritika».

1 R. Klaustiņa apcerējumi «Jaunākā latviešu lirika» ievietoti DL, 1898,

154. nr.. 23. decembrī, un 155. nr., 24. decembri, — par E. Veiden-

baumu; 1899, 7. nr., 11. janvārī, un 8. nr., 12. janvārī, — par Zvārguli;

12. nr., 16. janvārī, un 13. nr., 18. janvārī, — par Aspaziju.

8 M. Korelli romānu «Vendeta» latviski tulkoja Olga Zēfelde, tas

publicēts DL, 1899, 143.—192. nr.

16

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 13. (25.) jūlijā (35. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (57984, 59075). Tulko-

juma pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta

pēc satura.

*
btudiju gados Rainis interesējās par K. Donelaiti un lietuviešu
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mitoloģiju. Te acīmredzot ir runa par Raiņa referātu, kas 1885. gadā

tika nolasīts Pēterburgas studentu pulciņā, un K. Donelaiša grāmatu
«Gadalaiki».

2
Renteja (no vācu vai. d/c Rentei, das Rentami) — valsts finansu

pārvalde.

8 Te domātas baltvācu juristu A. Gasmaņa un A. Nolkena juridiska

rakstura grāmatas.
4 Romāns publicēts MVM, 1896, 3.—10. nr.

6 P. Bērziņš izdeva «Baltijas kalendāru» un «Baltijas Almanahu»,

Ģ. Pūeītis — «īsto tautas kalendāru». Šajos izdevumos Raiņa un Aspa-

zijas darbi nav ievietoti.

6 «Fausta» tulkojuma pirmizdevumam (1898) cenzors svītrojis daļu

komentāru. Rainis un Aspazija centās noorganizēt jaunu «Fausta» izde-

vumu, kur būtu ievietota arī šī komentāru daļa. 1899. gadā jauns
«Fausta» izdevums tomēr neiznāca, Rainis rakstīja arī plašāku ievadu

par Gēti un viņa «Faustu», taču tas nav publicēts. Vēlāk materiāli no

šī apcerējuma izmantoti Raiņa rakstā «Iz Gētes jaunām dienām».

7 Runa ir par Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas dibināto

fondu ievērojamāko rakstnieku darbu apmaksai. Fonda faktiskais no-

teicējs bija P. Zālīte. Par to sīki rakstīja Aspazija savā 1899. gada

3.(15.) jūlija vēstulē (75143). Līdz fonda nodibināšanai «Dienas Lapas»

līdzstrādnieki saņēma algu un papildus honorārus par oriģināldarbiem.

P. Zālīte nolēma nedaudz palielināt..algas un atteikties no honorāru

izmaksas, to kompensējot ar jaundibinātā fonda līdzekļiem, šādi pār-

kārtojumi finansiāli bija izdevīgāki P, Zālītēm, tāpēc ari Aspazija, Rai-

nis un R. Blaumanis šīs pārmaiņas uzņēma ar nepatiku.

8 Te domāti citi Zinību komisijas locekļi, kas ir iesaistīti rakstnieku

fondā. Rainis gribējis teikt, ka prēmiju par «Fausta» tulkojumu izgādās

citi, nevis P. Zālīte, un līdz ar to P. Zālīte nevarēs saistīt prēmijas

izmaksu ai honorāru izmaksām.

s Par konfliktu ar P. Zālīti Aspazija plaši rakstīja savā 1899. gada

3. (15.) jūlija vēstulē (75143).

10 5 elēģijas par Jeruzalemes izpostīšanu (586. g. p. m. ē.). Par to

autoru tiek uzskatīts Jeremija — Vecās derības pravietis. ■■

11 Aspazijas 1899. gada3. (15.) jūlija vēstulē (75143).

12 Minētajā vēstulē Aspazija rakstīja; «Blaumanis [..] grib uzrakstīt

mazu noveli un cer tad dabūt algas paaugstinājumu.»

17.

Aronu Matīsam

Slobodskā 1899. gada 19. (31.) jūlijā (39, Ipp.)

Vēstule atrodas Latvijas PSR 2A Fundamentālās bibliotēkas Rokrak-
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stu un reto grāmatu nodaļā, Āronu Matīsa fondā, IV, 6a. Pirmpublicē-

jums LM, 11, 214.—215. Ipp. (ar nepareizu datējumu — 1899. gada
14. jūlijā).

18.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 21. jūlijā (2. augustā) (40. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (74875). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
satura.

1 P. Zālīte bija ierosinājis Aspazijai uz diviem gadiem aizbraukt uz

Slobodsku un R. Blaumanim —■ uz ārzemēm, garantējot 25 rbļ. mēneš-

algas (Aspazijas 1899. gada 13. (25.) jūlija vēstule, 58493).
2 Bez dusmām un kaislības (latīņu vai.).
8 Te domāta S. Tusēna un G. Langenseita franču valodas pašmācī-

bas grāmata — «Franzosische Unterrichtsbriefe zum Selbststudium Er-

wachsener».

4
Aspazijas 1899. gada 14. (26.) jūlija vēstulē (58494) minēts, ka

gleznotājs J. Rozentāls atzinīgi novērtējis Raiņa rakstu «Francijas jau-
nākā literatūra».

3 Domājams, te ir runa par seniem finansiāliem, darījumiem starp

Raiņa tēvu un Stražu. Bijušais Raiņa dzīvokļa saimnieks Pleskavā Kac-

nelsons uzņēmās palīdzēt šai lietā. Aspazijas māte jau vairākkārt bija

palīdzējusi finansiālos darījumos, kurus Rainis, nebūdams Latvijā, ne-

spēja veikt.

6 Aspazija un A. Deglavs «Dienas Lapā» (1899, 153. nr., 13. jūlijā)

ievietoja paskaidrojumu. Viņi protestēja pret Zinību komisijas vasaras

sapulcēs izteiktajiem A. Niedras apgalvojumiem, ka latviešu rakstnieki,

kuri strādā pie A. Plātesa, velkot grūtu jūgu. Pēc paskaidrojuma autoru

domām, ir gods strādāt «Dienas Lapā». A. Plātess dodot pilnīgu rīcības

brīvību un rakstnieku intereses aizstāvot vairāk nekā citi izdevēji.

19.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 27. jūlijā (8. augustā) (44. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (57986). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Pensums (no latīņu vai.) — dienas norma.

2 Runa ir par dzejoļu uzmetumiem, kurus Rainis sūtīja 1899. gada

8. (20.) jūlijā rakstītajā vēstulē (nr. 14).
8 Šie divi vārdi rakstīti latviski,
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4
Upe, zila meža svītra (vācu vai.) — rinda no Raiņa dzejoļa vācu

valodā «Sehnsucht».

6 Aspazija 1899. gada 20. jūlija (1. augusta) vēstulē (75166) rakstīja,

ka tikko kā saņēmusi vēstuli no A. Bīienšteina, kura izsūtīta jau
1899. gada janvāra beigās. Dzejniece A. Bīienšteina vēstuli pārsūtīja
Rainim.

6 Rīgas Latviešu biedrības izsludinātā lugu konkursa i. prēmija.
7 Te domāta Aspazijas dzīve Rīgā. Aspazija plānoja strādāt redak-

cijā līdz 1900. gada pavasarim, tai pašā laikā tomēr mēģinot izkārtot

ātrāku aizbraukšanu.

8 Skat. 16. vēstules 7. un 8. piezīmi.

9 Aspazija 1899. gada 20. jūlija (1. augusta) vēstulē (75166) plaši

aprakstīja P. Zālītes kārtējās izdarības attiecībā pret padotajiem, P, Zā-

līte, piemēram, visas sarunas par finansiāliem jautājumiem nobeidzot

ar apgalvojumu, ka pats nemaz algu nesaņemot, bet iztiekot tikai no

honorāriem.

10 Jelabuga — pilsēta tagadējā Tatārijas APSR, atrodas apm. 350 km

uz dienvidiem no Slobodskas, Kamas upes krastā. Rainis gribēja tikt

uz Jelabugu gan veselīgāku klimatisko apstākļu dēļ, gan arī tāpēc, ka

tur dzīvoja H. Zālītes brālēns Kleins, ar kura palīdzību viņš cerēja

dabūt darbu.
11 Runa ir par naudas noguldījumu, kas palika pēc Raiņa māsas

nāves.

12 Aspazija iepriekš minētajā vēstulē rakstīja, ka arī P. Adāmovi čs

Ir piesolījies pārtulkot A, Puškina «Jevgeņiju Oņeginu». «Jevgeņiju

Oņeginu» latviski ir atdzejojuši Herberts Dorbe (1928), Jānis Plaudis

un Andrejs Smidre (1948), Mirdza Bendrupe (1974). F. Adamovičs ir

latviskojis vairākus A. Puškina dzejoļus.

18 Karlo Goci pasaku lugu «Turandota» 1002. gadā vāciski pārtulkoja

F. Sillers.

14 Šis dzejolis publicēts «Mājas Viesa Mēnešrakstā», 1900, 11. nr.,

un tātad nenonāca T. Zeiferta vadītajā «Jaunā Ražā».

16 Domājams, te ir runa par Zvārguļu Edvarda vadīto «Burtnieku»,

kur publicēti Raiņa trimdas laika dzejoļi.

16 Te domāta garantija par Raiņa un Aspazijas darbu obligātu pub-

licēšanu, ja Aspazija labprātīgi aizietu no «Dienas Lapas» redakcijas,

brauktu pie Raiņa un iztiktu no honorāriem. Šādu garantiju Aspazijai

esot apsolījis P. Zālīte.

20,

Aspazijai
Slobodskā 1899. gada 2. (14.) augustā (48. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (74894), Tulkojuma
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pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēd

Slobodskas pasta zīmoga.

.■'.Sie Raiņa dzejoļi tomēr nav publicēti 1899. gadā, bet gan tikai

MVM, 1900, 2. un 11. numuros.

21.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 6. (18.) augustā (49. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (74897). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
satura.

1 T. Zeiferta vadītais almanahs «Jauna Raža». Minētie Raiņa dzejoļi

tomēr nav tur ievietoti.

22.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 8. (20.) augustā (53. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas, vēstules (57989). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

ISī G. Hauptmaņa luga publicēta MVp, 1898, 20.—23. nr., šai pašā

gadā tā izdota arī grāmatā. Abās vietās kā tulkotāja norādīta Aspazija.
Taču patiesībā «Hanneli» tulkojis Rainis, jo 1911. gadā tā ievietota

viņa kopotos tulkojumos un arī «Universālajā bibliotēkā» publicēta ar

Raiņa vārdu,

2 «Dienas Lapā» daudzos turpinājumos tika atreferētas Rīgas Latviešu

biedrības Zinību komisijas vasaras sapulces.

8 Rainis savu nodomu īstenoja. «Saimnieču un zelteņu kalendārā

1900. gadam», 41.—44. Ipp., publicēta M. Gorkija «Dziesma par ērgli»

un apcere par M. Gorkiju, ar biogrāfiskām ziņām.

* Te domāta T. Zeiferta vadītā «Jauna Raža».

8 Sakarā ar šķiru cīņas saasināšanos Baltijā, krievu senatora N. Ma-

naseina vadībā no 1882. gada maija līdz 1883. gada augustam tika

pārbaudīts Baltijas guberņu politiskais, ekonomiskais un kultūras stā-

voklis. Manaseina revīzijas ziņojums kļuva par apsūdzības rakstu kā

pret vācu muižniecības, tā arī pret cariskās valdības politiku. Tas tika

turēts slepenībā.

6 «Saules meitu» līdz ar citiem Aspazijas darbiem Rainis tulkoja

vāciski.
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7 lespējams, te domāta V. Vilperta grāmata, kas atrodas Raiņa per-

soniskajā bibliotēkā: Victor VVilpert, Cand. der Rechte, Die Beschrān-

kung der Gession m Kurland durch die const. 22 un 23 Cod. mandāti

vel contra (4.35). Dorpat, 1854, (126113).

23.

Aspazijai
Slobodskā 1899. gada 13. (25.) augustā (56. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (74901, 74905, 57991),

Tulkojuma pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta no-

teikta pēc satura:

l
' 2 Rainis te kļūdījies, viņa pieņemtais augusta apzīmējums ir 56.

8
«Dienas Lapas» feļetons iznāca sestdienās. Aspazija vāca tam ma-

teriālus, kā arī pati rakstīja un tulkoja.
4

Aspazijas dzejolis «Bezspēkā», publicēts MVM, 1899, 8. nr.,

627. Ipp.
5 Latviešu valodā dzejolis pirmo reizi publicēts krājumā «Aizas

ziedi», 74. Ipp., A. Birkerta atdzejojumā.
6 Te domāts T. Zeiferta priekšlasījums Zinību komisijas vasaras sa-

pulcēs «Lirika 1898. gadā», publicēts MVM, 1899, 8. nr., 596.—600. Ipp.

T. Zeiferts uzskaitīja tos dzejniekus, kas publicējās MVM: Zvārguļu

Edvards, Poruku Jānis, Aspazija, Rainis, Blaumanis utt, minēja Aspa-

zijas dzejoli «Tu mani līdzi rauj ar stipru roku», Raiņa «Bez augļu»,

cildināja Raiņa atdzejoto «Faustu».

7 Runa ir par Bangaiša dzejoli «Uz jūras», kas publicēts «Austrumā»,

1899, 7. nr. T. Zeiferts to atzinīgi vērtējis Zinību komisijas vasaras

sapulcēs.
8 Pirmos atreferējumus «Dienas Lapā» par 1899. gada Zinību komi-

sijas vasaras sapulču norisi rakstīja Aspazija, turpmākos — P. Zālīte.

Rainim šķita, ka, salīdzinot ar Aspazijas 1899. gada 4. (16.) jūlija vēstulē

(75144) plaši aprakstīto sapulces gaitu, P. Zālīte nav atspoguļojis visu,
kas priekšlasījumos teikts par Raini un Aspaziju.

24.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 16. (28.) augustā (61. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (74905). Tulkojuma

pirmpublicējums LM, 11, 202.—203. Ipp. Vēstules uzrakstīšanas gads un

vieta noteikta pēc satura.

1 Minētie Raiņa dzejoļi tomēr netika publicēti T. Zeiferta almanahā

«Jauna Raža».

2

Sākotnējais nosaukums Raiņa novelei «Spītnieks».
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Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 19. (31.) augustā (63. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (74907). Tulkojuma

pirmpublicējums LM, 11, 205.—208. Ipp. Vēstules uzrakstīšanas gads

un vieta noteikta pēc satura.

1 Aspazija 1899. gada 10. (22.) augusta vēstulē (75147) rakstīja, ka

P. Zālīte nodomājis samazināt algas, lai izveidotu ap 400—500 rbļ. lielu

fondu, no kura maksātu A. Deglavam, R. Blaumanim, Aspazijai atvaļi-

nājuma laikā (apmēram pusgadu). Šai laikā līdzstrādnieki saņemtu

30 rbļ. mēnesī un varētu papildus arī rakstīt, saņemot par to honorārus.

2 Fonda līdzekļi tika reklamēti kā prēmija, taču piešķiršanas gadī-

jumā P. Zālīte nemaksātu honorāru. Ja Aspazija saņemtu 100 rbļ. no

fonda, tad hononārs par G. Hauptmaņa lugas «Hannele» tulkojumu

(MVp, 1898, 20.—23. nr.) no šīs summas būtu jāatskaita. Fonda naudu

Aspazija faktiski tomēr nesaņemtu, jo bija izņēmusi honorāra naudu

uz priekšu; bez tam Aspazija ir parādā arī H. Zālītei.

8
Raiņa dzejolis «Im Knusperhāuschen» («Pasaku mājiņā»):

«Im Knusperhāuschen m tiefstiller Nacht

Ist wunderbares Glūck erwacht:

Ein sanftes Atmen, braun — Deckchen von Seide

Deckt zwei Kinder nach endlosem Leide.»

4 1897. gadā, pārvedot Raini uz Liepājas cietumu, viņam atņēma

dažādus manuskriptus, iespējams, ka starp tiem bija arī K. Donelaiša

poēmas «Gadalaiki» fragmenta tulkojums un Raiņa studiju gados sa-

rakstītais apcerējums par K. Donelaiti. Tagad ar Vidzemes guberņas

žandarmērijas pārvaldes priekšnieka M. Prozorovska palīdzību Rainis

gribēja savus manuskriptus atgūt.

6 R. Hamerlinga «Amora un Psihes» tulkojuma ievadā Rainis rak-

sturojis ari Apuleja dzīvi un darbību. R. Hamerlings bija izmantojis

Apuleja apstrādātu tautas teiku «Amors un Psihe»,

26.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 23. augustā (4. septembrī) (66. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (74911). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Skat. 22. vēstules 3. piezīmi.
2

Rainis uzrakstīja noveli «Spītnieks».

506
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27.

Aspazijai
Slobodskā 1899. gada 26. augustā (7. septembrī) (68. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (74914, 59078). Tulko-

juma pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta

pēc satura.

1 Rainis pārtulkoja J. Harta dzejoli «Ne vai! tiem nosodītiem, es

jums saku» no krājuma «Dzīves triumfs» («Triumph des Lebens»),

28.

Aspazijai
Slobodskā 1899. gada 31. augustā (12. septembrī) (71. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (74919, 57995). Tulko-

juma pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta

pēc satura.

1
Aspazijas «Sarkanās puķes» un «Skats brīnuma pasaulē» (Aspa-

zijas 1899. gada 22. augusta (3. septembra) vēstule, 75169).
2 Te domāti Raiņa dzejoļi, kurus Aspazija jūnijā nolasīja Zinību

komisijas vasaras sapulcēs (Aspazijas 1899. gada 22. augusta (3. sep-

tembra) vēstule, 75169).
8 Runa ir par diskusijām ap «Fausta» tulkojumu Zinību komisijas

vasaras sapulcēs.
4

Aspazija iepriekš minētajā vēstulē nosūtījusi Rainim savus dze-

joļus, taču nav iespējams noskaidrot, kurus tieši.

8 M. Korelli romāns, ko tolaik publicēja «Dienas Lapa».

6 Pieci vārdi rakstīti latviski. DL, 1899, 186. nr., 21. augi;?tā, «Šikajā

Feļetonā» ievietota šāda atbide kādam iesācējam rakstniecībā; ««Slep-

kavas dunci» neizlietosim, mūsu ierocis ir tikai spalva.»

7 J. V. Gētes luga «Ifigenija Tauridā» Raiņa tulkojumā, publicēta

MVM, 1899, 1.—4. nr.; 1902. gadā izrādīta R. Tautmīļa-Eērziņa trupa,
1904. gadā — Rīgas Latviešu teātrī.

8 Te domāts honorārs Aspazijai par lugu «Neaizsniegts mērķis», ku-

ras izrāde notika 1899. gada 1. (13.) augustā Jonatāna biedrībā K. Brīv-

nieka režijā.

9 Aspazija 1899. gada 14. (26.) augusta vēstulē (75154) stāstīja par

kādas Brežģu ģimenes pašnāvību. lespējams, Rainis gribēja šo noti-

kumu izmantot iecerētajā romānā.

10 lepriekš minētajā vēstulē Aspazija pastāstīja, ka Rīgas Latviešu

biedrības Teātra komisijas loceklis E. Birzmanis bankrotējis un kļuvis

vājprātīgs.
11 Lihnīda (Lychnis) — neļķe, zied baltiem vai sarkaniem ziediem.
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29.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 3. (15.) septembrī (77. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (74944). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Te ir runa par «Saimnieču un zelteņu kalendāru», «Mājas Viesa

Mēnešrakstu» un T. Zeiferta vadīto almanahu «Jauna Raža».

2
Krievu biedrība Rīgā 19. gs. otrajā pusē, tās namā notika teātra

izrādes v, c. kultūras pasākumi.
8 Te ir runa par «Jevgeņija Oņegina» tulkošanu. Aspazija 1899. gada

25. un 26. augusta (6. un 7. septembra) vēstulēs (75173 un 75176) rak-

stīja, ka ar «Oņeginu» nekas neiznākšot, jo pēc tam, kad Rainis no tā

atteicies, P. Zālīte to esot apsolījis F. Adamovičam.

30.

Aspazijai
Slobodskā 1899. gada 6. (18.) un 7. (19.) septembrī (80. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (74924, 57995). Tulko-

juma pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta

pēc satura.

1 Rainis te kļūdījies, jābūt 1668.

2 1899. gada 15. jūnijā Rīgas latviešu biedrības Teātra komisija

izsludināja lugu konkursu ar iesniegšanas termiņu līdz 1900. gada 1. jū-

nijam. Konkursa noteikumos minēts, ka 1. prēmija ir 300 rbļ., otrā ~~

200 rbļ., taču piebilsts, ka hononārus par iestudējumu prēmētās lugas

nesaņems.

3
Domājams, ka Rainis te runā par naudas lietām — par saņemto

drošības naudu.

* «Saimnieču un zelteņukalendārs».

6 Te domāti Aspazijas raksti «Tagadējais literatūras virziens Kj ie-

vijās ī, II (DL, 1899, 168. nr., 31. jūlijā, 169. nr., 2. augustā) un «Jau-

nākā Sveicijas literatūra» (DL, 1899, 187. nr., 23. augustā),

31.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 11. (23.) septembrī (83. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (74928). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes'uzrakstīšanas' gads un vieta noteikta peČ

Slobodskas pasta zīmoga.
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1 Aspazija 1899. gada 2.(14.) septembra vēstulē (75186) rakstīja, ka

no Zinību komisijas rakstnieku fonda ar P. Zālītes gādību Rainis sa-

ņem 100 rbļ. un Aspazija 50 rbļ.

32.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 12. (24.) un 13. (25.) septembrī (84. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (57992). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
satura.

1 K. Flamariona romāns «Pasaules gals» publicēts MVM, 1898,

1.—8. nr., Aspazijas tulkojumā. Vēstulē grāmatas nosaukums rakstīts

latviski.

2 Ar šādu tulkotāja pseidonīmu (Rainis to raksta latviski) «Dienas

Lapā» bieži tika publicēti nelieli krievu un vācu stāstiņi. Tulkotāja per-

sonība nav noskaidrota.
3

Aspazija savā rakstā «Jaunākā Sveicijas literatūra» (DL, 1899,

187. nr., 23. augustā) analizēja un augstu novērtēja J. Hēra romānu

«Pie svētajiem ūdeņiem». Radās doma, ka Rainis šo darbu varētu tul-

kot latviski.

4 J. Odena humoreska Aspazijas tulkojumā ievietota «Dienas Lapas»

sestdienas feļetonā, 1899, 198. nr., 4. septembrī. Vēstulē virsraksts rak-

stīts latviski.

6 Te domāts raksts DL, 1899, 198. nr., 4. septembrī: «Par Rīgas Lat-

viešu teātri sniedz saviem lasītājiem tuvāku pārskatu šejienes krievu

avīze «Prib. Ļist.» [..] Avīze min, ka latviešiem esot arī savi drama-

tiski rakstnieki, lai gan nedaudzi, piemēram, Rūdolfs Blaumanis, J. Ariņ-

Duburs, Aspazija, Jēkabs Zeibolts v. c, bet uz skatuves tiekot izrādīti

visvairāk tulkojumi [..].»
• Te acīmredzot domāts P. Zālīte.

33.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 16. (28.) septembrī (88. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (74932). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 1899. gadā DL publicēti šādi A. Vintera apcerējumi: «Tagadējā

Francija», «Transvāla un Anglija», «Viņa Ķeizariskās Augstības Dieva

mierā dusošā Troņmantnieka Lielkņaza Georgija Aleksandroviča bē-

rēs» v, o.
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Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 19. septembri (1. oktobrī) (89. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (57995, 58383). Tulko-

juma pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta

pēc satura.

1 Te domāta Raiņa tulkotā H. Ibsena luga «Svētki Solhaugā».
2 Runa ir par Aspazijas vecākiem.

* Te domāti D. un P. Stučkas.

* Tālāk seko Raiņa dzejoļi «Priecīgiem ļaudīm» (bez virsraksta),

«Poet-Komodiant», «Odu spēja» (bez virsraksta).

35.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada [25. septembrī (7. oktobrī)] (92. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (57996). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas datums, gads un vieta noteikta

pēc satura. Vēstules sākumu nav izdevies atrast.

36.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 27. septembri (9. oktobrī) (94. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (74941). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 «Dienas Lapas» sestdienas feļetons.
2 MVM, 1899, 9. nr., 665. —666. Ipp., ievietots: «Iz visjaunākās vācu

liriskās dzejas. Vilhelma Lentrodta dzejoļi. Tulkojis A. Ķēniņš.» Vairā-

kos no septiņiem šeit publicētajiem dzejoļiem paustas ilgas pēc mīļo-

tās, kas, domājams, sasaucās ar Raiņa izjūtām.

37.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 28. septembrī (10. oktobrī) (95. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (74942). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Te ir runa par secību, kādā uz vairākiem mēnešiem ies atvaļinā-

jumā Aspazija, A. Deglavs, R. Blaumanis. Sākumā bija domāts, ka

Aspazija ies pēdējā, tātad tikai 1900. gada jūnijā, pret ko Rainis iebilst,

510
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8 Domāta Aspazijas novele «Taisnais soģis».
8 Uzskatāmo (latīņu vai.).
* A. Niedras raksts «Par mūsu rakstnieku likteni» («Austrums»,

1899, 9. nr., 215.—222. Ipp.). A. Niedra, žēlodamies par mazajiem ho-

norāriem, ierosina visiem latviešu rakstniekiem apvienoties ap vienu

izdevumu, lai tādējādi pieaugtu šī izdevuma popularitāte un tātad arī

rakstnieku honorāri.

38.

Aspazijai
Slobodskā 1899. gada 29. septembrī (11. oktobrī) (99. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (57994). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
satura,

1 Seno ģermāņu episka varoņdziesma. Aspazijas 1899. gada 21. sep-

tembra (3. oktobra) vēstulē (58506) teikts: «.. gribu rakstīt Tev dienas-

grāmatiņu, lai ik dienas varētu dot Iniņam norēķinus un Iniņš varētu

man palīdzēt.. Esi taču man teicis nesākt no gala, bet turpināt tālāk

no Hildebranda dziesmas. Pie tā es turos visās lietās.»

39.

Aspazijai
Slobodskā 1899. gada 4. (16.) oktobrī (102. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (57997). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Skat. 22. vēstules 3. piezīmi.
2 Kā redzams no Aspazijas 1899. gada 24. septembra (6. oktobra)

vēstules (58507), no oktobra līdz nākošā gada martam R, Blaumanis

ir atvaļinājumā.

40.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 9. (21.) oktobrī (103. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (74952). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

41.

Aspazijai
Slobodskā 1899. gada 10. (22.) oktobrī (104. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (74953). Tulkojuma
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pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Aspazijas dzejoļa «Šurp, pagājība!» (1895) pirmās rindas, rakstītas

latviski.

2 MVp, 1899, 37. nr., 15. septembrī, 592. Ipp., ievietots Birznieku

Latiņas dzejolis «Grūtsirdīgajiem cilvēces aplaimotājiem». Rainis ne-

pamatoti uztvēris, ka šis dzejolis vērsts pret viņu.
8 Raiņa personiskajā bibliotēkā atrodas grāmata (74462) ar piezīmēm

un pasvītrojumiem: Georg Christian Schwarz. Das einzige Heilmittei

bei Nervenleidenden (Neurasthenie etc). Auf Grund zw6lfjāhriger Lei-

denzeit allen Nervenkranken zu Rat und Trost, den Arzten zur Beaeh-

tung. Leipzig, 1899.

42.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 16. (28.) oktobrī (108. ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58002). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Šie četri vārdi rakstīti latviski. Rainis te pārspīlē, jo minētais slu-

dinājums ir šāds:

«Vācu Amatnieku Biedr.

(Gewerbeverein)

Svētdien, oktobra 10. d. pīkst.

7 vak. izrādīs:

«Trīnes grēki»

Joki ar dziedāšanu iz laucenieku

dzīves 4 cēl. no R. Blaumaņa [..]

Izrīkotājs

Jurjānu Ādolfs,

teātra vadons.»

(DL, 1899, 224. nr., 5. oktobrī, 225. nr., 6. oktobrī.)

2 Nenoskaidrots raksts.

8 lespējams, ka Rainis te domājis austriešu rakstnieku un dzejnieku

Hugo fon Hofmanstālu. DL «Literāriskajā Feļetonā», 1899, 228. nr.,

9, oktobrī, anonīmā rakstā «Literārisks salons» teikts, ka Berlīnes laik-

rakstos lasāms par mākslas salonu, kas nākamajā sezonā tur tikšot no-

dibināts. Tas aptveršot visus mākslas veidus — glezniecību, arhitektūru,

romānu, tā vēsturi, teātri, liriku utt. Jau pieteikušies daudzi māksli-

nieki un pētnieki. «Hugo fon Hofmanstāls, jaunvīniešu liriķu vadons,

runās par moderno liriku.»
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4 Rainis pazaudējis kaut ko piecu kapeiku vērtībā, un Aspazija

1899. gada 2.(14.) oktobrī (58508) tādēļ rakstīja: «Pat zaudējumi Tev

ir lētāki un izbraukumi 30 kap.!»

43.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 26. oktobrī (7. novembrī) (111. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58003). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
satura.

1 Šeit un dažās turpmākajās vēstulēs Rainis rakstījis vispirms dienu

skaitu līdz trimdas beigām (saīsināti), tad mēnesi un datumu.

44.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 28. oktobrī (9. novembrī) (113. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58009). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

45.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 30. oktobrī (11. novembrī) (114. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (74957). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
Slobodskas pasta zīmoga.

1 Pirmie divi cipari apzīmē datumu, nākamie — pieņemto mēnešu

numerāciju.
2 Šie divi vārdi rakstīti latviski.

46.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 1. (13.) novembrī (115. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58034). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Aspazija 1899. gada 20. oktobri (1. novembri) un 21. oktobrī

(2. novembrī) Rainim rakstīja (75230 un 75205), ka tikusies «aci pret

aci» ar savu pagātni E. Vīgnera personā. Aspazija un Vīgneru Ernests

savā laikā iepazinās Kurzemes Brīvlaišanas svētkos Jelgavā, domājams,
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tūkstoš astoņi simti astoņdesmitajos gados. Līgošu Ernests (E. Vīgnera

pseidonīms) tur piedalījās kā diriģents un ērģelnieks. Aspazija ar sa-

jūsmu klausījusies viņa ērģeļu spēli. Pēc priekšnesumiem sekoja zaļum-

balle, tajā slavenais mākslinieks dancinājis nākamo dzejnieci. Otrā

rītā Rīgas mākslinieki ieradušies «Daukšās». Vēlāk sekojusi sarakste

(to nav izdevies atrast) starp Vīgneru Ernestu un Elzu Rozenbergu.

(Aspazija. Mana dzīve un darbi. IV, 14.—16. Ipp.)
Abu mākslinieku pazīšanās, domājams, turpinājusies, kad Aspazija

pārcēlās dzīvot un strādāt Rīgā (1893).
2 Šie pieci vārdi rakstīti latviski.

3 Te domāts dzejolis «Pār dabu klusa nakts jau spārnus plēta».

Autors J. B. (MVp, 1899, 42. nr., 20. oktobrī, 670. Ipp.)

47.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 7. (19.) novembrī (119. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58035). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Aspazijas 1899. gada 26. oktobra (7. novembra) vēstule, kurā būtu

atrodams izskaidrojums šim teikumam, nav atrasta.

2 Šis vārds rakstīts latviski. J. Vāgners ir bijis Zemkopības biedrī-

bas priekšnieks Zaļeniekos. 1899. gadā viņš strādāja Rīgā «Dienas

Lapas» redakcijā.
3 Šie divi vārdi rakstīti latviski.

4 Acīmredzot Rainis grib no Zaļenieku kases dabūt savas mirušās

māsas Līzes noguldīto naudu.

5 Šie četri vārdi rakstīti latviski.

6 Rainis bija iecerējis atdzejot A. Dantes «Dievišķo komēdiju». Ir

saglabājies atdzejojuma fragments, kurš ievietots šī izdevuma 8. sēj.,

467. Ipp.

48.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 12. (24.) novembrī (122. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58038, 58031). Tulko-

juma pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta

pēc satura.

1 Skat. 41. vēstules 3. piezīmi.

2 Šie divi vārdi rakstīti latviski. «Dienas Lapā» v. c. laikrakstos

1899. gada beigās notika diskusijas par V Dziedāšanas svētku organi-

zēšanu 1901. gadā, Rīgas dibināšanas 700 gadu jubilejā. A. Degļavs.
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Vīgneru Ernests, arī P. Zālīte un daudzi citi bija par šo svētku sarī-

košanu minētajā gadā. Rīgas Latviešu biedrības darboņi, kā F. Gros-

valds, A. Vēbers, K. Bergs, bija pret to. Izraisījās polemikas.

P. Zālīte gribēja uzzināt Raiņa viedokli šai jautājumā. V Dziesmu

svētki notika Rīgā 1910. gadā.
8

MVM prospektā nākamajam, 1900. gadam minēta vienīgi R. Ha-

merlinga «Aspazija», dzejnieces Aspazijas tulkojumā. Prospekts ievie-

tots MVM, 1899, 12. nr., 977.-982. Ipp,

49.

Aspazijai
Slobodskā 1899. gada 17. (29.) novembrī (125. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58040). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Skat. 41. vēstules 3. piezīmi.

50.

Aspazijai
Slobodskā 1899. gada 19. novembrī (1. decembrī) (129. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58032, 58027). Tulko-

juma pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta

pēc satura.

1 Šī grāmata atrodas Raiņa personiskajā bibliotēkā (127018): «100

likumu nosacījumi laukpagastu iedzīvotājiem». Sakārtojis Teodors Del-

vigs. Jelgava, 1898.

2 Virsraksts rakstīts latviski. Skat. 41. vēstules 2. piezīmi. MVp, 1899,

44. nr., 3. novembrī, 704. Ipp., publicēts Pūriņu Mārtiņa dzejolis «Grūt-

sirdīgo glābējai» ar piebildi: «Atbilde «MV» Lit. Pielikuma 37. numurā

ievietotā dzejoļa «Grūtsirdīgajiem cilvēces aplaimotājiem» dzejniecei.»
8 DL, 1899, 236. nr., 20. oktobrī, un 242. nr., 28. oktobrī, sakarā ar

grāmatas iznākšanu ievietots šāds sludinājums:

«Gētes traģēdija

«Fausts»

Ar daudz košām ilustrācijām. Pirmā un otrā daļa.

Tulkojuši Aspazija un Rainis.»

4 Šie četri vārdi rakstīti latviski.

8 lespējams, ka te ir runa par lugu «Pusideālists», kuru Rainis iesā-

cis jau 1897. gadā cietumā, kā tas lasāms kādā dzejnieka piezīmē

(23090/97).



516

51.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 23. novembrī (5. decembrī) (134. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58031). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
satura.

52.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 25. novembrī (7. decembrī) (135. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58030). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Skat. 46. vēstules 1. piezīmi,

53.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 3. (15.) decembrī (137. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58011). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Aspazijas 1899. gada 26. novembra (8. decembra) vēstulē (75262)
ielīmēta maiga, balta putna pūka.

2 Te domāti vēstuļu sākumā rakstītie skaitļi, kas apzīmē dienu skaitu

līdz trimdas beigām. Minētajā Aspazijas vēstulē teikts: «Ja mīlulītis ir

pavisam labs, tad arī mūsu cipariņi tiek uzrakstīti visi, bet, ja nav tik

labs, tad ir tikai divi beidzamie cipariņi, dažreiz pat tikai viens. To

mazputniņi jau manījuši.»
3 Sakarā ar to, ka «Saimnieču un zelteņu kalendāra 1895. gadam»

titullapā bija ievietota Aspazijas fotogrāfija, Aspazija minētajā vēstulē

rakstīja: «Tu jau zini, ka mana bildīte kalendārā ir ļoti neizdevusies,

un arī to, ka, ja sieviete bildē liekas nesmukāka, tad tas ļoti daudz

ko nozīmē. [..] Un es taču atstāju bildi tādu, kāda tā bija, Tevis dēļ.

Toreiz Tu to nesaprati.»
4 1899. gada 25. novembrī (7. decembrī) Aspazija rakstīja (75261),

ka viņu apciemojuši Nīna Ulpe un B. Priedītis, atnesuši ielūgumu uz

savām kāzām arī Rainim, bet viņu pašu starpā esot nopietnas nesa-

skaņas, jo Brencis gribot ielūgt kāzās kādu cilvēku, kurš viņam aiz-

devis naudu, turpretim Nīnai šis cilvēks esot par vienkāršu. Aspazija

nosauca Nīnu par mietpilsoni.
8 1899. gada 26. novembrī (8. decembrī) Aspazija rakstīja (75262):

«ledomājies, Blaumanis Tērbatas ielā Nr, 7 atver grāmatveikalu. Viņam



517

pašam esot 7—B simti kapitāla. Pārējo aizņemsies un domā, ka viņam

iešot labi. Viņš prot taisīt reklāmu. Gruzīši kopā ar Tūtes v jau atvēruši

grāmatveikalu pie lielā pumpja, un viņiem klājoties labi » Aspazija

uzskatīja, ka ari viņai un Rainim būtu iespējams noorganizēt līdzīgu

pasākumu sava materiālā stāvokļa uzlabošanai.'

6iKā redzams no iepriekš minētās Aspazijas vēstules, te ir domāti

Raiņa tēva parādnieki F. Oskierko un M. R[euts] [?], Aspazija ierosi-

nāja Rainim, «lai viņi maksā procentus»,
7

Aspazijas biogrāfija, «Saimnieču un zelteņu kalendārs 1895. ga-

dam», 112.—115. Ipp., bez paraksta. Skat ari šīs vēstules 3. piezīmi.

54.

Aspazijai
Slobodskā 1899. gada 4. (16.) decembri (142. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58012). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

55..., .

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 7. (19.) decembrī (146. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58013). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

56.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 9. (21.) decembri (150. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58014). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Šī grāmata atrodas Raiņa personiskajā bibliotēkā (12716?): G. V. Ja-

kobi. Vidzemes zemnieku likumi. Tulk. T. Ore, cand. jur. Pīga, 1899.

Visi juridisko grāmatu nosaukumi šinī vēstulē rakstīti latviski.

2 Raiņa raksts «Vidzemes zemnieku likumi» ar parakstu -ns publi-

cēts MV, 1900, 3. nr., 9. janvāri.
8

Krievu jurista A. Bašmakova apcerējums (1892) — «y<rpe>KAerme

o KypAfIHACKHX KpecTī>HHax 25 aßrycTa 1817 roAa».

* Te domāts izdevējs E. Plātess.

6 Šie divi vārdi rakstīti latviski.
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57.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 11. (23.) decembri (153. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58015, 74983). Tulko-

juma pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta

pēc satura.

1 Domāts mēnešraksts «Sociāldemokrāts», F. Roziņa vadībā. Pirmais

numurs iznāca Londonā 1900. gada oktobri.
2 Gadsimta beigas (franču vai.).
3 Šie pieci vārdi rakstīti latviski.

4 F. Šillera dzejolis «Zvana dziesma» (Aspazijas 1899. gada 3. (15.) de-

cembra vēstule, 75240),
5 P. Zālīte bija piedāvājis Rainim vai Aspazijai tulkot R. Hamer-

linga «Aspaziju» (Aspazijas 1899. gada 1. (13.) decembra vēstule,

752666). Šo darbu veica Aspazija.
6 Holles kundze (vācu vai.) — tēls brāļu Grimmu pasakā «Frau

Holle» («Meža māte»).
7 P. Zālīte.

*• 9 Šie divi vārdi rakstīti latviski.

58.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 14. (26.) decembrī (157. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58017). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Šie divi vārdi rakstīti latviski.

2 Skat. šī izdevuma 16. sēj., 502.—-503. Ipp.
3 Šo Raiņa dzejoli cenzors vairākkārt aizliedza iespiest. Pirmpubli-

cējums MVM, 1900, 2. nr,, 112. Ipp. Krājumā «Tālas noskaņas zilā va-

karā» dzejolis ir ar virsrakstu «Mūžības priekšvakarā».
4 Pēc atkārtotas iesniegšanas cenzoram šis Raiņa dzejolis pirmo reizi

publicēts MVM, 1900, 11. nr., 858. Ipp.
6 Domāta H. Ibsena luga «Džons (Juns) Gabriels Borkmanis» (1896).

No cietuma laika saglabājušās Raiņa piezīmes par šo darbu. Rainis

gatavojās rakstīt apceri par H. Ibsenu, tādēļ lūdza minēto lugu atsūtīt.

Dzejnieka personiskajā bibliotēkā glabājas «Džona Gabriela Borkmaņa»

izdevums vācu valodā, kas bijis līdzi cietumā (126353). Sīkāk skat. šī

izdevuma 25. sēj,
6 Rainis savās piezīmēs (59035) par itāliešu dzejnieci Adu Negri

pretstatā viņas apjūsmošanai latviešu literatūrā un kritikā uzsvēris:

tas, ka «dzejnieks apraksta trūkumu un uzmundrina cīnītājus», vēl ne-
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liecina par viņa iekšējās pasaules bagātību. A. Negri «nejūt nekādu

dvēseles šaubu, viņa nav saplosīta. Viņa nespēj just līdzi šo laiku cil-

vēka dvēseles sāpēm».
7 Runa ir par indiešu dzejnieka un filozofa Ašvagošas darbu, kura

izdevums vācu valodā «Buddhas Leben und Wirken» saglabājies Raiņa

personiskajā bibliotēkā (126107). Cietumā Rainim radās doma rakstīt

drāmu par Budu. 1897. gada 29. augusta vēstulē Aspazijai (75295) Rai-

nis paskaidroja: «Mani imponē un nomierina tikai Buda ar savu bries-

mīgo konsekvenci un lepnumu.» Ir saglabājušās dažas piezīmju lapiņas

par šo tēmu, kurās Rainis kritizē bēgšanu no dzīves, nirvānas sludinā-

šanu, pretstatot tām atdzimšanu pēcnācējos un gaišu ticību nākotnei.

8 Šie divi vārdi rakstīti latviski.

59.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 20. decembri (1900. gada 1. janvāri) (160. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58018, 59074). Tulko-

juma pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta

pēc satura.

1 Nīna Ulpe-Priedīte.
2 Runa ir par Nīnas Ulpes un Borisa (Brenča) Priedīša kāzām, kas

notika 1899. gada 12. (24.) decembri. Tajās piedalījās ari Aspazija

(Aspazijas 1899. gada 13. (25.) decembra vēstule, 75267).
3 Virsraksts rakstīts latviski.

4 Centrālais birojs (angļu vai.).
5 Runa ir par DL «Literāriskā Feļetona» nodaļu «Vaļējas vēstules».

Aspazija tajā atbildēja jaunajiem literātiem, kāpēc viņu sacerējumi

nav ievietoti laikrakstā.

6 Domāts kāds jauns dzejnieks, kurš «Dienas Lapai» atsūtījis garāku

dzejojumu «Pastara diena». «Vaļējās vēstulēs» (DLp, 1899, 278. nr.,

11. dcc.) nopublicētas 10 rindas no šī sacerējtima.

60.

Āronu Matīsam

Slobodskā 1899. gada 21. decembrī (1900. gada 2. janvārī) (161. Ipp.)

Vēstule rakstīta latviešu valodā, atrodas Latvijas PSR 7.A Fundamen-

tālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā, Aronu Matīsa

fondā, IV, 6a, 4. Pirmpublicējums.

1 Skat. 37, vēstules 4, piezīmi.
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61.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 26. decembrī (1900. gada 7. janvārī) (166. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58021). Tulkojuma
pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Runa ir par ārstu J. Lasmani.

62.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 27. decembri (1900. gada 8. janvārī) (170. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58023). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Rainis vairākkārt bija lūdzis Aspaziju atsūtīt viņam uz Slobodsku

«Nākotnes cilvēku», bet Aspazija to nevarēja sameklēt. 1899. gada

21. decembri (1900. gada 2. janvārī) viņa rakstīja (58524): «Galvenais

tomēr ir, ka «Nākotnes cilvēks» nav pazudis. Tas tiešām bija starp ag-

rākajām vēstulītēm, biezi uzpūtušies aploksne. Nosūtīšu to kopā ar

«Aspaziju» kā paciņu.»
2 Aspazija apciemoja savus tuviniekus Jelgavā.
8 lespējams, te ir domāts L. Heidemanis.

4 E. Jakobi grāmata «Vidzemes zemnieku likumi» T. Ores tulkojumā.

63.

Aspazijai

Slobodskā 1899. gada 30. decembri (1900. gada 11. janvārī) (171. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58026). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Šie pieci vārdi rakstīti latviski.

2 Šie divi vārdi rakstīti latviski.
8

Te ir runa par Latviešu literāriskās biedrības nostāju latviešu lite-

ratūras procesa vērtēšanā, īpaši par G. Hilnera nolasīto 1898. gada

literārās ražas apskatu biedrības gada sapulcē. Apskatā nav bijusi ievē-

rota Aspazijas daiļrade (DL, 1899, 280.—285. nr., 14.—21. decembrī).
4> 5 Skat. 15. vēstules 7. piezīmi.
6 J. Poruks atnācis pie Aspazijas un atzinīgi izteicies par Raiņa

dzejoļiem (Aspazijas 1899. gada 22. decembra (1900. gada 3. janvāra)

vēstule, 58525),
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64,

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 2. (14.) janvārī (173, Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58044). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
satura.

1 1899. gada 25. decembrī (1900. gada 6. janvārī) Aspazija Rainim

rakstīja (58528): «Zālīte tūlīt janvārī brauks uz Pēterburgu, un Balodis

nāks viņa vietā.» Neko tuvāk Aspazija nepaskaidroja.
2 Tai pašā Aspazijas vēstulē rakstīts: «Kas tur [«Mājas Viesa» tipo-

grāfijā] par kliegšanu un sajukumu! Pusels nopircis vecas mašīnas, kas

slikti iespiež. Jaunās piebūves ir sliktas, nav logu, nav ieejas no ielas.

Cilvēkiem jāiet diezinkur cauri.»
8 Tai pašā vēstulē teikts: ««Mājas Viesim» tagad ir bijuši 7000 abo-

nentu un ir deficīts, un aizpagājušajā gadā ar 5000 abonentiem defi-

cīta nebija.»
4 R. Hamerlinga romānu «Aspazija» tulkoja Aspazija, bet palīdzēja

arī Rainis,

5 Te domāta Aspazijas 1899. gada 25. decembra (1900. gada 6. jan-

vāra) vēstules (58528) 1. Ipp. kreisajā malā vertikāli uzrakstītā pie-

zīme: «Puisītim šeit [uzliktas] bezgalīgi daudzas kvēlas, siltas pūk-

bučiņas.»

65,

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 4. (16.) janvārī (176. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58045). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga,

1 Angļu rakstnieka E. Bulvera vēsturiskais romāns «Rienci, pēdējais

Romas tribūns». Raiņa tulkojumā publicēts DL, 1900, 146.—222. nr,,

l. jūlijā—29. septembri, ar virsrakstu «Kola di Riencijs. Pēdējais ro-

miešu tribūns». Rainis vēstulēs bieži lieto saīsinātu formu — «Kola» vai

«Cola».

66.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 7. (19.) janvārī (177. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58047). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.
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1 1899. gada 29. decembra (1900. gada 10. janvāra) vēstulē (58528)

Aspazija Rainim paziņoja, ka visus ziemsvētkus rakstījusi «Gadsimteņa

beigu fantāziju» (5 iespiestas lappuses dzejā). Tā publicēta ar virsrak-

stu «Gadu simteņu maiņā» (fantāzija jeb poēma no Aspazijas), MVM,

1900, 1. nr., 2.-5. Ipp.
2 Te, pēc literatūrzinātnieces S. Vieses domām, jēdzieni «romāns»

un «nākotnes cilvēks» jau saplūst vienā vienībā
— ««Nākotnes cilvēka»

romānā» (Viese S., Jaunais Rainis. R., 1982, 191. Ipp.).
2 «Saimnieču un zelteņu kalendārā 1900. gadam», 60.—70. lpp„ pub-

licēts Aspazijas ievads «Ibsena «Nora»».
8

Rainis un Aspazija katrs sīki pierakstīja ikmēneša ienākumus un

izdevumus un regulāri viens otram tos nosūtīja.

67.

Aspazijai
Slobodskā 1900. gada 8. (20.) janvārī (178. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58049). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
satura.

1 Skat. 66. vēstules 1. piezīmi.
2 Aspazija mēdza parakstīties ar pseidonīmiem: Aa, Asp., -A-.
8 1900. gada 2. (14.) janvāra vēstulē (58533) Aspazija Rainim rak-

stīja: «Sestdienas feļetonam es sarakstīju Jaungada dzejas pantus, pie-

vienodama arī pateicības kvīti par 150 kap., kuras kāds bija iesūtījis.»
4 1899. gada 31. decembri (294. nr.) DL ievietots Aspazijas dzejo-

jums «Vecais gadu simtenis». Raiņa piezīme acīmredzot attiecas uz šo

dzejoli.
6 Šis vārds rakstīts latviski.

6 Šie divi vārdi rakstīti latviski.

7 Runa ir par redzamu kultūras darbinieku ziedojumiem literatūras

fondam un studentu stipendijām sakarā ar Jaungada svētkiem. Saraksts

publicēts DL, 1899, 294. nr., 31. decembri, nodaļā «Vietējās ziņas».

8 Pirmo reizi Aspazija atbrauca pie Raiņa uz Slobodsku 1900. gada

maija sākumā un nodzīvoja tur līdz 1901. gada februāra beigām.

9 DL, 1899, 292. nr., 29. decembrī, nodaļā «Sīkumi» ievietots neliels

raksts «Brīnuma puisēns pie Madrides galma», kur pastāstīts par kādu

trīsgadīgu muzikāli apdāvinātu zēnu, kuru Madridē uzskatīja par otru

Mocartu. Karaliene, uzzinājusi par šo puisēnu, vēlējās viņu redzēt un

noklausīties viņa spēli. Vēlāk bērnam, priecīgi skraidot, nemanot bija

nokritušas biksītes. Karaliene pati sakārtoja puisēna tualeti un apsolīja

viņa mātei gādāt par zēna tālāko izglītību. (DL, 1899, 292. nr., 29. de-

cembrī.)
10 Šie trīs vārdi rakstīti latviski.
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68,

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 9. (21.) janvārī (182. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58048). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
Slobodskas pasta zīmoga.

69.

Aspazijai
Slobodskā 1900. gada 13. (25.) janvārī (183. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58053). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
satura.

1 Te domāts E. Jakobi darbs «Vidzemes zemnieku likumi» T. Ores

tulkojumā.
2 Šie trīs vārdi rakstīti latviski.

8 Aspazija Rainim vairākās vēstulēs (1899. gada 21. decembrī

(1900. gada 2. janvārī), 58524; 1900. gada 3.(15.) februāri, 58567) žē-

lojās par savu brāli Zamuelu, kurš savas augstprātības dēļ esot saķil-

dojies ar ierēdņiem un tāpēc nav dabūjis apsolīto vietu pastā, mājās

komandējot māti, dzerot un draudzējoties, kā Aspazija rakstīja, «ar

pusstopa dāmu» — kādu slimu sievieti, neirastēniķi.
4 Sākot no vārdiem «divi vīri», viss teikums rakstīts latviski.

5 MV, 1900, 1. nr., 5. janvāri, un 2. nr., 12. janvārī, publicēts raksts

«Vispārējā latviešu lauksaimnieku sapulce 17. un 18. decembrī». I, 11.

Rakstā sniegts minētās sapulces atreferējums (sapulce notika Rīgas

Latviešu biedrības namā, tajā piedalījās zemkopji no visas Latvijas,

tika nolasīts ap 30 referātu). Atreferējums MV ir bez paraksta. Rainim,

iespējams, bija pamats domāt, ka tā autore ir H. Zālīte.

Šīs pašas sapulces atreferējums (citā redakcijā) ir arī DL, ar parak-

stu J. V., domājams, Jēkabs Vāgners, lauksaimnieks un DL līdz-

strādnieks,

6
MV, 1899, 51. nr., 22. decembri, nodaļā «No Rīgas» ievietots ne-

liels anonīms raksts «Latviešu mākslas darbi», Tā ir informācija par

Rīgā mākslas salonā atvērto latviešu mākslinieku V. Purvīša, J. Rozea-

tāla, G. Šķiltera un R. Zariņa darbu izstādi.

70.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 15. (27.) janvārī (186. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58054). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.
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1 Skat. 66. vēstules 2. piezīmi.
2 Aspazijas fantāziju «Saules meita» Rainis jau agrāk bija sācis tul-

kot vāciski, bet tulkojumu nebija pabeidzis. Slobodskā viņš to gribēja

turpināt, bet Aspazija atrunāja.
8 H, Ibsena lugas «Būvmeistars Solness» varonis.

4
Victorija regia zied tikai pusotras dienas gadā.

s
Raiņa dzejolis «Ziedu sapņi».

71.

Aspazijai ~

Slobodskā 1900. gada 18. (30.) janvārī (189. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58057, 58033'). Tulko-

juma pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta

pēc satura.

1 Raiņa fotogrāfs Slobodskā.

2 Skat. 79. vēstules 2. piezīmi.
8 Rainis E. Pīpiņa-Vizuļa sastādītajā tulkotās literatūras krājumā

«Cittautu Raža» publicēja Dž. G. Bairona poēmas «Kains» atdzejojumu.
4 Šis teikums rakstīts latviski.

6 lespējams, ka te domāta V. Šekspīra traģēdija «Karalis Lirs». kura

Raiņa tulkojumā iznāca Rīgā 1900. gadā, Derīgu grāmatu nodaļas ap-

gādībā.
8 «Albigieši», austriešu dzejnieka N. Lēnava poēma (1842), tā pauda

19. gs. 30.—40. gadu austriešu revolucionāro demokrātu uzskatus.

7 N, Lēnava poēma «Savonarola» (1837) ir veltīta Florences reliģiski

politiskam darbiniekam Dž. Savonarolam, kuru sodīja kā ķeceri.
8 Atturības biedrība «Auseklis» 1900. gada sākumā izsludināja lugu

konkursu un apsolīja 250 rbļ. lielu godalgu par labāko oriģināllugu,

kas paustu atturības idejas (MV, 1900, 1. nr., 1. janvāri). Rainis šinī

konkursā piedalījās ar lugu «Pusideālists» (sākotnējais nosaukums «Koka

riteņi»). Godalgu nesaņēma neviena no desmit iesūtītajām lugām, jo

paredzētie biedrības desmit gadu pastāvēšanas svētki nenotika. Sīkāk

skat. šī izdevuma 9. sēj., 521.—541, Ipp.

72.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 25. janvārī (6. februāri) (192. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58083). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Skat. 71. vēstules 8. piezīmi. Lugas iesūtīšanas termiņš — 1901.gada

1. maijs.
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a 1900. gada 5. (17.) janvāri Rīgas Latviešu biedrības namā notika

rakstnieku sapulce, kurā piedalījās arī Aspazija, A. Niedra, R. Blauma-

nis, P. Zālīte, J. Duburs, brāļi Kaudzītes, kopumā ap 70 rakstnieku,

Aspazija Rainim sapulci tuvāk aprakstīja 1900. gada 29. janvāra (10. feb-

māra) vēstulē (58561): «Rakstnieku biedrība 6. janvārī [te Aspazija

kļūdījās] bija diezgan labi apmeklēta. Niedra aicināja 70 rakstniekus

un pārējos aizstāvēt savas intereses un dibināt biedrību, ar apslēptu

nolūku — lai vervētu «Austrumam» spēkus. Niedra uzstājās un gribēja
katrā ziņā panākt, lai pievienojas Latviešu biedrības fonda nodaļai.
Tomēr tas viņam neizdevās; Kaudzītes, es, [1 nesalasāms vārds], Zālīte,

Duburs un citi protestēja. Vispār, visi rakstnieki gribēja būt patstāvīgi,

neatkarīgi no izdevējiem. Niedra un Blaumanis vēl dažas reizes pro-

testēja, bet bez panākumiem. Viņi gribēja arī, lai rakstnieki lasa grā-

matas tikai no vietējām bibliotēkām, lai neceļo. Es runāju tam pretim.

Rakstniekam taču vispirms jāsaprot savs laiks, izcīnāmās cīņas. Varbūt

es drusciņ aizrāvos un gāju par tālu. Kaudzītes Matīss man izteica savu

rieņu un norādīja, ka nevajagot kā interešu pārstāvjus vēlēt kungus

vien. Saprotams, mani ievēlēja un klāt vēl Blaumani, Niedru, Duburu

un Teodoru. Viņiem nemaz nav pa prātam, ka lieta tā iznākusi. Mēr-

ķis ir — dabūt statūtus un rūpēties par patstāvīgu biedrību. Kad mēs

to būsim panākuši, atkal sasauks sapulci. Viņi lietu velk garumā un

grib to aizkavēt, bet es to nepieļauju. Zālīte man jau atsūtījis statūtus,

kurus nosūtīšu Tev, lai Tu tos izstrādā. Nākamā nedēļā mēs atkal sa-

pulcēsimies, un es likšu statūtus priekšā.»

73.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 5. (17.) februāri (193. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58072). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

slobodskas pasta zīmoga.

1 DL, 1900, 3. nr., 5. janvārī, 18. nr., 24. janvāri, un MV, 1900, 2. nr.,

12. janvāri, 4. nr., 26. janvārī, pārdrukāja «Dūna-Zeitung» apskatu pair

MVM 1899. gadagājumu un cildinoši atsaucās par Raiņa un Aspazijas

tulkojumiem un oriģināldarbiem.
2 Šie pieci vārdi rakstīti latviski.

8 H. Kleista lugu «Heilbronas Kātiņa» Rīgas Latviešu teātris pirmo

reizi izrādīja 1900. gada 26. janvārī. DL publicēta Janča recenzija par

šo lugu: «Būtu bijis labāki, ka šī luga nemaz nebūtu parādījusies uz

mūsu skatuves; te tulkotājs [Fridols Fiidolīns] velti tērējis laiku un

pūles, tulkojot lugu, kura savu laiku jau sen pārdzīvojuse.,» (DL,

1900, 21. nr., 27. janvārī).
*

Rainis tulkoja vācu rakstnieka A. Nīmaņa romānu «Zelta nams».

1 Rainis divas reizes nedēļā pasniedza vācu valodu kādai iesācējai.
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74.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 6. (18.) februārī (194. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58078). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uziākstīšanas gads un vieta noteikta pēc
satura.

1 DL, 1900, 22. nr., 28. janvārī, nodaļa «Sīkais feļetons» publicēta

Smitu Jana sentimentāla skice «Atbalsts», Aspazija 1900, gada 3. (15.)
februāra vēstulē Rainim (58568) paskaidroja: «.. iznākusi ļoti muļķīga
lieta «Dienas Lapā». «Atbalstu» 22. nr. es nebiju lasījusi, un Zālītes

kdze jautāja, vai likt to. Nemaz nedomāju, ka viņš tādā mazā skicītē

ieliks iekšā kaut ko tik muļķīgu. Mēģināju «Vaļējās vēstulēs» [DL,
1900, 24. nr„ 31. janvārī] to atkal vērst par labu.»

2 Tēls N. Gogoļa satīriskajā poēmā «Mirušās dvēseles».
8 H. Ibsenam nav darba ar šādu nosaukumu.
* Šis vārds rakstīts latviski.

6 Aspazija 1900. gada 29. janvāra (10. februāra) vēstulē Rainim

(58561) ar humoru aprakstīja savu neizdevušos fotoattēlu.
6 Raiņa dzejolis «Ziedu sapņi»,
7 Šis vārds rakstīts latviski.

75.

Aspazijai
Slobodskā 1900. gada 9. (21.) februārī (197. ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58075). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pec

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Minētais Raiņa fotoattēls ievietots šī izdevuma 1. sēj,, 432. Ipp.
2 Šis vārds rakstīts latviski.

8 Divi vārdi rakstīti latviski,

4 R. Hamer linga romāns «Aspazija» un A. Nīmaņa romāns «Zelta

nams».

5 Skat. 72. vēstules 2. piezīmi.

76.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 10. (22.) februāri (198. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58076). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Šie septiņi vārdi rakstīti latviski.
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2 1899. un 1900. gadā D. Zeltiņš Rīgā izdeva «Alunāna Zobgaļa ka-

lendāru». Pēc konflikta ar A. Alunānu viņš nolēma izdot savu kalen-

dāru. «Vispārīgais Zobgaļa kalendārs» D. Zeltiņa apgādībā iznāca Rīgā

1901.—1905., 1909.—1914. gadā. Aspazija 1900. gada 1, (13.) februāri

Rainim rakstīja (58565): «Grāmatu tirgotāji jau sāk dzīt Tev pēdas.

Vakar atkal bija kāds Zeltiņš no Tērbatas ielas, kas vēlējās Tavu ad-

resi steidzīgā veikalnieciskā lietā. Tava slava jau piepilda visas ze-

mes ..»

8 Šie divi vārdi rakstīti latviski. Ā. Alunāna un D. Zeltiņa konflikts

atspoguļots DL nodaļā «Balsis iz publikas» (1900, 20. nr., 26. janvāri,
A. Alunāna raksts; 27. nr., 3. februārī, D. Zeltiņa raksts; 47. nr., 26. feb-

ruārī, — «Ādolfa Alunāna Zobgaļa Kalendāra lietā», A. Alunāna

raksts).
4 Šie divi vārdi rakstīti latviski.
6 Šī teikuma daļa rakstīta latviski.

6 Teksts pēdiņās rakstīts latviski.

7 Vācu laikrakstā «Duna-Zeitung», 1899, 292. nr., 29. decembrī, bija

atzinīga kritika par MVM, īpaši izcelts Raiņa un Aspazijas teicamais

tulkotāju talants, viņu lielais devums latviešu kultūrai. Raksta autors

nav minēts.

8
Domātas J. Kreicberga brošūras «Aspazija un mūsu kritika», kā

ari J. Jansona (Brauna) vēršanās — kā Rainim šķita — pret Aspaziju

rakstā «Ada Negri», «Saimnieču un zelteņu kalendārs 1897. gadam»,

33.—41. Ipp.
9 Skat. 79. vēstules 2. piezīmi.
10 Šis vārds rakstīts latviski.

ii, 12, is gļe divi vārdi rakstīti latviski.

77.

D. Zeltiņam
Slobodskā 1900. gada 11. (23.) februāri (202. Ipp.)

Vēstule rakstīta latviešu valodā (17143). Pirmpublicējums.

Datējums noteikts pēc satura: Rainis 1900. gada 11. (23.) februāra

atklātnē Aspazijai (58077) atzīmēja, ka saņēmis vēstuli no D. Zeltiņa

un, spriežot pēc šīs vēstules (17143), nekavējoties rakstījis atbildi.

78. /

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 12. (24.) februārī (203. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58079). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Šie trīs vārdi rakstīti latviski.
,



528

5 Divi vārdi rakstīti latviski.

8 Aspazija Raini šai laikā orientēja uz prozu — romānu, vēl nesa-

skatīdama, kādā literatūras žanrā vislabāk var izpausties Raiņa talants.

4 Skat. 74. vēstules 1. piezīmi.
5 Šie divi vārdi rakstīti latviski.

6 Šis vārds rakstīts latviski.

79.

A. Niedram

Slobodskā ap 1900. gada 12. (24.) februāri (206. Ipp.)

Vēstules uzmetums (17159). Pirmpublicējums. Datējums noteikts pēc

A. Niedras vēstules, uzmetumam izlietotās aploksnes, kuru Aspazija

sūtījusi Rainim un uz kuras ir Slobodskas pasta zīmogs — 1900. gada

7, janvāris, un 78. vēstules.

1 A. Niedras 1899. gada 20. decembra (1. janvāra) vēstule Rainim

(1249121). A. Niedra uzaicināja Raini atbalstīt mēnešrakstu «Austrums»

ar saviem sacerējumiem un tulkojumiem.
2 1896. gada jūnijā, augustā, decembrī un 1897. gada maijā A. Niedra

žurnālā «Austrums» publicēja garāku apcerējumu — «Aspazijas raksti»,

kurā apšaubīja dzejnieces māksliniecisko meistarību, uzskatot, ka līči

ar pievēršanos Jaunajai strāvai un sociālajām problēmām Aspazija ir

izsīkusi.

8 1899. gadā, tieši «Austruma» redakcijā nestrādādams, A. Niedra

vadīja žurnāla literāro nodaļu.

80.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 18. februārī (2. martā) (207. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58085, 57980). Tulko-

juma pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta

pēc satura.

i, 2,3 £>ivi vārdi rakstīti latviski,

4 Profesors Pēteris šmits, kas darbojās Ķīnā.

8 Aspazija 1900. gada 13. (25.) februārī rakstīja Rainim (58578): «At-

tiecībā uz oriģināldarbiem vajag apbruņoties ar spirgtu drosmi un

teikt: es tagad gribu rakstīt, kaut arī tur neiznāktu nekas ievērojams.

Bet, ja iesāk ar domu, ka nu es veikšu kaut ko ievērojamu, tad tiešām

neiznāk nekas, spalva un domas ir kā sastingušas. Bet es domāju, ka

palīdzēšu Tev ieaudzināt šo drosmi.»

6Te un turpmāk šinī vēstulē šie divi vārdi rakstīti latviski. ,
7 Ar sarkanu zīmuli atzīmēts H.
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Bf.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 19. februārī (3. martā) (214. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58086). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 1900. gada 12. (24.) februārī Aspazija Rainim rakstīja (58577), ka

notikšot deputātu sanāksme par rakstnieku sapulci un ka viņi gribot
aicināt Raini sastādīt statūtus rakstnieku biedrībai.

2 Domāts Dž. Bairona «Kains», kuru Rainis tulkoja E. Pīpiņa-Vizuļa

izdevumam. Aspazija 1900. gada 10. (22.) februāra vēstulē (58575)

ieteica Rainim pārtulkot tikai pirmo cēlienu, lai viņš sevi nepārpūlētu.
8 1900. gada 1. februārī Jelgavā sāka iznākt jauns žurnāls «Modes

Vēstnesis», kura «Literāriskā Feļetona» vadītājs bija J. Draviņš-Drav-
nieks. Rainis DL, 1900, 34. nr., 11. februārī, būs izlasījis, ka jaunais

laikraksts savu gaitu uzsāk ar ķengāšanos par citiem laikrakstiem.

«Modes Vēstnesis» jau savā 1. numurā uzbruka MVM.

82.

Āronu Matīsam

Slobodskā 1900. gada 20. februārī (4. martā) (215. Ipp.)

Vēstule rakstīta latviešu valodā (17207). Pirmpublicējums.

Vēstules uzrakstīšanas gads un datums noteikts pēc Raiņa 1900. gada
20. februāra (4. marta) vēstules Aspazijai (57980): «Kartīti šodien vēl

neesmu saņēmis, tādēļ rakstu tikai mazu vēstulīti ar diviem pieliku-

miem Aronam un Zālītēm.»

1 Te domāta rakstnieku sapulce 1900. gada 5. janvārī Rīgā. Skat.

72. vēstules 2. piezīmi.
2 Skat. 79. vēstules 2. piezīmi.
8 Lūcija — Aronu Matīsa meita, kura 1900. gada 17. janvārī palika

gadu veca (Aronu Matīsa 1900. gada 10. (22.) janvāra vēstule Rainim,

20945).
4 lepriekš minētajā vēstulē Āronu Matīss rakstīja, ka Rīga jūtama

finansu krīze. «Tā mans krievs — Aleksejevs — ierīkoja galdniecības

fabriku un iebāzis tajā jau ap 100000 rbļ., bet, ja fabriku grib sekmīgi

nodarbināt, — tad jāiebāž nu jau tur vēl labi lielāks kapitāls iekšā —

un kapitāli tagad dārgi — pat nemaz nav dabūjami!! Tā dažs var nākt

pie bankrota.»

5 Tai pašā vēstulē: «Būsi laikam arī jau dzirdējis, ka lielais Bisnieks

pagājušu vasaru (uz rudeni) ceļoja pa ārzemēm, ar jaunkundzi un brāli

kopā; vēlāk, atbraucis, apbraukāja atkal Krieviju. Kas viņam — ar kasi

viņam iet labi.»
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8 Tai pašā vēstulē: «Divi ierēdņi, Sīpols un Krūms, kas bija kasi

apzaguši par vairāk kā 7000 rbļ., izgāja laukā. Vēlāk gan tiesājās, tie-

sājās — bet līdz šim vēl nekas nav panākts no pretinieku puses, tādēļ
ka paši caur savu muļķīgu gļēvulību (īpaši P. Martinsona) lietu sa-

bojājuši.»

83,

O. Zēfeldei

Slobodskā 1900. gada 22. februārī (6. martā) (216. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules noraksta (85009). No-

raksta autors A. Birkerts. Vēstules atrašanās vieta nav zināma.

84.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 23. februārī (7. martā) (217. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58089). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Domāts V. Zālīša (Valda) raksts par H. Ibsena lugu «Kad mēs,

mirušie, mostamies» «Austruma» 1900. gada 2. burtnīcā.

2 P. Zālīte, redaktors.

8 Raini uztrauca tas, ka šīs lugas netika uzņemtas Rīgas Latviešu

teātra repertuārā.
4 H. Kleista luga «Heilbronas Kātiņa». Skat. arī 73. vēstules 3. pie-

zīmi.

6 Rainis, domājams, izlasījis autora S. rakstu «Stepermaņu Krustiņa

lugas», DL, 1900, 23. nr., 29. janvārī, kur teikts, ka «vēl šinī sezonā

uz kādas no Rīgas lielākajām skatuvēm tiks izrādīta luga «Mācītāja

meita»».

85.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 25. februārī (9. martā) (220. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58091). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 G. Hauptmaņa luga «Nogrimušais zvans» Raiņa tulkojumā jau

iepriekšējā sezonā tika iesniegta Latviešu teātra komisijai uzņemšanai

repertuārā. lestudēšana tika atlikta uz nākamo sezonu. Rīgas Latviešu

teātris šo lugu tā arī neizrādīja. 1903. gadā «Nogrimušais zvans» tika

iestudēts Jaunajā Latviešu teātrī.
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2 E Pīpiņš-Vizulis rakstā «Rīgas Latviešu teātris», DL, 1900, 39. nr.,

17. februārī, runā par seklo repertuāru, par to, ka maz tiek izrādītas

oriģināllugas, ir dārgas, bet nepiemērotas dekorācijas.
8 Teodors rakstā «Latviešu teātris», MV, 1900, 7. nr., 16. februārī,

pārmet, ka Rīgas Latviešu biedrības teātris nepulcina ap sevi spēcīgā-
kos latviešu dramaturgus, bet izrāda izklaidējošas lugas, kā, piemēram,

«80 dienās ap zemeslodi».

86.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 27. februārī (11. martā) (221. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58093). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Te domāts jaunstrāvnieks K. Šulcs, kuru 1897. gadā cara varas

iestādes arestēja un izsūtīja trimdā uz Vjatkas guberņu, Glazovas pil-

sētu. K. Šulcs sarakstījās ar Raini, stāstīja par savām literatūras stu-

dijām, dzīves apstākļiem Glazovā v. tml. RM ir saglabājušās 12 K. Šulca

vēstules Rainim, no 1899. līdz 1914. gadam. Raiņa vēstules nav atrastas.

Rainis šinī dienā saņēma viņa vēstuli (K. Šulca 1900. gada 25. februāra

vēstule, 124943).

87.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 11. (24.) martā (223. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58106). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1
Skat. 76. vēstules 3. piezīmi.

88.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 19. martā (1. aprīlī) (223. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58114). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 MVM, 1900, 2. nr„ 138. Ipp., zem Aspazijas tulkotā fragmenta no

«Viņa ķeizariskās majestātes ķeizara Nikolaja II Austrumu zemju ceļo-

juma», kurš beidzas ar dzejoli, iespiests F. Talina dzejolis «Salona» (par

sengrieķu dzejnieci Sapfo). Rainis otro vērtē kā ļoti vāju, salīdzinot ar

Aspazijas atdzejojumu.
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2
Te Rainis domājis J. Poruka dzejoli «Mīlestības dziesmas», MVM,

1900, 3. nr., 192. Ipp.
8 Šis vārds rakstīts latviski.

89.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 23. martā (5. aprīlī) (226. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58118). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
satura.

90.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 25. martā (7. aprīlī) (228. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58119). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Armēņu revolucionārs Ašots (Aleksandrs) Humarjans bija nome-

tināts uz trim gadiem Vjatkas guberņā. Viņš satikās ar Raini, stāstīja

latviešu dzejniekam par armēņu literatūru un mākslu, par savas dzim-

tenes likteni. «.. viņš ne vien daudz stāstīja par savu dzimteni un sa-

viem tautiešiem, bet uz manu lūgumu uzrakstīja garāku rakstu par

armēņiem un Armēniju, sevišķi par viņu vēsturi un literatūru» («Iz-

glītības Ministrijas Mēnešraksts», 1927, 10. nr., 250. Ipp.). Šie materiāli

ir pamatā Raiņa darbam «Visnelaimīgākā tauta un zeme».

2 Te Rainis runā par Aspazijas nodomāto lūgumraksta sacerēšanu

dzejā. Lūgumraksts būtu jāiesniedz iekšlietu ministram, lai panāktu

Raiņa pārvietošanu uz kādu dienvidu guberņu.

91.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada26. martā (8. aprīlī) (229. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58120). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 «Karalienes skūpsts», leģenda no F. f, 0., DLp, 1900, 58. nr.,

11. martā, 3.-4. Ipp. Tulkotājs nav minēts.

92. '

Aspazijai

Slobodskā 1900, gada 31, martā (13. aprīlī) (230. Ipp.)
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, Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58125). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga. ,

1 Aspazija 1900. gada 25. martā (7. aprīlī) atbildēja (58616), ka

Raiņa minētais ievads ir svītrots.

93. '

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 4. (!?.) aprīlī (231. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58129). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
satura.

1
Te domāts Atrpeta romāns «Turcijas atdzimšana». Rainis to ne-

pārtulkoja.
2 A; Humarjans. Skat. 90. vēstules 1. piezīmi.
8 «Ceļojuma atmiņas», DL, 1900, 68., 73., 74., 76., 83., 89., 104., 105.,

116., 117., 119., 220. un 225. nr.

4 Septiņi vārdi rakstīti latviski.

5 E. Miķelsone bija A. Deglava līgava.
8 DL, 1900, 64. nr., 18. martā, ir sludinājums, ka 18. martā mirusi

Emīlija Jākobsone.

94.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 10. (23.) aprīlī (234. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58135). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

95.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 11. (24.) aprīlī (235. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58136). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Te domāta Doras Stučkas pavadīšana uz ārzemēm 1894. gada ru-

denī (Aspazijas 1900. gada 30. marta vēstule, 58622).
2 Divi vārdi rakstīti latviski. lepriekš minētajā vēstulē Aspazija Rai-

nim rakstīja, ka H. Zālīte arī braukšot uz Pēterburgu, un ironizēja:

«Tas nu gan būs jauki! Vedīs atkal tantiņu no laidara pa marmora

trepēm uz augšu.»
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96.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 13. (26.) aprīlī (239. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58138). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
Slobodskas pasta zīmoga.

9?.

Aspazijai
Slobodskā 1900. gada 16. (29.) aprīlī (240. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58141). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

98.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 17. (30.) aprīlī (241. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58142). Tulkojuma

pirmpublicējums, Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Divi vārdi rakstīti latviski. Runa ir par advokātu V. Beķeri.

1900. gada 3. (16.) aprīlī Aspazija Rainim rakstīja (58627): «.. 250 rbļ.

viņam [P. Zālītēm] jāmaksā Bekeram kā izdevumus dziedāšanas svēt-

kiem. Bekers apgalvo, ka ir bijis daudz vairāk izdevumu. Ja viņš ar

to tiesāšoties, skandāls būšot vēl lielāks.»

2 Šis vārds rakstīts latviski.

8 Aspazija bija nodomājusi iesniegt Raiņa dzejoļus un humoristiskos

darbus iespiešanai P. Zālītes izdevumos, nevis D. Zeltiņa kalendārā.

4 Šie divi vārdi rakstīti latviski.

99.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 19. aprīlī (2. maijā) (246. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58144). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

100.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 20. aprīlī (3. maijā) (247. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58145). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.
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1 Te domāts Raiņa dzejolis «Nost vecpuišus! Lāsts, piecos pantiņos

salādēts no Dzejnieku Anniņas», kā atbilde dzejniecei Birznieku Lati-

ņai. Rainis nepamatoti jutās aizskarts un attiecināja uz sevi un Aspa-

ziju Birznieku Latiņas dzejoļus «Laimi pilnīgu jau...» un «Pesimisma

aizstāvim».

2 Sie seši vārdi rakstīti latviski.

101.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 22. aprīlī (5. maijā) (250. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58147). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

102.

Aspazijai
Slobodskā 1900. gada 28. aprīlī (11. maijā) (252. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (59149). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

103.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 29. aprīlī (12. maijā) (254. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58150). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 A. Plātess. Skat. 102. vēstuli,

104.

Aspazijai
Slobodskā 1900. gada 1. (14. maijā) (255. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58152). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

105.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 3. (16.) maijā (256. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58154). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura,
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1 Svētdien, 23. aprīlī (6. maijā), Rīgā Pilsētas teātrī rādīja vācu

komponista E. Humperdinka pasaku operu «Ansītis un Grietiņa» (1890).

Aspazija 24. aprīļa (7. maija) vēstulē Rainim (58646) rakstīja: «Pēcpus-

dienā aizgāju uz teātri, vienīgi lai redzētu pasaku mājiņu «Ansītī un

Grietiņā», un tur bija atvesti arī daudzi mazi puisīši. Tie skaļi runāja

un pavisam palaidnīgi rādīja ar pirkstiņiem. Viens sēdēja man priekšā,

gluži kā mans puisītis, tas man tik briesmīgi ķērās pie sirds, ka neva-

rēju valdīt asaras un aizgāju projām, pirms izrāde bija beigusies.»

106.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 4. (17.) maijā (259. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58155). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

107.

Aspazijai

Slobodskā 1900. gada 7. (20.) maijā (260. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58158). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

108.

J. Janševskim

Slobodskā 1900. gada augusta beigās vai septembra sākumā (261. Ipp.)

Vēstule rakstīta latviešu valodā (127717). Pirmpublicējums. Adresāts

un datējums noteikts pēc satura un pēc J. Janševska vēstules (21826).

1 J. Janševska vēstule Rainim no Liepājas 1900. gada 18. (30.) augustā

(21826). Vēstules autors izklāstīja savu nodomu kopā ar izdevēju

J. Ozolu izdot jaunu lirisku antoloģiju, kurā būtu ietverti latviešu dzej-

nieku oriģināldzejoļi, un lūdza Raini un Aspaziju atsūtīt savas «por-

trejas».
2 J. Janševska sastādītajā antoloģijā «Latviešu dzejas pagalms»

(1901) 203.—-207. Ipp. ievietoti astoņi Raiņa dzejoļi: «Agri no rīta»,

«Kalnā kāpējs», «Pazudušais dēls», «Vajga! vajga!», «Vēl ziema», «Kopš

garas mūžības», «let dienas», «Vēls vakars». 203. Ipp. ievietotā īsā

dzejnieka biogrāfija ir kļūdaina.

109.

P. Gailītim

Slobodskā 1900, gada decembra sākumā (262, Ipp.J
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Latviešu valodā rakstītas vēstules melnraksts (127839). Pirmpublicē-

jums. Vēstules uzrakstīšanas datējums noteikts pēc P. Gailīša 1900. gada

25. novembra (7. decembra) vēstules Rainim (21825). Pasts no Rīgas

Slobodskā nokļuva aptuveni pēc 7—9 dienām.

1 Rainis no vācu valodas tulkoja V. Šekspīra traģēdiju «Karalis

Līrs». Izdota Rīgā 1900. gadā, Derīgu grāmatu nodaļas apgādā.

110.

J. Janševskim

Slobodskā 1900. gada beigās (262. Ipp.)

Vēstule rakstīta latviešu valodā (17178). Pirmpublicējums LM I,

78. Ipp.
1 Krājums «Heines dzeja», J. Janševska tulkojumā, iznāca 1900. gadā

Liepājā.

J. Janševskis 1900. gada 25. oktobra (6. novembra) vēstulē Rainim

(21827) rakstīja: «Tā kā Jūs daudz nodarbojaties ar tulkošanu un varat

šai ziņā uzrādīt tiešām teicamus panākumus, tad izsūtu Jums šodien

arī kādu krājumiņu no saviem Heines tulkojumiem. Sie tulkojumi gan

pieder pie maniem vispirmajiem (tulkoti pa lielākai daļai 1884. gadā)

un nevar viscauri saukties par labiem; tomēr dažs tur arī pietiekoši

izdevies, un Jums laikam patiksies ar tiem iepazīties.»

111.

O. Zēfeldei

Slobodskā 1901. gada 19. februārī (5. martā) (263. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules noraksta (85009). No-

raksta autors A. Birkerts, Vēstules atrašanās vieta nav zināma. Tulko-

juma pirmpublicējums.

1 Divi vārdi aiz kola rakstīti latviski. Ja izsūtītais bija augstdzimu-

šais, viņam pienācās valsts pabalsts. Rainis uzsvēris, ka viņš cēlies no

zemnieku kārtas. Dzejnieks dabūja pabalstu tāpēc, ka viņam bija aug-

stākā izglītība.
2

Rainis interesējies par laikrakstu «Vārds», kurš sāka iznākt Rīgā

tikai 1901. gada 1. jūnijā, latviešu un krievu valodā. Redaktors un iz-

devējs — advokāts J. Klāviņš.
8 JēkabsKovaļevskis kopā ar dzīvesbiedri OlguKovaļevsku 1896.gadā

iesaistījās jaunstrāvnieku kustībā. 1897. gadā viņš tika apcietināts, bet

pierādījumu trūkuma dēļ pēc pāris mēnešiem atbrīvots. 1899. gadā

J. Kovaļevskis kopā ar latviešu sociāldemokrātiem J. Ozolu, J. Trei-

niani un K. Zuti nodibināja Rīgas sociāldemokrātisko organizāciju.

1900. gada 2. (15.) aprīlī Kovaļevsku dzīvoklī tika noorganizēta lat-
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viešu sociāldemokrātu (pārstāvji —- J. Ozols, K. Zutis) tikšanās ar

V. I. Ļeņinu, lai vienotos par sadarbību laikraksta «Iskra» transportē-
šanā caur Latviju uz lekškrieviju. J. un O. Kovaļevski aktīvi iesaistī-

jās šajā darbā. 1900. gada oktobrī J. Kovaļevski arestēja, apsūdzot ne-

legālās literatūras saņemšanā un izplatīšanā. 1901. gada pavasarī viņu

izslēdza no Rīgas Politehniskā institūta un kopā ar sievu izraidīja no

Baltijas. Viņi apmetās Vitebskā, kur nodzīvoja nepilnu gadu, turpinā-

dami revolucionāro darbību tur strādājošo latviešu tekstilnieku vidū.

Rīgas sociāldemokrātiskās organizācijas vadība ieteica Kovaļevskiem

braukt uz ārzemēm, lai tur organizētu nelegālās literatūras pārsūtīšanu

uz Krieviju. 1902. gada sākumā J. un O. Kovaļevski devās uz Vāciju,
kur sākumā apmetās Berlīnē, bet vēlāk Karlsruē. 16 gadus Kovaļevsku

ģimene pavadīja emigrācijā (dažādās vietās), vadot nelegālās literatū-

ras un vēlāk arī ieroču pārsūtīšanu uz Latviju. (Skat. Dūma L. Profesio-

nālu revolucionāru ģimene. — Grām.: Ceļa cirtēji. R., 1982, 238.—

243. Ipp.)
4 Šis teikums rakstīts latviski. Gadsimta sākumā laikrakstos bieži

tika ievietoti visdažādākā satura sludinājumi.

U2.

Aspazijai
Slobodskā 1901. gada 3. (16.) martā (265. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58159). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Pēc Aspazijas pirmās viesošanās Slobodskā (no 1900. gada maija

līdz 1901. gada 24. februārim) Rainis atkal sāka saņemt no viņas vēs-

tules.

2 Slobodskā Rainis tulkoja franču rakstnieka A. Miržē romānu «Skati

iz čigānu dzīves».

8 D. un P. Stučkas.

4
Deviņi vārdi aiz kola rakstīti latviski.

113.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 6. (19.) martā (267. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58160). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, datums un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 Faktiski — 1120.
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2 D. un P. Stučkas. P. Stučkām jau no studiju laikiem druknā

auguma dēļ bija iesauka «Resnais».

8
Mihails Peress — sudrablietu meistars, sociāldemokrāts. Publicējies

presē. Izsūtīts no Kalugas uz Slobodsku uz trim gadiem — no 1899. gada

augusta līdz 1902. gada augustam.

Uz Vjatkas guberņu izsūtītie revolucionāri bija apsūdzēti valsts no-

ziegumā un atradās policijas tiešā uzraudzībā.

4 Rainis lūdz Aspaziju apmeklēt viņa mirušās māsas kapavietu.

114.

Aspazijai
Slobodskā 1901. gada 9. (22.) martā (268. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58163). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, datums un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 Faktiski — 1117.

2 Jekaterina Petuhova — mājskolotāja. Izsūtīta no Saratovas uz Slo-

bodsku uz trim gadiem — no 1899. gada decembra līdz 1902. gada

decembrim.

3 F. Sillera «Zvana dziesmu» Rainis netika pārtulkojis.

115.

Aspazijai
Slobodskā 1901. gada 11. (24.) martā (269. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58165). Tulkojuma

pirmpublicējums Atklātnes uzrakstīšanas gads, datums un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 Faktiski — 1115.

116.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 12. (25.) martā (269. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58166). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, datums un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 Faktiski — 1114.

2 E. Brūnam piederēja grāmatu un mākslas izstrādājumu veikals

Rīgā, Tirgoņu ielā 15. Tur varēja pasūtīt grāmatas ar piegādi uz mā-

jām. Aspazija un Rainis mēdza izmantot šos pakalpojumus.
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117.

Aspazijai
Slobodskā 1901. gada 13. (26.) martā (270. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58168). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
satura.

1 Tēls Raiņa lugā «Pusideālists».

2 Dr. A. Skuja, speciālists kuņģa un zarnu slimībās, pieņēma pa-

cientus Āgenskalnā, Meža ielā 4. Aspazija nereti bija spiesta izmantot

viņa palīdzību.
8 Šis vārds rakstīts latviski.

4 R. Blaumaņa atdzejojumā bija publicēts J. V. Gētes dzejolis «Ce-

ļinieka nakts dziesma», MVM, 1901, 3. nr., 194. Ipp.
5

Runa ir par Aspazijas apceri «Zorž Sand. Literārisks apskats»,

MVM, 1901, 4. nr., 272.-279. Ipp.; 5. nr., 325.-327. Ipp.; 6. nr..

459.-464. Ipp.

118.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 15. (28.) martā (273. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58169). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

Rainis te domājis G. Hauptmaņa darbus.

2
Dzīve un dzeja. Antoloģija. Sast. Plūdonis. Jelgava, 1900.

119.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 16. (29.) martā (274. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58171), Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 lespējams, domāts Aspazijas apcerējums «Moriss Meteriinks» (DL,

1901, 261. nr., 15. novembrī, 262. nr., 16. novembrī).

120; , :, ■

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 18. (31.) martā (275. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58173). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.
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121.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 21. martā (3. aprīlī) (276. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58176). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Brinkai Rīgā, Troņmantnieka bulvārī 31 (tagad Raiņa bulvārī) pie-

derēja privāts darba apgādāšanas birojs, ar kura starpniecību varēja
sameklēt bērnu audzinātājas, mājskolotājas, saimnieces vietu. Turklāt

pie Brinkas varēja paēst labas pusdienas. Šo pakalpojuma veidu izman-

toja Aspazija, arī R. Blaumanis.

2 Nikolajs Sokolovs — Kijevas universitātes students. Izsūtīts uz

Slobodsku uz trim gadiem — no 1899. gada jūnija līdz 1902. gada

jūnijam. Slobodskā N. Sokolovs dzīvoja kopā ar savu ģimeni. Viņa

sieva Serafima Slobodskas zemstes pārvaldē izpildīja rakstu darbus.

122.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 23. martā (5. aprīlī) (278. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58178). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Šo nodomu Rainis nerealizēja. 1922. gadā viņš vēlreiz atgriezās

pie šīs ieceres, bet pārtulkoja no «Dievišķās komēdijas» tikai 12 rindas

(skat. šī izdevuma 8. sēj., 467. un 590. Ipp.).

123.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 31. martā (13. aprīlī) (280. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58185). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 lespējams, te domāta R. Blaumaņa aiziešana no P. Zālītes vadīta-

jiem izdevumiem. Skat. arī šīs vēstules 4. piezīmi.
2

Aspazija 1901. gada 19. marta (1. aprīļa) vēstulē (58675) Rainim

rakstīja: «.. zeme priekš mums nav neauglīga, lai iegūtu publiku. Lie-

kas, es jau rakstīju, ka tad, kad es vasarā braucu projām, esot gribē-

juši rīkot mums veltītu izrīkojumu, domājuši, ka mēs ļoti maz nopel-

nām. Vidiņš un Gruzītis esot skrējuši pie visām biedrībām, un visi

spēki, izņemot Latviešu teātri, labprāt piedalījušies, pat Zvārgulis un

Duburs, Diviem tik inteliģentiem cilvēkiem kā mēs taču nevarot ļaut
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bojā aiziet. Vidiņš esot sitis uz galda un kliedzis: «Pliekšāns ir un

paliek latviešu pirmais un apdāvinātākais dzejnieks!» Tomēr neviena

biedrība neesot bijusi ar mieru, un tagad jau arī it nekas vairs nav

rīkots.»

8 Šis vārds rakstīts latviski.

4 Vairāki pazīstami rakstnieki — J. Poruks, R. Blaumanis, T. Zei-

ferts, K. Barons, Plūdonis v. c. — «Baltijas Vēstnesī», 1901, 66. nr.,

21. martā, un 68. nr., 23. martā, publicēja paziņojumus, ka viņi atsakās

strādāt P. Zālītes vadītajos izdevumos «Mājas Viesī», «Mājas Viesa

Mēnešrakstā» un «Dienas Lapā», jo tajos visu nosakot «veikalniecisks

aprēķins», pēdējā laikā tie neesot aizstāvējuši tautas intereses. Rīgas

pilsētas domes vēlēšanās P. Zālītes rediģētie izdevumi atbalstīja vācu

aprindas. Aspazija 1901. gada 29. marta (11. aprīļa) vēstulē (58682)

Rainim rakstīja: ««Baltijas Vēstneša» patrioti tagad «Dienas Lapai» esot

droši piesprieduši nāvi.. «Vēstnesis» nav taupījis nevienu summu un

nopircis Poruku, Blaumani un gandrīz visus pārējos. Tie «Vēstnesī»

atklāti paziņojuši, ka viņi vairs nedarbošoties Plātesa laikrakstos. .. Es

sacīju, ka man vēl nav iemesla atkāpties un Tev tāpat,» DL, 1901,

7i. nr., 27. martā, rakstā «Atklātībai par godu» J. Vidiņš, A. Degīavs

v. c. «Mājas Viesa» un «Dienas Lapas» redakciju locekļi paziņoja:

«Mēs arī uz priekšu paliekam uzticīgi mūsu avīzes principam visās

lietās piekopt atklātu kritiku. Katram savā nodaļā mums

ir bijušas pilnīgi svabadas rokas, un pēc savas sirds labākās apziņas

mēs esam ievērojuši savas tautas labumu un to arī uz priekšu ievēro-

sim.» K. Balodis savā «Paskaidrojumā», DL, 1901, 71. nr., 27. martā,

atbalstīja P. Zālīti un viņa izdevumus, atspēkojot tiem izteiktos pār-

metumus.

6 Šie četri vārdi rakstīti latviski.

* Domājams, Rainis lasījis laikraksta «Balss», 1901, 11. nr., 14. martā,,

nodaļā «Grāmatu galds» rakstu, kur bija minētas jaunākās Rīgā izdo-

tās grāmatas, kā, piemēram, «Viljama Šekspīra «Karalis Līrs». Traģē-

dija piecos cēlienos. Tulkojis Rainis. Rīgā, 1900. g. Apgādājusi Rīgas

Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļa. Maksa 30 kap. [..] Ka Šek-

spīra raksti pa daļām iznāk arī mūsu valodā, jāpateicas Derīgu grā-

matu nodaļai un mūsu cienījamiem tulkiem vienādā mērā.

Raiņa tulkojumu var apzīmēt par labi izdevušos, tā ka tas var cie-

nīgi blakus stāties Adamoviča tulkojumam. Tikai nevaru piekrist da-

žiem jaundarinātiem vārdiem. Pievedīšu še dažus piemērus: «nedz kāda

laža» (ruchlos Thun), 13. 1. p., «Tik grīni apspiež veco karali», 56. 1. p.,

«Cik niecīgs šķiet «mans vārgs»» (Kummer), 70. 1. p., «Karogiem plan-

doties (plivinoties)», 99. 1. p., «Ko jūs nākat uz jundījumu (Aufruf)?»,

106. i. p. Jaunu vārdu darināšana nav ļauna, dažreiz pat nepieciešama,

bet jaunie vārdi jāatvasina no latviešu jeb leišu vārdu saknēm, kā to

redzam pie Kronvalda jaundarinātiem vārdiem.»
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Rakstam pievienota arī īpaša piezīme par valodas bagātināšanu: «Ne-

pazīdami visu latviešu valodas bagātību un visu vārdu kuplu krājumu,

mēs bieži maldāmies, satikdami kādu mums vēl nedzirdētu vārdu un

domādami, ka tas pieder pie jaundarītiem. Bieži vien izrādās, ka tas

tā nava un ka par jaundarītu domātais vārds ir vecvecais latviešu va-

lodas piederums, kas vai nu kādā vidū nebija, vai arī zināmai perso-

nai nebija pazīstams. Ja ņemsim, piemēram, Ulmaņa «Latviešu vārd-

nīcu» rokā, tad uziesim tur daudz vārdu, kas ne katram no mums pa-

zīstami. Ka tie nava jaundarīti, to pierāda jau tas apstāklis, ka laba

daļa no tiem jau atrodas Stendera vārdnīcā. [..] Te nu rodas katram

latviešu valodas cienītājam un it sevišķi latviešu rakstniekam svēts

pienākums šos nomaļā atstātos vārdus atkal gaismā celt un caur to

latviešu valodu kuplināt. Cik esam ievērojuši, tad pēdējā laikā mūsu

cienītie rakstnieki Rainis un Aspazija to darījuši. Tikai būtum vēlēju-

šies, ka viņi tādiem vārdiem, kurus viņi domātu ne par vispāri pazīs-

tamiem, piespraustu kādu izskaidrojumu klāt piezīmes veidā.»

Rakstam ir paraksts: Redakcija. «Balss» redaktors bija A. Vēbers.

7 Šis vārds rakstīts latviski.

124.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 2. (15.) aprīlī (284. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58187). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Mihails Gords — Pēterburgas Tehnoloģiskā institūta students. Izsū-

tīts uz Slobodsku uz četriem gadiem — no 1900. gada oktobra līdz

1904. gada oktobrim. ,

2 Kā tas redzams no 1901. gada jūlija vēstulēm, Rainis bija nodo-

mājis braukt uz Vjatku pie gubernatora, bet steidzamo darbu dēļ šis

brauciens tika atlikts. Turklāt braucienam bija vajadzīga speciāla at-

ļauja, ko tik viegli nevarēja dabūt.

125.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 3. (16.) aprīlī (285. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58188). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Tēls Raiņa lugā «Pusideālists».
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* *

126,

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 6. (19.) aprīlī (286. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58191). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Aleksandrs Spicins — Pēterburgas Tehnoloģiskā institūta students.

Izsūtīts uz Slobodsku uz četriem gadiem — no 1898. gada decembra

līdz 1903. gada decembrim.
2 Skat. 123. vēstules 4. piezīmi.
8 Rainis un Aspazija P. Zālītes vadītos izdevumus pamatoti uzska-

tīja par progresīvākiem, salīdzinot ar «Baltijas Vēstnesi», tādēļ vini

atbalstīja «Dienas Lapu», «Mājas Viesi» un sevišķi «Mājas Viesa Mē-

nešrakstu». Skat. arī nākamo Raiņa vēstuli.

127.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 7. (20.) aprīlī (287. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58192). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 H. Zālīte piedāvāja Aspazijai vadīt «Dienas Lapas» beletristikas

nodaļu. Aspazija piedāvājumu pieņēma. Laikā, kad dzejniece uzturējās

Slobodskā, minēto nodaļu vadīja R. Blaumanis (skat. Aspazijas 1901. gada

29. marta (11. aprīļa) vēstuli Rainim, 58682).
2 P. Zālīte kopā ar K. Balodi un A. Balodi 1900. gada 12. oktobrī

uz 18 gadiem iznomāja Jēkabmuižu, kas atradās Jēkabnieku pagastā,

18 km no Jelgavas, lai, pamatojoties uz zinātniskām zemes apstrādā-

šanas metodēm, tur ierīkotu priekšzīmīgu saimniecību ar izmēģinājuma

laukiem. «Baltijas Vēstnesis» šo P. Zālītes pasākumu izsmēja.

Aspazija vasarās brauca uz Jēkabmuižu atpūsties. 1901. gada

4. (17.) jūnijā viņa vēstulē Rainim (58742) rakstīja: «Šeit ir klusums,

vientulība un puķu smarža. Liels, skaists dārzs, muiža atrodas pie

upes..»

8 Te domāts grāmatizdevējs Pēteris Bērziņš.
4 Citāts rakstīts latviešu valodā. Skat. Zvārguļu Edvarda 1901. gada

24. marta (6. aprīļa) vēstuli Rainim, LM, 11, 217. Ipp,

128.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 8. (21.) aprīlī (290. Ipp.)
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Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58193). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga,

1 Faktiski — 11. marta.

2 Skat. 123. vēstules 4. piezīmi.

129.

Aspazijai
Slobodskā 1901, gada 1?. (30.) aprīlī (291. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58202). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
Slobodskas pasta zīmoga.

1 Aspazija savā «Paskaidrojumā», DL, 1901, 79. ar„ 1. aprīli, pievie-

nojās to «Dienas Lapas» līdzstrādnieku viedoklim, kas palika strādāt

pie P. Zālītes, un beigās rakstīja: «[.. ] Mani uzskati par morālisku

pienākumu un dūšību ir nevis kritiskā brīdī bikli atstāt to, pie kura

līdz šim esam strādājuši un turējušies, un pieslieties uzbrucējiem, kuri,

salasījušies lielā barā, nekrietni uzbrūk vienai vienīgai personai, bet

taisni izturēt pie tās, ko es ari esmu apņēmusēs darīt pat tad, kad man

nebūtu tādu cienījamu līdzbiedru, kādi jau man pa priekšu līni lapā

apliecinājuši savu uzticību, un kad es no visiem paliktu uz savas vie-

tas vienīgā un pēdējā!

Aspazija (Elza Pliekšān).»
2 Nikolajs Ponomarjovs — Pēterburgas universitātes students. Izsū-

tīts no Novgorodas uz Slobodsku uz trim gadiem — no 1898. gada de-

cembra līdz 1901. gada decembrim.

130,

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 19. aprīlī (2. maijā) (292. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58204). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 «Baltijas Vēstnesi», 1901, 80. nr., 9. aprīlī, anonīmā rakstā «Vēl

viena «Dienas Lapas» pabalstītāja» Aspazijai tika pārmests, ka viņa

esot iesēdusies «siltā vietā» un ka «Dienas Lapā» noklusējusi par dom-

nieku vēlēšanām.

Aspazija uz to atbildēja, DL, 1901, 81. nr., 10. aprīlī, ka viņa nupat

atgriezusies dzimtenē un par vēlēšanām nav bijusi informēta un ka

beletristikas nodaļa vienmēr bijusi viņas pārziņā, R. Blaumanis viņu

tikai aizvietojis viņas prombūtnes laikā.
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* Rīgas Latviešu biedrības literatūras fonds piešķīra 100 rbļ. lielu

godalgu A, Niedram par romānu «Līduma dūmos» un tikpat lielu god-

algu Rainim un Aspazijai par klasiķu darbu tulkojumiem (DL, 1901,

83, nr., 12. aprīlī).

131.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 23. aprīlī (6. maijā) (294. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58207). Tulkojumi

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
satura. Vēstulei pievienoti divu fragmentu tulkojumi no A. Birkerta

noraksta vācu valodā (138920, 138919). Fragmentu atrašanās vieta nav

zināma. Uz norakstiem ir A. Birkerta atzīme: «No vēstules 23. IV 1901.»

1 Te domāts krievu rakstnieka E. Uhtomska apraksts «Viņa ķeiza-
riskās majestātes ķeizara Nikolaja II Austrumu zemju ceļojums», kas

Aspazijas un Raiņa tulkojumā bija publicēts MVM, 1899, 1.—12. nr.

8
Aspazija 1901. gada 13. (26.) aprīļa vēstulē (58695) lūdza Raini,

lai viņš atsūta savus dzejoļus. «No dzejolīšiem sūti tikai šurp: 1) «Grūn-

goldiges Haar — es war»; 2) «Auf Dich hab irb mein Genie gebaut»;

3) Wie mūde VVolkenstreifen»; 4) «Gebt mir mein Lieb zurūck»; 5) «Aus

dem Leibe mocht ich die Seele ausspeien».» Aspazija bija nodomājusi
biedrībā «Auseklis» nolasīt Raiņa dzejoļus.

8 Runa ir par Raiņa dzejoli «Zelta tvaiks», kas sacerēts Liepājas

cietumā 1897. gadā un vēlāk pārstrādāts.

132.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 24. aprīlī (7. maijā) (298. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58208). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga,

133.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 26. aprīlī (9. maijā) (299. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (53210). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

134.

Aspazijai

Slobodskā 1901, gada 27. aprīlī (10. maijā) (300, Ipp.)
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Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58211). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Atturības biedrība «Auseklis» 17. aprīlī rīkoja literāru vakaru ar

Aspazijas piedalīšanos. Dzejniece lasīja Raiņa dzejoli «Jauna gadusim-

teņa nakts domas».

2 DL, 1901, 88. nr., 18. aprīlī, bija rakstīts: «Jaunais ģeniālais dzej-

nieks J. Rainis pēc klasiķu tulkošanas, caur kuru tas latviešu dzejā un

valodā lauzis jaunus ceļus, laidis arī klajā kādus no saviem oriģināl-

ražojumieni.»
3 Te domāta Aspazijas apcere «Latviešu lirika dažādos laikmetos»

(MVM, 1901, 7. nr., 492.-497. Ipp.),

135.

Aspazijai
Slobodskā 1901. gada 29. aprīlī (12. maijā) (302. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58213). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

136.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 1. (14.) maijā (303. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (127960). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

137.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 2. (15.) maijā (304. ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58215). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Atturības biedrības «Auseklis» izsludinātā lugu konkursa žūrijas

komisijā bija J. Asars, J. Duburs, G. Ķempels, A. Liepiņš, F. Mierkalns,

V. Zālītis un L. Skujeniece (MV, 1901, 18. nr., 2. maijā).

138. .

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 3. (16.) maijā (305. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58216). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.
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1 Te domāts Raiņa dzejolis «Bula laiks», tā I un II daļa sacerētas

cietumā 1897. gadā, 111 daļa, iespējams, uzrakstīta Slobodskā, kad redi-

ģētas arī I un II daļa. Pirmpublicējums MVM, 1901, 6. nr., 464. Ipp.,

ar virsrakstu «Sloga laiks».

139.

Zvārguļu Edvardam

Slobodskā 1901. gada 4. (17.) maijā (306. Ipp.)

Vēstule rakstīta latviešu valodā (52170). Pirmpublicējums.

1 Uz lēģera (barbarisms, no vācu vai.) — krājumā.
2

«Burtnieka» 1. gadagrāmatā (Rīga, 1901) bija publicēti tikai seši

Raiņa dzejoļi: «Lauztās priedes» (19. Ipp.), «Jaunais spēks» (68. Ipp.,

ar virsrakstu «Infragibilis»), «Zilganas dzirksteles» (79. Ipp.), «Jā,

riet...» (85. Ipp.), «Priecīgiem ļaudīm» (86. Ipp.), «Patiesa dzīve»

(110. Ipp.).
3 Te domāts krājums «Dzejas pūrs».
4 Runa ir par «Zvārguļa Zobgaļa kalendāru».

140.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 5. (18.) maijā (307. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58218). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1
Aspazija 1901. gada 28. aprīļa (11. maija) vēstulē (58709) Rainim

rakstīja: «.. arī Dermanis bija atnācis man lūgt, lai es iedodot biogrā-

fiskās ziņas un kādus materiālus no Tevis, viņš Zinību komisijā gribot

lasīt par liriku (par Tevi, mani, Veidenbaumu un Zvārguli).»
2 īsu prologu «Pusideālistam» uzrakstīja pats Rainis un 22. maijā

(4. jūnijā) nosūtīja to Aspazijai. Skat. arī 148. vēstuli.

8
Sākot ar vārdu «Līga», teksts līdz šai vietai rakstīts latviski,

141.
; '

.

-
"

:; - .
Aspazijai
Slobodskā 1901. gada6. (19.) maijā (312. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58219). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, datums un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 Skat. 137. vēstuli un tās 1. piezīmi.
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Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 7. (20.) maijā (313. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58220). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

143.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 11. (24.) maijā (314. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58224). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Sie divi vārdi rakstīti latviski.

2 Gleznotājs Sēnbergs — Aspazijas paziņa, kurš jau agrāk bija gri-

bējis gleznot Aspazijas un Raiņa portretus. «Dienas Lapas» ekspedīcijas

telpās vairākas reizes bija izstādīti viņa darbi (arī Aspazijas portrets).

DL, 1901, 97. nr., 30. aprīli, ir raksts «Jauns mākslenieks», ar pa-

rakstu Rs.

144.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 12. (25.) maijā (316. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58225), Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Raiņa dzejolis «Mīlas dvēsele»,

145.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 15. (28.) maijā (317. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58228). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Domājams, Rainis lasījis J. Asara negatīvo kritiku par R. Blaumaņa

lugu «No saldenās pudeles» (DL, 1901, 103. nr., 7. maijā).

146.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 16. (29.) maijā (318. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58229). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

549
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1
Rīgas Latviešu teātris P. Ozoliņa beneficē 1901. gada 6. maijā

izrādīja R. Blaumaņa joku lugu «No saldenās pudeles».
2 Te Rainis domājis savus tulkojumus — G. Hauptmaņa «Nogrimušo

zvanu», H. Ibsena «Svētkus Solhaugā» un V. Šekspīra «Karali Līru».

147.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 18. (31.) maijā (319. ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58231). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
Slobodskas pasta zīmoga.

148.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 21. maijā (3. jūnijā) (320. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58234). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Domājams, Raioa dzejolis «Bula laiks».

2 Te Rainis atzīst, ka prologs lugai «Pusideālists» nav izdevies tā,

kā bija iecerēts. Skat. arī 140. vēstuli.

149.

A.spazijai
Slobodskā 1901. gada 2. (15.) jūnijā (321. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58245). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura,

1 Runa ir par Aspazijas apceri «Latviešu lirika dažādos laikmetos».

Aspazija bija lūgusi Rainim padomu, ko darīt — vai publicēt to «Die-

nas Lapā», vai arī vispirms nolasīt Zinību komisijas priekšlasījumos

un pēc tam iespiest «Mājas Viesa Mēnešrakstā». Dzejniece apceri no-

lasīja 1901. gada 14. (27.) jūnijā Zinību komisijas vasaras sapulcēs.

Aspazija runāja par Raini kā «Fausta» tulkotāju un vispār jaunu parā-

dību latviešu lirikā. Šis referāts tika publicēts MVM, 1901, 7. nr.,

492.-497. Ipp.

2 Cenzors.

8 Raiņa dzejolis «Mīlas dvēsele».

150. ,

Aspazija!
Slobodskā 1901, gada 8. (21.) jūnijā (324. Ipp.)
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Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58251). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Raiņa atdzejojumā H. Heines «Vergu kuģis» publicēts MVM, 1901,

8. nr., 606.—607. Ipp.

151.

Aspazijai
.Slobodskā 1901. gada 9. (22.) jūnijā (325. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58252). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

152.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 14. (27.) jūnijā (326. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58257). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 Skat. 149. vēstules 1. piezīmi.
2 Nikolajs Meļņickis — grāmatsējējs. Izsūtīts no Tveras guberņas uz

Slobodsku uz četriem gadiem — no 1898. gada aprīļa līdz 1902. gada

aprīlim.

153.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 15. (28.) jūnijā (327. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58258). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 «Iz Gētes jaunām dienām».

2 Sakarā ar palikšanu pie P. Zālītes vadītajiem izdevumiem Rainis

gaidīja uzbrukumus. Skat. arī 123. vēstules 4. piezīmi.

154.

Aspazijai
Slobodskā 1901. gada 17. (30.) jūnijā (328. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58260). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc satura.
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1 Luga «Pusideālists» MVM netika publicēta. Tā iznāca atsevišķā
izdevumā 1904. gadā.

2 Šie trīs vārdi rakstīti latviski.
3 Nav izdevies atrast Aspazijas vēstuli Rainim, kur par to būtu

runāts.

4 T. Zeiferta sakārtotajā almanahā «Jauna Raža» Raiņa dzejolis
«Jauna gadusimteņa nakts domas» nav ievietots.

5
««Slepenās vecenes» pirmais izbraukums» —- Aspazijas satīrisks

dzejojums par Rīgas Latviešu biedrības vadoņiem (MVM, 1901, 6. nr.,

478.-480. Ipp.).

155.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 21. jūnijā (4. jūlijā) (333. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58264). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 Skat. 149. vēstules 1. piezīmi. Aspazija 1901. gada 13. (26.)—17.

(30.) jūnija vēstulēs (58752, 58753, 58754, 58755, 58756) sīki aprakstīja

Rainim Zinību komisijas vasaras sapulču priekšlasījumu norisi, lielo

atzinību, kādu izpelnījušies abi dzejnieki, sevišķi Rainis: «Šodien nu

bija tā lielā cīņa, un Tu esi atzīts tā kā neviens. [..] tiklīdz bija runa

par dzeju, tā sumināja Tevi, piemēram, pagājušā gadsimta sasniegumi,

«Fausts», pārējie tulkojumi un Tavi oriģināldzejoļi. .. Ļaudis no publi-

kas man teica, lai es Tev izsakot viņu jūtas, lai Tavi dzejoļi kļūstot

arvien skaistāki» (Aspazijas 1901. gada 14. (27.) jūnija vēstule, 58753).
2 lepriekš minētajos priekšlasījumos par pesimismu lirikā runājis

V. Dermanis. «Par mums abiem viņš sacīja tā: «Bet tagad es runāšu

par tiem lielākajiem un spējīgākajiem latviešu talantiem,» un ļoti jauki

runāja par Tevi un mani arī.. un nobeidza ar Tavu «Lauztās priedes».

Publika ļoti aplaudēja. Līdz tam nevienā priekšlasījumā netika aplau-

dēts» (Aspazijas 1901. gada 13. (26.) jūnija vēstule, 58752). A. Ķēniņš

V. Dermani vēl atbalstījis un pierādījis, ka Raiņa «pesimisms izejot

tieši uz optimismu, uz aizturētu spēku», un nobeidzis ar Raiņa dzejoli
«Un tālāk garu jutu». A. Ķēniņa minētais Raiņa dzejolis, domājams,
ir «Jaunais spēks», kas publicēts MVM, 1901, 6. nr., 407. Ipp., ar virs-

rakstu «Gars». V. Dermaņa referāts «Pesimisms dzejā, sevišķi latviešu

lirikā» publicēts MV, 1901, 30.—36. nr., 25. jūlijā —5. septembrī.

156.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 27. jūnijā (10. jūlijā) (334. Ipp.)
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Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58270). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 Aspazija 1901. gada 14. (27.) jūnija vēstulē (58753) rakstīja, ka

Zinību komisijas vasaras sapulcēs mācītājs K. Kundziņš runājis par

Raini. K. Kundziņa referāts «Stāvoklis rakstniecībā un mākslā» publi-

cēts «Austrumā», 1901, 7. nr., 636.-639. Ipp.

2F. Trasuna referāts publicēts BV, 1901, 133.—135. nr., 15.—18. jū-

nijā, ar virsrakstu «Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas vasaras

sapulces 13. un 14. jūnijā». v

3 Raiņa dzīvokļa saimniece Slobodskā.

157.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 30. jūnijā (13. jūlijā) (335. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58273). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 Domāta atturības biedrības «Auseklis» konkursa lugu godalgošana.
2 Šis vārds šeit un nākamajā teikumā rakstīts latviski.

158.

Aspazijai
Slobodskā 1901. gada 3. (16.) jūlijā (335. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58277). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

3
Aspazija 1901. gada 23. jūnija (6. jūlija) vēstulē (58762) pārmeta

Rainim, ka viņš sevi par daudz piepūlē, netaupa savu veselību: «Man

sāp arī, ka Tu tik daudz strādā un neklausi mani. Kur tagad lai liek

«Vergu kuģi»?.. Es ienīstu šo niecīgo darbu. Tas tāpat paņem laiku

un spēku, bet nepierāda neko. To, ka Tu proti tulkot, zina ikviens.

Vajadzības arī mums nav. Kālab tad? Nerunā man vairāk par to. Vai

nu atpūties, vai [dari] ko prātīgu. Tas mani tiešām apbēdinājis. Ko tad

līdz visas manas pūles? Ļaudis tic, ka Tu kaut ko spēj, un tagad Tu

krāmējies ar nieka tulkojumiem, neesi pat atpūties.»

159.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 4. (17.) jūlijā (337. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58278), Tulkojuma
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pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

160,

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 8. (21.) jūlijā (337. ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58282), Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 «Latviešu Avīzes», 1901, 52. nr., 29. jūnijā, atreferēja Zinību ko-

misijas vasaras sapulču gaitu 1901. gada 14. jūnijā, kad Aspazija, sa-

pulcei par negodu, esot rupji uzstājusies pret valodnieku K. Mīlen-

bahu.

Aspazija 1901. gada 30. jūnija (13. jūlija) vēstulē (58770) paziņoja

Rainim, ka rakstīšot pretim polemiku un paskaidrošot, ka viņa nav

«līdzi tulkotāja», ka tulkojumos viņai nav nekādas dalības un «Pausts»

ir vienīgi Raiņa tulkojums. Aspazijas raksts «Sirmā, godīgā «Latv.

Avīze»» tika publicēts DL, 1901, 149. nr., 4. jūlijā.
8 E. Pīpiņš-Vizulis 1901. gada 28. jūnija (11. jūlija) vēstulē (21137)

Rainim rakstīja: «Pa Zinību komisiju šogad gāja kā jau parasti: godīgi

un «anstandīgi». Es pēc vecu vecā paraduma lasīju atkal par dienas

laikrakstu beletristiku. Uz priekšu no šā «goda» atsacījos, lai nebūtu

ar niekiem velti laiks jākavē. Interesantākie priekšlasījumi bij Aspa-

zijai par jaunāko liriku un Dermaņa par pesimismu lirikā.»

181.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 12. (25.) jūlijā (338. ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58286). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga,

1 Skat. 180. vēstules 1. piezīmi,

162.

Aspazijai

Slobodskā 1901, gada 16. (29.) jūlijā (339. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58290). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

* Vācu varoņeposa «Nibelungu dziesma» tēls,
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8 Raiņa dzejolis «Dziļākas domas», pirmpublicējums Dtp, 1895,

257. nr., 11, novembri, bez virsraksta. Dzejolis atkārtoti publicēts MVM.

1901, 7. nr.( 511. Ipp.

163.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 17. (30.) jūlijā (340. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58291). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

164.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 21. jūlijā (3. augustā) (341. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58294). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

165.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 23. jūlijā (5. augustā) (342. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58296). Tulkojuma
pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta ne-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

* Aspazija 1901. gada 14. (27.) augustā atturības biedrībā «Auseklis»

nolasīja Raiņa apceri «Iz Gētes jaunām dienām».

2 Aspazija 1901. gada 13. (26.) jūlija vēstulē (58782) rakstīja: «Gribu

pārtulkot dienasgrāmatu, tā kā to sakārtoju. Gribu paņemt vēl klāt

citus dzejoļus un izveidot divās daļās: «Iz kāda cietumnieka dienas-

grāmatas»: I «Vienmuļās dienas» un II «Jausmas un šausmas», Vai tas

izdosies un vai puisītim patiks, es nezinu, nekad neesmu droša, Jo

Tavs noskaņojums tik bieži mainās.»

1901. gada vasarā dzejniece atdzejoja Raiņa cietuma laikā vācu va-

lodā uzrakstītos dzejoļus latviski, ««Mēnešrakstam» es tomēr domāju

šinī mēnesī pārtulkot to, ko esmu jau iesākusi: cietuma dzejoļus die-

nasgrāmatas veidā» (Aspazijas 1901. gada 11. (24.) augusta vēstule,

58781).
8» 4 šie virsraksti vēstulē ir gan vācu, gan latviešu valoda, nāka-

mais virsraksts — tikai latviešu valodā.

8 3. Janševska dzejoļu krājums «Pagātnes pausmas un nākotnes

Jausmas».
6 Šis vārds rakstīts latviski.
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166.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 24. jiilijā (6. augustā) (343. ipp.J

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58297). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

* Raksta «Dažu dzejnieku jūtelība», «Vārds», 1901, 40. nr., 17. jū-

lijā, autors Sp. V. (F. Kārkluvalks) pārmeta Aspazijai viņas polemiku

ar «Latviešu Avīzēm» un valodnieku K. Mīlenbahu un prasīja, lai abi

dzejnieki, vēlēdamies cieņu saviem darbiem, cienītu ari citu autoru

darbus, lai būtu paškritiskāki, uzklausītu sev adresētās kritikas, jo ne-

esot jau ģēniji.

187..

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 27. jūlijā (9. augustā) (344. ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58300), Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 Skat, 160. vēstules 1. piezīmi.

168.

Aspazijai

Slobodskā 1901, gada 2. (15.) augustā (345. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58305), Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 Laikrakstā «Vārds» bija publicēts pret Aspaziju vērsts raksts (skat.

166. vēstules 1, piezīmi). Aspazija «Dienas Lapā», 1901, 165. nr., 23. jū-

lijā, savukārt publicēja asu pretrakstu — ««Vārdā» Nr. 40 nodrukāts

kāds raksts»,

2 Fricis Kārkluvalks.

* Aspazija 1901. gada 25. jūlija (7. augusta) vēstulē (58823) Rainim

bija rakstījusi: «Sudrabs [Sudrabu Edžus] tos 100 vai vairāk rubļus sa-

ņēmis par lietuviešu tulkojumiem un apceļo Lietuvu.»

189.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 5. (18.) augustā (346. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58308). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc satura,
,
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1 Aspazija 1901. gada 27. jūlija (9. augusta) vēstulē (58792) bija

rakstījusi, ka pārstrādā un īsina dzejoli «Laime».
2

Rainis te runā par Fallija dzejojumu «Ziedoņa sapnis», MVM,

1901, 7., 8., 9. nr., kur autors kritizē gandrīz vai visus sava laika

latviešu sabiedriskos darbiniekus, māksliniekus, kritiķus. Fallijs vēršas

gan pret konservatīvo latviešu sabiedrības daļu, gan pret progresīvo.
8 Te domāta grāmata, kas atrodas arī Raiņa personiskajā bibliotēkā

(77088): Myten, Sagen und Legenden der Zamaiten (Litauer). Gesammeit

und herausgegeben von Edm. Veckenstedt. Bd. I—2. Heidelberg, 1883.

4
Raiņa personiskajā bibliotēkā atrodas grāmata (77278): Ehstnische

Mārchen. Aufgezeichnet von Friedrich Kreutzwald. Aus dem Ehstni-

schen ūbersetzt von F. L6we. Halle [1860].
5 Mārtiņš Gīze — viens no namnieku opozīcijas vadoņiem Kalen-

dāra nemieros, kas notika Rīgā 1584.—1589. gadā un bija asākā sa-

dursme starp namnieku opozīciju un patriciātu feodālajāRīgā. 1589. gada

vasarā M. Gīzi sodīja ar nāvi. lecere uzrakstīt lugu par M. Gīzi Rainim

radās Slobodskā. Ir saglabājušās radāmās domas, kas rakstītas 1911.,

1918., 1920. gadā. Skat. šī izdevuma 15. sēj., 48. un 369r Ipp.
6 Die Kalenderunruhenm Riga, m der Jahren 1585 bis 1590. Erzāhlt

von Benjamin Bergmann. Leipzig, 1806.

7 Buettner. Über die beiden abweichenden Darstellungen des Riga-

schen Kalenderstreits durch Dāvid Chvtraeus. Riga, 1868.

8 Der Rigasche Kalenderstreit zu Ende des 16. Jahrhunderts. Von

Friedrich Dsirne. Riga, 1867. Šī grāmata ar pasvītrojumiem un Raiņa

piezīmēm atrodas dzejnieka personiskajā bibliotēkā (29841).
9

«
10 Šis vārds rakstīts latviski.

11 Rainis, domājams, bija lasījis informāciju ««Modes Vēstnesis» ap-

stājies» (DL, 1901, 137. nr., 20. jūnijā).

170.

Aspazijai
Slobodskā 1901. gada 7. (20.) augustā (352. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58310). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

171.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 11. (24.) augustā (353. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58312). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.
1 Tā Aspazija sevi nosauca 1901. gada 4. (17.) augusta vēstulē

(58798).
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2
lespējams, Aspazijas polemikas raksts pret laikraksta «Vārds» pub-

likāciju. Skat. 168. vēstules 1. piezīmi.

3 Āronu Matīss piedāvājis Aspazijai darbu laikraksta «Vārds» lite-

rārajā pielikumā, bet dzejniece sakarā ar braucienu uz Slobodsku nav

devusi galīgo atbildi (Aspazijas 1901. gada 4. (17.) augusta vēstule,

58798).
4 Tai pašā vēstulē Aspazija rakstīja, ka «Pēterburgas Avīzes» iznāk-

šot divas reizes nedēļā, tur strādāšot A. Niedre, V. Plute, literārajā un

humoristiskajā pielikumā — R. Blaumanis.

6 Runa ir par 1897. gadā cietumā sacerēto Raiņa dzejoli «Ziedu

sapņi».
_

6 Raiņa dzejolis «Jā, riet...».

7 Raiņa dzejolis «Priecīgiem ļaudīm».

8 Raiņa dzejolis «Veca dziesma».

9 «Latviešu Indriķa Livonijas hronika» (jeb «Livonijas hronika») —

latīniski uzrakstīta apcere (1225—1227) par vācu feodāļu agresiju Bal-

tijā. 1883. gadā M. Šiliņš to pārtulkoja latviešu valodā. Raiņa perso-

niskajā bibliotēkā atrodas šīs grāmatas vācu izdevums (125697): Hein-

rich's des Letten ālteste Chronik von Livland, aufs neue herausgegebea

und mit einer Einleitung, einer deutschen Übersetzung, Anmerkungen,

Urkunden und Registern versehen von Dr. Aug. Hansen. Riga, 1897.

10 Vecākā Livonijas atskaņu jeb rīmju hronika, vidusaugšvācu va-

lodā. 13. gs. beigās to sarakstījis nezināms autors. Vēlāk Ļvovas bir-

ģermeistars Johans Alnpehs, lai iemūžinātu savu dzimtu, uz manuskripta

uzrakstīja Dītriha fon Alnpekes vārdu. Vēsturniekiem šo viltojumu iz-

devās noskaidrot, kad minētais darbs jau visā pasaulē bija pazīstams
kā Alnpekes «Rīmju hronika». Raiņa personiskajā bibliotēkā atrodas

grāmata (76009) ar Raiņa piezīmēm un pasvītrojumiem: Alnpekes «Rīmju

kronika». Latviski no M. Šiliņa. 1893.

172.

O. Zēfeldei

Slobodskā 1901. gada 11. (24.) augustā (354. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules noraksta (85009). No-

raksta autors A. Birkerts. Vēstules atrašanās vieta nav zināma. Tulko-

juma pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads, datums un vieta

noteikta pēc satura, kā arī pēc Raiņa atzīmes 1901. gada 12. (25.) au-

gusta vēstulē Aspazijai (58313).

1 Grietas loma Raiņa lugā «Pusideālists».

2 DL, 1901, 164.—224. nr., 21. jūlijā — 29. septembrī, publicēts F. Ho-

lendera romāns «Magdalēna». Tulkotājs O,
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173.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 16. (29.) augustā (356. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58317). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

174.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 19. augustā (i. septembrī) (357. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58320). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc satura,

1 «Iz Gētes jaunām dienām».

175.

Aspazijai
Slobodskā 1901. gada 22. augustā (4. septembrī) (359. ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58323). Tulkojama

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 F. Sillera drāmu «Vilhelms Tells» Raiņa tulkojumā Rīgā 1901. gadā

izdeva Derīgu grāmatu nodaļa, kuras priekšnieks bija P. Gailītis.

176.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 23. augustā (5. septembrī) (360. Ipp.)

Tulkojums no vācu valoda rakstītas atklātnes (58324). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

177.

P. Gailītim

1901. gada 24. augustā (6. septembrī) (361, Ipp.)

Latviešu valodā rakstītas vēstules melnraksts (17182). Pirmpublicē-

jums. Adresāts noteikts pēc 178. vēstules, kurā Rainis izteicies, ka ir

rakstījis P. Gailītim, kā arī pēc šeit minētās P. Gailīša 190L gada

13. (26.) augusta vēstules Rainim (21831). Vēstules uzrakstīšanas gads

un datums noteikts pēc P. Gailīša 1901. gada i. (14.) septembra vēstules

Rainim (21833): «Augsti godāts Pliekšāna kungs! Jūsu vēstule no

24. VIII mani ļoti patīkami pārsteidza.»
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178.

Aspazijai

Slobodskā JGOI. gada 25. augustā (7, septembri) (363. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58325). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta, no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

179.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 26. augustā (8. septembrī) (364. Ipp.)

Tulkojums no vico valodā rakstītas atklātnes (58326). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga,

a
*

s A, Plātess sarunā ar Aspaziju bija izteicis domu, ka Rainis sa-

karā ar Aspazijas mātes slimību un viņas tēva nāvi uz neilgu laiku

varētu ierasties Rīga un izkārtot «Dienas Lepas» darbu, jo P. Zālīte

neesot spējīgs labi vadīt laikrakstu. Runāts ari par laikraksta vadības

nodošanu abu dzejnieku rokas (Aspazijas 1901. gada 19. augusta (L sep-

tembra) vēstule Rainim, 5881i),

180.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 2. (15.) septembri (384. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58333). Tulkojun;s

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

* lespējams, Rainis te domājis DL redakcijas rakstu ««Tēvija» kē

žīdu niķu aizstāvētāja» (DL, 1901, 199. nr., 31. augustā),

181,

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 3. (16.) septembrī (365. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58334). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 MV, 1901, 30.—36. nr., 25. jūlijā —& septembrī, publicēts Zinību

komisijas vasaras sapulcēs nolasītais V, Dermaņa referāts «Pesimisms

dzejā, sevišķi latviešu lirikā»,
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182.

Aspazija!

Slobodskā 1901. gada 4. (17.) septembrī (366. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58335). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 Dž. BaJrona mistērija «Kains» Raiņa tulkojumā publicēta «Cittautu

Ražā», 2. nr., 55.-76. Ipp.

183.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 6. (19.) septembrī (367. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58337). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 11. Heines «Ziemeļjūras» pirmais cikls Raiņa tulkojumā publicēts

«Saimnieču un zelteņu kalendārā 1901. gadam», 32.—38. Ipp,, otrais

cikls — «Saimnieču un zelteņu kalendārā 1903. gadam», 7.—18. Ipp.
2 Te domāts A. Ķēniņa sastādītais raksta krājums «Jaunības lite-

ratūra».

8 V. Plūdoņa sastādītā antoloģija «Dzīve un dzeja*.

184.

Aspazijai

Slobodskā 1901, gada 9. (22.) septembrī (368. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58338). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

185.

Aspazijai

Slobodskā 190!. gada 10. (23.) septembri (368. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58341). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc satura.

1 Minētais K. Baloža raksts (bez virsraksta) publicēts DL, 1901,

198. nr., 30, augustā, nodaļā «Mūsu preses atbalss»,

186.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 21. (24.) septembri (370. Ipp.)
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Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58342), Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

18?.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 13. (28.) septembrī (371. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (138917). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc satura.

188.

Aspazijai
Slobodskā 1901. gada 14. (27.) un 15. (28.) septembrī (372. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58344), Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc satura.

1 Domāts Atis Ķēniņš. Aspazija 1901. gada 9. (22.) septembra vēs-

tulē (58836) Rainim rakstīja: «.. aizgāju pie Ķēniņiem, tie mani uzņēma

ļoti laipni. Paliku līdz vakaram. Viņi gribot dibināt moderno latviešu

salonu, brīv domājošu, literāru, un katru ceturtdien noteikt jour fixe. So

ceturtdien sāksies, ielūgtas vairāk nekā 20 personas, rakstnieki, stu-

denti, ar! es tur būšu un stāšos sakaros ar sabiedrību,»

189.

Aspazijai
Slobodskā 1901. gada 27. septembrī (10. oktobrī) (373, Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58345). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc satura.

1 «Pēterburgas Avizēs». A. Niedra strādāja šajā laikrakstā un bija

uzaicinājis Aspaziju un Raini darboties līdzi (Aspazijas 1901. gada

18. septembra (i. oktobra) vēstule, 58844).

190.

Aspazijai

Slobodskā 1901. gada 28. septembrī (11. oktobrī) (376. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58346). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga,
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1 Rainis, domājams, lasīja DL, 1901, 215, nr., 19. septembrī, nodaļā

«Biedrību dzīve» publicēto atreferējumu par T. Zeiferta uzstāšanos

18. septembrī atturības biedrībā «Auseklis» ar referātu «Tikumiskais

progress». Atreferējuma autors B. A. rakstīja: «Kopiespaids no Teo-

dora priekšnesuma bija tāds, ka tas, visupirms uzstādījis tēzi par tiku-

mības pagrimšanu, tūlīt stādīja antitēzi par tās pacelšanos..»

191.

A. Alunānam

Slobodskā 1901. gada septembra beigās vai oktobra sākumā (377. Ipp.)

Vēstules uzmetums latviešu valodā (114415). Pirmpublicējums laik-

rakstā «Literatūra un Māksla», 1978, 36. nr,, 8. septembrī, 16. Ipp. Da-

tējums noteikts pēc satura.

1 1901. gada 23. septembrī 19 gadu vecumā bija mirusi Ā, Alunāna

meita Elza.

2 A. Alunāna 25 gadu teātra darbības jubileja tika atzīmēta

1893. gada nogalē.

192.

P. Gailītim

Slobodskā 1902. gada 27. janvārī (9. februārī) (377. Ipp.)

Vēstule rakstīta latviešu valodā (16991). Pirmpublicējums LM I,

82. Ipp., ar aptuvenu datējumu — 1901.—1902. Vēstules uzrakstīšanas

precīzs datums noteikts pēc P. Gailīša atbildes vēstules (21098)

1902. gada 24. februārī (9. martā).

1 Rainis par «Karaļa Līra» tulkojumu no Derīgu grāmatu nodaļas

saņēma 200 rbļ. lielu honorāru. Par to dzejniekam paziņoja P. Gailītis:

«Augsti god. Pliekšān kungs! Nosūtu Jums caur šo Jums no Der, Gr.

Nodaļas piespriesto honorāru, 200 rbļ. lielu, par «Līra» tulkošanu. —

Honorāru, ievērojot Jūsu uzupurēšanos Nodaļas labā, pa iespējai pa-

augstinājām. — Nodaļas vārdā izsaku Jums sirsnīgāko paldies par pa-

kalpojumu» (P. Gailīša 1901. gada 23. janvāra (4. februāra) vēstule

(21830) Rainim).
2 Raiņa dzejoļu krājums «Tālas noskaņas zilā vakarā», izdots

1903. gadā.
8 P. Gailītis 1901. gada 1. (14.) septembra vēstulē (21833) Rainim

rakstīja: «Ar šo pašu gadu vēl gribam nodibināt pie Nodaļas «pašu

tautas rakstnieku virkni», izdodot pirmo burtnīcu jau novembrī. So

virkni gadskārtīgi turpināsim. Tanī ievietosim savu rakstnieku darbus,

tiklab prozā, kā dzejā, apmēram tādā pašā formā kā «Jauna Raža».

Honorāru maksāsim, cik lielu vien maz varēsim. Ja arī Jūs vēlētos pie-

dalīties pie šī pasākuma, par ko Nodaļa Jums būtu ne mazumu patei-
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cīga, tad Jūs lūgtu piesūtīt kādus šai virknei nodomātus un varbūt jau

gatavus darbus ..» .

193.

R. Blaumanim

Slobodskā 1902. gada 12. (25.) februārī (378. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules melnraksta (16990).

Pirmpublicējums LM 11, 220. Ipp., kur datēts ar 1902. gada 12, februāri.

Rainis nav minējis adresātu. LM par adresātu uzrādīts R. Blaumanis,

taču bez argumentācijas.

194.

K. Balodim

Slobodskā 1902. gada 15. (28.) februārī (379. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (23273). Tulkojuma

pl rmpublicējums.

1 Viens no «Pusideālista» sākotnējiem nosaukumiem.

2 Seit domāta cenzūra.

195. .

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 10. (23.) martā (380. Ipp,)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (127763). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Atklātnē attēloti divi krievu zemnieki no sērijas «BaTCKne Tunhi».

196.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 10. (23.) martā (380. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58349). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

piezīmes 195. vēstulē.

1 753. g. p. m. ē. (no teiksmas par Romas dibināšanu).

2 Šis un pārējie uzskaitītie raksti minēti latviešu valodā.

8 «Cars Atsvabinātājs, Aleksandrs II», MVM, 1898, 9. nr., 710. Ipp.

4 Sākot no kola, teksts rakstīts latviski.

5 Šie trīs vārdi rakstīti latviski.

6
«

7 Šis teikums rakstīts latviski.
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8 ««Mājas Viesa Mēnešraksta» redaktors, gribēdams veicināt mūsu

mazās tautiņas oriģinālliteratūras uzplaukšanu un tāļāk attīstīšanos, no

savas puses izsola četras godalgas: pirmo, 50 rubļi lielu, par la-

bāko stāstu, kuram vajaga būt vismaz nļ% «Mēnešraksta» drukas lok-

snes lielam; otro, 25 rubļi lielu, par labāko dzejojumu, vismaz V 2lok-

snes lielu (kā stāstā, tā dzejojumā jāatspoguļojas mūsu tautas jaunāko

laiku modernai sadzīvei); trešo, 25 rubļi lielu, par labāko lirisko dze-

joli, vaj. gadījumā: 15 rubļi par pirmo un 10 rubļi par otro no labā-

kiem; un ceturto, 50 rubļi lielu, par mūsu literatūras tagadējā stāvokļa

labāko kritisko apskatu ar īstu atskatu uz pēdējā gadu desmita ievēro-

jamākām literāriskām parādībām.

Pie sacensības uz godalgu nevar piedalīties neviens no tiem, kuri

aiz «morāliskiem» iemesliem no literāriskā un zinātniskā žurnāla «Mā-

jas Viesa Mēnešraksta» «morāliski atsacījušies».

Sacensībai nodomātie stāsti, dzejojumi un kritiskie literatūras apskati

iesūtāmi «Mājas Viesa Mēnešraksts» redakcijai līdz 1902. gada 1. mai-

jam» (MVM, 1902, 1., 2., 3., 4. nr., titullapās).
9 Šie divi vārdi rakstīti latviski.

10 Kurss (franču vai.).

197.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 13. (27.) martā (385. ipp )

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58350). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 Faktiski — 750.

8 Rainis Slobodskā tulkoja A. Dimā romānu «Grāfs Montē Kristo».

To publicēja «Dienas Lapa», 1902, I.—-211. nr„ 2. janvāri — 17. septem-

bri. Tulkojuma ievadā dzejnieks sniedza biogrāfiskas zinas par autora.

198.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 20. martā (2. aprīlī) (385. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58356). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 «Grafs Montē Kristo».

» A. Gulbja 1902. gada 10.(23.) februāra vēstule (21107) Rainim.

Vēstulē teikts: «Šo rindiņu nolūks ir Jūs un Jūsu cien. kundzi laipni

lūgt, vai jūs nebūtai vienprātis ar mani manos uzņēmumos sabiedro-

ties.. Es drīkstu iebilst, ka man it iespējams ik gadus tūkstoš rubļus
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zaudēt, un uz šā pamata, arī līdzi skaitot pelnu, kas no izdevuma

ienāktu, un būtu ceļama domātā ēka. sos tūkstoš rubļus es nu Jums

un Jūsu cien. kundzei maksātu ik gadus par darbību, kādu Jūs manam

uzņēmumam ziedotat. Jūsu rokās es atdotu pilnīgu vadību, protams,

piepaturoties pie programmas, kādu esmu uzstādījis un kura pēc Jūsu

ieskatiembūtu paplašināma vai ari pa daļai pārgrozāma.

Es esmu pārliecināts, ka Jums patstāvīga darbība, vienota ar Jūsu

kundzes spēkiem, atnesīs svešumā dažu prieka stundu... Es nebūt ne-

prasu, lai Jūs par nieka atlīdzinājumu, kuru Jums pirmā laikā spēju

maksāt, būtu vienīgais darbinieks pie izdevuma, Sī atlīdzība attiecas

vienīgi uz mākslas darbiem, kurus Jūs manā izdevumā apm. 5—6 burt-

nīcās ievietosat, un kā redaktoram. —

Jūsu domas un paskaidrojumus lūdzu man plaši attīstīt. Tā es, pie-

mēram, domāju pirmā gada gājumu, resp., sēriju, sekosi iedalīt:

1) Rainis. Dzejas. (Drukāts un vēl nedrufc.)

2) Pumpurs. Dziesmas.

3) Aspazija. Dzejas. (Drukātas un nedrukātas.)

4) Viktors Eglīts. Stāsti. (Nedrukāti.)

5) Gulbis. Atdzejošana. Dram. dzeja.

6) Turgeņevs. Plēsums.

7) Frevtags. Soli und Kaben. I daļa,

8) Rainis. Tasso.

9) Zeibolts. Stāsti. (Nedr.)

10) Esenbergs. Dzejas.

11) Aspazija. Maria Stuart.

12) Rozegers. Stāsti.

Pats par sevi protams, te varētu būt daži pārgrozījumi, par kuriem

jau gan panāksim vienošanos.

Izdevumi iznāks no oktobra līdz oktobram — 12 burtnīcās sērijas

veidā, teiksim I, 11 utt. Cenu es domāju nolikt 2 rbļ. par sēriju (gada-

gājum.), ja nebūtu par zemu, un burtnīca 30 kap. Pie izdevuma atklā-

šanas tiktu laists visās dienas un Pēterburgas avīzēs līdz prospekts ar

noteiktu programmu, kuras pirmā pusē zīmētu es un Jūs vai Jūsu

cien. kundze kā izdevēji, otrā pusē sludinājums no grāmatu tirgotāja

Bērziņa vai Brigadera ar pievestiem darbiem, kuri kļūs šajā uzņemti,

un pie kā apstellējami izdevumi. Es domāju katru burtnīcu ar autora

ģīmetni iespiest, pēc Jūsu padoma. Es ceru, ka šādā kārtā man nekā-

das sevišķas atļaujas nav jāiegūst, es izdodu sēriju dažādu cenzētu

grāmatu, kā, piem., Auziņš vai tamlīdzīgi savus kalendārus. Es Jūs

lūdzu ka lietpratēju man šinī jautājumā dot juridisku aizrādījumu.

Ziedodams tā savus vājos spēkus priekš mūsu literatūras celšanas,

sniedzu Jums, cien. kungs un kundze, roku un lūdzu būt darba bied-

ram nepateicīgajā gaitā. Jūs esat jau pārfil (Jauda šinī darba laukā
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strādājuši un nenoguruši, mana rinda nule kā sākas» un es ceru, ka

būsat mani labi skolotāji un ceļa rādītāji.

Visā pazemībā sūtu Jums daudz sveikas iz dižpilsētas Pēterburgas,

Jūsu padevīgais

A. Gulbis.»

199.

T. Zeiferlam

Slobodskā 1902. gada 22. martā (4. aprīlī) (386. īpp.)

Latviešu valodā rakstītā vēstule atrodas Latvijas PSR ZA Fundamen-

tālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā, Teodora Zeiferta

fondā, 520, 8. Pirmpublicējums laikrakstā «Latviešu Balss», 1931, 9, nr.,

26. aprīlī, ar atšķirībām no oriģināla.

1 Almanahs «Jauna Raža». Piektajā burtnīcā, 173.—177. Ipp,, ir

T. Zeiferta apcerējums «Latviešu lirika 1900. gadā».
8 Cilvēks, kurš pats sevi izveidojis (angļu vai).
8 A. Alunāna raksts «Teodors Zeiferts kā kritiķis», DL, 1902, 8, nr.,

10. janvārī, un 9. nr., 11, janvārī.
4 Gadagrāmatā «Burtnieks» publicēts V, Eglīša apcerējums «Raiņa

oriģināli» (1901, 171.—174. Ipp.).
6 Melnrakstā.

6 K. Ulmaņa un G. Bražes vārdnīca «Lettisches VVorterbuch».

7 lespējams, te domāta Raiņa dzejoļu krājuma «Tālas noskaņas zilā

vakarā» sakārtošana, jo sākumā bija paredzēts, ka to izdos Derīgu grā-

matu nodala.

200.

A. Gulbim

Slobodskā 1902. gada [22. vai 24. martā] (390. Ipp.)

Latviešu valodā rakstītas vēstules melnraksts (17179). Pirmpublicē-

jums. Vēstules uzrakstīšanas aptuvens datējums noteikts pēc A. Gulbja

1902. gada 10.(23.) februāra vēstules (21107) Rainim un piezīmēm

Raiņa vēstulēs Aspazijai, ka 1902, gada 22. un 24. martā viņš rakstījis

«svešas» vēstules.

1 Skat. 198. vēstules 2. piezīmi.

201.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 24. martā (6. aprīlī) (391. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58360). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.
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1 Raiņa nepabeigtās lugas «Kurbads» sākotnējais nosaukums. Rainis

pie šīs lugas, kas bija iecerēta kā traģēdija piecos cēlienos, visvairāk

strādāja Slobodskā pēc «Pusideālista» pabeigšanas.

202.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 27. martā (9. aprīlī) (392. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58363). Tulkojumā

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 Rainis DL, 1902, 61. nr., 14. martā, izlasījis informāciju «No Skrī-

veriem», ka 10. martā Skrīveru pagasta namā notika literārs vakars par

labu kādam mazturīgam skolniekam. «Vispirms runāja Jāņa Asara kgs

par «Patiesību un meliem rakstniecībā un dzīvē».»

203.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 31. martā (13. aprīlī) (392. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58367). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Laikrakstā «Vārds», 1902, 62. nr., 16. martā, publicēta nezināma

autora S. kritika «Rakstniecības druva»: «Raiņa dzejoļi atstāj sa-

vādu iespaidu. Viņos trūkst svabada rituma, nogludinātu formu, bet

tomēr tas viss tiek atsvērts caur pašu saturu. Vispārīgi sakot, Raiņa

dzejoļi nav cits nekas, kā pantos saliktas prātulas. Ka ar maz pazīsta-

miem vārdiem autors nemēdz skopoties, tas jau sen zināms. Tīri izlie-

kas, it kā vissmalkākās jūtu nianses nebūtu nemaz attēlojamas bez

šiem svešādajiem putniem, kas vienkāršajam lasītājam liek noplātīt ro-

kas un sacīt: «Ja nu, tik gudri sarakstīts, ka nemaz nevaru saprast.»

Par piemēru: mīla, mirga, birga, baisma; lauztās priedes par kuģiem iz

ūdeņiem iznira utt. Ļoti jāšaubās, ka šādu maz pazīstamu vārdu pārāk

bieža lietošana veicina dailes iespaidu. Taču, neskatoties uz visu to,

Raiņa dzejoļi ievērojami caur veselīgo saturu. Kā vienu no labākajiem

pievedīšu viņa mazo dzejolīti «Jā, riet».»

2 Olga Kovaļevska. Skat 111. vēstules 3. piezīmi.
8 Aspazija 1902. gada 18. aprīlī (1. maijā) Rainim rakstīja (58889):

«Bisnieks savā klubā gribot ierīkot kaut ko līdzīgu monopolam ar var-

jetē i,» Ar vārdu monopols tolaik apzīmēja krogu.

204.

Aspazijai

Slobodskā 1902, gada 3, (16.) aprīlī (393. Ipp.)
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Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58370). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 A. Dimā romāns «Grāfs Montē Kristo».

205.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 5. (18.) aprīlī (394. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58372). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
satura.

206.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 11. (24.) aprīlī (397. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58378). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

207.

Aspazijai
Slobodskā 1902. gada 13. (26.) aprīlī (398. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58380). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Atgriezusies no Slobodskas, Aspazija 1902, gada 2. (15.) aprīlī rak-

stīja Rainim (58875), ka Rīgā viņai visi ļaudis šķietot auksti, neīsti, ze-

miski, bet «cik ļoti no tiem atšķiras vienkāršie, sirsnīgie Slobodskas

ļautiņi; neraugoties uz pārpratumiem sarunās, man viss tur kļuvis tik

mīļš; tur ir mana dzimtene, tur es mīlu visu, kas ap Tevi».

2 1902. gada 4. aprīlī A. Gulbis Rainim rakstīja no Pēterburgas

(16363): «[..] esmu nodomājis [..] Jūs laipni uzaicināt pie «Goethes

Ausgew. Werke» pārtulkošanas, piem., tādā izvēlē (tik ne saīsināti),

kā to izdevusi «Deutsche Verlags Anhalt» Stutgartē [..] — Dzejas un

dramatiskie raksti 540 lappuses, prozas raksti 700 lappusēs. Par G. rak-

stu pārtulkošanu es Jums maksātu 2000 rbļ. divi gadu laikā, sākot no

pirmā janvāra 1903. gadā un beidzot 1905. gadā. [..] Klāt pielieku

Jums rakstisku nolīgumu, kuru izpildot es uzņemos to patīkamo uzde-

vumu būt savā ziņā tāds grāmatu tirgotājs kā pie vāciem Goschen,

Perthes, Cotta v. c, ap kuriem vijās tolaiku vācu lielākie gari, t, i.,

reizē izdevējs un literārisks darbinieks.»



570

208.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 15. (28.) aprīlī (399. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58383). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
satura.

1 Šis vārds rakstīts latviski.

2 Skat. 121. vēstules 1. piezīmi.
8 Raiņa «Pusideālists».

4 Raiņa tulkotais «Grāfs Montē Kristo»,

209.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 22. aprīlī (5. maijā) (402. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58390). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

210.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 24. aprīlī (7. maijā) (403, Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58392). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 «Tālas noskaņas zilā vakarā»,

211.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 25. aprīlī (8. maijā) (404. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58393). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Raiņa cietuma laika dzejoļu cikls, ko Aspazija 1901. gada vasarā

atdzejoja latviski. Skat. arī 165. vēstules 2. piezīmi.

212.

Aspazijai

Slobodskā 1902, gada 30. aprīlī (13. maijā) (405. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58398). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga,
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213.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 1. (14.) maijā (405. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58399). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Aspazijas humoristisks dzejolis «Piepēra pīkstule», pirmpublicējums

DL, 1902, 90. nr., 19. aprīlī.
8 DL, 1902, 91. nr., 20. aprīlī, nodaļā «Sīkumi» ievietots neliels raksts

«Marks Tvens un autobiogrāfu medītāji». Slavenais humorists neesot

cietis autogrāfu medniekus, kādam uzmācīgam cilvēkam viņš uzrakstī-

jis: «Ļoti cienītais kungs! Ja dakteru, arhitektu jeb tēlotāju lūdz pēc

kāda autogrāfa, tad tā nav nekaunība. Bet, ja kādam no šiem kungiem

lūdz kādu provi no viņu darba, tad tā jau ir cita lieta. Ko Jūs gan

domājat? Kā gan būtu, ja ārstam lūgtu kādu no viņa līķiem par at-

miņu? Augstcienībā Marks Tvens.»

8 DL «Literārajā Feļetonā», 1902, 91. nr., 20. aprīlī, publicēts M.Tvena

darbs «Ādama dienasgrāmata». Tulkotāja vārds nav minēts.

*• 5 Šis vārds rakstīts latviski.

6 Raiņa dzejoļa «Rudens vēji gaudoši vēsi vaid» pirmpublicējums

MVM, 1898, 3. nr., 231. Ipp., ar virsrakstu «Bez augļu».
7 Raiņa dzejoļa «Baskājieša kapeikas dziesma» pirmpublicējums DLp,

1899, 71. nr., 27. martā, 104. Ipp., ar virsrakstu «Pēdējā kapeika».
8 Raiņa dzejoļa «Krūtīs laužas, aizžņaudz kaklu» pirmpublicējums

DLp, 1899, 71. nr., 27. martā, 104. Ipp., ar virsrakstu «Pa jokam».
8 H. Konrādi dzejolis «Zemes vientulība» Raiņa tulkojumā, pirm-

publicējums DLp, 1899, 18. nr., 23. janvārī, 32. Ipp.

214.

Aspazijai
Slobodskā 1902. gada4. (17.) maija (407. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58402). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga,

215.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 5. (18.) maijā (407. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58403). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Domāts Raiņa dzejolis «Rīta vēji».
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216,

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada7. (20.) maijā (408. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58411). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
satura,

1 Šie trīs vārdi rakstīti latviski.
* Derīgu grāmatu nodaļa.
8 Raiņa «Pusideālistu» pirmo reizi uzveda Jaunais Latviešu teātris

1903. gada 20. aprīlī, Rīgas Latviešu teātris no tā bija atteicies.

217.

Aspazijai
Slobodskā 1902. gada 12. (25.), 13. (26.) un 14. (27.) maijā (408. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58412). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc satura.

218.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 15. (28.) maijā (416. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58414). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 R. Tautmīlis-Bērziņš 1902. gada 5. (18.) maija atklātne (28896) rak-

stīja Rainim: «Aug. godāts kungs 1 Griežos pie Jums ar kādu lielu lū-

gumu, atļaut manim izrādīt Jūsu tulkoto Gētes skaistu drāmu «IHģē-

nija Tauridā». Es negribu lielīties, bet tikai lai Jums, god. kgs, necel-

tos nekādas šaubas pret šo izrādi, gribu pasniegt par viņas, t. i., lugas

sagatavošanu tuvākas ziņas, esmu pulcinājis labākos skatuves spēkus

no mazākiem teātriem, esam kādus 6 mēģinājumus jau proves dēļ no-

turējuši zem vācu režisora K. Dobbnera kga vadības. Dobbnera kgs ir

priekš pāris gadiem bijis Chemnitzā par režisoru un tagad uzturas

Rīgā. Viņa labā atsauksme un dažu lietpratēju izteikumi mūs pamudi-

nāja stāties ar šo lugu publikas priekšā. Rīgā to rādītu manā X gadu

teātra darbības jubilejā. Priekš tam luga tiks izrādīta uz Vidzemes un

Kurzemes lielākām skatuvēm. Kas tad nu attiektos uz Jūsu cien. [?]

tulkojuma honorāru, tad uzreiz gan es nevarētu maksāt kādu lielāku

summu, bet no katras izrādes 3—4 rubļ., jo mūsu mazāko skatuvju

apstākļi ir diezgan bēdīgi. Tā kā luga, mazākais, tiks izrādīta 10—15rei-

zes, tad jau arī sanāktu tāda maza summiņa, kuru tad es varbūt varētu

iemaksāt «Dien. Lap.» redukcijā. Kostīmi tiek pagatavoti pēc Dobbnera
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kga uzzīmējumiem. Izdevumis un pūīes, un cenšanās netiek taupīts,

tāpēc vēlreiz sirsnīgi lūdzu man neliegt Jūsu atļauju un palieku tai

cerībā no Jums saņemt iepriecinošu vēsti. Lugu mēs iestudējam tā, ka

spēlēsim bez sufliera. Mana adrese: Rīgā, Matīsa ielā Nr. 109, dz. 12,

augstcienībā Rob. Tautmīlis-Bērziņš.» Šīs J. V. Gētes lugas pirmizrāde

uz latviešu skatuves notika 1902. gada 14. jūnijā Saldū. 1902. gada

4. augustā R. Tautmīļa-Bērziņa 10 gadu skatuves darba jubilejā to

spēlēja Rīgā, Karlevica zālē.

219.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 17. (30.) maijā (417. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58416). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 «Torkvato Tasso» Raiņa tulkojumā izdeva A. Gulbis Pēterburgā

1904. gadā, J. V. Gētes «Rakstu» 7. burtnīcā, arī «Universālās biblio-

tēkas» izdevumā Nr. 137.

2 Rainis strādāja pie «Pilsētu likumiem»,

220.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 20. maijā (2. jūnijā) (418. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58419). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Aspazijas «Vaideloti» uzveda Rīgas Latviešu teātrī 1902. gada
12. maijā.

221.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 22. maijā (4, jūnijā) (418. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58421). Tulkojuma

pirmpublicējums, Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
satura.

1 Aspazija 1902. gada 12. (25.) maija vēstulē (58912) Rainim rakstīja:

«Pie Ķēniņiem biju izbraukusi tā uz stundām pāris. [..] bija Mednis,

Kriškāns. (Tie abi ir pavisam lāga ļautiņi.) Klaustiņš (arī labs). Kāda

jauna meitene — Kažok jkdze, Līgotņu Jēkabs, Plūdonis un Dārziņš.,

Svarīgākus tautības jautājumus nevarēja risināt, jo laiks bija daudz

par īsu, pāris reižu tika ieturēts azaids, vērots saules noriets un vispār
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runāts par literatūru un mūziku. Arī skolotāji tagad daudz saprātīgāki

nekā agrāk. Lasa tādas grāmatas, kādu mums nemaz nav. Kriškāns man

iedeva palasīt Momberta dzejoļus. Tad redzēju vēl uz galda modernās

[dzejas] kritikas studijas: Hermani Bāru. Ņo tā laika viņi izkustējušies,

un redzams, ka viņi jo čakli seko visam jaunam, trūkst tikai liesmo-

jošās dzirksteles, kas varētu viņus sajūsmināt. Biju ar Medni kādu

brīdi viena, nolasīju tam dzejoli par bučiņu, viņš solīja ātrāk par to

nerunāt, iekams es to neatļauju. Viņš pilnīgi locījās no smiekliem.

Viņš turklāt arī ļoti priecājoties uzzināt, ka Tu ar Zālīti nebūt neesi

kā viena sirds un dvēsele, viņi esot savā starpā runājuši, ka nespējot

saprast, kā gan iespējama Tava un Zālītes garīgā tuvība. Tagad viņām

kā akmens nokritis no sirds, lai Tev to pasakot un sirsnīgi Tevi pa-

sveicinot. Tavu atgriešanos visi ļoti gaidot.»
2 Tai pašā vēstulē Aspazija rakstīja, ka, viesodamās Ķēniņu ģimenē,

viņa satikusi jauno komponistu E. Dārziņu, kurš gribot komponēt pāris

viņas dzejoļu: «Sapņu tālumā» un «Bakhantu dziesmu».

3
L. Skujeniece BV, 1902, 108. nr., 13. maijā, aprakstīja Aspazijas

«Vaidelotes» izrādi Rīgas Latviešu teātrī 12. maijā,
4

Aspazijas raksts «Zukovskis» publicēts MVM, 1902, 5. nr., 393.—

396. Ipp.
5 «Dziļi sajustu atzinību izsakām mūsu god. un mīļotai rakstniecei

Aspazijas kdzei, par lugas [«Vaidelote»] atļauju izrādei un augstsirdīgo

atsacīšanos no savām honorāra tiesībām. [..]

Augstcienībā R. L. teātra personāls»

(DL, 1902, 109. nr., 15. maijā, ar virsrakstu- «Pateicība»).
6 Rīgā tai laikā darbojās Rīgais Latviešu teātris. Bet 1902. gada pa-

vasarī nodibinājās jauns teātris — Jaunais Latviešu teātris. Rainis te

laikam runā par Rīgas Latviešu teātri.

7 Domāts Aspazijas brauciens uz Pēterburgu pie cenzora M. Remiķa.

222.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 30. maijā (12. jūnijā) (423. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58430). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 «Dienas Lapā» nebija nevienas recenzijas par Aspazijas «Vaide-

lotes» izrādi Rīgas Latviešu teātrī 1902. gada 12. maijā, tikai neliela

informācija par galveno lomu tēlotājiem.

2 «Dienas Lapā», 1902, 110. nr., 16. maijā, un 111. nr., 17. maijā,

publicēts K. Birzniēka raksts «Vēl kāds vārds par Raiņa oriģināliem»

I, 11. Tam sekoja redakcijas piezīme: «Nevarēdami cien. K. B. kgm ne-

būt visur piekrist, tomēr labprāt nodrukājam viņa kritisko apcerējumu
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«Vēl kāds vārds par Raiņa oriģināliem», tā kā tajā izsacītas oriģinālas

domas un nomanāma pārliecība, kas dibinājās uz nopietniem mūsu Hte-

rārisko ražojumu novērojumiem. Porukam un dažiem citiem, piem.,
ierādīta zemāka vieta, nekā tiem pienākas.»

223.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 3. (16.) jūnijā (427. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58434). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
satura.

1 Aspazija iepriekš bija nolēmusi braukt uz Slobodsku oktobrī, par

ko Rainis bija izmisis, pārliecinādams Aspaziju savās vēstulēs, ka liet-

derīgāk būtu braukt jau agrāk.
2 Raiņa personiskajā bibliotēkā atrodas grāmatas ar pasvītrojumiem

(122217, 122294): Dr. Hans Landsberg. Christian Dietrich Grabbe. Mo-

derne Essavs. Berlin, 1902. un Alfred Kerr Godwi, Ein Kapitel deutscher

Romantik. Berlin, 1898.

8 A. Gulbja 1902. gada 26. maija (8. jūnija) vēstule (16357) Rainim.

224.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 16. (29.) jūnijā (431. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58449). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
Slobodskas pasta zīmoga.

1 Aspazija 1902. gada 6. (19.) jūnija vēstulē (58937) Rainim rakstīja,

ka zivju tirgū paostījusi zivis un tikusi nolamāta necenzējamiem

vārdiem.

2 J. V. Gētes kopoti raksti vācu valodā (domājams, izdevums, kas

atrodas Raiņa personiskajā bibliotēkā — 122550, 122553, 122575 —

«Goethes Sāmtliche Werke m fūnfundvierzig Bānder». Leipzig, Philipp

Reclam jun. Verlag.).

225.

Aspazijai
Slobodskā 1902. gada 17. (30.) jūnijā (432. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58450). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 R. Vāgnera operas varonis Loengrīns atbrauca ar gulbi.
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5 Par naudas lietām sakarā ar J. V, Gētes darbu tulkošanu Rainis

runā jau 223. vēstulē.

8 R. Vāgnera operu cikls «Nibelungu gredzens», kurā ietilpst «Pel-

nās zelts» (1854), «Valkīra» (1856), «Zigfrīds» (1871), «Dievu mijkrēs-
lis» (1874).

226.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 18. jūnijā (1. jūlijā) (432. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58451). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
Slobodskas pasta zīmoga.

1 1902. gada vasarā Vjatkas kuģu piestātnē vairāki izsūtītie, ari

P. Stučka, pavadīja trimdu beigušo biedru Valeriju Baimašovu. Policija

šīs atvadas uztvēra kā demonstrāciju un ziņoja par to gubernatoram.
P. Stučku un citus dalībniekus nolēma izsūtīt uz Bogorodskas ciemu

Noļinskas apriņķī. P. Stučka lūdza gubernatora atlikt izbraukšanu uz

10 dienām, sakarā ar sievas slimību un līdzekļu trūkumu. Atļauja tika

saņemta, un vēlāk lēmums par izsūtīšanu palika nerealizēts. (Stučka P.

Rakstu izlase. 1. sēj. R„ 1976, 504.—505. Ipp.)

227.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 23. jūnijā (6. jūlijā) (433. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58456). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 A. Gulbja 1902, gada 14. (27.) jūnija vēstule (16362) no Pēterbur-

gas Rainim. A. Gulbis rakstīja, ka nodomājis reorganizēt novecojušās

grāmatu tirdzniecības metodes Latvijā, par paraugu ņemot lielās krievu

un vācu grāmattirdzniecības firmas.

8 Aspazija Zinību komisijas vasaras sapulcēm rakstīja referātu «Daži

raksturi latviešu literatūrā». 1902. gada 29. maija (11. jūnija) vēstulē

(58930) viņa paskaidroja Rainim savu ieceri: «Varētu tur ņemt Kau-

dzīšu «Ķenci», Blaumaņa «Pazudušo dēlu», manu Mirdzu un Tavu «Spīt-

nieku».» Šis referāts netika nolasīts.

228.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 25. jūnijā (8. jūlijā) (434. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58458). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura,
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1 Domājams, P. Zālīte.

2 Rainis pieminēts rubrikā «Mūsu preses atbalss», DL, 1902, 135. nr.,

18. jūnijā, sakarā ar viņa rakstu ««Baltijas Vēstneša» jaunākā indiā-

niešu kara deja»,

229.

Aspazijai
Slobodskā 1902. gada 27. jūnijā (10. jūlijā) (433. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58460). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga,

230.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 30. jūnijā (13. jūlijā) (439. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58463). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1
Aspazija 1902. gada 25. jūnija (8. jūlija) vēstulē (58954) Rainim

aprakstīja Zinību komisijas 1902. gada vasaras sapulcēs nolasītos refe-

rātus: «Šogad jau referāti bija ļoti īsi, bet tas labākais tomēr tika sa-

cīts par mums.. noskaņojums taču ir vispārējs, ka mēs esam vislabā-

kie dzejnieki, un par mums arī visi runā.. 18, jūnijā., vakarā bija

kopmielasts. Es.. aizgāju arī tur. Maldonis ļoti skaisti runāja par mani

kā rakstnieci, es esot tautas zieds..»

231,

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 2. (15.) jūlijā (440. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58464). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Slobodskas pasta zīmoga.

1 Runa ir par Zinību komisijas 1902. gada vasaras sapulcēm. Aspa-

zija arī bija nodomājusi piedalīties šajā pasākumā (skat. 227. vēstules

2. piezīmi), bet tā kā viņai bija jāraksta sapulču atreferējumi «Dienas

Lapā», tad lielās slodzes dēļ dzejniece no sava nodoma atteicās.

2 Skat. 230. vēstules 1. piezīmi,
8

Aspazija 1902. gada 22. jūnija (5. jūlija) vēstulē (58951) informēja

Raini: «[L. Skujeniece] grib rakstīt Hermanim Bāram, lai viņš mani

ievestu vācu literatūrā,»
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232.

Aspazijai
Slobodskā 1902. gada 5. (18.) jūlijā (441. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58468). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc
satura.

1 Šeit un turpmāk domāta Derīgu grāmatu nodaļa.
2

Raiņa dzejoļu krājumu «Tālas noskaņas zilā vakarā» gribēja izdot

Rīgas studenti. Viņu uzdevumā ar Raini sazinājās A. Razums. Sīkāk

skat. šī izdevuma 1. sēj., 456.-457. Ipp.
3

Literārās darbības 10 gadu jubileja.
4 Šie divi vārdi rakstīti latviski.
5 A. Ķēniņa savā vēstulē esot jautājusi, vai Aspazija un Rainis pie-

kristu viņiem veltīta literāra vakara sarīkošanai (Aspazijas 1902. gada

25. jūnija (8. jūlija) vēstule, 58954).

6 Šis teikums rakstīts latviski.

233.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 6. (19.) jūlijā (445. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58469). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

234.

Aspazijai
Slobodskā 1902. gada 7. (20.) jūlijā (446. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58471). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 A. Ķēniņš Zinību komisijas vasaras sapulcēs referēja par nedēļas

un mēneša laikrakstiem. lespējams, Rainis te domāja viņa runas iro-

nisko atrefrējumu DL, 1902, 143. nr., 28. jūnijā.

2 Rainis lasījis Zinību komisijas vasaras sapulču atreferējumu 7. tur-

pinājumu, DL, 1902, 144. nr., 29. jūnijā: «Par dramatiskajiem ražoju-

miem, kas iznākuši 1901. g., spriedumu nodeva Fr. Veinberga kgs.»

3 Jonatāna biedrībā 1901. gadā pirmo reizi izrādīja Aspazijas lugu

«Zeltīte». Pēc tam tā cenzūras dēļ vairākus gadus netika iestudēta,

4 R. Klaustiņš,
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235.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 9. (22.) jūlijā (447. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58472). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc satura.

1 Rainis sūtīja atpakaļ Aspazijas dzīvokļa kaimiņienes Bērzas meitas

Mildas fotogrāfiju, ko Aspazija bija aizvedusi uz Slobodsku. Bērza to

atprasīja, jo Aspazijai ar viņu pasliktinājās attiecības sakarā ar to, ka

Bērza it kā izplatīja baumas par dzejnieci (Aspazijas 1902. gada 30. jū-

nija (13. jūlija) un 2. (15.) jūlija vēstules, 58959 un 58961).
2 Sie divi vārdi rakstīti latviski.
8 Aspazija vispirms rakstīja (1902. gada 2. (15.) jūlijā, 58961), ka

laikrakstu «Vārds» nopirkuši J. Čakste, M. Gobiņš un A. Krastkalns,

bet jau nākamajā dienā: ««Vārds» tomēr likvidējas, un tā vietā nāk

Veinberga avīze [«Rīgas Avīze»]» (1902. gada 3. (16.) jūlija vēstule,

58962).

Pēc redaktora un izdevēja J, Kļaviņa nāves 1902. gadā laikraksts

«Vārds» 13. jūlijā pārtrauca iznākt. Tā vietā ar 1902. gada 15. jūliju

sāka iznākt «Rīgas Avīze». Lai nezaudētu koncesiju, F. Veinbergs līdz

1907. gadam ik gadus vēl izdeva dažus «Vārda» numurus, reizēm ar

saīsinātu «Rīgas Avīzes» saturu.

Faktiskie «Vārda» izdevēji kopš 1902. gada jūnija bija 3, Čakste

un A. Krastkalns, līdzizdevējs J. Brigaders.

236.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 16. (29.) jūlijā (443. ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58478). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga,

1 Aspazija «Dienas Lapā» atreferēja Zinību komisijas 1902, gada

vasaras sapulču priekšlasījumus.
2 A. Niedras apcerējums «Pumpura «Lāčplēsis» kā romantisma pie-

mērs», «Pēterburgas Avīžu» pielikums, 1902, 53.—55, nr.

237.

Aspazijai

Slobodskā ISO2. gada 18. (31.) jūlijā (449. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58480), Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.
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1 Aspazija 1902. gada 12. (25.) jūlija vēstulē (58971) rakstīja: «Aiz-

vakar tik daudz bijām runājušas ar Doru par laupītājiem un rīkles

griezējiem, ka vēl mati cēlās stāvus un nemaz vairs nevarējām iemigt.»
2 8. (21.) jūlija vēstulē (58966) Aspazija stāstīja Rainim, ka apmek-

lējusi viņu abu kopējo paziņu Lidiju un iedevusi viņai 5 rubļus.
3

Nākošajā dienā, 9. (22.) jūlijā, Aspazija rakstīja (58968), ka pie

viņas redakcijā esot atnācis Jaunā teātra direktors F. Podnieks un jau-

tājis, vai Aspazija nevēloties tikt uzņemta Jaunā teātra komisijā un

vai nevarot atklāšanai uzrakstīt kādu prologu. «Bet pret manu uzņem-

šanu komisijā esot Beķers un Liepiņš, jo viņiem statūtos neesot tāda

paragrāfa, ka sievietes arī varētu būt līdzstrādnieces. Es teicu, ka vi-

ņiem taču nav arī tāda paragrāfa, ka sievietes nevarētu būt līdzstrād-

nieces. Ja viņi mani tur neuzņems, es viņiem nerakstīšu prologu.»
4 R. Vāgnera librets (pēc E. Bulvera darba) operai «Rienci, pēdējais

tribūns» (1840). Raiņa personiskajā bibliotēkā atrodas grāmata (125561):

Richard Wagner. Rienzi, der letzte der Tribunen. Grosse tragische Oper

nach Buhvers gleichnahmigem Roman. Herausgegeben und eingeieitet

von Georg Richard Kruse. Leipzig, Verlag von Philipp Reclam jun.

UB Nr. 5645.

238.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 20. jūlijā (2. augustā) (450. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (53482). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga,

1 Faktiski — 20.

2 DL, 1902, 155. nr., 12; jūlijā, nodaļā «Sīkumi» lasāms: «Lesings

un viņa runcis. Kādā antikvāriju pārdotavā Berlīnē šinīs dienās bijuse

logos izstādīta nelaiķa vācu dzejnieka mīļākā drauga ģīmetne. Sis

draugs bijis kāds runcis, f..] Reiz runcim uznākuši untumi, un tas,

dzejniekam projām esot, izpostījis visu «Nātana Gudrā» manuskriptu,

kas dzejniekam bijis tik vienā pašā norakstā. Dzejnieks tomēr tik ļoti

mīlējis savu runci, ka tas viņu par šo nedarbu nebūt nesodījis un uz-

ņēmies lielās pūles visu slaveno ražojumu iz atmiņas vēlreiz uzrakstīt.»

239.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 23. jūlijā (5. augustā) (451. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58486). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc satura.



581

1 Raiņa dzejolis «Vēls saules stars»,

2 Šis Raiņa dzejolis krājumā «Tālas noskaņas zilā vakarā» ievietots

ar virsrakstu «Bij dziļa ziema».

8 Aspazija 1902. gada 16. (29.) jūlija vēstulē (58974) rakstīja, ka

tikusi uzaicinātā piedalīties ar priekšlasījumu jautājumu vakarā Skrī-

veros.

4 L. Heidemanis.

6 «Pēterburgas Avīzēs», 1902, 57. nr., 17. jūlijā, parādījās informā-

cija, ka O. Rāviņš dabūjis no iekšlietu ministra atļauju izdot Pēter-

burgā jaunu latviešu dienas laikrakstu «Galvas Pilsētas Avīzes», kas

sniegtu ziņas par politiku un valdības rīkojumiem.

Izdošanas atļauja (koncesija) tika saņemta 1902. gada 16. jūlijā, bet

turēta rezervē un aizvien pagarināta. Avīze sāka iznākt tikai 1906, gadā
kā «Pēterburgas Avīžu» turpinājums un drīz vien tika apturēta ar Pē-

terburgas Tiesu palātas lēmumu.

240.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 26. jūlijā (8. augustā) (452. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (58488). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Slobodskas pasta zīmoga.

1 «Dienas Lapā», 1902, 158. nr., 16. jūlijā, «Pēterburgas Avīzēs»

v. c. izdevumos bija iespiests šāds paziņojums: «Rīgas atturības bied-

rības «Auseklis» priekšniecība ar šo paziņo, ka godalgas spriedēju ko-

misija no desmit uz godalgas izsolījumu iesūtītām lugām sekošas trīs

atzinuse par labākām:

1) «Don Kihots» [«Pusideālists»].

2) «Vienīgais».

3) «Zaņķis».

Bet par tām galīgi tiks izspriests turpmākā komitejas sēdē, tiklīdz

būs atbildes dabūtas no izvēlētiem ekspertiem, kuri visi vairs nedzīvo

Rīgā, kādēļ arī godalgas izspriešanas jautājums vispār novilcinājies..

Priekšnieks A. Liepiņš.

Rakstvedis G. Ķempels.»

241.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 28. jūlijā (10. augustā) (453. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58436), Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads, datums un vieta no-

teikta pēc Aspazijas 1902. gada 20, jūlija (2, augusta) vēstules (58973).
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1
Raiņa dzejoļa «Manas ilgas» pirmpublicējums MVM, 1902, 8. nr.,

599. Ipp.
2

Derīgu grāmatu nodaļa.
3 Raiņa dzejolis «Rasa klāja zemes vaigu».

242.

Aspazijai
Slobodskā 1902. gada 2. (15.) augustā (456. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58435, 138921). Tulko-

juma pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta

pēc satura.

1 Faktiski — 608.

2
Aspazija 1902. gada 26. jūlija (8. augusta) vēstulē (58984) rak-

stīja: «Nevaru ciest Mierkalnu. Es jūtu, ka viņš ir mans ienaidnieks.

Visvairāk viņu kaitina tas, ka es viņu neatzīstu.»

3 Tai pašā vēstulē, kā ari 25. jūlijā (7. augustā) rakstītajā (58983)

Aspazija pastāstīja, ka pie viņas redakcijā bijis P. Smits no Ķīnas ar

sievu. leteicis braukt uz Vladivostoku, kur advokāts varot ātri kļūt

bagāts. Viņš atzīstot Raiņa dzejoļus un pašu cienot.

4 Gustavs Langhelds — dzimis Rīgā. Izsūtīts uz Slobodsku uz trim

gadiem — no 1901. gada janvāra līdz 1904. gada janvārim.

243.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada3. (16.) un 4. (17.) augustā (457. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58438). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

satura.

1 Faktiski — 607, 606.

244.

Aspazijai

Slobodskā 1902. gada 13. (26.) augustā (459. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (58491). Tulkojuma

pirmpublicējums. Vēstules uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc satura.

1 Faktiski — 597.

2 MVM bija publicēts Faili ja dzejojums «Ziedoņa sapnis». Skat.

169. vēstules 2. piezīmi, Aspazija kādā vēstulē izteicās, ka redaktors
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daļu no šī sacerējuma svītrojis. Tur bijusi runa par Raini. Tādēļ Rainis

lūdz, lai Aspazija atved šo nosvītroto daļu.
8 «Grāfs Montē Kristo».
4

Aspazija 1902. gada 3.(16.) augustā rakstīja (58992): «..visu laiku

tiku ar ciemiņiem nomocīta. Man ir sāpīgi salds gandarījums vai iegu-

vums, ka cilvēki mani uzmeklē, kur agrāk izraidīja.» Savukārt Aspa-

zijas 6. (19.) augusta vēstulē (58995) teikts:

«No Skrīveriem [..] man raksta, ka viņi nākotnē cerot uz mani, ka

mani priekšlasījumi laukos būšot mans triumfa gājiens, ka man esot

ļoti patīkama balss priekšlasījumiem utt.»

6 Aspazijas ievadraksts «Franču liriķi», DL, 1902, 111. nr., 17. maijā,
166. nr., 26. jūlijā, un 172. nr., 2. augustā.

245.

J. Vidiņarn

Slobodskā 1902. gada 13. (26.) augustā (461. Ipp.)

Vēstules atrašanās vieta nav zināma. Pirmpublicējums žurnālā «Dau-

gava», 1932, 6. nr., 656.-658. Ipp. Publicēts ari LM 11, 223.-225. Ipp.,

datēts ar 1902. gada 13. augustu. Sai izdevumā iespiests pēc LM teksta.

1 Aspazija trešo reizi aizbrauca pie Raņa uz Slobodsku 1902. gada

augustā un palika tur līdz Raiņa braukšanai mājās — 1903. gada

maijam.
2

lespējams, te domāts darbs pie 11. Heines «Ziemeļjūras». Bez tam

1902. gada pavasari un vasaras sākumā Rainis tulkoja «Pilsētu likumus».

8 Neaizskart ar pirkstiem (vācu vai.).
4 P. Bisnieka piekritēju neoficiālās sanāksmes.

8 «Pēterburgas Avīzēs» strādāja V. Olavs-Plute (ievadraksti), R. Blau-

manis (satīriskā nodaļa «Purva malā») un A. Niedra (literārā nodaļa).

Uzskatu nesaskaņas dēļ šī «trejsabiedrība» jau 3903. gadā izjuka.
6 «Pēterburgas Avīžu» satīriskajā nodaļā «Purva malā», 1902, 5.,

6. nr., bija ievietotas karikatūras par vācu laikrakstu «St. Petersburger

Zeitung».
7 «Rīgas Avīze».

8 H, Ibsena luga «Tautas naidnieks» A. Deglava tulkojumā (MVM,

1902, 1.—3. nr.).

246.

E. Volteram

Slobodskā 1902. gada 3. (16.) decembri (463. Ipp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas vēstules melnraksta (23042/14,

15). Vēstules fragmenta pirmpublicējums (bez Aspazijas biogrāfijas)

krievu valodā, ar aptuvenu datējumu — [1902.] — LM I, 85.—87. Ipp.
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Precīzs datējums noteikts pēc konteksta un H. Zālītes atklātnes (skat.

1. piezīmi).

1 1902. gada 2. decembrī (Slobodskas pasta zīmogs) Aspazija sa-

ņēma H. Zālītes atklātni (71189), kas uzrakstīta Rīgā 1902. gada 28. no-

vembrī: «Sirds mīļo Elzīt! Pēterburgas doc. Volters man lūdzis, lai tam

cik iespējams drīz piesūtu Tavu biogrāfiju un ko Tu rakstījuse. Do-

māju, ka man uz to nav nekādas tiesības. Vislabāk, mīlulīt, Tu pate

labāk uzrakstīsi savu biogr. un kādus liter. darbus Tu pastrādājuse.

Tam tie, saprotams, būs vajadzīgi priekš kāda īsti lietderīga mērķa.

Tādēļ, mīlulīt, pasteidzies tam nosūtīt.»

2 Minētās atklātnes malā H. Zālīte uzrakstījusi E. Voltera adresi:

B. 3., 7 ahhhh, a. 2

c. rīeTep6ypr.

8 1902. gada 8. decembrī Pēterburgas Latviešu labdarības biedrība

Pavlovas zālē izrādīja Aspazijas lugu «Vaidelote». Mirdzas lomā vie-

sojās D. Akmentiņa.
4 Faktiski Aspazija dzimusi 1865. gadā.
5 Vēstules melnraksta beigās ar zīmuli izdarītās piezīmes, domājams,

tapušas vēlāk, 1905. gadā, kad ar milzīgiem panākumiem izrādīja Aspa-

zijas lugu «Sidraba šķidrauts».

247.

R. Blaumanim

Slobodskā 1902. gada 16. (29.) decembrī (465. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (18549). Tulkojuma

pirmpublicējums LM I, 84. Ipp.

' šī Raiņa vēstule ir atbilde uz R. Blaumaņa no Pēterburgas rakstīto

vēstuli Aspazijai 1902. gada 6. (19.) novembrī. R. Blaumanis rakstīja:

«Raiņa jokulugu [«Pusideālists»! cenzūra ir atļāvusi izrādei. Drīz pēc

Jūsu vēstules saņemšanas es aizgāju pie Remiķa un dzirdēju šo ziņu

no viņa paša mutes» (Blaumanis R. Kopoti raksti, 7. sēj. R., 1959,

439. Ipp.).
2 Raiņa dzejoļu krājums «Tālas noskaņas zilā vakarā» 1902. gada

novembri bija aizsūtīts uz Pēterburgu, cenzēšanai. R. Blaumanis perso-

niski pazina cenzoru M. Remiķi un gādāja par to, lai būtu pēc iespē-

jas mazāk svītrojumu. Sīkāk par krājuma tapšanu un cenzēšanu skat.

šī izdevuma 1. sēj., 456.—459. Ipp.
8 1902. gadā Pēterburgā notika Aspazijas lugas «Vaidelote» izrāde

(skat. 246. vēstules 3. piezīmi). R. Blaumanis iepriekš minētajā vēstulē

rakstīja Aspazijai: «..vietējā latv. labdarības biedrība gatavo izrādei

8. dcc. Jūsu «Vaideloti». Kā «teātra direktors» es šo lugu ieteicu teātra

komitejai, nelūdzis Jūs iepriekš pēc atļaujas. [~] Mirdzas lomu tēlot
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esam uzaicinājuši Akmentiņas jaunkundzi. Bez tam luga tiks Inscenēta

ar tādu greznumu, kādu Jūs Rīgā nevarējāt sasniegt,»
4 Teksts pēdiņās rakstīts latviski,

6 Šai vēstulei pievienoti Raiņa dzejoļi «Modernu ģēniju līgojums»

un «Baltiešiem». Abi publicēti «Pēterburgas Avīžu» literārā pielikuma

humoristiski satīriskajā nodaļā «Purva malā», pirmais — ar parakstu

Nemināmais, otrais — ar parakstu Henricus Lettus.

6 «Pēterburgas Avīžu» literārā pielikuma nodaļā «Purva mala»

1902. gada 95. numurā, 27. novembrī, 760. Ipp., publicētas Nezināmā

«Ģēniju dziesmas» — «Orģija», «Mana liesa»; Atskabargas «Otrais Me-

fistofeļa padoms».

Tā paša Izdevuma 97. numurā, 4. decembrī, 776. Ipp., publicēts ano-

nīms dzejolis «Pa deiciski». R. Blaumanis «Pēterburgas Avīžu» 1902.gada

102, numurā «Vaļējās vēstulēs» aizrāda, ka tas ir viņa darbs.

248.

H. Zālītei

Slobodskā 1902, gada beigās vai 1903. gada sākumā (467. Ipp.)

Latviešu valodā rakstītas vēstules melnraksts (18479). Pirmpublicē-

jums. Aptuvenais datējums noteikts pēc H. Zālītes 1902. gada 9. (22.) de-

cembra vēstules (21093) abiem dzejniekiem.

1 H. Zālītes 1902. gada 8. decembra atklātne (71191) Aspazijai.
2 Kā redzams no H. Zālītes vēstulēm, te domāta F. Šillera «Zvana

dziesma». 1902. gada 16. (29.) oktobrī H. Zālīte abiem dzejniekiem

rakstīja (21091); «Ko Jūs tagad strādājat, ko domājat strādāt. Man

gan būtu liels kārums ari Šillera «Zvans» dzirdēt no Jums skanam.»

Un 9. (22.) decembrī (21093): «Par tādām smalkām lietām, kas prasa

daudz pūļu, ja viņas pie tam neaizņem daudz telpu, jau varētu aprē-

ķināt vairāk — kā, piem., «Zvans», ja iznāk tikai uz trim lap. p., tad

aprēķinātam to ar B—lo r. par lap. p., lai lielais darbs cik atalgotos.»
8

Aspazijas dzejolis. Pirmpublicējums MVM, 1903, 1. nr., 2.—6. Ipp,
4 MVM, 1903, 1. nr,, publicēti divi V. Eglīša dzejoļi: «Sieviete»

(66. Ipp.) un «Kaislība» (69. Ipp.).
6 Skat. 199, vēstules 4. un 7. piezīmi.

249.

J. Vidiņam

Slobodskā 1903. gada [1. (14.) janvārī] (469. Ipp.)

Latviešu valodā rakstīta atklātne. Tās atrašanās vieta nav zināma.

Pirmpublicējums žurnālā «Daugava», 1932, 6. nr., 658. Ipp., datēts:

«Jaungada vakarā, 1903.» Šai izdevumā iespiests pēc pirmpublicējuma

teksta.
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1 Pirmdiena (no vācu valodas vārda der Montag).
2 Raiņa vēstule J. Vidiņam 1902. gada 13. (26.) augustā.
3 Atklātnē attēlots rudenīgs skats ar parakstu: «Okts6p&»,

250.

T. Zeifertam

Slobodskā 1903. gada 4. (17.) janvāri (469. Ipp.)

Latviešu valodā rakstītā atklātne (Raiņa rokrakstā) atrodas Latvijas

PSR ZA Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā,

Teodora Zeiferta fondā, 520, 9. Pirmpublicējums laikrakstā «Latviešu

Balss», 1931, 9. nr., 26. aprīlī. Datējums noteikts pēc pasta zīmoga.

T. Zeiferta adrese: ct. Oajih, MaraßCK. jk. &•

r-Hy T. SeiirpepT.

5 Atklātnē attēlots kāds vīrs, kuram pār plecu pārmestas saišķi sa-

sietas grīdu slaukāmās birstes garos kātos.

251.

E. Volteram

Slobodskā 1903. gadā, ne agrāk kā 9. (22.) janvārī (470. Ipp.)

Tulkojums no krievu valodā rakstītas vēstules (18234). Pirmpublicē-

jums. Datējums noteikts pēc konteksta. Spriežot pēc satura, šī vēstule

ir Raiņa atbilde uz E. Voltera 1903. gada 9. (22.) janvārī rakstīto vēs-

tuli (59681).

252.

G. Zemgalam

Slobodskā 1903. gada janvāra sākumā (471. Ipp.)

Latviešu valodā rakstītas vēstules melnraksts (114416). Pirmpublicē-

jums. Adresāts un datējums noteikts pēc G. Zemgaļa atklātnes (1922i),

kam pasta zīmogs — 1903. gada 19. janvāris un kas, domājams, ir at-

bilde uz šo Raiņa vēstuli.

1 A. Razums Rīgas studentu uzdevumā 1982. gada vasarā sazinājās

ar Raini par dzejoļu krājuma izdošanu. Ir saglabājusies viņa sarakste

ar Raini (123917), kurā viņš ziņo par «Tālu noskaņu» izdošanas gaitu,

par cenzēšanas grūtībām, par izdevēja O. Rāviņa bankrotu un to, ka

Raiņa dzejoļu krājums būs jādrukā Rīgā vai Jelgavā.

* Advokāts G. Zemgals kārtoja «Tālu noskaņu» izdošanas finan-

siālo pusi.
6 Domāts cenzors M. Remiķis Pēterburgā,

4 G. Zemgals 1903. gada 19. janvāra (i. februāra) vēstulē (19221)

Rainim atbildēja: «Herzallerliebster mein!* Pēc divām nedēļām būs jau

* Mans no sirds mīļotais (vācu vai.}!
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nodrukāti. Strīķēti tikai 3 īsi dzejolīši. Drukās Rāviņš Pēterburgā. Iz-

maksās ap 400 rbļ. Nezinu vēl, kam nodot komisijā, jo pats tirgoties

negribētu. Atlikums katrā ziņā būs brangs, bet vēl jāgaida Tev uz

viņa, jo vispirms jānomaksā izdevumi. — Vissirsnīgāko sveicienu no

visiem garā tuvajiem! G. Zmg.»

253.

J. Vidiņam

Slobodskā 1903, gada29. janvāri (11. februāri) (471. Ipp.)

Vēstules atrašanās vieta nav zināma. Pirmpublicējums žurnāla «Dau-

gava», 1932, 6. nr., 658.-659. Ipp. Publicēts arī LM 11, 226.-228. Ipp.,

datēts ar 1903. gada 29. janvāri. Sajā izdevumā iespiests pēc LM teksta,

1 Dr. philos P. Zālīte.

8 Skat. 248. vēstules 3. piezīmi.
8 Meitene visādiem uzdevumiem (vācu vai.).
* Krievu filozofa A. Vvedenska darbs — «AoruKa ksk toctb Teopaa

nosnaHHfl». J. Vidiņš to gribēja tulkot latviski.

6 Vācu filozofa G. Zimmeļa darbs «Die Problemen der Geschichts-

philosophie», Mūnehen, 1896.

6 Vācu filozofa A. Šveglera darbs «Geschichte der Philosophie im

Umriss», Reclam, 2541—45.

7 Tēls A. Alunāna viencēlienā «Pašu audzināts».

8
Lauksaimniecības darbinieka J. Strādes raksts «Steidzami darbi

zemkopības biedrībām un zemkopjiem», «Pēterburgas Avīzes», 1903,

1, nr., 1. janvārī, 2. nr., 5. janvārī, un 13. nr., 12. janvārī.

254.

R. Blaumanim

Slobodskā 1903. gada 5. (18.) februārī (473. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules. Vēstule atrodas Lat-

vijas PSR ZA Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu

nodaļā, Raiņa fondā, 11, 4, Tulkojuma pirmpublicējums. Adresāts no-

teikts pēc konteksta.

1 R. Blaumaņa vēstule Rainim, kas uzrakstīta 1903. gada 12.(25.) jan-

vārī, publicēta R. Blaumaņa Kopotos rakstos, 7. sēj. R„ 1959, 449.—

452. Ipp. Turpmākie citāti no šī izdevuma.

8 R. Blaumanis iepriekš minētajā vēstulē rakstīja: «Nļiedra] no ma-

nis gribēja, lai atsakos no «P[urva] m[alā]». Es to nedarīju un teicu,

ka tad es avīzi pavisam atstāju..»

8 Andrievs Niedra gribēja «Pēterburgas Avīžu» vadību pilnīgi pār-

ņemt savās rokās.
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4 R. Blaumaņa dzejolis «Precinieki». Pirmpublicējums «Pēterburgas

Avīžu» literārajā pielikumā, 1903, 7. nr., 22. janvārī.
6 Ļ. Tolstoja romāna tulkojums ar virsrakstu «Atdzimšana» publi-

cēts «Pēterburgas Avīzēs», 1903, 27.—74. nr„ 2. aprīlī—-19. oktobrī,

Tulkotāji A. Austriņš un E. Jansons.
6

«Ee3APMHi>ie» — poļu rakstnieka S. Žeromska romāns (1900).
7 R. Blaumanis savā vēstulē lūdza Raini: «.. parādait, ka esat īsts

draugs un kritizējiet stingri manis vadīto feļetonu [«Purva malā»]. Ne-

meklējiet daudz pēc vārdiem, bet uzskatait sevi kā manu intīmāko

biedru, kuram droši var teikt: paklausies, te Tu esi vienu pamatīgu

muļķību palaidis!»
8 A. Gulbja ierosināti, Aspazija ar Raini tulkoja J. V. Gētes darbus.

6 Zvārguļu Edvards satīriski humoristisko nodaļu «Purva malā»

vadīja no 1903. gada janvāra līdz augustam.
10 «Pēterburgas Avīžu» literārajā pielikumā, 1903, 17. nr., 26. feb-

ruāri, 133. Ipp., ir Raiņa dzejoļa «Aiz Izīdas plīvura» pirmpublicējums,

ar virsrakstu «Vīrs» un pseidonīmu: [no] Anatola.
11 Raiņa dzejoļu krājums «Tālas noskaņas zilā vakarā».

12 Cenzors M. Remiķis Pēterburgā.
18 Par A. Gulbja piedāvājumu Rainim skat. 198. vēstules 2. piezīmi.
14 R. Blaumanis Rainim rakstīja: ««Ģēniju līgojums» nāks iekš Nr. 4.

Par nožēlošanu, lieta man jāpārraksta, jo mūsu ielauzējs Krastiņš Jūs

pazīst, viņš, protiet, zem Jums ir avīzi ielauzījis,»

255.

P. Daugem

Slobodskā 1903. gada 21. aprīlī (3. maijā) (476. Ipp.)

Latviešu valodā rakstīta atklātne (23228), Pirmpublicējums. Datē-

jums noteikts pēc pasta zīmoga.

P, Dauges adrese:

MocKna

E. B. rocn. īl. Aayre

3v6h. BpaTV

rieTpoßKa, aom KopoßHHa.

1 TJz atklātnes — jaunas, skaistas meitenes attēls.

256.

T. Zeifertam

Slobodskā 1903. gada 5. (18.) maijā (477. Ipp.)

Latviešu valodā rakstītā atklātne atrodas Latvijas PSR ZA Funda

mentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā, Teodora Zei
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ferta fondā, 520, 10. Datējums noteikts pēc pasta zīmoga. Pirmpublicē-

jums laikrakstā «Latviešu Balss», 1931, 9. nr., 26. aprīlī.

1 Facits (no latīņu vai. facit) — iznākums, rezultāts.

257.

T. Zeifertam

Rīgā 1903. gada 17. (30.) septembrī (481. ipp.)

Latviešu valodā rakstītā vēstule atrodas Latvijas PSR ZA Fundamen-

tālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodajā, Raiņa fondā, 2.

Pirmpublicējums.

1 «Tālas noskaņas zilā vakarā».
2 Vēstules beigās Aspazija pierakstījusi: «Es jaunnedēļ visādā ziņā

arī ko no sevis sūtīšu; nebija līdz šim nemaz vaļas.

v Ar labdienām

Aspazija.»

258.

J. Dievkociņam

Slobodskā 1903. gada 30. oktobrī (12. novembrī) (481. Ipp.)

Vēstule rakstīta latviešu valodā (107231). Pirmpublicējums.

1 1903. gadā J. Dievkociņš bija ilustrētā mēnešraksta «Jaunības

Draugs» (redaktors — J. Rozens) redakcijas loceklis, bet kopš 1903. gada

novembra — šī žurnāla nodaļas «Mazo draugs» vadītājs. J. Dievkociņš

lūdza vairākus pazīstamus rakstniekus atbalstīt šo izdevumu. Raiņa

darbi «Jaunības Draugā» nav publicēti.

259.

Aspazijai
Dvinskā (Daugavpilī) 1903. gada 21. decembrī (1904. gada 3. janvāri)

(482. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (127961). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads, mēnesis un vieta no-

teikta pēc Dvinskas (Daugavpils) pasta zīmoga.

260.

Aspazijai

Dvinskā (Daugavpilī) 1903. gada 23. decembrī (1904, gada 5. janvāri)

{482. ipp.)

Atklātne rakstīta latviešu valodā (107205). Pirmpublicējums.
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Aspazijai

Dvinskā (Daugavpili) 1903. gada 25. decembri (1904. gada 7. janvārī)

(482. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas atklātnes (114129). Tulkojuma

pirmpublicējums. Atklātnes uzrakstīšanas gads un vieta noteikta pēc

Dvinskas (Daugavpils) pasta zīmoga.

262.

K. Hornemanim

Rīgā 1905. gadā, laikā no 7. (20.) oktobra līdz 12. (25.) oktobrim

(483. Ipp.)

Tulkojums no vācu valodā rakstītas vēstules (18492). Pirmpublicē-

jums vācu valodā laikrakstā «Diina-Zeitung», 1905, 226. nr., 13. oktobrī,

ar parakstu — Elza Pliekšāne (Aspazija). Datējums noteikts pēc vēstu-

les konteksta un tajā minēto rakstu publikācijām laikrakstā «Dūna-

Zeitung».

1 «Der silberne Schleier» («Sidraba šķidrauts»), «Diina-Zeitung», 1905,

221. nr., 7. oktobrī, bez paraksta.
2 Šī Raiņa vēstule tika publicēta laikrakstā «Dūna-Zeitung» kā at-

bilde uz iepriekš minēto rakstu.

s Sibilla — pareģe.
4 Lai rūpējas konsuli (latīņu vai).

KOMENTĀROS LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

BV — laikraksts «Baltijas Vēstnesis»

DL — laikraksts «Dienas Lapa»

DLp — laikraksta «Dienas Lapa» literārais pielikums (Šikais

feļetons — 1898—1899; Literāriskais feļetons — 1899—

1903)

DzD —J. Raiņa kopoti raksti «Dzīve un darbi»

LM I — Literārais mantojums, 1. sēj. R., 195?

LM II — Literārais mantojums, 2. sēj. R„ 1961

MV — laikraksts «Mājas Viesis»

MVp — laikraksta «Mājas Viesis» literārais pielikums

MVM — žurnāls «Mājas Viesa Mēnešraksts»

PAp — laikraksta «Pēterburgas Avīzes» literārais pielikums
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DARBU RĀDĪTĀJS

Ādama dienasgrāmata — amerikāņu rakstnieka M. Tvena stāsts (1893)

latviski: DLp, 1902, 91. nr. — 571

Ada Negri — J. Jansona (Brauna) apcerējums (1896) — 527

Ādolfa Alunāna Zobgaļa kalendāra lietā — A. Alunāna raksts (1900) —

527

Aglavaine et Selvsette, skat. Aglavena un Selizete

Aglavena un Selizete — beļģu rakstnieka M. Meterlinka luga (1896) —

195

Agri no rīta — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVp, 1898, 33. nr,

(1, 23)* — 536

Aizas ziedi — Raiņa dzejoļu krājums (1937) — 505

Aiz Izīdas plīvura — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums PAp, 1903, 17. nr.

(1, 286) — 588

Aklie — beļģu rakstnieka M. Meterlinka luga (1890) — 113, 187, 195

Albigenser, skat. Albigieši

Albigieši — austriešu dzejnieka N. Lēnava poēma (1842) — 191, 524

Alkanā zeme — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1899, 10. nr.

(1, 105) — 498

Alnpeķes Rīmju kronika, skat. Vecākā Livonijas atskaņu jeb rīmju

hronika

Am freien Meeresstrande, skat. Silts dvašas vilnis

Amors, skat. Amors un Psihe

Amors un Psihe — romiešu rakstnieka Apuleja apstrādāta tautas teika

(ievietota romānā «Metamorfožas jeb Zelta ēzelis») — 506

Amors un Psihe — austriešu dzejnieka R. Hamerlinga dzejojums (1882),

Raiņa atdzejojumā: MVM, 1899, 10.—12. nr. (8, 39—150) — 51,

52, 59, 65, 67, 68, 70, 73, 74, 76, 77, 81, 89, 99, 102, 103, 111,

113, 114, 119, 131, 175, 488, 508

Ansītis un Grietiņa — vācu komponista E. Humperdinka pasaku opera

(1890) pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem — 536

Antigone — grieķu dramaturga Sofokla luga (ap 442 p. m. ē.) — 325,

378

* Seit un turpmāk iekavās norādīta Raiņa darbu atrašanās vieta šī

izdevuma attiecīgajā sējumā un lappusē.



592

Antoloģija, skat. Dzīve un dzeja

Apdrošināšana Kurzemē — nezināma autora nepublicēts ievadraksts —

230

Ārstēšana — vācu rakstnieka M. Dreiera luga (1897) — 83

Asins pilīte — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums žurnālā «Daugava»,

1930, 11. nr. (6, 262) — 159, 220

Asins zālīte — Raiņa dzejolis* — 249

Aspazija — austriešu dzejnieka R. Hamerlinga romāns (1876), latviski;

MVM, 1900, 1.—12. nr. — 155, 163, 174, 175, 181, 184, 191, 193,

195, 200, 212, 221, 225, 230, 243, 255, 258, 259, 515, 518, 520,

521, 526

Aspazija un mūsu kritika — J. Kreicberga apcerējums (I — 1896, II —

1897) — 34, 500, 527

Aspazijas raksti — A. Niedras apcerējums (1896, 1897) — 500, 528

80 dienās ap zemeslodi, skat. Ceļojums ap zemeslodi 80 dienās

Atbalsts — J. Šmita skice (1900) — 195, 205, 526

Atdzimšana, skat. BocKpecenne

Atdzimšana — vācu rakstnieka Dž. H. Makija dzejoļu krājums (1896) —

142, 170

Atēna — Aspazijas novele (1902) — 465

Atklātībai par godu — DL redakcijas raksts, DL, 1901, 71. nr. — 542

Atmiņas iz Berlīnes, skat. lespaidi un atmiņas no Berlīnes

Atriebēja — Aspazijas luga (1887) — 380, 394, 401, 464

Atskaņu hronika, skat. Vecākā Livonijas atskaņu jeb rīmju hronika

Atspirdzis — Aspazijas dzejolis (1899) — 297

Auf Dich hab ich mein Genie gebaut, skat. Mājoklis

Auglība — franču rakstnieka E. Zolā romāns (1899) —- 474

Aus dem Leibe mocht ich die Seele ausspeien, skat. Riebās

Aveugles, skat. Aklie

Bakhanālija — Aspazijas dzejolis (1900) — 574

Bakhantu dziesma, skat. Bakhanālija

Baltais zirdziņš, skat. Pie baltā zirdziņa

Baltā rociņa, skat. Zaļā pavēnī

Baltiešiem — Raiņa satīrisks dzejolis, pirmpublicējums PAp, 1902,

104. nr., ar pseidonīmu Henricus Lettus (7, 149—150) — 585

Baltijas provinču — Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes vēsture no vis-

vecākajiem laikiem līdz to patstāvības norietam — baltvācu vēs-

turnieka O. Rūtenberga apcerējums (1860), latviski: «Baltijas

vēsture», J. Vidiņa tulkojumā (1908) — 470

* So un dažus citus vēstulēs minētos Raiņa dzejoļus nav izdevies

Identificēt, jo, iespējams, tie vēlāk tikuši pārstrādāti un pazīstami ar

citiem nosaukumiem vai ari laika gaitā nozuduši, vai izmantoti citos

darbos.
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«Baltijas Vēstneša» jaunākā indiāniešu kara deja — Raiņa raksts, MV,

1898, 25., 27.-29. nr. (18, 119—140) — 437, 577

Baskājieša kapeikas dziesma
— Raiņa dzejolis, pirmpublicējums DLp,

1899, 71. nr., ar virsrakstu «Pēdējā kapeika» (1, 283—284) —

406, 571

Baskājiešu dziesma — Raiņa dzejolis (6, 249) — 249

Bez augļu, skat. Rudens vēji gaudoši vēsi vaid

Bezspēkā — Aspazijas dzejolis (1899) •— 505

Bij dziļa ziema — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums almanahā «Jauna

Raža», 6, 1903, ar virsrakstu «Vai zeme dus vēl?» (1, 19—20) —

451, 581

Bimini — vācu dzejnieka H. Heines poēma (1853—1856), Raiņa atdze-

jojumā, ar komentāriem: MVM, 1900, 6. nr. (8, 127—150) — 208,

226, 247, 253, 256, 259, 488

Boriss, skat. Boriss Godunovs

Boriss Godunovs — krievu dzejnieka A. Puškina luga (1830), Raiņa

atdzejojumā: MVM, 1898, 3.-5. nr. — 497, 499

Borkmanis, skat. Juns Gabriels Bork manis

Briefe an eine Jungfrau ūber die Hauptgegenstande der Aesthetik,
skat. Vēstules kādai jaunavai par estētikas pamattēmām

Brīnuma puisēns pie Madrides galma — anonīms raksts DL, 1899,
292. nr. — 522

Brīnumskats, skat. Skats brīnuma pasaulē

Brūna zīda sedziņa, skat. Im Knusperhāuschen

Būdas dzīve — Raiņa dzejolis — 249

Būdas dzīve, skat. Būdas dzīve un darbība

Būdas dzīve un darbība — indiešu dzejnieka Ašvagošas poēmas «Buda-

čarita» pārstrādājums — 159, 519

Buddhas Leben und VVirken, skat. Būdas dzīve un darbība

Bula laiks — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1901, 6. nr., ar

virsrakstu «Sloga laiks» (1, 84—86) — 309, 323, 548, 550

Būvmeistars Solness — norvēģu dramaturga H, Ibsena luga (1892) —

524

Cain, skat. Kains

Cars Atsvabinātājs, Aleksandrs II — anonīms raksts, MVM, 1898,

9. nr. — 564

Cekulainais cīrulis —'vācu rakstnieka E. Vildenbruha luga (1891) —

412

Ceļa cirtēji. Pirmie marksisma propagandisti un strādnieku kustības

organizatori Latvijā — biogrāfisku aprakstu krājums (1982) —

538

Ceļa galā — vācu rakstnieka H. Ostvalda stāsts, latviski: PAp, 1903,

6, nr, *» 47ā
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Ceļa malā — R. Blaumaņa un A. Niedras dzejoļu krājums {1899) —

185, 209

Ceļinieka nakts dziesma — vācu dzejnieka J. V. Gētes dzejolis, Raiņa

atdzejojumā: J. V. Gētes «Rakstu» 1. sēj. (1903) (8, 340) — 540

Ceļojums, skat. Viņa ķeizariskās majestātes ķeizara Nikolaja II aus-

trumu zemju ceļojums

Ceļojums ap zemeslodi 80 dienās — franču rakstnieka 2. Verna romāns

(1872) A. d'Enerl dramatizējumā — 531

Cesijas ierobežošana, skat. Savu tiesību atdošanas ierobežojums Kur-

zemē ar pilnvarojuma kodeksa 22. un 23. pantu vai pretēji
Christian Dietrich Grabbe. Moderne Essavs, skat. Kristiāns Dītrihs Grabe.

Modernas esejas

Ciānas bērni, skat. Mēs, nabaga Ciānas bērni

Cikls, skat. Neiespējamības kalns

Cilvēku jūtas — vācu dzejnieka J. V. Gētes dzejolis, Raiņa atdzejo-

jumā: MVM, 1900, 6. nr. (3, 251) — 488

Cīņa par nākamību
— Aspazijas novele (1891) — 18, 40, 54, 422, 465

Cola, skat. Rienci, pēdējais romiešu tribūns

Dainas, skat. Latvju dainas

Darbs —
franču rakstnieka E. Zolā romāns (1901) —

474

Das einzige Heilmittel bei Nervenleidenden (Neurasthenie etc). Auf

Grand zw6lfjāhriger Leidenzeit allen Nervenkranken zu Rat und

Trost, den Arzten zur Beachtung, skat. Vienīgais nervu slimnieku

(neirastēnijas utt.) ārstniecības līdzeklis

Daudz simtu jūdžu tāļumā — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā

«Tālas noskaņas zilā vakarā» (1903) (1, 18) — 324, 366

Daži raksturi latviešu literatūrā — Aspazijas iecerēts, bet nenolasīts

referāts — 576

Dažu dzejnieku jūtelība — F. Kārkluvalka raksts (1901) — 556

Dēbācle, skat. Sabrukums

Dēmons — krievu dzejnieka M. Ļermontova poēma (1840), Raiņa at-

dzejojumā: MVM, 1898, 1„ 2. nr. (8, 5—38) — 497, 499

Der Rigasche Kalenderstreit zu Ende des 16. Jahrhundevts, skat. Rīgas

kalendāra nemieri 16. gadsimta beigās

Die Beschrānkung der Cession m Kurland durch die const. 22 und

23 Cod. mandāti vel contra, skat. Savu tiesību atdošanas iero-

bežojums Kurzemē ar pilnvarojuma kodeksa 22. un 23. pantu

vai pretēji

Die Kalenderunruhen m Riga, m den Jahren 1585 bis 1590, skat. Ka-

lendāra nemieri Rīgā 1585.—1590. gadā

Die Problemen der Geschichtsphilosophie, skat. Filozofijas vēstures pro-

blēmas

Dienišķā maize — vācu rakstnieces X, Fībigas romāns (1910) —- 474
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Dievišķais — vācu dzejnieka J. V. Gētes dzejolis, Raiņa atdzejojumā:

MVM, 1900, 11. nr. (8, 253—254) — 488

Dievišķā komēdija — itāliešu dzejnieka Dantes poēma [1472), fragments

Raiņa tulkojumā 8. sēj., 467. Ipp. — 514, 541

Dievs un Velns — J. Lautenbana dzejojums (1085) — 334, 357

Dilonī — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1900, 2. nr, ļl, 100) —

43, 50, 61, 159, 182, 209, 212, 220, 246, 518

Dons Kihots, skat. Pusideālists

Dons Zvans — angļu dzejnieka Dž. G. Bairona poēma (1824) — 262

Dvēseles krēsla — Aspazijas dzejoļu krājums (1904) — 498

Dzejas pūrs — Zvārguļu Edvarda sastādīta latviešu dzejas antoloģija

(1897) — 83, 306, 548

Dzeja un patiesība. No manas dzīves — vācu dzejnieka 5, V. Gētes

autobiogrāfisks apcerējums (1811—1838) — 267

Dziesma par ērgli — M. Gorkija dzejolis prozā (1895), Raiņa tulko-

jumā: «Saimnieču un zelteņu kalendārā 1900. gadam» (1899), ar

biogrāfiskām ziņām un apceri par M. Gorkiju (8, 314—318; 18,

260—263) — 76, 77, 102, 488, 504

Dziļākās domas — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums DLp, 1895, 257. nr.

(i, 27) — 555

Dzimtene -- Aspazijas dzejolis (1902) — 288, 351, 352, 360

Dzimtene, skat. Daudz simtu jūdžu tāļumā

Dzīve un dzeja — V. Plūdeņa sastādīta antoloģija (1900) — 274, 540,

561

Dzīves ilgas, skat. Alkanā zema

Dzīves triumfs — vācu dzejnieka J. Harta dzejoļu krājums [18971 —

507

Eda — skandināvu, dziesmu krājums (12., 13. gs. mijā) —- 357

Ehstnisclie Mārchen, skat. Igauņu pasakas

Ein Kapitel deutscher Romantik, skat. No vācu romantisma vēstures

Elektra — spāņu rakstnieka B. Peresa Gaidoša luga (1901) — 430

Ērgļa dziesma, skat. Dziesma par ērgli

Es gulēšu zārkā — Aspazijas dzejolis (1901) —■ 380, 404, 412

Estētika, skat. Vēstules kādai jaunavai par estētikas pamattēmām

Faraons — poļu rakstnieka B. Prusa romāns (1896) — 175, 176, 178, 182

Pausts — vācu dzejnieka J. V. Gētes dramatiska poēma (I — 1808,

Ii — 1832), Raiņa atdzejojumā: MVM, 1897, 1.—12. nr. (16) ~~

29, 38, 43, 46, 72, 74, 76—78, 86, 90, 98, 106, 130, 159, 173, 174,

178, 205, 216, 272, 293, 310, 323, 328, 331, 356, 390, 484, 497,

499—501, 505, 507, 515, 550, 552, 554

Fedons — grieķu filozofa Platona apcerējums (ap 70—60 p. m. ē.J —

472

Fiat justitia! — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Tālas noska-

ņas zilā vakarā» (1903) (1, 144—149) — 406, 443, 452, 459
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Filistris — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1900, 11, nr, (1, 42—

43) — 47, 48, 61, 83, 159, 223, 225, 245, 249

Filozofijas vēstures apskats — vācu filozofa A. Sveglera apcerējums

(1848) — 587

Filozofijas vēstures problēmas — vācu filozofa G. Zimmeļa apcerējums

(1896) — 587

Francijas jaunākā literatūra — Raiņa apcerējums, MV, 1898, 49., 50. nr.

(18, 211—224) — 43, 164, 502

Franču liriķi — Aspazijas apcerējums (1902) — 583

Franču literatūra, skat. Francijas jaunākā literatūra

Franču valodas mācību vēstules pieaugušajiem pašmācībai — Š. Tusēna

un G. Langenšeita mācību grāmata (1856) — 502

Franzosische Unterrichtsbriefe zum Selbststudium Envachsener, skat.

Franču valodas mācību vēstules pieaugušajiem pašmācībai

Frau Holle, skat. Meža māte

Fūrmanis Henšels — Raiņa apcerējums, MVp, 1899, 1., 3., 4. nr. (18,

225—237) — 187

Gadalaiki — lietuviešu dzejnieka K. Donelaiša poēma (1818) — 501, 506

Gada maiņa, skat. Gadu simteņu maiņā

Gadsimtu maiņa, skat. Gadu simteņu maiņā

Gadu simteņu maiņā — Aspazijas poēma jeb fantāzija (1900) — 301,

465, 522

Galviņu ievilcis, skat. Manas ilgas

Gara gaita — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1899, 10. nr. (I,

155) — 83, 119

Gars, skat. Infragibilis

Gebt mir mein Lieb zurūck — Raiņa dzejolis (6, 341) — 546

Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Esth- und Kurland von der āltes-

ten Zeit bis zum Untergange ihrer Selbstāndigkeit, skat. Baltijas

provinču — Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes vēsture no vis-

vecākajiem laikiem līdz to patstāvības norietam

Geschichte der Philosophie im Umriss, skat. Filozofijas vēstures apskats

Grāfs Montē Kristo — franču rakstnieka A. Dimā (tēva) romāns (1845),

Raiņa tulkojumā: DL, 1902, 1.™211. nr. — 385, 397, 435, 438,

461, 488, 565, 569, 570, 583

Grēcinieks un taisnais — Raiņa dzejolis — 245, 249

Grūngoldiges Haar —- es war, skat. Viens matiņš

Grūtsirdīgajiem cilvēces aplaimotājiem — Birznieku Latiņas dzejolis

(1899) — 512, 515

Grūtsirdīgo glābējai — Pūriņu Mārtiņa dzejolis (1899) — 515

Gudrība un liktenis — beļģu rakstnieka M. Meterlinka filozofisku eseju

krājums (1898) — 71

Ģēniju dziesmas —• K. Stukmaņa satīrisks dzejojums (1902) — 585

Ģēniju līgojums, skat. Modernu ģēniju līgojums ;
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Hannele, skat. Hanneīes debesbrauciens

Hanneles debesbrauciens — vācu dramaturgaH. Hauptmaņa luga (1894),

Raiņa tulkojumā; MVp, 1898, 20.—23. nr. — 53, 57, 65, 105,

446, 499, 504, 506

Heilbronas Kātiņa jeb Ugunskristības — vācu rakstnieka H. Kleista

luga (1808) — 193, 218, 525, 530

Heines dzeja — J. Janševska tulkots dzejoļu krājums (1900) —
537

Henrijs IV — angļu dramaturga V. Šekspīra luga (1598) — 325, 378

Hildebranda dziesma — senģermāņu varoņeposs (9. gs.) — 101, 511

Himmelsarme — Raiņa dzejolis (6, 347) — 546

Ibsena «Nora» — Aspazijas apcerējums «Saimnieču un zelteņu kalen-

dārā 1900. gadam» (1899) — 522

lerindā — vācu rakstnieka F. Špīlhāgena romāns (1866) — 474

lespaidi un atmiņas no Berlīnes
— Raiņa apcerējums, pirmpublicējums

DzD, 9. sēj., 91.—98. Ipp. (18, 83—90) — 159

let dienas, skat. Mūsu dienas

Ifigenija, skat. Ifigenija Tauridā

Ifigenija Tauridā — vācu dzejnieka J. V. Gētes traģēdija (1786—1788),

Raiņa atdzejojumā: MVM, 1899, 1.—4. nr. <— 59, 74, 78, 272,

312, 416, 417, 507, 572

Ifs, skat. Ifigenija Tauridā

Igauņu pasakas — igauņu rakstnieka un folklorista F. Kreicvalda ap-

kopojums (1860) — 37, 351, 557

Igauņu tautas pasakas un teikas — igauņu žurnālista un literāta

H. V. A. Jansena apkopojums (I — 1881, II — 1888) — 37

Iliņš, skat. Kurbads

Ils, skat. Kurbads

Im Knusperhāuschen — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums DzD, 9. sēj.,

486. Ipp. — 75, 506

Indiāniešu karadeja, skat. «Baltijas Vēstneša» jaunākā indiāniešu kara

deja

Infragibilis — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1901, 6. nr., at

virsrakstu «Gars» (1, 139) — 308, 323, 548, 552

īsie pantiņi — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1901, 6. nr. (1,

91) — 337

Iz Gētes jaunām dienām — Raiņa literārisks apskats, MVM, 1901, 9.,

10. nr. (18, 267—281) — 488, 501, 551, 555, 559

Jā, riet... — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums gadagrāmatā «Burtnieks»,

1901 (1, 142) — 102, 170, 173, 196, 225, 245, 353, 548, 558, 568

Jā, saule riet, ak, ātri riet, skat. Jā, riet.,,

Jauna gadusimteņa nakts domas — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums

krājumā «Tālas noskaņas zilā vakarā» (1903) (1, 60—71) — 272,

275, 301, 309, 323, 328, 330, 331, 443, 452, 552

Jaunā pasaule — A. Deglava romāns (1898) — 37, 499
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Jaunais gadu simtenis — Zvārguļu Edvarda dzejojums (1900) — 307

Jaunais Rainis — S. Vieses apcerējums (1982) — 522

Jaunais spēks, skat. Infragibilis

Jaunākā latviešu lirika — R. Klaustiņa apcerējumi (1898, 1899) — 500

Jaunākā Šveicijas literatūra — Aspazijas ievadraksts, DL, 1899,

187. nr. — 508, 509

Jauneklis, skat. Jaunekļiem

Jaunekļiem — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Tālas noska-

ņas zilā vakarā» (1903) (1, 128) — 249, 360

Jaungada naktsdomas, skat. Jauna gadusimteņa nakts domas

Jaungads, skat. Jauna gadusimteņa nakts domas

Jauns mākslenieks — anonīma autora Rs. raksts DL, 1901, 97. nr. —

549

Jau saule riet, skat. Jā, riet...

Jeremijas raudu dziesmas, skat. 5 elēģijas par Jeruzalemes izpostīšanu

Jerns Uls — vācu rakstnieka G. Frensena romāns (1901) — 475

Jevgeņijs Oņegins — krievu dzejnieka A. Puškina poēma (1823—

1831) — 47, 52, 54, 64, 65, 73, 76, 79, 90, 155, 159, 257, 258,

500, 503, 508

Jums mūžam neizprast gaviles, skat. Priecīgiem ļaudīm

Juns Gabriels Borkmanis — norvēģu dramaturga H. ibsena luga

(1896) — 159, 195, 208, 518

Jūs, kas esat raudājuši, skat. Rīta vēji

Jūs nepazīstat gaviles, skat. Priecīgiem ļaudīm

Jūs variet izmērdēt, skat. Infragibilis

Kā dakters par maģistri sists tapa — 426

Kad mēs, mirušie, mostamies — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga

(1899) — 204, 530

Kains — angļu dzejnieka Dž. G. Bairona poēma (1821), Raiņa tulko-

jumā: Cittautu Raža, 11, 1901 — 191, 194, 201, 367, 488, 524, 529,

561

Kaislība — V. Eglīša dzejolis (1903) — 585

Kalendāra nemieri Rīgā 1585.—1590. gadā — B. Bergmaņa apcerējums

(1806) — 351, 357, 557

Kalnā kāpējs — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1900, 10. nr.

(1, 95) — 536

Kā karstas bailes • mani grābj — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krā-

jumā «Sirds devējs» (1935) (6, 69) — 75, 498

Kapeikas dziesma, skat. Baskājieša kapeikas dziesma

Karaklausības likumi, skat. Likumi par kara klausību

Karalienes skūpsts — F. f. O. stāsts, DLp, 1900, 58. nr. — 532

Karalis Līrs — angļu dramaturga V. Šekspīra luga (1605), Raiņa tulko-

jumā 1900. g. —■ 264, 272, 330, 361, 362, 368, 388, 442, 488, 524,
537, 542, 550, 563
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Karaļmeita — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums DLp, 1899, 24, nr., ar

virsrakstu «Teika» (1, 52—53) — 490

Kas mīlē tēviju, skat. Tēvijas mīlētāji

Kātiņa, skat. Heilbronas Kātiņa jeb Ugunskristības

Ko dzejojat arī jūs — Raiņa dzejolis — 246

Koka riteņi, skat. Pusideālists

Kolā, skat. Rienci, pēdējais romiešu tribūns

Kolā di Rienci, skat. Rienci, pēdējais romiešu tribūns

Kopš garas mūžības — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1899,

12. nr. (1, 103) — 92, 93, 185, 536

Koriolans — angļu dramaturga V. Šekspīra luga (1608) — 325

Kristiāns Dītribs Grabe. Modernas esejas — H. Landsberga apcerējums

(1902) — 575

Krodzinieces meitiņa —
253

Krūtīs laužas, aizžņaudz kaklu — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums DLp,

1899, 71. nr., ar virsrakstu «Pa jokam» (5, 180) — 406, 571

Kuba, skat. Kubas dumpis

Kubas dumpis — vācu rakstnieka T. Duimhena romāns (1898) — 218

Kultūrvēsturiski skati iz zemju dzīves — Raiņa apcerējums, MVM,

1900, 5. nr. (18, 172—183) — 251, 488

Kurbads — Raiņa nepabeigta luga (14, 149—328) — 391, 430, 442, 444,

455, 568

Kur dvēsele dega, skat. Mīlas dvēsele

Kurzemes zemnieku likumi — Raiņa iecerēts, bet neuzrakstīts darbs —

152, 174

Ķeizara Aleksandra II Tiesu ustavi — latviski A. Stērstes tulkojumā

(1889) — 406, 418, 420

Ķeizara ceļojums, skat. Viņa ķeizariskās majestātes ķeizara Nikolaja II

austrumu zemju ceļojums

Laboremus — norvēģu dramaturga B. Bjernsona luga (1901) — 430

Lāčplēsis — A. Pumpura eposs (1888) — 357

Laime — Aspazijas dzejolis (1903) — 331, 346, 465, 468, 472, 557

Laimi pilnīgu jau... — Birznieku Latiņas dzejolis (1899) — 139, 535

Latiņas lāsts, skat. Nost vecpuišus! Lāsts, piecos pantiņos salādēts no

Dzejnieku Anniņas

Latviešu dzejas pagalms, skat. Latvju dzejas pagalms

Latviešu Indriķa Livonijas hronika (jeb Livonijas Hronika) — Latviešu

Indriķa latīniski uzrakstīts darbs (1227) — 353, 357, 558

Latviešu lirika dažādos laikmetos — Aspazijas apcerējums (1901) —

341, 547, 550

Latviešu lirika 1901. gadā — T. Zeiferta apcerējums (1901) — 567

Latviešu mākslas darbi — anonīms raksts, MV, 1899, 51. nr. — 523

Latviešu tautas pasakas — A. Lerha-Puškaiša apkopojums (I—VII, 1891—

1903) — 357
s

363
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Latviešu teātris — T. Zeiferta raksts (1900) — 531

Latviešu teikas iz Malienas —J. Krēsliņa apkopojums (I,—-3. burtnīca,

1888—1891) — 247

Latviešu vārdnīca — K. K. Ulmaņa un G. Bražes sastādīta (1872—

1880) —543, 567

Latvju dainas — K. Barona un H. Visendorfa apkopojums (I—VI,

1894—1915)— 247, 357, 363

Latvju dzejas pagalms — J. Janševska sastādīta antoloģija (1901) — 536

Lauka lilijas — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1900, 11. nr.

(1, 54) — 48, 220

Lauztās priedes — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums gadagrāmatā «Burt-

nieks», 1901 (1, 137) — 272, 308, 323, 340, 360, 548, 552

Lear, skat. Karalis Līrs

Lesings un viņa runcis — anonīms raksts, DL, 1902, 155. nr. — 580

Lettisches VVorterbuch, skat. Latviešu vārdnīca

Līduma dūmos — A. Niedras romāns (1899) — 546

Lieblieiliges Muttiņ — Raiņa dzejolis (1899) (šī sēj. 498)
Lietus pelēkā mētelī — Aspazijas dzejolis (1902) —

454

Lietuviešu teikas — A. Langkuša apkopojums (1878) — 37

Ligas, skat. Vecās ligas

Likumi par kara klausību — latviski A. Stirnes tulkojumā (1899) —

115, 130

Likumi un nosacījumi par pagastu valdīšanu un policeju Kurzemes gu-

berņā — J. Mātera apkopojums (1877) — 152

Lilijas uz lauka, skat. Lauka lilijas

L'lntruse, skat. Nepiederošā

Lirika 1898. gadā — T. Zeiferta priekšlasījums Zinību komisijas vasa-

ras sapulcēs, publicēts MVM, 1899, 8. nr. — 505

Līrs, skat. Karalis Līrs

Literārisks salons — anonīms raksts, DLp, 1899, 228. nr. — 512

Lodziņš acis mirkšķina — Raiņa dzejolis — 407, 412

Lurda — franču rakstnieka E. Zolā romāns no triloģijas «Trīs pilsētas»

(1894) — 26

Mabas karaliene — angļu dzejnieka P. B. Sellija poēma (1813) — 464

Mācītāja meita — Stepermaņu Krustiņa luga (1899) — 530

Magdalēna — vācu rakstnieka F. Holendera romāns (1892) — 356, 558

Mājoklis — Raiņa dzejolis vācu valodā (6, 352) — 546

Mana liesa, skat. Ģēniju dziesmas

Manas ilgas — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1902, 8. nr.

(1, 117—118) — 454, 455, 582

Manfrēds — angļu dzejnieka Dž. G. Bairona luga (1817) — 191

Man sirds ir pilna mīlas, skat. Zelta tvaiks

Mans un tavs — vācu rakstnieka G, Freitāga romāns (1855) — 566
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Marija Stjuarte — vācu dzejnieka F, Šilīera luga (1801), Raiņa tulko-

jumā 1906. g. —- 566

Marks Tvens un autobiogrāfu medītāji — anonīms raksts, DL, 1902,
91. nr. — 571

Mātera likumi, skat. Likumi un nosacījumi par pagastu valdīšanu un

policeju Kurzemes guberņā

Mazie Dunduri — Raiņa un P. Stučkas kopīgs humora un satīras krā-

jums (1888) (7, 5—60) —
489

Mēness starus stīgo — Mirdzas dziesma no Aspazijas lugas «Vaidelote»

(1894) — 437

Mēs, nabaga Ciānas bērni — Aspazijas dzejolis (1899) —
156

Meža māte — brāļu Grimmu pasaka — 156, 518

Mežs un upe, skat. Sehnsucht

Mihaels Krāmers — vācu dramaturga G. Hauptmaņa luga (1900) — 273

Mīlas dvēsele — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1901, 7. nr.

(1, 116) — 324, 549

Mīlestības dziesmas — J. Poruka dzejolis (1900) — 532

Miljonu vara —
krievu rakstnieka V. Ņemiroviča-Dančenko romāns

(1899), latviski: DL, 1899, 221.—267. nr. — 163

Mirušās dvēseles — krievu rakstnieka N. Gogoļa romāns (I — 1842,
II

— 1855) —
526

Mirušie, skat. Kad mēs, mirušie, mostamies

Mītiskas un maģiskas igauņu dziesmas — igauņu rakstnieka un folklo-

rista F. Kreicvalda un A. Noisa apkopojums (1854) — 37

Moderna balāde — Raiņa dzejolis (6, 337) — 250

Modernu ģēniju līgojums — Raiņa satīrisks dzejolis, pirmpublicējums

PAp, 1903, 4. nr., ar pseidonīmu Neminamais (7, 150—153) —

585, 588

Montē Kristo, skat. Grāfs Montē Kristo

Moriss Meterlinks — Aspazijas apcerējums (1901) — 540

Mucinieks — vācu rakstnieka V. Polenca romāns (1895) —
474

Mūsu dienas — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1899, 7. nr., ar

virsrakstu <Jet dienas» (1, 97) — 536

Mūsu puisītis — J. Odena humoreska, Aspazijas tulkojumā: DLp, 1899,

198. nr. — 88

Mūžības priekšvakarā, skat. Dilonī

Mūžīgais nemiers — Raiņa dzejolis — 272

Myten, Sagen und Legenden der Zamaiten (Litauer), skat. Zemaišu (lie-

tuviešu) mīti, teikas un leģendas

Nākotnes cilvēks — Raiņa filozofiskas piezīmes (1896, 1897) — 104,

108, 118, 121, 123, 124, 148, 150, 154, 159, 162, 170, 173, 186,

187, 250,' 267, 340, 341, 348, 410, 455, 520, 522

Nakts domas, skat. Jauna gadusimteņa nakts domas
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Narciss pie Mozus — vācu rakstnieka A. E. Brahfogela luga (1857) —

430

Nātans, skat. Nātans Gudrais

Nātans Gudrais — vācu rakstnieka G. Lesinga luga (1779), Raiņa tulko-

jumā: MVM, 1899, 5.-9. nr. — 9—12, 14, 21, 34, 37, 40, 41, 45,

49—51, 65, 442, 450, 488, 580

Naudas apgrozība, skat. Zelts un sudrabs

Neaizsniegts mērķis — Aspazijas luga (1895) — 75, 272, 412, 418, 421,

465, 507

Neiespējamības kalns — domājams, Raiņa cietuma laika vācu dzejoļu

cikls Aspazijas atdzejojumā — 395, 404, 412, 436

Nemūžam jums neizprast gaviles, skat. Priecīgiem ļaudīm

Nē, nav tās vairs dzejas saldsērīgās jausmas, skat. Patiesa dzīve

Ne vai! tiem nosodītiem, es jums saku — vācu dzejnieka J. Harta dze-

jolis (1897), Raiņa atdzejojumā: krājuma «Nemierīga sirds» pirm-
izdevumā (1921) (8, 265) — 507

Nepiederošā — beļģu dramaturga M. Meterlinka luga (1890) — 187, 195

Nibelungu dziesma — vācu varoņeposs (ap 1200) — 432, 554

Nibelungu gredzens: Reinas zelts (1854), Valkīra (1856), Zigfrīds (1871),

Dievu mijkrēslis (1874) — vācu komponista un dramaturga
R. Vāgnera operu cikls — 432, 450, 576

Nogrimušais zvans — vācu dramaturga G. Hauptmaņa luga (1898),

Raiņa tulkojumā: MVM, 1898, 7.—12. nr. — 23, 78, 89, 193, 218,

221, 497, 499, 530, 550

No kādas kalpones dzīves — franču rakstnieka O. Mirbo romāns

(1901) — 474

No labas ģimenes — vācu rakstnieces G. Reiteres romāns (1895) — 74

No manas dzīves, skat. Dzeja un patiesība. No manas dzīves

No saldenās pudeles — R. Blaumaņa luga (1901) — 317, 318, 381, 446,

549, 550

No šenes uz leju iet, skat. Uz beigām iet

No vācu romantisma vēstures — A. Godvi apcerējums (1898) —
575

Nora (Leļļu nams) — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1897) —

178, 187, 195

Nost vecpuišus! Lāsts, piecos pantiņos salādēts no Dzejnieku Anniņas —

Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1901, 5. nr. — 249, 258,

535

Odu spēja — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1901, 7. nr. (7,

148) — 510

Ofēlija — Aspazijas dzejolis (1899) — 404, 412

Oņegins.. skat. Jevgeņijs Oņegins

Orģija, skat. Ģēniju dziesmas

Otrais Mefistofeļa padoms — X, Ducmaņa satīrisks dzejojums (1902) —

585
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Pa deičiski — R. Blaumaņa satīra (1902) — 585

Pagātnes pausmas un nākotnes jausmas — J. Janševska dzejoļu krā-

jums (1890) — 555

Par abiem atšķirīgajiem Rīgas kalendāra strīda attēlojumiem Dāvida

Hitreusa darbā — G. Bitnera apcerējums (1868) — 557

Pār dabu klusa nakts jau spārnus plēta — anonīma autora J. B. dze-

jolis, MVp, 1899, 42, nr. — 514

Par mūsu rakstnieku likteni — A. Niedras raksts (1899) — 511

Par nervozitāti, skat. Pašārstēšanās nervozajiem
Par pirmajiem meliem, skat. Spītnieks

Par tikumības progresu — T. Zeiferta apcerējums (1901) — 563

Parīze — franču rakstnieka E. Zolā romāns no triloģijas «Trīs pilsētas»

(1898) — 26

Pasakas, skat. Latviešu tautas pasakas
Pasaules gals ■— franču rakstnieka un astronoma K. Flamariona romāns

(1894), latviski: MVM, 1898, I.—B. nr. — 86, 509

Paskaidrojums — Aspazijas raksts (1901) — 545

Paskaidrojums — K. Baloža raksts (1901) — 542

Pastara diena —
kāda iesācēja dzejojums, DLp, 1899, 278. nr. —- 519

Pašārstēšanās nervozajiem — vācu ārsta A. Kanna brošūra (1899) —

108

Pašu audzināts —- A. Alunāna viencēliens (1869) — 587

Patiesa dzīve —- Raiņa dzejolis, pirmpublicējums gadagrāmatā «Burt-

nieks», 1901 (1, 99) — 225, 548

Patiesība — Aspazijas poēma (1900) — 465

Patiesība un meli rakstniecībā un dzīvē —- J. Asara priekšlasījums

(1902) — 568

Pavasara rīta sapnis — itāliešu rakstnieka G. dAnnuncio luga (1897) —

430

Pavasaris, skat. Pavasara rīta sapnis

Pazudušais dēls — R. Blaumaņa luga (1893) — 576

Pazudušais dēls — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1900, 8. nr.

(1, 30) —
536

Pēdējā kapeika, skat. Baskājieša kapeikas dziesma

Peleass un Melisande — beļģu rakstnieka M. Meterlinka drāma

(1892) — 195

Fellēas et Melisande, skat. Peleass un Melisande

Persieši — grieķu dramaturga Eshila luga (472 p. m. ē.) — 484

Pesimisma aizstāvim — Birznieku Latiņas dzejolis (1900) — 535

Pesimisms dzejā, sevišķi latviešu lirikā — V. Dermaņa referāts, publi-

„
cēts MV, 1901, 30.—36. nr. — 552, 560

Pie baltā zirdziņa — nezināma autora lugas manuskripts — 83

Pie svētajiem ūdeņiem — šveiciešu rakstnieka J. Hēra romāns (1898) —«

509
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5 elēģijas par Jeruzalemes izpostīšanu (586 p. m. ē.) — domājams, Ve-

cās derības pravieša Jeremijas darbs — 38, 501

Piepēra pīkstule — Aspazijas humoristisks dzejolis (1902) — 571

Pieticīgs vīrs — Raiņa dzejolis (6, 247) — 249

Pieviltais velns — vācu dzejnieka F. Rikerta dzejolis, Raiņa atdzejo-

jumā: DLp, 1900, 85. nr. (7, 243—244) — 245

Pilnīgas laimības jau nav, skat. Laimi pilnīgu jau
Pilsētas valdes likumi — 418, 420

Pilsētu likumi — Raiņa no krievu valodas tulkots un ar komentāriem

papildināts juridisks apcerējums (1904) — 405, 407, 411, 435 475,

488, 573, 583

Pirmie ziedi, skat. Ziedu sapņi

Plēsums —
krievu rakstnieka I. Turgeņeva romāns (1877) — 566

Poet-Komodiant— Raiņa dzejolis — 510

Prāgas burve — angļu rakstnieka M. Kronforda romāns, latviski: DL,

1900, 2.-34. nr. — 199

Precinieki — R. Blaumaņa dzejolis (1903) — 588

Priecīgiem ļaudīm — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums gadagrāmatā

«Burtnieks», 1901 (1, 133) — 196, 225, 245, 353, 510, 548, 558

Profesionālu revolucionāru ģimene — L. Dūmas raksts krājumā «Ceļa

cirtēji» (1982) — 538

Prometejs — grieķu dramaturga Eshila traģēdijas «Saistītais Prometejs»

fināls Raiņa tulkojumā, pirmpublicējums krājumā «Nemierīga

sirds» (1921) (8, 319) — 325

Prometejs — vācu dzejnieka J. V. Gētes dzejolis (1830), Raiņa atdze-

jojumā; MVM, 1900, 5. nr. (8, 250—251) — 442, 488

Pumpura «Lāčplēsis» kā romantisma piemērs — A. Niedras apcerējums

(1902) — 579

Pusideālists — Raiņa luga (1904) (9, 5—164) — 191, 267, 270, 274, 275,

290, 304, 320, 329—331, 365, 379, 401, 411, 429, 435, 436, 441—

446, 488, 489, 515, 524, 540, 543, 548, 550, 552, 558, 564, 568,

570, 572, 581, 584

Ragana — Aspazijas dramatiska fantāzija (1896) — 218, 421, 465

Raiņa oriģināli — V, Eglīša apcerējums (1901) — 567

Rakstniecības druva — anonīma autora S. kritika (1902) — 568

Rasa klāja zemes vaigu — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1902,

8. nr. (1, 75) — 455, 582

Ričards 111 — angļu dramaturga V. Šekspīra luga (1593) — 349, 362

Riebās — Raiņa dzejolis vācu valodā (6, 353) — 546

Rienci, pēdējais romiešu tribūns — angļu rakstnieka E. D. Bulvera-

Litona romāns (1835), Raiņa tulkojumā: DL, 1900, 146.—222. nr.—

175, 176, 178, 182, 228—231, 239, 241, 243, 247, 450, 488, 521

Rienci, pēdējais tribūns — R. Vāgnera operas librets pēc E. D. Bulvera-

x
Litona romāna (1840) — 450, 580
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Rienzi, der letzte der Tribunen, skat. Rienci, pēdējais tribūns

Rīgas kalendāra nemieri 16. gadsimta beigās — F. Dzinies apcerējums

(1867) — 351, 357, 557

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas 1899. g. vasaras sapulces.

VII — Aspazijas atreferējums, DL, 1899, 142., 143. nr. —- 498

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas vasaras sapulces 13. un

14. jūnijā —
F. Trasuna referāts, BV, 1901, 133.—135. nr. — 553

Rīgas Latviešu teātris — E. Pīpiņa-Vizuļa raksts (1900) — 531

Rihards 111, skat. Ričards 111

Rīmju hronika, skat. Vecākā Livonijas atskaņu jeb rīmju hronika

Rīta vēji — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1902, 6. nr. (1,

131) — 408, 439, 571

Romeo, skat. Romeo unDžuljeta

Romeo un Džuljeta — angļu dramaturga V. Šekspīra luga (1595) —■ 325

Rosmersholms — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1886) — 463

Rudens, skat. Rudens vēji gaudoši vēsi vaid

Rudens vēji gaudoši vēsi vaid
— Raiņa dzejolis, pirmpublicējums

MVM, 1898, 3. nr., ar virsrakstu «Bez augļu» (5, 152) — 60,

406, 497, 500, 505, 571

Sabirzis ziediņš — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1900, 1. nr.

(1, 107) — 146, 173

Sabrukums —
franču rakstnieka E. Zolā romāns (1892) — 26

Safona — F. Talina dzejolis, latviski: MVM, 1900, 2. nr. — 531

Sagesse et destinēe, skat. Gudrība un liktenis

Saldenā pudele, skat. No saldenās pudeles

Saldsērīgās jausmas priecīgiem ļaudīm, skat. Priecīgiem ļaudīm

Sapņu tālumā — Aspazijas dzejolis (1895) — 574

Sarkanās puķes — Aspazijas dzejoļu krājums (1897) — 38, 55, 59, 62,

69, 439, 507

Saule lec — Raiņa dzejolis — 249

Saule riet, skat. Jā, riet...

Saules meita — Aspazijas fantāzija (1894) — 40, 54, 187, 195, 323, 332,

349, 358, 359, 369, 464, 504, 524

Saulgriezīte — Aspazijas novele (1895) — 18, 40, 54

Savonarola — austriešu dzejnieka N. Lēnava poēma (1837) — 191, 524

Savu tiesību atdošanas ierobežojums Kurzemē ar pilnvarojuma kodeksa

22. un 23. pantu vai pretēji — V. Vilperta apcerējums (1854) —

159, 505

Sebastians — vācu rakstnieka K. Geikes luga (1897) — 457

Sehnsucht — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums DzD, 9. sēj., 479. Ipp. —

75, 503

Septiņus vēderus pabarot — Raiņa epigramma — 225

Serres chaudes, skat. Siltumnīcas

Sidraba šķidrauts — Aspazijas luga (1905) — 465, 483, 484, 584
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Sidraba šķidrauts — anonīms raksts, «Diina-Zeitung», 1905, 221, nr. —

483, 590

Sieviete — V. Eglīša dzejolis (1903) — 585

Silts dvašas vilnis — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1899,
12. nr. (1, 106) — 110

Siltumnīcas — beļģu rakstnieka M. Meterlinka dzejoļu krājums (1889)—

195

Simpozijs — grieķu filozofa Platona apcerējums —- 472

100 likumu nosacījumi laukpagastu iedzīvotājiem — T. Delviga apko-

pojums (1898) — 130, 153, 515

100 likumu panti, skat. 100 likumu nosacījumi laukpagastu iedzīvotā-

jiem

100 likumu paragrāfi, skat. 100 likumu nosacījumi laukpagastu iedzīvo-

tājiem

Sirmā, godīgā «Latviešu Avīze» — Aspazijas polemikas raksts (1901) «~

554

Skans, skat. Nogrimušais zvans

Skati ir čigānu dzīves — franču rakstnieka A, Miržē romāns (1851),

Raiņa tulkojumā: MVM, 1901, 6.—12. nr. — 488, 538

Skats brīnuma pasaulē — Aspazijas novele (1899) — 18, 54, 59, 62, 69.

72, 89, 164, 465, 507

Skroderis, skat. Pusideālists

«Slepenās vecenes» pirmais izbraukums — Aspazijas satīrisks dzejojums

(1901) — 331, 552

Sloga laiks, skat. Bula laiks

Smaidule jeb Veselas acis — vācu rakstnieka E, Vildenbīuha luga ~~

412

Soda likumi, skat. Ustavs par miertiesnešu spriežamiem sodiem

Soģis, skat. Taisnais soģis

Solhaugā, skat. Svētki Solhaugā

Soli und Haben, skat. Mans un tavs

Spītnieks — Raiņa novele, pirmpublicējums MVM, 1900, 10, nr. (17,

144—160) — 62, 276, 323, 330, 389, 392, 429, 488, 505, 506, 676

Stāvoklis rakstniecībā un mākslā — X, Kundziņa apcerējums (1901) —

553

Steidzami darbi zemkopības biedrībām un zemkopjiem — 5. Strades

raksts (1903) — 587

Stepermaņu Krustiņa lugas — anonīma autora S. raksts, DL, 1900,

23. nr. — 530

Superkargo, skat. Vergu kuģis

Svētki, skat. Svētki Solhaugā

Svētki Solhaugā — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1855), Raiņa

tulkojumā: MVM, 1900, 2.-4. nr. — 51, 52, 54, 59, 65, 67, 68,
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70, 73, 74, 76, 77, 81, 113, 145, 153, 155, 156, 158, 191, 200, 212,
226, 272, 488, 510, 550

Šaubīga, topoša mīla, skat. Tomēr un tomēr es tevi mīlu

Šluks un Jaus — vācu dramaturga G. Hauptmaņa luga (1899) — 274

Šurp, pagājība! — Aspazijas dzejolis (1895) — 512

Tagadējā Francija — A. Vintera raksts (1899) — 509

Tagadējais literatūras virziens Krievijā — Aspazijas apcerējums, DL,

1899, 168., 169. nr. — 508

Taisnais soģis — Aspazijas fantāzija (1899) — 110, 164, 208, 465, 511

Tālas noskaņas zilā vakarā
— Raiņa dzejoļu krājums (1903) (1, 15—

155) — 490, 518, 563, 567, 570, 578, 581, 584, 586, 588, 589

Talismans — vācu rakstnieka L. Fuldas luga (1893) —• 98

Tāļš viesis —•Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Dvēseles dzies-

mas» (1935) (6, 245) — 59, 249

Tasso, skat. Torkvato Tasso

Taurētājs — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1900, 10. nr., ar

virsrakstu «Vajga! vajga!» (1, 135) — 536

Tautas naidnieks — norvēģu dramaturga H. Ibsena luga (1882) — 583

Tells, skat. Vilhelms Tells

Teodors Zeiferts kā kritiķis — Ā. Alunāna raksts (1902) — 567

«Tēvija» kā žīdu niķu aizstāvētāja — DL redakcijas raksts (1901) — 560

Tēvijas mīlētāji — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Tālas no-

skaņas zilā vakarā» (1903) (1, 44) — 340

Tiepīgais ēzelis — 218

Tiesu statūti, skat. Ķeizara Aleksandra II Tiesu ustavi

Tiesu ustavi, skat. Ķeizara Aleksandra II Tiesu ustavi

Tikumiskais progress, skat. Par tikumības progresu

Tomēr un tomēr es tevi mīlu — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums grā-

matā «Rainis un Aspazija dzīvē un mākslā», 2. d. (1937) (6,

246) — 250

Torkvato Tasso — vācu dzejnieka J. V. Gētes luga (1790), Raiņa tul-

kojumā: J. V. Gētes «Rakstu» 7. sēj. (1904) — 417, 435, 455,

566, 573

Transvāla un Anglija — A. Vintera raksts (1899) — 509

Trīnes grēki — R. Blaumaņa luga (1897) — 512

Tu mani līdzi rauj ar stipru roku — Aspazijas dzejolis (1898) — 505

Turandota — itāliešu dramaturga K. Goci pasaku luga (1762) — 47,

268, 503

Turcijas atdzimšana — armēņu rakstnieka Atrpeta romāns — 533

Über die beiden abweichenden Darstellungen des Rigaschen Kalender-

streits durch Dāvid Chvtraeus, skat. Par abiem atšķirīgajiem

Rīgas kalendāra strīda attēlojumiem Dāvida Hitreusa darbā

Un tālāk garu jutu, skat. Infragibilis

Uriels Akosta — vācu rakstnieka K. Guckova luga (1846) — 23, 218
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Ustavs par miertiesnešu spriežamiem sodiem — latviski A. Stērstes tul-

kojumā (1892) — 406, 420

Uz beigām iet — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Dvēseles

dziesmas» (1935) (6, 244) — 249

Uz jūras — Bangaiša dzejolis (1898) — 500, 505

Vaidelote — Aspazijas luga (1894) — 23, 53, 170, 172, 186, 193, 199,

218, 221, 293, 298, 305, 309, 412, 418—420, 423, 426, 436, 464—

466, 470, 471, 573, 574, 584

Vai zeme vēl dus?, skat. Bij dziļa ziema

Vajga! vajga!, skat. Taurētājs

Vakara lūgšana — Raiņa dzejolis vācu valodā (6, 354) — 250

«Vārdā» Nr. 40 nodrukāts kāds raksts — Aspazijas raksts (1901) — 556

Veca dziesma — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums krājumā «Tālas no-

skaņas zilā vakarā» (1903) (1, 132) — 225, 353, 558

Vecais gadu simtenis — Aspazijas dzejojums (1899) —
522

Vecākā Livonijas atskaņu jeb rīmju hronika — nezināma autora ma-

nuskripts vidusaugšvācu valodā (13. gs. beigas); latviski: «Rīmju

kronika», M. Šiliņa tulkojumā (1893) — 353, 357, 558

Vecās ligas — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1902, 6. nr. (1,

89, 134) — 413, 430

Vēl kāds vārds par Raiņa oriģināliem — K. Birznieka raksts (1902) —

574, 575

Vēl viena «Dienas Lapas» pabalstītāja — anonīms raksts, BV, 1901,

80. nr. — 545

Vēl ziema — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1900, 5. nr. (1,

94) — 536

Velna skuķis — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1901, 6. nr.

(1, 110) — 337

Velns un Dievs, skat. Dievs un Velns

Vēls saules stars — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1902, 11. nr.

(1, 123—125) — 581

Vēls vakars — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1899, 11. nr.

(1, 83) — 119, 536

Vendeta — angļu rakstnieces M. Korelli romāns (1886) — 34, 74, 141,

500

Vergu kuģis — vācu dzejnieka H. Heines poēma, Raiņa tulkojumā;

MVM, 1901, 8. nr. (8, 307—311) — 325—327, 336, 490, 550, 553

Vēstules kādai jaunavai par estētikas pamattēmām — vācu rakstnieka

un pedagoga K. Ezera apcerējums (1878) — 43, 64, 153

Vidzemes teiku grāmata, skat. Latviešu teikas iz Malienas

Vidzemes zemnieku likumi — krievu jurista E. Jakobi apcerējums, lat-

viski: T. Ores tulkojumā (1899) — 152, 517, 520, 523

Vidzemes zemnieku likumi — Raiņa raksts, MV, 1900, 3. nr., ar pa-

rakstu -ns — 517



Vienīgais — viena no trim labākajām lugām Rīgas atturības biedrības

«Auseklis» konkursā — 581

Vienīgais nervu slimnieku (neirastēnijas utt.) ārstniecības līdzeklis. Vi-

siem nervu slimniekiem kā padoms un mierinājums, ārstu ievē-

rībai, [uzrakstīts,] pamatojoties uz 12 gadus ilgu slimības pe-

riodu — vācu ārsta G. K. Svarca apcerējums (1899) — 512

Viens matiņš — Raiņa dzejolis vācu valodā (6, 341) — 546

Vientulība, skat. Zemes vientulība

Vilhelms Tells — vācu dzejnieka F. Šillera luga (1804), Raiņa tulko-

jumā 1901. g. — 262, 268, 270, 281, 293, 295, 310, 317, 322, 323,

325—331, 334, 335, 338, 340, 341, 349, 356—359, 361, 362, 365—

370, 372, 373, 377, 488, 490, 559

Viljams Ratklifs — vācu dzejnieka H. Heines viencēliens, Raiņa tul-

kojumā: MVM, 1902, 11. nr. — 488

Vilks un auns — Raiņa dzejolis — 245

Viņa ķeizariskās augstības dieva mierā dusošā troņmantnieka lielkņaza

Georgija Aleksandroviča bērēs — A. Vintera raksts (1899) — 509

Viņa ķeizariskās majestātes ķeizara Nikolaja II austrumu zemju ceļo-

jums —
krievu rakstnieka E. Uhtomska apraksts (1890—1891),

latviski: MVM, 1899, 1.—12. nr. — 43, 94, 174, 294, 358, 531, 546

Viņpus laba un ļauna — vācu filozofa F. Nīčes apcerējums (1886) —

385

Vīrs, skat. Aiz Izīdas plīvura

Vislabāko jauno dzejnieku jaunās dziesmas — vācu rakstnieka L. Jako-

bovska sakārtots krājums — 69, 244

Visnelaimīgākā tauta un zeme — Raiņa raksts, pirmpublicējums «Izglī-

tības Ministrijas Mēnešrakstā», 1927, 10., 11. nr. (18, 484—512) —

532

Vispārējā latviešu lauksaimnieku sapulce 17. un 18. dcc. — atreferē-

jums, MV, 1900, 1., 2. nr. — 523

Viss, ko jūs dziedat, sauss un sājš, skat. Veca dziesma

Visums — 430

VVerden und Gāhren — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums DzD, 9. sēj.,

479. Ipp. (6, 363) — 75

Wie mūde VVolkenstreifen, skat. Himmelsarme

Zaļā lievenī, skat. Zaļā pavēnī

Zaļā pavēnī — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1901, 5. nr.

(1, 104) — 296, 309

Zaņķis — J. Straumes luga (1902) — 581

Zārkā, skat. Es gulēšu zārkā

Zaudētas tiesības — Aspazijas luga (1894) — 26, 199, 465

Zelta nams — vācu rakstnieka A. Nīmaņa romāns (1898), Raiņa tulko-

jumā: DL, 1900, 43.-79. nr. — 195, 199—201, 224, 225, 525, 526

609
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Zelta roka, zaļa galva pazagšus iz gultas skatās — Aspazijas dzejolis
(1902) — 454

Zelta tvaiks — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums MVM, 1901, 5. nr.

(1, 144) — 295—297, 309, 315, 546

Zeltenīte — A. Deglava romāns (1896) — 37

Zeltīte — Aspazijas luga (1904) — 272, 298, 342, 358, 446, 460, 465, 578

Zelts un sudrabs — Raiņa tulkots un pārstrādāts M. Šipeļa ekonomisks

apcerējums, publicēts MV, 1899, 7.-23. nr. — 43, 159

Zeme — franču rakstnieka E. Zolā romāns (1887) — 26, 40

Zemes vientulība — vācu dzejnieka H. Konrādi dzejolis, Raiņa atdze-

jojumā: DLp, 1899, 18. nr. (8, 266) — 406, 571

Zibošās pātagas, skat. Jā, riet...

Ziedoņa rīts — Aspazijas dzejolis (1902) — 454

Ziedoņa sapnis — Fallija dzejojums (1901) — 460, 557, 582

Ziedoņrīts, skat. Ziedoņa rīts

Ziedoņsapnis, skat. Ziedoņa sapnis
Ziedu sapņi — Raiņa dzejolis, pirmpublicējums «Saimnieču un zelteņu

kalendārā 1900. gadam» (1899) (1, 93) — 45, 50, 61, 75, 159, 524,

526, 558

Ziemeļjūra — vācu dzejnieka H. Heines poēma, Raiņa tulkojumā:

«Saimnieču un zelteņu kalendārā 1901. gadam» (1900) un «Saim-

nieču un zelteņu kalendārā 1903. gadam» (1902) (8, 151—190) —

367, 561, 583

Zilganas dzirksteles
— Raiņa dzejolis, pirmpublicējums gadagrāmatā

«Burtnieks», 1901 (1, 109) — 102, 173, 308, 548

Zvana dziesma — vācu dzejnieka F. Šillera dzejojums (1799) — 38,

155, 268, 468, 518, 539, 585

Zvans, skat. Zvana dziesma

Zemaišu (lietuviešu) mīti, teikas un leģendas — E. Vekenšteta apkopo-

jums (1883) — 351, 412, 557

Zorž Sand. Literārisks apskats — Aspazijas apcerējums (1901) — 272,

301, 540

Žukovskis — Aspazijas raksts (1902) — 574

BesAOMHBie — poļu rakstnieka S. Zeromska romāns (1900) — 474, 588

BOAOCTHOH VCTaB, skat. BOAOCTHOH CVAeSIIfaIH VCTSB

Boaocthoh cyAe6Hi>iH ycT&B — krievu jurista Tomaševiča apcerējums

(1900) — 184

BocKpeceHHe — krievu rakstnieka Ļ. Tolstoja romāns (1899) — 74, 84,

474, 475, 588

Aoima KaK n&c?h Teopini nosHaHHH — krievu filozofa A. Vvedenska

apcerējums (1909) — 472, 587

Ha Kpaio Aecoß — poļu rakstnieka V. Seroševska romāns (1894) — 474

pyccKOFO rocvAapeTseHHoro npaßa — krievu vēsturnieka

A. Gradovska apcerējums (1875—1883) — 418, 420



OCniee rocyAapCTßeHHoe npaso — krievu vēsturnieka A, Gradovska

lekcijas — 418, 420

Oboa — angļu rakstnieces E. Voiničas romāns (1897) — 475

OnepKH h paccKasH — krievu rakstnieka M. Gorkija stāstu krājums

(1898) — 76

noAOTKeuHe o rocvAapcTßeiiHOM npo.MHCAOBOM HaAore —- krievu jurista
A. Skvorcova apkopots krājums (1899) —- 37

Elpasa npHdaATHHCKOH jßeHnimiiH — 159

PyccKoe rocjAapcTße-HHoe npaso, skat. HaiaAo pyccKoro rocvAapcTßen-

Horo npasa

CnapTaK — itāliešu rakstnieka R. Džovanjoli romāns (1874) — 475

Teopns nosHanriH, skat. AorHKa rbk nacTb reopua no3naHua

yqpe«AeHae o KypASiHACKHx KpecibsiHax 25 aßrvera 1817 rofta — krievu

jurista A. Bašmakova apcerējums (1892) — 517
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PERIODISKO IZDEVUMU RĀDĪTĀJS

Ādolfa Alunāna Zobgaļa kalendārs, izd. D. Zeltiņš (Golts) Rīgā 1892.—

1915. g. — 202, 244, 245, 527

Austrums — žurnāls, izd. Maskavā, vēlāk Rīgā, Jelgavā, Cēsīs 1885.—

1906. g. — 34, 88, 98, 165, 166, 190, 203, 204, 207, 209, 215, 216,
307, 349, 443, 447, 492, 500, 505, 511, 525, 528, 530, 553

Balss — nedēļas laikraksts, izd. Rīgā 1878—1907. g. — 205, 214, 542,
543

Baltijas Almanahs, izd. P. Bērziņš Rīgā un Tukumā 1898.—1899., 1901.—

1905. g. — 501

Baltijas kalendārs, izd. P. Bērziņš Rīgā un Tukumā 1893.—1909., 1910.—

1914. g. — 501

Baltijas Vēstnesis — laikraksts, izd. Rīgā 1868.—1909. un 1917.—

1919. g. — 34, 47, 205, 214, 254, 264, 282, 287, 288, 290, 292,

307, 323, 334, 356, 423, 491, 492, 498, 542, 544, 545, 553, 574

Burtnieks — E. Treimaņa sakārtota literāra gadagrāmata, izd. Rīgā
1901. g. — 288, 306, 388, 503, 548, 567

Cittautu Raža — E. Pīpiņa-Vizuļa sakārtots cittautu literatūras krājums,
izd. Rīgā, I — 1899., II — 1901. g. — 190, 367, 374, 524, 561

Daugava — žurnāls, izd. Rīgā 1928.—1940. g. — 583, 585, 587

Dienas Lapa — laikraksts, izd. Rīgā 1886.—1905. g. — 34, 53, 68, 73,

81, 83, 88, 91, 117, 129, 159, 181, 182, 185, 193—195, 197, 199,

205, 211, 212, 214, 216, 220, 238, 239, 249, 253, 254, 265, 266,

269, 272, 281, 286—291, 301, 307, 317—319, 329, 345, 350, 365,

369, 374, 376, 381—384, 387, 389, 390, 397, 406, 411, 412, 414,

415, 418, 420, 421, 426, 428, 435—437, 440, 442, 444, 446—448,

462, 465, 475, 491, 492, 498, 501—505, 507—510, 512, 514, 515,

519—523, 525—527, 529—533, 540, 542, 544—547, 549, 550, 554—

558, 560, 561, 564, 565, 567, 568, 571, 572, 574, 577—579, 581, 583

Galvas Pilsētas Avīzes — laikraksts, izd. Pēterburgā 1906. g. —
452

īstais tautas kalendārs, izd. Ģ. Pūcītis Rīgā 1881.—1898. g. — 501

Izglītības Ministrijas Mēnešraksts — buržuāziskās Latvijas Izglītības mi-

nistrijas žurnāls, izd. Rīgā 1920.—1939. g. —
532
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Jauna Raža — T. Zeiferta sakārtots oriģinālliteratūras krājums, izd.

Cēsīs un Rīgā, I—XII, 1898.—1910. g. — 50, 60, 386, 387, 390,

420, 503—505, 508, 552, 563, 567

Jaunības Draugs — žurnāls, izd. Pēterburgā, vēlāk Rīgā 1901.—

1915. g. — 589

Jaunības literatūra — A. Ķēniņa sakārtots rakstu krājums, izd. Jelgavā,

vēlāk Rīgā 1901.—1907. g.
— 561

Latviešu Avīzes — laikraksts, izd. Jelgavā 1822.—1915. g. — 338, 344,

346, 554, 556

Latviešu Balss — laikraksts, izd. Rīgā 1931.—1934. g. — 567, 586, 589

Latvietis — nedēļas laikraksts, izd. Liepājā 1882.—1905. g. — 159

Literatūra un Māksla — nedēļas laikraksts, izd. Rīgā kopš 1945. g. —

563

Mājas Viesa Mēnešraksts — žurnāls, izd. Rīgā 1895.—1905. g. — 21,

37, 38, 43, 47, 54, 59, 62, 67, 68, 72, 76, 79, 115, 119, 125, 130,

152, 190, 191, 196, 204, 223, 225, 226, 245, 249, 251, 281—284.

288, 289, 304, 319, 325, 327, 329, 330, 337, 340, 350, 358, 363,

374, 379, 380, 382, 384, 406, 407, 412, 420, 421, 442, 443, 447.

451, 454, 460, 463, 465, 468, 469, 472, 491, 499, 501, 503—505,

508, 515, 518, 522, 525, 527, 529, 531, 532, 540, 542, 544, 546—

548, 550—552, 555, 557, 564, 565, 571, 574, 582, 583, 585

Mājas Viesis — nedēļas laikraksts, izd. Rīgā 1856.—1910. g. — 16, 23,

38, 43, 68, 70, 76, 90, 119, 129, 130, 137, 193, 205, 221, 228, 229,

238, 249, 265, 274, 275, 288, 364, 366, 367, 374, 382, 384, 426,

488, 491, 492, 497, 499, 504, 506, 510, 512, 515, 517, 521, 523—

525, 531, 542, 544, 547, 552, 560

Mēnešraksts, skat. Mājas Viesa Mēnešraksts

Modes Vēstnesis — žurnāls, izd. Jelgavā 1900.—1902. g. — 215, 352,

529, 557

Novoje Vremja — laikraksts, izd. Pēterburgā 1868.—1917. g. — 466

Pēterburgas Avīzes — laikraksts, Izd. Pēterburgā 1901.—1905. g. —

353, 380, 426, 442, 448, 453, 462, 466, 467, 473—475, 558, 562,

579, 581, 583, 585, 587, 588

Pēterburgas Ceitungas, skat. St. Petersburger Zeitung

Raža, skat. Jauna Raža

Rīgas Avīze — laikraksts, izd. Rīgā 1902.—1915. g. — 452, 579, 583

Saimnieču un zelteņu kalendārs — izd. Rīgā, E. Plātesa apgādā, 1893.—

1914. g. — 54, 59, 62, 67—70, 76, 82, 102, 177, 189, 329, 353,

365, 367, 491, 504, 508, 516, 517, 522, 527, 561

Sociāldemokrāts — periodisks latviešu s.-d. ārzemju izdevums, izd. An-

glijā, vēlāk Šveicē 1900.—1905. g. — 518

Tēvija — nedēļas laikraksts, izd. Rīgā, vēlāk Jelgavā 1884.—1914, g. —

560

Tiesu Vēstnesis — nedēļas laikraksts, izd. Jelgavā 1880.—1884. g. — 214



Vārds — laikraksts, izd. Rīgā 1901.—1907. g. — 307, 331, 334, 343,

345, 349, 356, 364, 374, 393, 426, 447, 448, 463, 537, 556, 558,

568, 579

Vispārīgais Zobgaļa kalendārs —: izd. D. Zeltiņš (Golts) Rīgā 1901.—

1905. un 1909.—1914. g. — 527

Zelteņu kalendārs, skat. Saimnieču un zelteņu kalendārs

Zemkopis — nedēļas laikraksts, izd. Jelgavā 1893.—1936. g. (ar pār-

traukumiem) — 159, 214

Zobgaļa kalendārs, skat. Ādolfa Alunāna Zobgaļa kalendārs

Zvārguļa Zobgaļa kalendārs — izd. Cēsīs un Rīgā 1901.—1913. un

1928.—1929. g. — 307, 548

BstckhS Kpan — laikraksts — 21

Mv.p Sojīchh
— žurnāls, izd. Pēterburgā 1892.—1906. g. — 474, 475

Hoßast JKeHiiļHHa — 265

OpaßHTe/iBCTBeHH&iH BecTHHK — laikraksts — 54

npiiSaATHHCKiiH ahctok — laikraksts, izd. Rīgā 1893.—1899. g. — 88,

110, 197, 219, 509

Phjkckhh BecTHHK — laikraksts, izd. Rīgā 1869.—1917. g. — 197, 219

PvccKoe čoraTCTBo — žurnāls, izd. Maskavā, vēlāk Pēterburgā 1876.—

1918. g. — 475

Tpi-i HaTvpaAHCTa — 265

Baltische VVochenschrift, skat. Baltisehe Zeitung

Baltische Zeitung [Baltijas avīze] — nedēļas laikraksts, izd. Rīgā 1872.—

1877. g. — 197

Berliner Lokalanzeiger [Berlīnes vietējās ziņas] — laikraksts, izd. Ber-

līnē 1883—1944. g. — 483, 484

Berliner Tageblatt [Berlīnes dienas avīze] — laikraksts, izd. Berlīnē

1872.—1939. g. — 465

Das Literarische Echo [Literatūras atbalss] — žurnāls, izd. Berlīnē 1898.—

1929. g. — 26, 47, 86, 209, 265, 378

Dūna-Zeitung [Daugavas avīze] — laikraksts, izd. Rīgā 1889.—1909. g.—

198, 292, 293, 305, 309, 483, 484, 525, 527, 590

Kreuzzeitung, skat. Neue Preussische (Kreuz) Zeitung

Neue Preussische (Kreuz) Zeitung [Jaunā Prūsijas (apriņķa) avīze] —

laikraksts, izd. Berlīnē 1848.—1930. g. — 369

Russische Zeitung [Krievu avīze] —
442

St. Petersburger Zeitung [Sv. Pēterburgas avīze] — laikraksts, izd. Pē-

terburgā 1902,—1914. g. — 463, 583
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PERSONU RĀDĪTĀJS

Adamovičs Fricis (1863—1933), skolotājs un literāts, klasiķu darbu tul-

kotājs — 31, 34, 47, 64, 65, 90, 191, 258, 500, 503, 508, 542

Aeshilos, skat. Eshils

Aho Juhani (1861—1921), somu rakstnieks — 475

Akmentiņa Dace (īst. v. Doroteja Šteinberga, 1858—1936), aktrise —

466, 584, 585

Aleksandra Ivanovna, Raiņa dzīvokļa saimniece Slobodskā — 424

Aleksandrs II (1818—1881), Krievijas cars no 1855. g. — 381, 564

Aleksejevs J., rūpnieks, Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedrības

krājaizdevu kases valdes priekšsēdētājs 1896. g. —- 216, 254,

264, 529

Alnpehs Johans (16.—17. gs.), Ļvovas birģermeistars — 353, 357, 558

Alunāne Elza (1882—1901), aktrise, Ā. Alunāna meita — 563

Alunāns Ādolfs (1848—1912), aktieris un režisors, latviešu dramatur-

ģijas pamatlicējs — 88, 110, 198, 377, 387, 498, 527, 563, 567, 587

Amatnieks, ierēdnis gubernatora kancelejā — 219

Anatols, Raiņa pseidonīms — 588

Ansbergs Jānis (1866—-1937), advokāts, žurnālists, sabiedrisks darbi-

nieks — 233, 287, 473

Apulejs Lūcijs (ap 142
— ap 180), romiešu rakstnieks

— 59, 66, 76, 506

Argalis Ādams (1851—1937), skolotājs un kordiriģents — 350, 377

Āriņ-Duburs J., skat. Duburs Jēkabs

Ārone Lūcija (dz. 1899), M. Ārona meita — 216, 529

Arons Matīss (Āronu Matīss, 1858—1939), žurnālists, bibliogrāfs — 39,

54, 98, 165, 201, 204, 209, 215, 216, 239, 331, 444, 50 i, 502, 519,

529, 558

Asars Jānis (1877—1908), literatūras un mākslas kritiķis, publicists —

304, 392, 442, 547, 549, 568

Aspazija (īst. v. Elza Pliekšāne, 1865—1943), dzejniece un dramaturģe,

Raiņa dzīvesbiedre — 7—164, 166—215, 217—261, 264—361,

363—376, 380—386, 391—461, 464, 465, 468, 470, 475, 476, 482,

483, 487—562, 564—585, 589, 590
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Ašvagoša (2. gs.), indiešu dzejnieks — 519

Atrpets (īst. v. Sarkiss Mubojadžans, 1850—1937), armēņu rakstnieks —

239, 533

Atskabarga, skat. Ducmanis Kārlis

Auziņu Andrejs, grāmatizdevējs — 566

Austriņš Antons (1884—1934), rakstnieks — 588

B. A. — 563

Bairons Džordžs Gordons (1788—1824), angļu dzejnieks — 191, 488,

524, 529, 561

Balmašovs Valerijs, izsūtītais Vjatkā — 576

Balodis A., inženieris — 544

Balodis Kārlis (1864—1931), ekonomists, statistiķis, «Dienas Lapas»

līdzstrādnieks, 1900. g. redaktors — 42, 242, 250, 274, 287, 288,

290, 365, 369, 373, 374, 376, 379, 380, 382, 521, 542, 544, 561, 564

Balodis Rūdolfs (ps. Maliešu Jānis, 1882—1905), literāts — 381—383, 412

Bangaitis, skat. Iniņbergs Jēkabs

Barone Dārta (1839—1914), K. Barona dzīvesbiedre — 500

Barons Krišjānis (1835—1923), folklorists, rakstnieks un publicists —

247, 436, 542

Bārs Hermanis (1863—1934), austriešu rakstnieks un kritiķis — 444,
574, 577

Baškirceva Marija (1860—1884), krievu rakstniece un māksliniece —

198

Bašmakovs Aleksandrs (1858—?), krievu jurists — 152, 517

Baumanis Arturs (1867—1904), gleznotājs — 186

Bēdekers Karls (1801—1859), vācu grāmatizdevējs, 1827. gadā Koblencē

nodibināja izdevniecību, kas sāka izdot ceļvežus — 233

Beķers —
154

Beķeris (Beķers) Viktors (1858—1937), advokāts un «Dienas Lapas»

līdzstrādnieks — 242, 534, 580

Beldavs Gustavs (1867—1919), ārsts Rīgā — 184, 246

Belše Vilhelms (1861—1939), vācu rakstnieks un filozofs — 457

Bēmanis — grāmatizdevējs Berlīnē
—

69

Bendrupe Mirdza (dz. 1910), dzejniece — 503

Bergmanis Benjamiņš (1772—1856), mācītājs, valodnieks — 351, 557

Bergmanis Fricis (1860—1898), žurnālists, «Dienas Lapas» pirmais re-

daktors — 159

Bergmann 8., skat. Bergmanis Benjamiņš

Bergs Kristaps (1843—1907), būvuzņēmējs, sabiedrisks darbinieks —

239, 254, 255, 515

Bērza Milda, E. Plātesa firmas ekspedīcijas darbiniece, Aspazijas dzī-

vokļa kaimiņiene — 156, 174, 237, 267, 290, 305, 308, 309, 312,

324, 491, 579

Bērza Milda, iepriekšējās meita — 267, 324, 579
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Bērziņš Ludvigs (Ludis) (1870—1965), literāts un folklorists — 497,

499, 500

Bērziņš Pēteris (1848—1927), skolotājs, literāts un grāmatizdevējs —

38, 283, 288, 501, 544, 566

Bērziņš T., skat. Tautmīlis-Bērziņš Roberts

Beseris — 379

Bīlenšteins Augusts (1828—1907), valodnieks, vēsturnieks un publi-

cists — 46, 503

Birkerts Antons (1876—1971), literatūras kritiķis un rakstnieks, LPSR

Nopelniem bagātais kultūras darbinieks — 505, 530, 537, 546, 558

Birzmanis Ernests (1860—1900), farmaceits, RLB Zinību un Teātra ko-

misijas loceklis — 75, 507

Birznieks Kārlis (1859—1951), grāmattirgotājs un literāts, «Mājas Viesa

Mēnešraksta» līdzstrādnieks — 412, 420, 426, 433, 574

Birznieku Latiņa (1864—1951), dzejniece — 108, 130, 512, 535

Bismarks Oto (1815—1898), Vācijas valstsvīrs — 397

Bisnieks Pēteris (1853—1911), laikrakstu un grāmatu izdevējs, Rīgas

Latviešu amatnieku palīdzības biedrības krājaizdevu kases direk-

tors — 58, 65, 91, 216, 254, 264, 284, 359, 393, 462, 529, 568, 583

Bitners Georgs (1805—1883), mācītājs, latviešu tautas dziesmu krājējs —

351, 557

Blaumanis Rūdolfs (1863—1908), rakstnieks — 38, 43, 44, 47, 50, 53,

58, 64, 70, 88, 110, 140, 164, 181, 185, 187, 209, 246, 266, 272,

275, 281, 283, 284, 287, 288, 290, 292, 317, 318, 349, 353, 378,

379, 381, 448, 465—467, 473—476, 491, 492, 501, 502, 505, 506,

509—512, 516, 525, 540—542, 544, 545, 549, 550, 558, 564, 576,

583—585, 587, 588

Braže Gustavs (1802—1883), mācītājs, publicists, valodnieks — 567

Brēdenfelds X., grāmatu un laikrakstu izdevējs Pēterburgā — 406

Brencis, skat. Priedītis Boriss

Brežģi — 75, 507

Brigaders Jānis (1856—1936), grāmatizdevējs Rīgā, aktieris — 491,

566, 579

Brinka, privātas ēdnīcas īpašniece Rīgā — 95, 96, 277, 400, 541

Brīvnieks (īst. v. Freimanis) Kārlis (1854—1934), aktieris un režisors —

74, 75, 429, 507

Brīvzemnieks Fricis (īst. v. Fridrihs Treilands, 1846—1907), folklorists

un publicists — 41, 54, 61, 66, 72, 98, 105, 119, 174, 247, 283,

309, 314, 331, 400, 500

Brokhauzs Fridrihs Arnolds (1772—1823), vācu grāmatizdevējs, konver-

sācijas vārdnīcas pamatlicējs (1805) — 59, 66, 464

Brūns Eduards, grāmatu un mākslas priekšmetu veikala īpašnieks

Rīgā — 270, 292, 309, 325, 539
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Buda (īst. v. Sidharthi Gautamani, 623-—544 p. m. ē.), budisma pamat-

licējs — 159, 519

Buettner, skat. Bitners Georgs

Buklevics — 239, 254, 255

Bulvers-Litons Eduards (1803—1873), angļu rakstnieks — 175, 488,

521, 580

Chvtraeus D., skat. Hitreuss Dāvids

Cotta, skat. Kota Johans Fridrihs

Čakste Jānis (1859—1927), buržuāzisks politisks darbinieks — 579

Carušņikovs A. (1852—1913), krievu grāmatizdevējs — 76

Cehovs Antons (1860—1904), krievu rakstnieks
— 191

Dannenbergs Hugo (1855—1912), Rīgas pilsētas ģimnāzijas direktors —

499

d'Annuncio Gabriels (1863—1938), itāliešu rakstnieks —
430

Dante Aligjēri (1265—1321), itāliešu dzejnieks — 12i, 280, 514

Dārziņš Emīls (1875—1910), komponists — 437, 573, 574

Dauge Pauls (1869—1946), revolucionārās kustības dalībnieks, ārsts,

žurnālists, LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks — 476,

588

Debners X., vācu režisors — 572

Deglavs Augusts (1862—1922), rakstnieks — 37, 44, 53, 64, 96, 120,

233, 241, 253, 381, 382, 462, 463, 499, 502, 506, 510, 514, 533,

542, 583

Delvigs Teodors, jurists — 153, 515

Dermanis Vilis (1875—1938), revolucionārs, publicists un literatūras kri-

tiķis — 309, 323, 327, 338, 548, 552, 554, 560

Dievkociņš Jūlijs (1879—1906), dzejnieks — 481, 589

Dimā Aleksandrs (tēvs, 1802—1870), franču rakstnieks — 488, 565, 569

Dobbner K„ skat. Debners K.

Donelaitis Kristjons (1714—1780), lietuviešu dzejnieks — 37, 54, 58,

66, 501, 506

Dora, skat. Rozenberga Dora

Dora, skat. Stučka Dora

Dorbe Herberts (1894—1983), rakstnieks — 503

Dorē Gistavs (1832—1883), franču grafiķis — 280

Dorovatovskis S. (1854—1921), krievu grāmatizdevējs — 76

Draviņš-Dravnieks, skat. Dravnieks Jēkabs

Dravnieks (Draviņš-Dravnieks) Jēkabs (1858—1927), valodnieks, literāts,

grāmatizdevējs — 214, 215, 529

Dreiers Makss (1862—1946), vācu žurnālists un rakstnieks — 83

Dreimanis Pēteris (1879—1971), skolotājs un vēsturnieks — 289

Dsirne F„ skat. Dzirne Fridrihs

Duburs (īst. v. Āriņš) Jēkabs (1866—1916), aktieris, režisors un skatuves

mākslas pedagogs — 83, 304, 429, 509, 525, 541, 54?
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Ducmanis Kārlis (ps. Atskabarga, 1881—1943), publicists, «Pēterburgas
Avīžu» redaktors 1904.—1905. g. — 585

Dūma Līga (dz. 1928), vēsturniece — 538

Dzirne Fridrihs — 351, 557

Džons, skat. Vidiņš Jānis

Džovanjoli Rafaello (1838—1915), itāliešu rakstnieks — 475

Eglītis Viktors (1877—1945), rakstnieks, pēc 1905. g. revolūcijas deka-

dents — 383, 389, 460, 468, 472, 566, 567, 585

Eihbaumi— 36

Eihholce Lidija (arī Zariņa, Lāce, 1865—1952), Raiņa un Aspazijas pa-

ziņa, 1905. g. revolūcijas dalībniece — 55, 163, 181, 361, 363,

450, 580

Eiripides, skat. Eiripīds

Eiripīds (ap 480 p. m. ē, — 406 p. m. ē.), grieķu dramaturgs — 244

Elza, skat. Alunāne Elza

Elza, skat. Aspazija
Endzelīns Jānis (1873—1961), valodnieks, LPSR Nopelniem bagātais

zinātnes darbinieks — 499

Endzeliņš, skat. Endzelīns Jānis

Envolds, ierēdnis — 244

Ērglis Miķelis, Raiņa dzīvokļa saimnieks Pleskavā — 18, 70, 132, 149,

199, 289, 308

Erglīši, skat. Ērglis Miķelis

Ērgļi, skat. Ērglis Miķelis

Esenbergs Jānis (Esenberģu Jānis, 1862—1890), dzejnieks un tulko-

tājs — 566

Eshils (ap 525—456 p. m. ē.), grieķu dramaturgs — 244, 325, 484

Ezers Kristiāns, skat. Šrēers Tobiass Gotfrīds

Failijs (īst. v. Konrāds Bullāns, 1877—1915), dzejnieks dekadents —

350, 353, 426, 437, 444, 460, 557, 582

Feierbahs Ludvigs (1804—1872), vācu filozofs — 472

F. f. 0., literāts — 532

Fībiga Klāra (1860—1952), vācu rakstniece — 474

Flamarions Kamils (1842—1925), franču astronoms un rakstnieks —

86, 509

Foss Johans Heinrihs (1751—1826), vācu rakstnieks — 262

Freimanis, skat. Brīvnieks Kārlis

Freimanis, veikalnieks Jelgavā — 424

Freitāgs Gustavs (1816—1895), vācu rakstnieks un drāmas teorētiķis —

566

Frevtags, skat. Freitāgs Gustavs

Fridolīns Fridols (īst. v. Fridolīns Gēiiņš,-1857—1915), aktieris un tul-

kotājs — 218, 525



Gailītis Pauls (1869—-1943), Derīgu grāmatu nodaļas Rakstu komisijas

priekšsēdētājs — 262, 281, 282, 319, 331, 349, 350, 359, 361—363,

368, 370, 372, 373, 377, 378, 401, 411, 426, 490, 536, 537, 559, 563

Gasmanis A., baltvācu jurists — 37, 501

Geike Kurts (1864—?), vācu rakstnieks — 457

Georgijs Aleksandrovičs (1871—1899), Krievijas lielkņazs — 509

Gešens Georgs Joahims (1752—1828), vācu grāmattirgotājs un izde-

vējs — 569

Gēte Johans Volfgangs (1749—1832), vācu dzejnieks — 26, 38, 54, 74,

97, 159, 211, 251, 265, 267, 272, 328, 340, 342, 358, 367, 388, 415,

430, 475, 476, 484, 488, 497, 501, 507, 515, 540, 555, 569, 572,

573, 575, 576, 588

Gintere Tamāra (dz. 1919), literatūrvēsturniece — 488

Gīze Mārtiņš (?—1589), namnieku opozīcijas vadītājs kalendāra nemie-

ros — 351, 557

Gobiņš Miķelis (1866—1931), jurists — 579

Goci Karlo (1720—1806), itāliešu dramaturgs — 503

Godvi Alfrēds — 430, 575

Goethe, skat. Gēte Johans Volfgangs

Gogolis Nikolajs (1809—1852), krievu rakstnieks — 526

Golts, skat. Zeltiņš Dāvids

Gordejenko Mihails, izsūtītais Slobodskā — 285, 543

Gords, skat. Gordejenko Mihails

Gorkijs Maksims (īst. v. Aleksejs Peškovs, 1868—1936), krievu rakst-

nieks — 54, 67, 74, 76, 102, 475, 488, 504

Gorodilovs, Raiņa dzīvokļa saimnieks Slobodskā — 21, 22

Gēschen, skat. Gešens Georgs Joahims

Grabe Kristiāns Dītrihs (1801—1836), vācu dramaturgs un publicists —

430, 575

Gradovskis Aleksandrs (1841—1889), krievu vēsturnieks un publicists —

418, 420

Grimmi, brāļi, skat. Grimms Jākobs, Grimms Vilhelms

Grimms Jākobs (1785—1863) — vācu filologs, pasaku un teiku krā-

jējs — 518

Grimms Vilhelms (1786—1859) — vācu filologs, pasaku un teiku krā-

jējs — 518

Grosvalds Fridrihs (1850—1924), buržuāzisks sabiedrisks un politisks

darbinieks, Krievijas 1. Valsts domes deputāts — 515

Gruzīte Emīlija (ps. Ērika, Klarisa, 1873—1945), gleznotāja un žurnā-

liste, A. Gruzīša dzīvesbiedre — 517

Gruzītis Alfrēds (1872—1919), «Dienas Lapas» un «Mājas Viesa» redak-

cijas loceklis — 140, 282—284, 309, 382, 517, 541

Gulbis Ansis (1873—1936), rakstnieks un grāmatizdevējs. Izdevis arī

Raiņa kopotus rakstus «Dzīve un darbi» — 386, 390, 391, 399,

620
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415, 416, 430—432, 434, 442, 455, 460, 476, 488, 491, 565—567,

569, 573, 575, 576, 588

Halbe Makss (1865—1944), vācu rakstnieks — 417

Hamerlings Roberts (1830—1889), austriešu dzejnieks — 59, 66, 76, 90,

94, 99, 182, 488, 506, 515, 518, 521, 526

Hansens, skat. Hānsons Ola

Hānsons Ola (1860—1925), zviedru rakstnieks un kritiķis — 417

Hanzens Aug. — 558

Harts Jūliuss (1859—1930), vācu rakstnieks, literatūras vēsturnieks —

69, 70, 507

Kauptmanis Gerharts (1862—1946), vācu dramaturgs — 318, 497, 504,

506, 530, 540, 550

Heidemanis L., tirgotājs Jelgavā — 424, 452, 520, 581

Heine Heinrihs (1797—1856), vācu dzejnieks — 45, 75, 196, 203, 226,

246, 262, 367, 488, 490, 537, 550, 561, 583

Helēna, Raiņa dzīvokļa kaimiņiene Slobodskā — 449

Henkelis Karls (1864—1929), vācu dzejnieks un grāmatizdevējs — 43

Henricus Lettus, Raiņa pseidonīms — 585

Hermanis Kārlis (īst. v. Kristaps Šulcs; ps. Statists, 1877—1927), jaun-

strāvnieks, viens no LSDSP dibinātājiem, partijas un padomju

darbinieks — 308, 433, 443, 531

Hermīne, skat. Zālīte Hermīne

Hērs Jakobs Kristofs (1859—1925), šveiciešu rakstnieks — 88, 509

Hilners Gothilfs (1862—1925), baltvācu mācītājs — 172, 520

Hitreuss Dāvids (1531—1600), vācu mācītājs — 557

Hjellans Aleksandrs (1849—1906), norvēģu rakstnieks — 417

Hofmanstāls Hugo (1874—1929), austriešu rakstnieks — 110, 512

Holenders Fēlikss (1867—1931), vācu rakstnieks — 558

Hornemanis X, «Dtina-Zeitung» redaktors — 305, 309, 483, 484, 493, 590

Hugo, skat. Hofmanstāls Hugo

Humarjans Ašots (Aleksandrs, 1875—1938), armēņu revolucionārs —

532, 533

Humperdinks Engelberts (1854—1921), vācu komponists — 538

Ibsens Henriks (1828—1906), norvēģu dramaturgs — 59, 66, 67, 90, 187,

189, 195, 204, 208—210, 212, 218, 226, 318, 379, 488, 510, 518,

522, 524, 526, 530, 550, 583

Iniņa, skat. Aspazija

Iniņbergs Jēkabs (ps. Bangaitis, 1874—1925), dzejnieks, izdevniecības

«Dzirciemnieki» tehniskais vadītājs — 34, 60, 500, 505

īvans Bargais (Jānis Briesmīgais, 1530—1584), Krievijas cars — 484

Jakobi E. V., krievu jurists — 517, 520, 523

Jakobovskis Ludvigs (1868—1900), vācu rakstnieks — 69, 244

Jākobsone Emīlija (?—1900) — 533

Jākobsons — 233
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dancis, literāts — 525

Jānis Briesmīgais, skat, īvans Bargais
Jansens Heinrihs Voldemārs Amands (1851—1913), igauņu žurnālists

un literāts — 37

Jansons (Brauns) Jānis (1872—1917), jaunstrāvnieks, publicists, marksis-

tisks literatūras kritiķis — 492, 527

Jansons Edvarts (1884—?), skolotājs un tulkotājs, dabaszinātnieks — 588

Janševskis (īst. v. Janovskis) Jēkabs (1865—1931), rakstnieks, žurnā-

lists — 261, 262, 536, 537, 555

J, B„ literāts — 514

Jēgers Georgs Haralds (ps. G, Mednieks, 1880—1946), žurnālists —

110, 321

Jeremija (7. gs. otrā puse — pēc 586 p. m. ē.) — senebreju pravietis —

38, 147, 501

Jurjāni, brāļi, skat. Jurjāns Andrejs, Jurjāns Juris, Jurjāns Pāvuls, Jur-

jāns Pēteris

Jurjāns Ādolfs (Andrejs, 1856—1930), aktieris, neprofesionālo aktieru

trupu režisors — 110, 512

Jurjāns Andrejs (Jurjānu Andrejs, 1856—1922), komponists, mūzikas

folklorists, mežradznieks, ērģelnieks, diriģents un pedagogs — 461

Jurjāns Juris (1861—1940), mežradznieks, diriģents un mūzikas peda-

gogs — 461

Jurjāns Pāvuls (1866—1948), dziedāšanas pedagogs, diriģents, kompo-

nists — 461

Jurjāns Pēteris (1851—1900?), mūzikas pedagogs— 461

Kacnelsons, advokāts Pleskavā — 41, 502

Kaincs Jozefs (1858—1910), austriešu aktieris — 270

Kandavs, skolotājs — 41

Kapteinis, grāmattirgotājs Rīgā — 351, 363

Karamzins Nikolajs (1766—1826), krievu rakstnieks, kritiķis un vēstur-

nieks — 361

Kārkluvalks Fricis (ps, Sp. V„ 1867—1903), jurists un žurnālists, «Bal-

tijas Vēstneša» līdzstrādnieks — 345, 349, 556

Kasure, skat. Kosuršina Ņina

Kate, skat. Veilande Kate

Kaudzīte Matīss (1848—1926), rakstnieks — 525, 576

Kaudzīte Reinis (ps. R. Vidzemnieks, 1839—1920), rakstnieks — 499, 525

Kauls, namīpašnieks Rīgā — 57, 576

Kažoka — 573

Kažoku Dāvis (īst. v. Dāvids Peles, 1850—1913), valodnieks, literāts un

skolotājs — 443

Keivičs, advokāts — 242

Kellers Kārlis (1868—1939), mācītājs — 500
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Kimmels Nikolajs (1816—1905), vācu grāmattirgotājs un izdevējs Rīgā —

37, 47, 55, 159, 351

Kiršners Martins (1842—?), Berlīnes birģermeistars — 376

Kjēlands, skat. Hjellans Aleksandrs

Klaustiņš Roberts (1875—1962), skolotājs, buržuāzisks literatūras kriti-

ķis — 34, 172, 446, 500, 573, 578

Klāviņš Jānis (1843—1902), advokāts, žurnālists, laikraksta «Vārds» iz-

devējs — 349, 537, 579

Kleins, H. Zālītes brālēns, kādu laiku dzīvoja Jelabugā — 57, 70, 503

Kleists Heinrihs (1777—1811), vācu rakstnieks — 525, 530

Kohs, rūpnieks Rīgā — 24

Koikovs, Raiņa dzīvokļa saimnieks Slobodskā —• 21, 22, 39

Kolumbs Kristofors (1451—1506), jūrasbraucējs — 390

Konrādi Hermanis (1862—1890), vācu rakstnieks — 406, 571

Korelli Marija (1864—1924), angļu rakstniece — 500, 507

Korovins — namīpašnieks Maskavā — 588

Kosackis — 382

Kosuršina Ņina (ari Kasure), izsūtītā Slobodskā — 327

Kota Johans Fridrihs (1764—1832), vācu grāmattirgotājs un izdevējs —-

569

Kovaļevska Olga (ps. Madāmiņa, 1866—1949), revolucionārās kustības

dalībniece — 174, 537, 538, 568

Kovaļevskis Jēkabs (1862—1943), revolucionārās kustības dalībnieks,

inženieris — 174, 264, 537, 538

Krastiņš, «Dienas Lapas» un «Pēterburgas Avīžu» tipogrāfijas darbi-

nieks — 476, 588

Krastkalns Andrejs (1868—1939), advokāts, Rīgas Latviešu biedrības

priekšnieks — 579

Kreicbergs Jānis (1864—1948), buržuāzisks sabiedrisks darbinieks, žur-

nālists — 34, 500, 527

Kreicvalds Fridrihs Reinholds (1803—1882), igauņu rakstnieks un folklo-

rists — 37, 351, 557

Kreutzwald F., skat. Kreicvalds Fridrihs Reinholds

Kristaps, skat. Rozenbergs Kristaps Roberts

Kriškānis Jānis (1863—1916), skolotājs un vēsturnieks — 573, 574

Kronvalds Atis (1837—1875), pedagogs, valodnieks, publicists, sabied-

risks darbinieks — 542

Krūms, ierēdnis — 216, 530

Kruse G. R., skat. Krūze Georgs Rihards

Krūze Georgs Rihards (1856—?) — 580

Kundziņš Kārlis (1850—1937), mācītājs un literāts — 334, 553

Ķempels Gustavs (1874—1939), buržuāzisks sabiedrisks darbinieks —

304, 547, 581
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Ķēniņa Anna (1877—1950), literāte un žurnāliste — 357, 393, 400, 412,

419, 420, 444, 573, 574, 578

Ķēniņi, skat. Ķēniņa Anna, Ķēniņš Atis

Ķēniņš Atis (1874—1961), dzejnieks, pedagogs — 331, 333, 357, 367,

400, 412, 419, 420, 510, 552, 561, 562, 573, 574, 578

Lakstīgala, Komercbankas darbinieks Rīgā — 58

Landsbergs Hanss — 575

Langenšeits Gustavs (1832—1895), vācu valodnieks un grāmatizdevējs—

40, 502

Langhelds Gustavs, izsūtītais Slobodskā
— 457, 582

Langkušs A. — 37

Lasmane — 248

Lasmanis Jānis (1865—?), ārsts Rīgā — 149, 156, 264, 520

Latiņa, skat. Birznieku Latiņa

Latviešu Indriķis (ari Livonijas Indriķis, 12. gs. 80. gadi — pēc 1259),
hronists — 558

Lautenbahs Jēkabs (ps. Jūsmiņš, 1847—1928), filologs un rakstnieks —

357

Leitners A., rūpnieks — 24

Lejas-Krūmiņš Teodors (1871—1947), rakstnieks, tulkotājs, režisors un

aktieris — 172

Lēnavs Nikolaus (īst. v. Francs Nimbšs Strelēnavs, 1802—1850), aus-

triešu dzejnieks — 191, 524

Lentrots Vilhelms (1864—?), vācu dzejnieks — 510

Lerhis-Puškaitis Ansis (1859—1903), latviešu tautas pasaku krājējs un

izdevējs, rakstnieks — 247, 357, 363

Lesings Gotholds Efraims (1729—1781), vācu rakstnieks, literatūras un

mākslas teorētiķis — 450, 488

Lēve F., Pēterburgas Zinātņu akadēmijas bibliotekārs — 37, 351, 557

Lidija, skat. Eihholce Lidija

Liepiņš Alfrēds, Jaunā latviešu teātra komisijas loceklis — 304, 365,

547, 580, 581

Līgotņu Jēkabs (īst. v. Jēkabs Roze, 1874—1942), rakstnieks, žurnālists

un literatūras kritiķis — 573

Līze, skat. Pliekšāne Līze

Lūcija, skat. Ārone Lūcija

Lowe F., skat. Lēve F.

Ļeņins Vladimirs Iļjičs (1870—1924), krievu un starptautiskās strādnieku

kustības vadonis, PSKP pamatlicējs, PSRS dibinātājs — 538

Ļermontovs Mihails (1814—1841), krievu dzejnieks —
497

Makarts Hanss (1840—1884), austriešu gleznotājs — 163

Makijs Džons Henrijs (1864—1933), skotu izcelsmes vācu rakstnieks —

142, 170

Maldonis Voldemārs (1870—1941), mācītājs — BTļ
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Maliešu Jānis, skat. Balodis Rūdolfs

Manaseins Nikolajs (1835—1895), krievu senators — 54, 504

Manteifelis, Raiņa tēva parādnieks — 196, 198, 201, 205

Marija, skat. Zēfelde Marija

Marlita E. (īst. v. Eiženija Jona, 1825—1887), vācu rakstniece — 499

Martinsone Krist., Aspazijas paziņa Rīgā — 412

Martinsons P. — 530

Māters Juris (1845—1885), rakstnieks un publicists — 152

Mednis Eduards (1863—?), skolotājs un literāts — 420, 499, 573, 574

Meiers Hugo Heinrihs (Hermanis), rūpnieks — 24

Meļņickis Nikolajs, izsūtītais Slobodskā — 327, 457, 551

Meterlinks Moriss (1862—1949), beļģu rakstnieks — 43, 113, 475, 540

Mierkalns Fricis (ps. Coilos, 1873—1955), teātra kritiķis un rakstnieks —

304, 457, 547, 582

Mihails, skat. Reuts Mihails

Miķelsone (Deglava) Emma (1872—1949), «Dienas Lapas» redakcijas

darbiniece, vēlāk A. Deglava dzīvesbiedre — 233, 533

Milda, skat. Bērza Milda

Mīlenbahs Kārlis (1853—1916), valodnieks — 74, 149, 333, 554, 556

Mirbo Oktāvs (1848 vai 1850—1917), franču rakstnieks — 474

Miržē Anrī (1822—1861), franču rakstnieks
— 265, 270, 281, 305, 317,

318, 324, 327, 328, 334, 336, 340, 341, 358, 366, 367, 375, 392,

394, 488, 538

Moljērs (īst. v. 2ans Batists Poklēns, 1622—1673), franču dramaturgs

un aktieris — 47, 54, 66

Momberts Alfrēds (1872—1942), vācu dzejnieks — 574

Murger, skat. Miržē Anrī

Nadežda, Raiņa un Aspazijas paziņa — 254

Napoleons I Bonaparts (1769—1821), Francijas imperators 1804.—

1815. g. — 391

Negri Ada (1870—1945), itāliešu dzejniece — 159, 518, 527

Neidlingers G., rūpnieks — 24

Neimanis Ludvigs (1863—1926), grāmatizdevējs Jelgavā — 274, 439,

443, 452, 491

Nezināmais, skat. Stukmanis Kārlis

Niedra Andrievs (1871—1942), kontrrevolucionārs sabiedriski politisks

darbinieks, rakstnieks — 31, 34, 47, 81, 98, 165, 184, 185, 187,

190, 199, 201, 203, 204, 206, 207, 209, 266, 281, 283, 287, 349,

353, 374, 411, 436, 443, 448, 449, 462, 466, 468, 472, 473, 475,

498—500, 502, 511, 525, 528, 546, 558, 562, 579, 583, 587

Nihters A. — 209

Nikolajs II (1868—1918), Krievijas cars 1894.—1917. g. — 531, 546

Nīmanis Augusts (1839—1919), vācu rakstnieks — 193, 213, 217, 218,

525, 526
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Nlna, skat. Ulpe Anna Marija Natālija

Nolkens A., baltvācu jurists — 37, 501

Notnāgels, ierēdnis Jelgavā — 42

Ņekrasovs Nikolajs (1821—1878), krievu dzejnieks — 59

Ņemojevskis Andžejs (1864—1921), poļu rakstnieks — 474

0., skat. Zēfelde Olga

Odens Jakobs, literāts — 509

Olavs-Plute Vilis (1867—1917), mācītājs un publicists — 374, 467, 558,
583

Olga, skat. Zēfelde Olga

Ore Tenis (1860—1898), advokāts un tulkotājs — 152, 156, 170, 184,

193, 517, 520, 523

Oser, skat. Srēers Tobiass Gotfrīds

Oskierko Francis, Raiņa tēva parādnieks — 121, 140, 171, 196, 201,

205, 206, 517

Ostvalds Hanss (1873—?), vācu rakstnieks — 475

Ozoliņš Pēteris (1864—1938), aktieris un režisors — 356, 429, 550

Ozols Jānis (1859—1906), grāmatizdevējs Cēsīs — 190, 261, 283, 350,

443, 447, 491, 536

Ozols Jānis (1878—1968), revolucionārās kustības dalībnieks — 537, 538

Pati Adelīna (1843—1919), itāliešu dziedātāja — 428

Pavļenkovs Florentijs (1839—1900), krievu grāmatizdevējs — 391

Pawlenkow, skat. Pavļenkovs Florentijs

Pavlova — 584

Pecls Eduards (1851—?), austriešu rakstnieks, humorists — 430

Peče, Pečena, skat. Petuhova Jekaterina

Peles, skat. Kažoku Dāvis

Peress Mihails (1879—?), izsūtītais Slobodskā
— 267, 277, 311, 375, 383,

406, 444, 446, 450, 458, 539

Perhens, skat. Peress Mihails

Pertess Fridrihs Kristofs (1772—1843), vācu grāmattirgotājs — 569

Perthes, skat. Pertess Fridrihs Kristofs

Petuhova Jekaterina, izsūtītā Slobodskā — 268, 276, 277, 285, 375,

417, 539

Pīpiņš Ermanis (ps. Vizulis, 1873—1927), literatūrkritiķis un žurnālists —

190, 191, 194, 201, 221, 233, 301, 308, 338, 349, 350, 374, 387,

447, 524, 529, 531, 554

Plātess Arnolds (1852—1915), grāmatizdevējs Rīgā — 38, 152, 174. 184,

238, 239, 242, 252, 254, 287, 288, 329, 350, 369, 374, 382, 400,

401, 420, 426, 448, 502, 535, 542, 560

Plātess Ernests (1821—1887), grāmatizdevējs Rīgā — 492, 517

Platons (428 vai 427 — 348 vai 347 p. m. ē.), grieķu filozofs — 472

Plaudis Jānis (1903—1952), dzejnieks —
503

Pliekšāne Līze (1854—1897), Raiņa vecākā māsa — 26, 47, 121, 268, 278
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Plūdonis (īst. v. Lej nieks) Vilis (1874—1940), dzejnieks — 60, 274, 283,

387, 540, 542, 561, 573

Plute V., skat. Olavs-Plute Vilis

Pļavnieks Pāvuls (1850—1888), žurnālists un dramaturgs — 204

Podnieks Fridrihs, režisors, Jaunā latviešu teātra direktors — 580

Polencs Vilhelms (1861—1903), vācu rakstnieks — 474

Ponomarjovs Nikolajs, izsūtītais Slobodskā — 291, 545

Poruks Jānis (1871—1911), rakstnieks — 44, 60, 83, 163, 164, 173, 135,

226, 283, 287, 349, 499, 505, 520, 532, 542, 575

Priedītis Boriss (Brencis, 1869—1944), Raiņa paziņa, inženieris — 117,

139, 178, 222, 272, 365, 516, 519

Prozorovskis Mihails, Vidzemes guberņas žandarmērijas pārvaldes

priekšnieks — 37, 54, 58, 66, 275, 506

Pūcīšu Ģederts (īst. v, Ģederts Eilenbergs, 1846—1919), grāmatizdevējs

un literāts — 38, 501

Pumpurs Andrejs (1841—1902), dzejnieks — 357, 436, 449, 566

Pūriņš, advokāts — 248

Pūriņu Mārtiņš, literāts — 515

Purvītis Vilhelms (1872—1945), gleznotājs — 523

Puselis, skat. Pusels

Pusels, A. Plātesa firmas darbinieks — 152, 174, 238, 242, 521

Puškaitis-Lerhis, skat. Lerhis-Puškaitis Ansis

Pušķins Aleksandrs (1799—1837), krievu dzejnieks — 97, 497, 503

Rasins Žans (1639—1699), franču dzejnieks un dramaturgs — 47, 54, 66

Rāviņš Oskars (1862—1929), «Pēterburgas Avīžu» redaktors un izdevējs

1901.—1903. g. — 443, 447, 466, 467, 476, 491, 581, 586, 587

Razums Alfrēds (1880—1929), būvinženieris — 443, 454, 455, 471, 49t,

578, 586

Reclam Philipp, skat. Reklāms Antons Filips

Reitmanis Andrejs (Reitmaņu Andrejs), literāts 19. gs. 90. gados un

20. gs. sākumā — 412

Reklāms Antons Filips (jun., 1807—1096), grāmatizdevējs Vācijā, «Uni-

versālbibliotēkas» nodibinātājs — 244, 323, 357, 575, 580

Remiķis Mārtiņš (1845—1921), latviešu grāmatu un periodisko izdevumu

cenzors 1871.—1918. g. Galvenajā preses pārvaldē Pēterburgā —

274, 282, 294, 298, 310, 331, 335, 401, 412, 443, 446, 460, 467,

472, 491, 574, 584, 586, 588

Remingtons Filo (1816—1889), amerikāņu ieroču un rakstāmmašīnu fab-

rikants — 240

Resnie, skat. Stučka Pēteris, Stučka Dora

Reuts Mihails, Raiņa tēva parādnieks — 82, 140, 205, 206, 208, 266,

452, 517

Rozegers Pēters (1843—1918), austriešu rakstnieks — 566



628

Rozenberga Dora (1877—1925), Aspazijas māsa — 277, 278, 292, 308,

309, 312, 314, 316, 319, 339, 422, 424, 425, 428, 433—435, 439,

445, 449, 452, 455, 458, 487, 491, 580

Rozenberga Grieta (1840—1912), Aspazijas māte — 493

Rozenbergs Jūlijs Zamuels (1877—1909), Aspazijas brālis — 41, 42, 122,

185, 226, 227, 277—279, 292, 311, 523

Rozenbergs Kristaps Roberts (1874—1911), Aspazijas brālis — 41, 42, 46,

91, 129, 132, 274, 279, 369, 401, 422, 425, 440

Rozens Juris (1869—1927), mācītājs un literāts — 589

Rozentāls Jānis (1866—1916), gleznotājs — 41, 164, 502, 523

Roziņš (Āzis) Fricis (1870—1919), jaunstrāvnieks, viens no pirmajiem

latviešu marksistiem, padomju valsts darbinieks, publicists — 518

Rs. — 549

Rūmnieks Valdis (dz. 1951), literatūrpētnieks — 493

Rūtenbergs Oto (1802—1864), baltvācu vēsturnieks — 470

S. — 530, 568

Sanda Zorža (īst. v. Aurora Dipēna, 1804—1876), franču rakstniece —

272, 301, 540

Sapfo (6. gs. p. m. ē.), grieķu dzejniece — 226, 531

Sardū Viktorjens (1831—1908), franču dramaturgs — 499

Savonarola Džirolamo (1452—1498), itāliešu reformators, dzejnieks -~

524

Schwarz G. C., skat. Svarcs Georgs Kristiāns

Senkevičs Henriks (1846—1916), poļu rakstnieks — 443

Seroševskis Vaclavs (1858—1945), poļu rakstnieks — 474

Shakespeare, skat. Šekspīrs Viljams

Šiliņš Matīss (1861—1942), etnogrāfs, literāts un tulkotājs — 353, 558

Singers īzaks (1811—1875), amerikāņu rūpnieks — 24

Sīpols, ierēdnis — 216, 530

Skuja Andrejs (1866—?), ārsts Rīgā — 271, 540

Skujeniece Luize (1857—1934), teātra kritiķe — 304, 420, 444, 547,

574, 577

Sofokls (ap 497—406 p. m. ē.), grieķu dramaturgs — 244, 378

Sokolova Serafima, N, Sokolova dzīvesbiedre — 345, 385, 406, 432, 448,

459, 541

Sokolovs Nikolajs, izsūtītais Slobodskā — 277, 279, 285, 311, 375, 381,

385, 406, 414, 453, 541

Soks, skat. Sokolovs Nikolajs

Sophokles, skat. Sofokls

Spichens, skat. Spicins Aleksandrs

Spicins Aleksandrs, izsūtītais Slobodskā — 286, 375, 433, 544

Špriņģis Mārtiņš (1869—1903), žurnālists — 88

Spure, Aspazijas mātes radiniece — 273, 360, 401

Spuris, Aspazijas mātes radinieks — 360
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Sp. V., skat. Kārkluvalks Fricis

Stenders Gothards Fridrihs (saukts Vecais Stenders, 1714—1796), mācī-

tājs, valodnieks, rakstnieks — 499, 543

Stepermaņu Krustiņš (īst. v. Kristaps Stepermanis, 1860—1941), literāts

un grāmatizdevējs — 218, 530

Stērste Andrejs (1853—1921), jurists, literāts un sabiedrisks darbinieks —

152, 406

Stirne A., jurists — 115, 130

Strāde Jānis (1865—1937), lauksaimnieks un skolotājs — 473, 587

Stražs, Raiņa tēva parādnieks — 23, 41, 159, 502

Stučka Dora (1870—1950), revolucionāra sabiedriska darbiniece, Raiņa

jaunākā māsa, P. Stučkas dzīvesbiedre — 51, 121, 144, 163, 179,

267, 276, 277, 285, 286, 288, 301, 373, 417, 492, 510, 533, 538, 539

Stučka Pēteris (1865—1932), Komunistiskās partijas, padomju valsts un

starptautiskās strādnieku kustības darbinieks, padomju tiesību

zinātnieks — 47, 51, 55, 59, 82, 110, 120, 144, 154, 179, 195, 212,

216, 222, 237, 238, 267, 276, 277, 285, 286, 288, 301, 373, 417,

433, 442, 443, 476, 490, 492, 494, 510, 538, 539, 576

Stukmanis Kārlis (ps. Nezināmais), žurnālists — 585

Sudrabs, skat. Sudrabu Edžus

Sudrabu Edžus (īst. v. Morics Eduards Zilbers, 1860—1941), rakstnieks —

191, 345, 352, 556

Sauds — 37

Sčepanskis P., baltvācu žurnālists — 483, 484

Šekspīrs Viljams (1564—1616), angļu dramaturgs — 47, 66, 244, 317,

318, 325, 378, 488, 493, 524, 537, 550

Sellijs Persijs Bišijs (1792—1822), angļu dzejnieks — 464

Sēnbergs, gleznotājs — 324, 549

Sēnfelds Maksis (1861—1912), ārsts Rīgā — 151

Šillers Fridrihs (1759—1805), vācu dzejnieks un dramaturgs — 38, 47,

66, 488, 490, 503, 518, 539, 559, 585

Siēgels Augusts Vilhelms (1767—1845), vācu literatūras kritiķis, dzej-

nieks, valodnieks un tulkotājs — 262

Sleihers Augusts (1.821—1868), vācu valodnieks — 37

Šķilters Gustavs (1874—1954), tēlnieks — 523

Smidre Andrejs (ps. Fēlikss Valle, 1903—1972), tulkotājs un dzej-

nieks — 503

Šmite Ida, P. Smita dzīvesbiedre — 457

Smits Jānis (1877—1929), literāts — 195, 526

Šmits Pēteris (1869—1938), valodnieks, etnogrāfs un folklorists, ķīniešu
valodas un literatūras pasniedzējs — 209, 457, 528, 582

Sniclers Arturs (1862—1931), austriešu rakstnieks — 209

Sopenhauers Arturs (1788—1860), vācu filozofs — 472

Spicbens, skat. Spicins Aleksandrs



Špīlhāgens Fridrihs (1829—1911), vācu rakstnieks — 474

Srēers Tobiass Gotfrīds (ps. Kristiāns Ezers, 1791—1850), vācu rakstnieks

un pedagogs — 43, 54, 64, 153

Stillings — 170

Strauss Rihards (1864—1949), vācu komponists un diriģents — 270

Šulchens, skat. Hermanis Kārlis

Šulcs Kristaps, skat. Hermanis Kārlis

Švarcs Georgs Kristiāns, vācu ārsts — 125, 512

Šveglers Alberts (1819—1857), vācu teologs, filozofs, filologs un vēs-

turnieks — 472, 587

Talheims, rūpnieks — 24

Talins F., literāts — 531

Tautmīlis-Bērziņš Roberts (1873—1915), dramaturgs, režisors un teātra

kritiķis — 74, 416, 417, 507, 572, 578

Teikmanis Voldemārs (1871—1918), advokāts un žurnālists ~ 289

Teodors, skat. Zeiferts Teodors

Tīrdena, vācu teātra aktrise Rīgā — 305

Tolstojs Aleksejs (1817—1875), krievu rakstnieks
— 484

Tolstojs Ļevs (1828—1910), krievu rakstnieks — 84, 210, 302, 474, 588

Tomā Hanss (1839—1924), vācu gleznotājs un grafiķis — 270

Tomaševičs, krievu jurists — 184

Trašuns Francis (1864—1926), buržuāzisks politisks darbinieks, literāts —

334, 553

Treilande Otīlija (?—1916), F. Brīvzemnieka dzīvesbiedre — 72, 314, 331

Treiīandi, skat. Brīvzemnieks Fricis, Treilande Otīlija

Treilands, skat. Brīvzemnieks Fricis

Treimanis Jēkabs (1875—1924), revolucionārās kustības dalībnieks —

537

Treimanis-Zvārgulis, skat. Zvārguļu Edvards

Treskins — 159

Turgeņevs Ivans (1818—1883), krievu rakstnieks — 566

Tusēns Šarls (1813—1377), franču pedagogs — 40, 502

Tūters Kārlis (1873—1926), «Dienas Lapas» burtlicis un spiestuves teh-

niskais vadītājs — 140, 283, 517

Tvens Marks (īst. v. Klemenss Semjuels Lengdons, 1835—1910), ameri-

kāņu rakstnieks — 253, 406, 571

Uhtomskis Espers (1861—?), krievu rakstnieks un zinātnieks — 546

Ulmanis Karls Kristiāns (1793—1871), baltvācu mācītājs un leksiko-

grāfs — 388, 543, 567

Ulpe (Priedīte) Anna Marija Natālija (1874—1941), jaunstrāvniece,

B. Priedīša dzīvesbiedre — 34, 44, 53, 58, 70, 75, 85, 117, 139,

140, 153, 156, 163, 170, 177, 173, 184, 201, 222, 238, 271, 277,

350, 358, 365, 399, 516, 51.9

Ūsiņš, nezināma literāta pseidonīms — 88,

630
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Vāgners Jēkabs (1859—1942), skolotājs un lauksaimnieks, «Dienas La-

pas» līdzstrādnieks 90. gados — 120, 121, 514, 523

Vāgners Rihards (1813—1883), vācu komponists — 432, 450, 575, 576,
580

Valdis (īst. v, Voldemārs Zālītis, 1865—1934), rakstnieks, pedagogs, Rī-

gas Latviešu teātra komisijas loceklis — 218, 530, 547

Valdmanis — 350

Valters Hermanis, grāmatizdevējs Berlīnē — 457

Vēbers Aleksandrs (1348—1910), buržuāzisks politisks darbinieks, žur-

nālists, laikraksta «Baltijas Vēstnesis» atbildīgais redaktors 1892.—

1900. g. — 283, 423, 447, 499, 515, 542

Veidenbaums Eduards (1867—1892), dzejnieks — 34, 172, 500, 548

Veilande Kate, K. Šulca līgava, vēlāk dzīvesbiedre — 440, 443

Veinbergs Fridrihs (Fricis, 1844—1924), advokāts, reakcionārs politiķis

un publicists, «Rīgas Avīzes» izdevējs un redaktors 1902.—

1915. g. — 255, 264, 266, 414, 419, 446, 447, 463, 468, 578, 579

Veinbergs Jūlijs, literāts 19. gs. 90. gados — 142

Vekenštets Edm., skolotājs, vācis lietuviešu folkloru — 351, 412, 557

Velmē Jēkabs (1855—1928), valodnieks un literāts — 339

Vidiņš Jānis (1862—1921), žurnālists, tulkotājs un leksikogrāfs — 118,

177, 184, 204, 282—284, 290, 309, 374, 400, 412, 420, 443, 461—

463, 469, 471—473, 541, 542, 583, 585—587

Viese Saulcerīte (dz. 1932), literatūrzinātniece — 522

Vīgneru Ernests (1850—1933), komponists, diriģents, pedagogs — 513,

515

Vikstrēms — 209

Vilperts Viktors Ēvalds, jurists — 54, 159, 252, 505

Vinters Aleksandrs (1866—1918), virsnieks un žurnālists — 89, 381—

383, 509

Vizulis, skat. Pīpiņš Ermanis

Voiniča Etele Liliana (1864—1960), angļu rakstniece —
475

Volters Eduards (1856—1941), lietuviešu un latviešu valodas, folkloras

un etnogrāfijas pētnieks, bibliogrāfs — 70, 463—465, 470, 471,

583, 584, 586

Vvedenskis Aleksandrs (1856—1925), krievu filozofs un psihologs — 587

Zaks, Raiņa tēva parādnieks — 41, 44, 184, 204, 222, 452

Zālīši, skat. Zālīte Pēteris, Zālīte Hermīne

Zālīte Hermīne (1858—1932), P. Zālītes dzīvesbiedre — 186, 212, 266,

275—277, 281, 284, 283—290, 314, 456, 457, 460, 463, 467—469,

503, 506, 523, 528, 533, 544, 584, 585

Zālīte Pēteris (1864—1939), žurnālists, «Dienas Lapas», «Mājas Viesa»

un «Mājas Viesa Mēnešraksta» redaktors — 19, 21, 23, 28, 31,

34, 37, 38, 40—42, 44—47, 49—51, 53, 54, 56, 57, 60, 64, 65, 67,

71, 73, 76, 79, 84—86, 88, 92, 98, 99, 107, 108, 110, 118, 119, 121,



125, 129, 141, 152, 153, 155, 158, 159, 164, 170, 172, 174, 175,

180, 181, 185, 186, 190, 191, 203—205, 209, 218, 224, 238, 242,

244, 245, 251, 254, 255, 257, 266, 268, 273, 275, 281, 287—289,

304, 307, 308, 313, 320, 223, 329, 331, 332, 346, 349—351, 374—

376, 380—384, 387, 411, 412, 420, 426, 431, 433, 435—437, 443,

447, 448, 456, 457, 460, 475, 491, 492, 500—503, 505, 506, 508,

509, 515, 518, 521, 525, 529, 530, 534, 541, 542, 544, 545, 551,

560, 574, 577, 587

Zālītis Voldemārs, skat. Valdis

Zāms, skat. Rozenbergs Jūlijs Zamuels

Zamuels, skat. Rozenbergs Jūlijs Zamuels

Zariņš Rihards (1869—1939), grafiķis — 186, 523

Zēfelde, Olgas Zēfeldes un Marijas Zēfeldes māte — 225

Zēfelde Marija (ps. Zēberga, 1865—?), aktrise — 51, 217, 264, 316,

354, 355

Zēfelde Olga (ps. Ezerlauka, 1858—?), aktrise — 34, 51, 57, 70, 90, 100,

117, 150, 174, 178, 184, 216, 217, 219, 263—265, 272, 308, 316,

354—356, 363, 400, 430, 500, 530, 537, 558

Zeibolts Jēkabs (1867—1924), rakstnieks — 509, 566

Zeiferts Teodors (ps. Teodors, 1865—1929), literatūrvēsturnieks un kri-

tiķis — 34, 41, 47, 54, 60, 61, 79, 186, 221, 233, 239, 283, 301,

331, 338, 366, 376, 386—390, 469, 470, 474, 481, 492, 497, 500,

503—505, 508, 525, 531, 542, 552, 563, 567, 586, 588, 589

Zelma, M. Ērgļa meita —
289

Zeltiņš (īst. v. Golts) Dāvids (1867—1943), grāmatizdevējs un grāmat-

tirgotājs Rīgā — 198, 201—204, 223, 225, 226, 234, 239, 244—

246, 249, 251, 258, 283, 284, 286, 527, 534

Zemgals Gustavs (1871—1939), buržuāzisks politisks darbinieks — 467,

471, 586, 587

Zihmanis K„ grāmattirgotājs Rīgā — 40, 351, 363

Zīmanis, vācu grāmatizdevējs — 244

Zimmels Georgs (1858—1918), vācu filozofs — 472, 587

Zīraks Mārtiņš (ps. Ziemciešu Marija, 1852—1915), žurnālists, aktieris,

literāts — 252

Zolā Emīls (1840—1902), franču rakstnieks — 26, 379, 474

Zūdermanis Hermanis (1857—1928), vācu rakstnieks — 379

Zutis Kārlis (1876—1943), revolucionārās kustības dalībnieks — 537, 538

Zvārgulis, skat. Zvārguļu Edvards

Zvārguļu Edvards (īst. v. Edvards Treimanis, 1866—1950), dzejnieks un

aktieris — 34, 47, 60, 83, 172, 191, 288, 306—308, 389, 475, 491,

500, 503, 505, 541, 544, 548, 588

Zeromskis Stefans (1864—1925), poļu rakstnieks — 588

Zukovskis Vasilijs (1783—1852), krievu dzejnieks — 420, 574



VĒSTUĻU ADRESĀTU RĀDĪTĀJS

Alunāns Ādolfs — 191

Aronu Matīss — 17, 60

Aspazija — I—l6, 18—59, 61—76, 78, 80—82, 84—107, 112—138, 140—

171, 173—176, 178—190, 195—198, 201—244, 259—261

Balodis Kārlis — 194

Blaumanis Rūdolfs — 193, 247, 254

Dauge Pauls — 255

Dievkociņš Jūlijs — 258

Gailītis Pauls — 109, 177, 192

Gulbis Ansis — 200

Hornemanis K. — 262

Janševskis Jēkabs — 108, 110

Niedra Andrievs — 79

Vidiņš Jānis — 245, 249, 253

Volters Eduards — 246, 251

Zālīte Hermīne — 248

Zēfelde Olga — 83, 111, 172

Zeiferts Teodors — 199, 250, 256, 257

Zeltiņš Dāvids — 77

Zemgals Gustavs — 252

Zvārguļu Edvards — 139



634

SATURS

VĒSTULES

1899

i. Aspazijai Maskavā 9. jūnijā • • , , , 7 494

2. Aspazijai Ņižņijnovgorodā 10. jūnijā , , ,
8 494

3. Aspazijai Kazaņā 11. jūnijā ,
9 494

4. Aspazijai Lubjanos 12. jūnija ~,,,, 9 495

5. Aspazijai Orlovā 13. jūnijā ..,.»., 10 495

6. Aspazijai Orlovā 14. jūnijā~,,,,,, \\ 495

7. Aspazijai Vjatkā 15. jūnijā 13 495

8. Aspazijai Vjatkā 16. jūnijā ■ , ,
14 496

9. Aspazijai Slobodskā 17. jūnijā 15 496

10. Aspazijai Slobodskā 18. jūnijā ...«,,„
16 496

11. Aspazijai Slobodskā 24. jūnijā ....,,» 19 497

12. Aspazijai Slobodskā 2. jūlijā ..,«,, s 25 497

13. Aspazijai Slobodskā 4. jūlijā ..«,,.,
27 497

14. Aspazijai Slobodskā 8. jūlija » , f , , , 29 498

15. Aspazijai Slobodskā 11. jūlijā 32 498

16. Aspazijai Slobodskā 13. jūlijā 35 500

17. Aronu Matīsam Slobodskā 19. jūlijā , , , , 39 501

18. Aspazijai Slobodskā 21. jūlijā 40 502

19. Aspazijai Slobodskā 27. jūlijā . . s , « » , 44 502

20. Aspazijai Slobodskā 2. augustā 48 503

21. Aspazijai Slobodskā 6. augustā .»»»,». 49 504

22. Aspazijai Slobodskā 8. augustā 53 504

23. Aspazijai Slobodskā 13. augusta .«»»», 56 505

24. Aspazijai Slobodskā 16. augustā 61 505

25. Aspazijai Slobodskā 19. augustā 63 506

26. Aspazijai Slobodskā 23. augustā 66 506

27. Aspazijai Slobodskā 26. augustā ..,,»» 68 507

28. Aspazijai Slobodskā 31. augustā ..,«,, 71 507

29. Aspazijai Slobodskā 3. septembri .»,»,,
77 508

30. Aspazijai Slobodskā 6. un 7. septembri . , .
80 508

31. Aspazijai Slobodskā 11. septembrī , , , »
83 508

32. Aspazijai Slobodskā 12. un 13. septembrī , , , ,
84 509

33. Aspazijai Slobodskā 16. septembri 88 509

34. Aspazijai Slobodskā 19. septembrī .»;•»» 89 510

35. Aspazijai Slobodskā [25. septembrī] ,».,,*
92 510

36. Aspazijai Slobodskā 27. septembrī ~«*,« 94 510

37. Aspazijai Slobodskā 28. septembrī , . . , «
95 510

Piezīme. Pirmā skaitļu aile norāda lappusi, kurā ievietota vēstule,
otrā aile — lappusi, kurā atrodami komentāri attiecīgajai vēstulei.
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38. Aspazijai Slobodskā 29. septembrī ,»...»
39 511

39. Aspazijai Slobodskā 4. oktobri . « , , , . , 102 511

40. Aspazijai Slobodskā 9. oktobri
i «... ,

103 511

41. Aspazijai Slobodskā 10. oktobri
..,«., 104 511

42. Aspazijai Slobodskā 16. oktobri
. » 108 512

43. Aspazijai Slobodskā 26. oktobrī
. , , , , , ,

111 513

44. Aspazijai Slobodskā 28. oktobrī
. , , . , .

113 513

45. Aspazijai Slobodskā 30. oktobri ....
114 513

46. Aspazijai Slobodskā 1. novembrī
. , , . , ,

115 513

47. Aspazijai Slobodskā 7. novembri 119 514

48. Aspazijai Slobodskā 12. novembri
. , , , . .

122 514

49. Aspazijai Slobodskā 17. novembrī 125 515

50. Aspazijai Slobodskā 19. novembri 129 515

51. Aspazijai Slobodskā 23. novembri
, , . , , ,

134 516

52. Aspazijai Slobodskā 25. novembri
, . , , , ,

135 516

53. Aspazijai Slobodskā 3. decembrī
. , , , , »

137 516

54. Aspazijai Slobodskā 4. decembrī
, « » . , ,

142 517

55. Aspazijai Slobodskā 7. decembri
, . , , , , 148 517

56. Aspazijai Slobodskā 9. decembri
,

150 51?

57. Aspazijai Slobodskā 11. decembri
. , , , < ,

153 518

58. Aspazijai Slobodskā 14. decembri
......

157 518

59. Aspazijai Slobodskā 20. decembrī
~»«,. 160 519

60. Aronu Matīsam Slobodskā 21. decembrī
. , , .

161 519

61. Aspazijai Slobodskā 26. decembrī 166 520
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..»,,,
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< . . . .
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. , . .
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. . , , ,
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...»,»
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. . , . ,
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247 534

101. Aspazijai Slobodskā 22. aprīlī ..,»,»„
250 535

102. Aspazijai Slobodskā 28. aprīlī ,i 252 535

103. Aspazijai Slobodskā 29. aprīlī 254 535

104. Aspazijai Slobodskā 1. maija . . . , , ,
255 535

105. Aspazijai Slobodskā 3. maijā 256 535

106. Aspazijai Slobodskā 4. maijā ~».,..
259 536

107. Aspazijai Slobodskā 7. maijā 260 536

108. J. Janševskim Slobodskā augusta beigās vai septembra
sākumā 261 536

109. P. Gailītim Slobodskā decembra sākumā . . , ,
262 536

110. J. Janševskim Slobodskā 1900. g. beigās ,
262 537

1901

111. O. Zēfeldei Slobodskā 19. februārī
, ...

263 537

112. Aspazijai Slobodskā 3. martā
, , , . ,

265 538

113. Aspazijai Slobodskā 6. martā 267 538
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163. Aspazijai Slobodskā 17. jūlija .......340 555
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170. Aspazijai Slobodskā 7. augustā , „ . « •
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171. Aspazijai Slobodskā 11. augustā
~»,,,
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. . . , , ,
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482 589

260. Aspazijai Dvinskā (Daugavpilī) 23. decembrī
. . .

482 589

261. Aspazijai Dvinskā (Daugavpilī) 25. decembrī . . .
482 590

1905

262. K. Hornemanim Rīgā no 7. līdz 12. oktobrim
...

483 590

KOMENTĀRI .485

Komentāros lietotie saīsinājumi . . . , . . . 590

Darbu rādītājs , .
. .

.

591

Periodisko izdevumu rādītājs . . , . , . . . .
612

Personu rādītājs ............ 615

Vēstuļu adresātu rādītājs « . .
633

Izdots saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Redakciju un izdevumu

padomes 1983. gada 28. aprīļa lēmumu.

Jānis Rainis

KOPOTI RAKSTI, 20. SĒJUMS

Redaktors T. Ķerus. Mākslinieciskā redaktore G. Brakovska. Tehniskā redak-

tore E. Griķe. Korektore I. Safronova.

HB N° 2179

Nodota salikšanai 29.06.84. Parakstīta iespiešanai 26.10.84. Formāts 84x108/32.

Tipogr. papīrs Nr. 1. Baltikas garnitūra. Augstspiedums. 20,25 fiz. iespiedi.;

34,02 uzsk. iespiedi.; 35,91 uzsk. kr. nov.; 37,9 izdevn, 1. Metiens 24 000 eks.

Pašūt. Nr. 1012, cehs Nr. 5. Maksā 4 r. 20 k. Izdevniecība «Zinātne».

226530 PDP Rīgā, Turgeņeva ielā 19. lespiesta Latvijas PSR Valsts izdev*

niecību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komitejas tipogrāfija
«Cīna», 226011 Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40. Vāks un ielikums iespiests Rīgas

Paraugtipogrāfijā, 226004 Rīgā, Vienības gatvē 11,

SĪHHC PafillHC

COBPAHI4E COHHHEHHH B 30 TOMAX. TOM 20. IIHCbMA

(AH JIstbCCP. Hhcthtvt H3biKa h jiHTepaTvpu hm. AHflpen VriHTa)

H3AaTejibCTBO «3nHaTHe». Pnra 1984

Ha jiaTbiuīcKOM H3HKe

CocTaßHTeab Mji3e Py6yjie

XyAo>KHHK flaiic Peftuoeprc










	Kopoti raksti: 20. sēj.�����
	FRONT
	Cover page
	Title
	KOPOTI RAKSTI 30 SĒJUMOS�����

	MAIN
	I SLOBODSKAS TRIMDĀ (1899—1903)�����
	1. ASPAZIJAI Maskavā 1899. gada 9. (21.) jūnijā1���������������
	2. ASPAZIJAI Ņižņijnovgorodā 1899. gada 10. (22.) jūnijā�������������������������
	3. ASPAZIJAI Kazaņā 1899. gada 11. (23.) jūnijā��������������������
	4. ASPAZIJAI Ļubjanos 1899. gada 12. (24.) jūnijā�������⁆㰱灇㰱聋㰱恋㰱
	5. ASPAZIJAI Orlovā 1899. gada 13. (25.) jūnijā1����ず㰱끙㰱큞㰱끚㰱���
	6. ASPAZIJAI Orlovā 1899. gada 14. (26.) jūnijā���������������
	7. ASPAZIJAI Vjatkā 1899. gada 15. (27.) jūnijā���������������
	8. ASPAZIJAI Vjatkā 1899. gada 16. (28.) jūnijā���������������
	9. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 17. (29.) jūnijā������㰱還㰱삅㰱ꂅ㰱�
	10. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 18. (30.) jūnijā���������������
	11. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 24. jūnijā (6. jūlijā)��������㰱肚㰱���������က�ﲖ㰱
	12. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 2. (14.) jūlijā���������������
	13. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 4. (16.) jūlijā���������������
	14. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 8. (20.) jūlijā���������������
	15. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 11. (23.) jūlijā���������䄁�က�벡㰱
	16. ASPAZIJAI Slohodskā 1899. gada 13. (25.) jūlijā���������������
	17. ĀRONU MATĪSAM Slobodskā 1899. gada 19. (31.) jūlijā�������������������������
	18. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 21. jūlijā (2. augustā)��������������������
	19, ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 27. jūlijā (8. augustā)��������������������
	20. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 2. (14.) augustā���������퀥
	21. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 6. (18.) augustā����������
	22. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 8. (20.) augustā����������
	23. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 13. (25.) augustā����������
	24. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 16. (28.) augustā����������
	25. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 19. (31.) augustā����������
	26. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 23. augustā (4. septembri)����������
	27. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 26. augustā (7. septembrī)�����������も㴱ꂃ㴱
	28. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 31. augustā (12. septembrī)���������������
	29. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 3. (15.) septembrī�������䂦㴱삥
	30. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 6., 7. (18., 19) septembrī����������
	31. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 11. (23.) septembrī����������
	32. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 12. (24.) un 13. (25.) septembrī����������
	33. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 16. (28.) septembrī��胨㴱㴱⃫㴱ë㴱
	34, ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 19. septembrī (1. oktobrī)�რ㴱ト㴱샖㴱��������
	35. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 25. septembrī (7. oktobrī)���������������
	ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 27. septembrī (9. oktobrī)���������������
	37. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 28. septembrī (10. oktobrī)���������������
	38. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 29. septembri (11. oktobri)�����
	39. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 4. (16.) oktobrī����������
	40. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 9. (21.) oktobrī�‰㸱။㸱큎㸱ꀰ㸱�
	41. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 10. (22.) oktobrī����������
	42. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 16. (28.) oktobrī����������
	43. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 26. oktobrī (7. novembrī)��������に㸱ၫ㸱遜㸱ꁉ
	44, ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 28. oktobrī (9. novembrī)���������������
	45. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 30. oktobrī (11. novembrī)���������������
	46. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 1. (13.) novembrī��������ꂖ㸱
	47. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 7. (19.) novembrī����������
	48. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 12. (24.) novembrī����������
	49. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 17. (29.) novembrī����������
	50. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 19. novembrī (1. decembrī)���������������
	51. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 23. novembrī (5. decembrī)���������Ā�����
	52. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 25. novembrī (7. decembrī)�����������탦㸱䃨㸱
	53. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 3. (15.) decembrī����������
	54. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 4. (16.) decembrī����������
	55. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 7. (19.) decembrī����������
	56. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 9. (21.) decembri�����
	57. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 11. (23.) decembrī����������
	58. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 14. (26.) decembrī����������
	59. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 20. decembrī (1900. gada 1. janvārī)�������������큈㼱끈㼱倧㼱䀺
	60. ĀRONU MATĪSAM Slobodskā 1899. gada 21. decembrī (1900. gada 2. janvārī)���������㼱큚㼱耹㼱‹㼱����������Ā��
	61. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 26. decembrī (1900. gada 7. janvārī)�〰㌲〰㌵〰㉥〰㈰〰㙥〰㙦〰㜶〰㘵〰㙤〰
	62. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 27. decembrī (1900. gada 8. janvārī)��������������������
	63. ASPAZIJAI Slobodskā 1899. gada 30. decembrī (1900. gada 11. janvārī)�　㌀㈀　　㌀㜀　　㈀攀　　㈀　　　㘀㐀
	64. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 2. (14.) janvārī�悜㼱㼱႓㼱㼱������
	65. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 4. (16.) janvārī���������������
	68. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 7. (19.) janvārī���������������
	67, ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 8. (20.) janvārī���������������
	68. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 9. (21.) janvārī���������������
	69. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 13. (25.) janvārī�㼱惮㼱샖㼱ꃖ㼱�������
	70. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 15. (27.) janvārī�㌱〰㉥〰㈰〰㐱〰㔳〰㔰〰㐱〰
	71. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 18. (30.) Janvārī���������������
	72, ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 25. janvārī (6. februārī)�������������������������
	73. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 5. (17.) februārī��������‗䀱ꀖ䀱퀞䀱뀞
	74, ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 6. (18.) februārī���������������
	75, ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 9. (21.) februārī���������������
	76. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 10. (22.) februārī���������������
	77. D. Zeltiņam Slobodskā 1900. gada 11. (23.) februārī�う䀱恁䀱������������䀱쁀
	78. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 12. (24.) februārī���������������
	79. A. Niedram Slobodskā ap 1900. gada 12. (24.) februāri����　Ā　　　㌀
	80. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 18. februārī (2. martā)��������������������
	81. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 19. februārī (3. martā)��������������������
	82. ĀRONU MATĪSAM Slobodskā 1900. gada 20. februārī (4. martā)������������������������������
	83. O. ZĒFELDEI Slobodskā 1900. gada 22. februārī (6. martā)�������������������������
	84. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 23. februārī (7. martā)��������������������
	85. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 25. februārī (9. martā)��������������������
	86. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 27. februārī (11. martā)��������������������
	87. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 11. (24.) martā��ბ䀱郐䀱䃖䀱郑䀱
	88. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 19. martā (1. aprīlī)����偢㼱ぢ㼱㼱끞㼱��������
	89. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 23. martā (5. aprīlī)��������������������
	90. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 25. martā (7. aprīlī)��������������������
	91. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 26. martā (8. aprīlī)��������������������
	92. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 31. martā (13. aprīlī)��������������������
	93. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 4. (17.) aprīlī����������뀹䄱〹䄱쀣
	94, ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 10. (23.) aprīlī���������������
	95. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 11. (24.) aprīlī���������������
	96. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 13. (26.) aprīlī�ꁯ䄱䄱恑䄱ꁔ䄱������
	97. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 16. (29.) aprīlī���������������
	98. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 17. (30.) aprīli����������
	99. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 19. aprīlī (2. maijā)����낌䄱�䄱쁥䄱끭䄱��������
	100, ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 20. aprīlī (3. maija)���������������
	101. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 22. aprīlī (5. maijā)��������������������
	102. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 28. aprīlī (11. maijā)��������������������
	103. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 29. aprīlī (12. maijā)��������������������
	104. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 1. (14.) maijā����������
	105. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 3. (16.) maijā����������
	106. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 4. (17.) maijā�䄱��������
	107. ASPAZIJAI Slobodskā 1900. gada 7. (20.) maijā����������
	108. J. JANŠEVSKIM Slobodskā 1900. gada augusta beigās vai septembra sākumā��������������������
	109. P. GAILĪTIM Slobodskā 1900. gada decembra sākumā�ꀀ䈱끰䄱偰䄱����������Ā��
	110. J. JANŠEVSKIM Slobodskā 1900. gada beigās����������
	111. O. ZĒFELDEI Slobodskā 1901. gada 19. februārī (5. martā)�������������������������
	112. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 3. (16.) martā������聋䈱䈱
	113. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 6. (19.) martā����������
	114. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 9. (22.) martā����������
	115. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 11. (24.) martā����������
	116. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 12. (25.) martā����������
	117. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 13. (26.) martā����������
	118, ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 15. (28.) martā����������
	119. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 16. (29.) maitā����������
	120. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 18. (31.) martā����������
	121. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 21. martā (3. aprīlī)��������������������
	122. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 23. martā (5. aprīlī)���僉䈱ド䈱䈱䈱���������
	123. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 31. martā (13. aprīlī)�攀　　㈀　　　㘀㜀　　㘀　　㘀㐀　　
	124, ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 2. (15.) aprīlī���������������
	125. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 3. (16.) aprīlī���������������
	126. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 6. (19.) aprīlī���������������
	127. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 7. (20.) aprīlī���������������
	128. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 8. (21.) aprīlī���������������
	129. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 17. (30.) aprīlī���������������
	130, ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 19. aprīlī (2. maijā)��������������������
	131, ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 23. aprīlī (6. maijā)��������������������
	132. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 24. aprīlī (7. maijā)��������������������
	133. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 26. aprīlī (9. maijā)�i�な�ၪ�����������
	134, ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 27. aprīlī (10. maijā)��������������������
	135. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 29. aprīlī (12. maijā)��������������������
	136. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 1. (14.) maijā����������
	137. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 2. (15.) maijā����������
	138. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 3. (16.) maijā����������
	139, ZVĀRGUĻU EDVARDAM Slobodskā 1901. gada 4. (17.) maijā��������������������
	140. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 5. (18.) maijā����������
	141, ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 6. (19.) maija�����
	142. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 7. (20.) maijā����������
	143. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 11. (24.) maijā����������
	144. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 12. (25.) maijā����������
	145. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 15. (28.) maijā����������
	146. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 16. (29.) maijā����������
	147. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 18. (31.) maijā�ဠ瀻퀾造�
	148. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 21. maijā (3. jūnijā)��������������������
	149. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 2. (15.) jūnijā�����������Ā���
	150. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 8. (21.) jūnijā���������������
	151. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 9. (22.) jūnijā���������������
	152. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 14. (27.) jūnijā���������������
	153. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 15. (28.) jūnijā���������������
	154. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 17. (30.) jūnijā���������������
	155. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 21. jūnijā (4. jūlijā)�������������������������
	156. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 27. jūnijā (10. jūlijā)���������₤¤킄��������
	157. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 30. jūnijā (13. jūlijā)�������������������������
	158. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 3. (16.) jūlijā�Á胀胁������
	159. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 4. (17.) jūlijā�����������Ā���
	180. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 3. (21.) jūlijā�〰㘴〰㘱〰㈰〰㌹〰㉥0㈰〰㔳
	161. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 12. (25.) jūlijā���������������
	162. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 16. (29.) jūlijā���������������
	163. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 17. (30.) jūlijā���������������
	164. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 21. jūlijā (3. augustā)��������������������
	165. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 23. jūlijā (5. augustā)�������������耹뀠造
	168. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 24. jūlijā (6. augustā)��������������������
	167. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 27. jūlijā (9. augustā)��������������������
	168. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 2. (15.) augustā��������
	169. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 5. (18.) augustā�㙡〱㙢〰㙣〰㘹〰㙡
	170. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 7. (20.) augustā����������
	171. ASPAZIJAI Slohodskā 1901. gada 11. (24.) augustā����������
	172. O. ZĒFELDEI Slobodskā 1901. gada 11. (24.) augustā���������������
	173. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 16. (29.) augustā����������
	174. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 19. augustā (1. septembri)����������
	175, ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 22. augustā (4. septembrī)���������������
	176, ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 23. augustā (5. septembri)�烇僇����
	177. P. GAILĪTIM Slobodskā 1901. gada 24. augustā (6. septembri)����ꃯ胯肹惌���
	178, ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 25. augustā (7. septembrī}�ꃋ䃞���������
	179. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 26. augustā (8. septembrī)���������������
	180. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 2. (15.) septembri�����
	181. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 3. (16.) septembrī����������
	182. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 4. (17.) septembri�����
	183. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 6. (19.) septembrī����������
	184. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 9. (22.) septembrī����������
	185. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 10. (23.) septembrī�灁偁�����
	186. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 11. (24.) septembrī����������
	137. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 13. (26.) septembrī����������
	188. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 14. (27.) un 15. (28.) septembrī����������
	189. ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 27. septembrī (10. oktobrī)���������������
	190, ASPAZIJAI Slobodskā 1901. gada 28. septembrī (11. oktobrī)���������������
	191. Ā. ALUNĀNAM Slobodskā 1901. gada septembra beigās vai oktobra sākumā������������������������������
	192. P. GAILĪTIM Slobodskā 1902. gada 27. Janvārī (9. februārī)������������������������������
	193. R. BLAUMANIM Slobodskā 1902. gada 12. (25.) februārī�悧����������Ā�
	194. K. BALODIM Slobodskā 1902. gada 15. (28.) februārī���������������
	195. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 10. (23.) martā����������
	196. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 10. (23.) martā����������
	197. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 13. (26.) martā����������
	198. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 20. martā (2. aprīlī)��������������������
	199. T. ZEIFERTAM Slobodskā 1902. gada 22. martā (4. aprīli)���������������
	200. A. GULBIM Slobodskā 1902. gada [22. vai 24. martā)����������
	201. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 24. martā (6. aprīlī)��������������������
	202. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 27. martā (9. aprīlī)�쀴������������ꁋ၍耰
	203. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 31. martā (13. aprīlī)��������������������
	204. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 3. (16.) aprīlī�����������Ā���
	205, ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 5. (18.) aprīlī���������0㌳İ���
	208. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 11. (24.) aprīlī���������������
	207. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 13. (26.) aprīlī���������������
	208. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 15. (28.) aprīlī���������������
	209. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 22. aprīlī (5. maijā)��������������������
	210. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 24. aprīlī (7. maijā)��������������������
	211. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 25. aprīlī (8. maijā)��������������������
	212. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 30. aprīlī (13. maijā)��������������������
	213. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 1. (14.) maijā���������
	214, ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 4. (17.) maijā������僦샧
	215. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 5. (18.) maijā����������
	216. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 7. (20.) maijā����������
	217, ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 12., 13., 14. (25., 26., 27.) maijā����������
	218. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 15. (28.) maijā�怩퀮�
	219. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 17. (30.) maijā����������
	220. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 20. maijā (2. jūnijā)��������������������
	221. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 22. maijā (4. jūnijā)�������������䁞끄聅
	222. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 30. maijā (12. jūnijā)��끚遚倹����������
	223. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 3. (16.) jūnijā����������　Ā愀　
	224. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 16. (29.) jūnijā���������������
	225. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 17.(30.) jūnijā���������������
	226. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 18. jūnijā (1. jūlijā)�������������������������
	227. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 23. jūnijā (6. jūlijā)�������������������������
	228, ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 25. jūnija (8. jūlijā)��������������������
	229. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 27. jūnijā (10. jūlijā)�������������������������
	230. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 30. jūnijā (13. jūlijā)�������������������������
	231. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 2. (15.) jūlijā���������䃯샮ꃗ
	232. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 5. (18.) jūlijā�����灴큶��
	233. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 6. (19.) jūlijā���������������
	234. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 7. (20.) jūlijā���������������
	235. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 9. (22.) jūlijā���������������
	236. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 16. (29.) jūlijā���������������
	237. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 18. (31.) jūlijā���������������
	238, ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 20. jūlijā (2. augustā)��������������������
	239. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 23. jūlijā (5. augustā)��������������������
	240. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 26. jūlijā (8. augustā)�����������Ā�����ā�က
	241. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 28. jūlijā (10. augustā)������������灧ၪ
	242. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 2. (15.) augustā����������
	243. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 3., 4. (16., 17.) augustā����������
	244. ASPAZIJAI Slobodskā 1902. gada 13. (26.) augustā�炖肞悞���
	245. J. VIDIŅAM Slobodskā 1902. gada 13.(26.) augustā���������������
	246. E. VOLTERAM Slobodskā 1902. gada 3. (16.) decembrī����������
	247. R. BLAUMANIM Slobodskā 1902. gada 16. (29.) decembrī Slobodskā 16./XII 1902.���������������
	248. H. ZĀLĪTEI Slobodskā 1902. gada decembra beigās vai 1903. gada sākumā������������������������������
	249. J. VIDIŅAM Slobodskā 1903. gada [1. (14.) janvārī] Slobodskā, jaungada vakarā, 1903.�����������ïス炰����������Ā
	250. T. ZEIFERTAM. Slobodskā 1903. gada 4. (17.) janvārī���������������
	251, E. VOLTERAM Slobodskā 1903. gadā, ne ātrāk kā 9. janvārī�����������������������������������
	252. G. ZEMGALAM Slobodskā 1903. gada janvāra sākumā��������倕퀔쀘����
	253. J. VIDIŅAM Slobodskā 1903. gada 29. janvāri (11. februārī)�������������������������
	254. R. BLAUMANIM Slobodskā 1903. gada 5. (18.) februārī Slobodskā 5. II 1903.��������������������
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