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BEZ VĒSTURES

Viņi ir vecāki par sfinksu pašu, jo viņi ir sfinksu ra-

dījuši!

Viņu mīkla ir grūtāka par sfinksas mīklu, un tā vēl

nav uzminēta, kaut gan jau gadu tūkstoši ir pagājuši.
Piramīdas ir pāri palikušas un hieroglifi, bet tie, kas

piramīdas ir cēluši, paliek neminēti, un hieroglifos nav

viņu sāpju vēsture vēl atburtota.

Mēmajam Memnona stabam saule varēja izvilkt ska-

ņas, bet viņu muti nekad saule nav atvēruse.

Baltajās Atēnās slavenā Feidija marmoru un zelta iz-

kaltos nemirstīgos mākslas tēlus aptraipīja melnas asiņu

šļakas, kas šļakstījās visapkārt no šausto vergu mu-

gurām, bet Ceiss, lielais Ceiss, zibeņu vadītājs un de-

besu satricinātājs, neraidīja nevienu pašu zibeni, lai mo-

cītos aizstāvētu.

Atēna no sava paaugstinājuma ar laipnām acīm sar-

gādama noraudzījās tāli pār pilsētu un jūru, tikai, kas

tuvu bij, to viņa neredzēja.
Eljes koks, miera sludinātājs, Atēnas dāvana, auga

un zaļoja, bet tas auga, vergu sviedros mieru sludinā-

dams.

Ne labāk kā baltajās Atēnās klājās zelta Romā.

Cirkus smiltis krāsojās sarkanas no vergu asinīm, ku-

rus zvēri saplosījal
Apdegušie krustu stumbeņi atgādina dzīvās lāpas, kas

pie tiem karājas!
Bet ne tīģeru ēdiens, ne krustu izgreznojumi nav ru-

nājuši dzīvu vēstures valodu.

Viduslaikiem garām ejot, KHo nolaiž savu spalvu un

aizsedz vaigu pret dūmiem, kas tai no inkvizīcijas sārtiem

šaujas pretī.
Dzeja liedzas ritumā vīt moku kambaru vaidus, vārdi

meldiņās nelokās.



Pegazs skrej garām apsvilušiem pakaviem gar ra

ganu sārtiem, pavadīts no kraukju bara...

Mēs gribam viņu vēsturi rakstīt, mēs, kas nesam rē

tas no viņu brūcēm, kas esam atbalss no viņu vaidiem

Mēs gribam atrakt gadu simteņu kapus, atvērt pira-
mīdas, kur guļ viņu mocītāji kapā vēl ar zelta maskām

un aicināt tos vēstures priekšā.
Mēs gribam atminēt sfinksas mīklu.
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MĒNESS UN NAKTS

Fragments

(Iz cikla «Mēness»)

PIRMAIS SKATS

Nakts

(jaunava melnā, plīvurotā uzvalkā, nobērta viscaur ar

mirdzošām zvaigznēm, savirknētām dažādās zvaigznāju

grupās. Uz galvas ari melns plīvurs ar Polāro zvaigzni.
Mežs ar paretiem kokiem, caur kuru iet ceļš. Ceļa malā

kāds pakritis gulētājs, pēc iespaida bēglis, bāls un no-

skrandājies. Nakts, pār viņu pārliekusēs, vēdina ar sa-

viem plīvuriem).
Dusi nu manā mierā, kas no rupjās, nežēlīgās Dienas

esi tik daudz cietis un vajāts. Es glābju un glabāju vi-

sus, kam mana ienaidniece Diena nedod patvēruma, slē-

pies arī tu manā tumšajā valstībā, viņā ir telpu diezgan!
Es saukšu savas sapņu meitenes, lai tās tev sapnī dod

visu to, ko tu dzīvē velti meklē.

Mēness

(jauneklis garās, baltās drēbēs ar mēnesi uz galvas.
Aiz kokiem slapstīdamies zagšus lien Naktij pakaļ).

Nu es tevi taču reiz panācu, kur tu pie darba esi, ci-

tādi es tevi nekādi nevaru sadzīt! Bet lai nu paliek tas

gulētājs, uzklausies brīdi tu mani, tikai vienu mazu brī-

tiņu! Ļauj man iespīdēt tavās lielajās, melnajās acīs un,

še, ņem manu spožo gredzentiņu, kas laistās visās krā-

sās kā mēneša dārziņš! Mauc to pirkstā un esi mana

mīļā, melnā līgaviņa!
Nakts

Atstājies no manis! Es negribu būt tava līgaviņa! Ko
tu man vienmēr lodā pakaj un traucē mani manā darbā?

Ej pie Dienas, es tevis negribu!
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Mēness

Nedomā, ka es vēl esmu tāds pusauģis, kuru saukā

par pusmēnesi, lūk, es esmu tagad pieaudzis un pilns,
liels mēness un varu arī tevi visu apspīdēt ar savu

gaismu, Ņem manu spožo gredzentiņu!
Nakts

Man nevajag ne tava gredzentiņa, ne tava spožuma,

man pietiek ar manu tumsu; tā man daudz mīļāka.
Mēness

Es gan zinu, ka viņi taisni par to tevi paļā un saka:

tu melnā, nejaukā, riebīgā nakts, tu apklāj arī ar savu

melno, plato segu visas neģēlības, kuras bīstas no die-

nas gaismas! Bet es uz to neklausos, es zinu, cik tu

laipna esi un žēlīga, es zinu...

Nakts

(aizklāj seju ar plīvuru un raud).

Mēness

Bet kādēļ tu raudi? Es redzu, ka tu raudi! Ak, cik spo-
žas asaras krīt uz tava melnā uzvalka! Ļauj, es viņas
nožāvēšu!

Nakts

Laid! Tā jau mana vienīga rota. Asaras ir manas

zvaigznes.
Mēness

Un cik viņu daudz! Tavs apģērbs mirdz viss vienās

zvaigznēs!
Nakts

Tās ir visas asaras, kas manā tumsa tikušas raudātas.
Mēness

Es zinu gan, cik tu esi laba. Tu uzņem visas sāpes,
kas neietilpst dienā. Tu dod visiem ievainotiem un ap-

bēdinātiem tversmi. Arī es pie tādiem piederu: lūk, es

jau sāku krokoties un raukties, un viena vaiga puse man

izskatās it kā apdrupusi.
Nakts

Nenāc nu ar sevi un nekavē mani manā darbā! Te ir

viens, kas daudz nelaimīgāks. Viņu ir izstūmusi cietsir-

dīgā baltā Diena; bet es došu viņam dvēseles pajumtu,
es raisīšu viņa skumju važas.

Mēness

Es tev gribu palīdzēt un rādīt savu gaismu.
(Uz viņa mājienu atspīd zaļganbāla gaisma.)

Patiesi, te guļ kāds, kas ir vēl bālāks par manil Un
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man šķita, ka es būtu tas bālākais no bālākajiem, iz-

balējis aiz bēdām, ka tu mani nekad negribi uzklausīt.

Nakts

(rokas pacēlusi, sauc).
Baltie stari,

Sapņu gari,
Nākat iekšā,
Mani baril

OTRAIS SKATS

Nakts. Mēness. Sapņu meitiņas.
Nakts

(mādama sapņu meitiņām).
Nākat, skumju važas raisāt,
Spožu sapņu gultu taisāt!

Viņa trūkumu un kaili

Apsedzat ar savu daili!

Aužat viņam priekšā ainas

Burvīgas un brīnumainas!

Sapņu meitiņas
(nosēstas visapkārt gulētājam),

Pirmā

Ak, kāds viņš izskatās bāls un novārdzis, šis dzīves

grūtdienis!

Otrā

_

Bet dzīves grūtdienis ir sapņu valstī karalis. Apska-
ties vien tuvāk: vai redzi, kāds viņa sejā atspoguļojas
cēlums, it kā ka atblāzma no kādas citas — garīgas pa-
saules.

Trešā

Tādēļ jau arī šī pasaule viņu vajā un izstumj, un tie,
starp kuriem viņš dzīvo, neviens viņu nav sapratis.

Pirmā

Bet nu dusi še (paņem gulētāja galvu un ieliek savā

klēpi).
Tikai, kad tu pamosties, lūdzams, nesaki, ka tu esi du-

sējis sapņu meitas klēpī.
Trešā

Lai saka vien, to tikpat viņam neviens neticēs. Dzīvē
neviens sapņiem netic.

Otrā

(paņem gulētāja roku un to glauda).
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Kāda tava roka cieta un sastrādātai No mana skā-

viena tā kļūs balta un smalka, it kā tu būtu paradīzes
rozes plucis.

Pirmā

Tavu kailo, sastingušo ķermeni es apsedzu ar savu

plīvuru, lai asins atkal atriet tavās dzīslās un sajūsmas

viļņi atkal veļas pār noguruma krastiem un aizskalo

izmisuma noslāņojušās smiltis projām.
Otrā

Es noskūpstu tavas acis: tagad tu redzi nākotnes zaļā
blāzmā tavu ideālu pili, uzceltu uz gribas granīta pa-

matiem un veidotu no ziliem ilgu kristāliem un asaru

burbulīšiem.

Ceturtā

Un es uzlieku roku uz tavas sirds, lai viņā nekad ne-

apdziest ticības svētuguns uz tālo mērķu ziedokļa!

Gulētājs (pa miegiem).
Ak jā!

Pirmā

Un es ar savu zelta nēzdodziņu noslauku no tavas se-

jas visas bēdas un sāpju grumbas. Redzat nu, cik viņš
laimīgi smaida!

Meitenes (aplūkodamas).
Viņš smaida, viņš ir bezgala laimīgs.

Nakts

Nu, kur sirds tam

Sadzijusi,
Slīdat atkal

Projām klusi,
Pirms kā diena

Uzaususi!

Sapņu meitenes

(pieceļas un, ar plīvuriem mādamas gulētājam, viegli
aizslīd).
Nakts

(grib viņām sekot, bet Mēness to satver aiz rokas un

aptura).
Mēness

Bet nu, kur tu vienu esi padarījusi tik laimīgu, dari

otro arī laimīgu! Ņem manu gredzentiņu, citādi es to me-

tīšu upē vai ezerā.

Nakts

Met vien! Un dzirdi, kādēļ es tevi negribu: tādēļ, ka tu

esi neuzticīgs un viltīgs. Tu zvēri man mūžīgu uzticību,



bet ļaudis saka, ka reizē tu sekojot manai niknākai ienaid-

niecei Dienai. Tu bieži vien esot redzēts no rīta un pat
visu priekšpusdienu pie debesim.

Mēness

Lai ļaudis saka, ko grib, es pats zinu, kāds es esmu.

Bet, lai tu varētu par manu uzticību pārliecināties, tad tev

pirms mani jāņem.
Nakts

To es gan tūlīt nedarīšu. Tomēr es gribu ar tavu uzti-

cību izdarīt mēģinājumu: ņem pārcērt savu gredzenu uz

divām pusēm. Vienu pusi es ņemšu, un to otro pusi pa-
turi tu pats. Līdz kamēr gredzens būs kopā saaudzis, es

gribu uz tevi gaidīt. Bet, ja izrādīsies, ka tu neesi bijis
uzticīgs, tad es gredzenu atkal pārcirtīšu uz divām da-

ļām.
Mēness (bēdīgs).

Kad jau citādi neiet, cirtīšu arī. (Pārcērt gredzenu un

iedod pusi Naktij, pusi patura.)
Nakts

Bet tagad tu nu vairs man neseko. (Noiet.)
Mēness

Te nu es atkal palieku viens pats kā jau nu mēness!

Ko es aiz bēdām lai daru? lešu tomēr paskatīties, kāda tā

Diena izskatās. Neesmu nekad dabūjis to īsti tā vaigā re-

dzēt un viņai acīs ieskatīties.

Diena aust. Mēness paliek pie debesim.
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ĒRKŠĶU LĪGAVA

Fantāzija

Gāja, gāja, visapkārt gāja...
Sētmalē auga drūms, krēslains ērkšķu krūms, dzeloņu

kreklā, ar adatu aprocēm.

Viņš nebij pieejams ne laipnajai saulei, ne labvēlīgajam
mēnesim.

Saule nāca vizēdama un mirdzēdama visā savā skais-

tumā, stiepdama garus zelta pavedienus, lai apvītu ar

tiem nabaga ērkšķu krūmu, kam nebij ne augļu, pat ne

ziedu, jo viņa jau bij laipnā saule, kas spīdēja vienlīdzīgi
pār labiem un jauniem.

Bet saule savā gaitā pēkšņi aprāvās, jo bija atdūrusēs

pret krūma dzeloņiem; zelta stari tai satrūka gabalu ga-

balos un palika turpat zaru galos pie dzeloņiem karā-

joties.
Nāca arī mēness, apaļš un miermīlīgs, visā sejā smai-

dīdams, bet, tikko pienāca klāt tumšajam ērkšķu krūmam,

viņš tā savieba vaigu, ka palika gluži krokots un aizgrie-
zās nost spīdēt uz citu debess malu.

Nāca pēc viņa zvaigznes ziņkārīgas viena pēc otras

garā rindā, gan mazas, gan lielas, bet tā nobijās, ka vi-

sas satumsa un aizklāja acis ar mākoņu priekšautiņu.
Gāja tomēr viņa, gāja ērkšķu krūmam lokā visapkārt...
Gāja, kamēr piegāja tuvāk, izstiepa rokas tam pretī,

bet atrāva atkal tās bailīgi atpakaļ...
Visos pirkstu galiņos bij palikušies ērkšķu dzeloņi —

pirmie mīlestības glāsti.
Aizgāja raudādama.

Gāja atkal no vienas puses, gāja no otras puses...

Ak, vai tad viņa spēja siltāk par sauli sildīt?

Vai viņa spēja laipnāk par mēnesi smaidīt?

Vai viņa varēja spožāk par zvaigznēm dzeloņus ap-
sudrabot?



Viņa — nabaga meitene — pret sauli, mēnesi un zvaig-
znēm?

Viņa vien?

Gāja viņa atkal pie tā — ak, ko tā gāja!
Ko meklēja viņa pie tā, kas, ērkšķos un vientulībā ieti-

nies, birdināja sīkas, rūgtas odziņas kā sacietējušas
asaras?

Vai viņai lai būtu pieejams, kas nebij pieejams ne sau«

lei, ne mēnesim!

Novilka viņa no pirksta savu zelta gredzentiņu un pie-
kāra to dzeloņu galos.

«Ko tu nāc pie maniem dzeloņiem? Ej atpakaļ pie pu-

ķēm un miera!»

Gāja viņa, vēl tuvāk gāja.
Noņēma no galvas savu rožu vainadziņu un pakāra to

ērkšķa zaros.

Pie dzeloņu krekla mans vainadziņš, pie melnajām
ogām-mani sārtie ziedi!

«Kas manas rūgtās ogas baudīs, tam valoda mutē taps
rūgta; kas pie manis nāks, tas aizmirsīs smieties.»

Gāja ... nē, turpat viņa stāja.
Novilka no kājām savas zelta kurpes un nolika tās

ērkšķu krūmā, un nosēdās pate zem ērkšķiem.
«Ej projām, meklē sev citur mīlu! Es audzinu mocek-

ļiem kroņus un taisu patiesībai ērkšķu pagalvi!»
Gāja viņa — nekur vairs neaizgāja, palika ērkšķa pa-

jumtē — ērkšķu līgava.
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AKTRISES PĒDĒJĀ LOMA

Novele

Aroza Deibnics bij sarīkojusi mazu palaunadzi un

ielūgusi uz to savus kolēģus aktierus.

Aroza bija vietējā nacionālā teātra primadonna, viņa

spēlēja visas galvenās varones lomas. Viņa jau tās spē-

lēja trīsdesmit gadus un bija spējusi uzturēt publikā aug-

stu grādu sajūsmības temperatūrā — un tas nozīmēja

daudz, Joti daudz!

Viņa bija publikas mīlule, dāmas viņas vakaros rau-

dāja, un kungi to dievināja. Arī rozēm to apbēra, un pa

starpām briljanti mirdzēja kā zvaigznes vakarsārtās de-

besīs.

Tāpat viņas kolēģi to nesa uz rokām, jo, kad viņa smē-

jās un ar tiem šalkoja kā maza, pārgalvīga meitene, tad

visi bij no viņas kā burtin apburti.
Bet daudz viņa nesmējās, un arī daudz viņa laika

priekš kolēģiem nepatērēja. Priekš tā viņa bija pārāk
fiudra un zināja savu laiku izlietot citādi. Viņa sevī sa-

vienoja prātu un ekstāzi.

Ko nozīmē draudzība, ko laiks, ko pati mīla pret vienu

vienīgu liesmu — pret ģēnija uguni. Viņa vārda pilnā

;tiņā sadedzināja savus nervus, savu sirdi, savu dzīvību.

Ar katru jaunu lomu tā sevi izsmēla, sevī mira un ar

pašsuģestiju cēlās augšā. Bet, kas deg, tas sadeg, kaut

gan nebij sacīts no likteņa, ka tam taisni šoreiz bij jā-
notiek.

Varbūt viņa tik gribēja drusku atpūsties, ko viņa šad

un tad darīja, un tādēļ bij ieaicinājusi savus kolēģus.
Varbūt viņai uz to bija arī cits iemesls, kas to lai zina.

Kolēģi par ieaicinājumu bija ļoti priecīgi. Aktieri vis-

pār ir priecīgi, kur notiek ēšana un maza iedzeršana, jo
viņu pašu alga priekš tādām ekstravagancēm bija par

mazu, un gandrīz visi to jau mēdza iepriekš izņemt kā
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mazu avansu un peldēja parādos līdz ausīm. Dažs labs

mēneša beigās badojās ar sijķi un maizi, kur nu vēl iedzer-

šana! Bufetnieks uz parāda vairs nedeva. Un tagad Aroza

bij viņus ielūgusi uz palaunadzi — tas nozīmēja daudz.

Viņa krāja un savu prāvo algu atlicināja, lai kādā labā

reizē to uz vietas izdotu. Viņa bija skopa un reizē izšķēr-
dīga, kā jau vispār viņas raksturs gāja ekstrēmos.

Starp ielūgtiem viesiem, kuri sastāvēja no galvenajiem
aktieriem, bija arī pats teātra direktors, režisori un dra-

maturgs.

Direktoram, saņemot laipno ielūgumu, sejs nepatīkami
saviebās, ignorēt to nevarēja, jo dramaturgam, kas pat-
laban atradās viņa kabinetā, tas pats ielūgums bija rokā.

Abi zīmīgi pameta viens uz otra acis. Neiet nekādā ziņa
nevarēja, abiem bija nelaba sirdsapziņa un tie bij vienas

lietas līdzzinātāji.
Un lieta bija dziļš noslēpums, kaut gan priekš aktieriem

noslēpumi neeksistēja. Viņi tos izzināja cauri visām slēg-
tām durvīm, durvju atslēgām un šķirbiņām, jā, pat caur

sienām. Ej nu sazini, caur kādu maģiju tas notika!

Jā, šis dziļais noslēpums, kas glabājās direktora un

dramaturga sirdī, bij — ka priekš varones lomām bij klusi

izrakstīta jauna aktrise no ārzemēm Arozas Deibnics vietā.

Aroza Deibnics, trīsdesmit gadus nospēlējusēs, viņiem
šķita jau par vecu, un publikai vajadzēja dot jaunu sen-

sāciju. Protams, lielo aktrisi nevarēja tā nostumt pie ma-

las, viņa jau varēja pāriet uz varoņmātēm.
Bet to tik tā mazpamazām viņai drīkstēja atklāt, ar vi-

sādām izrunām, citādi varēja notikt eksplozija, un tad

prese būtu kājās. Tādēļ arī abiem vadoņiem bija ielūgums
nepatīkams, jo Aroza bija vēl piezīmējusi, ka viņa savā

viesu vakarā būšot tos pārsteigt ar jaunās lugas uztvē-

rumu un savas lomas iestudējumu, kurā, saprotams, viņai
jau galvenā loma piekritīšot. Tā viņai sevišķi patīkot.

Luga saucās «Petronijs un Einice» un bija dramatizē-

jums pēc Senkeviča romāna «Quo vadis». Dramatizētājs
bij sevišķi izcēlis Petronija pēdējo dzīru skatu un Einices

lomu dzejiski izkopis plašāku. Un nu Arozai Einices lomu

nebij nemaz dabūt.

Bet vēl kāds par šo lietu zināja, kam to taisni nevaja-
dzēja zināt, un tā bij — viņa pate. Tādēļ viņa tik mīlīgi
bij direktoru un dramaturgu uz mielastu pie sevis ielū-

gusi, un tādēļ viņa arī solījās tiem Einices lomu tēlot
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priekšā, izlikdamās, it kā viņa no intrigām, kas pret viņu

vestas, nekā nezinātu,

Mielasta pievakare tuvojās, un tā bij ierīkota ērti, kad

mēģinājumi beidzās un visi bij izsalkuši kā vilki. Aroza

bij rīkojusēs bohēmiski un savdabīgi, kāda jau viņa bija
un kādus viņa pazina savus ļaudis. Arī tie zināja, ka pie
Arozas būs kas labs, un nevarēja nolikto brīdi nemaz sa-

gaidīt.
Ačgārna kārtība valdīja mākslinieces viesu istabā. Ne-

bija ne krēsli salikti, ne galdi klāti ar traukiem un pie-
derumiem. Pašā istabas vidū bij izplesta uz grīdas plaša
persiešu grīdsega. Vidū tai bij sakrautas prāvā skaitā

pudeles vīna, sekta, konjaka, visas ārzemju labākās mar-

kas, un netrūka arī pašu baltā šnabīša; lai dzer papilnam,
lai deg uz benedikta tasītēm ar melno kafiju zilie ugun-

tiņi kā spīgaiņu purvā.
Blakām pudelēm bij salikti uzkožamie — cepti putni,

laši, zuši, sardīnes, kaviāra maizītes un etc. Šķīvji ar na-

žiem un dakšiņām bij kaudzēm blakām, lai katrs pats sevi

apkalpo. Rēgojās ari kā visa vaiņags vienkāršā siļķe,
mājasmāte zināja, ka to pēc gardumiem ar gavilēm ap-

sveiks.

Visīpatnējākais bij, ka uz grīdsegas bij izmētāti mazi,
skaisti spilventiņi, stipri parfimēti ar eksotiskām smar-

žām, tāpat kā visu telpu pildīja smaržas. Neredzamas arī

zem persiešu tepiķa bij vēl pārklātas mīkstas dūnu se-

gas, tā ka ēdot un dzerot varēja ērti atlaisties guļu. Bet

pa visu istabu, pār segām un ēdieniem, bij izkaisītas klēp-
jiem rožu, rožu bez kātiem, ar kuplām galviņām vien,
asinssarkanu rožu!

Pārāk izšķērdīgi bija Aroza rīkojusēs, bet tās jau bij

tikpat kā Petronija un Einices dzīres, kuriem pēc šīm dzī-

rēm vairs neausa rīts — kuriem, tāpat kā rozēm no kā-

tiem, tiks no Nerona norautas galvas.
Arozai neviens galvu nenoraus, bet viņai no varonēm

būs jāpāriet uz vecām lomām. Sis vakars bij viņas atva-

dīšanās. Vai tā nebij atvadīšanās no dzīves? No sevis?

Visādā ziņā liels lūzums. Tā bij nāvīga brūce, kas vairs

nesadzīst. Vecai tapt ir sievietes lielākā traģēdija, viņa
mirst divkārt: kad tā veca top un kad to zārkā liek. Ti-

kai neviena to neizrāda un dziji paslēpj sevī.

Te gan jāizšķir divas sugas sieviešu: augļu nesējas un

ziedētājas.
Pirmējās top par mātēm, iznes pasaulē bērnus, kurus
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tad dievina un grib audzēt par visu to, kas viņas pašas
dzīvē netapa. Vēlāk tās paliek par vecmātēm un auklē

savu meitu bērnus. Tās ir sentimentālas, stāsta bērniem

pasakas un arvien atminas savu tālo jaunību, kura tām

izliekas daudz skaistāka, nekā tā bijusi.
Tās otras jeb ziedu sievietes — tās īstenībā nekad ne-

top vecas, viņu temperaments ar slepenu spēku uztura kar-

stas viņu asinis un zied viņu miesās. Tam vēl pievienojas
grācija kustībās un asprātība sarunās.

Vīrieši, kas paši garīgāki un ar smalkāku gaumi, dod

priekšroku pēdējām, bet, kas paši truli un miesīgi, mīl

miesu — jaunu, treknu, apaļu, ar naivu galviņu. Tādām

sievietēm arī nav prasības laulāties.

Ar māksliniecēm ir vēl citādi, tās dzīvo daudzus mūžus

un netop vecas. Vai kāds ir dzirdējis jeb var iedomāties,
ka Kleopatra vai Mesalīna kādreiz vecas bijušas? Tas iet

pret dabu. Aroza bija visās šinīs lomās iemiesojusēs un

dzīvojusi. Šoreiz viņa būs Einice, un viņa par to gādās,
ka pēc viņas cita to lomu nespēlēs.

Uz minūti aktieri bij klāt, ar lielu troksni gāzdamies
pa durvīm iekšā. Tad tie uz brīdi palika gluži klusu, izbrī-

nījušies par skaisto, oriģinēlo dekorējumu. Bet tad tie ar

joni sviedās garšļauku uz segām zemē, un tad tik sākās

jautrība no jauna un vēl skaļāk. Buteles tika aši atkor-

ķētas, ēdieni zustin zuda, bet kalpone pienesa arvien visu

no jauna klāt, arī dažādi saldumi un augļi tika vēlāk uz-

nesti. Aroza tiešām bij izšķērdīga kā vēl nekādi

Direktors ar dramaturgu ieradās drusku vēlāk, tas iz-

skatījās cienīgāki. Bet jāsēd vien bij visu citu pulciņā,
un to tie arī darīja labprāt, situācija bij pārāk vilinoša.

Kad galvas bij iesilušas, arī mēles raisīt raisījās. Va-

lodas bij pazīstamas: par lomām, kā kurš tēlojis, un kā-

das lugas vēl nāks, kāda loma kuram piekritīs. Par lugu
saturu un literārisko vērtību, protams, netika runāts, tā

bij blakuslieta. Pie tam sarunas tika vestas aktieru žar-

gonā — «lai nu viens cilvēks tā ko saka!» vai arī «viņš

viņam nogrieza pogas», vai arī «tā ko es tokšu neierū-

mēšu!».

Kad strīdi sākās, kam kura loma labāk «gulētu», direk-

tors ar dramaturgu saskatījās un domāja, ka nu laiks
lietu ievadīt. Direktors drusku nokāsējās un drusku ne-

droši iebilda: kā būtu, kad viņa pamēģinātu kādu varoņ-
mātes lomu tēlot, tā viņas staltajam augumam īsti «gu-
lētu».
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Aroza ironiski pasmaidīja: «Varētu jau gan.»
Dramaturgs bailīgi pašķielēja sānis, viņš nomanīja, ka

viņa to nopietni nedomā.

«Varbūt šoreiz pat nākošā lugā stalto romieti, Ligijas
māti?»

«Šoreiz nu gan nē,» smaidīja Aroza ar savādu, tā kā

dēmonisku smīnu, «šoreiz es spēlēšu Einici un varbūt ļoti
labi. Jūs drīz vien dabūsat pārliecināties, jo es jums pē-

dējo cēlienu tēlošu priekšā.»
Direktors nekā neteica, gan jau vēlāk viņa dabūs zināt,

kad teātra sulainis viņai ar iedalīto mātes lomu pasniegs

rūgto kausu. Tagad bij vēl jādzer saldie kausi.

Smiekli un jautrība kūsāt kūsoja. Arī Aroza bija ļoti
jautra. Viņai priekšā bija burgundieša pudele, šo vīnu

viņa ļoti cienīja un glāzi pēc glāzītes dzēra. Bet viņa ne-

ēda tikpat kā nemaz.

Cik savādi skaista viņa šodien izskatījās! Pūderējusēs
un smiņķējusēs viņa nebij nemaz. To viņa, tāpat kā

Dūze, pie visām lielām lomām nedarīja, jo tas aizsedz

pantu darbību un seju dara nekustīgu un lellei līdzīgu.
Aroza dzīvoja! Katrs pants viņas sejā elektriski vibrēja,

mainījās, staroja, acis meta zibeņus kā melnā naktī divi

staru kūļi. Sarkana roze karājās viņas krūšu kleites iz-

griezumā un sarkana roze matos vienos sānos.

«Uz ko mēs, kolēģi, iedzersim?» viņa izsaucās, burgun-
dieša glāzi augsti pacēlusi.

«Nu, uz ko tad citu! Uz nākošām lomām, lai labi izdo-

tos,» kāds ieteicās.

«Tas par maz, kolēģi,» viņa teica, «dzersim uz to, kas

dvēseli izsmeļ līdz pat galam, ka no dzīves nekas nepa-
liek pāri.»

«Kas tas būtu?» viens nodomāja. «Varbūt mīla, kad

stipri iemīlas.» Pie taru viņš smeldzoši nolūkojās Arozā.

«Ei! Vēl par maz!» sauca māksliniece. «Kas mīla, kas

bauda! Kas īss acumirkļa prieks! Priekš mākslinieka viss

ir tikai materiāls, studija, novērojums. Priekš viņa nemaz

vienas dzīves nepietiek, tas dzīvo tūkstots dzīves. Un arī

tā pati viena dzīve ir nevienāda, saraustīta, drīz pelēka,
netīra, drīz rožaina, te garas, garas sāpes, te īsi prieciņi
kā modernie bruncīši līdz dzīves ceļgaliem. Dzersim la-

bāk uz kaut ko lielāku, skaistāku, viengabalaināku, pace-

ļat augsti savas glāzes, biedri, dzersim uz...» viņa pau-

zēja.

«Nu, uz ko tad?» Visi lūkojās ziņkārīgi.
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«Dzersim,» Aroza izsaucas, «uz skaistu nāvi!»

Aukstas šalkas nevijus pārskrēja visiem.

«Ahā,» kāds iesaucās. «Jūs domājat uz skatuves — kā

jūs mūs nobaidījāt, bij tīri jāiedomājas par to nelāgo

nāvi, kas taču kādreiz pienāk un uzmet savu melno cilpu
kaklā — pfui! cik nejauki! — bet uz skatuves mirt ir

liela māksla, tam jānotiek dabīgi.»
«Man jau arī tāds miršanas skats būs jātēlo kā Eini-

cci,» iebilda Aroza. «Es gaidu savu lomu,» viņa, pagrie-
zusēs uz dramaturgu, jautāja.

Pēdējais paskatījās uz direktoru. Nevarēja taču vairs

ilgāk klusēt.

«Mes šoreiz to domājam dot kādai jaunai aktrisei, vieš-

ņai,» direktors saņēmies norūca.

«Ak tā, citai,» teica Aroza, «un laikam man vairs ne-

maz ne?»

«Neesam vēl īsti izšķīrušies,» viņš tūļojās.

«Atļaujat man zināt, ka esat gan izšķīrušies,» cieši no-

teica Aroza, «un ka esat jau kontraktu ar citas parakstu
saņēmuši.»

«Kā jūs to zināt?»

«O!» iesaucās māksliniece. «Es zinu to un vēl vairāk:

es zinu, ko jūs paši vēl nemaz nezināt un kas priekš jums
tomēr būtu interesanti.»

«Nu, nu?»

«Es zinu, ka es tomēr tēlošu Einici un ka pēc manis to

neviena neuzdrošināsies tēlot. To es jums pasaku, direk-

toram un dramaturgam, un visiem še sapulcētiem!»
«Mākslinieces kaprīze,» direktors smaidīdams teica, bet

kolēģi sauca: «Bravo, Aroza, dievišķā Aroza, tā vajag, tā

ir drosme!»

«Tagad lūdzu vienu stundiņu paciesties, tas jums grūti
nenāksies pie labas glāzītes, es pati ieiešu blakusistabā

sagatavoties priekš lomas. Es taču jums solīju tēlot

priekšā dzīru pēdējo cēlienu — kā Einice mirst. Loma

man pazīstama no paša autora manuskripta.»
Kolēģi gribēja izsaukties, ka ar mieru gaidīt vai līdz

pastarai dienai, bet te atdarījās durvis un pienāca klāt

jauni viesi, gandrīz visu lielāko laikrakstu reportieri.
«Kam to te vajadzēja!» visi nodomāja. «Tie visur kā

utis ielien kažokā!»

Sevišķi direktors bij īgns. «Diezin kas tai trakulei ienā

cis prātā arī tos ieaicināt?»
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Bet reportieri drīzi vien piemērojās situācijai, un visi

drīzi vien sabrāļojās.
Tagad Aroza uzšāvās viegli stāvu kā raķeta un iesau-

cās: «Lūdzu, uz Einici!» — un izdzēra pilnu glāzi, ko citi

darīja viņai pakaļ pieskandinādami.
«Nu es eju, mana dienestniece jūs pasauks, kad būšu sa-

gatavojusēs.»
Viņa meta ar roku skūpstus un viegli ielidoja blakusis-

tabā, durvis cieši aiz sevis aizdarīdama.

Pagāja stunda un varbūt vairāk, smiekli un iedzeršana

to nelika manīt.

Tad kalpone plaši atvēra durvis, likās, ka viņai ceļi it

kā ļodzījās.
«Lūdzu kungus ienākt,» viņa dvesa drebošā balsī.

Visi piecēlās un devās ar sparu turpu. Reportieri, pro-

tams, izspraudās citiem cauri kā pirmie. Bet tad visi it kā

izbrīnījušies vai nobijušies atkāpās.
Atklājās savāds skats. Istabas vidū atradās vanna. Tā

bij viscaur apvīta ar rožu vītnēm. Vannā iekšā gulēja

peldus Aroza — Einice. Ūdens vannā bij biezi noklāts ar

sarkanu rožu galvām, tā ka gulošās ķermenis nemaz nebij
saredzams. Tikai kuplie, garie mati tāli pārkarājās pār van-

nas malu, sniegdamies līdz zemei. Arī viena roka noka-

rājās lejup, bezspēcīgi ļogana, apvīta ar zelta čūsku sprā-
dzēm, kurās mirdzēja īstu briljantu acis.

Mākslinieces galva arī gulēja, pārkārusēs pār vannas

malu, — tā bij Einice, kā tā mira, sejs bij bāls, neizsa-

kāmi sāpīgi bāls, bet varbūt tās nebij sāpes, tikai lielas

uzvaras gaviles, uzvaras pār dzīvi, pār nāvi.

Visi nogrima skaistajā nāves tēlojumā, arī direktors

bij aizgrābts: to tā jaunā neizdarīs vis pakaļ. Sasodīta

būšana! Tādu ģeniālu izdomu! Reportieri steidzīgi rak-

stīja.
Tad visi sāka skaļi aplaudēt un sauca «bravo». Aplausi

ieilga, jo nu gaidīja Einici pieceļamies vismaz sēdu vannā.

Bet viņa palika guļot.

Kalpone dreboši izdvesa: «Mana kundze nav vairs

dzīva.»

Kas?! Kā?! Visi bailīgi tuvojās gulētājai, dievs aug-

stais, vai tas varēja būt?

Viena kolēģe iebāza roku vannā un taustīja ķermeni,
bet, kad tā roku izvilka, tā bij viscaur sarkana ar asinīm,
un viņa, to ieraugot, iekliedzās.

Nu visi piegāja tuvu un sāka skatīties. Bet, kad pabī-
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tikai asins.

«Mana kundze pārgrieza sev jau priekš stundas roku

dzīslas,» šņukstēja kalpone.
«Glābt, vajag glābt, steidzaties pēc ārsta!» kliedza cits

caur citu.

«Velti,» raudādama teica kalpone, «viņa ieņēma arī lielu

porciju veronāla, viņa aizliedza man saukt palīgā, jo gri-
bēja mirt.»

Aroza patiesi vairs nebija glābjama, viņa bija mirusi.

Izcēlās liels apjukums. Laikrakstu slejas tanī vakarā

bij pilnas ar lielās mākslinieces traģisko, bet skaisto nāvi.

Fotogrāfi bija jau laikus pasteigušies viņu miršanas

tēlojumā uzņemt. Arī visas nākošās dienas avīzes bija
pilnas fotogrāfiju un dzīvesaprakstu no lielās mākslinie-

ces dzīves.

Publika bij saviļņota, daudzi raudāja, sevišķi, kad vēl

dabūja zināt īsto cēloni.

Einices tēlojums pēc tam bij kļuvis neiespējams.
Pate luga tika atcelta. Mirušā Einice triumfēja pār

visām dzīvajām. Viņa palika uzvarētāja.
«Skaista noeja no skatuves,» nopūtās aktieri, «ej nu

dari viņai pakaļ! Kas to gribēs uzņemties!»
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VIENA VAKARA STUNDA

Fantāzija par nāvi un bezgalību

Krēslas stunda. Nakts aiz loga, pakāpusies uz pirkstga-
liem, skatās iekšā. Sacēlusies vētra, auksta rudens vētra,
no ziemeļiem nākdama, un lauž un krata milzīgo kastaņu
koku, kas savas dzeltējošās lapas un vēl kuplos zarus

triec pret rūtīm.

Sēžam istabā trīs ap galdu. īsteni mums vajadzēja būt

četriem, jo tādā sastāvā mēs vienmēr bijām kopā kā or-

ganisma locekļi, bet tagad tā viena trūka.

Viens krēsls stāvēja tukšs mūsu vidū — mēs zinājām,
ka tas, kas viņā sēdējis, nekad vairs neatgriezīsies. Ne-

izrunājām viņa vārdu, bet acis vērsās it kā norunājušas
visas reizē uz lielu gleznu pie sienas.

Tur iet stalts vīrietis gar jūru ar bozi rokā un lakatu

uz rokas. Rudens vētra rausta viņu aiz drēbēm un pli-
vina zem cepures sirmos matus, bet viņš iet elastīgi, ar

jauneklīgām kustībām. Mēs neizrunājām viņa vārdu. Sirds

par daudz pilna ...

Tie, kas sēd pie galdiņa, ir seni, mīļi viesi, atbraukuši

no tālienes, no Polijas, pavadīt savu brīvlaiku mijā dzim-

tenē. Tie ir inženiers — fabriku direktors Pr. ar savu

kundzi Ņinu, kas pirmajā sieviešu kustībā spēlēja ievēro-

jamu lomu.

Tie bija seni laiki, laimīgi laiki, pilni jaunības sajūs-
mas, pirmās mīlas, pilni lielo ideālu. Atmiņā viss spilgti
izcēlās vizošās gleznās, balsis vijās jūtu tembrā, šalca

saldie vēji un simtiem veidu pārdzīvojās īsos mirkļos, var-

būt tikai sekundēs.

Bet mēs arī par pagātni nerunājām. Istabu pildīja ru-

dens grūtsirdība, un vētra ar lietu aiz loga sacēlās vēl

stiprāka. Lielais kastaņu koks, it kā rokas lauzdams, locī-

jās un svaidījās neizdibināmās sāpēs, un no zaru zaļajām
skropstām ritēja lejup smagas, lielas asaru lāses...
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Nebija jau istabā auksti, vēl mirstošās vasaras siltā elpa
pildīja gaisu, bet mēs drebinājāmies kā saldami. No nā-

ves un iznīcības visvairāk baida viņas ledainais aukstums

un stingums.

Aizvilku logu priekškarus un iededzināju elektrisko

lampu pie istabas griestiem, kas zem sarkana apklāja kvē-

loja tik intensīvi sarkana kā baznīcas krāsotās stikla rū-

tis kāda svēta sirds.

Lampa ir istabiņas sirds. Viņa izplata siltumu, un mēs

atdzīvojamies, pārtraucam klusumu, sākam runāt. Runā-

jam par tagadni un arī par nākotni. Par sabiedrisko dzīvi

mums nav daudz, ko runāt; sabiedrībā maz piedalāmies.
Pieminam tikai nupat notikušos kliedzošos gadījumus:
pāra nedējās viena katastrofa pēc otras; vērtīgākie cilvēki

tiek no cilvēces vidus izrauti un aiziet bojā: Biruta Sku-

jeniece, Baucis, Rihtberģis.

Runa pati virzas uz navi un pecdzīvi — vai tāda maz

iedomājama? Ko zinātne par to saka?

Fantāzija ir burve, un prāta slēdzieni tai arī daži pie
rokas. Inženiers matemātiķis pirmais iebilst:

«Matemātika, kas ir viseksaktākā zinātne, nemirstību

nenoliedz; viņa nesaka vis, ka divas paralēles nekad ne-

krustosies, bet ka tās krustosies mūžībā vai bezgalība.
Vai varam apgalvot, ka zinām, ko bezgalība par sevi no-

zīmē? Mūsu priekšstatu aploks pārāk šaurs un beidzas

tur, kur nevar iedomāties robežu.»

Paliekam tomēr pie mūsu pašu dzimšanas un nāves.

Vai, fantastiski spriežot, nevarētu sacīt: mēs mirstam di-

vas nāves, — vai arī: mēs dzimstam divas dzimšanas?

Mēs pārdzīvojam divus mūžus: vienu pirms dzimšanas,
otro pēc tās. Abi noslēdzas ar zināmu katastrofu. Pāreja
no vienas dzīves formas uz otro saucas dzimšana, pāreja
no otras uz trešo — nāve. Ceļš uz nāvi vai aiz nāves nav

nebūt tumšāks kā tas pirms dzimšanas.

Bērns mātes miesās nekā vēl nezina no ārējās pasaules
kustības, krāsām, skaņām, ne arī tam tas vajadzīgs; vi-

ņam tik viena dziņa: sevi izveidot, sevi sagatavot nāko-

šam dzīves posmam, iegūt orgānus. Viņa dzimšanas
stundā noslēdzas līdzšinējā dzīve; tās izpostīšana ir tāda

pat nāve, un tāpat dzimšana sāpīga kā vēlākā nāve.

«Uz kurieni tu gribi iziet laukā caur šo taustīšanās bie-
zokni?» jautāja mani draudzene.

«Es meklēju. Un, kas meklē, grib arī zināt.»
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«Tas ceļš būs garš! Vai tu gribi iet pa reliģijas vai pa
zinātnes ceļu?»

«Divas paralēles bezgalībā sat4ekas...»

«Tā nav atbilde.»

«Tava drauga vārdi.»

«Bet es tomēr gaidu skaidru atbildi: vai tu izej uz ticību

vai zinātni?»

Bridi klusums.

Vētra šalca un raustīja koku, it kā arī viņa gribētu zi-

nāt un atminēt šo mūžīgo mīklu...

«Te ar «jā» vai «nē» nemaz nav atbildams, ne arī starp
«jā» un «nē» novelkama asa līnija. Katrs liels atradums

zinātnē ir pirms bijis brīnums, un katrs brīnums prasa

ticību. Tu zini, ka senāk, viduslaikos, par to dedzināja uz

sārta un zinātnieki bija burvji. Varētu varbūt arī tā šķi-
rot: zinātne ir meklēšana un reliģija — sagatavošana. Zi-

nātne cīnās ar Visumu un ienes skarbas skaņas; reliģija
grib vest saskaņā kā dvēseles un universuma mūzika. Bet

aizmirsu sacīt, ka zem reliģijas nav jāsaprot dogmas, ku-

rām praktisks nolūks. Dogmas pārdzīvojas un tad nes

vairāk ļauna nekā laba.»

«Neaizejat par tālu, abas disputēdamas,» iemaisījās in-

ženiers, «kā bija ar to otru mūžu, ja pirmais bija tik sa-

gatavojums un otrais izpildījums?»
«Nebūt ne izpildījums, arī sagatavojums.»
«Kā tu to saproti?»
«Es saprotu, ka cilvēks nav tik pilnīgs visas radošās

kustības un spēku noslēgums, ka viņā pašā nebūtu visas

emocijas un visas iespējas uz tālāku izveidojumu. Saules

enerģija — reliģija to sauc par dievu — par daudz ieli-

kusi spēka, lai savu darbu neturpinātu, bet apskatīsim
cilvēku pašu, cik viņš uz to var dot atbildi.

Lielais filozofs Kants saka, ka viņš atzīstot tikai divus

brīnumus: zvaigžņoto debesi un cilvēka «es» apziņu.
Cik šis cilvēks pats ir reāls, cik viņš ir sapnis, doma,

garīgs? Vai gars pārvalda miesu vai miesa garu? Lielu

mūža daļu cilvēks pavada miegā, tā jau atkrīt nost, bet,
dienas darbā un kustībā kaut kādu uzdevumu izpildot,
vai mēs iepriekš domās neesam daudz vairāk dzīvojuši
un varbūtības izdzīvojuši nekā īstenībā, tikai ar vienu

pašu funkciju, rokas vai kājas kustinot. Vajaga tikai aiz-

darīt acis, un mēs laižamies pa tālēm, pārskrejam jūras
un paceļamies visur, kur gribam. Garīgais cilvēks te

strādā daudz vairāk nekā miesīgais. Ja ko mīlu, tad lū-
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kūso tūkstoš krāsas un skaņas, — vai nedzīvojam vairāk

ar garu nekā miesu?»

Te atkal iebildums:

«Vai domu funkcijas nav saistītas pie paša miesīgā or-

ganisma?»
Te pēkšņi mūsu sarunas pārtrūka. Viesuļa brāziens, ar

sparu lauzdamies gar mājas stūri, bija nolauzis kuplo

kastaņu koku, kas ar dobju šņākoņu nogāzās gar mūsu

logu, izsizdams vienu rūti. Arī lielā glezna pie sienas sa-

kustējās.
Mēs satrūkāmies un uzlēcām kājās. Saruna pārtrūka.

Bija jau vēls — un maniem viesiem jāsteidzas uz dzelz-

ceļa piestātni.
Nākošo reizi runāsim par šo tematu vairāk, jo tas ne-

kad nav izsmejams. Vēl viens atvadīšanās skatiens uz

gleznu pie sienas, un viņi aizgāja.
Tukšā istaba palika vēl tukšāka.





RUDENS

LAKSTĪGALA

Romāns no deviņdesmitajiem gadiem
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Pirmā nodaļa

MĒS PAZINĀMIES JAU PRIEKS TŪKSTOŠ GADIEM

Bija atkal izcils vakars Rīgas Latviešu teātrī. Nams

pārpildīts līdz pēdējai vietiņai, un pielikti pat papildu sē-

dekļi. Jāsaka, ne adatiņa nevarēja iekrist starpā.

Bija jau arī sensācija, kas uzvandīja miermīlīgo pub-
liku kā vētra viļņus: ieradusies jauna dziedātāja, kā me-

teors nokritusi no debess.

Viņa jau trešo reizi uzstājās Salomes lomā, un publi-
kas interese ar katru reizi pieauga.

Diezin no kurienes viņa bij ieradusies? Neviens to lāgā
nezināja, un publika sprieda dažādi.

Var būt, ka pirmo reizi neviens nebūtu par šo svešo

putnu interesējies, ja viņas ārkārtējais talants nebūtu iz-

paudies jau pirmos mēģinājumos. Un tad, kad viņa bij
uzstājusies pirmo reizi, tad vairs nebij ne šaubu, ne domu

starpības — tā bija vienkārša, pašapzinīga, lepna uzvara.

Tā bija balss, kas katru dvēseli ņēma kā uz spārniem un

aiznesa debešu debešos.

Tikai kad bij norimušas pirmās gaviles un pārsteigumi,
sākās dažādi iztirzājumi, kā katrs bij viņas mākslu izju-
tis. Bet ar to vien nepietika. Dāmas sprieda arī par viņas

tualeti, par izskatu un it sevišķi par viņas cienītājiem.
Mēdza sacīt: «Nu jau visi iekrituši kā medus podā. Un

kur vēl tās puķes un balvas!»

Daža laba ļauna mēle piebilda: «Par velti tas vis ne-

būs, tādas primadonnas jau pazīstamas! Neviena nav pa
citādām kāpēm kāpusi uz augšu kā pa kungu pleciem.»

Sis vakars teātrī bij atkal ceturtais, kurā izrādīja «Sa-

lomi» ar jauno mākslinieci titula lomā. Opera atkārtojās
reizi pēc reizes un izkonkurēja gandrīz teātra izrādes, kas

notika uz tās pašas skatuves.

Latviešu kulturālā dzīve un mākslas pasaule vēl nebij
tiktāl atmodusies, ka tā būtu varējusi uzturēt divus vai
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vairākus teātrus. Te bija jāapvieno teātrī lugas ar operu.

Arī krievu cenzora smagā roka smagi spieda visu jaun-
plaukstošo dzīvību.

Tikai dziesmās un skaņās tā varēja brīvāki izteikties,
un tādēļ teātra komisija bija nākusi uz domām, vai ne-

būtu jāmēģina izrādīt kādu nelielu operu.

Tika cenzoram iesūtīta arī Vailda «Salomes» partitūra
līdz ar tās libretu. No notīm viņš, protams, nekā nesa-

prata, tās viņam izlikās kā mušu laikā papīrs, aplipis ar

mušām, bet teksts bij taču ņemts no Bībeles, un bez tam

viņš bij kādreiz lasījis kādu grāmatiņu, lubu tirgū pirktu,
ar virsrakstu «Jānis Kristītājs jeb vajātā patiesība». Tā

varēja iet, tā modināja uz dievbijību un paklausību tiem

kungiem.

Ar to iesākas tad arī operas laikmets.

Balsis bija daudziem diezgan labas, iedziedājušās jau
koros un dziesmu svētkos slavenu vadoņu vadībā, kāds

sevišķi bij Līgošu Ernests. Arī uz laukiem visur bij nodi-

binājušies kori kā pirmie cīruļi agrā ziedonī.

Tā arī Rīgas teātrī bija jau sastādījusies operas trupa
no labiem, disciplinētiem dziedātājiem.

Gribēja izrādīt minēto operu «Salomi», un viss ansam-

blis savās lomās bija jau iedziedājies, bet, galvenais,
trūka pašas titula lomas izpildītājas.

Bija jau dažas šinī lomā izmēģinātas, bet visas tādas

pabālas, trūka uguns, jūtu spraiguma un sevišķi rafinētās

psiholoģijas, kādu šī loma prasīja.
Vai tādu maz starp latviešiem atrast, kas bij tik vien-

kāršas, skaidras dvēseles? Te bija jāspēlē ar satrauk-

tiem, saplosītiem nerviem, kādu mierīgiem, kaut arī inte-

liģentiem un apdāvinātiem spēkiem nemaz nebij. Ar bal-

sīm vēl varēja kaut kādi iztikt, bet spēle, šī erotiskā un

pusārprātīgā spēle, kādu loma prasīja, — kas to būtu spē-

jīga tēlot?

Neko darīt! Jāpietiek ar to, kas ir. Operu atlika uz nā-

košu sezonu.

Bet te laime nāca palīgā.
Kādam no teātra komisijas locekļiem, Bermanim, kas

pats bija šīs komisijas dzīvā dvēsele un savus snaudošos

līdzdarboņus ar varu rāva augšā no miega, bija izdevība

bijusi iepazīties ar kādu mazu lauku skolotāju, kas bija
piedalījusies dziedātāju korī kādā lauku izrīkojumā.

Gandrīz negribot viņš bij šinī izrīkojumā ieradies, un
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tikai draugi to bij aizvilkuši līdzi, apsolīdami, ka dabūšot

dzirdēt kaut ko ārkārtīgu.
Bermanis pasmaidīja. Kas nu viņam, smalkajam Rīgas

kungam, kas bez tam vēl bija studējis lielpilsētās un ap-

meklējis ārzemju izrādes, varēja būt par baudu noklausī-

ties šinīs lauku kaktu dziedātājos! Labāk jau būtu pava-

dījis vakaru pie Trimpa glāzes vai arī amizējies ar lauku

skuķiem. Bet neko nelīdzēja, draugi to vilkšus aizvilka uz

tā dēvēto koncertu.

Sakas kora dziesmas, dziedāja Straumes Jāņa kompo-
nēto «Ūdens meitu»:

Pār upes viļņiem straujajiem
Plūst dziesmu skaņas gājējiem,
Tās nāk no ūdensmeitas krūts,
Drīz jautri skan, drīz želi duc.

Kas tas? Bermanis uzreiz sakustējās kā elektrizēts. Kas

tā tāda par balsi, kas dziedāja augsto soprānu?
No kurienes tā nāca? No augšas, no apakšas, no sā-

niem? Viņa tāli pacēlās pār visām kora balsīm, tā it kā

jumtu cēla nost ar savu plašumu un vieglumu. Un pie
tam tā bija tik maigi salda kā medus saulē un tik žēla,
ka klausītājiem un tāpat Bermanim neviļus rita asaras.

«Ko nu tu teiksi?» draugi Bermanim grūda sānos pēc
īsas pauzes.

«Kas viņa ir? Kur var ar viņu satikties?»

«Vai nu re! Aizdegies!» smējās draugi. «Tu domā, ka

mēs, laucinieki, nekā nespējam. Un dzirdēji pats.»
«Ir jau labi,» Bermanis īdzīgi atkratījās, «es tikai gribu

ar viņu iepazīties.»

«Tas tik aši vis neiet, vismaz nogaidi līdz starpbrīdim,
kas ieilgst diezgan gari, jo tad visi iet bufetē spirdzinā-
ties.»

«Un tad vēl ceļas jautājums,» iebilda otrs, «vai viņa

gribēs ar tevi iepazīties.»
«Na nu! Kas tad tā tāda par princesi?»
«Vienkārša lauku meitene, bet tāda savāda: kādreiz

viegli pieejama, runīga, pat pārgalvīga, dažreiz atkal ne-

nāc tai tuvu, un, liekas, tā no cilvēkiem pat bēg. Diezin

kā viņi šo piedabūjuši še koncertā dziedāt līdzi, ko viņa
dara tikai retas reizes.»

«Kā tad viņu sauc?»

«Arta Augstkalne. Viņa te kādā nomas muižā mājsko-
lotāja ar visai mazu algu, bet pie tam visai lepna.»
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«Viņa bijusi reiz kāda lielsaimnieka meita, kas izputē-

jis, un tagad viņas ģimene mītot kaut kur nabadzībā,»

raksturoja draugi vēl tālāk.

Bermanis uz to mazāk klausījās un pats ar sevi runāja:
«Arta — zīmīgs vārds, tas nozīmē mākslu, un Augstkalne
arī labs: māksla, kas tiecas uz augstu kalnu. Raksturīgi,
visai raksturīgi. Nav brīnums, ka viņa lepna un nepie-
ejama. Lepnums arī pieder pie lielas mākslinieces, tas

iežogo viņu kā uguns valnis teiksmaino Brunhildi Nībe-

lungās. Bet es no tā nebaidos, gan es viņai piekļūšu, gan

es viņu aizdabūšu uz Rīgu. Man katrā ziņā ar viņu jā-

iepazīstas,» viņš teica jau skaļāk.
«Ko tad jūs Rīgā ar viņu iesāksat?» prasīja blakām sē-

došais.

«Tas izrādīsies,» teica Bermanis.

«Ha-ha-hal Izrādīsies, vai viņa maz turpu ies!»

«Kurš gan negribētu tikt uz Rīgu!»

«Viņa ir neaprēķināma. Bija viņai piedāvāta lielāka

vieta — braukt uz Krieviju kāda kņaza ģimenē par gu-
vernanti, bet šī nē un nē. Paliek par mazu algu provincē

par mājskolotāju.»
«Varbūt kādā tepat iemīlējusies?» prasīja Bermanis, ne-

patīkami aizskarts, it kā viņam būtu daļa par šo sievieti.

Viņš nevarēja paciest, ka kāda sieviete varētu citu vairāk

cienīt nekā viņu, kaut gan viņš dziedātāju nemaz nebij
redzējis, bet tikai dzirdējis viņas balsi.

«Ko tu uztraucies?» tuvākais draugs sacīja.
«Vai viņa iemīlējusies vai ne, te nekrīt svarā. Viņa ir

jau precējusies.»
«Ko?!» iesaucās Bermanis un uzlēca gandrīz kājās.

«Precējusies sieviete — tā nav skatuvei nekāds pievilkša-
nas punkts. Viņa nederēs. Vilks varbūt vēl līdzi vīru un

kādu esošu vai gaidāmu bērnu rindu. Man gana!»
Viņš nospļāvās, it kā maldu purvā vests un no rīta at-

modies.

Bet te pec īsa starpbrīža atkal atskanēja brīnummīlīga
balss, it kā balts balodis rītā šūpotos uz rasas pilna zara:

Kā gulbji balti padebeši iet,
Tiem vēlētos es līdzi tālu skriet,
Tur tālumā, kur ziemas nepazīst..

«Nu, tu jau nekur neesi aizskrējusi, ietupusies ģimenes
perēklī kā vista uz olām perēt. Saprotams, ka viņa nekur

nav aizgājusi un arī neies. Viss velti! Es ar viņu nemaz
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nerunāšu,» viņš sava straujā temperamenta kā ar nazi

nogrieza.
Bet tā balss tur plauka un ziedēja, šķieda liesmas un

meta tās sirdis, it kā gribētu sacelt ugunsgrēku.
«Lai dievs nedod tādu balsi vienkāršai lauku meitai un

pie tam vēl precētai sievai. Kāda arī dažreiz caur gadī-

jumu nenotiek dabas pārmērība! Rožu eļļa izlieta uz mēs-

lāja!» Viņš bija tik īgns un pretrunās sapinies kā nekad.

Bez tam viņš to arī nemaz nebij redzējis, jo korī tā aiz-

slēpās aiz citām. Varbūt tā bij neskaista, varbūt tai kas

gaidāms, velns lai parauj! Būs laikam tāda uzbarojusies
lauku sieva ar platu, sarkanspīdīgu ģīmi, kā varde, iznā-

kusi dīķa malā, atspīd visās krāsās pavasara saulē.

lestājas lielais starpbrīdis, divdesmit minūtes.

«Ek!» viņš nopurinājās, saskrullēja ūsas un savilka

bikses uz augšu. «Jāiet vien būs to lauku lakstīgalu ap-

skatīties, pajokoties jau var!»

«Nejokojies vis,» draugs biedināja, «viņai ir līdakas

asie zobi.»

«Es nopirkšu viņai tūtu ar bonbongam,» Bermanis sa-

cīja, «ar to var sievietes iegūt.»

«Labāk to nedari,» draugs biedināja, «drīzāk nopērc
kādas cīsiņas viņas kaķim, ar to drīzāk viņu iekarosi. Ja

kaķis būs tev labvēlīgs, tad viņa arī.»

«Ko tu vēl neesi redzējis!» iesaucās Bermanis. «Pie vi-

sas ģimenes ainas kaķis arī vēl klāt!»

«To viņa vadā arvien sev līdzi un dēvē par savu tuvāko

draugu. Viņš tai arī reizē esot talismans. Jāsaka, ka kaķi
ir visiejūtīgākie kustoņi, jo viņos iemīt vairāk elektrības

nekā citos.»

«Bet viņai taču ir vistuvākais viņas vīrs, viņas bērni?»

«Ko nu!» draugs smējās. «Ne tai vīra, ne bērnu, mēs to

arī nedēvējam par kundzi, bet par jaunkundzi. Apprecē-
jusies tā bijusi gluži jauniņa, kā teic, uz vecāku spie-

diena, bet sadzīvojusi ar vīru tikai nedaudzus mēnešus,
un tad pēdējais esot aizlaidies uz Ameriku. lemesls bijis
kādi vekseji, kādas obligācijas, ko viņa savā jaunības
nezināšanā līdzi parakstījusi, skaidri neviens to nezina,

tikai tas skaidrs, ka viņas vecāki zaudējuši visu savu īpa-
šumu un līdz ar viņu un vēl trim mazgadīgiem bērniem

bijuši spiesti atstāt savas iedzimtās mājas un raudzīt

kaut kādi pelnīt maizi, kā nu iespējams.
Viņu pašu vīrs gribējis ar varu paņemt līdzi uz Ame-
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riku un pārdot kā balto verdzeni, bet viņa tam izbēgusi.
Nu tu zini šis interesantās sievietes dzīves stāstu.»

Bermanis uzelpoja, pats nezinādams, kādēļ.
«Tas vēl nav viss,» otrs piebilda. «Vēlāk viņa iepazinu-

sies ar kādu krievu virsnieku, kas viņā bezgalīgi iemīlē-

jies un viņa viņā arī, bet tur atkal nācis kaut kas starpā,

un viss izjucis, un tagad viņa ir tikai maza lauku skolo-

tāja un būtu varējusi būt kāda kņaziene. Laime bija tik

tuva, tik iespējama, bet — ej nu sazini sievietes! Drīzāk

atminēt sfingas mīklu — tik to vienu es tev saku, bīsties

ar viņu tuvāk ielaisties, lai nu viņa būtu pretimnākoša
vai atraidoša — viņa ir kā ūdens līmenis, augšpusē sau-

lains un mierīgs, bet apakšā pilns rupuču un nezvēru.»

«Jo interesantāk,» Bermanis berzēja priecīgi rokas,
«tāda rakstura man īsti vajag. Kas viņa kā sieviete ir,
man vienalga, ja tikai kaut cik skatuvei noder un nav pā-
rāk neveikla un aptaukojusies.»

Bija arī laiks, vēl kādas desmit minūtes.

Bermanis vēlreiz nokraukājās, sapurinājās un devās uz

skatuves aizkulisēm.

Viņš satika kādu jaunu cilvēku, kas kā herubs izplēta
spārnus, parādījies vārtu priekšā, un negribēja viņu ne-

maz uz skatuves laist. Laikam viņš bija ļoti iejuties savā

lomā kā skatuves sulainis un uzskatīja to par augstu pos-

teni.

«Es vēlētos runāt ar Augstkalnes jaunkundzi.»
«Hm!» norūca jaunais cilvēks. «Neticu, ka viņa pie-

ņems.»

«Sakāt, ka kāds kungs no Rīgas atbraucis un tam kāds

uzdevums.»

Jaunais cilvēks pazuda un pec brīža pavēra kādas dur

vis.

«Lūdzu, še.»

Ziņkārīgi Bermanis spēra kāju pār slieksni. Viņš it kā

kaunējās, ka iepriekš bij dabūjis zināt šīs sievietes dzī-

ves stāstu, kaut arī tikai galvenos vilcienos. Tā jau mēdz

darīt tikai ziņkārīgas bābas pie kafijas.
Un tad vēl viņš bufetē bij paķēris itin karstas cīsiņas,

kas tam dega kabatā caur visu papīru.
Joks vien tas bija, bet viņš kaunējās pats no sevis.

Viņam ienākot, piecēlās no krēsla un nāca pretim slaida

sieviete, pabālu seju, ar blondiem, drusku iesarkaniem

matiem, kas garās, smagās bizēs tai nokārās pār pleciem.



37

Venēciešu tips, viņš nodomāja, bet drīzāk par kalsnu

nekā par druknu.

Kā senlaiku vergu tirgotājs viņš aplūkoja pērkamo

objektu.
«Sēstaties, lūdzu, un sakāt, ko vēlaties. Man vēl darbs

korī.»

Tas bij īsi un lietišķi. Viņam neatlika laika pat apkārtni
lāgā novērot, ne pašu iemītnieci, kas pat ne acu nepacēla.

Uz galda daudz puķu kādā stikla podiņā, sienas kailas,
un uz krēsla kaktā tiešām slavenais runcis, viņas talis-

mans un pavadonis.
Vērīgi pelēcis aplūkoja ienācēju ar savām dzirkstošām,

zajām acīm un bij gatavs aizstāvēt savu kundzi, ja tai

notiktu kas ļauns.
«Mans vārds — Ints Bermanis, teātra komisijas locek-

lis no Rīgas.»
«Es — Arta Augstkalne, dziedu korī.»

«Vai nevarat mazu brītiņu uzkavēties? Man jums kas

sakāms.»

«Kā var no pienākuma atrauties un kad vēl citi gaida!»
viņa asi atcirta un pirmo reizi pacēla acis.

Kas tās par acīm! Atkal Bermanis apjuka. Vai tās bij
rudas vai tumšas? Nē, zaļas! Un zaļajā dzimumā lēkāja
sarkanas liesmiņas it kā velnu rēvija. Varēja redzēt, ka

viņa sāka dusmoties.

Kā varēja viņu aizturēt nopietnā darbā kaut kādā flirta
nolūkā!

Arī runcis uz krēsla ieņurdējās.
«Es nāku nopietnā uzdevumā, man jāsameklē galvenās

lomas tēlotāja mūsu jaunuzvedamai operai «Salomei» —

un vai jūs nevarētu uzņemties jeb, tā sakot, pamēģināt
šo lomu tēlot? Man jāpiebilst, ka tā vēl nav garantija, ka

jūs šo lomu dabūsat, jo mums ir vēl citas pretendentes uz

viņu.»
«Kādēļ jūs griežaties pie manis, ja domājat, ka man uz

to nav nekādas izredzes? Kas jums te, lauku nomalē, jā-
meklē?»

«Man bij nejauši izdevība dzirdēt jūsu balsi, un man

jāatzīstas, ka tā ne vien apbrīnojami skaista, bet arī izglī-
tota. Sakāt — kas bija jūsu skolotājs?»

«Ak, tas kāds izbijis skolotājs, vecs dzērājs.»
«Un jūsu tēvs, ja drīkstu tuvāk jautāt? Mums tāds

paragrāfs, ka jāzina visas ģimenes attiecības.»

«Mans tēvs? Bijis un ir dzērājs.»
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«Hm! Hm! Es dzirdēju, ka jūs esat precējusies, — kas

jūsu virs bija?»

«Dzērājs.»
«Ak tu mīļais dievs,» Bermanis iesaucās, «tad jums ar

dzērājiem vien bijusi darīšana, jūs tīri kā caur dzēruma

jūru esat briduši cauri!»

«Jā, caur sālsjūru.»

«Kādēļ sālsjūru?»
«Var arī to dēvēt par nāves jūru, jo tai pa virsu sacie-

tējusi garoza no sāls. Tā nāk no daudzām asarām, kas

tur raudātas.» Viņa it kā sabijās, ka būtu izteikusi par

daudz. Bet tad viņa spītīgi atmeta galvu un jautāja: «Vai

tas viss pieder pie jūsu paragrāfiem vai pie lomas?»

«Es teiktu — viss, bet tas vēl nav viss. Jums jāprot arī

loma tēlot, dejot un mīmika un arī sava zināma inteli-

ģence lomu saprast.»
«Esmu daudz mācījusies, man bija labs skolotājs pēc

vispārējās skolas beigšanas.»
«Kas tas tāds bija?»
«Ak, neprasāt! Jums taču ar mani darīšanas, ne ar

manu skolotāju!»
Atkal viņa sadusmojās un sāka smieties, bet tie bij rūgti

un bēdīgi smiekli, kā apgrieztas raudas.

«Visu jūs gribat dabūt zināt, un turklāt man maz ce-

rību, ka mani pavisam uzņemsat! Vai nezināt, ka tā ir

īsti tāda dvēseles vivisekcija?»
«Piedodat,» Bermanis sacīja, sajuzdams, ka viņš bija

aizskāris viņas dvēselē kādas sāpīgas vietas.

«Ja jūs nopietni domājat, tad es arī i*šu uz Rīgu un uz-

ņemšos konkurēt ar jūsu citām sacensonēm.»

Viņa bēdīgi pacēla galvu, un tagad viņas acis Berma-

nim likās gluži citādas. Kur gan viņš tādas bij redzējis?
Nejauši viņam iešāvās prātā kāda noslāpusi, mirstoša fo-

rele, tai acīs mirdzēja zelta, sudraba un sarkani loki. Vai

tā tikai atspīd, kad mirst?

Arī runcītis bija no groziņa izkāpis un vijās viņas
svārku krokās.

«Es iešu,» viņa vēlreiz noteikti sacīja, «tikai paziņojat
man nolikto laiku. Un tagad: ardievu.» Viņa viegli snie-

dza tam roku, tā bija sastrādāta un asa, tad noglaudīja
runci un iemeta atpakaļ groziņā.

«Es ceru, ka jūs uzvarēsat,»
«Es arī,» viņa atzibsnīja un aši steidzās tam garām, jo

koncerts turpinājās.
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Bermanis vēl grozījās istabā. Kas tā bij par sievieti?

Viņam likās, ka, tik daudz par viņas dzīvi izzinājis, viņš
tomēr nekā nezinātu.

Mīkla, sfinga! Nemaz tāda, kādu viņš to bij iedomājies.
Varbūt tā pati bij īsta Salome? Lai nu visi labie gari tai

palīdzētu! Padomājis viņš taisījās iziet no istabas, nolik-

dams vēl runcim savas balvas, kas tās žēlīgi pieņēma.

Negribēdams izgaisināt pēdējo iespaidu, viņš vairs ne-

atgriezās zālē, bet iegāja bufetē, kur uzmeta draugiem
pāra rindiņas uz papīra, ka tam jāsteidzas, lai nenokavētu

vilcienu, un, glāzi tējas iedzēris, aizgāja.
Viņš bija uztraucies nezin par ko. Vai viņš šinī sievietē

bij iemīlējies? Viņš pārdomāja, cikreiz tas jau savā dzīvē

bij iemīlējies un atkal izmīlējies. Pret šo sievieti viņā mo-

dās tādas neapzinīgas jūtas, viņam bija it kā viņas žēl,

Joti žēl, un viņš reizē arī atcerējās, cik nabadzīgs bija bi-

jis viņas lētais, baltais uzvalks, likās, ka tas jau bij vai-

rāk reižu mazgāts un lāpīts.

Ak, kaut viņa uzvarētu, viņš to apbirdinātu ar zelta

lietu, kā citkārt Zevs Danoi [Danajuj. Viņš taču bij ba-

gāts, jo viņam piederēja liela drogu pārdotava un vēl divi

lieli nami, ko tam krusttēvs bij norakstījis kā mantojumu.

«Ak, kaut viņa uzvarētu!»

Arta nāca, kaut arī novēloti, jo grūti tai bija bijis sa-

dabūt vajadzīgo ceļa naudu un, ja izdotos Rīgā palikt,
arī pirmām sākumam dzīvei. Savu skolotājas vietu viņa

bija riskējusi atmest un līdz ar to iespēju palīdzēt ģime-
nei, kas mita trūkumā.

Bet atpakaļ skatīties tā nevarēja. Kuģi aiz viņas bij
nodedzināti. Tagad tikai uz priekšu.

Gandrīz viņu nemaz negribēja pielaist, un tikai uz Ber-

maņa iegalvojumu vēl kāds neliels mēģinājums tika tai

atvēlēts.

Pie pirmām balss skaņām jau kungi sāka uzklausīties

un saskatījās cits ar citu.

Skaņas plūda un plūda, kā jūra veļ viļņus saulrietā vi-

sādās nokrāsās.
Un tad pati spēle! Gluži citāds uztvērums, nekā parasts.

No sākuma gan aizskarts, valdonīgs lepnums, satrakots

erotisms, bet tad — pie sava upura kūpošās asiņainās gal-
vas nekāds uzvaras prieks, nekādas gaviles! Bet vesels

dzīves lūzums un tāds izmisums, ka bij vairāk žēl upu-

rētājas nekā upura.
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Viņa bij noslīdējusi tam blakām, pārklāja to visu_ ar

saviem zelta matiem, un viss viņas ķermenis raustījās

krampjos. Skaņas, ko tā elsodama izdvesa, bij tik grie-

zīgi žēlas, tik neizturamas, ka elpa aizrāvās, tajās no-

klausoties.

Bija arī pamazām piepildījusies zāle gan ar teātra kun-

giem, gan teātra personālu.
Te vairs nevarēja būt runa par kādu sacenšanos ar ci-

tām. Ar pirmo sitienu tā visus bij uzvarējusi, paņēmusi
visas sirdis.

Ceturtā vakarā, kamēr Arta gatavojās izrādei savā at-

sevišķā kabinetā, vispārējā istabā aiz kulisēm norisinā-

jās citāds skats.

Aktieri, kas nemēdza nākt teātrī, kad viņiem nebij jāuz-

stājas savās lomās un kad izrādīja operas, tomēr, kopš

jaunā dziedātāja bij ieradusies Rīgā un debitējusi Salo-

mes lomā ar tik lieliem panākumiem, ieradās arī pilnā
skaitā še savos va{as brīžos.

Teātris arī aiz kulisēm ir pasaule par sevi, ar savu at-

mosfēru, sastāvošu no smiņķa un pūdera izgarojumiem,
kas atstāj nepatīkamu iespaidu, bet pie kuras aktieri tā

pieraduši, ka tie visu mūžu no tās negrib šķirties.
Te arī tiek iztirzāti visi teātra jautājumi, spriedumi par

lomām, notiek visādas intrigas. Ārpasaulei un sabiedris-

kai dzīvei te bij viens jēdziens — publika. Bet tā tēlojās
tikai kā kompakta masa, augšā balkonos vai lejā sēdekļos,
un cik tā ar aplausiem izrādīja savu piekrišanu vai attu-

rību.

Priekškarā, kas šķīra publiku un skatuvi, bij izurbti

mazi caurumiņi, pa kuriem aktieri varēja novērot, cik pub-
likas bij ik reizes sanācis, un otrs mērogs bij kritiķu se-

jas, no kurām tie centās novērot, kādas kritikas parādī-
sies rītu avīžu slejās. Aktieri un aktrises pret tiem bij se-

višķi laipni, jo no viņiem taču viss atkarājās.
Bieži arī kritiķi ieradās aiz kulisēm ar kādu laipnu no-

rādījumu vai arī tāpat vien apsveikties.
Viens no tiem bij sevišķi cītīgs apmeklētājs vispārējā

istabā, to par kritiķi īstenībā nemaz nevarēja dēvēt, jo
viņam, kā mēdz sacīt, bij deviņi amati un desmitais —

iedzeršana. Viņam bij dzēlīgs humors, un sevišķi dāmas

viņš nesaudzēja, it kā viņam būtu pret tām kāds sevišķs
naids. Viņš zināja, kur sievietēm vārīgais punkts, un to

viņš arī arvien aizskāra.
Pēc dabas viņš bij skeptiķis ar savādu filozofiju. Arī
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pēc ārienes viņš bij savādnieks, vienkārši nolaidīgs, vecs,

neapkopts bērns.

Melnie svārki, kas tam noderēja tiklab salonā, kā ķēķī,
tam bij par šauru, ar izplēstiem pogu caurumiem, un pā-
ris vēl atlikušās pogas bēdīgi nokarājās — tāpat kā viņa
ausis. Cepure jeb īstenībā cilindrs, pirkts krāmu tirgū,
bij uzlikta galvā it kā nosišanai, un seja — īsta pļauku
seja. Viņa vārds bij — Vīrāks.

Bet kas tam pļaukas būtu iedrīkstējies dot, kaut arī dau-

dzas to slepeni vēlējās?
Arī šovakar uz «Salomes» izrādi viņš bij itin agri at-

nācis, jo zināja, ka labs iznākums vien būs.

Un tiešām, uz galda jau atradās dažas šampanieša un

vīna pudeles, ko cienītāji jaunai dziedātājai kā spirdzinā-
jumu bija uzsūtījuši skatuves priekšistabā.

Dažas dāmas no teātra arī agri bija atnākušas pirms iz-

rādes, lai savstarpīgi varētu visus pēdējos notikumus pār-
runāt un iebaudīt atsūtītos labumus, kad izrāde būs bei-

gusies.

Vīraks staigāja šurpu turpu pa istabu, pīpodams un

lēni dundurodams:

«Jā, jā, tie gadi! Tie gadi iet!»

Dusmīgi uz viņu paskatījās aktrise Minna Atspole:
«Lūk, atkal kalendāru vīrs, kas visām gadus aprēķina!»
Vīrāks nostājās viņai priekšā, stingri viņā vērdamies:

«Kad jau nu jūs pati vēlaties...»

«Ko es vēlos?» Minna atcirta.

«Lai jūsu gadu skaitu aprēķina ...»

«Jūs laikam atkal teiksat, ka es esmu veca.»

«Nu, ja jūs pati to sakāt, tad es nebūšu tik negalants
un nerunāšu jums pretim.»

lekaisusi Minna tam uzkliedza:

«Kas jums te šovakar par darīšanu! Kā jūs vispār te

drīkstat nākt, jūs esat tikai lomu norakstītājs!»
«Bet, lūgtu, kas Vailda «Salomi» pārtulkojis, ja ne es?

Es taču tā ko sev neļaušu ņemt,» Vīrāks atbildēja skatu-

ves žargonā, «tā nav vis viegla lieta. Nekas nav viegls!
Visa dzīve nav viegla! Brr!» viņš nopurinājās. «Tā sūrst

kā skursteņa sodrējainie dūmi lietus laikā.»

«Jums nu nav ko sūdzēties,» iebilda Minna, «jūs tiekat

diezgan labi samaksāti par saviem smēra tulkojumiem.»
«Ak, laižat nu viņu mierā,» mēģināja abus samierināt

Olita Upeniece, kas bij pienākusi klāt. Viņa bij izcila ak-
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irise, kas tēloja mātes un rakstura lomas. «Vai neredzat,
ka viņš šodien atkal nelabā omā!»

Bija arī pieskrējusi jaunā mīļotāja un koķeti savu vār-

diņu piemetināja: «Es viņu arī nevaru ciest. Vai zināt,

mīlīši, man ļoti aizdomā, ka viņš ir tas, kas jaunstrāv-
nieku laikrakstā «Jaunā Diena» raksta tās nežēlīgās kri-

tikas un, te visu izokšķerējis, tur atstāsta.»

Vīrākam bij gatavs vārds mutē, ko atbildēt, kad pat-
laban no sava kabineta iznāca Kārlis Balanda. Viņš šo-

vakar neko vairāk netēloja kā bendes lomu, kas bij no-

cirtis Jāņa Kristītāja galvu, lai to pasniegtu Salomei, bet

tomēr jutās sava uzdevuma augstumos.

Viņš bij tērpies viscaur sarkanā uzvalkā un nesa zelta

bļodu ar vaskā iztaisītu un asinīm aptraipītu galvu. Viņš
to turēja padusē un gaidīja aiz priekškara, kad būs viņa
reize uzstāties.

leklausījies runās, viņš aši gribēja arī ar savām zinā-

šanām paspīdēt.
«Kas tās ļaunās kritikas raksta un kas tur tanī «Jau-

najā Dienā» vispār notiek, to es, mīļās kolēgas, gan zinu

vislabāk, bet es neesmu nekāds pļāpa, tikai to es jums
saku: švindelis vien ir! Visa avīze ir, tā sakot, uz purva
dibināta.»

«Mīļais Balandiņ, pastāstāt ko vairāk! Jūs taču zināt,
ka es neko nekad nevienam nesaku.»

«Un es arī varu savu meli valdīt, un tā nav nieka

lieta!» izsaucās leva Birze.

Vīrāks bij aizgājis uz istabas otru galu un darbojās ar

papirosu kārtošanu, tabaku iebāzdams čaulītēs. Olita Upe-
niece šķirstīja kādu žurnālu.

«Nu jā,» Balanda glaimots pusčukstu sāka stāstīt. «Es

teicu — švindelis. Paši dibinātāji, kā ļaudis izrunājuši —

un ļaužu balss, jūs zināt, ir dieva balss —, esot gatavie
blēži un pat noziedznieki. Tie esot kāds Skroderis, Kalma-

nis un Strēlnieks. Abi pirmie apdrošinājuši kādu nomi-

rušu, kas vēl šo baltu dienu dzīvs un spirgts, kādā bēru

jeb dzīvības apdrošināšanas biedrībā par augstu maksu

un saņēmuši arī izmaksas prēmiju.»
«Ak dievs! Tādu nedzirdētu blēdību!» izsaucās abas dā-

mas, un Balanda turpināja:
«Tas viens no viņiem nu gan saņēmis savu sodu un pats

nošāvies, tas otrs ceļ no tās naudas namus, un trešais,
Strēlnieks, nodibinājis krāj- un aizdevu kasi, kur izsūc

tikai ļaudis. Mūsu rakstnieks Džungļu Klāvs par visu to
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būšanu arī sarakstīja krietnu lugu «Nauda», kuru mūsu

otrs slavenais rakstnieks Zilmanis galīgi nokritizējis.»
«Bet tā taču nav pareizi!» konstatēja Minna Atspole.

«Pašu ļaudis knābj cits citam acīs, to i vārnas nedara.»

«Par to arī tas Zilmanis izsviests laukā. Džungļu Klāvs

ielikts viņa vietā.»

«Bet tā «Jaunā Diena» ir neģēlīga lapa!» izsaucās Birze.

«To vajadzētu saukt pie atbildības!»

«Ak, tas viss ir sen aizmirsies!» atmeta Balanda ar

roku. «Visām tām andelēm ir zāle trīskārt pāraugusi pāri

un trīskārt nopļauta. Strēlnieks sēd savā bankā un griež

kuponus, un redaktori raksta avīzē pavisam ko citu. Tiem

to nevar pieskaitīt,»
«Es zinu gan,» teica Minna, «es ari par visu to dzīvi

interesējos. Tur trīs redaktori mainījušies, bet visi tie

pret mums naidīgi, ne vien pret mūsu teātri, bet pret mūsu

visiem laikrakstiem, un ķengājas uz nebēdu. Sevišķi ta-

gadējais jaunais redaktors, kas nupat pārbraucis no ār-

zemēm, kur bijis apciemot savu māsu, grib ievest kaut

kādu jauno strāvu, par kuru neviens nezina, kas tā īsti

ir, bet viņa bultas, kas pret mums vērstas, netaupa ne-

vienu.»

«Vai viņš precējies vai ne?» ieprasījās Birze.

«Nē jau, nē,» apstiprināja Balanda, «pret jaunām un

skaistām dāmām šīs bultas varētu arī būt mīlas dieva

Erosa bultas.»

«Nu, tad viņam var daudz ko piedot,» čivināja Birze.

«Kā tad viņu sauc?»
«Jarmuts Asmins.»

«Kāds tad viņš pēc izskata?» viņa prasīja.
«Tur jau viņš sēd publikā, varat viņu apskatīt, bāls un

slaids jauneklis ar kastaņu brūniem matiem un apburošu
smaidu.»

Birze saldi nopūtās un lūkoja caur priekškara cauru-

miņu viņu publikā saskatīt.

«Jā, tāds viņš ir, jālūko tikt pie izdevības ar viņu iepa-
zīties.»

Viņa labinājās ap Balandu: «Draudziņ mīļo, sakāt man,
ko jūs vēl tuvāk zināt par to jauno redaktoru, par viņa
ģimeni, mani tas ļoti interesē.»

«Ko es tur varu daudz sacīt!» Balanda atrūca. «Viņam
divas māsas un māte. Māte ar vecāko māsu dzīvojot uz

laukiem viņa nelaiķa tēva muižā, un jaunākā māsa stu-

dējot ārzemēs.»



44

«Nu, tad jūs neesat tas vienīgais zinātājs!» Atspole jau-
cās starpā. «Kas tas ir — studēt? Tā jau ir tā jaunā sie-

viešu kustība!»

«Kas par kustību! Liekat mani mierā!» izsaucās Balanda.

«Nekustināt man to bjodu, jums jau visi pirksti sarkani

palikuši, gar viņu trinoties.»

«Ak, tas iet pār jūsu saprašanu!» Atspole nikni atcirta.

«Un, kad es gribētu runāt, tad es gan visu daudz tuvāk

pastāstītu!»
Pa tam arī Vīrāks bija pienācis un, papirosu no mutes

izņēmis, nospļāvās un sacīja: «Arī es par to sieviešu kus-

tību varu ko zināt: tā ir tā sieviešu mēles kustība, kas nu-

pat pie jums, Minna, iet pilnā spēkā.»
«Vai jūs man gribat muti aizbāzt?» šņāca Atspoļu

Minna. «Es, protams, māku muti turēt, es nekā nesaku,
bet es tikai saku: arī pie mums tā kustība ir iesākusies

līdz ar to jauno ienācēju, kas tagad dzied. Viņa saietas

ar tik daudz kungiem, ļauj sev puķes sūtīt un nezin kā-

das vēl dāvanas un ēd kopā ar viņiem vakariņas, ka vīns

vien plūst pa visu galdu!»
Arī Olita Upeniece pa tam bij strīdiņos ieklausījusies

un pienāca klāt.

«Ko jūs tur runājat par to Artas Augstkalnes jaun-
kundzi?»

«Viņa bojā visus mūsu labos tikumus, viņa mūs līdzi

novilks purva zaņķī. Kā tad bij ar viņas pašu pirmo uz-

stāšanos? Letoņi tai parāda godu un sarīko viņai vaka-

riņas — un ko šī? Tikmēr velk un vilina, kamēr kāds na-

baga students nodzer visu savu lekciju naudu, ka tam

nepaliek nekā vairs pāri studēšanai! Es nekā negribu būt

sacījusi, bet tā bij! Tā ir tīrā zelta patiesība!»
«Tā zelta patiesība ir tāda,» uzstājās Olita, «ka jūs bi-

jāt īsti tā, kas tam studentam visu naudu izvilka vakari-

ņām un labai iedzeršanai. Viņš tikai bij uzlūdzis jauno
mākslinieci un mani ar māsu, bet te jūs vesela rinda

ieķērāties astē, it kā jūs būtu lūgti, un aizņēmāt visu garo

galdu, ka i viņa draugam pat nepalika telpas, kur piesēs-
ties, un tad, protams, notika tā klizma.»

«Jā, jā, netaisāt nu melnu par baltu. Es zinu gan, kā-

pēc jūs to jaunkundzīti aizstāvat,» Minna nepalaidās.
«Viņu jūs esat ieņēmuši pie sevis pansijā, un, kā dzirdēju,
tie kavalieri arī nākot tur pie jums mājā, un diezin kas

tur viss notiekot, jūs nemaz neesat par viņu labāki, abas

ar savu māsu! Uz to es varu sacīt: āmen!»
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«Ak dievs!» Olita lauzīja rokas, un asaras saskrēja vi-

ņai acīs. «Vai nu jūs neliksat mūs arī mierā! Mēs ar savu

jauno māsiņu dzīvojam tikli un godīgi, neviens nevar par

mums ļauna vārda sacīt, un, ja pie Augstkalnes jaunkun-
dzes kāds viesis atnāk, tad mēs arī tur esam klāt, un nekā

nepieklājīga tur nav. Uzlēcoša zvaigzne viņa nu reiz ir,

par kuru visi interesējas, tur jūs nekā nevarat izdarīt!»

«Aha!» iesmējās Minna. «No kurienes tā zvaigzne uz-

lēkusi? Kāda viņas pagātne? No kurienes viņa nāk? Viņa
neesot arī nekāda jaunkundze, bet precēta sieva, to es

jums pasaku! Es vēl varētu daudz ko stāstīt, bet es protu
turēt muti.»

«Nu, tad arī es jums saku,» iekaisās Olita Upeniece,
«ja jūs savu mēli nevaldīsat, tad jums būs darīšana ar

mani, un es jūs par ļaunām baumām iesūdzēšu teātra

komisijā.»

«Jā, tur jau tā īstā vieta. Tur tagad visu pārvalda tas
Bermanis. Un to viņa iepinusi tā savos tīklos, ka viņš ne

vien apgādājis viņai grezno Salomes kostīmu, bet galvo-
jis ar savu īpašumu par visu to lielisko inscenējumu, kādu

līdz šim mūsu skatuve nemaz nav pieredzējusi. Par velti

tādas lietas taču nedara, viņš esot pavisam traks pēc
viņas.»

«Es jums vēlreiz saku: valdāt savu muti!» iesaucās

Olita. «Jums jau ļaunums spīd ārā no svārku oderes, jūs
visus nez kur noliktu, kas kaut ko spēj, ja vien to varētu,
bet labais tomēr uzvar. Metat vien dubļus uz kaijas bal-

tiem spārniem, viņa iegremdēsies viļņos un būs atkal

tīra.»

Vīrāks pēkšņi satvēra Olitas roku un to noskūpstīja.
«Jūs, mīļā Olita, ar savu maigo balsi un savām maiga-
jām rokām. Jūs tēlojat, jauna būdama, mātes lomas. Ja

nu jūs tādu nabaga cilvēka bērnu redzat, kas tiek apmē-
tāts ar dubļiem un kādreiz guļ tur zemē kā nabaga sa-

šauta kaija, ko jūra izskalojusi, tad paceļat viņu, nosu-

sināt viņas spārnus, slēpjat viņu, slēpjat to labi silti sev

pie krūts! Grūta ir dzīve, tik grūti dzīvot — un gadi
iet...»

Olita tam atļāva savu roku, ko tas stipri turēja sa-

žņaugtu, un sacīja: «Ak, mīļais Vīrāk, kas tēlo mātes lo-

mas, tā neskatās uz gadiem. Es arī varu iedomāties, ko

jūs gribat sacīt ar to pāršauto kaiju.»
Izrāde pa tam bija sākusies. Atskanēja Salomes balss.
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Balanda arī uzsauca: «Stāvat reiz klusu, man drīz būs

jāuzstājas, un ceļi vien dreb.»

Birze zobgalīgi smējās: «Kas nu jums tur ko drebēt?

Ne vārda jums tur nav jārunā, tik zelta bļoda ar galvu
vien jānoliek.»

«Neaizņemat jūs viens to caurumu priekškarā,» Minna

sacīja, Vīrāku bīdīdama nost. «Jūs kā aptumšots mēness

visur bāžaties, visu aizklājat.»
Pa tam inspicients bija devis zīmi, un Balanda stīvi kā

zaldāts uznesa uz skatuves savu bļodu ar asiņaino vaska

galvu un nolika Salomei priekšā.
Vīrāks, kas pa tam bij arī ieguvis izdevību klausīties,

izsaucās: «Kādas nervu šalkas! Kāda izmisuma sagrābta
dvēsele! Balss vaimanājot sasniedz visaugstāko pakāpi
un tad krīt — krīt — kā dziļā bezdibenī.»

Minna pagrūda viņu nost. «Laižat jel mani arī! Hū,
šausmas! Balss kā slīcēja žurka skrej pret mūri augšup —

tā nevar dziedāt bez zināmiem pārdzīvojumiem.»
«Es arī, es arī gribu dzirdēt,» spiedās mazā leva Birze

citiem priekšā. «Redzat, redzat, viņa to raksturu sagroza,

citi tēlotāji gandrīz izkrīt no lomām: Hcrodija paliek kā

sastingusi, Hērods pats nobīstas, viss personāžs gandrīz
apmulst. Es arī vācu teātrī esmu Salomi dzirdējusi, bet

viņa to lomu dod pavisam citādi.»

Arī Olita klausījās savu reizi. «Bet kā viņa raud, kā

raud — it kā ar hipnotisku varu gribētu atdzīvināt to,
kas vairs nav atdzīvināms. Viss satumst — viņa griežas
kā neprātā, plīvuri lido pa gaisu, magoņu vainags rīst

no galvas — arī publikā tāds nāvīgs klusums.»

Vīrāks aizgriezies caur zobiem dvesa: «Tādā brīdī man

gan būtu dūšas diezgan mirt...»

Pa tam Balanda iesteidzās atpakaļ nosvīdis un sarkans

tāpat kā viņa svārks. «Ak, kā man rokas drebēja, kad es

viņai to bļodu sniedzu, bet dzirdat: nu publikā saceļas
vesela vētra, bravo saucieni negrib beigties, un viņa pati
stāv bāla un aizelsusies un nespēj vairs ne lāgā pateik-
ties.»

Publikas izsaucieni tiešām bij nerimstoši, un sulaiņi no

skatuves stiepa iekšā puķu grozus un iesainīšos kaut kā-

das balvas. Arī dažas šampanieša pudeles vēl piebiedro-
jās tām klāt, kas jau atradās galdā.

Minnas Atspoles seja, uz pudelēm lūkojoties, jau no-

skaidrojās, un laipnā smaidā tai atspīdēja lūpas kā ap-
smērētas ar sviestu.
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«Balss viņai ir, es nekā tur nesaku, es viņu ari gribu
pamācīt no aktieru stāvokļa, kā tā loma īstenībā jātēlo.»

Olita pa tam kārtoja puķes, priecādamās: «Ak, tādu

skaistumu! Zilās hiacintes un dzeltenās rozes no Nicas!

Nu viņa varēs starp tām sēdēt taisni kā savā nemirstības

dārzā.»

Visi sanāca apkārt un sāka puķes aplūkot.
Vīrāks nopūtās: «Zilo hiacintu ziediapas atgādina lū-

pas, kas vairs nesmejas un, mēmas palikušas, nespēj
vairs paust savu dzīves noslēpumu, kas tik sāpīgs.»

«Tā gan!» iesaucās mazā leva. «Un te baltās narcises

arī! Tās esot mirstības vai nemirstības simbols. Es re-

dzēju reiz kādu gleznu, tur apakšzemes dieve sēdēja melnā

tronī ar baltām narcisēm rokā. Tas neko labu nenozīmē.»

«Bet te vēl tāds mazs vijolīšu groziņš,» ieraudzīja
Olita, — tas bija neievērojams, bet mākslinieciski sakār-

tots. «Un, lūk, te maza vēstulīte arī klāt.»

«Parādāt, parādāt!» lūdzās ziņkārīgi leva. «Vai nevar

drusku atplēst vaļā? Nē, cieti aizlipināta! Bet uzraksts uz

aploksnes pa-visam savāds: tādi asi, stāvi burti, kā pīķi
stāv gaisā sacelti, neesmu tādu vēl redzējusi.»

«Liec nost, ko pētī!» uzsauca Olita. «Tev tā nav rak-

stīta!» Un, atņēmusi levai vēstulīti, atlika to atpakaļ
vijolīšu groziņā.

«Lai nu paliek visas puķes un vēstules! lesim labāk ko

iebaudīt,» sacīja Minna, «man dūša itin pliekana. Bet kur

paliek viņa pati?»
«Tur viņa nāk no kulisēm,» iesaucās Balanda. «Mums

vajag viņu apsveikt.»
Arta lēni ienāca, pusgrīļodamās kā apreibusi, un tu-

rēja vēl krampjaini rokā vaska galvu.
Artas uzvalku varēja saukt tiešām par greznu: ēģiptis-

kais stils, kombinēts ar ebrejisko: balts atlass, izšūts

zeltā, Ullā tunika, izrotāta ar sfingām un hieroglifiem;
viņa to bij ātri pārmainījusi pret plīvurdejas uzvalku, kas

sastāvēja tikai no pērlēm un plīvuriem.
Gurdi viņa atšļuka krēslā un savu apkārtni nemaz ne-

ievēroja.
Olita tai piegāja klāt, paijādama: «Kā tu esi uztrau-

kusies un piekususi, mana mīļā!»
«Jūra vēl noviļņo, kad vētra pārgājusi,» piebilda Vīrāks,

«bet jums jāspirdzinās, drusku jāiedzer, taisīsim nu vaļā
pudeles, lai kūso dzīve, kamēr vēl tā ir. Balanda, atvelc

korķus, tu to pieproti, un jūs, mīļā, dodat man to Jāņa
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galvu šurpu, liksim viņu uz galda un iespraudīsim vidū

iesistajā robā vienu šampanieša pudeli, tas vīrs dzīvi nav

baudījis, lai nu bauda to pēc nāves.»

Vīrāks tiešām nolika asiņaino galvu uz galda un iesis-

tajā caurumā galvas vidū iesprauda pudeli. Viņš mīlēja
tādas groteskā veidā izteiktas dzīves pretrunas un nezi-

nāja, ko vairāk vēlējās — vai dzīvot vai mirt.

Vīns sāka glāzēs putot, un visi dzēra uz jaunās dziedā-

tājas veselību. Arī Arta lika glāzi pie lūpām un it kā at-

guva elpu.
«Bet apskatāt nu savas dāvanas un visas tās puķes,»

sacīja Minna.

«Jā, jā, es jūtu brīnišķo smaržu. Ak, kā es mīlu visas

reibinošās smaržas! Tad es jūtu īsti, ka es dzīvoju!»

«Apskatāt taču tās dāvanas arī!» Minna, tālāk pētī-

dama, kravājās pa galdu. «Kas te viss nava! Tortes un

šokolādes, un te, lūk, etvija. Tanī dārgs gredzens ar lielu

dimantu vidū. Kas tad to būs dāvinājis? Varbūt cienītājs
Bermanis?»

«Ne, ne,» iesaucas leva. «Te klat vizītkarte: Kārlis Zem

zarītis, jurists.»
«No Bermaņa te arī liels rožukoks ar sarkanam rozēm!

Ir jau nu, ir ar uzvijām!»
Olita cilāja gredzenu: «Ak, cik skaists! Tas dimants

zeltā mirdz kā asara saulē!»

«Bet tanī lielajā etvijā?» Minna atvēra. «Laikam vēl

kāds cienītājs? Nē, liela goda karte ar daudziem vārdiem,
tā bij kopā ar to lielo grozu, bet tas otrs grozs nāk no

Maskavas studentu korporācijas.»
«Tas nu tiešām ir liels gods,» Olita, goda kartes vār-

dus lasīdama, izsaucās. «Te ir Latviešu biedrības visi lie-

lie vīri! Un vēl klāt zelta aproce ar īstām pērlēm. Vai nu

tu nepriecājies, mana mīļā?»
«Es nezinu,» Arta klusi dvesa, «varbūt priecājos, var-

būt vēlāk īsti priecāšos; es tā nekad neprotu izšķirt īste-

nību no sapņa un apzinos tikai visu, kad tas pagājis.»
«Bet tad tās puķes būs novītušas!» iebilda Minna.

«Un tie dzērieni būs visi izdzerti!» iesaucās Vīrāks.

«Dzerat jel, noreibusē lakstīgala, priecāties jūs varat vē-

lāk. Arī jūra sasilst, kad saule nogājusi. Es to prieku arī

nepazīstu, bet, kad es iedzeru, tad es esmu citāds cilvēks,
un tas citāds cilvēks arī grib iedzert.»

«Labas zortes,» lielīja Balanda dzērienus. «Rets gadī-
jums, tāda nevajag palaist garām!»
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«Bet jūs vēl ko neesat apskatījuši,» iesaucās leva. «Te

mazs vijolīšu groziņš ar aploksni. Pasakāt, lūdzama, —

kas to jums sūta?»

«Lai nu paliek vēlāk,» Arta atmeta ar roku, bet tomēr

pētīdama lūkojās savādā rokrakstā. Arī viņai bij jāatzīs-

tas, tāpat kā levai, ka viņa tādu savādu rokrakstu vēl

nekad nebij redzējusi. Tas izlikās tik noslēpumains un

reizē tik atklāts. Viņa apņēmās to vēlāk izlasīt un negri-

bēja nevienam to tagad rādīt. Arī vijolīšu groziņam viņa
sāka piegriezt sevišķu vērību: tik neuzkrītoši un tomēr tik

skaisti!

Arta jutās savādi valdzināta no šīs mazās vēstulītes,

tāpat arī no vijolītēm, kas viņai atgādināja kaut ko

skaidru, jauku, kā senās, mīļās bērnu dienās.

Viņa nogrima atmiņās un ilgi kautrējās attaisīt aplok-
snīti.

Viņas kolēgas pa tam tukšoja pudeles vienu pēc otras

līdz ar piekodumiem un-sāka posties uz mājām.
Minna griezās pie Balandas un teica: «Lūdzu, pavadāt

mani, man vienai pa tumsu iet bail; es jau nepiederu pie
tās jaunās strāvas, kas pašas sevi apsargā ar nūjām un

revolveriem.»

Saldi lipīgi atvadījušies no Artas, viņi aizgāja, un leva

tiem piebiedrojās.
Palika tikai vēl Arta ar Olitu, kurām bija kopējs dzī-

voklis, un Vīrāks, kas mēģināja no tukšajām pudelēm vēl

iztecināt padibenes.
Kad nu šis pūliņš izrādījās veltīgs, viņš arī sāka sa-

vus apģērba gabalus meklēt kopā, kas mētājās te vienā,
te otrā kaktā, kā jau allažiņ.

Viņš tuvojās Artai un teica: «Man jums sirsnīgi jāpa-
teicas par šo vakaru. Vai zināt, tas manī sacēla jūtas —

tādas jūtas —, bet jūs tās nesapratīsat.»
«Taču ne nelabas, mīļo Vīrāk?»

«Man bij tik jauki, ka es iedomājos: nu es spētu mirt.»

«Bet, Vīrāk, tas taču nemaz nav jauki!»
«Ak jūs, zeltainā lakstīgala,» viņš teica. «Jums šķiet

dzīve vēl jauka, jūs esat jauna, bet es, es esmu vecs, no

jēgas izdzīvojies gļēvulis, dūšas man nav ne par grasi.
Reiz jau es gribēju turp aiziet, no kurienes vairs neatgrie-
žas. Lūk, te vēl piemiņa no tās reizes ...»

Viņš iebāza roku dziļi kabatā un izvilka mazu, netīru

virves gabaliņu.
«Jauka rota, vai ne?» viņš dižojās. «Ja to nu apliek ap
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kaklu un ieziepē vēl ar zaļajām ziepēm, otru galu pieka-
bina pie maza āķīša sienā, tad paliek pašam sevis žēl —

tur vajag dūšas, daudz dūšas, un man tās tikai tik daudz

kā šī gabaliņa, ko nogriezu kā atmiņu un reizē atgādi-
nājumu.»

«Nerunājat nu tā, Vīrāk, es zinu, ka vajag dūšas nā-

vei, bet vai dzīvei nevajag dažreiz vairāk dūšas? Es gribu

ticēt, ka jūs pēc visa pārdzīvotā dzīvosat.»

«Protams, ka dzīvošu,» viņš atteica. «Par to man nav

ne mazāko šaubu. Kā svece lukturī es izdegšu līdz pēdē-
jam smirdošam galiņam. Ja es tā k0...» viņš atkal vici-

nāja gaisā šņores galiņu, «izdarītu ātrāk, tad vajadzētu
notikt kaut kam ārkārtīgam, kas mani, šo pussagruvušo
ēku, no jauna pārbūvē...»

«Beidzat nu savu kraukļa dziesmu un metat reiz to vir-

ves galu, ko visiem vicināt priekšā,» bārās Olita, kas pa

tam salika kopā Artas rotas un apģērba gabalus.
«Vai domājat, ka ļoti patīkami1 sēdēt mājā, tur aukstā,

mazā istabiņā, — dzīve ir grūta, bet miršana ir vēl grū-
tāka. Eju jau, eju! Jūs dziedājāt kā lakstīgala, bet krauk-

ļiem arī nevar liegt dziedāt. Ja patīk, uzklausāt manu at-

vadīšanās dziesmu:

Es visu žūpu žūpavnieks,
Es apakšzemes pagrabnieks!
Spīd lampiņa kā vilka acs,

īsts dzērājs paliekas viens pats,
Kas pārpaliek, nav rožains skats

Viens pats —

Tik viens.

Vīrāks izstreipuļoja pa durvīm ārā, un Olita teica: «Ne-

klausies nu uz viņa, viņš nav ņemams nopietni, spēlē
visiem priekšā komēdiju. Ja tu gribēsi ar viņu runāt no-

pietni kā ar cilvēku, tad viņš tevi tikai izzobos.»

«Man viņa tomēr žēl,» iebilda Arta.

«Tā nu vēl trūka! Arī šo plenderi!»
«Man ar viņu kaut kas kopējs.»

Viņas bija saģērbušās un taisījās aiziet, kad Artai

iekrita prātā tomēr vijolīšu vēstulītē paskatīties. Viņa ne-

saprata, kādēļ tik ilgi vēl bij vilcinājusies, it kā baiļoda-
mās no likteņa tuvošanās. Viņa to atvēra. lekšā bija:

Jarmuts Asmins,
«Jaunās Dienas» redaktors

un ar zīmuli vēl apakšā pielikts: «Vai drīkstu Jūs rītu
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apciemot? Ja atvēlat, tad piezvanāt man uz redakciju; būšu

laimīgs Jūs sastapt kaut kurā brīdī, kuru man noteiksat.»

Arta ielika kartiņu somiņā, un abas nokāpa pa zema-

jām kāpenēm uz izeju. Bet tur stāvēja vēl Vīrāks, atspie-
dies pret sienu un, likās, sevī prātojam.

«Ak tu dieviņ mīļo!» izsaucās Olita. «Nu jau būsat ve-

šus vedami uz mājām! Diezin kas jums pēdējā laikā no-

ticis!»

«Jūs mani nolamājāt par kraukli, bet es jums pateikšu,
ka kraukli pārdzīvo lakstīgalas. Tās dzied tikai ziedonī,
bet kraukļi rudenī un visu ziemu. Es jau to pirmīt gribēju

jums teikt, bet man te tā mašīna,» viņš rādīja uz galvu,
«tik labi nestrādā. Esmu arī sācis dzejot.»

«Ko tad nu vēl nesāksat,» smējās Olita.

«Vīrāk, lūdzu, apmierināties!» sacīja Arta un uzlika

viņam roku uz pleca, bet Vīrāks to nokratīja un dusmīgs
teica:

«Vai re! Ko jūs iedomājaties! Uzkritīs man viena spal-
viņa no baltās dūjas spārna, un viss būs sadzijis, viss

mūžs atjaunosies.»
Pie tam viņš sāka elsot, pret mūri atspiedies un galvu

aizgriezis prom.
«Laid nu viņu,» vilka Olita Artu prom. «Tu taču redzi,

ka viņš ir pārdzēries.»
«Nē,» atbildēja Arta, «lai nu kā! Bet es zinu, ka aiz

visa tā slēpjas slima, nodilusi dvēsele, kas nebij spēcīga
dzīvi uzvarēt...»

«Dzīvi uzvarēt! Tas bija īstais vārds!» izsaucās Vīrāks.

«Bet vai jūs to spēsat? Es gribētu likt lielu jautāšanas
zīmi. Tā, kas jūsu laime, būs jūsu nelaime: jūs esat jauna,
skaista, pēkšņi jūs ieguvāt slavu, visi tagad guļ pie jūsu
kājām, jūs esat turklāt vēl tā, ko sauc par daimonisku

sievieti, jūs esat gudra un protat reizē spēlēt uz dieva un

velna vijoles, bet — tomēr jūs zaudēsat, to es jums pa-

reģoju, un tad — nāks laiks, kad visi no jums atkritīs,
kad jums nebūs neviena drauga, un tad varbūt es, vecais

lupata, derēšu jums, ko noslaucīt jūsu dubļainās kājas.»
«Es vairs nevaru izturēt,» dusmojās Olita. «Mēs nosal-

sim; vai tu vēl gribi uzklausīt tās dzērāja gudrības?»
«Ejat, ejat!» bīdīja viņas Vīrāks pats. «Man nevajag

neviena — ne drauga, ne rada, ne mīlas, nekā, nekā! Ko

jūs te stāvat? Ejat!»
«Sveiki, mīļais Vīrāk,» teica Arta. «Tā nav pēdējā reize,

kur mēs izrunājamies.»
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Viņas abas devas lauka pa durvīm un dzirdēja, ka Vī-

rāks vēl aizsmakušā balsī dunduroja:

Un, pirms kā rits vēl ausa,

Mana lampiņa izdzisa.

Nu nakts.

Nu gala nakts.

Arta dzīvoja pie māsām Upeniecēm. Olita bija aktrise,
kas spēlēja pirmās lomas kā salona dāma, kā komiķe un

šad un tad arī mātes lomas. Viņa bija pēc izskata skaista

blondīne ar kupliem matiem, ar aristokrātiskām kustībām,
izmeklētu garderobi un uzstājās vispār lugās ar reprezen-

tāciju. Viņas jaunākā māsa bija tikko pie teātra piestā-

jusies, bet, vairāk būdama dziedātāja nekā aktrise, viņa

tūdaļ izpelnījās teātra komisijas ievērību, un tie viņu uz

sava rēķina lika izglītot kā dziedātāju.
Bet tomēr ar visu to abām māsām dzīvei nepietika, un

tām vajadzēja vēl piepelnīties klāt ar rokdarbu. Viņas

bija audzinātas vecmodīgos uzskatos un ļoti stingri tiku-

mīgas, īstas puritānietes.
Pie šīm divām māsām Arta bija noīrējusi mazu istabiņu

un jutās tur it kā sargāta no visām dzīves vētrām.

Bet Arta taču gribēja dzīves vētras — kādēļ viņa no

tām bēga un ieslēdzās pie māsām Upeniecēm mazā no-

maļus istabiņā? Kas lai atmin viņas problemātisko rak-

sturu, kad viņa pati netika ar to galā?
No sākuma, kad viņa bija pārnākusi uz Rīgu dzīvot,

viņa bija nonomājusi mazu jumta istabiņu Dzirnavu

ielā. Bet nu gadījās tā nelaime, ka viņu pieteicās ar vizīt-

kartēm apmeklēt daudzi kungi, jo teātra birojā viņas ad-

rese bija zināma, it sevišķi Bermanis, Zemzarītis un vēl

daudzi citi. Viņa bija tik gudra, ka zināja, ka tas viņas
reputācijai varētu daudz kaitēt, un tādēļ bij pārvadāju-
sies pie māsām Upeniecēm. Turklāt viņai arī personīgi
patika Olita ar savu asprātīgo franču humoru un smal-

kām manierēm.

Vai te viņai bij mājas? Pirmo reizi dzīvē mājas? Vis-

maz viņa dabūja te smieties, viņa, kas pazina tikai asaras.

Artas dzīvē viss bij gadījies tik nejauši: viņa no dzi-

ļas tumsas pēkšņi tika pacelta apžilbinošā gaismā, ka ne-

spēja atjēgties, kas īsti ar viņu notika.

Pirmo reizi, kad viņa bija uzstājusies Salomes lomā un

guvusi tik ārkārtēji spožus panākumus, apbērta puķēm,
dāvanām un lauriem, izsaukta gandrīz pēc katra cēliena,
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viņa, mājās pārnākusi, bija tā apreibusi, ka nespēja lāgā
atjēgties un savu stāvokli apsvērt.

Vai tas bij par daudz vai par maz? Vesela rinda gadu,
pilni sāpju, bij norisinājušies aiz viņas kā melnas lapas

viņas dzīves grāmatā — un nu uzreiz šis pēkšņais apžil-
bums kā gaisā uzšāvusies raiba prieka raķete!

Nē, tik viegli nav atpērkama zudušā jaunība! Kur ir

prieks, tur arī vajag prieka jūtu, kas to uzņem, un viņai
to nebij, viņai bij tikai asaras, nevaldāmas asaras, kas

karsti lija pār vaigiem kā ledus pavasarī, siltas vēja uz-

pūtas atkausēts.

Bet varbūt rītu jau viss būs pārgājis un ledus vēl cie-

šāk blīvēsies kopā.
Dažas dienas bij pagājušas šinī viesulī; it sevišķi viņu

ar savu kaislību bij apreibinājis Zemzarītis, kas sarīkoja
savās mājās viesu vakarus, lai tikai viņai būtu neuzkrī-

toša izdevība pie viņa ierasties, protams, kopā ar drau-

dzenēm. Viņš rakstīja viņai divas reizes dienā, sūtīja pu-

ķes vai arī biedrības mājā sarīkoja vakariņas, īsi sakot,
ielenca viņu kā uguns lokā.

Arta nebij pret viņu vienaldzīga, kaut gan nezināja, vai

tā bij mīla vai tikai kaisle. Vai jel maz bij starp abām

izšķirības?
Un tad viņa rūgti un zobgalīgi pie sevis nodomāja:

«Kas tad man ko zaudēt! Es taču esmu precēta sieva, ar

varu piespiesta, izvarota — un vēl pie kāda riebekja!»
Šausmīgi skati iznira viņai acu priekšā: piedzēris vīrietis,
nokritis viņai priekšā uz grīdas savos netīrumos, — un

tādam bij vara pār viņu!
Vai tāda laulība nebij īsta prostitūcija? Vai viņa nebija

prostituētā? Un laužu priekšā tā tad nu bija bijusi svēta

laulība, un vēl vairāk — te viņu dēvēja par jaunkundzi,
par kādu viņa jau bij nostādīta, kad bij bijusi par sko-

lotāju.
Šausmīgi rēgi neatkāpās no viņas un aptumšoja viņas

mirdzošās zvaigznes.
Un tomēr viņa vēl bij pilnā, ziedošā jaunībā, un pamo-

dusies asins kvēloja viņas dzīslās.

Vai viņai Zemzarītim atdoties? Nē, nē, kā neredzama

vara viņu atturēja. Un ja viņš viņu bildinātu? To tik nē!

Vai lai otrreiz liktos sevi iekalt laulības važās? Kad viņš
patiesi viņu mīlētu — bet viņa mīla bij tikai apdullinošs
viesulis.

Un tad Bermanis? Tas bij riskējis ar savu mantu, ga-
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rantēdams šo grezno uzvedumu. Viņš bij ticējis nabaga
nepazītas lauku skolotājas talantam; tagad gan tā šo

ticību bij attaisnojusi, un viņa kapitāls bij diezin kā at-

maksājies. Bet vai te bij māksla vien? Vai aiz tās tikpat
labi nestāvēja sieviete?

Arta to ļoti labi nojauta, bet arī te viņa bēga, kaut gan

viņai nebij nekādas tiesības bēgt.
Maksu pret maksu — tas bij godīgs veikals.

Tādas pārdomas Artai mācās virsū otrā rītā pēc pēdē-
jās izrādes.

Ko gribēja šis Jarmuts Asmins no viņas? Viņš bija

jauna laika sludinātājs, tā laika, kura rīta zvans arī bij
atskanējis Artas dvēselē, bet kuru viņa ar savu drūmo

pagātni nekad nesasniegs.
Lai nu kāl lepazīties ar viņu taču varēja. Viņš tai tu-

vojās tik kautrīgs un neuzbāzīgs, ne tā kā citi.

Taisni arī gadījās brīva diena, kad nebij jāiet uz mēģi-

nājumiem. Viņa tam paziņoja, lai ierodas krēslas stundā.

Krēslas stundas bij arī tās, ko Arta sevišķi mīlēja, jo
tad dvēsele atveras kā naktsvijole un vārdi raisās kā

smarža.

Minēta stunda ari pie durvīm atskanēja lēna klauvē-

šana.

Uz viņas «iekšā» parādījās stalts vīrieša tēls, tāds,
kādu viņa iztālēm to bij redzējusi teātrī, tikai ne tik brašs

un pašapzinīgs, kāds viņš bij izrādījies, tā bija bijusi

poze, ne īstenība.

Grūtsirdība apēnoja viņa pieri kā dūmu mākonis, kas,
nākdams no Vezuva kalna, apēno Kampanijas balti zie-

došos laukus.

Kad viņš formāli paklanījās un vēl ne vārda neteica,
Arta viņu uzaicināja apsēsties.

«Jūs laikam nācāt man sacīt, ka es skaisti dziedāju?
Redzat nu, es aizsteidzos jums priekšā!» viņa smējās.

«Jūs aizsteidzāties gan, bet uz citu pusi, un skaisti jūs

dziedājāt, bet tas nav viss, ko jums gribēju sacīt, un arī

ne viss, ko jūs zināt.»

«Savāds spriedums! Tad jūs būtu izņēmums no citiem,
kas man visi saka to pašu.»

«Es nesaku, ka jūsu dziedāšana nebūtu bijusi skaista,
bet es saklausīju viņā neizteiktas žēlabas. Jūs, tā sakot,
lauzāt visu tēlojumu pušu, jūs no tā iztaisījāt gluži ko

citu.»

«Esmu ziņkārīga.»
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«Jūsu dziedāšana bij tik neizsakāmi žēla. Kur citas

tanī lomā perversā sajūtā gavilē ar nocirsto galvu, tur

jūs raudājāt tādā izmisumā, it kā uz citu — jaunu atziņu.
Nonāvētā stingās lūpas likās jums paužam jaunas atzi-

ņas vārdus, kurus tikai jūs sapratāt. Publika, protams, šo

momentu neuztvēra, tā no jums sadzirdēja ko citu.»

«Savāds kritiķis! Jūs dzirdat to, ko varbūt gribat dzir-

dēt. Kā tad es dziedāju citiem?»

«Jūs tos iemidzinājāt ar skaņu opiju.»
«Aizmirsties, iemigt — kas tad labāks? Vismaz es tanī

brīdī liku aizmirst rūgto dzīvi.»

«Kādēļ aizmirst un ne pārvarēt? Kādēļ iemigt un ne

augšā celties? Un jums tas taisni ir uzdevums un arī

spēks citus modināt. Jūs esat stiprs indivīds.»

«Ko tas nozīmē — indivīds? Man nav nekāda uzde-

vuma.»

«Indivīds ir mēle apkārtnes zvanā. Ja es jūs kā tādu

nebūtu sapratis, es nemaz nebūtu pie jums nācis.»

«Ak, cik žēlīgi pret mani!» Arta gribēja zoboties un to-

mēr īsti nevarēja. «Pag, kā jūs īsti sauca, lai savādo kri-

tiķi atminētu. Man jūsu vizītkarte nomētājusies — un

jūsu vijolītes arī novītušas.»

«Kā jau visi ziedi, ko saņemat. Mans vārds — Jarmuts
Asmins.»

«A! Tas savādais vārds Vermuts Jasmins, rūgts ar

saldu!»

«Labāk jau atminēt rūgto nekā saldo; Asmins, ne Jas-

mins.»

«īstenībā jasmīnā nav arī nekā salda, viņam vispēdē-
jam nožūst rasa, kad rīta saulē citi krūmi sen jau izrau-

dājušies!»
«Tas tādēļ, ka viņš tik biezi saaudzis, ka saule viņā ne-

var iespiesties.»
«Jūs laikam ar to gribat sacīt, ka slēpjat sevī daudz

noslēpumu,» Arta sacīja. «Esmu par jums un jūsu propa-

gandas lapu «Jaunā Diena» daudz dzirdējusi. Cik atce-

ros, uz jūsu vizītkartes arī bij paraksts, ka esat šīs lapas
redaktors. Tā laikam ir tāda garīga Hanzas apvienība vai

kāda brīvmūrnieku loža?»

«Ja jūs to attiecināt uz mūsu redakciju, tad tur nav

nekādu noslēpumu: taisni mēs esam jauni brīvdomātāji,
kas atklātā frontē iziet uz cīņu visu vecu graut kā uz

pazīstamās gleznas «Bruņinieki pret velnu un nāvi».

Mums pieder jaunās, zibsnošās domas, kas šķeļ tumsu,
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mēs laužam ceju neierobežojamām jūtām, mēs pazīstam
ekstāzi cīnīties un krist par saviem ideāliem.»

«Vai tad jūs domājat,» jautāja Arta, «ka mums tādu

izjūtu nav? Mēs esam tie, kas ceļ tiltu uz zvaigznēm, pa
kuru ikdienas dvēsele var kaut brīdi uzkāpt.»

«Tādēļ es arī vēlējos ar jums iepazīties, lai smeltos

spēku savai cīņai. Mēs ejam katrs savu ceļu uz vienu

mērķi.»
«Mans mērķis ir daiļums visaugstākā pakāpē, kas caur

manu personu izteicas kā caur mediju.»
«Mans — labums visplašākā apjomā, kas spēj piepil-

dīties tikai masās.»

«Jus tātad esat kolektīvists, kas masa pazūd kā koks

mežā.»

«Jūs — individualitāte, koks, kura saknei jānokalst bez

zemes, kas tam dod barību.

Tātad mēs būtu divas paralēles, kas nekad nesatiekas,

jeb vai mēs taisni viens otru nepapildinām? Vai mēs ne-

iemiesojam sevī grieķu ideālu, Sokrāta «daiļlabo»?»
«Ja jūs par Grieķiju runājat, tad man tā savādi ap

sirdi,» sacīja sapņodama Arta. «Man šķiet, it kā mēs abi

būtu še satikušies svešumā un mūsu dvēseles sveicinātos

savas dzimtenes valodā.»

«Man tāda pat sajūta,» teica smeldzoši Asmins. «Man

liekas, ka esam zem Platona zvaigznes dzimuši. Bet tad

mēs laikam bijām pavisam mazi bērni, kā pirkstu galiņi,
un rotajājāmies kopā, mētādami spožas zvaigznītes kā

bumbiņas pa debesu zilo grīdu.»
«Lūk, nu,» smējās Arta, «jūs protat runāt kā poēts, bet

jūsu zvaigzne, zem kuras dzimuši, laikam ir cīņas zvaig-
zne Marss. Tad jau tie abi bērni nebūs rotaļājušies, bet

plūkušies.»
«Plūkšanās tikai tad varēja notikt, kad tie par tuvu sa-

lieca galviņas kopā un matiņi sajuka kā puķes vējā.»
«Vai arī kā pērkons ar sauli — ja nu reiz mēs abi esam

pretējības,» papildināja Arta.

«Vai tā ir mīla vai naids? Kā tad jūs apzīmēsat spožo
varavīksni, kas pēc tam rodas no abu kopības?»

«Būtu Joti bēdīgi,» sacīja Arta, «varavīksni, lai tā būtu

cik skaista, ņemt par mīlas simbolu; viņa pārāk ātri

zūd ...»

«Es arī nezinu, kādus simbolus lietot un kādus vārdus

sacīt, ja grib otra mīlu iegūt, esmu kijis līdz šim pārāk
vientulis.»
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«Mums katram sava vientulība. Jums taču ir savi biedri,

jūs esat masas un nākotnes cilvēks.»

«Jā, jā,» teica Asmins. «Labi, ka man to atgādināt, es

uz bridi aizmirsos jūsu tuvumā; tiesa, man jāiet turp,
kur mana vieta.»

«Un kur ir jusu vieta?»

«Priekšgalā.»
«Vai ta ir savienota ar briesmām? Es dzirdēju kaut ko

par slepenām sapulcēm.»

«Nekas jauns nav nācis bez briesmām un cīņām, to pie-
rāda visa vēsture.»

«Un kur jūs tagad iesat?» Arta ar manāmām bailēm

balsī jautāja, jo Asmins bij piecēlies uz projām iešanu.

«Man jābrauc uz Šveici pie māsas, kas tur studē me-

dicīnu.»

«Vai tas tikai apciemojums, vai jūsu braucienam būtu

arī kāds citāds mērķis?»
«Varbūt man jādarbojas mūsu idejas labā.»

«Vai tā ir šķiršanās uz ilgu laiku?» Arta sabijās, ka

viņa tā bija jautājusi, it kā viņa būtu izrādījusi jūtas šim

cilvēkam, ko viņā pirmo reizi redzēja un kas viņai bija
tik svešs.

«Ko nozīmē laiks tiem, kas jau satikušies pirms tūkstoš

gadiem!» izsaucās Asmins, mēteli uzvilcis. «Un, ja viņi
arī vairs še nesatiktos, bet atkal tikai pēc tūkstoš ga-

diem — un pastarpām nāve un dzīve ietu savu apgrozī-
bas gaitu, Arta, mēs šinī miesas veidā esam redzējušies,
un ar to pietiek, jeb varbūt — jūs man dosat vienu vie-

nīgu skūpstu, lūpas tuvāk jūtas nekā acis.»

«Jarmut Asmin,» Arta sacīja, «es jums šo skūpstu ne-

varu dot.»

«Kādēļ?»
«Bīstaties dievu naida. Mani ir citas lūpas skūpstīju-

šas un jūsējās — citas.»

«Kas man gar to daļas, cik jūs esat skūpstījusi!»
«Bet vai jūs nezināt, ka mīla ir ieslēgta tikai starp di-

viem skūpstiem. Starp to, kad divi uz mūžu satiekas, vai

arī, kad divi uz mūžu šķiras ...»
«Es to tā negribētu definēt.»

«Es arī nē,» izsaucās Arta. «Runāsim itin kaili mūsu ze-

mes izteiksmē: miesa pievelk miesu, un jūs, Jarmut As-

min, gribat mani skūpstīt kā miesu, bet varbūt jūs to tik

labi nezināt: sievietes, lūk, tuvāk ir bezgalības izjūtai; mēs
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skūpstīsimies tik tad, kad mēs atkal būsim zvaigznes.
Ardievu, Jarmut Asmin, es vēlos jūs atkal redzēt.»

Kad Asmins bija aizgājis, Artu pārņēma savādas jūtas.
Likās, it kā visa istabiņa būtu pieplūduši ar miglu, baigas
nojautas viņai uzmācās: vai tikai nebūs jāiet pretim jau-
nām ciešanām? Viņa taču bij labu gabalu ērkšķu ceja no-

staigājusi un vērtēja to tagad savā dvēselē kā likteņa
pārbaudījumu: caur sāpēm tikai atmostas dvēsele. «Aug-
stie dievi dod izjust visdziļākās sāpes un visaugstāko
prieku tiem, kurus viņi mīl.»

Viņa tagad bij pacelta laimes kalngalā, viņas mākslas

slava pieauga jo dienas jo vairāk, viņas cienītāji to ap-
bēra puķēm un sarīkoja vakariņas.

Tāpat arī advokāts Zemzarītis viņu tik dedzīgi pielū-

dza, ka aizrāva to līdzi kā vētra liesmu. Bet vai tā tomēr

bija īsta mīla? Vai viņa pati to īsti mīlēja?
Viņa atcerējās savas mīlas uz jauno virsnieku. Kādēļ

viņa to tik cietsirdīgi bij atstūmusi kā lielu noziedznieku?

Cita tam piedotu kā joku viņa aizraušanos. Viņš viņu tik

ļoti bij lūdzies. Viņi bija pazinušies vairāk nekā gadu,
pat ar velosipēdu viņš bij allaž izbraucis pie viņas, kad

tā bija lauku skolotāja, un visu priekšā viņi bij jau kā sa-

derināti. Te pa brīvlaiku viņai bija izdevies ašāk aiz-

braukt uz mājām Jelgavā, kur mita viņas vecāki. Viņa
gribēja to apmeklēt viņa dzīvoklī.

Visas durvis viņa lielajā dzīvoklī bija plaši atvērtas, jo
laiks bija karsts.

Lēni, uz pirkstgaliem, viņa bij zagusies cerībā viņu pār-
steigt. Bet kāds skats bij atklājies viņas acīm! Viņa at-

rada savu saderināto intīmā brīdī ar kādu citu sievieti.

Pārbijies ne vārda viņš nebij spējis izteikt, un tāpat
arī viņa sastingusi atkal tikpat lēni bij pazudusi, kā nā-

kusi.

Kaut gan tanī pašā dienā viņš bij skrējis viņas lūgties
vairāk reižu, viņa bij iebēgusi dārzā un noslēgusi aiz se-

vis vārtus. Viņš bija lūdzies viņas māti un izskaidrojis,
ka tā bijusi tikai kāda prostituētā. Bet Arta arī grimušā
sievietē ieraudzīja to pašu dziļi aizskarto un samīto sie-

vietību, kas katrā sievietes dvēselē iemīt.

Izmisis viņš arvien bij atkārtojis Jevgeņija Oņegina
traģiskos vārdus: «Un laime bij tik tuvu, tuvu,» — bet

vēlāk lieta bija kļuvusi vēl ļaunāka.
Viņš bij sācis žūpot, un kādā vakarā, kad pie viņa bij

ieradušies draugi un līdzi atveduši arī zināmo sievieti, tie
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tādu mājā atlaiduši pie mātes, kas bija nabaga rokpelne
un par meitas gaitām nekā nezināja.

Arta to bij dabūjusi zināt, un tas viņu bij ļoti satrie-

cis. Viņai bij žēl tikpat nabaga mātes, kā arī meitas.

Kādēļ Kuvalovs — tā sauca jauno virsnieku — saviem

draugiem bij atļāvis tā rīkoties ar sievieti, kuru viņš pats

bij izlietojis? To tagad visi mina zem kājām kā netīru lu-

patu. Vai māte to tādu bij ar sāpēm laidusi pasaulē, vai

arī viņa nebij bijusi tīra un balta?

Šī plaisa viņu ar Kuvalovu šķīra uz mūžu.

Artas aktīvai dabai tomēr nepietika ar žēlumu un līdz-

jūtību vien. Tanī brīdī viņā dzima apņemšanās cīnīties

par sievietes likteni. Ja arī viņa pati savas ciešanas būtu

pārlaidusi, citu ciešanas viņa nevarēja panest. «Es visām

pazemotām esmu māsa,» viņa izsaucās, «un gribu tās

modināt un par viņām atriebties!»

Viņa arī bij aizgājusi pie meitenes nelaimīgās mātes un

lūkojusi to apmierināt. Tāpat arī viņa pūlējās meiteni, kas

vēl bij gluži jauna, garīgi pacelt un sagādāja tai vietu.

«Tagad,» viņa nodomāja, «kur man vij laurus ap galvu,
mani neviens nenicinās, ka esmu bijusi tāda vīra sieva,

kas stādāma zemāk par šo meiteni: visu taču sedz liku-

mīga un svētīta laulība, bet pēc augstākās taisnības esmu

viņai līdzīga. Ak, manas visas nabaga māsas!»

Kad Arta bij pirmo reizi uzstājusies uz skatuves, viņa

publikā atkal bij pamanījusi Kuvalovu pilnā uniformā, un

visi bij sačukstējušies, kas tas par svešādu putnu te uz-

klīdis. Tas neprata pat latviski prasīt biļetes.
Viņš bij pat iedrošinājies pēc kādām dienām uzmeklēt

viņu viņas dzīvoklī, bet viņa to nebija pieņēmusi.
Viņa bija pagātni pilnīgi likvidējusi un gribēja visus

savus briestošos spēkus ziedot nākotnei. Tagad viņai bija
ierocis rokā, viņas māksla, bet arī tikai ierocis jeb, kā to

kāds bij teicis, tilts uz zvaigznēm.
Un viņa gribēja šīs nākotnes zvaigznes atdot cilvēcei

vai arī pēdējo vadīt turpu.
Par maz viņai bija skatuve vien, viņa domāja par cil-

vēces skatuvi. Kā stiprs cilvēks ar: centrifugālu pievilkša-
nas spēku sauļu un planētu sistēmā viņa gribēja apvienot
un no miglas izveidot ap sevi jaunus spīdekļus, lai caur

to pati gaišāki uzliesmotu un savu gaismu spētu izstarot

tumsā.
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Otra nodaļa

MAZA SALIŅA BANGAINĀ JŪRAS VIDŪ

Moto:

Mazā, sirmā kumeliņā
Jāj pa ceļu pasaciņa.

Tuvojās Ziemassvētki.

Artai bij maz darīšanas uz skatuves, jo pa svētkiem
deva tikai bērnu izrādes un pasaku lugas.

Kādas pāra mazas dziesmiņas tai būtu bijis jādzied,
bet viņa no tām atlūdzās, jo gribēja izbraukt.

Viņa iedomājās savus vecākus, kas dzīvoja netāli no

Rīgas vecajā, vēsturiskajā Jelgavā, kur arī viņas dzīves

vēsture bij norisinājusies.
Asaras iemirdzējās viņas acīs un palika tur karājoties

garajās skropstās kā spožas Ziemassvētku svecītes starp
tumšiem egļu zariem.

Ziemassvētki! Kuru gan nebūtu aizkustinājusi šī vārda

zvana skaņa, vai tam būtu pulciņš bērnu apkārt, kas spo-
žām actiņām gaida uz noslēpumiem un brīnumiem, vai

arī tik vien, ka tas vientulis sēdētu un atminētos, ka pats
bijis bērns.

Un «atmiņas taču ir vienīgā paradīze, no kuras mūs

nevar izdzīt neviens teists vai ateists».

Arta līdz ar saviem vecākiem bij dzīvojusi lielā, skaistā
lauku mājā un savā bērnībā tikusi ļoti izlutināta. Viņas
Ziemassvētki arī bija bijuši pilni tādu brīnumu un noslē-

pumu. Diemžēl agri viņu dzīve bij izmetusi ārā no šī sau-

lainā stūrīša un ierāvusi savās vētrās.

Agri viņa bij apmeklējusi skolas un pēc beigšanas bau-

dījusi vēl ārkārtēju izglītību pie kāda filologa, kas to mā-

cīja ne vien visās klasiskās zinātnēs, bet arī modernās

un, īsi sakot, atvēra tai plašu, jaunu pasauli. Tāpat viņai
bij izdevība bijusi iepazīties ar kādu vecu mūzikas sko-
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lotāju, ārzemnieku, kas pats bija bijis reiz slavenība, bet

pēc tam nogrimis dzīves padibenēs.
Savu pirmo bērnību, jau no deviņiem gadiem sākot, viņa

bij pavadījusi šī vecā skolotāja ģimenē. Tas bij agri no-

jautis viņas ārkārtējo talantu un vēlāk pielicis visas pū-
les, lai izkoptu viņas balsi, pēc kam tad vēl, kā jau mi-

nēts, zinātnisko un dailes izglītību tā bija guvusi no filo-

loga.
Pec tam notika viņas traģika: agrā precība, īsa, necie-

šama, riebīga laulība, tad visas dzīves sabrukums.

Viņai gan tas nozīmēja brīvību, bet vecākiem tas bija
sitiens, kas vairs nesadzīst.

Ar pēdējiem grašiem tie bij ieguvuši sev kādu nelielu

īpašumu Jelgavā; ģimene pastāvēja vēl bez Artas no

trim bērniem, kas bij audzināmi un laižami skolā. Arta

pati bij ieguvusi kādu mājskolotājas vietu kaut kur Vid-

zemē par mazu algu un pusi no tās arvien sūtīja savai

ģimenei, kas arvien dziļāk grima postā un parādos.
Sāpīgi viņai bij, ka tai bija jādzīvo šķirtai no savējiem.

viņa taču varēs saviem mīļajiem vairāk palīdzēt, un

viņas dvēseli pārņēma silts prieks, it kā viņa pati tiktu

apdāvināta un nebūtu apdāvinātāja.

Viņa gan vēl nebija saņēmusi mēneša algu, ko izmak-

sāja tikai mēneša beigās, bet kaut cik jau tā bij ietaupī-

jusi un neēdusi dažas pusdienas vai arī veikalos ietaisījusi
parādus, lai iznāktu kāda summiņa, ko iegādāt vajadzīgās
dāvanas.

Protams, ka viņa no saviem tuvākiem cienītājiem, Zem-

zarīša un Bermaņa, būtu tūdaļ dabūjusi, ko vien vēlas,
bet tās būtu jaunas saites, un viņai no tām riebās.

«Visu pret visu vai neko pret neko!» — tā bija viņas
devīze.

Puķes gan arvien pildīja viņas istabiņu, bet tās neva-

rēja pārvērst naudā.

Salasījusi kopā visus grašus, viņa iepirka par tiem da-

žas sīkas dāvanas un devās ar tām pie vecākiem.

Vēl pāra dienu trūka no svētkiem, un māmiņai bij vēl

viss jāapkopj un jātīra, bet Arta taisni tādēļ brauca turp

agrāk, lai palīdzētu. Viņa zināja, cik māmiņai klājas
grūti, jo nikns reumatisms bij pārņēmis viņas locekļus
un vilka kopā dzīslas.

Un tomēr tai bij jāapkopj pieci cilvēki un jāmazgā tiem

veļa. Turklāt arī dzīvoklis bij mitrs un sagādāja savu

tiesu sāpju.
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Arta bij atbraukusi pie saviem mīļajiem un līda klusi

iekšā kā uz kaķa pēdiņām.
Dzīvoklis pastāvēja no četrām nelielām istabiņām, pie

kam viena istabiņa tika izīrēta. Šoreiz tā bija tukša.

Viss nelielais namiņš gan piederēja vecākiem, bet tiem

atlika no īrēm tikai bada tiesa.

Arta negāja iekšā no ielas puses, bet pa ķēķa durvīm.

Pirmā istabiņā tai kūpēja pretī zili dūmi ar nejauku
tabakas smaku, un tur arī tētiņš gulēja gultā, sacēlis kā-

jas gaisā kā senāk, bet Arta viņu citādi nemaz nebij re-

dzējusi, un šis skats viņai bij tapis par dzīvu gleznu: Zevs

ietīts zilos Olimpa mākoņos.

Tētiņš bija ļoti nekustīgs, nez vai aiz nervu vai sirds

vājības, un, kad māmiņa bieži uz viņu bārās, viņš tai

neko neatbildēja, bet tikai klusi šņaukājās un allaž no-

slaucīja pa asarai.

Diezin ko viņš sapņoja zilajos dūmos? Sapnis ir taču

liela pasaule, lielāka par dzīvi, tikai to vajag piepildīt,
bet viņš uz to nebij likteņa aicināts.

Varbūt Arta? Kas to varēja paredzēt? Vismaz viņa sa-

vas ģimenes trūkumus un labumus nesa tālāk pēc iedzim-

tības likumiem.

Kaut tikai viņā nebūtu iemitusi šī mīkstā gļēvulība kā

apakšstrāva zem rakstura bravūras.

lenākot istabiņā un ieraugot tētiņu, zeltains smaidu
mākonītis pārlaidās viņai pār seju.

«Tētiņ!»
«Tu nu esi atbraukusi?»

«Vai, tētiņ, tev vairs nav labākas mahorkas, ko smēķēt?
Tāda nejauka smaka.»

«Man tur tas lesala Mārčus iedeva tādas stipras lauku

zālītes, kaut tikai nebūtu klāt šaujamais pulveris — viņš
tāds niķots.»

«še, tētiņ, drusku tabaciņai un baltam.»

Uzreiz pārvērtās tētiņa sejs, kā mākonis pēc lietus saulē,
un aši viņš piecēlās.

Bet te jau arī ienāca māmiņa un aši berza rokas, jo
bija nupat mazgājusi veļu.

«Meitiņ, manu mīļo zelta meitiņ!» Skūpsti un asaras

negribēja beigties.
Arta kaunējās jūtas izrādīt, viņa nekad neraudāja, kur

citi redz, lai tie arī būtu vistuvākie, bet viņas asaras rita

uz iekšpusi kā degošas dzirkstis.

Tikai mākslā atraisījās visas neraudātās asaras, un
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viņa tās meta ka skaņu raķetes sev apkārt dažādos izsta-

rojumos.
Artas balsi izdzirduši, pieskrēja arī mazākie bērni, brā-

lītis un māsiņa, kliegdami un gavilēdami, un viens otru

gribēdami pārspēt, izrādot savu mīlu lielajai māsai. Viņi
abi bij divpadsmit gadu veci un dvīnīši, Zigis un Smeldze.

Sacensībā tie drīz vien savā starpā sāka plūkties, un

tad bij izdevība arī trešajam iegūt vietu pie Artas un viņu
noskūpstīt; tas bij vecākais brālītis Marts, gadu piecpa-
dsmit vecs.

Bet tas vēl nebij viss. Arta juta, ka viņu kāds neganti
plēsa un rāva aiz svārkiem un centās kļūt uz augšu. Ak,
tas bija viņas vecais, pelēkais runcis! Tas, piekļuvis vi-

ņai klāt, bučoja viņu ar tik asu mēli uz vaiga it kā nažu

trinējs.
Nu bija visi kopā, kā mazs krūmu pudurītis, savijies sa-

vos ziedos un ērkšķos.
Šinī brīdī pat bēdu kalsnās rokas te nevarēja izplūkt

neviena zariņa, klusais laimes eņģelis te bij izgājis ista-

bai cauri un izvēdinājis to ar saviem platajiem spārniem.
Dzimtene, ģimene, lai cik grūti klātos dzīvē, tā ir svēt-

laimības sala bangojošas jūras vidū, un viņu pazīst tikai

tas, kas viņu zaudējis.
Pēc pirmām prieka šalkām sākās risinātais vārdu vir-

knējums un katra stāstījums. Pirmais bija temperamentī-
gais Zigis: viņš bij redzējis virves staigātāju, kas bij no-

staigājis pa virvi, izstieptu no baznīcas torņa uz domes

jumta galotni, un vēl grūdis ķerru sev priekšā.
Zigis lielījās, ka viņš to pašu varot, tikai demonstrē-

jums bij noticis tepat pie griestiem istabā, bet, protams,

viņš to spētu laukā tikpat labi.

«Bet kā tad tev izgāja?» Smeldze smējās. «Nebiji ne

soļus trīs pagājis, kad novēlies kā pupa un tagad vēl sūk-

sties par zilumiem.»

Zigis par to bij tā pārskaities, ka spēja tikai izteikt

noslēpumainus ciparus: «Divsimt sešas kvadrātpēdas...»
Skaits attiecās uz Smeldzes drusku padrukno augumu,

tas bija viņas vārīgākais punkts, un viņa tūdaļ saskaitās,
kad to pieminēja, jo ar to bij domātas zināmas aptīrīša-
nas mucas, ko izveda no pilsētas, apzīmētas ar šādu

ciparu.
Bet «strīdiņš nav allaž uz Jaunu» un sevišķi šoreiz nē,

kur māmiņa no virtuves ienesa kūpošo patvāri un nolika

uz galda. Viņa bija arī atnesusi no maiznieka lielāko gar-
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dumu, kāds viņai pašai garšoja, — sviesta rožumaizeš!

Arī tētiņš ienāca; varēja manīt, ka viņš bij steidzies

baudīt no baltā, un kuplais dūms, kas tagad virmoja no

viņa pīpes, smaržoja pavisam citādi.

Visi sasēda ap tējas galdiņu, un katram bij ko stāstīt.

Māmiņa jau no laikrakstiem zināja par savas meitas

slavas gaitu un stāstīja, ka sapņojusi savādu sapni: viņai

augusi rāceņu dobe, bet rāceņiem pašā vidū ziedējusi
kupla roze.

Zigis to tūdaļ bij izskaidrojis: «Mēs esam tie rāceņi, un

Arta mūsu vidū ir tā roze.»

Pret tādu sapņu iztulkojumu nebij ko iebilst, un Smel-

dzīte vijās ap lielo māsu un glaimoja: «Tu, māsiņ, esi

puķīte — rozīte, tu esi princesīte, tu esi gandrīz tik laba

kā es.»

Arta līdz ar citiem sirsnīgi smējās, tikai Smeldze pati
to nesaprata, jo kaut ko daiļāku un labāku par sevi tā

savā bērna prātā nevarēja iedomāties. Viņa patiesi bij
skaista meitenīte — zeltainām, dabiskām matu cirtām,
kas tai vijās ap galvu kā saules stari, un acis tai bija zi-

las kā neaizmirstelītes. Arī balsī bij kaut cik nomanāms,
ka tā līdzināsies māsas balsij, un ļaudis mēdza teikt: «Kad

tā izaugs, tad tā būs vai pārāka par lielo māsu.»

Vecākais brālītis, Marts, stāstīja par savu izgudrojumu,
ko bij sācis konstruēt. Viņš skolā bij pirmais matemāti-

ķis un, būdams vēl tik jauns, jau atradās beigu klasē. Ti-

kai diemžēl viņam pašam bij jāpelna skolas nauda un va-

karos tāli jāiet pasniegt privātstundas.
Pašam mācīties tam iznāca vēlu naktī, bieži līdz trim

četriem, pie kūpošas petrolejas lampas, un pie tam vēl

jāstrādā ar cirķeli pie smalkiem zīmējumiem.
Jaunība gan visu panes, bet viņam piemita viena ne-

laime, kas Augstkalnu ģimenei gandrīz bij iedzimta, tā

bij — vājas acis, un pie Marta un Smeldzes tas sevišķi

bij nomanāms.

Tēja nu bij padzerta, un māmiņa atgādājās, ka tai vēl

jāizmazgā vesela veļas baļļa un istabas jāuzpoš uz svēt-

kiem. Artu viņa ieguldīja savā gultā un, noglaudījusi
vēlreiz, teica, lai nu atpūšoties.

Arta tomēr bij citādās domās: viņa aši novilka savas

labās drēbes, ar kurām bij atbraukusi, uzmeklēja vecos

svārciņus, kas pie mātes bij palikuši, un rīkojās kaut ko

darīt.

Kad māte par to izbrīnījās, viņa teica, ka gribot pa jo-
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kam pamēģināt, vai protot vēl veļu mazgāt, jo senāk viņa
to bieži bij darījusi un mātei palīdzējusi.

«Vai, meitiņ,» māte izsaucās, «kā tu nu tagad mazgāsi

vēju, kur tu tik augsti stāvi godā!»
«Māmiņ, katrs darbs ir gods, arī visvienkāršākais, un,

ja darītājs to ar prieku dara, tad tas ir augsts gods.»
Mātei bij jāatļauj meitas griba, un tā ar visu nopietnību

stājās pie darba.

Veļas no pieciem cilvēkiem bij sakrājies daudz, un tā

bij ļoti savalkāta, jo nebija jau citas, ko pārmainīt. Se-

višķi tētiņa veļa bij jāvāra īpašā katlā.

Arta nebij savus spēkus zaudējusi. Ar lielu sparu tā

ņēmās veļu trīt un berzt, kamēr tā bij spoži balta un visa

baļļa īsā laikā izmazgāta.
Maza klizma gan bija, ka rokas no neparastā darba bij

noberztas asiņainas un sāka tulznot.

Bet nekas! letaukos vakarā ar kādu smēri — un būs

labi. Nejauši viņai ienāca prātā pamācība, ko viņai
bērnu dienās bij devusi kāda veca tante:

«Meitiņ, mēslus no rokām var nomazgāt, bet negodu
nekad.»

Viņa toreiz bij smējusies un tantei zobgalīgi prasījusi:
«Vai vienmēr jāmērcē rokas mēslos, lai būtu godīgs?»

Tagad viņa par to nezobojās. Visas mācības ir labas,
ko vecā, gan nemācītā, bet dziļi ētiskā paaudze bērniem

var dot. Tās ir — zelta karote, ko sasmelt putas no pro-

jām skrejošās dzīves straumes.

Kad smagākie darbi bij padarīti un viņas abas ar mā-

miņu visu uzposušas, sākās svētvakars.

Jau laikus māmiņa izņēma baltas galdsegas un sāka

apklāt galdiņus un kumodi. Istaba pieņēma savādi svi-

nīgu, kaut arī vecmodīgu izskatu.

Arta, segas ieraudzījusi, izsaucās: «Māmiņ, kur tu tās

ņēmi? Tās visas ir tās, ko es bērnībā un skolā ejot tam-

borēju!»
«Kā tu, meitiņ, domā, lai es šīs dārgās atmiņas būtu

iznīcinājusi! Es tās allaž pacilāju, noskūpstu un aprau-
dos.»

Jā, tur sējās un vijās baltie diedziņi cits caur citu, iz-

locīdamies gan puķītēs, gan zvaigznītēs. Artai acu priekšā
uznira vesela ainava — viņas bērnība. Tās bija baltās

sniega pulkstenītes, kas auga viņas dzimtenes mežiņā,
dzeltenie vidutiņi — debess atslēdziņas, ar kurām varot

atslēgt debesis.
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Jā! Bet atslēdziņas bij tagad pazudušas, nu jālūko, kā

arī bez atslēdziņām tikt debesīs, jo ellei viņa jau bij iz-

gājusi cauri.

Viņa apskatīja visas sīkās diegu actiņas, kuru bija tik

kupli čokuri kā baltie ceriņi tēva dārzā. Viss, itin viss

kjuva tik gaišs un dzīvs, ka pagātne šķita tagadne un

tagadne pagātne.
Arī pirmais medutiņš, ko tētiņš izņēma toreiz no bišu

stropiem, viņai jutās uz mēles un bišu dzeloņi, ko bij sa-

ņēmusi, tēvam stāvēdama blakām.

Bet sāpes tagad bij kļuvušas par saldumu un — sal-

dums par sāpēm. Viss pārejošais ir skaists un tādēļ
skaists, ka tas ir — pārejošs.

Ta nu reiz ir dzīves ironija! To katrs dabū izbaudīt.

Bet nu nāca idilles noslēgums — pati Ziemassvētku eg-

līte! Maziņa, vārga, ar tieviem zariem, par lētu naudu

pirkta, arī tā bij caur sniegiem un laikiem atbridusi īsām

kājiņām no tāliem bērnības mežiem.

Zaros ar aukliņām bij iesietas tievas, baltas svecītes,

raibas papīra lentītes un āboliņi, bet tā tomēr bij skais-

tāka par visām mirdzošām eglēm, kas dega lielos namos,

bagātnieku logos.
Arta sāka izkravāt dāvanas, ko bij nolēmusi katram dā-

vināt pēc viņa vēlēšanās.

Tētiņam krita mārciņa labas tabakas un kastīte ar la-

biem cigāriem, māmiņa dabūja melnu mežģīņu cepurīti,
vecākais brālītis Marts — mehānikas piederumus savai

konstruējamai mašīnai, Zigis — mazas harmonikas, ar

kurām varēja nospēlēt gabalus, ko bij noklausījies aiz sē-

tas, kur dārzā, kas piederēja Latviešu biedrībai, tā dēvētā

«Mēderna villā», spēlēja mūzikas kapela. Līdz šim viņš
tos visus bij nosvilpojis uz lūpām, bez cita mūzikas rīka,
un visu uztvēris ar labu dzirai. Sevišķi viņam bija pati-
kusi Eilenberga «Smēde mežā».

Māsiņai Smeldzītei bij nolemtas gaiši zilas lentes, gan

sienamas matos, gan ap kleitiņu. Pie zelta matiem taču

piederēja zilas lentes kā pie zelta mākoņiem zila debess —

tās bij jaunības krāsas. Vispēdīgi arī pelēkajam runcim

nāca dāvana — prāvs desas līkums, uz ko viņš bij gaidīt
gaidījis.

Visas šīs dāvanas tika pakārtas eglītē, līdz kamēr sve-

cītes nodeg. Tad Arta sēdās pie vecām, izskanējušām kla-

vierēm, tām pašām, ko viņa bij lietojusi, kad bij mācīju-



sies dziedat, un tad korī pacēlās visu balsis: «Klusa nakts!

Svēta nakts!»

Arī šī dziesmiņa bij tik veca, tik nodrāzta, tik, sacīt,

mietpilsoniska, bet te viņa pieņēma citu — jaunu nokrāsu.

Mazākie bērni dziedāja, katrs uz savu pusi vilkdami

meldiņu, māte iegrūda tēvam sānos: «Ko rūc kā dundurs

siena laikā, kad nevari pacelt balsi!»

Bet tad pacēlās Artas balss un visus pārklāja ar savu

maģiju.

Garāmgājēji ārpusē apstājās un sāka klausīties, bet

dziesma izbeidzās, svecītes izdzisa, un iestājās tumsa.

Ilgi visi klusēja un negribēja iedegt parasto lampas
uguni, tikai runcis sāka rīstīties, jo tas pirmais pa tumsu

bij noņēmis savu dāvanu un gandrīz lielo pusi apēdis,
Tās nu bij beigas īsajai dzīves idillei. «Diezin,» mā-

miņa sacīja, asaras slaucīdama, «vai nākošo gadu vairs

būsim visi kopā.»
Arta tomēr nebija sentimentāla. «Citādi arī nevarēja būt,»

viņa nopūtās. «Ātrāk, tikai ātrāk uz priekšu!» Viņas dzī-

ves temps bij molto vivace vai arī presto. Līdz ar Puš-

kinu viņa «mierā meklēja vētras un vētrās mieru».

Pāra dienas tā vēl pie vecākiem nosvinēja, tad devās

atpakaļ savā darbā uz Rīgu, kur patlaban šur tur pacēlās
vētras signāli.

Kā vilkšus vilka viņu turpu, tā sajuta: arī viņa tur būs

savā vietā, kaut arī vēl nezināja, kur un kā, bet viņa at-

cerējās vārdus:

Es nedrebu, es stāvu cieti,
Lai pretim nakts un šausmas trauci
Man dziji krūtīs gaismas rieti,
Mans ģēnijs atkal mani sauc!
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Trešā nodaļa

MĀKOŅI SABIEZĒ

Moto:

Ofēlija, ej klosteri!

Un, ja tu būtu tik balta kā sniegs,
Tu neizbēgsi no nomelnojumiem.

Šekspīrs

Arta atkal atradās savā vecajā darbā, Rīgā, un teātra

komisija, pirmo labo panākumu ierosināta, domāja atkal

par jaunu operu un sāka iestudēt tikko iznākušo, slaveno

skaņdarbu «Tosku».

Galvenā loma, protams, tika Artai.

Bet, pirms sākās izrādes, iekrita starpā kāda balle, kuru

ik gadus ap šādu laiku mēdza sarīkot labdarības dāmu

komiteja.
Artu uzaicināja nodziedāt dažas dziesmas, kurām se-

koja dzīvās bildes; ar to nobeidzās izrīkojuma pirmā daļa.
Otra daļa bij vakara balle. Tanī bij ieradusies visa Rī-

gas latviešu inteliģence no labā spārna. Zobgalīgā «Jaunā

Diena» to bij nokristījusi par «divpadsmit svētītām ģi-
menēm». Diemžēl šis salīdzinājums bij cēlies no inteli-

ģences pašas viņas orgānā «Baltais Vēstnesis». Tur kāds

pakalpīgs redaktors Kārkluvaidis bij pieminējis šīs ģime-
nes un pats apzīmējis tās par svētītām nezin par ko.

Varbūt tā bij nākošā latviešu muižniecība jeb pelēkie
baroni, par ko jau Fr. Veinberģis sapņoja.

Bet «Jaunā Diena» to tūdaļ bij uztvērusi un pienagloja
šo vārdu ar vēsturiskām naglām pie laikmeta sienas, tā-

pat kā tā veco, godīgo «Balto Vēstnesi» bij nokristījusi
par «Balto Vērsi».

Tas viņš bij un palika!
Artai caur šo izrīkojumu cēlās vienas bēdas, viņai va-

jadzēja kaut cik pieklājīgas balles kleitas, un par to nu
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viņai bus jāizdod saņemtā mēneša alga, vismaz laba daja
no tās.

Un taču viņai vajadzēja visnepieciešamākā sev, ko sa-

maksāt par dzīvokli un ēdienu. Un kur tad vēl kāds ma-

zums, kas bij jādod vecākiem!

Viņas cienītāji, kas biedrības zālē ielūdza to uz vakari-

ņām ar vīnu un saldumiem, nezināja, ka tā pa dienu ne-

bij ēdusi un kādreiz pat mēģinājumos uz skatuves paģība.
Teātra kostīmi viņai tagad, protams, bij grezni, bet tos

viņa nedrīkstēja lietot savām privātām vajadzībām.
Nepieciešamais tomēr bij jādara, un Olita Upeniece vi-

ņai palīdzēja.
Abas viņas nogāja veikalā un izmeklēja drēbi, pelnu

pelēku, caurspīdīgu etamīnu ar oranža krāsas taftu kā

apakšdrēbi, kas izcēlās sevišķi ar mazām ģipira iešūtām

rozetēm, kādas toreiz bija modē. Tāds pat oranžu zīds

slēdzās cieši ap kaklu, jo dekoltē toreiz nebija vēl modē.

Olita arī kleitu skaisti pašuva, un nu bij darīts.

Ja Arta bij cerējusi, ka tā par koncerta daju dabūs kaut

kādu atalgojumu, tad viņa bija stipri vīlusies. Labdarī-

bas dāmas domāja, ka viņas jau ar to Artu pagodina, ka

vispār ielūdz un ļauj tai dziedāt izrīkojumā.
Pašā ballē Arta jutās ļoti neomulīgi: kungi to apstāja,

vecākās dāmas atturējās. Ja teātra izrādēs kavalieri viņu

godināja, tad viņa to uzņēma kā pienācīgu tribūtu par

savu mākslu, bet te viņa atradās privātā sabiedrībā un

sāka sajust it kā plaisu starp kaut kādu konservatīvu

morāli un sevi.

Nekas jau sevišķs nebij noticies. Vai tas bij kāds no-

ziegums, ka viņa ļāva sevi godināt, ka viņai pasniedza
puķes, ka viņu ielūdza uz vakariņām un pavadīja uz mā-

jām?
Zāles kaktā sēdēja kāds pūlis padzīvojušu madāmu, kas

caur lornetēm nepārprotami meta skatus uz Artu un sav-

starpīgi sačukstējās.
«Mīlīši, mīlīši,» viena no viņām teica, tā, kas pēc sava

plašā miesas apmēra vien likās būt citu vadone, «redzat

nu, kā viņa ar kungiem vien sarunājas, ka nav nevienas

vecākas dāmas, kas viņu ņemtu apsardzībā.»
«Kas tad šī tāda ir?» otra dusmīgi izsaucās. «Atklīduši

šurpu, nezin no kurienes nākdama! Kas tā par ģimeni, no

kurienes viņa cēlusies? Vai viņu maz drīkstēja te ielaist?»

«Tas jau tikai tās dziedāšanas dēļ,» piemetināja trešā.

«Bet kādēļ tad viņu pēc tam vajadzēja ielūgt vēl ar
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goda karti ballē? Būtu tūdaļ pēc nodziedātām dziesmām

vākusies mājās.»
«Ak dievs! Ak dievs!» vaidēja ceturtā, jo sešas skaitā

viņas apmēram bija. «Ja tikai nu mēs nebūtu bezgalīgi

blamējušās.»
«Ak jā! Ak jā! Darīts ir darīts! Izlietu ūdeni nu vairs

nevar sasmelt. Bet nākošo reizi mums stipri uz to jālū-

kojas, ka mūsu labā sabiedrība netiktu mistrota ar nevē-

lamiem elementiem un ka tie tiktu sijāti laukā.»

«Drīz viņa arī būs savu dziesmu izdziedājusi, un tad

mēs būsim no viņas vaļā.»
«Tas būs ļoti viegli,» piebilda vēl sestā, kas nepacietīgi

mēģināja reižu reizēm sarunu pārtraukt, jo viņai bij vis-

plašākais materiāls. «Es gan ļoti labi zinu kādus datus

no viņas pagātnes, bet jūs jau neviena nelaižat pie vārda.

Es viņu uz vietas spētu iznīcināt!»

«Nu, nu, šaujat reiz vaļā savu lielgabalu!»
«Nu tad uzklausāt, manas mīļās. Vispirms es jums saku,

un to es droši varu apzvērēt, — viņa nemaz nav jaun-
kundze, par kādu viņa še uzdodas, bet precēta sieva!»

«Vai dieviņ! Tādu nekaunību!» izsaucās visas.

«Un pie tam vēl ne lāgā šķirtene! Vīrs nevarējis izturēt

ar viņu un labāk visu metis un aizbraucis uz Ameriku.»

«Lūk, kas nāk gaismā!» izsaucās visas korī.

«Bet tas vēl nav viss,» turpināja plašo materiālu zinā-

tāja. «Es zinu vēl vairāk: kad vīru, krietnu, godīgu vīru,

viņa bija padzinuši, tad aizgājusi uz pilsētu un kļuvusi
kādam krievam — iedomājieties, krievam un ne pašu cil-

vēkam, kāds tatāru kņazs tas bijis, velns viņu sazina! —

par mīļāko un tad vēl aizstāvējusi vai pat sagājušies ar

kādu atklātu meitu!»

«Dievs, esi žēlīgs!» koris iesaucās. «Vai viņa nebūtu

uz vietas ārā metama, ja tas būtu tiesa?»

«Tiesa! Tiesa! Lai dievs mani soda! Man pašai meitas

aug.»

«Kas tās ielūgumu kārtis izsūtīja?» sāka viena caur

otru jautāt un savā starpā strīdēties, un viena vēla vainu

uz otru.

Pa tām starpām bij pienākusi kāda jauna, glīta mei-

tenīte pie savas mātes tanī pašā pūlī un aizgrābta sacīja:
«Māmiņ, māmiņ! Es esmu tik laimīga, es dabūju ar to

jauno mākslinieci Artu sarunāties; man viņa tik loti patīk,

viņa_ bij tik mīļa pret mani. Ak, kaut es dienās mazdrusciņ
varētu tapt kā viņa! Es viņu dievinu!»
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«Ak tu, nekrietnā meitene! Nu tu redzēsi, ko tu mājās
dabūsi; tu skrej šai palaidnei pakaļ!»

«Kā?» jaunā meitenīte prasīja. «Bet mēs, jaunās, vi-

sas esam par viņu sajūsminātas. Kādēļ es viena nedrīk-

stētu viņai tuvoties?»

«Te nu jūs redzat,» māte iesaucās, «kādus augļus mūsu

labsirdība un padevība nes! Tikko viņa parādās sabied-

rībā, viņa mūsu jaunatni samaitā.»

Meitene aizgāja, klusi raudādama, un vecās dāmas ap-

spriedās savā starpā, kas nu būtu darāms, lai tiktu atkal

ievests miers un kārtība.

Arta pa tām starpām dejoja, kaut gan viņu nospieda
kāda smaga, neapzināma sajūta.

Dejas pauzēs viņa tiešām nezināja, kur palikt. Zemzarī-

tis ar saviem diviem draugiem — Reinfeldu un Birku —

viņu aicināja pie sava galda iedzert šampanieti un atpūs-
ties. Reinfelds uzdevās par ģimenes tēvu un teicās Artu

ņemt savā apsardzībā, kaut gan Arta nemaz nesaprata,
kādēļ viņai kaut kādas apsardzības vajadzīgs, jo viņa
līdz šim savu dzīves ceļu bij staigājusi viena pati un drī-

zāk citus apsargājusi nekā uzreiz likusi sevi apsargāt.
Un kam tad īsti?

Nepiedodami viņai tomēr vēlāk likās, ka Zemzarītis, kas

taču bij tik kaislīgs viņas pielūdzējs, pieļāva šo nekrietno

joku ar viņu. Bet advokāts Reinfelds arī bij tanīs gados
jeb vismaz kā tāds izskatījās, ka viņu par tādu varēja
noturēt. Trešais no kompānijas, advokāta palīgs Birks,
nekā nesacīja un labāk iedzēra.

Viņu galdam apkārt lidoja farmācijas maģistrs Berma-

nis un likās visu novērojam vērīgiem skatieniem.

Artai kļuva arvienu neomulīgāk, viņa piecēlās un gri-
bēja doties uz mājām.

Tūlīt Zemzarītis līdz ar viņu piecēlās, lai viņu pavadītu.
Bija arī diezgan vēls, jo pulkstenis rādīja ap četriem

uz rīta pusi, un māsas Upenieces bij jau aizgājušas, ne-

prasīdamas, vai Arta tiks iekšā pa vārtiem vai netiks.

Tā tad nu Arta bij puslīdz atstāta pat no savām tuvā-

kām draudzenēm, un viņa pati vēl situāciju gluži neap-

jauta.
Mehāniski viņa sekoja Zemzarītim, kas viņu pavadīja

uz mājām.
Piebraukuši pie māju vārtiem Elizabetes ielā N° 26 un

izkāpuši no važoņa, viņi to atlaida. Artai nu diemžēl ne-

bij atslēgas.
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Sals bij ļoti stiprs, jo sala ap divdesmit grādu. Vārti

bij aizslēgti, un sargs nebij ne tuvu, ne tāli sasaucams,

laikam aiz liela sala kaut kur ievilcies savās cisās.

Kas nu Artai atlikās ko darīt sava plāna apģerbiņā un

balles kurpītēs?
Zemzarītis uzaicināja Artu braukt viņam līdzi uz viņa

dzīvokli iedzert glāzi tējas un sasildīties.

Arta vēl brīdi vilcinājās: vienatnē? Nakti ar šo kaislīgo
vīrieti? Nē! Labāk nosalt! Bet kas tad viņai bij ko zaudēt?

Vai viņa bij septiņpadsmit gadus veca meitene, kas gaida
uz svētu laulību, lai tā paliktu par vīra privātīpašumu un

ar to nodrošinātu viņa dzīvi un radītu leģitīmus bērnus?

Atkal šis mocošais jautājums, kas viņu neatstāja nevienu

brīdi.

Ar niknu rūgtumu viņa lauzās starp jaunām un vecām

atziņām. Viņa taču bij vīra sieva bijusi, pret kuru viņa

nesajuta ne mazākās tieksmes, un nu uzreiz šī muļķīgā
kautrība pret vīrieti, kas viņai bija vairāk nekā simpātisks.

Mīla? Kas ir mīla? Tumšs, neizprotams jēdziens. Viņai

jau viens otrs bij paticis, Kuvalovs, tagad Zemzarītis,

viņa cieta līdzi ar cietējiem, bet tādu lidojumu starp de-

besīm un zemi viņa nepazina.
«Labi. Brauksim!» viņa atteica Zemzarītim. «Nav jau

man kur palikt.»
Pēdējais līksmi aizskrēja dabūt kamanas, un abi aiz-

brauca uz viņa eleganto dzīvokli.

Tur bij tik silti, tik omulīgi. Zemzarītis iededzināja vi-

sus uguņus, pazvanīja kalponei, lai aši steidz uzvārīt pat-
vārī tēju, un tad sāka noģērbt Artai virsdrēbes. Viņa stā-

vēja vēl istabas vidū kā sastingusi, un asaras tai nema-

not lija no acīm.

Viņš tai novilka mētelīti, noņēma cepurīti, nosēdināja
dīvānā, paņēma viņas sastingušās rokas un pūta siltu

dvašu un apkopa to kā bērnu.

Drīz parādījās patvāris ar uzkožamiem. Kalpone uz

kunga mājienu pazuda.
Vai varbūt viņa bij jau nomācīta tā darīt? Vai jau

daudz viešņas šādā veidā te nakti bij pārlaidušas?
Un Arta tagad par glāzi tējas un sasildīšanos te nu

būtu līdzi ieskaitāma?

Varbūt citādos apstākļos un citā reizē viņa būtu citādi

jutusi, bet tagad viņa juta sevi bezgala pazemotu, un

rūgti viņa sacīja:
«Te nu es esmu jūsu rokās. Darāt ar mani, ko gribat.»
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Viņš nometās pie viņas ceļos, skūpstīja viņas rokas,

kājas, muti, bet viņa bij it kā sastingusi. Vai šis vīrietis

nemaz nejuta, ka viņa, dodamās viņa apsardzībā, bij caur

to neaizskarama?

Zemzarīša jūtas pret Artu bij tikai viņa temperamenta

liesmojums, kurā viņš pats sevi izteica caur sievieti kā

mediju, tā nebija tas trešais veids, kas sakausē abus kopā
un atraisa viņu produktīvās enerģijas.

Arī mīlai ir savs veids, kas ir pats par sevi: kā uguns
tā spēj ne vien degt, bet starot un izplatīt ap sevi gaismu.

Intuitīvi Arta šinī brīdī izjuta skaidrāk kā nekad, ka

caur Zemzarīti viņa garīgi nepacelsies, bet pavadīs tikai

dažus baudu brīžus un pēc tiem jutīsies varbūt vēl vairāk

pazemota — un tad tai pietrūks spēka.
Asinīs virmoja uguns, bet prāts sastinga ledū. Līdz šim

viņa sevi pati bij atmetusi savas nelaimīgās pagātnes dēļ,
bet nu pirmoreiz pašā bezdibens malā viņai uzplauka kā

puķe viņas pašapziņa.
Ar varu viņa izrāvās no Zemzarīša rokām un meklēja

pēc virsdrēbēm, lai viena labāk dotos nakti un salā ārā

nekā paliktu šinī svelmē, kas nebij vairāk nekas kā raķetu
mīla.

Bet te aiz loga ārpusē kāds spēcīgi klauvēja un rāva

zvanu aiz durvīm.

Artai bij nepatīkami, ka kāds viņu varētu sastapt tik

vēlu vai tik agri vīrieša dzīvoklī vienu. Viņa aizslēpās aiz

gardīnēm, lai varētu nepamanīta iziet ārā.

Arī Zemzarītis bija pietrūcies un gāja pats atvērt dur-

vis, jo kalponi bij aizraidījis gulēt.
Bet tuvu un tāli aiz durvīm uz ielas neviens nebij re-

dzams.

Atgriezies istabā, viņš to Artai pateica un lūdza viņu
palikt, kamēr gaisma ausīšot un kādu važoni sadzīšot.

No jauna viņš tai tuvojās ar savu mīlu un gribēja tai

ar varu virsdrēbes noģērbt.
«Vai tad tiešām jūs neredzat, cik neizsakāmi es jūs

mīlu?»

«Es redzu, bet ar to man nepietiek.»
Zemzarītis gribēja ko sacīt, varbūt kādu izšķirošu vārdu,

bet atkal atskanēja tas pats spēcīgais klaudziens pie loga
slēģiem, un atkal rāva kāds zvanu.

No jauna Zemzarītis izgāja ārā lūkoties pēc savādā

traucētāja, bet atkal nevienai Vai tā nebij kāda savāda

joku luga? Kā to izskaidrot?
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Artai ienāca prātā no jaunības leģenda par glābējiem
eņģeļiem, kas sarga no bezdibeņiem, kuros patlaban bērns

taisās krist. Bet viņa sen nebij vairs bērns, un glābējs
eņģelis viņa bij sev pati.

Lai nu kā — šis mīlas skats, lai nu tas būtu izvērties

komēdijā vai traģēdijā, bija beigts. Spožais liesmu uguns

bij apslāpēts, un ārā arī jau ausa gaisma.
Arta saģērbusies nogaidīja, un Zemzarītis pa tām star-

pām gāja ārā lūkoties pēc važoņa. Drīz arī tāds piebrauca
pie durvīm. Zemzarītis gribēja Artu pavadīt, bet viņa tam

atteica, likās, ka starp abiem bij izcēlusies kāda nere-

dzama siena.

Vismaz viņa Zemzarītim tik daudz atjāva kā samaksāt

važonim līdz mājām.
Kad viņa piebrauca pie saviem vārtiem, tie bija jau vaļā,

un viņa uzkāpa pa trepēm savā dzīvoklī. Māsas Upenie-
ces vēl gulēja, nokusušas no balles, bet bija jau nomodā,
kad Arta klusi ielīda.

Izcēlās viņu starpā strīds, un Arta pārmeta, ka tās viņu
bij atstājušas vienu, būtu vismaz viņai iedevušas vārtu at-

slēgu. Viņas atkal teica, ka negribējušas tai tuvoties, kur

viņa sēdējusi, kavalieru ielenkta, un domājušas, ka to vē-

lāk pavadīšot un naktssargs tai atslēgšot vārtus. Sav-

starpīgie strīdiņi nobeidzās tomēr ar miera kafiju.
Olita, kurai piemita ass skats, novēroja, ka Arta izska-

tījās tāda savāda.

«Nu tev atkal tādas acis, kas skatās uz iekšu.»

«Tev var gan būt taisnība, ka skatos uz iekšu. Mani

dvēseles logi ir gaišāki nekā acu logi.»
«Un ko tad tu esi ieraudzījusi?»
«Pati sevi.»

«To tu saki tik svinīgi, it kā atradusi Ameriku!»

«Varbūt arī to.»

«Un tik noslēpumaini tu runā kā senā burve Pītija, sē-

dēdama uz svētā trijkāja, zilās miglās ietīstīta! Kas tad

īsti noticies? Vai esi samīlējusies? Citādi es to nevaru

izskaidrot.»

«Ne samīlējusies, bet izmīlējusies laukā!»
«Na nu!» Olita teica. «Vai tev mīlētāju trūkst, visi tevi

ielenc kā bites ziedoņpuķi. Izvēle tev ir, nepalaid laiku

garām.»
«Es negribu noliegt, ka meklēju ceļu uz sevi caur mīlu,

un nu es piedzīvoju, ka tas ir maldu ceļš.»
«Preci jebkuru un esi laimīga.»
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«Kāda tā laime ir? Vai ik dienas nepiedzīvo, ka sievie-

tes, kas atdod savas cēlākās jūtas, tiek taisni pazemotas,
zem kājām mītas?»

«Kad tikai var kopā godīgi sadzīvot, ko tad vairāk?»

«Ko vairāk? Daudz, daudz vairāki Es ticēju, ka caur

divu kopdzīvi varētu sasniegt to, ko viens pats nespēj.
Viens, piemēram, redz, ko otrs nav ievērojis, viens dzird,
ko otrs nav dzirdējis. Tā skaņas saskan kopā un top par

akordu, viens pats var gan būt meldija, bet tai trūkst

harmonizējuma. Kā izdzenāts putns tā vaid un deldz, un

nevar atrast savu ceju atpakaļ.»
«Tu topi traģiska, tur vajag būt kam notikušam. Jūs abi

ar Zemzarīti taču esat tik tuvi?»

«Bijām varbūt, tagad neesam. Kas mūs vistuvāk sa-

veda kopā, atgrūda mūs vistālāk nost.»

«Ko tad viņš tev nodarījis?» prasīja Olita gandrīz iz-

bijusies.
«Es viņam uzticējos, braucu viņam līdzi nakts laikā uz

viņa dzīvokli, un tur, taisni tur viņam vajadzēja būt

tik smalkjūtīgam un manu uzticību cienīt.»

«Kas par tuvu iet ugunij, tas pats vainīgs, ka viņu aiz-

dedzina.»

«Nerunā taču tā, Olita! Ja mīla ir uguns, pat debess

uguns, tā prometejiskā dievības dzirksts, zemē nonesta,
tad tā taču nav sadegšanai, bet lai starotu un dotu

gaismu. Es jau varētu ar saviem jutekļiem gāzties šinī

ugunskurā un uzreiz sadegt, bet es gribu pie viņas atkust,

atdzīvoties, sasildīties, es jūtos kā svešiniece, nākusi no

tālām polāra zemēm. Tagad es zinu, ka man pie šī uguns-
kura nav palikšana, ka man atkal jāmaldās naktī un salā

pa līku loču ceļiem un krustceļiem un ka neviena roka

man nestiepsies pretim, ka manai mesiāniskai dvēselei jā-

atpestī sevi pašai vai jāiet bojā.»
«Ja tu neņem to pretim, kas tev tiek dots, tad tu pati

esi vainīga un pati kal savu likteni.»

«Tas nākotnes sievietēm būs jādara, kamēr viņas at-

raisīsies no līdzšinējā uzskata, ka vīrietis ir vienīgais
viņu likteņa kalējs.»

«Un ko tad tie vīrieši pa to starpu lai dara?»

«Arī tiem būs jāpārveidojas.»
«Pamēģini tikai to kādam sacīt,» teica Olita, «tie jāj

visi uz augsta zirga.»
«Nu, tad tiem būs galva drusku jānoliec, kad tie gribēs

pa vārtiem tikt iekšā.»
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«Ak, tās visas ir tikai tukšas runas! Labi, ka tiek reiz

pie miera; es vairāk nevēlos kā krietnu vīru un savu labu

saimniecību. Tā skatuves grīda un atklātība publikas
priekšā ir kā pavasara ledus, kas viegli var ielūzt, kad pa

to staigā. Tu vēl šīs dzīves ēnas puses nepazīsti ar visām

intrigām.»
«To es varu iedomāties,» teica Arta. «Bet visai dzīvei

ir vēl lielākas ēnas puses. Tikai viena nojauta manī ir...»

«Nu? Kas nu atkal?»

«Man šķiet, ka aiz visas tās tumsas reiz spīdēs liela,

apžilbinoša gaisma. Tikai mēs to nepiedzīvosim. Mēs

esam pārejas cilvēki, mēs esam ceļš, ne mērķis.»
«No kurienes tev nākusi šī gudrība?»
«Augs sūc sulas pats no savas saknes, bet vajag arī no

ārpuses nākt saulei, vējam un lietum, spēku kopdarbībai.»
«Lai dievs dod, ka tev tā saule un vējš nāktu; bet ta-

gad nu laiks celties, iedzersim kāliju, man jāiet uz mē-

ģinājumu.»
Olita cēlās pirmā un modināja arī jaunāko māsu.

«Ak, es nupat tik jauki sapņoju!» dvesa puspamiegam
jaunā Marlēna. «Es staigāju pa brīnumskaistu dārzu, tur

ziedēja rozes, bet, tikko es liecos kādu noplūkt, tās aizlai-

dās man no rokas. Ja tu nebūtu mani cēlusi, es būtu var-

būt kādu noplūkusi.»
«Kafija ir labāka nekā rozes! Celies vien, citādi tā pa-

liks auksta.»

Marlēna bij no dabas apdāvināta ar ļoti smalkiem ner-

viem, tā izjuta daudz ko iepriekš un uztvēra no tāles. Ti-

kai viņa bij tik noslēgta sevī, ka neko neizteica, ja kas

viņai izlikās svarīgāks un liktenīgs.
Kad viņas bij piecēlušās un iegāja otrā istabā, par lielu

brīnumu tās ieraudzīja uz galda lielu rožu koku un dzel-

tenmaizes kriņģeli ar klāt pieliktu vēstuli.

Pēdējā bij adresēta Artai, un to rakstīja Bermanis.

Viņš gan pirms tai novēlēja laimes, jo viņai bij taisni šo-

dien dzimšanas diena, ko viņa pati bij gluži piemirsusi,
bet tad nāca tāda suta, ka viņām lasot bij jāapsēžas.

Izrādījās, ka Bermanis bij tas bijis, kas Artai ar Zem-

zarīti bij sekojis un pie logu slēģiem dauzījies, un zvanu

raustījis. Viņš teica tai, ka nu viņa esot pazudusi un viņš
esot tas labais daimons, kas viņu vēl pēdējā brīdī gribē-
jis glābt. Tad pēc visa tā vēl sekoja kāda rīme, jo Ber-

manis ļoti mīlēja rīmēt pantus, sevišķi uz visādām dzim-

šanas dienām, un bij apdziedājis visas svētītās divpadsmit
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ģimenes. Beigu beigās viņš tomēr vēl ielūdzās uz pēc-

pusdienas kafiju.
«Ak tu dieviņ!» izsaucās Olita. «Ja Bermanis par ko

iekaisies, tad viņš nevar valdīties un kā lokomotīve izlaiž

tvaikus uz ārpusi. Drīz to zinās visa biedrība, un tu būsi

blamēta.»

«Un vēl tads resns dairnons!» piebilda Marlēna.

«Varbūt kafija viņu apmierinās,» smējās Arta.

«Līdz tam laikam viņš visur būs apskrējis un savas

jaunās ziņas izkratījis. Ja viņam kaut kas iekšā,» sacīja
Olita, «tad viņš to nevar nosargāt tāpat kā maisu, pilnu
ar blusām.»

«Bet viņš taču man vēlēja labu, viņš bij tas, kas mani

izvilka no tumsas un ataicināja šurpu.»

«Viņš var būt tikpat labs kā nelabs un kā mēness tev

uzgriezt tumšo pusi. Uz viņu arī tad nevar palaisties, kad

viņš labi domā.»

«Bet vai tad es pati nekas neesmu?» izsaucās Arta.

«Vai viņš mani kā mījais dieviņš sestā dienā radījis? Vai

es pati uz sava talanta nemaz nevaru palaisties?»
«Piemini, ko es tev sacīju par plāno pavasara ledu. Neej

par tālu, tu vari ielūzt,» biedināja vēl Olita.

Viņas, padzērušas kafiju, aizgāja katra savā darbā:

Arta un Olita uz mēģinājumiem un Marlēna uz dziedā-

šanas stundu.

Ap pusdienas laiku atkal visas saradās kopā un, patu-
rējušas pusdienu, nolikās drusciņ atpūsties, jo pret va-

karu bij gaidāms bargais viesis jeb «resnais dairnons».

Olita arī ap to laiku svinīgi klāja galdu, salika traukus

un rožu koku nostādīja vidū.

Nebij arī ne drusku jāgaida, kad spēcīgi klauvieni at-

skanēja pie durvīm, tādi paši kā pagājušo nakti pie Zem-

zarīša logu slēģiem, un Arta tīri vai nodrebēja.
Ar sviedienu Bermanis iesviedās iekšā un aši nometa

virsdrēbes.

Nebija nekāds bargums saskatāms viņa sejā, bet tas,
tukls un apaļš, priecīgi smaidīja, rokas berzēdams. Va-

rēja redzēt, ka viņš tiešām visu, kas tam iekšā, jeb savu

blusu maisu bij izkratījis un tagad sākās viņa gaitas svi-

nīgā puse.
Lai savu labvēlību vēl papildinātu, viņš bij atnesis līdzi

pudeli laba vīna, un nu visi sasēda ap galdu.
Arta tam pateicās par dāvanām, kas viņu ļoti pārstei-
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ņas dzimšanas dienu.

«Redzat nu,» viņš teica un kratīja pirkstu, «es daudz

ko zinu un visu ievēroju. Turpmāk man būs jāuzlūko jūs

stingrāk. Jūs man kā jauns kumeļš nespersat vis kāju
pār ilksi pāri.»

«Nu, tad es jūs pašus no ratiem izsviedīšu, ja nu jūs
reiz gribat mani jūgā jūgt,» zobojoši atbildēja Arta.

«Nu, nu, ar laiku visus var pieradināt, gan arī jūs tap-
sat rāma un godīga.»

«Ir tādi, kurus nevar pieradināt: vai tekošam ūdenim

var likt, lai stāv, un skrejošam putnam, lai nelaižas? Viens

var pārvērsties par purvu, un otram jāapgriež spārni.
Bet kāds labums no tā var būt? Katram taču jāatļauj tapt,
kas viņš savā būtē jau ir.»

«Gan jau, gan jau,» viņš mierināja. «Nāks laiks, nāks

padoms.»
«Kāds padoms?»
«Jūs uzskatīsat pasauli citādām acīm.»

«Vai jūsu acīm? Un vai padoms būs jūsu padoms?»
«Es negribu ar jums tielēties,» viņš atvainojās, negri-

bēdams tikt ārā no omulības. Turklāt viņam vēl bija cits

nolūks: viņš izvilka no kabatas garu loksni papīra, ap-
rakstītu pantiem, kas bija viņa paša sacerēti, un turklāt

bija arī mēģinājumi tos komponēt.
Olitai vajadzēja tos celt priekšā un Artai dziedāt. Mar-

lēnai bija kompozīcijas uz klavierēm jāpavada.
Bermanis ļoti mīlēja mākslas un gribēja pats tanīs de-

bitēt, kaut gan šāda veida darbi bija ne pirmie kucēni,
kas jāslīcina.

Olita darīja, ko spēja, ar deklamācijām, un Arta dzie-

dāja klavieru pavadījumā, ka vai mēle sapinās, bet Ber-

manis rūca līdzi ar tik svētlaimīgu izskatu, ka neviens

negribēja viņam šo laimi laupīt.
Beidzot taču vēl piedevām bij jādod arī kas cits nekā

pašu austa mūzika vien, un Arta nodziedāja uz Bermaņa
vēlēšanos «Pēdējo rozi».

Tas nu viss kopā bij tik saskanīgi un skaisti, ka Berma-

nis aplaimots aizgāja labi vēlu.
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Ceturtā nodaļa

VĒTRAS SIGNĀLI

Moto:

Tas jaunais laiks,
Kas šalkās trīs,
Tas nonāks, ja ļaudis
To nevedīs.

Raini*

Artas dienas ritēja tālāk, dienas, kas augsti pacēla,
dienas, kas dziļi nosvēra to uz leju, tīri kā laika šūpotnēs.

Kas ir viena atsevišķa cilvēka dzīve? Tūkstoš sākumi

bez beigām, beigas bez sākuma, tūkstoš nejaušību, bet

šīs nejaušības kopā top par likteni, un, ja daudz tādu

likteņu savijas, tad tik vērojam, ka visu dzīvi, ņemot
laikmeta virzienos un vēsturiskās kustībās, valda noteikts,

negrozāms likums. Tikai formas un veidi ir dažādi.

Arta varbūt nekad nebūtu uz Rīgu nākusi, viņas daba

nebija piemērota tādai šaurai, aprobežotai dzīvei, kāda

norisinājās vienā biedrības namā un nedaudzās dzīvākās

ielās, un tāpat arī nedaudzās turīgās ģimenēs un viņu
laikrakstos.

Vai tā bij tā lielā jūra, par kuru viņa bij sapņojusi?
Protams, viņai bija liels talants, viņa bij ar savu ārieni

un visu būtni pievilcīga sieviete, un viņai bij daudz cie-

nītāju, bet vai kaut kurai citai viņas vietā tāpat nebūtu

bijis, varbūt vēl vairāk?

Tikko viņa bij kāju spērusi šinī aprobežotā dzīvē, jau
ap viņu vijās visādas valodas, protams, tikai slepenos čuk-

stos vien, bet tās satinās kopā kā kamols. Zināms bij kļu-
vis viņas nakts brauciens ar Zemzarīti, un tas nu bij īstais

pieturas punkts.
Labās jeb svētītās ģimenēs viņu vairs neielūdza, tām

savas meitas un dēli bij jāsargā, lai netiktu samaitāti,
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lai šī svešiniece, kas jau no sākuma bij modinājusi ne-

uzticību, bet nu ar pēdējo gadījumu bij īsti parādījusi, kas

viņa ir, tos nepavestu. Dziedāt viņa jau dziedāja, un pub-
lika arī nāca kā agrāk, bet iestājies bij kaut kāds attāli-

nājums un saltums.

Cienītāji, kas viņu ielenca varbūt vairāk kā senāk, ar

mazām niansēm uz viņu sāka skatīties drusku citādi.

Tā, piemēram, Džungļu Klāvs, kas sen jau bij precēts
vīrs, kādu vakaru, kad bij vēlu pēc mēģinājuma, viņai

tuvojās un teica:

«Vai nu šoreiz man būs tā laime jūs pavadīt?»

«Kādēļ nē, pateicos,» atbildēja Arta. «Man diemžēl liela

suņa nav, kas mani pavadītu, bet, ja jūs gribat drusku

paši izvingrināties, tad lūdzu — veselība ir laime.»

Esplanāde, pa kuru Artai bij jāiet, toreiz bij kails lau-

kums un diezgan bīstama vientuļai sievietei naktī pa to

staigāt.

Kādēļ viņu lai nepavadītu vīrietis? Vai tā nebija vien-

kārša pieklājība pret katru sievieti? Vai tas nebij pat pie-
nākums pret viņu, kas bij izcila persona un sabiedrībai

atdeva visus savus spēkus?
Kas tā par laimi bij, to Džungļu Klāvs gan otrreiz ne-

vēlējās piedzīvot.
Nebija arī ārpuse vien, kas pieņēma citādu nokrāsu, arī

viņa pati bij tapusi citāda.

Pirmais prieka skurbums bij pārgājis, un viņa kļuva
lepna, vēsa, atturīga, pat rūgta.

Ja kāds tagad viņai tuvojās, tad tas bij tikpat kā aso

nātru pudurim. Katru glaimu tā atraidīja ar asprātīgu
izzobojumu.

Ja kāds viņu gribēja pavadīt uz mājām, tad viņa to

nosauca par lāču vadātāju, kam vairāk jābīstas no ve-

damā. Pie tam viņa rādīja ari mazu revolveri, ko nēsāja
līdzi kabatā.

Viss tik aši iegūtais, viss spožums Artai izlikās kā

gluda zivs, kas, no ūdens izvilkta, tai no rokas atsprūk
ūdenī atkal atpakaļ.

Nejaušība vai liktenis viņu kā vilnis nesa pretim jau-
niem krastiem.

Rīgas Latviešu biedrībā sākās tā dēvētie jautājumu va-

kari. Tur tika noturēti viens vai divi priekšlasījumi un

vēlāk katrs varēja pieteikties pie debatēm.

Vienā tādā vakarā ari ieradās Arta ar Olitu. Temats,
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ko iztirzāja, bija sievietes tikums un kā biedinošs piemērs
jeb pretstats — netikums.

Cik augsti cildināja tur tās mātes meitenes, kas, izsar-

gātas no visiem dzīves vējiem, audzinātas labās manie-

rēs, arvien parādījās, pavadītas no mātēm vai citām goda
personām sabiedrībā un ballēs, līdz tika izprecinātas un

tādi pārņemtas vīra apsardzībā vai īpašumā. Tā bij šķīs-
tība un nevainība!

Citas, kas agri izstumtas no dzimtas ligzdas un pakļau-
tas visādām nejaušībām, neņēma vērā. Ar tām drīkstēja
apieties, kā gribēja, tikumības žogs nebija aizlikts priekšā.

Artai sāka vārīties asinis dzīslās, un degošas asaras sa-

skrēja viņai acīs.

Viņa piecēlās un pieteicās pie vārda.

Aiz pārsteiguma visi stiepa kaklus un sastinga. Pirmo

reizi sieviete runās no katedras? Kam tad viņai, lielai

māksliniecei, bija jājaucas iekšā tādās lietās, par kurām

tikai varēja spriest vīrieši? Viņas uzdevums bij tīra māk-

sla, dziedāt uz skatuves, ne runāt. Kāda ekstravagance!
Visiem kļuva viņas žēl, katrs jutās it kā vainīgs viņas
priekšā. Varbūt tas bija bijis uzbāzīgs? Varbūt kaut !:ā

apbēdinājis?
Ja tikai nu viņa nepaģībtu, ja tikai runa nesamežģītos

un tādā veidā neizblamētos, tad jau viņi paši arī būtu

līdzvainīgi, ka tie pielaiduši runāt.

Arta no visa tā nekā nejuta.
Drošiem, elastīgiem soļiem viņa uzkāpa uz katedras.

Noskatoties uz pilno zāli un izbrīnu pilnām sejām, tie visi

viņai izlikās kā materiāls, kuru tā gribēja apstarot ar

gaismu vai arī mest viņā degošas ogles, lai tos aizdedzi-

nātu un kaut arī pati līdzi sadegtu.
Tas bij garīgs ugunsgrēks.
Kādēļ uguni sauca par grēku? Vai tādēļ, ka Prometejs,

gaismas tēvs, to bfj dieviem nozadzis un nonesis zemē?

Šāda dievu uguns arī bij iekritusi viņas dvēselē, un vi-

ņas grēks bij, ka tā gribēja nograut vecu un nākt ar jau-
niem uzskatiem.

Vispirms šie uzskati neietilpa vispārības rāmjos, tie

bija izdestilēti no viņas sāpju un rūgtuma pilnās dzīves,
bet dzīve nesastāv no pārdzīvojumiem vien, kuras gala
mērķis ir kaps. Bet viņai pārdzīvojums bij tapis par at-

ziņu, un atziņa ir reizē tālākatziņa; neviena atziņa nestāv

uz vietas sacietējusi, bet ir mūžīgs dialektisks process.

«Kas ir īsti tikums?» viņa vispirms jautāja. «No priekš-
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nesuma, kas tika sniegts, tikuma jēdziens ir tikai sievie-

tēm, vīriešiem tāda tikuma nemaz nav, būtu pat smiek-

līgi runāt par jaunekli, kas tiktu sargāts un glabāts, un

katrā izpriecā goda vakts pavadīts.
Kas ir netikums? Arī šo jēdzienu piemēro tikai sievie-

tēm. Netikumīga vīrieša nemaz nav. Neviens sabiedrībā

nenosodīs vīrieti, ja tas būtu aizskāris kādu sievieti.

Tāpat arī viss tikums un netikums ir gumijas stiepule,
kas pāri gadu simteņiem ir stiepta arvien citādā veidā.»

Arta bija laba vēstures pazinēja un attēloja, kā šis jē-
dziens saprasts dažādos laikmetos, no savas pagātnes
sākot.

Visi sāka brīnīties par viņas aizrautīgo, dedzīgo runu,

īstenībā tā bij patiesība, bet kādēļ to vajadzēja atklāt?

Un vēl tādai mutei, no kuras kā princesei pasakā bija
birušas puķes, bet tagad bira degošas ogles.

Arta pārgāja uz tagadni un tēloja sieviešu stāvokli. Ni-

cīgi viņa izsacījās par «svētīto dzimtu sievietēm» un dē-

vēja tās par lellēm bez pašu gribas un noteikšanas, un

atzina tikai tās, kas ar savu darbu, lai arī tas būtu vis-

rupjākais, pašas izlauzušas sev ceļu un līdz ar to kļuvu-
šas patstāvīgas un nolēmējas par savu dzīvi.

Patiesu cieņu, viņa uzsvēra, un ievērību pelnot tikai pē-
dējās, un dabas, kā arī vēstures likums prasot, lai tās

tiktu līdzvērtīgi ieskaitītas ar vīriešiem. Un, ja pēdējie
nezinot un savā konservatīvā pārkaļķojumā to nespējot
saprast, tad viņus varot tikai uzskatīt par tāli pakaļpali-
kušiem kultūrā.

Vēl tālāk gāja viņas iznīcinošais spriedums par vīrie-

šiem. Tagad no pasaku princeses mutes nebira vairs ne

puķes, ne degošas ogles, bet lēļi un krupji, kurus viņa
meta uz klausītājiem.

Viņa visu vainu uzvēla vīriešiem, ka viņi esot tie, kas

sievietes padarījuši pirms par netiklēm un tad izstūmuši

no sabiedrības sevišķos namos kā spitālīgas.
Tādi nami, ieskaitot pat oficiālās kafejnīcas un nakts-

lokālus, taču vienīgi esot vīriešiem kā viņu kultūras zieds.

Ja visus šādus lokālus nograutu un to vietā uzceltu darba

namus, kas trūcīgiem dotu darbu un apgādi, tad neval-

dītu trūkums un visāda nelietīga izšķērdība un netiklība.

Beidzot viņa vēl, it kā zvanīdama nākotnes zvanu, slu-

dināja, ka nākšot laiki, kad sagrūšot mūri, kas ieslēdzot

tā dēvēto sievietību, un tad sievietes, tiklab kā vīrieši sē-

dēšot uz viena skolas sola un baudīšot vienlīdzīgu izglī-
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tību, un strādāšot to pašu darbu, kaut gan tikai zemākā

pakāpē un ar mazāku atalgojumu, un tikšot arī cienītas,
un tas varbūt notikšot drīzi, bet ilgi, vēl Joti ilgi būšot

jāgaida, ka vīrieši vairs neatsavināšot sev zināmo sie-

viešu šķiru, ar kurām tie apejoties kā ar cigaretēm, no

kurām uzvelk pāra kuplu dūmu un tad nomet dzirksti

zemē un samin kājām.
Lai apdomājot, ka arī viņu mātes esot sievietes, un pa-

zemināt sievieti ir tikpat kā pazemināt savu māti, jo kat-

rai sievietei no dabas ir svēts uzdevums būt mātei, lai tā

nestu pasaulē bērnus vai citas vērtības. Katra sieviete ir

mater dolorosa ar septiņiem šķēpiem sirdī.

Viņa bij visu teikusi un noslaucīja sviedrus no karstās

pieres, kā maratona skrējējs, nonācis pirmais pie mērķa.

Viņa juta, ka bij devusi un atvērusi visu savu dvēseli,

un tā bij tik dziļa kā aka, kurā dienu var saredzēt zvaig-
znes.

Notika, ko nevarēja'sagaidīt: visa zāle tai aplaudēja,
kur viņa taču uz tiem bij metusi vārdus, smagus kā ak-

meņus.

Bet klausītājiem nekrita svarā, ko viņa runāja, bet te

sieviete parādīja sevi jaunā gaismā, kā žilbinošā serpen-

tīnā.

Un tad viņas daiļskanīgā balss, kas runā vibrēja un

raudāja kā Havajas ģitāra.
Arta no jauna bij ieguvusi stāvokli, viņa nu tagad tika

uzskatīta kā nebēdnis bērns — enfant terrlble
—,

kam

daudz ko varēja piedot.
Arī komisijas kungi, kas pirmoreiz, viņai ienākot, bij

piecēlušies un sirsnīgi sasveicinājušies un vēlāk bij pali-
kuši sēžam un pacilājuši tikai vienu daļu no sēžamās vie-

tas, tagad atkal traucās kājās pa vecam paradumam, kad

viņa ienāca.

Bermanis priecīgi berzēja rokas un teica: «Redzat nu,
kas par sievieti! Tas tikai ir velna skuķis!»

Artai pašai viņš piekodināja, lai nu tik turoties cieti,
lai tādas runas nesadzirdot tie jaunstrāvnieki, tad tie sāk-

šot viņu vilkt uz savu pusi, lai labāk tai mājai, kur dru-

kājot to ķengu laikrakstu «Jaunā Diena», ejot ar lielu

līkumu garām, tā ka nevienu no viņiem nesastaptu.
Arta sevī pasmējās. Viņa ļoti labi saprata savu taga-

dējo stāvokli.
Ar savu uzstāšanos viņa gan bija visus apmulsinājusi,

un neviens to nebija ņēmis par pilnu, bet vēlāk tie atjēg-
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Viena lieta bij skaidra: pār pagātnes Rubikonu viņa bij
pārkāpusi pāri, tur vairs atpakaļ ceļa nebij, kaut gan viņa

nezināja, ko tagad iesākt un darīt.

Vai varbūt pa vecam pieņemt atkal skolotājas vietu?

Liela prieka tur gan nebija, bet viņa taču varēja tur pie-
derēt pati sev un sevi tālāk attīstīt, tur viņai atlika arī

savs brītiņš nodoties sapņiem un, kā citkārt dievei Diānai,

jājot baltu alni, klejot pa fantāzijas zaļajiem mežiem.

Līdz sezonas beigām viņa, protams, bij ar kontraktu

saistīta pie teātra, bet repertuārā uzņemtā opera «Toska»

tik lēni virzījās uz priekšu, ka Artai tagad atlika daudz

laika sev pašai.

Bij gandrīz jādomā, ka tā nemaz neiznāks, jo nebij sa-

dabūjami vajadzīgie spēki, ne arī dārgie izdevumi insce-

nēšanai.

Arī Bermanis savu tiesu nebija tā iejūsmināts kā pirmo

reizi, kad izrādīja «Salomi».

Ja viņš labi padomāja, tad veltīgs risks būtu bijis ar

saviem līdzekļiem veicināt izrādi. Arta izrādījās pret viņu

nepateicīga, viņa necienīja pietiekoši ne viņa sacerētos

pantus, ne viņu pašu un gandrīz nemaz vairs nebij sasto-

pama mājās, kaut gan viņš tādai prombūtnei neticēja un

saprata, ka tā tikai liedzās viņu pieņemt. Turklāt viņš
kaut kā bij dabūjis zināt, ka viņam iedota palama «res-

nais dairnons», un par to viņš neganti noskaitās.

«Lūk, tādas ir sievietes!»

Viņš tagad arī nodevās vairāk savam veikalam un maz

apmeklēja teātra komisiju. Tur viņš bij bijis vienīgais dzī-

vais gars, tie citi visi tur sēdēja kā rindā salikti svina

zaldāti. Kad vienu gāž, visi apkrīt.
Arta par saviem plāniem nevienam neko nestāstīja.

Viņa bij nodomājusi nākošo vasaru pavadīt jūrmalā, jo
jūru viņa neizsakāmi mīlēja, tas bij lieluma elements, rad-

niecīgs viņas dvēselei, un tā arī iedvesīs viņai jaunus
spēkus, jaunus nodomus.
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Piektā nodaļa

JAUNIE PIONIERI

Moto:

VV'ir wollen hier auf Erden schon
Das Himmelreich errichten.

Hein c

(Mēs gribam še virs zemes

jau uzcelt debesis.)

Kamēr vecajai paaudzei bij piemetusies konservātisma

skleroze un uzaudzis dvēseles speķis, tikmēr uznira un

veidojās pa dažām attālām malām jaunā paaudze, braši

zēni, debešķīgi pārgalvji, kā «bruņinieki pret velnu un

nāvi» uz Dīrera gleznas koka griezumā.

Tie bij tik pilni nedarbu kā pērkonmākonis ar zibe-

ņiem. Kā senāk jaunie argonauti, tie ar spārnotu kuģi
devās purpura jūrā meklēt zelta ādu kā jauna ideāla sim-

bolu.

Bet pirms tie gribēja nograut visu vecu un kā ar asu

ieroci rīkojās ar savu spalvu; tie mērca to sērā un žultī un

nesaudzēja nevienu svaidītu galvu, un «divpadsmit svētī-

tās ģimenes» bij īsti viņu medību mērķis, kā irbju pulciņš
pavasarī.

Pat vissvētākais tiem nebija svēts; tie grāva vecās pa-

rašas, tikumus, tradīcijas, ģimeni un pat reliģiju.

Saskaņā ar viņu haotisko darbību bija arī viņu ārējais
izskats un apģērbs: cepure uz vienas auss, papiross mu-

tes kaktā, svārks pa pusei vai arī šķībi aizpogāts, bikses

nošjukušas, noskrambātiem galiem un zābaki cauri, pa
kuriem pirksti rēgojās ārā tikpat izaicinoši kā viņu ska-

tieni uz pretimnācējiem pa ielām.

Un, ja kādam arī uzgadījās jauns uzvalks vai zābaki,
tad tas ņēma to ieplēst vai tīšām sagrieza.



86

Tomēr šis izaicinošais bohēmiskais ārējais tērps un sa-

plīsušie zābaki bij staigājuši kultūras ceļu.
Pa lielākai daļai tie visi bij studentu pulciņi, kas krasi

atšķīrās no vecākām korporācijām, skolnieki un skolnieces

no pēdējām klasēm. Visi viņi nāca no inteliģences, bij
saimnieku dēli un meitas.

Viņu tēvi un mātes tādam virzienam, kādam nodevās

bērni, nekādā ziņā nepiekrita un atrāva bieži tiem visus

līdzekļus. Tādēļ viņiem arī pašiem bij jāpelna sev uzturs

un skolas nauda.

lenākumu avots un reizē garīgais centrs viņiem bij
«Jaunā Diena», par kuras redaktoru bij uzaicināts Jar-

muts Asmins, kas priekš savas iestāšanās vēl bij aizbrau-

cis uz ārzemēm.

Līdzšinējais jaunā orgāna virziens bij tikai negatīvs
un kritisks, bet šī kritika vērsās vairāk pret lokāliem ap-

stākļiem un sevišķi pret veco «māmuļu», kā tie bij iesau-

kuši Rīgas Latviešu biedrību.

Bet šai kritikai bij citāds raksturs, nekā parasti kriti-

kām mēdz būt no pašu tautas viedokļa, tai bij noteikts

eiropisks raksturs.

Sevišķi uz grauda ņēma vecos «māmuļas» dižvīrus, un

nebeidzamu smieklu priekšmets bija biedrības muzejs.
Diemžēl pēdējais arī bij neuzmanīgs un bij pielaidis

dažus rupjus misēkļus. Tā, piemēram, tas ar lielām pū-
lēm un izdevumiem bij atvedis kādu lielu akmeni, ko tas

no etnogrāfiskā viedokļa bij saskatījis par senatnes rūnu

akmeni, bet kas diemžēl izrādījās par vienkāršu lauku

akmeni. Etnogrāfijas telpās to nevarēja ievietot, bet atpa-

kaļvešana būtu bijusi savienota ar lieliem izdevumiem. Tā

nu akmens gulēja ieejas koridorā, un, kas pakrēslī nāca,
tas pār viņu krita un nodauzīja locekļus.

Vai tas nu nebij īstais piedauzīšanās akmens, pār kuru

varēja krist visa vecā paaudze? Bet biedrības kungi maz

ņēma vērā, ka viņi paši sev, tā sakot, bruģēja ceļu uz

bojā eju.
Jo stiprāk tiem «Jaunā Diena» uzbruka, jo vairāk tie

turējās grūstošās ēkas pakšķos.
Kad akmens izrādījās par nederīgu, tā vietā atrada

vēsturiskā Indriķa bikšu pogu, kas diemžēl bija tikpat ap-
šaubāma.

Vakaru sapulcēs noturēja priekšlasījumus, ka jāatgrie-
žas pie visām vecuvecākām parašām, jāēd tautiski ēdieni

un jābrauc ar nekaltiem riteņiem, tāpat arī jāceļ augšā
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vecie dievi, kas gan bij grūti sameklējami, jo neviens viņu
vārdus neatcerējās.

Bet ari te radās glābējs īstā laikā, un kāds Graudiņš
līdz ar Džungļu Klāvu bij safabricējuši jaunus dievu

vārdus, pieturēdamies pa lielākai daļai pie leišu mitolo-

ģijas.
Arī pats veco orgāns, tā dēvētais «Baltais Vērsis», bij

izrādījis valodu neprašanu. Krievu valodu, kas toreiz bij
obligatoriska, tas neprata, un, kad gadījās runāt par

Leonardo da Vinči gleznu «Svētās vakariņas», tad tas

muldēja par kaut kādu «Slepeno veceni», ko da Vinči uz-

gleznojis. Līdzīgi arī «CajībHbie tulkoja par «sāls

svecītēm».

Var iedomāties, kādus smieklus šie kuriozi sacēla jau-
najā paaudzē.

«Jaunās Dienas» feļetonā parādījās zīmējumi, kā «Sle-

penā vecene» brauc «nekaltos ratos» ar sāls svecītēm ro-

kās. Tāpat arī nelaimīgais piedauzīšanās jeb rūnu akmens

rēgojās lasītāju acu priekšā.
Ilustrācijas pavadīja dažādi pantiņi, piemēram, žīdu

žargonā:

Un tā Indrik bikse poge
Ar nav sviežame pa loge.

Vai arī:

Un ar to Kļaviņa naudu

Var nopirkt tik Graudiņa graudu.

Pēdējie panti zīmējās uz Džungļu Klāva caurkritušo

lugu «Nauda», ko jau Zilmanis veikli izzobojis.
Arta līdz šim šos pamfletus nebij lasījusi, ne arī tiem

piegriezusi vērību, kaut gan ļaudis par tiem daudz ru-

nāja un smējās, jo pēc vecas parašas ļaudis arvien turas

tanī pusē, kur jāsmejas.

Bet te kādu dienu notika kaut kas negaidīts.
Arta, citiem mājās neesot, uz stipra klauviena pie dur-

vīm tās atvēra, domādama, ka tas attiecas uz māsām

Upeniecēm, bet izrādījās, ka nācējs bij kāds jauns cilvēks

un taisni griezās pie viņas.
Pie vecās Latviešu biedrības tas nepiederēja, jo tur viņa

visus pazina, un šis cilvēks izlikās pavisam svešāds.

Ar sparu viņš nosvieda vienā kaktā savu cepuri un uz

grīdas bozi un vienkārši pateica:
«Te nu es esmu.»
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«Bet, lūdzu, kas jūs tāds esat?» prasīja Arta, gandrīz
sabijusies.

«Vai tad jūs nekā nezināt par manu priekšlikumu trīs-

desmitā augustā vecajā Latviešu biedrībā Jelgavā?»
«Es dzirdēju gan, bet man nebij izdevības turpu aiz-

braukt. Mani nebūt neinteresē vecās biedrības dažādi iz-

rīkojumi. Es tos pazīstu no agrākiem laikiem.»

«Nu, tad jūs esat nožēlojama un kulturāli palikusi pa-

kaļ. Es turēju priekšlasījumu, kas sagāza visus vecos pa-
matus.»

«Kaut ko tamlīdzīgu esmu gan dzirdējusi. Bet esmu

ziņkārīga, kas jūs īsti esat, kad saucaties par vecās pa-

saules sagāzēju?»
«Cik smieklīgi, ka jūs nezināt to vārdu, kas tagad visu

mutē labā vai ļaunā nozīmē — tāpat kā jūsu kā dziedā-

tājas!»

«Lūdzu, jūsu vārdu, un kāda dalība man ar jums?»
«Nu, tad zināt: es esmu Žanis Ansons, tas pats, kas tu-

rēja priekšlasījumu par latviešu literatūru.» Viņš izvilka

mazu brošūriņu un pasniedza to Artai. Tur bij smalki,

kaligrāfiskā rokrakstā atzīmēts dāvinājums «Viņai vie-

nīgai pār visām» un šillera panti no lugas «Vallenšteins»:

«Nacht mufi es sein, wo deine Sterne leuchten.» (Kur ta-

vas zvaigznes spīd, tur jābūt naktij.)
Un it kā tālāku komentāru viņš piemetināja:
«Nedomājat, ka jūs mani ar to savaldzinājāt, ka jūs

esat skaista sieviete, — tādu ir daudz; ka esat brīnišķa
dziedātāja ar ārkārtēju talantu, arī ar to nebūt nē, bet

man gadījās būt kādā «māmuļas» jautājumu vakarā, kur

jūs, pirmā sieviete, iedrošinājāties teikt vārdu par sievie-

tes tiesībām. Un, lūk, par to es jūs cienu, ka gribētu skūp-
stīt jūsu drēbju vīles.»

Patlaban bij nemanot pārnākusi māksliniece Olita Upe-
nieee.

«Kas tad te notiek?» viņa smiedamās jautāja.
«Nekas vairāk,» Žanis Ansons pieceldamies atbildēja,

«ka es visām daiļām dāmām maksāju tribūtu, un arī jūs
esat tā, kuru es uz skatuves tik bieži apbrīnoju. Arī jūs
es gribētu piegriezt sieviešu emancipācijai, kas arī pie
mums sākusies. Vēl, protams, mums tādu sieviešu būs

maz, un tās būs kā ķviešu graudi jālasa ārā no sabiedrī-

bas pelavām, bet jūs taču piebiedrosaties savai draudze-

nei, kas vakar teica pirmo vārdu šinī virzienā?»

Jautājoši Olita paskatījās uz Artu, un pēdējā arī iepa-
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zlstināja viņu ar Ansonu, kurš tālāk paskaidroja, ka viņš
esot Maskavas students un līdz ar citiem pārbraucis at-

vaļinājumā.
Olita uzaicināja viņu apsēsties un apjautājās par Mas-

kavas apstākļiem.
«Tur tik ir skuķi!» Ansons lielīja. «Sevišķi divas latvie-

tes — tās nogriezušas matus īsus, uzlikušas brilles un ar

studentiem kopā sēd, papirosus vilkdamās, pa tā dēvētām

«alus bodīm».»

«Vai tad šādas ārišķības pieder pie nopietna, dziļa jau-
tājuma?» prasīja Arta.

«Tā dara visas krievu studentes, un tas ir moderni.»

Arta iedomājās, ka arī viņa gadus trijus atpakaļ bija
nogriezusi matus, gan ne emancipācijas dēļ, bet tie vi-

ņai bij sākuši izkrist no kaļķota ūdens; tagad tie viņai
atkal bij atauguši gari, un viņa nepavisam tos negribēja
nogriezt. Arī brilles viņa nevarēja ieredzēt, kaut gan vi-

ņai acis nebija stipras, jo bērnībā bij gulējusi šarlaku.

Ansons stāstīja tālāk par divām «varonīgajām» latvie-

tēm, kas lasījušas Dostojevska romānu «Noziegums un

sods» un mēģinājušas to izvest dzīvē.
Viena no viņām dzīvojusi pie kādas bagātas krievu

muižnieces — vecenes kā biedrene un priekšā lasītāja.
Abas tās ar draudzeni norunājušas tāpat darīt kā Dosto-

jevska romānā un veceni nožņaugt, lai to vēlāk aplaupītu.
Viņas tai uzmetušas spilvenu uz mutes un nospiedušas

gultā, bet vecene bijusi stiprāka, nekā viņas domājušas,
un sākusi neganti kliegt, caur ko viss izjucis.

«Un kas notika ar tām meitām?» prasīja Olita izbiju-
sies un ziņkārīga.

«Nu, viņas tika vieglāk vaļā, nekā bija domājams. Zi-

nāt,» Ansons sacīja, «tagad visa Krievija piesātināta ar

liberālām idejām, un tiesneši arī bij liberāli. Viņas tika

atzītas kā nenormālas un pēc pusgada atlaistas brīvā.

Vienu no viņām tūliņ pēc tam apprecēja kāds bagāts poju

muižnieks, kas tolaik arī Maskavā studēja, un viņa ar to

aizbrauca uz Poliju. Otra, tagad te pārbraukusi Latvijā,
turas drusku paklusi.»

«Finis coronat opus!» izsaucās Arta. «Tad ļūs domājat,
ka mums tāpat būtu jādara un beigās jāapprecas ar kādu

poļu vai krievu muižnieku?»

«To es nesaku, es tikai gribēju jums tēiot laika atmo-

sfēru, kas spiestin spiež uz aktivitāti. Lasāt taču jaunāko
literatūru — Dostojevski, Ibsenu, Zolā, Hau- tmani, Zū-
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dermani un Nīcši — «veco tāfeļu salauzēju» —, un jums
atvērsies jauna pasaule.»

Arta atzinās, ka bija lasījusi tikai vienu Zūdermaņa
«Dzimteni» un tās varone Magda viņai bija devusi stipru
ierosinājumu uz pašattīstību.

Viņa atzina, ka tā tiešām jauna pasaule, bet ka tās grā-
matas bez pasūtījuma no ārzemēm nebij dabūjamas un ka

viņai šimbrīžam neesot tik daudz līdzekļu pie rokas.

«Nekas jums nav jāpasūta,» iesaucās Ansons. ««Jaunās

Dienas» redaktoram ir plaša bibliotēka, kur atrodas vi-

sas jaunākās grāmatas. Mēs tās visi ņemam un lasām. Es

jums atnesīšu, ko vien gribat.»
Artai tāds solījums tiešām likās kā izslāpušam veldzi-

nošs malks, un viņa to ar prieku pieņēma.
«Tikai redaktoram Asmina kungam būtu jāzina, ka es

viņa grāmatas lietoju.»
«Nekas viņam nav jāzina, mēs katrs ņemam, ko gribam,

un, ja kaut ko neatdodam, arī nav nekāda nelaime.»

«Bet tas ir ļoti nekorekti!» iesaucās Arta.

«Ak, cik jūs vēl naiva un diezgan vecmodīga!» smējās
Ansons.

«Mēs dzīvojam kopēju dzīvi jeb, kā Heine dzied, «Zwei

Polen und eine Laus». Mēs arī ņemam no Asmina skapja
drēbes un valkājam tās, ja kādam kas trūkst. Un mums

arvien trūkst. Mēs, jaunie studenti, esam tāpat kā senie

romiešu zaldāti, kas pazīstami ar «omnia mea mecum

porto». Un, ja gribat visu ainu kopā, mēs apdzīvojam viņa

dzīvokli, kad pa brīvdienām Rīgā sabraucam, un liekam

kājas uz galda tik garas, cik vien tās ir. Tur nu reiz ir

mūsu centrāle un arī mūsu centrālais naudas maks.»

«Ta ir savāda iestāde, laikam nevienas nav tik ērtas,»

smējās Arta.

«Jums arī vajadzētu ar tādu iepazīties. Pagaidāt, kad

pārbrauks Asmina māsa no ārzemēm, tā jums atvērs jaunu
pasauli.»

«Pie šīs jaunās pasaules labierīcēm, kādas jūs man iz-

tēlojat, es gan nepiedalīšos, bet par apsolītām grāmatām
es būtu pateicīga, ja Asmina kungs man tās aizdotu iz-

lasīšanai.»

Viņa piecēlās, dodama zīmi, lai arī viesis dotos projām.
«Bet jūs varēsat dabūt arī citādas grāmatas, tādas, zi-

nāt, kas pavisam aizliegtas.»
«Kā tad jūs pie tādām tikāt?»

Ansons meta skatu visapkārt, jo Olita bija pastarpām
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nemanot atstājusi istabu, un Arta ar Ansonu atradās

vieni.

«Tās atveda slepeni no ārzemēm Asmins.»

«Vai Asmina kungs jau pārbraucis?» prasīja Arta, slēp-
dama savu uzbudinājumu.

«Jā, vakar vakarā.»

«Bet kā tad viņš paspējis pārvest tādas grāmatas, kas

aizliegtas? Kā viņš uz robežas ticis cauri?»

«Mums tur sava prakse. Viņš licis iztaisīt čemodānus

ar divkāršiem dibeniem vai arī gluži vienkārši stājies sa-

karā ar konduktoriem, devis labas dzeramnaudas, brau-

cis pirmajā klasē kā lepns kungs, un tad jau muitā gan-
drīz ceļa somās neskatās.»

«Tas tomēr ir ļoti bīstami,» Arta purināja galvu.
«Un kaut arī!» Ansons izsaucās. «Tā šūpoties vienmēr

briesmās — tas kāpina cilvēka enerģiju, dod neapzinā-
mus spēkus. Ja krītam, tad zinām, par ko. Ko līdz tāda

vienmuļa dzīve, kur cilvēks kā ēzelis nes uzliktās nastas

un dabū vēl cirtienus ar pātagu.»
«Jūs runājat teorijā, bet izbaudījuši to vēl neviens ne-

esat.»

«Viens no mūsējiem jau divus gadus sēd cietumā.»

«Kur tad?»

«Tanī pašā Maskavā.»

«Kā viņu sauc?»

«Tas ir Ernsts Rolavs.»

«Un par to jūs man nekā nestāstījāt, kamēr tās divas

noziedzīgās sievietes jūs man iztēlojāt par varonēm!

Ernsts Rolavs,» viņa iekaisusi teica, «to vārdu es sirdī

ierakstīšu, jo cienāms ir katrs, kas cieš par kādu ideju,
sava laba nemeklēdams, bet, ja jūs man gribat iestāstīt,
ka tās divas meitas būtu kāds piemērs vai arī pie jūsu

organizācijas piederīgas, tad es nekad tur nepiedalīšos.»
«Redzat, tagad ir uzplūdu laiks, viss jaucas ar dubļiem

un vētrām, un sauli, kā jau ziedonī!»

«Bet man tiešām vairāk nav laika.» Arta atraidīdama

no jauna piecēlās. «Es jūsu centienus nepazīstu, un šim-

brīžam mūsu uzskati ļoti šķiras.»
Artas dzīvē iestājās jauns posms. Asmins viņai sūtīja

caur Ansonu veselas kaudzes grāmatu. Tās bij gan literā-

riskas vien, bet piesātinātas tā laika eiropiskām idejām.
Viņai acis dega, bet tā bija atziņas uguns, kas viņās

kvēloja kā senāk Bībeles mītos ērkšķu krūms, kas dega
un tomēr nesadega, — tā bij svēta uguns.



92

Vēl viņa nezināja, kuriem dieviem lai upuri iededzinātu,
bet vispirms viņai taču pašai sevi jāpazīst, sevi no jauna
jāpapildina.

Vecie pamati viņai nemanot drupa zem kājām. Mīla?

To viņa galīgi bij likvidējusi. Zemzarītis no viņas atrā-

vās, kad pēdējo kārti bij izspēlējis un — paspēlējis.
Vēl vienā ballē tie bij satikušies, un viņš viņu līdz ar

draudzenēm atkal bij ielūdzis uz vakariņām. Viņa acis

dega atkal tajos pašos zibinošos uguņos, bet šoreiz Artā

tas nemodināja ne mazākās pretjūtas. Sirdī bij kaut kas

pārciests, un tagad iestājies klusums kā kapsētā. Mīlas

nāvi to varēja dēvēt, tāpat kā Vāgners Tristāna un Izol-

des traģēdiju.
Arta brīnījās pati, kādēj viņa kjuvusi tik bezjūtīga. Vai

viņa no jauna mīlēja? Nē. Ar Jarmutu gan viņai bij bi-

jusi interesanta saruna, bet vairāk arī nē. Bermanis nāca

šad un tad ar savām pašsacerētām dzejām un kompozī-
cijām. Tās attiecās uz ģimeņu vakariem, sudrabkāzām un

iesvētāmām meitenēm, tā ka Artai viņš sāka galīgi ap-

nikt, un Bermanis arī pats juta, ka viņa viņam bij kju-
vusi par nekustīgu ūdeni, kaut gan viņu arvien vēl pie-
vilka baltās ūdens rozes, kas sedza viņu draudzības staig-

nāju.
Māksla? «Salomi» izrādīja vēl bieži, un arvien vēl tā

pildīja teātri, bet ar jauniestudējamo operu neveicās, jo
nebij sadabūjami citi spēki, un viss uzņēmums taisījās
iemigt.

Sabiedriskā dzīvē pa tam bija noticis liels lūzums. Jau-

nie ar vecajiem veda tik sīvu karu, ka spalvas pār laik-

rakstu slejām skrēja kā ložu metējs un tinte kā asinis

plūda.
Vēl tie bij tikai kultūras ideāli vien, ko «Jaunā Diena»

pauda, bet tie gribēja pārveidot visu tautas raksturu.

Viņā stipri bij saskatāmi divi virzieni, viens ārdošs jeb
negatīvs, otrs radošs un pozitīvs, it kā pats laika gars

laistos pretim ar vienu melnu spārnu un otru baltu.

Arī kritika bij pieņēmusi citādu virzienu, tā tiesāja vai-

rāk no eiropiska viedokja.
Bet visam tam pa starpām ieskanējās skarbas, it kā

vētras zvana skaņas.
Lielu daju no grāmatām viņa bij izlasījusi un jutās

kā augstāk pacelta. Spirgts rīta vējš bij iepūtis viņas no-

šļukušajās burās. No maza strauta tā bij iekļuvusi lielajā
jūrā. Viņa gribēja visu zināt, visu saprast un dzert no
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mūžības avotiem. Viņa juta it kā augam spārnus un lidoja
pa vieglu, sudrabotu gaisu.

Visas mirušās enerģijas, visas satrūkušās cerības nu

varēja tālāk vērpties raibin raibos dzīparos ap dzīvības

spoli.
Kāri viņa sekoja «Jaunajai Dienai». Kādi bij tie jaunie

ideāli, ko tā nesa?

Tie mācīja citādi mīlēt un citādi nīst. Visu tie pārvei-

doja un nāca ar jaunu ētiku, jaunu reliģiju, jaunu mīlu,

jaunu draudzību, pat ar jaunu valodu.

Viņu reliģija bij žēlastības reliģija, kāda izpaudās Dos-

tojevska «Nicinātos un pazemotos».
Draudzības vietā — solidaritāte. Ko tas nozīmēja? Tā

bij tāda saite, kas dibinājās ne vien uz atsevišķu cilvēku

pazīšanos un iedraudzēšanos, bet te viens cilvēks jutās
tuvu otram, kuru nekad nebij redzējis un kas mita pavi-
sam citā pasaules malā.

Un mīla? Arī mīla citāda starp vīrieti un sievieti. Ko-

pējs darbs, kopēji ideāli, nekādas ārējas ceremonijas.

Viņa pati gan bij paudusi par sievietes vērtīgumu jeb
līdzvērtību, bet viņa abus dzimumus bija iedomājusies izo-

lētā stāvoklī: vīrietim savas privilēģijas bija jau no senu

seniem laikiem, bet sievietei tās bij jāiekaro, un tādēļ abu

starpā valdīja noteikts karastāvoklis.

Tagad cēlās cits jautājums, tas bij — atrast varavīk-

snes tiltu starp pērkonu un sauli.

Tas atkarājās no ētiskiem un sociāliem apstākļiem.
Bjernsons, Ibsens prasīja tikumības ziņā no vīrieša to

pašu, ko no sievietes. Nē, tas nav iespējami! Ne vienā-

dība, bet kopēja platforma.
Ibsens, neraugoties uz aso kritiku, ar kuru viņš uzrau-

dzīja visas ģimenes nesaskaņas, tomēr ģimeni atstāja ve-

cās normās. Kā tēvs, kas, labi izbāris bērnus, cer, ka tie

turpmāk labosies.

Nē, ar labošanu un garīgu modināšanu vien nepietika,
te vajadzēja pašu pamatu pārveidot, un te Arta nonāca pie
tiem aizslēgtiem vārtiem, kuriem viņai vēl nebija atslē-

gas. Viņa nedzīvoja parasto dzīvi, kas palaiž dienu plūsmu

garām kā upi, kas tek gar namdurvīm. Piedzīvot viņai

nozīmēja piedzīvoto pārvarēt. Dzīve ir mūžīga kustība,

mūžīga atdzimšana.

Tādā nemierā un meklēšanā Arta pārlaida dienas. Kaut

jel būtu cilvēks, ar kuru viņa varētu visu pārrunāt!
Ansons gan nāca bieži viesoties un apmainīja grāmatas,
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bet viņa ārišķība un pozēs Artu drīzāk atbaidīja nekā

saistīja. Viņš gribēja imponēt ar savām zināšanām un arī

kā vīrietis.

Nepatīkami bij arī, ka viņš visas mīlas vēstules izklāja
uz galda kā kārtis un gribēja pierādīt, cik sievietes viņu
mīl un ciena.

Nepietika ar parādīšanu vien, viņš vēstules visām tri-

jām iemītniecēm lasīja skaļi priekšā, turklāt vēl ar dažā-

diem komentāriem.

Tad atkal viņš kā aktieris saķēra galvu un kā Osvalds

Ibsena «Spokos» stenēja: viņam kā dzelžu riņķis spiežot
smadzenes kopā, — un patētiski izsaucās: «Ak, māte, dod

man sauli!»

Diemžēl starp visām trijām jaunkundzēm matēs nevie

nas nebija.

Visskaļākā viņa frāze bij: «Dievs ir mans personīgs
ienaidnieks!»

Arta, kas šo izteicienu jau citur bij lasījusi, zobodamās

teica: «Redziet nu, Ferdinands Lasals būs to laikam no-

klausījies un ielicis savā grāmatā.»

Neraugoties uz visu to, viņai, objektīvi spriežot, bija
jāatzīst, ka Ansons ar savu bravūru iederēja visā jaunās
dzīves ieskaņojumā jeb laikmeta uvertīrā kā trompete
orķestrī. Arī viņa ārējā personība attaisnoja visas simpā-
tijas, ko viņam dāvāja skaistais dzimums.

Viņš bij liela auguma, plecīgs vīrietis ar brūnām acīm

un brūniem matiem. Viena maza nelaimīte bij tikai, ka

viņš drusciņ šļupstēja. Varbūt viņam trūka kāds zobs,
varbūt iemesls bija arī viņa pabiezās lūpas, aiz kurām

bieži aizķērās viņa lielie vārdi, bet traucēklis tas bija un

savukārt jocīgs.
Kad viņš turēja garāku runu, tad satura dēļ šos ārējos

defektus nemanīja. Viņš runāja ļoti tekoši, bet bez seviš-

ķiem akcentiem, vienmērīgā plūdumā.
Turklāt vēl viena priekšrocība bija viņa kaligrāfiskais

rokraksts, kas ritēja tādā pašā vienmērīgā plūdumā bez

pastrīpojumiem kā viņa runas.

Tas bij tik glīts kā pretstats viņa netīrajām manšetēm

un nekoptiem nagiem, īsi sakot, visai viņa personai.
Olita viņu raksturoja ar burlesku humoru: «Tāds grib

būt pasaules pārlabotājs ar noskrandušiem bikšu galiem!
Ja tādu mestu pret sienu, tad viņš pieliptu kā piķis klāt,
ka mūža dienu to vairs nevarētu atkasīt nost.»
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Protams, ka šāds raksturojums nebij pārāk literārisks,
bet sava patiesības krāsa arī šim šaržam piemita.

Ansonam ar personīgiem apciemojumiem vien nepietika,
kaut gan viņš vēl tepat Rīgā atradās un brīvdienu laiks

jau bij pāri. Viņš sāka Artai rakstīt svelošas mīlas vēs-

tules un bij gandrīz pārliecināts par viņas pretmīlu.

Vai nu tads varonis, kam piederēja visu sieviešu sirdis,

varēja maz citādi iedomāties?

Turklāt viņš apgalvoja, ka viņu nākošais dzīves cejš
būšot grūts, jo «mirtes un rozes» neiederot viņa pro-

grammā un viņu prieku gaitā būšot samestas sāpju dadžu

čupas.

Arta, šādu vēstuli izlasījusi, pati uz sevi dusmojās. Vai

jel viņa jebkad būtu devusi Ansonam kādas cerības? Viņa
bij tam Jāvusi bieži pie sevis atnākt, tiesa, viņu interesēja

viss, kas nāca no jaunās strāvas un tās orgāna — «Jau-

nās Dienas». Arī Ansonam viņa ārīgās pozēs tā nebija
pierēķinājusi, jo aiz visa tā taču slēpās jauns saturs, bet

par kaut kādu kopēju dzīves ceja iešanu viņa ne domāt

nebij iedomājusies.
Impozants vīrietis bija Ansons, to viņam neviens neva-

rēja liegt, un viņa pati nesaprata, kādēj viņa viņu nekad

no tās puses nebij uzskatījusi un kādēj nebij sajutusi sim-

pātiju pret viņu, tādu, kādu sajūt sieviete pret vīrieti.

Viņa bij bijusi pārliecināta, ka viņš pret viņu tāpat
nekā nejuta un tagad tas gribēja no viņas tikai atbildi,

lai varētu to pievienot savai pielūdzēju vēstuļu kolekcijai
kā izcilu ieguvumu, ar kuru varēja lepoties.

Vai tad draudzība vai arī vienkārša satiksme starp vī-

rieti un sievieti nevarēja būt bez sakarsētas jeb iedomātas

mīlas atmosfēras?

Vai Arta mīlēja kādu citu? Nē! Viņas sirds bij tik tukša,
tik izskanējusi kā zvans ar izrautu mēli.

Visas savas tieksmes, visus sapņus tā bij pārnesuši
uz garīgiem centieniem, un tie absorbēja visu viņas per-
sonu.

Te kādā dienā nejauši viņa lasīja dzejoli «Jaunā Dienā»,
kas viņu stipri saviļņoja un viņu aicināja it kā sauciens

no tāles:

Aukstā dvēsele, lepnā dvēsele,
Bez mērķa, bez zvaigznes, bez vēlējuma —

Dara pati sevim zvaigzni.
Pielūdz pīšļos, pielūdz bailēs —

Aukstā dvēsele, lepnā dvēsele!
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Vienīgā saite, kas mani spētu
Turēt šai dzīvē, tā tava dvēsele.

Tā tava dvēsele, auksta un lepna,
Bez mērķa, bez zvaigznes, bez vēlējuma!

Dzejolis bij parakstīts tikai ar vienu burtu.

Un turklāt bez atskaņām, kā parasti nemēdza būt, ar

savādu ritumu, ar savādu saturu.

Bet kādēļ tas viņu tā savādi satricināja visā viņas
būtnē, it kā uzvandītu visu viņas pagātni augšā?

Viņa atcerējās pēdējos skolas gadus, kad meitene jau
pāriet jaunavā; viņa nejauši bij lasījusi kādā prozaiskā

gramatikas apcerē kādu iemaldījušos, no pāra rindiņām
sastāvošu dzejoli, tas bija vācu valodā, un viņa nezināja

vairs, vai tas Gētes vai Bairona tulkojums. Tas bija šāds:

... Das war ein stolzes Lieben, Sichvermāhlen,
Das Ineinanderflammenzweier Seelen,
Die gleich an Lieb' und gleich an Stolz und Schmerz.

(Tā bija lepna mīla, kopderiba,
Bij divu dvēsju liesmu apvienība,
Kas vienlīdzīgas mīlā, lepnumā un sāpēs.)

Jā, tas bij kā mākslinieka rokas pieskāriens vecas Stra-

divari vijoles stīgām, kuru tas bij nejauši atradis nomestu

kādā putekļainā kaktā.

Stradivari vijole — tā bij Artas dvēsele.

Tik vientuļa, tik lepna, tik brīva! Tā saderēja kopā ar

to dvēseli, kas tur ritma plūdumos bij sevi izteikusies, bet

viņa nekad neies to meklēt, ne arī pēdējā viņu. Diezgan
ar to apziņU, ka tādas dvēseles pasaulē ir. Lai citi mīl

to, ko redz, viņai pietika mīlēt, ko neredz.

Nekad viņa neies pēc tā taujāt un meklēt.

Nekas ārējs nebij noticis, bet Artā bija atmodusies kū-

sājoša, jauna dzīvība. Pamazām viņa bij vītusi kā puķe
bez ūdens un nu pēkšņi uzplauka jaunā veldzē. Domas

iedegās, un vieni nervi zibens ātrumā to paziņoja otriem,

signāla uguņi mirdzēja viņai acīs.

Nu tikai ko iesākt, kaut ko darīt, lai varētu savu būtni

izliet ārējā veidā.

Un dzīVē tiešām klauvēja pie viņas durvīm. Varbūt tā

katram vienmēr klauvē, tikai neviens to ik reizes nesa-

dzird, un tā dzīve aiziet skumji prom. Vienīgi, kad nāves

kaulainais pirksts pieklauvē, tad uzbāzīgo viešņu nevar

atraidīt un tā nāk pati iekšā.
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Šoreiz dzīves sauciens ieradās tādā veidā, ka Ansons,
nenogaidījis Artas atbildi uz savu vēstuli, ieradās atkal

personīgi pie Artas un uzaicināja viņu piedalīties kādā

«Jaunās Dienas» sarīkotā jautājumu vakarā vai nu ar

kādu nodziedamu dziesmu, vai arī runu.

Šis izrīkojums notikšot tā dēvētā Pēterburgas Arrīgas
biedrības zālē, un tajā piedalīšoties jaunstrāvnieki, un

kāda ugunīga jaunstrāvniece Enna lasīšot gabalus no Bē-

beja «Sievietes» tulkojuma, ko atsūtījusi Tea Asmine no

ārzemēm. Viņa arī pati drīz ieradīšoties mājās.

Artai tāda piedalīšanās sarīkotā vakarā bij liktenīga.
Viņa ļoti labi aptvēra, ka ar to atkal nodedzina vienu

tiltu aiz sevis.

Teātra komisija un Rīgas Latviešu biedrība viņai šādu

soli nekad nepiedos un viņu izmetīs ārā no sava vidus,

tāpat kā Zilmani izmeta no teātra komisijas, kad bij no-

kritizējis Džungļu Klāva lugu «Nauda».

Bet te lieta bija daudz nopietnāka, te bij izravēšana ar

visām saknēm.

Bet sajūsma bij doties dzīves vētrās un dziņās, tas bija
Artas īstais elements, un tādēļ viņa arī Ansonam, daudz

nepārlikdama, atbildēja piekrītoši.
Tādi jautājumu vakari toreiz vispārim bij modē, un,

kad nu reiz Arta kā pirmā sieviete bij uzstājusies un ru-

nājusi par sieviešu jautājumu, tad viņai tūliņ sekoja Enna.

Tā bija kādā veikalā par kasieri, un jaunstrāvnieki, viņas
iejūsmināti, gāja tanī veikalā papirosus pirkt, un tā viņa
bij iekļuvusi «Jaunās Dienas» pulciņā, un Asmina māsa

Tea tai bij pat atsūtījusi savu referātu nolasīšanai.

Enna bij jauna un skaista, slaida auguma, brūnām

acīm un matiem, smalkiem sejas pantiem. Izglītota viņa
visai nebij, bet totiesu apdāvināta ar lielu temperamentu
un runas dāvanām.

Nolemtā vakarā Arta ieradās sapulcē. Viņa gāja viena,
jo līdzbiedreņu viņai nebija. Viņa iegādājās Ibsena vārdus:

«Visstiprākais ir tas, kas viens pats stāv.»

Zāle bij ļoti pilna, un publika pastāvēja gandrīz no

strādniekiem vien.

Sakuma uzstājās Enna ar izvilkumiem no Bēbeja «Sie-

vietes».

Artai pa to laiku bij izdevība novērot publikas psihi:
cik daudz tur dzirkstošu acu, kurās atspoguļojas visas

dvēseles alkas pēc jauna laikmeta, kas darītu dzīvi vieg-
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lāku un gaišāku un dotu līdzsvaru starp garīgu un mie-

sīgu darbu.

Tagad nāca Artas kārta, un nu atskanēja dziesma, ku-

ras teksts gan bij galīgi sagrozīts cenzūras spaidu dēļ,
bet ar kuras meldiņu vien pietika, lai visu zāli elektrizētu,
tā bija — Marseljēze, tā pati lielā sāpju un uzvaras

himna, kas bij atskanējusi franču revolūcijas laikā no tūk-

stoš un tūkstoš strādnieku mutēm, viņu dimdošo soļu pa-

vadīta.

Arta pati bij līdzi sajūsmināta; tas bij brauciens ar pur-

pura burām lielajā jūrā.
Pēc nodziedātās dziesmas, ko atkal un atkal atkārtoja,

Arta gribēja arī runāt.

Tikko viņa bij sākusi runāt par nākotnes uzdevumiem

un sevišķi par sievietes stāvokli, notika kaut kas negai-
dīts.

Zāles durvis pēkšņi atsprāga vaļā, un ar sparu lauzās

iekšā kāds plecīgs vīrietis, kuru pie durvīm stāvošie kār-

tībnieki mēģināja aizturēt.

Bet viņš bij tik spēcīgs, ka visus atgrūda nost un stei-

dzīgi tuvojās katedrai, uz kuras atradās Arta. Pārbijušies
tā apklusa, kad ieraudzīja savā priekšā — Bermani.

No dusmām aizelsies, viņš tikai spēja izgrūst vārdus:

«Čūska! Čūska! Viltniece nolādētā!»

Ar sparu viņš saķēra Artu aiz elkoņa, un, pirms ļaudis
vēl spēja atjēgties, viņš rāva to no katedras zemē.

«Vai tā tava pateicība, ka es tevi no zemes esmu pacē-
lis uz vilcis uz augšu? Nu tava stunda ir situsi, tu esi

beigta uz visiem laikiem!»

Arta bij tik pārsteigta un sagrauta, ka nespēja neko at-

bildēt.

Bermanis, sakarsis līdz pēdējam, metās pats uz kated-

ras, lai visrupjākiem lamu vārdiem nolamātu «Jauno

Dienu» un vispār jaunās strāvas piekritējus kā pretvalstis-
kus dumpiniekus.

Tikai ar policijas un publikas palīdzību izdevās viņu
savaldīt un izdabūt no zāles laukā. Uztraukums, kas caur

to bij sacēlies publikā, tomēr nerimās, kaut arī iebrucējs
Bermanis bij aizvadīts projām. Visi juku jukām debatēja
un kliedsa cits caur citu, sievietes meklēja pēc drēbēm un

taisījās iet mājās, jo bijās, ka vēl nenāktu kāds uztrau-

kums no ārpuses.
Arī drošsirdīgā Enna nekur vairs nebij redzama, laikam

tā bij glābušies ar visu nolasīto Teas rokrakstu. Vispā-
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rējais iespaids bij tads, ka no viena paša cilvēka drošas

uzstāšanās panika bij sagrābusi visu publiku.
Arta sēdēja zāles stūrī viena pati un pusironiski, pus

ar asarām noskatījās, kāds bija tas dzīvais materiāls, no

kura viņa gribēja radīt nākotnes cilvēkus, nākotnes sie-

vietes.

Ak, kaut jel pēdējās būtu palikušas, kad jau vīrieši bij
tik gļēvi, ka laidās lapās, it kā izbijušies paši no savas

ēnas.

Ak, cik tālu vēl mirdzēja nākotnes zvaigznes, cik tālu!

Bet nervu satricinājums pamazām rimās, vēl viņai taču bij
daudz spēka, daudz jaunības drosmes, kaut arī viņas

ceļš veda pār asiem nažu galiem.

Beidzot arī viņa, kad zāle bij gandrīz tukša, paņēma
savas drēbes un taisījās iet mājās.

No «Jaunās Dienas» vadoņiem neviens šinī sapulcē ne-

bij ieradies vai arī viņa tos nebij pamanījusi. Viņa bij tik

skumja, acu plaksti svērās lejup kā no svina, grūti bij tos

pacelt augšā.

Lēni viņa izgāja pa durvīm. Ass ziemeļu vējš tai sitās

sejā it kā sadrupināts stikls. Ak, cik labs tas bija viņas
sakarsušai galvai! Nedomāt, tikai īsu brīdi Jaut apklust
domu dzirnām, kas rūca viņas galvā, it kā smagus akme-

ņus trīdamas vienu pret otru. Visrūgtākais un sāpīgā-
kais bija ne Bermaņa uzbrukums, bet tas, ka publika viņu

bij atmetusi. Neviens nebij viņas iežēlojies, neviens nebij
pienācis klāt un spiedis roku, un viņa taču visu savu «es»,

savu nākotni bij metusi svaru kausā.

Arī viņa bij sieviete un ļoti vāja sieviete, kam tik daudz

vajadzēja stiprākas rokas atbalsta. Kur nu palika viss tas

cienītāju bars, tiklab vecie, kā jaunie?
Kad Arta bij pārnākusi, viņa pavadīja nakti bez miega.

Bij jāpārdomā, jāizšķiras, pa kādu ceļu iet. Katra dzīve

ar gadiem nonāk līdz noteiktai pakāpei — vai dzīvot ne-

jaušību dzīvi, kurp straume nes, vai ideju dzīvi, kur pats
ir stūrmanis.

Ne velti vecās teikas aizrāda uz varoņiem pie krustceļa.
Pariss, Trojas karaļdēls, sekoja mīlas un baudu dievei

Afrodītei, bet beigās pazaudēja savu karaļvalsti; Hērakls,
dievu sūtnis, kas zemi tīrīja no čūskām un tumsas moš-

ķiem, kā visu revolūciju pirmtēvs beidzās moku nāvē sa-

degdams. Jā, kurp iet? Tagad bij pēdējais brīdis izšķir-
ties.
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Sirds pukstēja ātros sitienos: nākotne, nākotne bij viens

sitiens, bet otrs — pagātne, pagātne. Tagadnei atlika ļoti
maz telpas.

Ekstravagantu soli viņa gan bij spērusi, pārkāpdama

pār šauro vecās strāvas aploku, un izaicinājusi pret sevi

visu dusmas kā melnu pērkona debesi, bet viņa zināja arī,
ka tik gluži nepiedodama šāda viņas rīcība nebūtu

bijusi, ja viņa ar vienu otru kungu būtu parunājusi, laipni

uzsmaidījusi, apsolījusies, ka nekad tādas muļķības vairs

nedarīs, īsi sakot, uzņēmusies ceļu uz Kanosu, tad kungi —

noteicēji būtu arī viņai piedevuši, galvenais — Berma-

nis. Dāmas, sevišķi vecākās, nebij vērā ņemamas. Tās

«divpadsmit svētītās ģimenes» jau agrāk viņu nebij ielū-

gušas, kā, piemēram, Bergi, Baloži, tās jutās sabiedrības

augstumos.
Prieku viņai tomēr darīja, ka pēc tam, kad viņa bij jau

kā sieviešu aizstāve pirmā uzstājusies vecajā «māmuļā»,

viņu pie sevis aicināja vecais «Pēterburgas Avīžu» vete-

rāns Treilands jeb Brīvzemnieks ar savu kundzi un tāpat
arī Dombrovska tēvs, kas jau agrāk bija labi pazīstams
ar Upenieču jaunkundzēm.

Pat pēc pēdējā skandāla Pēterburgas Ārrīgas biedrībā

viņa atrada mīļu vēstulīti no Brīvzemniekiem, kas to aici-

nāja pie sevis; tā sastapās visvecākā paaudze ar visjau-

nāko, jo arī tā savā laikā bij bijusi revolucionāra. Arta

arī apņēmās pie viņiem noiet un par visu izrunāties un

padomu prasīt.

Bet ne tik viegls bij ceļš atpakaļ, kā viņa bij iedomā-

jusies, un sevišķi Bermanis bij tas, kas bij kļuvis par vi-

ņas niknāko ienaidnieku.

Tanī vakarā, pēc Artas uzstāšanās minētajā biedrībā,
viņš, satrakots kā vētra, bij devies nevis uz savām mā-

jām, bet taisni uz Latviešu biedrību.

Pirmai, ko viņš bij saticis — tā bij kāda aktrise —, viņš
šņākdams un elsdams kaut ko bij nesakarīgu stāstījis,
lādēdams un lamādams, tā ka aktrise nekā nebij sapratusi,
bet tikai pārbijušies.

Tad viņš bij skraidījis apkārt sameklēt kādus teātra

kungus un dažus tādus arī atrada, kas nomiegojušies sē-

dēja pie alus glāzes vai arī kādā blakus istabā sita kārtis.

Aši sasauca pašā pusnaktī sēdi vai īstenībā tiesu, kā

senāko Fēmes tiesu, trūka tikai vēl melno masku priekšā
sejām. Bet te jau nebij ko slēpt. īsi un aši izšķīra Artas
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likteni pēc Bermaņa atstāstījuma, kur viņš krāsas no sa-

vas puses nebij taupījis. Reizē apgāzās arī visa tintnīca,
kad viņš ar dūri sita uz galda, un melna jūra pārplūdi-

nāja papīra balto sniegu.

Izslēgta viņa bij no operas personāla, izslēgta no visas

biedrības. Vispār opera atceļama, dekorācijas un kostīmi

iznīcināmi, un tādai personai pavisam aizliegts spert kāju
svētajās telpās.

To Artai tūliņ otrā dienā paziņoja. Viņai nemaz vairs

neatlika laika lauzīt galvu, uz kuru pusi iet, ceļš jau bij

priekšā. Arī sezona gāja uz beigām.
Totiesu rosīgāka dzīve bija atmodusies Pārdaugavas

biedrībās. Tur gandrīz ik vakarus sarīkoja jautājumu va-

karus, un Arta visur uzstājās kā runātāja, apbruņojusies
ar visām jaunlaiku zinātnēm.

Ko viņa vienā pusē Daugavai bij zaudējusi, to otrā pusē

viņa ieguva, jo visur viņu uzņēma ar gavilēm un sajūsmu.
Tā nebij māksla vien, ko viņa līdz šim bij sniegusi un

kas dvēseles uz mirkli spēja aizraut un pacelt, bet tā bij

jaunas pasaules pārliecība, kas dziļi laida saknes cilvēka

būtnē un to pārvērta.
Zēl tikai, ka sezona drīz beigsies un viņai jāiet no Rī-

gas prom. Atkal nezināma nākotne stāvēja priekšā, jo ar

mākslu vairs nebij nekādas izredzes pelnīt uzturu.

Vai pēc tik spožas karjeras atkal kļūt par mazu pelīti?
Te liktenis viņai atkal nāca palīgā: viņas draugs rakst-

nieks Zilmanis to iepazīstināja ar kādu vācu ģimeni. Tas

bija kāds dzimis vācietis, virsnieka dēls, Viktors fon An-

drejanovs, kas patlaban ar savu kundzi, dzimušu šejie-

nieti, un diviem bērniem mita Rīgā.
Viktors fon Andrejanovs bija Artu jau uz skatuves re-

dzējis un apbrīnojis. Viņš pats bija līdzstrādnieks Berlī-

nes lielākā laikrakstā «Berliner Tageblatt» un par jauno
mākslinieci bij rakstījis cildinošas atsauksmes ārzemju
presē un aizrādījis, ka šo «dievišķo lakstīgalu» vajadzētu
arī dzirdēt plašākā tautā.

Arī viņš pats toreiz bija sarakstījis darbu, kas sacēla

lielu sensāciju visos vācu laikrakstos un saucās «Das

Weltgericht», dāvinātu Artai.

Artai bija ceļš vaļā tikt slavenai ārzemēs, jo Andreja-
novs, kas pats taisījās ar ģimeni doties turp, bij nodo-

mājis pierunāt Artu braukt viņam līdzi, lai tur saistītos

pie kādas operas. Šādā nolūkā viņš jau Artai bija rakstī-

jis vairākas vēstules.
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Turklāt arī vācu presē bija Artai pēc pirmās uzstāša-

nās veltītas kritikas, kas to atzina par «Dieva svētīto

mākslinieci». Tādas kritikas bij parādījušās tiklab «Ri-

gasche Rundschau 'ā», kā «Rigasche Zeitung'ā».
Un vācu valodu — to viņa pārvaldīja labāk nekā savu

mātes valodu, jo no agrākās bērnības tā bija audzināta

vācu — kādu ārzemnieku pansionātā.

Zilmanis viņu stipri uz to pierunāja un sakarā ar to

apmeklēja Andrejanovus.

Viņa dažreiz bij šo ģimeni apmeklējusi un jutās tur

ļoti omulīgi. Andrejanovs gan latviski labi neprata, bet

Zilmanis viņu informēja par latviešu sabiedrisko dzīvi

un arī par pēdējiem strīdiem starp veco un jauno uzskatu

piekritējiem.

Andrejanovs un Arta sāka viņas pēdējā apciemojumā
arī par šo tematu debatēt.

Andrejanovs bij konservatīvo uzskatu piekritējs, kaut

gan ne no tik šaura, šovinistiska viedokļa, kāds patlaban
mita latviešos.

«Kas gan īsti par jēdzienu ir «mūžīgs»?» jautāja Arta.

«Vai jūs to iedomājaties kā kaut ko cieti stāvošu un ne-

kustīgu? Vai pati mūžība arī nav vienmērīga pārveidība
un plūdums?»

Tā kā sarunas vijās ap poēziju, tad Andrejanovs mi-

nēja Šekspīru.
«Tiesa gan,» sacīja Arta, «ka Šekspīrs ir liels dzejnieks

un pat vislielākais, bet zīmējoties tikai uz viņa poēziju un

ne uz viņa idejām. Viņa spēja pastāv viņa lieliski veido-

tos raksturos un dziļā lirikā, tikai ne viņa saturā. Visa šī

karaļu virkne, ko viņš tēlo, ir pārejošs process, tāds vairs

vēsturē neatkārtosies, kamēr Zolā, kas ir tikai kāda vāja
ceturtdaļa no Šekspīra, jau spēris soli tālāk un bez poēzi-
jas radījis tādu pašu izvirtušu ģinti, bet ne tikai tādēļ, lai

to notēlotu vien, bet reizē rādītu, ka viņai kā tādai jāsa-

grūst un bojā jāiet. Vai jums neliekas, ka viņa «Zermi-

nālā» jeb sējas mēnesī tomēr nav rādīts jaunas, plauk-
stošas dzīves mēģinājums?»

«Tātad jūs atzīstat, ka katram darbam vajadzīga klāt

sava morāle?»

«Nekādas morāles, kas ārpusē stāvētu, bet kas iemieso-

jas katrā darbā kā sēkla auglī. Vai jūs tādus Zolā un Ib-

senus atzīstat par kādiem lieliem poētiem vai jaunlaiku
sludinātājiem?»
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«Vai tomēr nav liels nopelns ārdīt veco un satrunējušo,
lai tas arī būtu tāds sakraments kā ģimene? Mums vien-

mēr vajag tādu ceļa rādītāju uz jaunu, citādi cilvēcei būtu

jāsastingst.»
«Ak, Arta, Arta,» bēdīgi nosacīja Andrejanovs. «Lai viņi

tur strīdas, kam taisnība, kam netaisnība, kam jums tur

jāpiedalās! Jums ir jūsu māksla, tur pastāv jūsu spēks.»
«Vai jūs tiešām domājat, ka lielam māksliniekam ne-

vajag būt arī lielam cilvēkam?»

«Lai paliek šis jautājums vēl neizšķirts, bet vai jūs ne-

zināt, kurp tāds ceļš ved, ko jūs, kā dzirdu, nupat esat

iesākuši?»

«Zinu, zinu,» iesaucās Arta. «Jūs domājat manu pēdējo
skandālu ar veco Latviešu biedrību, ka mani no turienes

ar troksni izmeta laukā un ka neviens vairs laba vārda

tur man nedod.»

«Par visu to man jau stāstīja Zilmanis, bet es arī, ne-

skatoties uz jūsu jaunlaiku ekstravagancēm, neuzskatu to

par nekādu nelaimi, varbūt pat par laimi, jums lielākas

zvaigznes mirdz priekšā: savu mazo tautiņu jūs atstāsat

un iegūsat lielās tautas, Arta,» viņš sacīja, satverdams

viņas roku, «sekojat man, rudenī es pārcelšos uz Berlīni

un ievedīšu jūs turienes augstākā sabiedrībā, un tad jums'
drīz vien piedāvās jūsu spējām cienīgu angažementu. Par

tālāko nav jābīstas, jūsu lielās garadāvanas jums pašķirs
ceļu.»

«Un mana dzimtene?»

«Kas ir dzimtene?»

«Tā gan neko daudz nenozīmē, un tomēr — te ir mūsu

šūpulis un kaps, to nevar aizmirst.»

«Jūs to sakāt — visa vecā grāvēja un dzīves atjauno-
tāja?» gandrīz zobgalīgi izsaucās Andrejanovs.

«Jā, es to saku,» uzstājās Arta, «laiks pats graus visu

ģimeni, kamēr tā paliks kā maza idille, kā neaizsniedzams

sapņu tālums vētrainās dzīves jūrā, un paradokss tas ir,

es visu to dziļi sajūtu, bet sieviete nu reiz ir apbalvota vai

nolādēta ar šo jūtu balastu. Par nelaimi, es esmu visjū-
tīgākā sieviete...»

«Un tomēr,» jaucās Andrejanovs starpā, «jūs veidojat
visu no prāta viedokļa.»

«Es nezinu, ak dievs! Es nekā nezinu, bet mani dzen

kāds dinamisks spēks darīt tā un ne citādi. Viss ar mani

notiek intuitīvi, it kā mani stumtu kāda augstāka vara,

kurai es nemaz neticu un tomēr sekoju kā mēnessērdzīga.»
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«Sekojat savai zvaigznei, un viss būs labi,» sacīja An-

drejanovs un lūkojās viņā tik dziļi un spieda tik cieši vi-

ņas roku, ka Arta nobijās.
Vai tiešām te atkal viņas sievietība bij tik pievilcīga,

ka tā vairāk spēlēja lomu nekā viņas darbs, nekā viņas

cīņa, ko tā līdz šim bija vedusi? Reizē tas viņu uzjautri-
nāja un arī skumdināja.

«Andrejanova kungs,» viņa sacīja, «es zinu, jūs man

atverat acu priekšā plašu panorāmu. Tā ir liela karjera,

slava, lauri, bet tomēr tas nav tas mūžīgais, ko jūs do-

mājat, un tas pārejošais, ko es jums stādīju pretim.»
«Es tiešām ar visu sirdi gribu jums palīdzēt tikt pie

spožas nākotnes,» viņš sirsnīgi noteica.

«Es jums ļoti par to pateicos, fon Andrejanova kungs.
Bet lieta nokārtosies tikai pēc kāda laika, kad jūs būsat

Berlīnē. Man pašai līdz tam jāpārdomā, daudzas saites

jārauj pušu, īsi sakot, visa dzīve jāvirza uz citu pusi. Nā-

košu rudeni saņemsat no manis atbildi. Šo vasaru gribu

pavadīt mūsu jūrmalā, es jūru tik neizsakāmi mīlu, un

man no viņas jāatvadās.»
«Lai arī paliekam pie jūsu nolēmuma,» Andrejanovs sa-

cīja. «Es tikai bīstos, ka kād-i ļauni likteņa pavedieni ne-

stieptos mums ceļā, parkidas ir nežēlīgākās no visām die-

vēm, un mums, poētiem, diemžēl ir dota tā smalkā zem-

apziņas nojauta no tālienes sadzirdēt viņu likteņa spoļu

rūkoņu. Dzīvojat sveiki un neaizmirstat, ka es mūžīgi pa-

likšu jūsu draugs.»
Arta sirsnīgi atvadījās no Andrejanovu ģimenes un tie-

šām sāka pārlikt, vai nebūtu labāki visu mest un pāriet
svešā tautā un nodoties savai mākslai vien. Vēl viņa bija
jauna, vēl viņa varēja daudz mācīties klāt, kā viņai vēl

trūka.

«Jādomā, daudz jāpārdomā,» viņa sevī izklaidēta sa-

cīja. «Jāzina, ko es pametu, ko es iegūstu. Vai tīras māk-

slas ceļš varēs manī atraisīt visas produktīvās enerģijas?
Kādēļ man bij jāiesāk jauns ceļš, kad to atkal atmetu?

Vai visi tie, kurus es modināju, neatslīks atpakaļ miegā?
Lūk, viņa mūs atstāja, viņa ar mums tikai rotaļājās un

tad visu lietu atmeta kā neticamu un mazvērtīgu. Varbūt

tomēr tiesa, ka viņa tikai karjeriste un dēku meklētāja
vien un viss sieviešu jautājums ir tikai uzpūsts burbulis.»

Tādas pārrunas un šaubas klīda visapkārt, jo vairāk

tādēļ, ka viņa pēdējos jautājumu vakaros vairs nebija
ieradusies.
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Arta arī pēc visiem pārdzīvojumiem jutās tik nogurusi,
ka gribēja vispirms atpūsties un tad salasīt spēkus turp-
mākai dzīves gaitai.

Pirms viņa uz jūrmalu brauca, viņa gribēja vēl apmek-
lēt savus vecākus. Vēl viņai bija jānoiet uz Latviešu

biedrību paņemt savus tualetes piederumus un pēdējo mē-

nešu algu. Patīkams viņai šāds solis nebij, viņa baidījās,
ka kādu nesastaptu, bet cits to viņas vietā nebūtu izda-

rījis. Naudu kasieris viņai izdeva tikai pret personīgu pa-
rakstu.

Kādā novakarē viņa devās turpu. Savā garderobes ista-

biņā viņa sasēja savas lietas vīstoklī un pārlaida vēl skatu

atvadīdamās.

īss viņas mūžs še bij bijis un atnesis laurus ar ērk-

šķiem kopā. Tagad uz mūžu ardievu! Nekad viņa savu

kāju te vairs atpakaļ nespers.

Saņēmusi kasē algu, viņa domāja tagad laimīgi tikusi

cauri, bet te viņa durvīs sastapa pašu teātra direktoru.

Viņa gribēja pieklājīgi un laipni no viņa atvadīties, do-

mādama, ka viņš vismaz nebūs tanī naidīgā Bermaņa
kliķē līdzi darbojies, kas viņu no teātra slēdza laukā. Bet,
kad viņa pacēla acis un ieskatījās viņa sejā, tad viņa vai

sastinga: tur bij tāds ņirdzīgs izsmiekls un uzvaras prieks,
ka vairs nevarēja būt šaubu, kurā pusē viņš piederēja.

Arta labi saprata, ka viņa ar savu personu būtu par

niecīgu, lai pret viņu vērstos šis kopīgais naids, bet viņu
solidarizēja ar visu jauno strāvu. Un tomēr līdz šim viņai
īsta sakara ar pēdējo vēl nemaz nebij.

Viņas uzstāšanās atklātībā par sievietes tiesībām bij
tikai viņas vienas darbs, uz ko viņu bija veduši viņas
pošas rūgtie pārdzīvojumi.

Ar šīs strāvas vadoni Jarmutu Asminu viņai bija bijusi
tikai viena vienīga saruna, viņš pēc tam bij aizbraucis uz

ārzemēm un arī pēc savas pārbraukšanas nebija ar viņu
saticies.

Viņa bija tikai caur Ansonu saņēmusi no viņa grāmatas
un dzirdējusi, ka pie viņa mājās notiekot sapulces. Arī

viņa māsa bij pārbraukusi.
Viņa domāja, ka tagad arī ar jaunstrāvniekiem visi sa-

kari būs izbeigti. Labi arī tā. Būt vienai, pavisam vienai.

Pārāk svešs, kaut arī draudzīgs, bij viņai Andrejanova
piedāvājums. Šinī brīdī viņa pat par to neiedomājās. Do-

mas nogrimusi, viņa ar saviem saiņiem izgāja biedrības
koridorā un būtu gandrīz paklupusi, jo nebij pamanījusi,



106

ka uz platā rūnu akmens kāds vīrietis pusguju bij atlai-

dies un gari izstiepis kāju priekšā.
Ak tu dieviņ! Tas jau bij vecais Vīrāks. Nezin vai iedzē-

ries vai samiegojies, viņš kaut ko rūca, ko Arta no sākuma

nemaz lāgā negribēja saprast.
Bet tad viņš piecēlās sēdu un, roku pārvilcis pār pieri

un rūgtas siekalas norīdams, sacīja:
«Vai tā jūs gribējāt aizlaisties, vecajam Vīrākam pat

ne vārda nesacījusi?»
Arta tiešām jutās vainīga. Vīrāks varbūt bij vienīgais

cilvēks, kas viņai vēlēja labu un par viņu bēdājās. Aiz

viņa cinisma slēpās tomēr dziļa, kaut arī saplosīta dvēsele,
kā uguns zem pelniem.

«Piedodiet, mīļo Vīrāk, es tiešām biju jūs drusku pie-

mirsusi, jo man bij tik daudz nepatikšanu. Jūs jau zināt,
ar Sillera don Karlosa vārdiem runājot:

«Skaistās dienas Aranhuecā ir pagalam.
Un tagad atliek tikai cūkas ganīt!»
Kādēļ nē?» smējās Arta. «Senlaikos pats Arkādijas

princis bij gans.»

«Tas neganīja cūkas, bet avis,» atbildēja Vīrāks.

«Tas arī ir vieglāks amats,» atbildēja Arta.

«Tas nav jūsu dabā — izvēlēties vieglāko pret sma-

gāko,» teica Vīrāks. «Man šķiet, ka jūs spēsat noganīt
pavisam citādus zvērus nekā cūkas.»

«Mana nākotne man tagad nezināma, Vīrāk. Man tagad,
tā sakot, dvēselē iestājusies saules aptumšošanās.»

«Jā, jā, es zinu,» sacīja Vīrāks. «Dzīve izrauj no spār-
niem spalvas vienu pēc otras un tad vēl beidzot pašu

lepnāko astes spalvu. Bet tas nezīmējas uz jums, mana

mīļā.»
«Es zinu, jūs to attiecināt paši uz sevi, man jūsu ļoti

žēl, jūs nekad man neesat par savu dzīvi stāstījuši!»
«Es, ko nu!» Vīrāks savieba ģīmi. «Es neesmu cilvēks,

es esmu tikai cilvēka fragments, tāds nabaga graša cil-

vēks, kas reiz iedomājies, ka viņš dzimis cara rublis.

Esmu reiz studējis, tas bij Kijevas augstskolā, biju tuvu

gala eksāmenam — tad mani iepina kādā sazvērestībā,
nogulēju pāra gadu dzelžos, un tā tas izbeidzās.»

«Un ko tad, Vīrāk?»

«Ko tad! Vai jūs domājat, ka es esmu otrs Mozus, kas

vienreiz no Zināja kalna nokāpa un druskās sadauzīja
baušļu galdiņus un tad otrreiz kāpa augšā? Nē! Man nav

ne mazākā talanta varoņa un mocekļa lomai.» .
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«Nabaga draugs,» Arta līdzjūtīgi viņam uzlika roku uz

pleca. «Kā tad bija, kad jūs no cietuma palaida?»

«Jus jau zināt, kā tādus ļaudis uzlūko! Kā suņus, kas

nozaudējuši uzpurni.»
«Un talak? Kaut kadu dzīvesveidu taču atradāt?»

«Aizmirsu jums sacīt, tā blakām piezīmējot dzīves

grāmatā, man bij mīļa sieviete, tāda jautra un rotaļīga kā

princese no porcelāna zemes, viņai bij tādi zelta mati kā

jums. Man arvien tā likās, ka viņa kā zelta taurenītis

man uz pirksta gala būtu uzlaidusies, bet tad...» Tālāk

viņš netika, kāda gārguļoša skaņa viņam izlauzās no

rīkles.

Artai kļuva tik baigi un sāpīgi šinī neparastā stāvoklī

un vietā, kur cilvēks it kā ceļa malā izlej visu savu sirdi.

Par laimi, neviens negāja garām, kas to būtu varējis no-

vērot. Arta gribēja viņu kaut kā atraut no sāpīgām at-

miņām un mudināja viņu.

«Nebēdājat, mīļo Vīrāk, tas viss tik sen un pagājis.»
«Kas dzīves muklājā par dziļu iestidzis, tas tik viegli

vairs netiek laukā.»

«Ak, Vīrāk, dzīve ir pilna iespēju kā koks ar plauksto-
šiem pumpuriem.»

«Pareizi, ka jūs mani salīdzināt ar koku, bet mani pum-

puri ir vītuši, pirms tie dabūja uzplaukt, un tās iespējas,
ja es arī ko spētu, nevienam nekā laba tur nav. Vītušus

pumpurus neapciemo bites, kas no tiem spētu vākt medu.»

«Vispirms domājat par sevi, uzlabojat savus spēkus un

par visām lietām — atmetat alkoholu, ko lietojat pārāk
daudz. Jums ir stiprs gars, tam jāpārvar miesa.»

«Gars? Ha-ha-ha!» viņš dobji smējās. «Gars arī vien-
mēr nevar sausumā dzīvot, to jau saka pats svētais baz-

nīctēvs Augustīns.»
«Kam jūs vienmēr zobojaties, Vīrāk, i par citiem, i par

sevi visvairāk! Es tiešām domāju par jums labi.»

«Bet es par sevi domāju vēl labāk. Varu jums svēti zvē-

rēt, ka esmu noteikts dzeršanas pretinieks, kad man nav

ko dzert. Esmu arī veģetārietis, kad man nav ko ēst.»

«Ar jums grūti tikt galā,» nopūtās Arta. «Es tagad no

šejienes aizeju un labprāt zinātu, kā jūsu dzīve tālāk no-

risināsies.»

«Nu, tāpat vien! Kā ūdens lēni sūcas no mucas, kad

spunde vaļā.»
«Dzīvojat sveiki,» Arta tam atvadīdamies sniedza roku.



Vīrāks to cieši saspieda, un kaut kas mitrs tai uzpilēja
uz rokas, nezin vai no deguna vai no acīm.

«Piedodat,» viņš sacīja, «un atļaujat man jūsu balto

rociņu noslaucīt.» Viņš izvilka no bikšu ķešas saburzītu,
netīru kabatas drānu, kurai bij nejauši pieķēries virves

gals, ko viņš arvien nēsāja kabatā. «Redz nu,» viņš sa-

cīja, «tiklīdz sāku ko aplam iedomāties — te atgādinātājs
tūdaļ klāt.»

«Metat to nost un ceļaties vismaz augšā no šī cietā

akmens!»

«Laižat mani, tas ir mans brālis.» To teicis, viņš ap-

griezās uz muti un nerunāja vairs ne vārda.

Arta uz viņu žēli noskatījās, bet viņai nekas cits neat-

lika kā doties projām.
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Sestā nodaļa

DIVI PRETSTATI

Moto:

Ja, ich weiß, woher ich stamme,
Glūhend bin ich gleich der Flamme,
Leuchte und verzehre mich.

Jā, es zinu, no kurienes nāku,
Spoža esmu kā liesma,

Spīdu un sadegu,

Fr. Nlcše

Mir trāumle von einem Konigs Kind
Mit nassen, blassen VVangen.

Es sapņoju par karaļbērnu
Ar bāliem, mitriem vaigiem,

H. Htine

Jarmuta Asmina dzīvoklis toreizējā Pauluči ielā līdzi-

nājās viņa apkārtnes sabiedrībai: elegance jaukta ar bo-

hēmu. Mahagonijas mēbeles ar grezniem pārvilkumiem,
bet aplauzītas un pat nobradātas, ar dubļainiem kāju no-

spiedumiem uz samta, atgādināja kaut ko aprīlim līdzīgu,
kur saule jaucas ar sniega pikām un dubļu šļakatām.

Marmora galdiņi, aplaistīti ar lipīgu šķidrumu, apkai-
sīti ar papirosu pelniem un nomētātiem galiņiem. Uz grī-
das izsvaidīti sofaju spilveniņi ar skaistiem rokdarbu iz-

šuvumiem.

Sabraukušie studenti te arvien nodzīvoja veselas nedē-

ļas un ēda un dzēra, ko vien atrada. Vai Asmins mājā bij
vai nebij — vienalga.

Asminu pašu uzskatīja par bagātu, kaut gan viņš tāds

nebūt nebija. Viņa tēvs gan bija bijis vairāku lielu muižu

nomnieks Latgalē, bet galu galā caur mēra gadiem un ci-

tam neveiksmēm bij puslīdz bankrotējis, un nauda, cik
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nu bij palikusi, bij taupāma jaunākās māsas studijām. SI

māsa nupat no Šveices bij pārgājusi uz Franciju, un tur

bij viss dārgāks.
Tēvs bij pēkšņi miris, un vecākā Asmina māsa Lidija

ar māti bij palikušas muižā nokārtot apstākļus.

Tādēļ arī bij saprotama lielā nekārtība Asmina dzīvoklī.

Trūka sievietes rokas, kas kā baltais mēnestiņš naktī pa-
dara gaišu visu tumšo ap sevi.

Nupat, kā redzams, viena istaba bij uz ātru roku sakār-

tota, izklāta grīdsegām un mēbeles no putekļiem notīrītas.

Bet galvenais — istabā bij sanests daudz puķu, visas

pirmās pavasara vēstneses, ko šejiene bij audzinājusi, bet

arī dzelteni bālās tējrozes no Nicas, kas skumji nokāra

kuplās, smagās galvas, ka tām bij jāmirst no ziemeļu
aukstuma.

Kādēļ še bij notikusi pēkšņa pārmaiņa, to izskaidroja
sekošais skats, ko mākslinieks būtu varējis ietvert kādā

gleznā.
Uz atzveltnes šļaugani atlaidusies un kājas uz mīksta

soliņa uzlikusi, sēdēja jauna, slaida dāma: sveša, gluži
sveša tā likās šinī apkārtnē, šinī sabiedrībā vai pat visā

dzīvē. Viņas personību un dzīvi būtu vislabāk atstāstīju-
šas šīs gleznainās, bāli dzeltenās tējrozes, ja kāds viņu
valodu būtu sapratis, bet nejaukā spalva ar vēl nejau-
kāku tintes šķidrumu velti mēģinātu kaisīt melnas burtu

puķes pie viņas kājām.
Seja bij klasiski skaista pantu samērā, bet tas nebij

galvenais, kas pie viņas krita acīs, apbrīnojams bij viņas

sejas ādas smalkums, kas savādā bālumā bija kā apblāz-
mots, it kā zem šiem vaigiem neritētu sarkanas asinis,

bet spīdētu cauri sudrabs. Arī augstā piere sevišķi vizēja,
it kā to būtu skūpstījis mēness. Viņu uzskatot, bij jādomā
par nārām ar sudraba nerviem, kas izplata ap sevi vēso

un ēnaino sava elementa valgmi.

Kastaņu brūnie mati, ne visai biezi, bet mīksti kā zīds,

bij savīti pakausī pusizirušā mezglā. Viņas apģērbs bij —

melni svārciņi ar bāli zaļu blūzi un figaro jaciņu, kādu

valkā franču studentes, bet kas viņai sevišķi labi piekļā-
vās. Tā bij Asmina māsa Teodora, saukta Tea, kas nupat
bij pārbraukusi līdz ar brāli no Parīzes, lai pavadītu kādu

laiciņu atvaļinājumā. Viņas dēļ arī dzīvokļa labākā is-

taba bij uzkopta un tanī bij sanestas puķes.
Brālis šo savu jaunāko māsu bij bezgalīgi mīlējis un

no bērnu dienām, būdams par viņu gadus piecus vecāks,
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to bij nēsājis vienmēr uz rokām no vienas istabas otrā

tēva muižā. Viņš to arī bij pamudinājis uz studēšanu, jo,
skolu pabeigušai, viņai Latgalē, kur nebij inteliģentas
sabiedrības, dzīve izlikās par daudz garlaicīga. Brāļa
mīla turpinājās arī vēlākos gados, viņš pazina viņas pa-

rašas, viņas gaumi un katru vēlēšanos nolasīja viņai no

acīm.

Tādēļ arī šis puķu dārzs, ko viņš bij sarīkojis, viņu

sagaidot; bija taču viņa pati tāda siltumnīcas puķe.
Nekādas spilgtas krāsas, nekādas skaļas valodas, it

neko, kas uztrauktu nervus, viņa necieta savā tuvumā.

Arī pati viņa runāja pusbalsī, bez akcentiem, pat bez galu

zilbēm, aši steigdamies. Viņa šimbrīžam bija palikusi
viena un šķirstīja kādu ģīmetņu albumu, kas tai atradās

uz klēpja. Visi vecie paziņas un radu radiņi tur bij iekšā.

Viņa vēra lapas, gandrīz nepaskatījusies.

Te viņa pēkšņi apstājās, nepatīkami aizskarta. Kas tā

par ģīmetni ar dedzīgiem, izaicinošiem skatieniem? Ģī-

metnei apakšstūrī paraksts: «Ar pateicību — Arta Augst-
kalne.»

«Kur tāda iemaldījusies mūsu aristokrātiskās ģimenes
vidū? Par ko viņai jāpateicas? Un kam? Vai ne brālim?»

Nemierīgi viņa gaidīja brāli pārnākam, lai tas dotu kā-

dus izskaidrojumus. Asmins arī nelika ilgi uz sevi gaidīt,
kur viņam tik dārgs viesis bija mājās. Aši nometis virs-

drēbes, viņš steidzās iekšā pie Teas un, nosēdies viņai

blakām, satvēra silti viņas abas rokas vienā savā.

«Nu, mana mazā Pumpiņa,» — tā viņš to bērnībā bija
saucis, «mēs esam atkal abi kopā!»

«Kopā gan, bet vai tikai nav kas iespraudies mūsu

vidū?» Ar savām tumši zilajām acīm, dziļām kā dzelmēm,
tā pētījoši noraudzījās brālī.

Abiem viņiem bij vienādas acis, un kā divi avoti tie

lējās viens otrā. Tāpat viņu abu būtnes bij kā divi spo-

guļi, viens pret otru. Viss tur bij dzidrs, caurredzams,
nevienam nebij no otra ko slēpt.

Tikai šoreiz maza migliņa kā no tāles uzpūsta pūsma

pārplīvoja dzidrumu. Tea uzskatīja brāļa mīlu kā privilē-
ģiju, ko tai neviens nedrīkstēja skart.

«Kas šī par ģīmetni?» viņa jautāja.
«Tā ir mūsu jaunā dziedātāja, kura ieguvusi lielu ievē-

rību un vispārīgas simpātijas.»
«A! Skatuves varone,» viņa ar vieglu ironiju pasvītroja.
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cUn tava simpātija laikam arī? Ka citādi viņa būtu nā-

kusi mūsu albumā?»

«Viņa man to personīgi dāvināja.»
«Un par ko viņa tev pateicās?»
«Es dāvināju viņai puķes viņas pirmizrādē.»

«Viņai — puķes!» Tea dvesa, un viņai likās, it kā pu-

ķes, kas viņai apkārt, sāktu vīst.

«Tad tā,» viņa teica. «Tu viņu izaicināji, tā sakot, vis-

pārīgi, kā dāmu kavalieris, kāds tu līdz šim vismaz ne-

biji izrādījies, un viņa tev jau atbildēja personīgi. Jā

iepazīšanās tiek ievadīta, tas ir nepārprotami.»
«Ko tu ar te gribi sacīt? Viņa ir nopietna meitene, kas

neiziet uz dēkām,» sacīja Jarmuts aizskarts.

«Kā viņu vērtēt, es nezinu, bet visādā ziņā viņa taču

neieder mūsu vidū, mūsu personīgā albumā.»

«Es gribētu, lai tu ar viņu iepazītos un taisni pievilktu
pie mums.»

«Kas man ar viņu kopējs?» Tea savukārt aizskarta Jau-
tāja, «Tu taču zini, ka es nododos zinātnei un — idejai.»

«Arī viņas gara aploks nav tik šaurs, kā tu domā. Pē-

dējā laikā esmu viņai arī sūtījis daudzas grāmatas un

iepazīstinājis ar jaunākiem centieniem.»

«Tad jūs abi jau diezgan tāli tikuši: vispirms puķu va-

loda, tad skatu valoda, tad grāmatu valoda! Kas turpmāk
sekos, arī sen pazīstams.»

«Māsiņ, es tevi lūdzu, neironizē pastāvīgi.»
«Tā vēl ir vieglākā forma, kā to visu uzskatīt, citādi

man būtu uz to jāatsaucas asākā veidā.»

«Māsiņ, tu zini, kā es tevi esmu mīlējis!»
«Taisni tagad tev nevietā man to atgādināt.»
«Es tev līdz šim esmu devis un devis, smeldams no

savas sirds akas, un tu zini, ka tie malki, ko tu esi dzē-

rusi, ir bijuši dzīvības ūdens. Tagad es lūdzu, lai tu arī

dod kaut ko no sevis pretim.»
«Tu nāc kā parādu piedzinējs?»
«Ak, māsiņ, neuzskati to taču tā!» Jarmuts dziji sa-

viļņots turpināja. «Es tikai gribēju tavas jūtas modināt,
saukt atmiņā tev visu mūsu kopību: nav neviena prieka
brītiņa, neviena debess zilumiņa, ko es tev nebūtu devis,
ik zelta mākonīti es tev būtu noklājis pie kājām, ik puķīti
cejmalā es plūcu tev. Neviens brālis nav savu māsu, ne-

viens mīlētājs savu mīļāko tā mīlējis kā es tevi!»

«Un vai es tev neesmu devusi? Vai es tevi neesmu iz-

rāvusi no tiem jaunības murgiem, kuriem tu kalpoji kā
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elkiem?» Viņa piecēlās un uzlraukti staigāja šurpu turpu
pa istabu.

«Varbūt tie bija maldi un murgi,» rūgti atbildēja Jar-

muts, «bet viņos es ieliku visu savu dzīvību.»

«Tu nogāji līdz smieklīgumam, iedomādamies, ka tu esi

dzejnieks un ka tev talants! Tu gribēji mūsu nopietnā, cie-

nījamā ģimenē ālēties kā arlekīns.»

«Tu mani no tā pasargāji, bet vai tu zini, ka tu ar to

man grūdi nāves dūrienu sirdī?»

«Nav tik bīstami!» viņa viegli atmeta ar roku. «Maldī-

ties var, bet tu no tiem gadiem esi laukā, bērnu slimības

pārlaistas, tagad sākas nopietns vīra darbs. Es tevi iepa-
zīstināju ar Bēbeli, kas tev atvēra plašu ideju lauku un

ieveda sociālismā.»

«Bēbelis tiešām ir ievērojams vīrs un ar lielu sajūsmu
centās mani iepazīstināt ar Marksa ideju pasauli.»

«Un vai tas nav jauns cejš, pa kuru tev jāstaigā? Vai

es neesmu tev drīzāk devusi dzīvību nekā nāvi?»

«Laid man vispirms aprakt manus miroņus.»
«Labāk sāc nu darbu, tad izgaisīs dzejošanas paģiras.

Tev jāieved laikrakstā jauns virziens, jāorganizē pulciņi
un slepenas sēdes, jālaiž apgrozībā grāmatas un brošū-

ras, ko slepeni pārvedi pār robežu. Arī studenti sabrauks

šurpu pa brīvdienām, tas būs ļoti izdevīgi.»
«Jā, jā, bet es vēl esmu tik noguris, it kā man katrs

nervs būtu saraustīts.»

«Es tev palīdzēšu, es no savas puses gribu iekustināt

sieviešu jautājumu.»
«Tas jau ir darīts no citas puses un diezgan tāli jau

attīstījies.»
«Kā?» Tea iesaucās, nepatīkami aizskarta, ka viņai kāds

šo misiju būtu izņēmis no rokām. «Vai jau kāds še mu-

dinājis sievietes uz studēšanu?»

«Es nezinu, vai studēšana vien ir sieviešu kustības viss

mērķis un kodols, bet te jau viena sieviete ar lielu sa-

jūsmu atklātībā uzstājusies un pie šejienes sievietēm at-

radusi dzīvu atbalsi.»

«Esmu ziņkārīga — kas tā tāda ir?»

«Nu, tā pati Arta Augstkalne.»
Tea palika stāvot kā aizdzelta.

«Ko tad viņa par to zina? Viņa taču, kā tu teici, esot

skatuves darbiniece.»

«Ja gan, bet viņa ir daudzpusīga. Sevišķi pēdējā laikā

viņa daudz darījusi. Visās ne vien lekšrīgas, bet arī Pār-
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Daugavas biedrībās viņa uzstājusies un ar savu dvēseles

pirmo sajūsmu visus aizrāvusi. Tu redzi, viņa tev darbu

atvieglojusi un kā pavasara plūsma tāli pārplūdusi pāri
krastiem... Un tādēļ, taisni tādēļ,» Jarmuts turpināja,
«es gribēju jūs abas savest kopā, lai jūs tuvinātos un

kopīgi strādātu lielajā darbā. Man būtu prieks par to,»

viņš vēl lūdzoši piemetināja.
Tea gandrīz jau sāka nomierināties, bet pēdējā Jarmuta

piezīme viņai atkal iedzēla.

Viņa berzēja deniņus ar Ķelnes ūdeni un teica, ka at-

kal tuvojoties viņas šausmīgās galvas sāpes.
Jarmuts sacīja, sev pārmezdams, ka viņš varbūt par

daudz puķu licis sanest viņas istabā, bet viņa saprata
tagad visu ļaunā nozīmē:

«Man šķiet, jeb es paredzu, ka tā puķu bagātība, ko tu

man veltīji, kļūs arvien mazāka.» Viņa būtu vēl pieme-

tinājusi: «Tādēļ, ka tu tagad ar puķēm pušķosi citu.» Bet

viņa bij par daudz dāma, lai savas jūtas izrādītu. Visi

iebildumi, ko viņa atklāti brālim pret «dēku meklētāju»
jeb skatuves varoni bij teikusi, attiecas tikai uz viņu ģi-
menes godu, lai to kā sabiedrisku vairogu turētu sev

priekšā. Neskatoties uz visu to, viņu pārvarēja ziņkārība
šo personu skatīt vaigu vaigā un — ar viņu mēroties.

«Labi,» viņa teica, «ja nu tu tik ļoti iestājies par šo

jaunkundzīti, vari arī viņu pie mums ataicināt, mēs taču

izejam uz to — mūsu ideju izplatīt plašākās masās, un

tur mums katrs ir labs, kas tik vien kaut kādi pieslejas.
Es viņu gribu pārbaudīt, cik viņa nopietni ņemama, kaut

gan, kā jau tev teicu, zināmas šaubas līdz tam es nevaru

sevī apspiest.»
Jarmuts arī par to bij pateicīgs. Viņš māsu mīļi no-

skūpstīja, noglaudīja un tad devās savā rakstāmā istabā,
lai rakstītu Artai ielūguma vēstuli māsas vārdā. Tikai

vienu viņš bij piemirsis, ārā iedams: paņemt māsu uz ro-

kām un panēsāt pa istabu, kā senāk, ak, kā senāk.

Kad viņš bij izgājis laukā, Tea atkrita krēslā un, rokas

krampjaini savīstījusi dūrēs, sāka rūgti raudāt. Ar sie-

vietes instinktu viņa nojauta, ka iejaukusies sveša per-

sona, varbūt pavisam necienīga, un atņems viņai brāļa
lielo mīlu, kas aptvēra visu viņa? jauko pagātni un bēr-

nību.

Nē! Bez cīņas viņa tik viegli šo dvēseles arēnu viņai
neatdos, viņai smalki jāaptaujājas, kas viņa ir, kā sa-

biedrība uz viņu skatās, jārauga izpētīt viņas garīgā bū-
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tība, un tad — varbūt viņa to ņems zem saviem spārniem,
vadīs viņu pēc savas patikas, bet virskundzību paturēs
pati sev.

Šāda apņemšanās viņu pamazām nomierināja, un viņa
smalki pārdomāja visu plānu.

Tea iedomājās, ka arī viņai tāda maza romantika bij
bijusi Šveicē ar kādu vācu rakstnieku, un, kad tā iziruši,

viņa bij pārcēlusies uz Franciju. Tādas lietas katrs pār-
dzīvo. Arī mīļotā brāļa dzīvē tā varēja būt tikai epizode —

viss pāries, un tad viņa tam piedos un viss būs pa vecam.

Ar tādām domām viņa šo vakaru nolikās gulēt, ieņem-
dama vēl kādus apmierinošus pulverus pret nervozajām
galvas sāpēm.

Arta pa tam mājās bij pārdomājusi savu plānu. Galu

galā viņa tomēr apņēmās klausīt Andrejanova uzaicinā-

jumam un braukt rudenī uz Berlīni. Grūti viņai gan bij
šķirties no dzimtenes, arī no Rīgas, kur viņa ar tādu

triumfu bij uzņemta un vēlāk izmesta kā kāda noziedz-

niece vai netikle.

Bet, tikko Arta pēc šurpu un turpu svaidīgiem lēmu-

miem bij nonākusi pie cietas apņemšanās, te no jauna jūtu
virpulis to svieda atpakaļ nezināmos plūdos.

Sirds čukstēja: «Tu aiziesi svešā tautā, svešā zemē,

varbūt tu ar savām gara spējām un cītību tur tiksi starp

pirmajām, bet kas ar to būs panākts? Tomēr tu būsi un

paliksi svešiniece. Kas tās par savādām jūtām — šķirties
no dzimtenes? Vai patiesi es atkal gribu sākt raudāt kā

mazs bērns? Vai dzimtenes ērkšķi man mīļāki nekā sve-

šatnes lauri?»

Tā Artai arvien gāja: tiklīdz viņa ar pārdomām un

prātu bij nonākusi pie kāda gala punkta, te sirds ar vienu

grāvienu sagāza visu rūpīgi uzcelto kā kāršu namiņu. Vi-

ņas daba sastāvēja no mūžīgām pretrunām, no dzelmēm

un augstumiem, un vulkāniskiem satricinājumiem.
Un tomēr viņa tik ļoti ilgojās pēc līdzsvara, pēc no-

skaņotas personības sevī, kurai laime vai nelaime, kas

nāk no ārpuses, nekā nevar padarīt, tikpat kā cieti celtai

būvei izraut ārā kādu ķieģeli.
Kāpēc viņai vispār vajadzēja nākt uz Rīgu lielajā sa-

biedrībā, kurā viņa kā gaisa kuģis tika ierauta polārās
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vēirās un svaidīta augšup un lejup, neatrazdama vietas,
kur piestāt? Grūts gan bija bijis skolotājas darbs, sevišķi
viņas temperamentam, bet tad nāca klusie vakari, kur

viņa ieslēdzās savā istabiņā un varēja kaut sapņos būt

kopā ar tiem lielajiem gariem un kā nabaga salstošs ze-

mes bērns sildīties pie viņu prometejiskās uguns. Viņa
atcerējās Ģētes brīnišķīgo dzejoli no «Fausta»:

Kad istabiņas šaurā telpā
Spīd lampa vājā spožumā,
No jauna spirgtums rodas elpā,
Sirds nāk ar sevi sevī saskaņā etc.

Vai arī Ļermontova lūgšanos, kur jutās izteicās viss, ko

varēja saukt par reliģiju:

B MHHVTV >KH3HH TpVfIHVK),
TecuHTCH Jib b cep.ii.ue rpverb,
OAHV MO./IHTBV MJ'jIHVK)

Tuep>Ky h HaH3ycTb etc.

Jā, nu šaurā istabiņa bij pārvērtusies par plašo cīņas

arēnu, un te varēja uzveikt tikai tas, kas bij stiprākais.
Šādās pārdomās viņu iztraucēja pastnieks, kas ienāca

pa durvīm un pasniedza viņai vēstulīti.

Pētīdama viņa to grozīja rokās. Šis rokraksts uz ap-

loksnes bij tik savdabīgs, tas viņai kaut ko atgādināja.
Viņa atcerējās: tas bij tāds pats, kāds toreiz uz vizīt-

kartiņas, ko viņai bij pasniedzis Jarmuts, kad tā pirmo
reizi uzstājās Salomes lomā.

Ar drebošiem pirkstiem viņa to attaisīja. Vēstule bij
īsa, tur Asmins viņu ielūdza atbraukušās māsas vārdā vi-

ņus apciemot. Diena un stunda bij atzīmētas. Vēl blakus

piezīme, ka neviena cita viesa nebūšot.

let vai neiet? Tie atkal bij divi pretstati, starp kuriem

Arta nevarēja izšķirties. Jarmuta Asmina māsa, kas taisni

nāca no svešuma, uz kuru viņa tikko bij gribējusi do-

ties, — vai tā neienesīs jaunu plūsmu viņas dzīvē? Cik

daudz iespaidu viņa no viņas gūs, cik garīgi bagātāka
viņa paliks! Viņa jau iepriekš gribēja par to priecāties.
Nu viņa vairs nebūs vientule, viņa tai piesliesies, nesīs

tai savu siltu dvēselīti pretim kā uguntiņu saujā.

Bet reizē viņu arī kaut kas biedināja un uzpūta kā auk-

sta dvaša: «Viņa tik augsta, lepna dāma, un kas tad es?

Lauku pele! ledomīga, ka es ar savu drusciņu dziedāša-

nas jau nu diezin kas būtu. Un tas cits, ko es tām sievie-

tēm priekšā plātos un sprediķoju, pie tā viņas butu nā-
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kušas pašas bez manis. ledomīga es esmu un pie tam

muļķe un bailīga!»
Un tomēr atkal kaut kas viņā uzliesmoja: kas man jā-

baidās no vienas personas, lai arī cik viņa būtu par mani

pāri, ja neesmu baidījusies no visas sabiedrības?

Noliktā dienā Arta ieradās pie Teas. Viņa bij uztrauku-

sies, un sirds viņai bailīgi pukstēja, turpu ejot. Kad viņa

bija piezvanījusi, kalpone tūdaļ ielaida un pēc pieprasī-

juma veda viņu tūdaļ pie Asmina māsas.

Tea atradās tanī pašā istabā, kur pirmo reizi, un arī

tanī pašā pozē, atlaidusies uz dīvāna ar kaut kādu grā-
matu klēpī, kuru viņa šur tur pāršķirstīja. Viņa nekad ne-

mēdza grāmatu līdz galam izlasīt, bet tikai orientēties.

Tā bij kopīga īpašība ar viņas brāli — abiem bij nogu-

ruši nervi.

Kad Arta ienāca, viņa drusku piecēlās un māja ar roku,
lai tā apsēstas uz sēdekļa viņai iepretim. Pavēsi viņa tai

pasniedza pretim savu smalko, slaido roku.

«Sveika! Jūs esat tā, par kuru šimbrīžam šejienes pub-
lika interesējas. Mans brālis par to stāstīja. Personīgas in-

formācijas man nav, tādēļ arī man interese ar jums iepa-
zīties.»

Arta, kas bij nākusi ar pilnu sirdi kā ar uzpūstām bu-

rām, apjuka, izjuzdama saltumu, kas viņai dvesa pretim,
bet pēdējais noviļņojums vēl viņā nebij rimis, un viņai
it kā neviļus izlauzās pusčukstot izteiciens:

«Ak, kā es jūs gaidīju!»
Lai cik klusi šos vārdus Arta bija izčukstējusi, tomēr

viņos bij tik daudz dvēseles, ka varēja jau pirmajā brīdī

izjust pretstatu starp abām sievietēm. Tea drusku smai-

dīja. Artas atbilde viņai izlikās tomēr kā padevības zīme,
kaut gan izteikta naivā formā.

«Tā!» viņa teica. «Mans brālis jūs man atveda, viņš ir

entuziasts un gribētu mani apbalvot ar visu, kas vien

pelna ievērību. Stāstāt man par sevi.»

«Ak, ko lai es par savu mazo «es» stāstu! Bet jūs nā-

kat no lielās pasaules, jūs esat dzērusi no visiem kultūras

avotiem.»

«Tā gan ir. Es nāku no sabiedrības kalngaliem. Tomēr

es še esmu piederīga.»
«Tas ir skaisti, ka neaizmirstat savu dzimteni.»

«Kā dzirdēju, tad arī še sieviešu jautājums iekustināts

un jūs tur arī spēlējot lomu?»

«Jā, es ar šo jautājumu nodarbojos.»



118

«Pēc kādas teorijas? Kādas grāmatas jūs esat lasījusi,
un kāda vispār jūsu izglītība?»

Arta jutās aizskarta. Vai tad viņa te atradās kādas

eksaminētājas priekšā? Viņa būtu tūliņ piecēlusies un aiz-

gājusi, ja tās nebūtu bijušas Jarmuta acis, kas Teas sejā
viņā raudzījās un gribēja iespiesties viņā līdz dvēseles

dibenam. Viņa savaldījās un sacīja:
«Man nav nekādas sistēmas un programmas, es saku, ko

es māku un ko sajūtu.»
«Es jau domāju, ka pie jums te viss notiek vēl ļoti

primitīvi. Zēl, ka neesat Parīzē, tad es jūs ievestu mūsu

pulciņā un iepazīstinātu ar mūsu mistērijām.»
«Ar kādām mistērijām?» Arta izbrīnījusies prasīja. «Es

nemaz nezinu, ko tas nozīmē.»

«Redzat, mēs esam nodibinājušies tāds pulciņš, un mēs

saucamies «patiesības meklētāji».
«Patiesības meklētāju pulciņš?» Arta brīnījās. «Vai tad

patiesību var meklēt pa pulciņiem kā smiltīs pazudušu
dimantu?»

«Nu jā, es jau domāju, ka jūs to nesapratīsat.»
«Es saprotu, ka patiesību var meklēt katrs par sevi

viens pats. Un, ja jau Izīda savu plīvuru neļauj atklāt

nevienam pašam, kā jauneklim no Jaidas, kur nu vēl pul-

ciņam! Un, kam izdevies patiesību skatīt vaigu vaigā,
tam jāmirst.»

«Jūs protat pat filozofēt.»

«Tā visiem zināma patiesība.»
«Bet ko jūs teiksat, ka Parīzē atrodas pat tā dēvētais

«pašnāvnieku klubs»?»

«Ko lai es saku! Visādi ērmi ir pasaulē. Tā rūgtā nāvē

jāmirst katram pašam par sevi.»

«Nu, franču revolūcijas laikā taču žirondisti arī apvie-
nojās nāvē. Tie cietumā sarīkoja dzīres, dzēra dārgākos
vīnus no kristāla traukiem, vainagojās ar aspadelu un

vijolītēm kā senākie grieķu varoņi, tā dēvētie «kopā mir-

stošie», un tad pie saldām mūzikas skaņām apkampās,
nāvē iedami. Vai tas nav skaisti?»

«Dažs no viņiem mira vientulis mežā, vilku saplosīts.»
«Es brīnos,» sacīja Tea, «no kurienes jūs visas tādas

gudrības esat smēlušies, jūs taču piederat pie skatuves.»

«Vai jūs domājat, ka tie, kas pieder pie skatuves, ir

tādi — man jālieto vienkāršais vārds — muļķi?» Arta
tikko valdījās.

«To es nesaku,» Tea, nelikdamās manīt Artas uzbudi-
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nājumu, savā vēsajā mierā piezīmēja, «bet viņus vērtē

citādi un ari prasa no tiem ko citu.»

«Tas tā saprotams, ka viņi zināmā pakāpē nicināmi un

labā sabiedrībā neieder?»

«Neuzbudināties, mana mīļā, es taču personīgi par jums
to nesaku.»

«Un ko tad jūs personīgi sakāt par mani? Kādēļ vispār
es esmu šurp aicināta?»

«Es jums vēlreiz saku, neiekarsējaties, tas vien jau ne-

pieder pie labā toņa.»
«Pie labā toņa laikam pieder, ka var spļaut sejā otram

un tas lai domātu, ka viņu aplaista ar rožu eļļu?»
«Atkal šie vulgārie izteicienil Un es par jums taču do-

māju visu labu.»

«Kādi ir tie labumi, ko jūs man novēlat? Līdz šim es

vēl nemaz to nenojaušu, drīzāk otrādi.»

«Jūs tiešām nemanāt, ka es jums nāku pretim...»

«Nē, nē, nē!» Arta izsaucās kaislīgi, uzlēkdama no sē-

dekļa. «Es tikai sajūtu, ka jūs mani atgrūžat un ka mēs

attālināmies soli pa solim. Jūs mani esat aicinājusi šurpu,
lai mani spīdzinātu. Nezinu, kādā nolūkā jūs to darāt?»

«Klusat, bērns, klusat,» Tea satvēra viņu aiz rokas.

«Jūs neatrodaties te uz skatuves, te jums nav jātēlo ne-

kāda dramatiska loma, bet mēs varam klusi un godīgi iz-

runāties.»

«Es tiešām nezinu, kas jums būtu man vēl sakāms?»

Arta ar nepatiku ļāvās atturēties.

«Man daudz būtu, ko teikt, tikai es neprotu jūsu stilā

runāt, te vajag labi daudz dramatisma vai rupjības.»
«Lūdzu, sakāt vien aši un īsi, gan jau sapratīšu to jeb-

kurā stilā.» Arta nogaidoši ar zibsnošām acīm nostājās
Teai priekšā.

«Ak,» Tea teica, atkal pusguļu atšļukusi, «man tuvojas
atkal manas nervozās galvas sāpes. Es tādus skatus ne-

varu panest!»
«Jūs paši mani izaicinājāt. Es arī esmu tikai cilvēks

un nespēju panest, ka jūs uz mani šaujat bultas, kaut

arī indirektā veidā.»

«Grūti ar jums ko iesākt. Jūs taču vienmēr paliksat tā,
kas esat, un es — es gribēju jūs pacelt.»

«Kā pacelt?» izbrīnījusies prasīja Arta.

«Es domāju, ka jūs, kaut dubļos grimusi, būtu tomēr

kā balta līlija, kas gaida tikai palīdzīgas rokas, kas to

izvilktu ārā.»
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«Ak vai!» Arta iesaucās kā odzes dzelta. «Kā jūs iedro-

šināties! Kādos dubļos es esmu grimusi? Es jūs redzu

pirmo reizi, un taisni jūs esat tā, kas met uz mani dub-

ļus, kas izturas pret mani no diezin kāda augsta stāvokļa
un min mani zem kājām!»

«Es lūdzu — starpība starp mums taču ir?»

«Jā,» Arta asi cirta pretim, «tā starpība, ka jums ir

manta un jūs varat sev atļauties visādus untumus, bet

viena jums trūkst — sirds!»

Pēdējā saruna bij bijusi tik asa, ka no blakus istabas

ieskrēja Enna un nometās Teai pie kājām un lūkoja Tev

visādi mierināt.

«Ko jūs iedrošināties!» viņa savukārt draudoši uzsauca

Artai. «Jums bij tā laime Tev redzēt, dievišķo Tev, un

jūs, rupjā persona, viņai uzbrūkat!»

Arta aiz brīnumiem pavisam sastinga: Enna, kā re-

dzams, bij te tiktāl iedraudzējusies, ka izlikās kā māju
bērns.

Pa tām starpām bija arī Jarmuts pārnācis un, ienāk-

dams istabā, ieraudzījis šo savādo skatu.

Māsa, atšļukusi atzveltnē, taisījās ģībt, Enna viņai pie
kājām, un Arta izslējusies visā cēlumā viņām abām

priekšā ar zvērošām, asaru pilnām acīm.

Kas te bij noticis?

«Jarmut, Jarmut, nākat palīgā! Jūsu mīļā māsiņa tiek

ievainota ar rupjībām, jūsu mīlulīte cieš.»

Vēl vairāk Arta izbrīnījās par tik tuvu draudzību, kas

arī starp Jarmutu un Ennu jau bija noslēgta, ka pēdējā
viņu sauca vārdā.

Kvēlās dusmās Arta uzstājās: «Jā, nākat vien, Asmina

kungs, jūs mani paši ielūdzāt pirmo reizi savā mājā, un

man jācieš, ka mani uzskata par diezin ko un dziļi
ievaino.»

«Kā tā?» Jarmuts prasīja. «Lūdzu, izskaidrojaties.»
«Ko? Jūs vēl prasāt izskaidrojumus, kur ar to vien pie-

tiek, ka esmu jūsu viese!»

«Mana māsa ir paģībusi, viņai ir smalki nervi, kas sau-

dzējami.»

«Viņa, viņa ir tā, kas mūsu Teai darīja pāri, izraidāt

šo personu, kas pārkāpj visas pieklājības robežas,» klie-

dza Enna. «Ak, nabaga Tea, kas viņai jāpiedzīvo, nu viņa
paliks slima.»

«Ha-ha-ha!» Arta iesmējās. «Tad tā persona arī vēl
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maisās starpā, tā laikam ari pieder pie tā «patiesības
meklētāju» pulciņa!»

«Es tiešām netieku gudrs, kas te noticis,» teica Jarmuts.

«Es tikai redzu, ka sievietes savā starpā saķildojušās.»
«Te jums nevajag nekādas gudrības, Asmina kungs, te

tikai vajag vienīgi pieklājības.»
«Nu, nu, salīgstat taču,» Jarmuts vedināja. «Es tādēļ

vien esmu Augstkalnes jaunkundzi aicinājis šurpu, lai jūs
taptu draudzenes.»

«Nemini mani ar viņu kopā!» dvesa elsodama Tea.

«Un arī man nav ar viņu nekā kopīga!» izsaucās Arta.

«Vai dzirdat, Jarmut, viņa vēl lepna kā velna māsa,

kur viņai reta laime būt Teas tuvumā!» piemetināja savu

tiesu Enna.

«Lūdzu, aizstāvat mani, Asmina kungs, nu jau vienas

uzbrucējas vietā divas!» prasīja Arta.

Jarmuts skatījās gan uz māsu, gan uz Artu, te tiešām

vērās divi bezdibeņi, starp kuriem nebija pārejas, ne iz-

līdzinājuma. Nekad viņš nebij juties tik neērtā stāvoklī.

Arī viņā pašā bangoja pretējas jūtas.
«Viņa vai es?» spēji piecēlusies, prasīja Tea.

«Viņa vai es?» tikpat lepni viņai tuvodamies, izsau-

cās Arta. «Izšķiraties, citādi es jūsu mājā vairs savas

acis nerādīšu. Un es prasu vē1...» viņa, pret Jarmutu pa-

griezusies, sacīja, «aizstāvat mani un pavadāt mani uz

mājām. Es vairs nelūdzu, es prasu to, ja jūs neesat —

gļēvulis!»
«Dzirdat! Dzirdat!» izsaucās Enna. «Nu jūs varat sa-

prast, kas te noticis un kas tā par sievieti!»

«Augstkalnes jaunkundze,» uztraucās tagad Asmins,

«jūs ejat par tālu ...»

Arta, vairs ne vārda neteikusi, paķēra savu mēteli un

devās kā vējš pa durvīm laukā.

Kā viņa bij pārnākusi mājās, viņa pati vairs nezināja.
Viņa nokrita uz mutes savā gultā, ausīs viņai džinkstēja
un galva dūca.

«Beigts! beigts! beigts!» viņai kliedza no visām sienām,

no visiem kaktu kaktiem. Kā melni lēļi un rupuči līda no

grīdas ārā un locījās viņai apkārt un dzīrās viņu no-

žņaugt.
«Beigts! pagalam! kauns! sāpes! izsmiekls!

Ak, kaut viņa atrastos vētrā un tumsā, biezā mežā, kur

koki locīdamies un lūzdami ciestu viņai līdzi un vētra pār-
kliegtu viņas iekšējās balsis.»
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Viņa nedrīkstēja pacelt acis pret logiem, šim gaismas
acīm, lai tie neieskatītos viņas dvēseles tumsā, šinī neiz-

sakāmi dziļā tumsā. Krampjaini viņa ieraka galvu pa-

galvja spilvenā, un domas šaudījās šurp turp kā zibeņu
svītras pār melno nakts debesi.

«Ak, pavisam nedomāt, nejust, uz mūžu iegrimt nebū-

tības klēpī!»
Līdz ar nupat pārdzīvoto cēlās augšā visas vecās sāpes,

visas apraktās ilgas un kā ņirdzīgas fūrijas dejoja ap

viņu lokā, viņa tiešām domāja, ka beigsies. Bet dzīvei vēl

bij daudz varbūtību, un tā gribēja šo cilvēka bērnu kā

ķīmiķis izliet visādos kausējumos, lai no tā radītu kādu

sevišķi jaunu atradumu.

Pret rītu viņa tomēr iekrita trulā miegā bez sapņiem,
it kā narkozē, kas ilga kādas divas trīs stundas. Kad viņa

piecēlās, viņai bija tāda savāda sajūta, it kā viss, kas no-

ticis, atrastos tāli, tāli aiz viņas un it kā viņai gar to

nebūtu nekādas daļas.
Viņa piegāja pie loga: ziedoņa debess bija tik zila, tik

dzidra, un pret viņu laidās bars baltu baložu. Pirmo reizi

viņa ievēroja, cik viņu baltie spārni bija spoži. Vai tās bij
dvēseles, kas, atrāvušās no zemes, aizlidoja projām ne-

būtībā?

Un koki lejā kaimiņu dārzā metās tik zaļi. Viss bij pie-

ņēmis tik spilgtas krāsas, kādas viņa savu mūžu nebij

redzējusi. Vai viņa jau atradās lielajā pārveidībā kā būtne

ar citādiem orgāniem? Vai viņa bij nolauzts koks? Vai

samīta puķe, vai kaut kāda sastāvdaļa no elementiem, jo

viņai nebij ne mazākās jaudas kustēties no vietas?

Olita ienesa kafiju un prasīja, kā viņai labi izdevies

vakarējais apciemojums.
«Vēlāk,» Arta dvesa. «Tagad esmu ļoti nogurusi.»
«To var redzēt,» sacīja Olita. «Tu izskaties tik šaus-

mīgi bāla, kā nedzīva. Laikam bij kādas nepatikšanas?»
«Laid mani!»

«Liecies vien nogulēties, jeb vai gribi, lai pasaucu ār-

stu?»

«Ne, nē! Tikai mieru!»

«Labāk arī ir. Liecies vien pagulēties,» viņa, Artai

galvu noglaudījusi, sacīja un, durvis lēni aizvērusi, iz-

gāja.
Arta arī atkrita gultā un pavadīja pusapziņā stundas,

dienas, mūžību. Laiks likās viņai savu mēru zaudējis.

Sāpes viņa vairs nejuta, nē, it nemaz nē, bet tikai viss
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bij kļuvis citādi. Viņai bij kā braucējam jūrā ar mazu lai-

viņu, kas bij gribējis piestāt pie krasta un ko vētra bij
atgrūdusi nost un dzina projām nezināmās tālēs.

Dienas trīs varēja būt pagājušas, kad Arta piecēlās kā

no grūtas slimības. Tomēr viņa jutās kā atvieglota, kā

sācēja no jauna.
Ko viņai tagad iesākt? Viņa sāka vākt kopā visas sa-

vas sīkās mantiņas un ievietot somiņās. Un pirms viņa

gribēja doties pie saviem vecākiem uz Jelgavu. Tur, tētiņa

zilajos dūmos, māmiņas mūžīgajā veļas kambarītī un kur

brālīši un māsiņa vienmēr strīdējās un salīga, viņa jutī-
sies mājās.

Ak, cik salds vārds ir — būt mājās! Pelēkais runcis,

viņas sirsnīgais draugs, kas vairāk juta nekā cilvēki,
sēdīsies viņai klēpī, un viņi arī sapratīsies bez valodas.

Un kur vēl burvīgais dārzs, kas atradās pie mājas! Tāda

dārza laikam nekur nav pasaulēl Tur mazās, zilās vijolī-
tes kā bažīgas actiņas skatīsies visapkārt: «Kur viņa ir?

Kāpēc nenāk?»

Tulpes daždažādas krāsās, pastiepušas jau agrāk, mie-

rināja: «Būs, būs, būs!»

Ērkšķu gali, asi pastiepušies, teica: «Nu mēs gan viņu
vairs nelaidīsim projām, kad pārnāks, bet turēsim cieti,

ieķērušies svārciņos!»

Tādās priekšsajūtās nogrimusi, Arta rīkojās pa istabu.

Viņa atvēra plaši logu, lai izvēdinātu putekļus, kas ieplūs-
tošo saules staru spirālēs sāka dejot zelta rēviju. Pat zir-

neklīši, iztraucēti no ziemas miega, skraidīja ar apzeltī-
tām kājiņām.

Ak, mīļā ziedoņa saule, cik tu esi laba! Kā tu visus cel

augšā un atkal atdzīvini! Bet visvairāk gan tev tīk paro-
tāties ar Artas zelta matiem, kas tai pusatšļukuši noka-

ras pār pleciem kā teiksmainā zelta āda Kolhos, pēc kuras

brauca senie argonauti. ,
Kravājoties Artai nāca rokā laikraksts ar dzejoli «Auk-

stā dvēsele, lepnā dvēsele!».

Likās, it kā atskanētu atkal tāli zvani ar aicinājumu:

Vienīgā dvēsele, kas man var līdzēt,
Tā tava dvēsele, auksta un lepna,
Bez mērķa, bez zvaigznes, bez vēlējuma.

Arī viņa tagad bij auksta un lepna, bez zvaigznes, bez

mērķa.

Viņa nolika lapu ar dzejoli, kuru sevišķi bij pasvītro-
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jusi, sev priekšā uz galda, lai tikai neaizmirstu to paņemt
līdzi.

Te pieklauvēja kāds pie durvīm. Viņa klauvienu, sapņos

nogrimusi, nebija dzirdējusi, kad tas atskanēja otrreiz

un spēcīgāki. Viņa gāja pie durvīm tās atvērt.

Izbijusies viņa atkāpās vairākus soļus atpakaļ. Pa dur-

vīm ienāca Jarmuts Asmins. Viņš sveicināja, bet viņai lū-

pas bija salipušas kopā, ka tikko viņa spēja drusku pa-

māt ar galvu.
«Piedodat, Augstkalnes jaunkundze, ka iedrošinos jums

rādīties acīs, bet es nāku ļoti, ļoti atvainoties.»

Arta atguva valodu: «Kam tas vajadzīgs? Asmina

kungs, mēs esam sveši cilvēki, katrs ar saviem uzskatiem

un ejam katrs savu ceļu. Es centīšos izsargāties, lai mēs

vairs nenāktu cits citam par tuvu.»

«Tā bij pārprašanās, rūgta pārprašanās, un es esmu vai-

nīgs, ka ievedu jūs tādā situācijā. Man vajadzēja apdo-
māt, ka jūs ar manu māsu esat pārāk svešas, man vaja-

dzēja būt klāt, kad jūs sanācāt kopā, bet tās nolādētās

redaktora darīšanas mani aizkavēja, man bij jāiet uz pili
pie gubernatora sūdzēties par cenzoru Rupertu, kas atkal

visas ārzemju ziņas, ko uzrakstīju, bij nostrīpojis.»
«Vai nu jūs, klāt esot, būtu ko novērsuši vai grozījuši?

Es un jūsu māsas jaunkundze atrodamies reiz pretējā
stāvoklī, un es nevarēju ļaut viņai sevi apvainot. Varbūt

mana atbilde iznāca par asu, bet es neprotu pazemoties.
Ar to viss izbeigts, un jums arī nebij jānāk šurpu atvai-

noties.»

«Vai tiešām jūs uzskatāt visu kā izbeigtu?»
«Es nezinu, kas jums vēl būtu ko iebilst!»

«Augstkalnes jaunkundze, mana māsa vairs neatrodas

pie manis. Viņa aizbrauca uz muižu pie manas mātes un

vecākās māsas.»

«Un tādēļ jūs nu saņēmāt dūšu un slēpu atnācāt pie
manis?» Arta zobojās.

«Vai jūs man gribat atkal visu nicināšanu mest acīs

un teikt to pašu, ko pirmo reizi: ka esmu gļēvulis? Vai

jūs patiesi to ticat?»

«Kā lai es citādi to saprotu? Un kādas te vispār vajag
izskaidrošanās, kur fakti runā paši par sevi!»

«Arta, Arta, tiesnesis vismaz uzklausa apsūdzēto.»
«Es jūs nemaz neapsūdzu, ne arī man kādas daļas uz-

likt jums kādu sodu.»

«Jūsu vienaldzība man vislielākais sods.»
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«Ak mans dievs!» izsaucās Arta, sāpīgi galvu satvē-

rusi. «Ko jūs mani mocāt! Es tikai konstatēju, ka jūs,
redaktora kungs, un jūsu māsas jaunkundze, un es esam

cilvēki, kas pēc saviem raksturiem nesader kopā. Kādēļ
jūs vispār esat nākuši šurpu!»

«Ja jūs vēl tikai reiz gribētu uzklausīt mani, tad es

iešu un vairs nekrustošu jūsu ceļu!»
Viņš nebij beidzis vēl izrunāt, kad viņa skati neviļus

krita uz žurnālu, kas bij izplatīts uz galdiņa un kur zi-

nāmais dzejolis bij pasvītrots ar sarkanu zīmuli.

«Piedodiet, ka es jums tagad gluži ko citu jautāju.»
«Lūdzu,» Arta teica. «Bet es domāju, ka mums derētu

mūsu sarunas ašāki nobeigt nekā tās vilkt garumā.»
«Sakāt, lūdzu, — kādēļ jūs tur to dzejoli esat pasvītro-

juši?»
«Nu, gluži vienkārši tādēļ, ka tas man patika, un, ja

gribat zināt vairāk, tā ir valoda, ko es saprotu, un gars,
kam es esmu līdzīga. Nezinu, kā jūsu slejās tas iekļuvis
un kas to dzejojis. Bet vienalga, jums līdzīgs viņš nav.»

«Arta, vai jūs tiešām turat to par dzejnieku, kas to

uzrakstījis?»
«Protams, «zilactiņu un sārtvaidziņu» dzejnieks viņš

nav, bet tas ir ērgļa lidojums pret augstākiem gaisiem.»
«Un vai tam — vai tam...» Jarmuts, tikko valdīdamies,

izsaucās, «būtu arī kā dzejniekam nākotne?»

«Tas ir ģēnijs. Viņa ceļš būs spožs, un viņa paša da-

rītā zvaigzne viņam ies pa priekšu!»
Tagad vairs Jarmuts nevarēja valdīties un, paslēpis

galvu rokās, noslīdēja uz galda. No viņa muguras varēja
redzēt, ka viņš krampjaini raustījās, norīdams asaras.

Arta izbrīnījusies skatījās uz viņu un nezināja, ko tas

nozīmē.

«Piedodat, piedodat,» viņš, pacēlis galvu, raustīdamies

sacīja, «ka es jūsu priekšā nespēju savaldīties, bet jūs
nezināt, ka tam, kas trīskārt aprakts, aizbērts un pazudis,
jūs atkal atdodat dzīvību, ka jūs atrokat kapu, no kura

plūst jums pretim trūdu smaka...»

Arta nezināja, ko sacīt, bet arī viņas krūts sāka drebēt.

«Es nesaprotu,» viņa čukstēja.

«Tas, kas to dzeju dzejojis, esmu es pats...»
«Jūs?» viņa izsaucās. «Jūs būtu tas? ...»
«Cik dziļi jūs mani nogrūdāt, tik augsti jūs mani pa-

ceļat, mūsu likteņa zvaigznes sastopas, un mēs vairs ne-

varam viens otram izbēgt. Cilvēcības dēļ es jūs lūdzu,



126

uzklausāt mani, es jums |aušu ieskatīties savā mūžā no

sākta gala, es jums atslēgšu savas aizrūsējušās sirds dur-

vis, kas katram noslēgtas ar trejām bultām un būtu arī

neatslēgtas palikušas, ja jūs nebūtu nākusi manā dzīves

ceļā.»
Arta apmulsusi tikai klusi pamāja.
«Bet pirms man jums par gandarījumu jāaizrāda, ka

mana māsa ne labprātīgi aizbrauca uz laukiem, ka viņa
varbūt nemaz pie manis vairs neatbrauks. Mums izcēlās

pēc jūsu aiziešanas vārdu maiņa, atvērās dziļa plaisa, es

taisni viņu aizraidīju, un tomēr mana māsa mani ļoti mī-

lēja, un viņa tanī ziņā man līdzīga, ka nevienam neļauj
sev tuvoties.»

«To jums nevajadzēja darīt, Jarmut,» Arta atkal sauca

viņu vārdā. «Jūs viņu, kas tik lepna un cēla, man uzupu-

rējāt. Tādu gandarījumu es nekad nebūtu pieņēmusi.»
«Jūs arī nekad nebūtu dabūjusi to zināt, bet tagad, ta-

gad man jums viss jāsaka.»
«Jūs man gribējāt par sevi, savu dzīvi stāstīt?»

«Ak, mana nabaga dzīve! Kā lai es jums šo tukšumu

un izmisumu parādu, kuru piepildījums un beigums būtu

bijusi tikai viena svina lode!»

«Vai jūs neesat otrs Vīrāks?»

«Ir varianti, Arta. Vīrākam tomēr ir lielas priekšrocī-
bas. Cik zinu, viņš ir savu darbu darījis, un, ja varbūt

viņam personīgi nebij panākumu, tad viņa darbs neiet

zūdībā, cits veiks to tālāk. Arī jūra pastāv tikai no pilie-
niem, bet ir tādi, kas nav ne sev, ne citiem neko darījuši
un kam neminētiem jāaiziet zūdībā.»

«Vai jūs nestāvat lielas, jaunas kustības priekšgalā?»
«Es gan tur esmu nostājies, bet vai man būs spēka to

veikt, ja manī iekšā kas lūzis? Liels laiks prasa arī lie-

lus cilvēkus, tādus, kas savam spēkam tic, bet es no sākta

gaia esmu, kā jau teicu, lauzts un tikai lauzts.»

«Es arī neesmu bijusi guldīta uz rožu cisām, to jums
kādreiz teicu, bet, ja akls aklam un klibs klibam var ko

līdzēt, tad stāstāt par sevi. Mēs liesim viena rūgto kausu

otrā, tā būs mūsu kopējā draudzības dzira.»

«Redzat,» Asmins iesāka, «es reiz biju tāds mazs, mīļš

puisītis, kam saule glaudīja galvu kā cielaviņas bērnam

un kas alka mīlas padzerties no katra cilvēka kā no za-

ļas ziedoņa lapas rasas pilienus. Es arī ticēju mīļajam

dieviņam kā mīļam tētiņam, jo mana paša tēvam nebij
vaļas un tam bij darīšanas vienmēr ar veikaliem. Arī mā-



127

tei nebij vaļas, un es atrados savas vecākās māsas audzi-

nāšanā, kas bij sarūgtināta un pret mani stingra. Ma-

zākā māsiņa nāca vēlāk, jo tā par mani bij piecus gadus
jaunāka.

Kādā dienā notika tā katastrofa, kas iespaidoja visu

manu mūžu. Nezin kā tas bij gadījies, ka māsas prom-

būtnē bij kāds izmetis viņas rokdarbu dzijas kamoliņu pa

logu, varbūt kucēns to spēlēdamies bij iznesis, bet, kad

māsa ieraudzīja, kas nodarīts, viņa uzskatīja to par manu

nedarbu. Es teicu, ka to neesmu darījis, bet viņa man ne-

ticēja un gribēja pēc sava ieskata manu spītību lauzt un

piespiest atzīties. Ko es būtu varējis atzīties kā tikai pa-

tiesību, ka nedarbu neesmu darījis. Viņa ķērās pie cita

līdzekļa un solīja: ja atzīšoties, man- nekā nedarīšot, bet,

ja palikšot pie meliem, tad mani bargi sodīšot, lai vienu

par visām reizēm mani labotu. Ko tad man darīt? Tā bij
dzīves dilemma: melo, un tev ies labi, nemelo, un tevi

gaida sods. Kā nabaga bērna dvēsele cīnījās sevī! Kā

vārīgais, kuslais ķermenis drebēja no asajām rīkstēm, ko

māsa lielās dusmās gatavoja! Es paliku pie patiesības, un

tad māsa norāva man drēbītes un cirta pa manu vājo

miesu, ka svītras palika. Nevienu skaņu es neizgrūdu, un

tas māsu jo vairāk kaitināja, kamēr reiz bij jāmet miers

pēc šādas eksekūcijas. Neko es neteicu, arī māsa nelikās

vairs zinis; vai viņa maz to vairs atminēja, aizņemta no

ikdienas rūpēm mūsu lielā saimniecībā? Es pēc tam kļuvu
kluss, ļoti kluss. Varbūt cits bērns būtu darījis citādi un

vēlāk reiz izskaidrojies, bet man trūka enerģijas. Un kas

man arī atlika: vai nu kļūt par meli un viegli visur tikt

cauri kā gluda zivs tīkla acīm, jeb vai sākt cilvēkus ienīst!

Grūti ir bērnam dzīvot no naida, kam vajag mīlas tikpat
kā mātes piena.»

«Es arī to zinu, Jarmut,» Arta iemeta starpā.
«Nu,» Jarmuts turpināja, «es atsacījos no šādas mīlas,

kas silda kā saule. Es sāku patverties pie sevis paša un

audzināt pats savu enerģiju.»
«Kā jūs to spējāt, būdams vēl bērns?» jautāja Arta,

dziji aizkustināta.

«Es sāku ar to, ka pamazām sevī noslāpēju visus in-

stinktus, kas mani novestu sāņus un saskaldītu manu

spēku. Tā, piemēram, es kā puika mīlēju saldumus, kā

jau visi bērni, un varēju tos arī dabūt papilnam, bet es

sevi, savu kāri pārvarēju un no tiem atsacījos. Es arī gri-
bēju staigāt, lepni apģērbies, garos lakādas zābakos, zīda
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kreklā ar greznu jostu, kā tautiskais romantiķis, un mans

tēvs mani labprāt tādu būtu redzējis, bet es pārvarēju
arī to un tā pamazām atņēmu sev visu, palikdams tikai

pie visnepieciešamākā, lai turētu sevi pilnīgi rokā un va-

rētu sajust: «Es esmu, es pats esmu sevi darījis.» Arī kā

studentam tēvs gribēja dot pārpilnām naudas, bet es

ņēmu tikai mazu daļu un pārējo piepelnīju ar stundu do-

šanu. Es darbā meklēju izaudzēt savu enerģiju. Studēju
tiesu zinātnes, bet blakām nodarbojos ar valodniecību,
kas mani vairāk interesēja, sevišķi folkloru. Strādāju kopā
ar kādu leišu profesoru un izrakos pa visām Pēterpils
bibliotēkām.

Radās tomēr izmisuma brīži, kur domājos, ka nekas nav

panākts. Tad sāku nodoties dzeršanai. Kopā ar saviem

līdzbiedriem Stenku, Sirmo, Vidiņu un citiem dzērām un

skandalojām, mūs pat draudēja izslēgt no universitātes

Atminos pat tādu reizi, kad sadzēros tīru spirtu, un man

teica, ka es esot bijis nokritis zemē un man kūpējis spirts
no mutes. Kur lai es savu jauno spēku būtu licis, kas lau-

zās uz āru kā ziedoņa plūdi — šalkodami un trakodami?»

«Arī jūs, Jarmut, piederat pie manas dzērāju listes,»
iesaucās Arta.

«Ak nē! Tas bija tikai īss posms. Nāca eksāmeni. Ko

visu laiku biju nokavējis, to samācījos pa trim nedēļām,
strādāju stundas piecpadsmit pa dienu un tomēr tiku

galā.»
«Un vēl ar kandidāta grādu, cik zinu,» iesaucās Arta.

«Tā ir blakus lieta,» atteica Asmins. «Nav arī svarīgi,
ka es vēlāk ar praksi nodarbojos, tas bija tikai īsu laiku.

Tikai to vēl gribēju jums piezīmēt, ka no jūsu dzērāju lis-

tes jums gan būs mani jāstrīpo, jo no tā laika es neesmu

ne pilītes ņēmis mutē, te nu gan mūsu ceļi ar jūsu Vīrāku

stipri šķirsies. Man citas dziņas brieda krūtīs, kurām ne-

drīkstēju pat dot vārdu. Varbūt tās bija tās pašas kā Sok-

rātam mūzika, kas viņu nelaida mierā ne dienu, ne nakti,
un tomēr viņš nepazina nevienas nots. Vai tas būtu bijis
tas zemapziņas strāvojums, kas gribēja uz augšu kļūt un

izteikties kaut kādā radošā veidā, — pats nezinu.»

«Vai tas nebij tas, ka bijāt dzimis dzejnieks un nepra-

tāt vai negribējāt sev pašam atzīties vai izteikties uz

ārieni, dot sevi publikai?» prasīja Arta.

«Ak, kā jūs mani saprotat, Arta, it kā es būtu caurre-

dzams stikls!»

«Nav grūti redzēt cauri, kad skatās caur sāpju nomaz-
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gātiem acu logiem,» sacīja Arta. «Arī man atgadījies tas

pats hic Rhodus, hic saltai Vai nu paliec apakšā un sa-

trūdi uz mūžu mūžiem, vai atpestī pati sevi, mesiāniskā

dvēsele. Varbūt, kad tavi atomi būs iznēsāti Visumā, pēc
daudzām paaudzēm tie noderēs kā mēslojums citu dar-

biem.» Arta pati izbijās, ka viņa to bij teikusi un ļāvusi
ieskatīties savas dvēseles tumsībā. Viņai taču te bij jāpa-
līdz otram, kamdēļ par sevi runāt! Aši viņa novirzīja va-

lodu uz Asmina iesākto tematu:

«Ko nu par mani! Jūs tagad stāvat pirmā rindā, ja jau
man tā spēja jūsu sfingas mīklu atminēt. Atļaujat man

tālāk pētīt: vai jūs arī visā klusībā nesākāt producēties
kādos radošos darbos? Vai nesākāt dzejot?»

«Arta!» Jarmuts tikai iesaucās, bet tas bij kā kluss

kliedziens, kad aizskar kādu dziļi sāpīgu brūci.

«Un jūs laikam savus darbus nevienam nerādījāt?» viņa

pētīja tālāk kā ārsts, kas grib visu organismu izpē'it, lai

atrastu paslēpto slimības sakni.

«Taisnība,» viņš pamāja ar galvu. «Es kaunējos savas

slepenās lapeles un atzinumus, ko biju papīram uzticējis,
kādam rādīt; man likās, it kā burti būtu rakstīti ar indi un

ne ar tinti un ka tie būtu rūgti, ja tos pieliktu pie lūpām.»
«Vai tomēr jūs nekad nevienam šo indi, vismaz no ārie-

nes, neļāvāt apskatīt?»

«Ak, Arta, kā jūs manī urbjaties iekšā ar asu durkli!

Līdz šim es jums uzticēju savas bēdas, un nu man būtu

jums jāuztic arī savs kauns: jā, es biju tik gļēvs, ka tomēr

nenocietos un gribēju no otra dzirdēt savu dzīvības vai

nāves spriedumu. Tas bija cilvēks, kas man vismīļākais

pasaulē un no kura es varēju sagaidīt visīstāko patiesību.»
«Tā laikam bija jūsu māsa?» prasīja, gandrīz pārlie-

cināta, Arta.

Jarmuts pamāja ar galvu.
«Un viņas spriedums laikam bija negatīvs?»

«Jā,» viņam dobji izlauzās no krūts. «Un nu man jums

jāsaka tas pēdējais, vispēdējais — ne tikvien, ka viņas

spriedums būtu bijis negatīvs, viņa mani ieskatīja pat par

ākstu. Viņas spriedums kā giljotīnas trijstūrainais asmens

pārcirta man dzīvības dzīslas. Viņa teica: «Ko tu gan

iedomājies, tu gribi būt poēts. Tas ir smieklīgi, tev nav

ne mazāko dāvanu.»

«Tālāk! Tālāk! Ko tad jūs darījāt?»
«To jau jūs arī varat iedomāties. Es griezos pie ta

palīga, kas palīdz visās bēdās: es apgādājos ar labu šau-
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jamo un gribēju izbeigt savu bezvērtīgo un nekam nede-

rīgo dzīvi. Es likvidējos. Savas saindētās lapeles es sa-

vīstīju vīstoklī, bīdamies, ka tintes burti kā nokautā asi-

nis man neliptu pie rokām, es tās neiznīcināju, bet uznesu

uz bēniņiem un iemetu kādā putekļu kaktā.»

Arta uzelpoja: «Labi, ka tos neiznīcinājāt. Varbūt tie

vēl tur atradīsies un jūs dosat man tos izlasīt. Un nu?»

«Es gribēju klusi noiet no dzīves skatuves, bet lai kā

āksts nebeigtos še dzimtenē, kur visu acis mani redz un

kur par mani vēl par parādīties kādi ievietojumi laikrak-

stos. Tur, ārzemēs, neviens to nebūtu ievērojis, ne tuvāk

pētījis. Es biju nolēmis iznīcināt visus leģitimācijas pa-

pīrus, un tad kādā jaukā dienā, kad saule, pēdējā saule

būtu iespīdējusi manā viesnīcas noņemtā istabā, kāds

jauns cilvēks būtu izbeidzis savu dzīves gaitu. Kādu laiku

viņa līķis būtu ticis morgā izstādīts apskatei, un tad, kad

neviens pazīstams nebūtu atradies, kas viņu būtu pievā-
cis un devis kapa vietu, tad viņš būtu sadalīts studentiem

medicīnas eksperimentiem. Vismaz es cilvēcei tādā veidā

būtu kalpojis.»
«Tiesa! Tiesa!» gandrīz iekliedzās Arta starpā. «Tā arī

es būtu darījusi.»
Jarmuts, iekļuvis reiz savā jūtu mēlstraujumā, turpi-

nāja: «Esmu nu reiz tāds jūtu cilvēks, gribēju atvadīties

no savas vienīgās mīlas, no māsiņas Teas, ko es mīlēju,

neraugoties uz to, ka viņa bij tā, kas mani dzina nāvē.»

«To es saprotu,» pārtrauca viņu Arta, «tādēļ es sajutu

tūliņ antipātiju pret jūsu dievināto māsu. Mēs nu reiz

esam, kā visas sievietes, divas tīģerienes, kas viena otru

grib saplosīt. Jūs jūsu dievinātā māsa garīgi nonāvēja, un

ar mani viņa gribēja darīt to pašu, kad viņa mani tik

žēlsirdīgi gribēja pazemināt ar teicienu, ka gribot pacelt
kā dubļos samītu balto līliju.»

«Piedodat viņai, jo viņa nezināja, kas jūs esat,» sacīja
Jarmuts, «un uzklausāt mani līdz beigām.»

«Labi, labi, uzklausīšos,» Arta teica. Viņa vairs neva-

rēja nosēdēt un, uzšāvusies no krēsla, stāvēja Jarmuta

priekšā kā atriebes dieviete.

«Tās beigas,» Jarmuts sacīja, «iznāca tādas, kā es ne-

biju domājis: kad māsa man vienu dzīvības iespēju bij
ņēmusi, tā gribēja man dot vietā otru: viņa veda mani

sakarā ar sociāldemokrātijas tēvu Bēbeli. Tas man atvēra

jaunu pasaules uzskatu: nevajag cilvēkam dzīvot par sevi,

bet atdot visus spēkus kolektīvai kustībai, proletariātam.



131

Varbūt viņam bij taisnība, bet viņš izlikās kā sauss teorē-

tiķis, un sevišķi pret vienu tēzi es atdūros. Viņš teica:

daudz ģēniju uznirtu pasaulē, ja tikai apstākļi tiem būtu

labvēlīgi. Vairāk un vairāk tas mani pazemināja mana

paša acīs. Ja jau nu daudz tādu ir, kam gan man tur va-

jaga vēl būt?»

«Skaisti, skaisti tā domāt!» izsaucās Arta. «Es no jums
gribu mācīties!» viņa it kā suģestēta piebilda. «Bet stās-

tāt vien tālāk, es gribu zināt, kā vēl var dzīvot, kad visi

ceļi aizsprostoti?»

«Un, kā tālāk lieta atrisinājās, jūs jau zināt: savu dzī-

vību es tagad esmu licis ķīlā par citu ideālu.»

«Un sevi pašu pie tam esat gluži aizmirsuši,» skumji
piebilda Arta. «Kā var koks augļus nest, kas nav zie-

dējis!»
«Vai arī kam salna nokodusi ziedus, ja tādi vispār bi-

juši.»

«Jarmut,» Arta teica, «vai jūs man nevarētu izpildīt
kādu lūgumu?»

«Labprāt, ja to spēju.»
«Tad sameklējat savus senos rokrakstus un ļaujat man

viņos ieskatīties. Es par maz vēl zinu, lai nodotu pilnī-
gāku spriedumu par jūsu spējām.»

«Jūs prasāt, lai ceļu atkal augšā vecus sapņus, vecās

sāpes?» smagi nopūtās Jarmuts.

«Vai jūs bīstaties? Tagad jūs taču dodaties daudz lie-

lākās briesmās!»

«Tas ir citu dēļ, tur paliek lieta pati, ja arī persona
iet bojā.»

«Es arī neprasu par velti,» sacīja Arta, «lai jūs manu

lūgumu izpildītu. Ja jūs man atļaujat sekot savas dvēse-

les un pagātnes labirintā, tad es iešu jums līdzi uz nā-

kotni un piedalīšos jūsu lietā!»

«Arta, to nedarāt,» izsaucās izbijies Jarmuts. «Jūs sevī

esat pilnīgs un noslēgts cilvēks, jums ir jūsu māksla, dzī-

vojat tai.»

«Vai tad nevar abus savienot? Un, ja vienu zaudē, var-

būt iegūst otru. Es nebūšu jums lieka biedrene.»

i «Ak, Arta, tas ir sāpju ceļš!» piebilda Jarmuts. «Mēs

neviens vēl mērķa nezinām, mēs tikai redzam ceļu pa
tumsu un skatāmies uz vienīgo zvaigzni, kas mums iet pa

priekšu.»
«Nerunāsim vairāk par sāpēm un briesmām, ja jūs mani

par biedreni pieņemat!» Viņa sniedza tam roku.



Jarmuts to kaislīgi satvēra un skūpstīja. «Es vēlētos,
kaut jūs man šo roku sniegtu citādā ceļā.»

Arta to neievēroja un jautāja: «Kad jūs sasauksat

pirmo sapulci?»
«So pavasari vairs gan neiznāks, bet nākošu rudeni.»

«Labi, es tad viņā piedalīšos. Man arī tagad drīzi jāva-

dājas projām no Rīgas.»
«Un kur jūs pavadīsat vasaru?»

«Es apmeklēšu savus vecākus Jelgavā un tad kādu

laiciņu pavadīšu jūrmalā.»
«Arī es tur būšu!» Jarmuts izsaucās priecīgi. «Tad mēs

taču satiksimies?»

«Labprāt, mums būs par daudzām lietām jāpārrunā,
jūs mani iepazīstināsat ar jūsu propagandas paņēmie-
niem, un es lūkošu iegremdēties jūsu pirmajos sacerēju-
mos.»

«Tikai vēl vienu lietu es lūgtu no jums,» drusku bailīgi

piebilda Jarmuts. «Ja nu mana māsa ierastos pie jums un

ja viņa atvainotos, vai jūs viņu neatraidīsat?»

«Ja viņa pie manis pati no savas gribas nāk, tad to

labprāt uzņemšu. Tikai atvainoties viņai nevajag. Vienī-

gais, ko prasu, lai viņa ar mani neapietos kā ar zemāku

radījumu, uz kuru viņa no augšas noskatās.»

«Esat augstsirdīga, Arta, un nepieminat vairs to, viņa

bija uz jums greizsirdīga ...»

«Uz to viņai nebija nekāda iemesla.»

Jarmuts piesarka, jo viņš negribēja sacīt to vienu vārdu,
to visu vārdu vārdu, kas kā zieds uzzied vai arī kā liesma

izšaujas no lūpām: «Es tevi mīlu.»

Mazā istabiņa arī būtu bijusi par šauru uztvert šo jūtu
plūsmu. Tikai lielā plašumā, starp dabas elementiem, tām

bij telpas.
Tā viņi tikai sniedzās rokas ar ciešu spiedienu, un viņu

skati nodzirksteļoja viens pret otru.

«Uz redzēšanos!»

«Uz redzēšanos pie skaistās, zilās jūras, pie visa lie-

luma iedvesmotājas!»
Tā viņi šķīrās.
Otrā rītā jau Arta taisījās ceļā. Māsas Upenieces viņu

gribēja pavadīt līdz stacijai.
Pie brokasta viņas neko nerunāja, visām bij grūti ap

sirdi, kaut gan šķiršanās nebij uz ilgu laiku. Arī Olita un

Marlēna bij nolēmušas vasaru pavadīt jūrmalā, un Arta

gribēja pie viņām apmesties dzīvot.
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Septītā nodaļa

ASNU MĒNESĪ

Moto:

Visi lauku putniņi,
Visi sīki stādiņi,
Atmostatiesl

Kad jaunais dzimst, vecajam jāmirst.

Pāreja tomēr ir sāpīga. Vecajai zāles kūlai spiežas
cauri jauni, zaļi asni.

Ziedonis izplūc savai pašai mātei zemei viņas sirmos

matus — daba nepazīst žēlastības, viņa ir «bezgala auk-

sta, bezgala skaista».

Tāda veca kūla bij Augstkalnu ģimene Jelgavā, pie ku-

riem Arta pārbrauca.
Atkalredzēšanās prieks bij liels, un visi atkal aplipa

Artai apkārt kā dadža galviņas, un katram bij ko stāstīt.

Diemžēl visa dzīve gāja uz leju, parādi pieauga, jo ma-

zākie bērni bij vēl laižami skolā. Neatlika nekas cits kā

māju pārdot.
Neviens no viņiem to neņēma pie sirds. Arī māte sā-

kumā Artai par to neko nestāstīja, jo negribēja sarūgtināt
atkalredzēšanās priekus. Tikai, klusi aizgriezusies sav-

rup, tā priekšautā slaucīja asaras...

Tētiņam bij tikai viena bēda: viņam bij saplīsusi pīpes
galviņa, kura viņam bij uzglabājusies no laiku laikiem.

Uz pīpes galviņas bij bijusi gleznota skaista dāma, rozā

zīdā ar krinolīnu un augsti spraustiem matiem, tā esot

uzglabājusies no pašiem spranču laikiem, un vēl kara-

liene!

«Tad jau tā būs bijusi vai pati franču karaliene Antu-

smējās Arta. «Tai arī nogāja galviņa nost tāpat
kā uz jūsu pīpes, tētiņ, un ar laiku visas karalienes un

karaļi tāpat saplīsīs kā tā pīpes galviņa.»



134

«Ak, kā nu par tādām lietām var smieties!» norūca tē-

tiņš un rādīja papīrā ievīstīto pīpes galviņu. «Otras tā-

das vairs nevaru atrast, kaut gan izmeklējos pa visu

krāmu tirgu un arī pie Lielā pumpja.»
«Bet ko tad tu citu vietā nopirki?» smējās māmiņa. «Tu

nezini, meitiņ,» viņa, pret Artu pagriezusies, teica, «cik

tavs tētiņš palicis lepns: viņš uz krāmu tirgus nopircis
kādu vecu cilindru; žīdi tam iestāstījuši, ka tas esot vācu

mācītāja Zēzemaņa izbijis cilindrs, un to viņš pastāvīgi
valkā, arī ielu slaucīdams. Vēl turklāt viņš nopircis pen-

sneju un nēsā uz deguna, kaut gan gluži labi redz bez

kaut kādām brillēm. Tikai kājās viņam tādas lāča tupeles,
ka par viņu smejas kā par ērmu.»

Vecākā brālīša Marta stāsts arī bij ļoti bēdīgs. Viņš
sāka caur pārpūlēšanos pie smalkiem zīmējumiem naktī

zaudēt acu gaismu. Visbriesmīgākais tomēr bij noticies,
ka tētiņš kādā dienā, kad Marts bij aizgājis dot stundas,

bij ņēmis un salauzis un sacirtis viņa izgudroto motoru:

ko tāds koka gabals te aizņemot visu telpu, nevarot ne

lāgā apgrozīties.
Tētiņam gan daudz apgrozības nevajadzēja. Uz plaukta

virs viņa gultas atradās tikai viņa tabakas maks, no veca

cūkas pūšļa darināts, vēl pilns piebāzts ar kaut ko līdzīgu
tabakai. Viņš bij ierīkojis dārzā pats savu tabakas plan-
tāciju uz mēslu gubas un izravējis māmiņas ķirbjus.

Viņš gan dusmojās, ka pašaudzinātā tabaka esot rūgta
un ne velnam nederot, bet viņam tā tomēr derēja.

Arī mazajam brālim Zigim bij sava klizma: viņš bija
ierīkojis lielu baložu audzētavu ar visādām baložu su-

gām un sacēlis sētā baložu būdiņas. Viņam arī bija tāda

savāda, gara kārts ar karogu galā. Ar šo savādo daiktu,
ko dēvēja par «flaterštangu», viņš apmācīja jaunos ba-

ložus skriet tīri kā jaunnoņemtos rekrūšus. Bet te nu vi-

ņam bij gadījusies nelaime. Kādam citam puikam arī bij
baložu audzētava un vēl garāka «flaterštanga», tas Zigīša
baložus bij visus aizvīlis projām.

Lieta bija nākusi miertiesā. Par tādu briesmīgu zādzību

bij uztraukušies visi apkārtnes ielas puikas, un, kad nāca

iztiesāšanas diena, tad Zigim par labu kā liecinieki bij
ieradušies kādi četrdesmit žīdēni, noplīsuši un skrandaini,

piesmirdinādami visu tiesas zāli,

Miertiesnesis nekad tādu baru liecinieku nebij redzējis
un tādēļ aši vien lietu izspriedis, lai tiktu no tāda smirdu

pūļa vaļā. Zigim tikai šiem lieciniekiem bij vēlāk jāiz-
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maksā pāra mārciņu karameju, un visi baloži bij atkal

mājā. Zagļa puikam tika «flaterštanga» atņemta, un viņš
pats ar citādu «flaterštangu» kroņa uniformā tika aiz-

vests un ietupināts būrī, līdzīgā baložu būrim.

Zigis to atstāstīja ar lielu lepnumu. Viņš bij uzvarējis.
Māsiņai Smeldzītei bij savas bēdas: viņa bij dabūjusi

galvā slimību, ko tautas mutē dēvē par «platrozi». Visa

galva bij nopampusi un zelta matiņi, kas dabiski viļņojās
kā saules stari pret ūdens līmeni, bij jādzen ar bārdas

nazi nost. Atauga gan citi vietā, bet tie bij daudz tumšāki

un nevijās vairs cirtās.

Spoži blondā saulīte bij nogājusi.
«Tagad, māsiņ, es vairs neesmu skaistāka par tevi,»

viņa raudādama teica Artai.

Arta viņu glaudīja, mierinādama, ka arī tāpat ar tum-

šiem matiem viņa būšot skaistākā par visām, kā Snieg-
baltīte aiz septiņiem kalniem. Ar to tad Smeldzīte kaut

cik apmierinājās.
Vissliktāk gan bij klājies nabaga pelēkajam runcim, Ar-

tas simbolam: viņš bij lēcis zemē no kādas augšienes
stallītī, kur glabājās tēva dzelzs dakšas un sekumi vēl

no viņa lielsaimnieka godības laikiem kā atmiņas, un na-

baga kaķītis bij taisni ar krūtīm uzdūries uz dzelzs res-

najiem galiem un tā nezin cik ilgi gaisā karājies uzdurts.

Māte to bij atradusi gluži noasiņojušos un izvilkusi no

dzelzs durkļa.
Kustonis gan gulēja bez samaņas, bet bij vēl drusku

dzīvs. Izdzirdis Artas balsi, viņš žēli ievaidējās vājā balsī,
bet acis nespēja atvērt. Viņu novietoja uz krēsla istabas

kaktiņā, un māmiņa tam klāja pārmaiņus arvien virsū uz

dziļās brūces slapjas lupatas.
Arta bij dziļi satriekta, bet, kā arvien smagos gadīju-

mos, asaras kā karstas dzirksteles viņai bira atpakaļ krū-

tīs. Viņu varēja noturēt par bezjūtīgu un sausu kā kūdru,
ko pat rasa neatspirdzina. Tikai liesmas vien tur var kād-

reiz izšauties.

Totiesu māmiņa varēja par visu sāpēm kopā izraudāties,
it kā viņa visu asaras būtu salasījusi priekšautā kā spo-
žus dimantiņus. Bet ko līdz tādas asaras! Viņa neprata tā

raudāt, ka asaras sacietē par emalju. Viņa neprata tā

kliegt, ka kliedziens top par melodiju. Tas bij vienmuļīgs
lietus bez varavīksnes. Tā bij aizgājusi visa viņas dzīve,
vienkārša, ikdienišķa, kā upe gar namdurvīm viņas tēva

mājās no pašas jaunatnes. Tikai liels darbs un māksla
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prot radīt pastāvošo. Tā metas pretim plūstošai straumei

un izceļ iz tās mūžam topošo un paliekošo.
Tā līnija bij jāvelk tālāk viņas bērniem. Arta to jau

turpināja, citi vēl bij par jauniem, lai rādītu, kurp stiep-
sies viņu likteņa pavedieni un kur tos parkidas nogriezīs.
Viņu dzirkles jau bij pazibējušas no tālienes.

So ģimenes ainu paplašināja vēl kāds piedēklis: bij at-

nākusi ziņa, ka ieradīšoties kāda veca tante un pa vasaru

padzīvošot pie Augstkalniem, lai labi Jelgavu apskatītos
pirms miršanas.

Sī tante visu ko gribēja uz rēķina «pirms miršanas», bet

neviens dzīvais nebij tik dzīvs un sparīgs kā šī tante pirms
miršanas.

Arta jau bērna gados viņu bij pazinusi un darījusi vi-

sādus jokus ar viņu. Viņa atcerējās, ka reiz pērkona laikā

tā bij nogāzusi no tantes plaukta groziņu ar visādām

šķērēm un dzelzs īleniem taisni tantei uz galvas, kad tā

patlaban lasīja Bībeli. Tante bij pie zemes pieplakusi un

dievam atvēlējusi savu dvēseli, kuru diemžēl dievs pats
nebij ņēmis pretim, negribēdams pie viņas velti izšķiest
savu elektrību.

Tante bij liela auguma, plata un resna, tāds pat bij ari

sejs. Viņa ļoti daudz lasīja svētos rakstus, bet vēl vairāk

ēda. Abas īpašības spilgti izteicās viņas personā.
Varam iedomāties, ka Augstkalna kundze nebij sevišķi

iepriecināta par tādu viesi viņas tā jau šaurā saimniecība.

Pat krēsla te nebij tik plata un mīksta, ko tantei dot ap-

sēsties; bij jāliek divi krēsli kopā. Tāpat arī guļai nebij

piemērotas gultas, bij vienkārši pēļi un spilveni jāklāj
uz grīdas, kur gulēt, kā uz laukiem bieži mēdz darīt da-

žādās talkās, kad sabrauc daudz viesu.

Tā arī notika šoreiz. Augstkalna kundze ierīkoja turpat
guļu uz grīdas istabiņā, kur Arta gulēja šaurā gultiņā.

Arta bij agri aizgājusi gulēt, nopūlējusies un nobēdā-

jusies. Viņa nemēdza daudz gulēt jau no pašas mazotnes,
bet kādreiz, sevišķi, kad viņa bij uztraukusies, viņai uz-

krita savāds, letarģisks miegs.
Tā arī bij šoreiz.

Viņa nezināja neko par tantes iebraukšanu, ne arī par

to, ka viņa tai bij likusies gulēt blakām uz grīdas.
Tante gan viņu bij aplūkojusi un nosvētījusi miegā,

visādus krustus mezdama gan šķērsu, gan krustu.

Arta pamodās no pirmā miega. Viņa neatminējās, ka

no Rīgas pārbraukusi Jelgavā un domājās esam savā pa-
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rastajā istabiņā. Te viņa ieklausījās un izdzirda kādu

stipru krākšanu.

Viņas fantāzija aši strādāja, un viņa iedomājās labi

dzīvi, ka aizmirsusi aizslēgt savas durvis, un nu viņai

spilgti tēlojās priekšā, ka pie viņas būtu ielauzies kāds

laupītājs un bijis tik stipri piedzēries, ka nepaspējis neko

izdarīt un nokritis dzērumā gar zemi un aizmidzies.

Tagad nu bij problēma, kā briesmonim tikt garām, lai
tas viņu nepamanītu, un tad aši noslēgt durvis un saukt

policiju.
Lēni viņa izzagās no gultas un domāja tik viegli aiz-

līst briesmonim garām, ka tas viņu nepamana. Bet diem-

žēl, lai kādus aplinkus viņa meta un cik klusi uz pirkst-
galiem līda, viņas kājas aizķērās aiz gulētāja kājas un

viņa tam taisni uzkrita virsū.

Ak tu dieviņ! Tante pārbijušies izgrūda briesmīgu klie-

dzienu. Visi mājinieki saskrēja kopā nepilnīgās drēbēs.

Arta viņai gulēja šķērsām pāri un nezināja, kur īsti at-

rodas, tāpat arī tante bija pilnīgā pārliecībā, ka lietuvēns

viņu jādelējis, un skaļā balsī, krustus mezdama, piesauca
dieva vārdu.

Pirms viņa bij atjēgusies, kas notiek, viņa lietuvēnu

nolādēja septītā elles dibenā, un Arta atkal nevarēja at-

jēgties, ka viņa vairs neatrodas Rīgā, bet Jelgavā un lau-

pītājs ir tikai vecā tante.

Notika nu izskaidrošanās un apsveikšanās. Lietuvēns bij

palicis par mīļo zelta meitiņu, un lāstiem virsū uznira

svētība kā krējums uz piena.
Līdz rītam tante pa miegam visu bij aizmirsusi un no

jauna apsveicās ar Artu, it kā to ilgi nebūtu redzējusi,
apraudājās un izlūdzās atkal par viņu dieva žēlastību.

Tad viņa sāka stāstīt, kā viņu pa nakti jādelējis lietu-

vēns, ka par to sevišķi jāaizlūdzot dievs no kanceles nā-

košā svētdienā.

Arta gan mēģināja visādi izskaidrot un protestēt, sacī-

dama, ka viņa pati tai nejauši uzkritusi virsū, bet tas

neko nelīdzēja. Jāaizlūdz vien bij dievs. Viņa vilka ma-

ciņu ārā no kabatas un gribēja, lai Arta to noved pie cie-

nīgtēva, lai tas par viņu nākošā svētdienā aizlūgtu, tad

lietuvēns no viņas atkāptos.
Otrā dienā tante sāka interesēties par pasaulīgām lie-

tām un kā visur, tā arī šinī reizē «pirms miršanas» gri-
bēja apskatīt pilsētu. Artai bij viņa jāizvadā pa visām

ielām, kur vien bij kas redzams skatu logos.
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Sur un tur gadījās tantei klizmas: te viņa bij piekususi
un apsēdās taisni uz kāda veikala pakāpenēm, kaut gan

Arta mudināja viņu celties augšā un paskaidroja, ka

taču nav parasts uz ielas sēdēt, bet tas neko nelīdzēja.
Citā vietā gadījās atkal tāda pat nelaime. Atrisušas bij

kurpju šņores, un tante cēla brunčus augšā, pret kādu

namu atstutējusi kāju, nebēdādama, ka dažs labs garām-
gājējs taisīja kodīgas piezīmes.

«Meit, lai viņi smej, es savu godu arvien esmu valkā-

jusi, bet, kā dieva vārds saka, — tiem smējējiem būs pēc

jāvaid, pēc darbiem alga jāsagaid'.»
Kad nu beidzot abas pārnāca mājās, tante elsa

kā plata liellaiva, kas, peldējusi pret vēju, iegriežas ostā.

Tūdaļ tā krietni paēda un nolikās Artas gultā, kurai bij
jāpieliek gar malu krēsli, lai iznāktu platāka. Otrreiz

viņa vairs tā negribēja gulēt kā pirmo nakti, lai to lie-

tuvēns vairs nejādelētu.
Kamēr Arta ar tanti staigāja pa pilsētu, bij ieradušies

vēl citi viesi ar savādu nokrāsu. Tie bij Marta skolas

biedri — vai īstenībā tikai viens tāds bij. Tas saucās ViJ-
ķers un viņa otrs biedrs Bundža.

Viļķers bij kāda mazgruntnieka dēls, netālu no Jelga-
vas, Vircavas pagastā. Bundža tanīs pašās mājās bija
par ganu.

Viļķers bij izstājies no reālskolas apstākļu dēļ. Tēvs bij
miris, un māte viņu nespēja tālāk skolot. Viņam mājās

bija jāpaliek par puisi pie visādiem lauku darbiem.
Atlika tomēr laika arī garīgam darbam.

Viļķers bija paņēmis līdzi visas skolas grāmatas un arī

vēl tās, ko no citiem dabūjis. Kad viņam, kā jau saim-

niekdēlam, atlika laika, viņš ņēmās izglītot ganu zēnu

Bundžu.

Abi salīduši kopā, tie studēja zinātnes, kamēr govis pa
tam bieži vien bij iegājušas labības laukos vai citā kādā

aizliegtā pļavā vai druvā.

Mājās par to viņus sagaidīja krietns brāziens, cik nu

tāda paveca, pavārga sieviņa, kāda bij Viļķera māte,

spēja sadot.

Patīkami tomēr nebija, ka tādi brāzieni atkārtojās. Viņi
sāka prātot par kādu uzņēmumu ar stipri romantisku rak-

sturu. Viļķers bij pēc dabas dzejnieks, un Bundža tiecās

vairāk uz zinātnēm. Arī jaunās grāmatas ar marksistisku

tendenci tagad šur tur sāka izplatīties. Viņiem bij nācis

rokā arī kāds Veidenbauma dzejoļu krājums, ko rokrakstā
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propagandēja Tērbatas studentu organizācija, tā dēvētā

Pīpkolonija.
Abi zēni dega romantiskās svelmēs kā senais bruņi-

nieks don-Kihots ar savu pavadoni Sančo Pansu. Tie gri-
bēja izlauzties uz āru no šauriem kalpu apstākļiem lielā,

plašā dzīvē, ciest un cīnīties, un iekarot veselu pasauli.
Tikai sapņiem vajadzēja drīzi piepildīties, ļoti drīzi.

Tādēļ tie kādu nakti, paņēmuši savas mazās pauniņas
ar grāmatām un kādiem veļas gabaliem, slepeni devās

kājām uz Jelgavu.
Ne pases, ne kādu dokumentu viņiem nebija. Viņi bij no-

domājuši, ka Artas brālis Marts tos ievietos staļļa augšā,
kas atradās Augstkalna mājā, un pārtiku sagādās ar

zivju ķeršanu Driksnas upē, kaut gan tur neviens jebkad
nevienu zivi nebija redzējis.

Marts tos slēpu bij novietojis klēts augšienē un pienesa
viņiem arī ēdienu.

Tā pagāja pāra dienas. Otras dienas vakarā gadījās, ka

tante bij izgājusi dārzā un apsēdusies kādā soliņā pie
tā paša stallīša, kura siena izgāja uz dārzu.

Metās tumšs, un puikas, noguruši no veltīgas zvejoša-
nas, kur bij cerējuši Pētera lomu, bij ielīduši sienā un

tūlīt cieti aizmiguši.

Tante, izdzirdusi savādo krākšanu, kas nāca no aug-

šienes, tā pārbijās, ka novēlās zemē un ilgi nevarēja ne-

vienu skaņu izdabūt pār lūpām. Viņai tie likās vai nu

nešķīti gari, vai zagļi un slepkavas, kas taisni nomērķē-
juši uz viņas dzīvību.

Tikko atjēgusies, tā velšus ievēlās istabā un drebēdama

čukstēja, ka uz klētsaugšas spokojoties. Augstkalna kun-

dze viņu apsauca, smiedamās, ka sen jau visi spoki esot

no pasaules izdzīti, un tāpat smējās arī Arta.

Bet tantei gluži netaisnība nebija: tie bija moderni nā-

košās revolūcijas spoki, kas jau iepriekš meta savu ēnu.

Tētiņš bij izgājis vērot, kas tur īsti ir, un tiešām sadzir-

dējis savādos krācienus.

Viņš savukārt domāja, ka tiešām ielauzušies laupītāji,
un, apbruņojies visādiem ieročiem, kas tam bija, kā trej-

zari, lāpstu un mēslu dakšām, dzīrās kāpt pa trepēm

augšā.
Plāni būtu izgājis jaunajiem varoņiem, ja tanī kritiskā

brīdī nebūtu atzinies Marts, ka tie neesot nekādi laupī-

tāji, ne spoki, bet viņa draugi un skolas biedri, kurus tas

paslēpis klēts augšienē.



140

Augstkalna kundze pasmējās un atmeta ar roku: «Lai

nu padzīvo, lai, kaut tik nedabūtu uz kakla policiju!»
Ēdāju nu, protams, bij papilnam. Namamāte novārīja

krietnu katlu putras un lielu podu ar sausiem zirņiem,

un vēl klātu maizi un vairākas siļķes un uznesa uz klēts

augšieni. Sparīgam garam vajadzēja arī sparīgas miesas,
kā sutai lokomotīves katlā.

Tante tomēr ar tādu slēpšanu nebij samierināma.

Bij trīs vai četras lietas, no kā viņa ļoti bijās: no dieva,

no pērkona, no spokiem un zagļiem, bet nu vēl pienāca
klāt — kā piektā — policija. Ja nu ienāk tāds vīrs ar

spožām pogām un bargi uzbļauj, tad viņa aiz bailēm vien

jau nobeigtos.
No dieva vēl var atpirkties: izsūdz grēkus, un viņš at-

laiž, iemet arī palaikam kādu vecu naudu pērminderim
makā misionei. Var jau arī kādreiz naudas vietā iemest

kādu pogu, kas tad pa pulku to zinās! No zagļiem var

mantu bieži dabūt atpakaļ, pret pērkonu un spokiem der

mest krustus un lasīt dieva vārdus, bet ko tu, cilvēks, iz-

darīsi pret policiju?
leliek tevi šaurā cietuma caurumā kā zosi likstā, lai

perē, un beidzot vēl pakar kā svārkus uz knaģa.
Nē, ar tādām lietām viņa negribēja ielaisties un pirms

miršanas vēl iekļūt cietumā, lai dievs pasarga!
Viņa sasēja atkal visus septiņus lakatus un uzvilka uz

trejiem svārkiem trejus mēteļus, tā ka tikko varēja kus-

tēt un pa durvīm varēja iziet ārā, tikai pagriežoties uz

sāniem.

Ormanis arī jau stāvēja pie durvīm, un Artas māmiņa

gribēja viņu pavadīt, bet te ienāca pastnieks un pasniedza
Artai biezu vēstuli lielā aploksnē.

Tante, kas nupat bij gribējusi no Artas ardievoties un

vēlreiz to nosvētīt, aizmirsa visu un ziņkārīgi prasīja, kas

tanīs vēstulēs esot iekšā un vai mīļai meitiņai Rīgā esot

daudz brūtgānu. Lai tikai ņemot labi bagātu, tad viņa arī

iešot pirms miršanas pie viņas padzīvot.
Arta, uz tantes runām neklausīdamās, aši plēsa vaļā

aploksni, jo no adreses uzraksta viņa bij pazinusi Asmina

rokrakstu.

Labs žūksnis rokrakstu ievēlās viņai klēpī, kas no ilgas
stāvēšanas bij appelējuši, kopā salipuši, ķirmju nograuz-
tiem stūriem un izdzisušiem burtiem, — tie bij Jarmuta

Asmina jaunības dzejoļi un dienasgrāmatas no studenta

gadiem.
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«Ūja! Meit, kas tad tās par mīlestības vēstulēm! Tas

nu droši vien būs tāds plikadīda un sprukstiņš, kam nav

nekā pie dvēseles; pie tāda nu tu gan neej, būs tev vēl

jākar übagu tarba kaklā! Diezin vai arī vēl nav smēķētājs
un dzērājs! Palasi, meitiņ, man priekšā.»

«Lai nu paliek, tantiņ,» Arta atlūdzās. «Gan jau citā

reizē.»

«Bet kad tā cita reize būs!» tante smagi nopūtās. «Man

nebūs miera ne dienu, ne nakti aiz rūpēm, ka tu kādu

zvibstiķi neappreci. Kam nav godīga papīra, ko atrakstīt,
tam arī nav godīgu bikšu kājā.»

«Es jau neņemšu, tantiņ, neņemšu; vai tad nu tūlīt jā-
precas, ja atlaiž kādu vēstuli, varbūt tas pavisam citāds

raksts.»

«Met labāk tūlīt krāsnī, vai...» viņa beidza padomus
dot, kas, kā viņa pati novērtēja, esot zelta āboli, pasniegti
uz sudraba šķīvja; na, šoreiz esot pietiekoši, — un de-

vās ārā. Vēl, ratos iekāpusi, tā nosacīja: «Es nu gan
aizbraucu ar smagu sirdi.»

Sirds tomēr likās būt ne smagāka par viņu pašu, jo
ormanis, galvu atgriezis, sāka nikni lamāt, ka viņa ar

savu miesas svaru, sēzdamās ratos, esot salauzusi atspe-
res. Ratos esot kaut kas nokrakšķējis, un tie sašķiebušies
uz vieniem sāniem.

Galu galā tomēr vajadzēja kustēties, lai nenokavētu

vilcienu. Tante solījās vēl pielikt kādas kapeikas un tad

raudādama aizbrauca.

Arta uzelpoja, reiz palikusi viena, un ar drebošiem pirk-
stiem sāka sūtījuma lapas šķirstīt.

Ja Asmins kaut ko bij sacījis par tintes indi, tad šie

burti te tiešām bij kā saindēti.

Pirmās lapas rakstītājs bij kaut kā sācis kārtot, vismaz

no pelējumiem tīrīt. Tad tur bij uzkrituši pilieni, kas vēl

nebij gluži nožuvuši. Tālāk tas vairs nemaz nebij pūlē-
jies, bet savijis visu vienā vīstoklī, it kā ar dusmām gri-
bēdams tās aizmest prom, bet tad atkal bezspēcīgi, kādas

maģijas vilkts, iesaiņojis un atsūtījis Artai.

Klāt bij pieliktas kādas rindiņas:

«Cienījamā jaunkundze! Ja vēl atminaties mūsu pēdējo
sarunu un Jūsu vēlēšanos, lai Jums nosūtu savas jaunī-
bas pārdzīvojumus, tad saņemat tos. Bet zināt, ka tie

dzejoji un tās dienasgrāmatas lapas nav tikai tādas, kā

katrs ģimnāzists vai students mēdz zināmā vecumā rak-

stīt, bet tie ir cilvēciski dokumenti. Ja es tos iedrošinājos
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teni. Velkat no šīm lapām visas konsekvences. Ja tur

nekā dzīves spējīga neatrodat, tad vienkārši tos iznīci-

nāt un man nekā neatbildat, es tāpat zināšu, ko tas no-

zīmē. Tikai par to es dusmojos, ka Jūs iedrošināties at-

rakt manu jaunības kapu. Vai Jūs esat tik spējīga — dot

dzīvību tam, kas miris, vai to atdzīvināt, lai no jauna no-

kautu? Es domāju, ka Jūs abus spēkus savienojat sevī.

Dzīvojat sveika!

Visā cienībā Jarmuts Asmins.

P. S. Man tā liekas, ka es to Jums saku pēdējo reizi.»
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Astotā nodaļa

ATPESTĪŠANA

Moto:

Noslēpt savu dzivi no sevis paša.

Epiktets

Kad Arta bij reiz palikusi viena, viņa izgāja dārzā, lai

varētu iegremdēties Jarmuta rokrakstos.

Kāds kontrasts starp šīm sapelējušām lapām un plauk-
stošo ziedoni ārā! Raibu raibie krokusi tai glaudās pie kā-

jām, ceriņi, zili un balti, plauka virs galvas kā mīlas die-

ves vēdeklis, sniegballes pie sāniem stāvēja kā padevīgi
pāži senlaikos, gaidīdami viņas pavēles.

Arta visu to neievēroja, bet dziļāk un dziļāk grima ta-

jos bezdibeņos, kas viņai atvērās no rakstiem, kas gu-

lēja viņas klēpī. Rūpīgi viņa vispirms tos noslaucīja no

putekļiem ar savu kabatas drāniņu, šķīra vaļā lapu pēc
lapas, kas bij sapelējušas un salipušas kopā.

Arī ziedoņvējš gribēja būt piepalīdzīgs un rāva tai la-

pas ārā no rokām, bet Arta bija stiprāka par viņu un tu-

rēja tās cieti. Ziedonim ar savu vēju un lietu bija spēja
celt augšā tikai augu valsti, bet Artai — cilvēka dvēseli.

Ja cilvēks pats sevis dēļ cīnās, tad viņam bieži pietrūkst
spēka, bet, ja viņš grib palīdzēt otram, tad viņam rodas

nezin no kurienes tāda vara un spēks, ka spēj izdarīt to,
ko nekad nebūtu spējis.

Arta pati bija bijusi tuvu izmisumam, un te nāca cita

cilvēka dvēsele, kas slīkdama kliedza: glāb mani!

Jarmuts Asmins gan bij ar visu savu iepriekšējo dzīvi

likvidējies: mākslinieks bij savus radošos spēkus apra-

cis un tā vietā trenējies par politiķi. Jūtu dzīvi viņš bij

izmainījis pret prāta dzīvi. Viņš vairs nebij karalis vien-

tulības valstī, bet pilsonis no kādas cerējamas nākamī-

bas valsts, kuru apdzīvos visi.
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Vai Jarmuts Asmins bija tam radīts? Vai tā nebija at-

svešināšanās no savas iekšējās būtības, kas bij tas pats,
kā aizbērt savu melodiju avotu?

Protams, ka tādu nabaga dvēseli var locīt un lauzīt uz

visām pusēm, viņai ir īpašības kā indiešu faķīram, kas

ilgi var gulēt, dzīvs aprakts. Bet tas notiek tikai uz kādu

laiku, kamēr viņas pirmatnējā gravitācija ņem atkal pār-

svaru.

Arta izlasīja pirms Jarmuta dzejo|us. Viņos bija tāds

melodisks plūdums, it kā rožaina upe viļņotu zem nāves

salas melnajām klintīm. Šīs skaņas un melodijas dzīrās

viņu pašu novilkt līdzi dibenā, bezcerībā, pasivitātē, kā

sirēnes reiz bija dziedājušas Odisejam, kad tas brauca

garām viņu salai. Bet tas lika sevi piesiet ar virvēm pie
kuģa mastiem, lai nepadotos viņu burvīgām skaņām.

Arī Arta ar cietu gribu pārvarēja savu melanholiju.

Viņa gribēja pieķerties dzīvei. Viņa salīdzināja Jarmuta

dzejas ar Veidenbauma dzejām, kas tagad, Pīpkolonijas

propagandētas, rokrakstā cirkulēja no rokas rokā starp
skolniekiem.

Veidenbauma dzejas nevarēja vērtēt no mākslas vie-

dokļa, bet kā sabiedriskus dokumentus, īstenībā par pan-

tos ietvertu prozu, šur tur ar ieaustām dzejas šķiedrām.
Viss viņš tiecās uz āru kā centrifugāls spēks, kas gribēja
aptvert savu laikmetu.

Bet ne tādā ziņā, ka viņš laikmetam uzspiestu savu

personīgu zīmogu, bet lai atdarinātu to, ko prasīja jaun-
topošā publika.

Kad Arta lasīja viņa dzejā par «lepniem kungiem ar

manšetēm stīvām, kas brauc kundziskos atsperu pajūgos»,
viņai bij jādomā par Zaņa Ansona priekšlasījumu «par

jaunāko literatūru». Abi bij līdzīgi. Ansonu varēja tikpat
labi ietvert Veidenbauma pantos kā Veidenbaumu Ansona

lekcijā.
Bet jāatzīst, tie savu darbu savai publikai bij darījuši,

un pēdējā arī bija pret viņiem atsaucīga.
Gluži kas cits bij ar Jarmutu Asminu: viņš nebija tik

daudz darītājs kā domātājs. Cik pirmējie bij skaļi un āriš-

ķīgi, tik viņš bij kluss un sevī noslēdzies.

Asmins bēga no sevis paša. Viņš iebaidīts bēga no vi-

sas dzīves, neticēja sev un bij sevi atmetis. Savādi bij, ka

viņa melodiskais pesimisms taisni bij attīstījies viņa dzī-

ves ziedonī. Viss viņā atgādināja rudeni. Nosalis putns
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gribētu vēl dziedāt, bet mēle piesaluši, un tas spēj tikai

spārnus paplivināt. — Rudens lakstīgala.
Dzejoļus izlasījusi, Arta ņēma priekšā viņa jaunības

dienasgrāmatas. Burti bij tik nesalasāmi kā hieroglifi uz

faraonu kapu sienām. Un par kapu plāksnēm arī varēja
derēt šīs dzelteni zaļiem pelējumiem pārklātās lapas, ku-

ras viņa ar pūlēm atlipināja vaļā.
Gluži citāds vējš sitās še viņai pretim, it kā no Dan-

tes elles septītā loka. Se vairs nebija sērā, melodiskā plū-

duma, kas valdīja viņa dzejās, še rakstītājs bij iebēdzis

savas dvēseles visdziļākos pagrabos. Viņa rokraksta burti

bij tik stāvi un dzēlīgi kā dzelzs sēta, ko viņš bij aplicis
sev apkārt, lai tikai neviens viņam netuvotos, un, ja to

kāds iedrošinātos darīt, tad tas tam sviestu pretim vārdus

kā akmeņus.
Baismas pārņēma Artu, lasot šos atzinumus. Tomēr te

vēl bija spēks, kaut arī tas sastāvēja no noslēgšanās un

vairīšanās.

Bet tālāk — Artai pašai likās, ka viņa grimst līdzi dzi-

ļāk un dziļāk; ak, ko tie viņam bij darījuši — daba, kas

tam bij uzspiedusi dzīvību, vecāki, tēvs, māte, apkārtne,
draugi, cik tie bij lauzuši un locījuši viņa dvēseli, kas gri-
bēja tapt forma un izveidot pati savu patību un dzīvi!

Tad nāca pats pēdējais slēgums, un tas bij — nespēks.
Arta atcerējās, ka viņa pati to bij nosaukusi par gļēvuli.
Cik dziļi gan varēja viņu ievainot šis vārds. Bet reizē arī

tas bij bijis izaicinājums pārbaudīt sevi pašu. Un tomēr,
tik dziļi ievainots, viņš bij griezies pie viņas un nolicis

visu savu dzīvi viņas klēpī kā bērnu mātei.

Izlasījusi šīs lapas, Arta sāka krampjaini raudāt. Viņai
likās, ka te ietu viņai garām tas senais krusta nesējs, kas

sabruka, nesdams savu krustu. Ilgi viņa sēdēja dārzā.

Labi, ka metās krēsla, un tumsa ar savu melno zīda mut-

autiņu noslaucīja tai no acīm asaras. Tās bija par dārgu,
lai rādītu citiem. Agri viņa aizgāja gulēt, neēdusi vaka-

riņas un atvainodamās par galvas sāpēm.
«Guli, meitiņ, guli, atdusies, mana zelta galviņa,» māte

sacīja, noliekusies pār viņu un viņu glaudīdama.
Mātes mīla — Arta to izjuta — vai ir vēl kāds lielāks

spēks pasaulē? Vai katra māte nebija mater dolorosa ar

septiņiem šķēpiem sirdī? Ko visi pasaulē atmetuši un no-

sodījuši, to pieņem mātes mīla. Vai Arta varēja sajust tādu

mīlu pret Jarmutu? Te nepietika ar sievietes mīlu vien

pret vīrieti, kas ietver tikai īstenībā dzimuma instinktu,
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kura uzdevums ir sugas turpināšana; te vajadzēja atrai-

sīties visām jūtām, uz kurām sirds šūpojas kā uz septi-
ņām straumēm.

Sieviete jūtu pasaulē ir valdiniece: kādas lielas, viņai
pašai neapzināmas valsts kā nogrimušās Atlantīdes.

Sī jūtu valsts ikdienā nav redzama, bet, kad viņa reiz

uzkāpj dienas gaismā, tad tā ir tik pārvaroša un visspē-

cīga, ka nav pasaulē lielāka spēka, kas tai stāvētu pretim.
Izteiksmes vārda viņai nav. Kaut kādu līdzīgu apzīmē-

jumu Šopenhauers viņai gribēja dot ar vārdu «Pietā»,

līdzjūtība, pārpersonīga, svēta, augsta līdzjūtība, kas vienā

cilvēkā aptver visu radību.

Bēklins to izteicis savā brīnišķā gleznā, kurā māte pār-
liekusies pār sava noslepkavotā dēla, pasaules atpestītāja,
krūtīm.

Vai tāds garīgi miris Jarmuts Asmins nebija gulējis
viņas klēpī satrūdējušās lapās, kā papīra zārkā, pār ku-

rām viņa bij pārliekusies un vakara krēslā lējusi karstas

asaras?

Vai to vien var saukt par nāvi, kad cilvēks guļ zem ve-

lēnām, miesīgi aprakts? It kā gars nevarētu simtkārt mirt

un augšā celties, pirms tas novelk miesu kā nonēsātus

svārkus?

Visas šīs pārdomas Artai jaucās pa galvu, kad viņa
ar vaļējām acīm gulēja un miega nevarēja atrast. Pulk-

stenis nosita dobjām skaņām divpadsmit.

«Dziļa ir pusnakts,» saka Nīcše, «dziļāka, nekā tu

domā...»

Un Artai arī bij, it kā tai būtu jānokāpj pašas cilvēces

dziļumos un jānes augšup tās vērtības, kādas vispār cil-

vēcei ir, cik dziļi pēdējā var sniegt, — kā jūras līdējs,
kas meklē retas pērles.

Valodai ir dziļi vārdi, kuros kā kodols, ieslēgts cietā

čaulā, slēpjas visa ētika, varbūt visa reliģija:
Piedot —

Atbrīvot —

Atpestīt —

Tie ir trīs vārti, kas jāatslēdz, lai cilvēks kļūtu pil-
nīgs... Bet cik ir, kas to spēj? Cik viņu ir?

Piedot var, kad pats sevi pārspēj, bet aizmirst nevar.

Brūce var sadzīt, var cietējs teikt, ka nesāp, un pat smai-

dīt, bet rēta paliek, to vairs nevar izdzēst.

Atbrīvot var no važām, no verdzības tiklab atsevišķus
cilvēkus, kā veselu šķiru vai veselas valstis. Var pat
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viņas kultūrā pacelt. Bet katrā cilvēkā iemīt zvērs, kam

ir maigi nosaukumi par «tieksmēm, kārēm, kaislēm». Un

ar to cilvēces dziļākais dziļums tomēr vēl nav sasniegts.
Un nu trešais vārds — tik sāpju pilns, tik uzvarošs

reizē —, bet kas to spēj pateikt? Kas to spēj izpildīt? Tas

nozīmē otra cilvēka dziļāko būtni izraisīt no tūkstošiem

pavedieniem, kas ap viņu apvīti kā zirnekļa tīkli, un atdot

to sev atpakaļ.
Bet neviens ieguvums nav bez upura, un vai Arta, lepnā,

pašapzinīgā, valdonīgā Arta, spēs sevi upurēt?
Viens bij skaidrs: kas Jarmutu Asminu gribēja pacelt,

tam vajadzēja sevi upurēt, to Arta saprata.
Viņa cīnījās ar sevi: vai jel maz Asmins ir tā vērts?

Lai nu gan viņa šimbrīžam bija izmesta no līdzšinējās
spožās karjeras, viņa to varēja atgūt atpakaļ, un, ja arī

ne to, ceļš uz citām tautām bija brīvs. Vēl viņa gribēja
pārdomāt, pamatīgi pārdomāt.

Ar tādu apņemšanos viņa aizmiga murgu pilnā miegā.
Miegā viņai karstas asaras lija pār vaigiem, bet viņa

tikai tās pamanīja otrā rītā, kad tās bij nožuvušas un

sastingušas par sāls kārtu.

Artas sirds zināja vairāk nekā viņas prāts. Mūžīgā sie-

vietība, kas pacēla Faustu, nekad nezudīs no pasaules —

kā vakarzvaigzne no debess.

Kamēr Arta nomocījās savā iekšējā cīņā, tamēr Augst-
kalnu mājā norisinājās dažādi notikumi.

Uz klēts augšas abi jaunceptie revolucionāri, Viļķers
un Bundža, salasījušies dažādu brošūru, sāka drukāt

proklamācijas marksisma garā.
Viņiem pievienojās līdzteku, tāda paša gara ierosināti,

arī citi skolnieki no augstākām ģimnāzijas klasēm.

Starp skolniekiem tur priekšgalā darbojās Fricis Vēs-

manis, kurš personīgi jau bij stājies ar Jarmutu Asminu

sakarā. Starp pēdējo klašu skolniecēm pirmo vietu ieņēma
Klarisa Eilerte, tikpat daiļa, cik ģeniāla. Viņa vadīja ve-

selu pulciņu, un bij tiešām jābrīnās, kā šī plaukstošā
dailone varēja uzņemties tik smagu darbu, kas ārpus sko-

las uzdevumiem taču prasīja tik daudz laika un pārdomu.
Bija jau arī viņai, kā katrai sievietei, sava pirmā un

varbūt arī pēdējā mīla, bet tās objekts bij tikpat līdzvēr-
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tlgs un ģeniāls kā Klarisa, un tādēļ viņi abi salējās vienā

jūtu akordā.

Starp abiem šiem pulciņiem nebija tieša sakara, bet

ideja bija viena un tā pati: uzplaukstošais reālisms lite-

ratūrā līdz ar marksisma idejām publicistikā.

Latvijā tādām idejām bij reāls pamats nupat muitas

likumā, ar kuru pazeminājās labības cenas un līdz ar to

arī laukstrādnieku algas. Attiecības arī pilsētā starp fab-

riku darba devējiem un ņēmējiem pasliktinājās. Uznira

arī tādi vārdi kā «streiks», bet nekādas regulāras orga-

nizācijas vēl nenodibinājās, kaut gan «Jaunā Diena»

daudz rakstīja par ārzemju tamlīdzīgu kustību, kas jau
dziļas saknes bij laidusi tautā un sastāvēja no stingri

disciplinētām strādnieku organizācijām fabrikās.

Literatūrā tās atbalsojās Gerharda Hauptmaņa «Audē-

jos», Zūdermaņa «Godā» un citos darbos.

Viss tas iespaidoja stipri jauno paaudzi, un tā ar varu

meklēja atrast konfliktus, kur tādi vēl nemaz nebij iz-

auguši.
Graut vajadzēja, kur un kā vien varēja pieķerties. To

jau bija ierosinājusi Ansona lekcija pērngada tradicionā-

lajā 30. augustā, kaut gan tā attiecās tikai uz literatūru

vien. Bet, kad jau vienā stūrī ēkai ķieģelis izlauzts, tad tā

drūp vēl tālāk, un lielāku lūzumu pašķīra Jarmuta As-

mina slepeni pārvestās brošūras par marksisma saturu un

viņa paša rakstītā ārzemju politika «Jaunajā Dienā».

Viņš ar to bij ierauts virpulī, kas viņu pašu beidzot

ierāva dzelmē.

Bet šimbrīžam tā bija tikai priekšspēle, nekādi negaisi
vēl nedraudēja.

Vārds «sociāldemokrātija» vēl nebija rakstīts ne uz kā-

das lapaspuses latviešu vēsturē. Zemnieka smagie soļi vēl

brida tīrumā, kaut gan jau mašīna sāka runāt savu va-

lodu. Tikai sieviete bij gandrīz pirmā, kas bij pacēlusi
savu balsi jautājumu vakaros.

Augstkalnu klēts augšiene bij pārvērtusies par īstu

auditoriju, kur ap Viļķeru un Bundžu jau pulcējās vai-

rāki puikas, un katrs nāca ar savu patētisko priekšne-
sumu.

Bieži tos pārtrauca mazais Zigis, kad te kāds neaicināts

balodis bij sapulcē ielaidies, un viņš, to meklēdams, pašā
svinīgā brīdī bāza iekšā savu garo «flaterštangu».

Arī citi mājinieki tur nepiedalījās. Marts bij aizņemts
ar savas salauztās mašīnas rekonstruēšanu, un Smeldzi
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jau neņēma vērā. Augstkalnu tētiņš arī bij aizņemts ar

citām lietām, kas tam izlikās vēl interesantākas: viņš pēc
dabas bij romantiķis un aizrāvās no visādiem ārējiem
notikumiem.

Tāds liels notikums viņam bij vācu Amatnieku biedrī-

bas degšana Palejas ielā, kas jau ieilga trīs dienas. Tur

tikai bij ko skatīties, kā liesmas cēlās un plaka un uguns-

dzēsēji ar visām šļūtenēm tur nekā nevarēja padarīt.
Viens brīkšķis nāca pēc otra, kad griesti vai sienas

iegāzās un augstas uguns virpas ar dūmu mutuļiem uz-

šāvās gaisā. Viņš neatkustēja ne soli no lieliskās panorā-
mas un pat paēst nebij nācis mājās. Agri no rīta viņš bij
aši iekodis bada kumosu, piebāzis pilnu savu jaunpirkto
pīpi un vēl paņēmis līdzi maku, pilnu sagrieztas tabakas,

ar to tad varēja iztikt cauru dienu, ja turklāt vēl pude-
līte ar balto atradās otrā kabatā.

Jāsaka, ka viņam sevišķi patika noskatīties ugunsgrē-
kos. Tādu arī Jelgavai ar viņas vecām koka mājelēm ne-

trūka. Ja nu kādu laiku tādas katastrofas izpalika, tad

tētiņš žēlojās, ka nenotiekot vairs neviena «ugunsgrē-

ciņa».
Otrs prieks viņam bija pavasarī noskatīties, kā ledus

iet, tad viņš cauru nakti varēja nostāvēt uz Driksnas upes

tilta. Bet cik tad nu ilgi tāds ledus iet! Izšķīst kā putas!
Kad nu lielais ugunsgrēks, tāpat kā ledus iešana, taču

reiz bij galā, bij jāuzmeklē citi notikumi.

Grēbnera vaska drānu fabrikā, aiz Annas vārtiem, strād-

nieki pa ausu galiem arī bija kaut ko sadzirdējuši par
streikiem, un sestdienās, kad bij notikusi «cālunga» un

visi bija sapulcējušies dzertuvē, un degvīns bija sakāpis

galvās, tie sāka runāt par streikošanu un lielu algas pie-

prasīšanu, citādi tie plēsīšot un dauzīšot visas mašīnas

kopā.
Tādās sestdienu sapulcēs arī tētiņš bij iekļuvis, jo vi-

ņam starp strādniekiem bija kāds labs paziņa, protams,
uz viņa rēķina.

Pārnācis mājās, viņš sāka trīt cirvi un meklēt kopā dak-

šas, jo viņš streiku saprata tikai kā lielu izkaušanos, un

pacilātos brīžos viņš gribēja visādā ziņā būt priekšgalā.
Māmiņa, tādu rīkošanos ieraudzījusi, sāka viņu stipri

rāt: «Vai tu esi prātā jucis? Vai mūs visus gribi iegrūst
nelaimē ar savu āļošanos? Ej labāk streiko gultā, citādi

tevi sasies policija un iegrūdīs caurumā, kur tu ne die-

nas, ne naktis neredzēsi.»
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Tādi draudi darīja savu iespaidu, jo no policijas tēti-

ņam bij varen bail. Viņš tūdaj nolika visus ieročus un

likās gultā. Sajūsmas gars arī bij izkūpējis, un tālākos

darbus varēja izsapņot ar pīpes palīdzību zilos dūmu

mutuļos.
Naids pret fabrikantiem arī nebija nevietā pie tētiņa,

tas bij iemiesots viņa ģimenes personiskos piedzīvoju-
mos.

Viņa tēvabrāli bij saplosījuši fabrikanta Gauderera lie-

lie kurtu suņi, kad tas no rīta agri bij gājis garām fab-

rikai. Nejauši bijuši vārti vaļā, un suņi vēl nebijuši pie-

slēgti pie ķēdēm.
Nelaimīgais atrasts turpat asiņu peļķē guļam uz liel-

ceļa un bijis jau nobeidzies. Krūtis viņam bijušas gabalos

saplosītas. Bet tie bij senie laiki. Ko tad nabaga latvieša

dzīvība nozīmēja pret vācu kungiem! Tikpat kā suņi aiz

sprosta saplosa kādu kaķīti! Neviens nemeklēja pakaļ, ne

arī sūdzējās. Taisnību tas tā kā tā ņebūtu dabūjis. Bet iz-

lietā asins, saka, nežūstot, tā brēcot pēc atriebes.

Tētiņā tā glabājās latentā, pusneapzinīgā stāvoklī, un

arī varbūt kāda lāse no tās glabājās Artas dzīslās, kas kā

deglis gaidīja īsto brīdi, lai uzliesmotu. Tētiņš jau no-

mierinājās, bet totiesu sāka atkal māmiņa baiļoties: vārds

«policija», ar ko viņa bija gribējusi iebaidīt tētiņu, bie-

dināja viņu pašu.
Puikas uz klēts augšienes sāka arvien skaļāk pacelt

balsis, un viņu skaits pieauga arvien vairāk. Tie čiepstēja
un pērās kā zvirbuļi jumta paspārnē pēc pavasara lietus.

Ja nu kāds policists, iedams garām, to sadzirdētu, tad

māmiņa līdz ar visiem krita iekšā — un sevišķi viņa, jo
bērni vēl bij nepieauguši. Bet mīļais dieviņš vēl no tā pa-

sargāja, arī viņš ar laiku varbūt bij kļuvis progresīvāks
un piegriezis vērību jaunām idejām kā jaunplaukstošai
pavasara zālītei.

Tikai kaimiņi brīnījās, kur tādi puikas saradušies un

kādēļ viņi tādi nosmērējušies. Citam melns deguns, citam

traips uz vaiga no tintes, ar kuru rakstīja proklamācijas.
No valodām ļaudis neko daudz nesaprata un domāja, ka

strīdiņi notiek kādu skolas uzdevumu dēļ.
Tomēr šai jaunajai censoņu sabiedrībai pienāca reiz

gals, kaut gan gluži no citas puses, nekā māmiņa bija
iedomājusies, bīdamās no policijas.

Policija šoreiz bij Viļķera māte, kas lielās bēdās bij
pavadījusi laiku pēc tam, kad dēls līdz ar ganu bij pazu-
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dusi. Pa visām upēm tā bij likusi izmeklēties un visos

šķūņu kaktos, vai tie nebūtu pakārušies; viņi jau bieži

tādas muļķības bij izrunājušies, ka to no viņiem varēja

sagaidīt. Beidzot viņai iekrita prātā aptaujāties Jelgavā

pie dēla drauga Augstkalnu Marta, vai tas par viņiem
ko nezinātu.

Un tā nu vienu dienu Viļķeru mamma mēslu ratos

iebrauca Augstkalnu sētā. īsteni tā bij tāda ore ar aug-

stām redelēm apkārt — visiem gadījumiem. Nevarēja jau
zināt, vai nebūs jāpārved abu līķi.

Kad Viļķeru mamma ar lielo redeļu ori bij iebraukusi

Augstkalnu pagalmā, divas galvas pazagšu glūnēja no

klēts augšienes. Glūnētāji bij abi puikas, Viļķers un Bun-

dža. Viņi jau no ratu rīboņas bij noskārtuši kaut ko ne-

labu. Fantāzijā tiem tēlojās priekšā «melnā Zuzanna»,
kas vadā šurp un turp cietumniekus.

Tas bij tik briesmīgi, bet, ak, tik romantiski! Viļķera
seja bij plata un smaidīga kā pilns mēness pret rītu, bet

Bundža savu vārgo, bālo seju ar nopietniem vaibstiem bij
iespraudis sava biedra padusē.

Bet kā pārbijās Viļķers, kad tas «melnās Zuzannas»

vietā ieraudzīja savu pašu māju mēslu izvadājamo redeļu
ori un iekšā sēžam savu māti! Tā viņam šķita briesmī-

gāka par Zuzannu, un smaids nozuda no viņa sejas. Bun-

dža nu pavisam bij pārbijies, jo kalpa zēniņš taču bij
daudz vairāk atbildīgs nekā saimniekdēls, kam visa šī

ekskursija īsteni bij tikai dēka. Mammai bij arī rokā va-

rena pātaga.
Bet dziļa kvēle dega šā vārgā puikas iegrimušās acīs.

Tās, kaut arī pa vissīkāko caurumiņu, bij ieskatījušās

lielajā gaismas pasaulē, un šis skats sacīja: «Es mūrus

un dzelžus lauzīšu, bet es tomēr reiz izlauzīšos laukā.»

Arī Viļķeru mamma bij glūnošās sejas ieraudzījusi, un

pirmais iespaids viņai bija prieks, ka nebūs vairs jāved
līķi mājās, bet nebēdņi, izbēgušie puikas, kas nevīžo strā-

dāt pašā karstākā darba laikā.

Viņas prieks bij pārgājis tūdaļ dusmās, un viņa, pā-

tagu pacēlusi, rādīja uz augšu:
«Nu jūs, pagāni, elles cepeši, redzēsiet! Zilus, melnus

es jūs saklapēšu, ka visas utis izbirs no skrandām.»

Pēdējais piedraudējums, kā arī tituli zīmējās gan vai-

rāk uz Bundžu.

Tad viņa, izkāpusi no ores, piesēja pie dārza sētas vājo

zirdziņu un pameta tam priekšā klēpīti salmu ar klāt pie-
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jauktu sienu. Sparīgiem soļiem viņa drāzās iekšā pie

Augstkalniem. Arī uz tiem viņai vārījās dusmu žults. Tie

tādiem palaidņiem bij devuši mājas vietu un laikam arī

ēst: «Vai tad nu grauza koka mizas!»

Viļķeru mamma tomēr nevarēja ilgi dusmoties, viņa
visu soda mēru bij izlaidusi lamu vārdos. Un, ja tiešām

tā kādreiz ķērās pie rīkstēm, tad tās tomēr bij panesa-

mas. Viņa pati tādus pērienus dēvēja par auglīgu lietu.

Ja Bundža vispār baidījās, tad savas vārgās veselības

dēļ, jo viņa krūtīs jau agri perinājās diloņa dīgļi.
Un tomēr šim vārgākam no vārgiem un zemākajam

no zemiem bij lemts, ka likteņa vilnis viņu reiz augsti uz-

nesīs spožā gaitā, citu priekšgalā, pirms nāve pārgriezis
viņa dzīves dziju.

Arī mūžam smaidošā Kārļa Viļķera mūžs bij apzīmēts
ar traģisma zīmogu, kaut gan dzejas mūza viņa pieri bija
skūpstījusi ar saules skūpstu. Šimbrīžam abi puikas vēl

nepazina ne rezignācijas tuksnesi, ne akmeņaino pienā-
kumu ceļu, cerība tiem gāja pa priekšu ar zaļu zaru rokā.

Viļķeru mamma abas ar Augstkalnu mammu sēdēja pie

kafijas un pārrunāja par tagadējo samaitāto jaunatni. Ne-

esot vairs nekādas bijāšanas, ne pateicības. «Lūk, šis pats

Bundža,» teica Viļķeru mamma, «kādu es viņu uzņēmu!
Kā badam pamestu kaķēnu lauka malā! Novārgušu un

kustoņu apēstu. Liku nomazgāt un uzdevu mugurā tīras

drēbes. Arī jaunas kurpes viņam nopirku un dodama tam

izskaidroju no Bībeles līdzību par šauro un plato ceļu,
un piekodināju, lai viņš vienmēr ar jaunajām kurpēm

staigā pa to šauro, un ko nu šis! Diezin pa kādu ceļu būs

aizgājis!»
«Ko nu,» iebilda Augstkalnu mamma. «Bērni vien jau

tik vēl ir! Un tām kurpēm arī nav nekāda sakara ar to

šauro un plato ceļu. To jau var staigāt arī gluži bez kur-

pēm.»
«Ak tu dieviņi!» iesaucās Viļķeru mamma. «Tad jau

viņš tās kurpes būs noplēsis! Tas tik būtu stiķis! Tad es

viņam viņa paša dzimto ādu noplēsīšu no muguras!»
Pie šiem spēcīgiem vārdiem lēni pavērās durvis un vi-

ņās parādījās Viļķera platais sejs ar bailīgi viltīgu smīnu

un gribēja atkal atrauties atpakaļ, bet mamma to jau bij

ieraudzījusi un uzkliedza: «Te nu jūs esat abi, skretuļi
tādi! Ne pēdas vairs jūs man nekustēsat, ar virvi es jūs
sasiešu!»

Vardu birums tomēr šoreiz neizdevās tik braši kā no
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sākuma, jo mammai bij pilna mute ar balto maizi, un ka-

fijas tasi arī nevarēja atstāt neizdzertu. Pātaga arī bij
palikusi ārā ratos.

Puikas viņas psiholoģiju pazina ļoti labi. Tie bija no-

gaidījuši, kamēr pirmais karstums pāriet, un tad lēni no-

laidušies no klēts augšienes zemē. Viļķers pirmais bij līdis

pa durvīm iekšā, un viņam nopakaļ sekoja Bundža. Abi

tie metās mammai skūpstīt roku.
Mamma ar vienu roku saķēra dēla biezo matu kušķi,

kas gan sevišķi nesāpēja, un ar otru, sagrābusi Bundžu

aiz svārku apkakles, raustīja tos abus šurp un turp, kā

linu grīstes kulstīdama, bet puikas cieta klusu, kamēr dus-

mas pamazām noplaka.
«Rādi šurp tos jaunos zābakus!» mamma Bundžām uz-

sauca, un tas arī paklausīgi pacēla kāju gaisā, kā zirgs pie
kalēja, kad to apkaļ.

«Vēl jau nu turas,» viņa norūca apmierināta, «bet to

tik tu pielūko,» viņa pacēla atkal balsi, pirkstu kratīdama,
«kad tu ar tiem zābakiem kur eji, tad taisi labi garus so-

ļus, ar to zābaki pietaupās.»

Jocīgi gan bij iedomāties sīka auguma puiku, kāds bij
Dāvids Bundža, stiepjam kājas garos soļos.

Beidzot nu pēc labas kafijas un vēl labākām pamācī-
bām bija miers ģimenes starpā un Viļķeru mammai labs

prāts.
Lielā redeļu ore, kura būtu iznākusi gandrīz par līķa

ratiem, veda nu dzīvos miroņus, priecīgi čīkstēdama, uz

mājām.
Tikai liesais zirdziņš nebij priecīgs, jo nu viņam bij

jāvelk trejkārtīga nasta un pātagas sitieni viņa kaulai-

najām ribām atkārtojās jo biežāk.

Kad sitīs viņa atpestīšanas stunda no verdzības? Kad

atnāks dzelžainais pestītājs — mašīna?

Līdz tam lauku ceļi rudeņos, kas nebija grantēti un no

gara lietus samirkuši, zirgiem bija šausmīga katorga, se-

višķi, kad tiem bij jāstiepj uz pilsētu smagi piekrautie la-

bības vezumi un kad rati iestiga dubļos līdz rumbām.

Viļķeru zirdziņš un citi tamlīdzīgi bēdu brāļi, kad tie

vairs lauku darbus nevarēja strādāt, tika pārdoti par

smiekla naudu žīdam. Tas tos lika sava preces vezuma

priekšā un, kad tie aiz nespēka un vecuma nevarēja paiet,
sita ar pātagas resno galu, ka kauli skanēja un kamēr

tāds nabaga lopiņš pārkrita pār ilksi un bija beigts.
Tāda bij lauku dzīves nakts puse ar dažām vēl drūmā-
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kām ainām, ja negrib to apskatīt vienīgi no poētiskā vie-

dokļa ar viņas viļņojošām druvām, pilnām zelta kviešu,
vai ābeļu dārziem, pilniem augļu.

Lēni aiztipināja Viļķeru ore atpakaļ uz mājām un veda

abus jaunos don-Kihotus parastajā ikdienas darbā.

Ar to priekškars nolaidās par turpmākās drāmas pirmo
cēlienu.

Augstkalnu ģimene varēja atkal uzelpot, tikusi vaļā no

liekēdējiem. Bija arī viņu dēļ ietaisīts krietns parāds
ēdienu bodītē, ko Arta kā laba feja samaksāja. Viņa tā-

dus robus bij paradusi pildīt arī tad, kad tā vēl bij na-

baga skolotāja ar niecīgu algu. Viņa pati taisījās braukt

projām uz jūrmalu, kur māsas Upenieces jau bija aiz-

braukušas un noņēmušas īrē dzīvokli arī viņai.

Viņas vecais draugs, nabaga sadurtais runcis, pēc ilgas
guļas starp dzīvību un nāvi arī sāka lēni pacelt galvu un

it kā mēlīti pastiepa pretim Artas pirksta galam, ko tā bij
iemērkusi saldā krējumā. Tā bija tomēr dzīvības zīme, un

Arta par to ļoti priecājās.

Viņa sāka savas lietas jau sakravāt somā, lai ar nāko-

šās dienas pirmo dzelzceļa vilcienu dotos uz jūrmalu,
kad viņu pārsteidza nejaušs gadījums. leradās kāds kungs
no Jelgavas Latviešu biedrības un laipni lūdza viņu nā-

košo svētdienu piedalīties biedrības sarīkotā koncertā.

Koncertu rīkoja kādam labdarīgam mērķim, un tādēļ
viņa nevarēja no tā lāgā atteikties, kad gan viņai Jelga-
vas publika nebij simpātiska ar viņas sīkpilsonisko ma-

dāmu kafijas sarunām, kas tik sīki senāk bij iztirzājušas

viņas dzīvi. Arī Latviešu biedrības dižvīros atradās tādi

pārstāvji kā Džungļu Klāvs, galma dzejnieks, sārtlūpiņu

apdziedātājs Rudeņu Jānis, viņas pašas radinieks Edvīns

Upītis, kas bij izvērties par bagātu fabrikantu, un vēl dau-

dzi citi. Visi tie tagad pret viņu bij naidīgi noskaņoti. Bet

vai viņas māksla un iegūtā slava to nepacēla augstumos,
kuros viņa naidam un dubļiem ar spārniem lidoja pāri?

Totiesu atkal jaunā skolnieku paaudze sāka par viņu
iejūsmināties, jo ziņa, ka viņa satiekas ar «Jaunās Die-

nas» redaktoru, kaut arī slepeni, un ka tā izmesta no Rī-

gas Latviešu biedrības, bij gājusi no mutes uz muti. Kurš

nu tādas skandalozas baumas būtu varējis paturēt pie se-

vis tikpat kā degošu ogli kabatā?

Klarisa Eilerte līdz ar savu vecāko māsu Ainu bij sā-

kušas apciemot Artu un ielūdza arī pie sevis mājās, lai
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iepazīstinātu ar jauno draudzi, kas sāka grupēties ap

lielo ideju kā mēneši ap Saturnu.

Arī nākošo svētdienu tie visi nosolījās apmeklēt izrīko-

jumu, kaut gan citādi tie uz Jelgavas «māmuļas» izrīkoju-
miem negāja.

Gaidīja arī atbraucam no Rīgas Zani Ansonu, kas it kā

nupat esot pārbraucis no Maskavas Rīgā brīvdienu sā-

kumā. Viņš, tā sakot, bij sevišķi Jelgavas jaunatnes ide-

ologs, kura uz viņa runām klausījās ar ticīgām ausīm kā

uz kalna sprediķi.
Artu gan šāda prieka vēsts visai nesajūsmināja, un

viņa to uzņēma vienaldzīgi.
Līdz svētdienai, kad bij nolemts izrīkojums, bij vēl

tikai kādas trīs dienas, un Arta, reiz solījusies, negribēja
atkāpties, kaut gan viņai bija tāda sajūta, it kā tai būtu

jāiet kādā odžu pūznī. Skolnieces bij viņai sīkāki attēlo-

jušas Jelgavas sabiedrību, kas bij kļuvusi vēl šaurāka un

mietpilsoniskāka, kopš bij sācies lūzums starp veco un

jauno strāvu, kā sīkas svītras ziemas ledū.

Nebija jau arī pēdējais trīsdesmitais augusts izdevies

tik spoži kā citiem gadiem.
Neieradās vairs tik daudz iebraucēju tambora ratos ar

brangiem zirgiem, un Indriķis Alunāns, kas sēdēja pie
ieejas, skandināja patukšo kasi skārda bundžā, un viņa

platais ģīmis bij aptumšojies kā mēness.

Resnie papi un mammas, kam vēl bij kas aizķēries no

senākiem kviešu plūdiem, skatījās bažīgi, arī jaunkundzes
vairs nebija tik grezni tērpušās kā senāk. Tagad, kur

publika vairs tā nedrūzmējās kā agrāk, skaļāk atskanēja
biedrības priekšnieka trīskārtīgās urjavas par godu ķeiza-
ram Aleksandram, kas latviešiem dāvinājis brīvību.

Ko līdz tāda brīvība, kad labības cenas krītas un krī-

tas? Kur ņemt naudu, ko samaksāt vācu lielkungiem par

dzimtsatpirktām mājām? Arī kalpiem nevarēja daudz pa-

zemināt algu, tie jau tagad, diezin no kā sakūdīti, sāka

rūkt, ka šiem jāsalstot aiz sētas visos izrīkojumos, kamēr

papi tur iekšā plītējot un sitot kārtis.

Arī centrifūga piena šķirošanai, kas tagad bij ievesta,

bij kalpiem dadzis acīs — ko šie dabūjot, galīgi nosmal-

stītu pienu kā ūdeni! — un bieži vien tie to izlēja pa

grīdu vai nolika suņiem priekšā, kas arī apslapēja mēli

un aizgriezās projām.
Tāds bij vispārējais noskaņojums, un laiks spieda tik-

lab kalpus, kā saimniekus.
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Sīki mākonīši uzkāpa pie apvāršņa kā vēstneši no at-

tāla pērkona. Kultūrai un izrīkojumiem arvien mazāk at-

lika publikas un naudas, un, tā kā nu minētais trīsdesmi-

tais augusts bij izdevies tik plāni, tad nodomātais kon-

certs ar labdarības nolūku bij īsteni labdarība biedrības

kasei, kurai bij piemetusies diloņa sērga. Varēja taču ce-

rēt uz kuplu apmeklētāju skaitu, jo Arta bij visu mutē vai

ļaunā vai labā ziņā. Aiz ziņkārības vien viņa bij jāredz,
tāpat kā kāds virves dejotājs vai nēģeru puika. Māksla

te nekrita svarā, bet tikai persona.

Dāmas arī gribēja redzēt, kāda kleita viņai būs mu-

gurā. Vai būs daudz apkārusies ar zeltiem un briljantiem,
kādus tādām skatuves zvaigznēm kungi mēdz sadāvināt?

Atnāca svētdienas vakars, un izrīkotāji tiešām nebij vī-

lušies. Nams bij kā piebāzts. Koncertā darbojās līdzi arī

citas personas blakus Artai: kāda mazāka dziedātāja,
kāda deklamatore un vijolists, un — beigās — biedrības

koris.

Artai bija pāris reižu jāuzstājas — vidū un beigās. Tur-

klāt vēl trešo reizi duetā kopā ar otru dziedātāju, kas

bij altiste. Pēdējā bij ar protekcijas palīdzību ņemta no

biedrības kora un kaut cik apmācīta solo dziedāšanā, arī

balss tai nesniedzās pāri par vidus mēru. Tā saucās Jo-

zefa un bija kāda biedrības kunga iecerētā. Noskanēja
zvans, aprima troksnis, un lēni pavērās priekškars. Pir-

mais iznāca koris un nodziedāja vispirms parasto krievu

himnu «Dievs, sargi ķeizaru», kas aiz nemitīgiem aplau-
siem bija trīsreiz jāatkārto. Tagad sekoja vēl pāris tau-

tas dziesmu, un koris nogāja, skaļu aplausu pavadīts.
Publika atradās uzbudinātā stāvoklī, it kā pielādēta ar

spridzināmām vielām.

Nu bij Artas reize. Viņa uzlidoja kā mākonītis vieglā,
baltā tērpā no mežģīnēm. Rotas tai nebij nekādas, tikai

viena sarkana roze pie krūts. Kamēr viņa šķirstīja notis

un pavadītājs nosēdās pie klavierēm, publikā dāmas jau
paguva sačukstēties: «Skat, kur dziļš kakla izgriezums
kleitā! Vai tas nav tīri izaicinoši? Un tik kailas rokas

līdz plecu galiem — vai tur nav jākaunas?»
«Un tad vēl roze pie krūts! Tā prot spēlēt uz visām

tūrēm! Kur tie briljanti? Tos viņa gudri paslēpusi mājā.
Lai nu nedomā vis mūs apmānīt!»

Kungi gan nekā nesacīja, bet savādais smīns viņu lūpu
kaktos izsacīja to pašu.

Klusums iestājās. Tad dziedātāju no vienas puses, kas
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bij vairāk zāles dibenā, apsveica skaļi aplausi, bet priek-
šējās rindas klusēja. Pacēlās viņas skaistā, spēcīgā balss,
kas izpletās kā platiem, baltiem spārniem pa visu telpu.

Dziesmu izvēle bija no pašu meistariem — Vītola, Vīg-
nera, Jurjāna. Un — uzvara bij tomēr Artas pusē. Vaja-
dzēja dot piedevas atkal un atkal.

Arta dziedāja tautas dziesmas, bet cik pavisam citādi

tās izklausījās viņas izpildījumā! Neviens līdz šim tās ne-

bij tik skaisti dziedam dzirdējis. Likās, it kā tās būtu jau-

nas dziesmas, līdz šim vēl nedzirdētas, ko tauta līdz šim

bij uzglabājusi savos gadu simteņu asaru un sāpju šķir-
stos.

Zālē bij dzirdami šņuksti, smīnu sejas pārvērtās dziļā
nopietnībā. Bija taču katra krūtīs dvēsele, lai cik cieti tā

būtu ieslēgta aklā naidā un nenovīdības čaulā.

Arī svilpotāji, kas bij noorganizēti, nedabūja izpaus-
ties, ātrs mājiens tos apklusināja, pirms tie vēl bij sākuši

pacelt savu mūziku ar mālu pīlītēm.
Tikai vienu misēkli vairs nebija iespējams izlabot: kā-

dam puikam, kas šim mērķim sevišķi bij izraudzīts, bij
jāpasniedz dziedātājai puķu pušķis, un, Artai uz skatuves

parādoties, viņš to tik aši bij nodevis, ka nebij laika vairs

viņu apturēt.
Arta ar pateicību ziedus saņēma, un, kad priekškars no-

laidās, viņa puķu pušķi gribēja paost, sarkano neļķu
smarža plūda tai pretim kā aicinādama.

Bet, tikko Arta seju nogremdēja puķēs, viņa kā dzelta

atrāvās: puķes gan bij apliktas mākslīgi apkārt, bet vidū

slēpās asās nātras un ērkšķi...
Atri viņa atrāva aploksnīti, un tur vairāk nekas ncbij

pavadrakstā kā «Anonīmus m pluralis».

«Vai, ak vai!» dobji izlauzās viņai iz krūtīm.

Tad to viņai veltīja viņas otra dzimtene Jelgava, kuras

meita viņa tomēr bija, kaut arī tā to ieskatīja par pazu-

dušo!

Nu tikai nesabrukt! Nu tikai turēties!

Aplausi zālē nevarēja rimties, kaut gan Arta diezgan

ilgi kavējās aiz kulisēm. Tas bija varbūt gandarījums,
varbūt nožēlošana no pretinieku puses, tikai Arta, dziļi

ievainota, to vairs nesajuta.
Nāves bālā sejā kvēloja viņas acis: «Un tomēr, un to-

mēr es jūsu raktajā kapā nepalikšu, es celšos augšā, caur

visiem bieziem mūriem es lauzīšos cauri: cīņa pret cīņu!
zobs pret zobu!»
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Viņa izlobīja ērkšķus no puķu pušķa, nejuzdama, ka tie

saplosīja viņas rokas, ka sīkas asins svītriņas tecēja pār

viņas seju, viņa nometa rozi no savas krūts un pie-

sprauda tās vietā veltītos ērkšķus...

Ceļi Artai drebēja un acis sejā dega kā divas nupat

iedegtas liesmas, bet viņa saņēma pēdējos spēkus un deva

zīmi, lai vēlreiz uzvilktu priekškaru, jo aplausi publikā
vēl nebij norimuši.

Bāla, lepna un skaista kā ekstāzē, asiņojošo roku spiez-
dama pie krūtīm, kur rēgojās ērkšķu un dadžu kuplais
pušķis, tāda viņa paklanījās publikai vienreiz, otrreiz,

trešoreiz, lai labi dabūtu to apskatīties, un gribēja nupat
atkāpties, it kā uz mūžu ardievodamies, kad skolnieki,

jaunstrāvnieki, izlauzās no dibens un pasniedza tai arī

savu balvu. Tas bija neliels ozolvainags ar baltu kok-

vilnas lentīti klāt, uz kuras bij drukāta atzinība par kādu

dziesmu Marseljēzes veidā, ko Arta šovakar nemaz ne-

bija dziedājusi.
Domāts jau bija labi, bet iznāca drusku neveikli un

diemžēl par vēlu. Arī ozoli, tautības simbols, jaunstrāvnie-
kiem nederēja. Arta vēl dabūja tikko vainagu saņemt un

mehāniski pateikties — tad priekškars novēlās viņai šeit

uz visiem laikiem.

Viņa apvilka mēteli un devās prom, neraugoties uz

to, ka viņai vēl bij divi numuri jāizpilda, viens duets un

otrs numurs solo.

Kas viņai daļas! Viņu tik briesmīgi apkaunot un tad

prasīt, lai viņa vēlreiz stātos uz skatuves šo ņirdzīgo
seju priekšā, tas gāja pāri viņas spēkiem.

Mājā ejot, viņa neaizmirsa paņemt arī līdzi ērkšķus ar

nātrām. Rūpīgi viņa tos ietina papīrā. Rozes un neļķes,
kas bij apkārt apliktas, viņa nosvieda zemē, lai min tās

zem kājām. Ko tās vairs tagad nozīmēja!

Izgājusi ārā, viņa vēsināja karsto pieri vējā, kas auk-

stām šalkām tai sitās sejā. Dziļi viņa uzvilka plīvuru

pār saskrambāto seju un asiņojošās rokas paslēpa cim-

dos. Metās krēsla, un tumsa viņai šoreiz likās kā mīļa

māte, kas apklāj ar melnu lakatu un glāsta savu na-

baga ievainotu bērnu.

Uz māju viņa nevarēja tūliņ iet, jo koncerts vēl nebij
beidzies un viņai būtu vecākiem bijis jāstāsta, kādēļ tā

priekšlaikus pārnākusi.
Viņa aizgāja uz pilsdārzu, kas bij tukšs, un tur, atslī-
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gusi uz kāda soliņa, mēģināja pārlikt notikušo un atgūt
atkal pašsavaldīšanos.

Koncerts pa tam gāja savu gaitu tālāk. Uzstājās viņas

līdzdziedātāja un dueta vietā dziedāja, ko nu prata. Vi-

ņas pielūdzējs tai pasniedza smagu rožu buķeti. Publikā

tomēr valdīja nospiests gars. Visi sajuta, ka bij noticis

kaut kas neizlabojams; un mazi, šķidri aplausi pavadīja
nākošos priekšnesumus.

Arta, nogaidījusi laiku, kad koncertam varēja būt bei-

gas, pārgāja mājā.
Skolēni bij sapulcējušies pie Artas mājas un gaidīja

to ārpusē pārnākam. Pagāja labs brītiņš, kad ieradās

Arta. Izcēlās dzīvas sarunas par notikušo, kaut gan viņai
bij nepanesami, ka šo incidentu pavisam vēl piemin. Bet

neko nevarēja darīt, jo sirsnīgāk totiesu jaunā paaudze
ar Klarisu un Ainu viņai pieķērās un gribēja viņu apmie-
rināt. Iznāca arī Artas māte un uzrunāja sapulcējušos,
pateikdamies, ka tie viņas meitai godu parādījuši, bet

Arta māja ar acīm, lai par notikušo neko nestāstītu.

Pavadītāji izšķīrās ar norunu, ka rītu sarīkos mazu iz-

gājienu zaļumos mežā aiz Rētiņa dambja, kur Artai vi-

sādā ziņā jāpiedalās. Viņa to arī apsolīja. Otrā rītā visa

jautrā jaunā paaudze devās turpu. Puikas nesa ēdienu

grozus, jo tie gribēja visu dienu pavadīt zaļumos. Arta,
kā norunāts, gāja līdzi, un, viņai par lielu izbrīnīšanos,
bija arī tanī pulciņā ieradies Žanis Ansons. Viņš vakar

tikko no Rīgas bij atbraucis uz Jelgavu un pārnakšņojis
pie kāda pazīstama.

Arta ar viņu sasveicinājās, bet mēģināja turēties at-

statu, sarunādamās ar kādu citu. Ansons viņai neuzbāzās.

Rīts bij jauks, kā izredzēts pastaigai, tikai Rētiņa dam-

bis ar saviem vecajiem kokiem katrā pusē, kas, jau liel-

kungu laikos stādīti un neviena neapkopti, tāli izplēta
savus zarus pār dambi kā melnus lietussargus, atstāja
drūmu iespaidu. Arī līdztekošais kanālis ar staigno ūdeni,
vietām pārklātu ar zaļu, lipīgu glumeni, šo iespaidu vēl

pavairoja. Te pat zaļais maijs, zelta saules laivā brauk-

dams, nevarēja nedzīvos ūdeņus iekustināt, ne arī ar zi-

bošu staru cirvi biezokni izcirst. Dambim abās malās

bija arī divi dēļi nolikti kā celiņi gājējiem, bet vietu vie-

tām satrunējuši un apdrupuši, ka uz tiem varēja kāju
lauzt.

Bet jaunie gajeji par to maz bēdāja. Ātriem soļiem tie

devās uz priekšu, dziesmas dziedādami un cits citu pa
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jokam grūstīdami, kamēr tie šim drūmajam dambim bij
pāri un ar sparu drāzās iekšā jautrajā, zaļajā mežā, kur

putni tos sagaidīja ar skaļām gavilēm kā mīļus ciemiņus.

Viņi gāja mežā labi tālu iekšā un uzmeklēja kādu no-

males atstatāku vietu.

Tur tie apmetās kā īsta bohēmas nometne; izlaida kā-

jas krustu un šķērsu un tad sāka iekost no līdz atnestiem

groziem sviestmaizes, kam bij pievienotas dažas pudeles
alus. Tad stāstīja dažus anekdotus par vecajiem, ko pa-

vadīja smiekli un zobgalīgas piezīmes.
Šie jaunie ļaudis bij pilni jautrām zobgalībām kā ne-

gaisa mākonis ar zibeņiem, bet diemžēl viņu zibeņi vēl

bij no papīra, tāpat arī bumbas bij nekaitīgas, ko tie

svieda; pat odi neizbijās no tām, kas tiem sīca ap galvu.
Kad vecā strāva bij viņu žargonā diezgan «izāzēta»,

karagājiens gāja pret pašu dievu. Kāds ieprasījās, vai

paradīzē suņiem arī būšot vieta un vai eņģeļiem baltajās
drēbēs arī iemītot blusas. Mārtiņš Luters pats uz sava

suņa esot teicis: «Nekauc, nekauc, mans Filaks, arī tu de-

besīs dabūsi sudraba astīti.»

Tamlīdzīgiem jokiem sekoja arī visādi izķēmotas dieva

dziesmas, ko visi vilka, gaudīgi izlocīdami sagandētās
meldijās.

Artai tas ļoti sāpēja, vecās, mīļās dziesmas, ko mā-

miņa, viņai šūpulī esot, bija dziedājusi, visas jaunās die-

nas uzkāpa no laika dzelmeņa viņai acu priekšā — nē!

Tā nevarēja vecu samīt un izķēmot, kas tik daudziem bij
devis balstu un remdinājumu sāpēs un nāves stundā iz-

pletis pār tiem savus spārnus!
Nē, nē, nē! — kliedza viņā kāda balss, tas būtu tikpat

kā savai mātei spļaut sejā un tēvam mest ar koku. Cilvē-

ces pamata principus gan var grozīt un pārvērtēt, bet ne

sagraut, citādi nebūtu vairs nekāda attīstības procesa ne

dabā, ne cilvēcē.

Viņa gribēja piecelties un aiziet, kad Ansons, pamanī-

jis, ka Artai tāda ērmošanās nebij visai patīkama vai ka

viņa varbūt, pēc viņa domām, nebūtu vēl līdz tādai pa-

kāpei nogatavojusies, uzsauca:

«Beidzat nu, skuķi, tādu niekošanos, jūs taču zināt, ka

mēs te neesam sapulcējušies kā vienkārši zaļumnieki, kas

vairāk nezina kā savas sīkās ikdienas prieciņus, bet mēs

gribam ko nopietnāku un dziļāku. Apskatīsim tuvāk, ko

lielais Markss, nākamības pravietis, mums māca, un uz-

klausāt manu runu, jo es viņā dziļāki esmu iedziļinājies.»
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Viņš piecēlās, stalts kā senču ozols, un sāka turēt runu,
kurai viņš tiešām bij sagatavojies.

īsteni tā nebija nekas cits kā kopsavilkums no dažā-
dām brošūrām. Gludi un korekti noritēja viņa runas plū-
dums, šad tad vienmuļīgu žestu pavadīts. Kaut kā trūka

viņam, tās personiskās nots, tās dziļās dvēseles, kas aiz-

rauj un valdzina ar suģestīvu varu, kaut arī runa nebūtu

tik gluda un korekta.

Arta tai nevarēja sekot, viņas dvēsele bij trausla kā

meža stirna, kas, dziļi ievainota, meklē paslēpties dziļi
biezoknī.

Ar nepacietību viņa gaidīja, kad varētu doties uz mā-

jām.
Kad metās krēsla, visi paķēra savus grozus, bet tukšās

alus pudeles un sviestmaižu papīrus izsvaidīja pa krū-
miem un tad vēl nodziedāja:

«Mēs jaunu pasauli sev celsim!»

Tad visi pa to pašu drūmo Rētiņa dambi devās atpa-
kaļ uz pilsētu.

Arta, no citiem drusku attālinājusies, gāja nopakaļ. Lai

viņi tur māžojas un grūsta cits citu no laipām nostu,

viņa šinī jaunības pulkā neiederēja. Domās nogrimusi,

viņa nemanīja, ka Ansons, tāpat kā viņa, no citiem bija
atšķīries un pēkšņi atradās viņai pie sāniem. «Atvaino-

jat,» viņš teica, «ka izliekos jums varbūt uzbāzīgs, bet

man ar jums būtu kas nopietns jāpārrunā.»
«Vai jūs ar savu pirmītējo runu vēl neesat galā?» Arta

prasīja, galvu pacēlusi.

«Ak, ko nu! Es jau zinu, ka jums nekas nepatīk, ko es

daru. Bet es šo izdevīgo brīdi gribu izlietot, lai izpildītu
kāda cita uzdevumu. īsteni es visu šo gājienu zaļumos

izrīkoju tikai tādēļ vien, lai man būtu izdevība ar jums
runāt.»

«Ko jūs īsti gribat sacīt, un kas tas par uzdevumu?»

«Nu, tad es jums teikšu skaidri un gaiši: Tea, Jarmuta

māsa, negrib, ka jūs viņas brāli atvelkat no viņas nost

un paņemat sev ...»
«Anson, ko jūs runājat! Vai tad es to spēju?»

«Arta, ir cilvēki, kam briesmīga vara dota pār citiem,
un jūs esat tāda: ja jūs ko gribat, tad arī to panākat. Jūs

esat īsta sātanela; kas jūsu tīkliem spēj izbēgt!»
«Lūdzu,» iebilda Arta starpā, «es nebūt neesmu kaut

kādus tīklus pār jūsu Jarmutu Asminu izmetusi...»

«Tā jau ir tā nelaime,» Ansons teica, viņas rokas sa-



grābdams un tās krampjaini spiezdams, «jo aukstāk jūs

pret vīrieti izturaties, jo vairāk jūs to savaldzināt.»

«Lūdzu, laižat mani, tādus apgalvojumus jūs varat sa-

cīt tur tiem skuķiem, Klarisai vai citām, tās jutīsies glai-
motas, tikai ne man; es eju citu ceļu, kas ne jums, ne vi-

ņām nav zināms.»

«Es jūs mīlu, mīlu, mīlu! Caur mani jūs celsaties mūsu

partijā, kā vēl neviena sieviete līdz šim nav cēlusies. Es

pazemošos, sperat mani ar kājām, bet es jūs ārprātīgi
mīlu!»

«Stājaties, Anson,» Arta viņu stingri uzskatīja. «Jūs

vēl esat diezgan jauns jūtu ziņā, jums noticēs daudzas

sievietes, un jūs arī varbūt vēlāk apprecēsaties, kad šis

temperamenta viesulis būs pārgājis, un tad jūs jutīsaties
ērti un omulīgi, bet šimbrīžam apmierināties. Turklāt jūs
taču gribējāt sacīt, ka jūs nākat kaut kāda cita uzde-

vumā?»

«Ak jā,» Ansons, attapies un roku pielicis pie pieres,

sacīja. «Man bij no Teas jums jāsaka, ka jums neies labi,

ja jūs no viņas brāļa neatsakāties.»

«Ak tu mīļais dievs!» Arta izsaucās. «It kā es būtu vi-

ņas brāli saistījusi! Lai viņš iet un dara, ko grib!»
«Arta, Arta! Es jums saku, bīstaties no viņas, bīstaties

no visas partijas un vēl vairāk — bīstaties no manis; ja

jūs mani mīlētu kaut arī mazu drusciņ, jūs būtu uzvarē-

tāja, es būšu jūsu vergs, ja nē, nē, jūs zaudēsat, bries-

mīgi zaudēsat!»

«Lai tad arī!» Arta izsaucās. «Es līdz šim ne par naidu,
ne par zaudējumiem neesmu domājusi, bet, ja jūs paši un

jūsu sabiedrotā Tea ar varu mani izaicina, tad labi, es to

pieņemu, pēc jūsu pašu vārdiem — es izlietošu šo suģes-
tīvo varu, un tad redzēsim, kurš kuru uzveiks.»

«Bet iegaumējiet vēl to,» Ansons piebilda, «ja kāds

šinī cīņā kritīs, tad varbūt nebūsat taisni jūs tā, bet tas

būs — Jarmuts Asmins.» Arta neviļus sarāvās.

Tas bija vārīgs punkts, uz kuru viņu varēja ķert, bet

visi šīs dienas pārdzīvojumi viņu tā bij nogurdinājuši, ka

viņa to nespēja nopietni uzņemt. Un varbūt arī nemaz ne-

bij ko nopietni ņemt. Drīz viņi jau arī atradās pie Artas mā-

jas durvīm, un viņa, no visiem atvadījusies, iegāja iekšā.

Nevienu dienu viņa vairs negribēja palikt Jelgavā, kas

viņai varēja dot tikai rūgtumu vien, un priecājās, ka nu

reiz tiks skaidrā gaisā: pie jūras, pie lielās jūras!
Rīta vilciens viņu turpu noveda.
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Devītā nodaļa

ZELTA SAULE UN ZILA DEBESS

Moto:

Ziedonis, kas pašu sauli un vēju loka,

Neprasa atļauju,
Paņem tev sirsniņu,

Svaida kā zelta ābolu rokāl

Visi steidzās no Rīgas putekļainām ielām laukā zaļu-
mos un svaigā gaisā, gan uz laukiem, gan uz jūru. Bet

bij arī tādi, kam diena bij jāpavada pilsētas šaurajās tel-

pās, kur neiespīd pat ne saules stariņš.

Laimīgs tas, kas vēl vakarā dabūja kur izbraukti

Tādi pienagloti sēdētāji bez saules, bez zilas debess,
ieslēgti šaurās redakcijas telpās, bij «Jaunās Dienas» īs-

tenie melna darba strādnieki Džons un Matīss. Tā viņus
vienkārši sauca vārdos, pēc ģimenes vārdiem neviens ne-

prasīja. Viņi strādāja tur jau no sākta gala, kopš «Jaunā

Diena» sāka iznākt. Matīss īsti šinī «Jaunās Dienas»

zvaigznājā nemaz neiederēja, jo viņš bija vecs tautībnieks

un būtu savā vietā bijis «Baltā Vērša» kūtī, bet ej nu sa-

zini, kā likteņa vētra kaut kuru izsvaida. Viņam bij po-
ētiskas dāvanas, un viņš bij pirmais, kas izlasīja un sa-

kopoja tautas dziesmas pēc aistētiskā viedokļa atsevišķā

grāmatā, kas ilgi pārdzīvoja laika plūdumu, kā balta

ūdens roze, šūpodamās uz ūdens viļņiem.
Turklāt viņš vēl darbojās līdz ar slaveno valodnieku

Sirmo pie «Jaunās Dienas» valodnieciskā pielikuma un ik

gadus izdeva vēl kādu sieviešu kalendāru. Mūžīgi čakla

bite, kas nezina atpūtas, — tāds viņš bija.
Otrs viņa līdzbiedrs, tāds pat spalvas grauzējs, bij

Džons. Tas arī daudz nodarbojās un bija dziļš zinātņu

vīrs, kas ne vien sekoja jaunlaika parādībām, bet prata
arī strādāt neizsīkstošo ikdienas darbu.
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Kaut kādiem iesūtījumiem no laukiem lapas izdevējs
Strēlnieks nemaksāja itin nekā. Trijiem cilvēkiem bij ik-

dienas avīze, kas bija diezgan prāva, jāpiepilda.
Trešais, blakus abiem minētiem, bija tagad jaunais

redaktors Jarmuts Asmins. Viņš rakstīja ārzemju ziņas,

un turklāt viņam bij jāsaskaņo visi materiāli un jāieved
vienots gars, ko īsteni līdz šim citos laikrakstos neievē-

roja. Sis gars, kas gribēja aptvert jaunlaikus, dibinājās
uz kultūras pamatu ar sociālistisku pieskaņu.

Visi jaunos lozungus te apvienoja populārā veidā. Hē-

geļa dialektiskā jeb attīstības filozofija, Darvina cilvēces

izcelšanās, jauna valoda, jauna ētika, jauna literatūra un

tāpat arī sieviešu kustība te pacēla pirmo reizi savu balsi.

Asmins pa dienu bija aizņemts pa lielākai daļai ar

iesūtīto materiālu caurskatīšanu un ar pārrunām ar stu-

dentiem, kas nāca un gāja kā pavasara plūdi, katrs at-

nesdams kaut kādu jaunu atziņu.
Bet uzņemtos materiālus vajadzēja izveidot, zināšana

vēl nebija spriedums, novērošana vēl nebij domāšana. Tur

vajadzēja izveidot dzīvu organismu, un tam vajadzēja
radoša spēka, stipras personības kā centrālasi, ap kuru

viss griežas.
Tāds bij atradies Jarmuta Asmina personībā. No savas

gara bagātības viņš deva visiem, kas ap viņu pulcējās;
studenti paši vēlāk bieži liecināja: mēs bijām kā mācekļi,
kas sēdēja pie sava lielā meistara kājām. Kas tad tika

rakstīts, pārrunāts un domāts, bij liesmainas lapas lat-

viešu kultūras vēsturē, kas vairs nebija no tās izplēša-
mas. Lielā publikā tās, protams, vēl nebij burtojamas, un

bieži vien, kā jau minēts, notika uzbrukumi, bet nekas

jauns nav nācis bez cīņas. Ar šādiem paņēmieniem «Jaunā

Diena» arī nekad nebūtu varējusi iekarot abonentus, un

Strēlnieks arī nebūtu tas nelga bijis, kas savu naudu

būtu velti šķiedis lapas iespiešanai. Par avīzes pirmsā-
kumu un abonentu pievilkšanu zināja Matīss un Džons

stāstīt, kas paši bij bijuši tās krusttēvi. Lielu sensāciju

bij sacēlis romāns «Medinieki», kurā bija attēlotas torei-

zējā Austrijas kroņprinča Rūdolfa mīlas dēkas ar baro-

nesi Večeru, kas abi bij nošāvušies meža paviljonā. Lauku

sievas bij iebraukušas, aizgājušas uz ekspedīciju un lū-

gušās:

«Cienīgi, žēlīgi kundziņi, pasakāt jel, kā turpmāk būs un

kādas iznāks beigas, mēs mājā tur nevaram nogulēt ne

nakti, pa numuram vien lasīdamas.» Bet žēlīgie kundziņi
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bij tik gudri, ka nekā neizpauda, kaut gan sieviņas solī-

jās piemaksāt un noslaucīja pat nēzdodziņā acis.

Visam jaukam reiz pienāk gals, tāpat arī kroņprincim
Rūdolfam. Nu bij jādomā par kādu citu publikas ieķērāju,
un tāds nu izrādījās romāns «Rokambols». Tur bij tik

daudz sarežģījumu un notikumu, un šausmu, un briesmu,
ka drebuļi vien kratīja lasītāju un asaras bira kā zirņi
no sieta. Romāna īstais tulkotājs bij Džons, un viņš tur

dažā labā vietā pielika savu sauju piparu klāt. Viņa de-

vīze bij: jo briesmīgāk, jo labāk. Kas to būtu domājis no

šī nopietnā vīra, kas pēc izskata tik skābs un īdzīgs sē-

dēja pie redakcijas galda, ka viņā slēpjas tik daudz hu-

mora kā saule aiz mākoņiem.
Kad viņam iemetās rakstīšanas krampis vai arī kad

viņš gribēja noslīcināt savas bēdas, kas arvien kā slīkonis

pabāza galvu viņa atmiņās, un kad citam bij jātulko ro-

māns, tad publika iebilda: vai nu briesmas esot pāri? Kā-

dēļ tad nu visi tik rāmi kā baloži? Bet, kad tad no jauna
Džons sēdās pie rakstīšanas, tad lija atkal piķis un zē-

vele un lasītāji drebinājās vien. Romāns stiepās bezgala
garumā, tā ka nevarēja vairs sākuma atminēt ne lasītāji,
ne rakstītāji. Tad Džons izdomāja, kā visam padarīt galu.

Džons sadzina visas romāna personas ekspreša vilcienā,
kas no simts metru augsta tilta nogāzās kādā bezdibenī,
un visas bija beigtas.

Sievas stipri raudāja, ka tik jauniem mīlētājiem, kas

caur visām briesmām beidzot būtu tikuši cauri, bij jāatrod
tik bēdīgs gals. Džons spļaudījās, jo rokas tam bija pa-
likušas stīvas. Viņš iegriezās kādā krodziņā atveldzēt

savu sirdi.

Viņa īstenām bēdām bija arī savs pamats. Viņš bija
studējis kopā ar Jarmutu Asminu Pēterpils universitātē,

bet, kad reiz bij uznācis lielais skandāls, viņu vairs ne-

pielaida pie gala eksāmena un no universitātes izslēdza.

Viņam nu bij jāstrādā kā šmokam zem Stenkas un tagad
zem Asmina, tas viņu ne mazumu sarūgtināja. Turklāt

viņam bij iedzimts lepnums, kā privilēģija starp citiem

latviešiem: viņš piederēja pie Kurzemes ķēniņiem, kas ne-

bij a_ cietuši ne dzimtslaikus cauri, ne klaušas. Viņa prieks
tādēļ arī bij, ka tas varēja ļaudis visā klusībā pamuļķot.
Īstais viņa laiks iestājās tad, kad citiem bij pa vasaras

brīvdienām tukšais jeb «skābo gurķu» laiks. Tad Džona

fantāzija parādījās visā spožumā: tik daudz taču bij, kas
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notika dieva pasaulītē vai arī varēja notikt, vai pavisam
nenotika, bet Džons to visu zināja.

Bieži parādījās avīzes slejās zem uzraksta «no laukiem

iesūtīts», ka kāds guļot bij aprijis pats savus liekos zobus

vai arī sievām, ogojot mežā, bij liela čūska iekodusi mie-

sas mīkstā daļā un tad vēl saritinājusies un palikusi ogu

grozā guļam. Citam, guļot siena gubā, bij tārps ielīdis

pa ausi iekšā un pa degunu laukā un palicis degungalā
karājoties. Un kur tad vēl trakie suņi, kas skraidīja ap-

kārt bez uzpurņa un bij sakoduši no vietas septiņus bēr-

nus! Kur nelaimīgie mīlētāji, kas bij gājuši karsto sirdi

apklusināt vēsos viļņos! Kur zagļi, kas naktī bij noza-

guši no Pētera baznīcas torņa zelta gaili!
Publika skrēja skatīties tādu neliešu darbu, kas nebij

baidījušies aizskart pat svētumus. «Zodz tavu zagšanu!
Bet kā šie tikuši tur augšā, kur ne putns nevar uzlais-

ties?»

Bet, lai cik agri ļaudis tur bij saskrējuši, gailis jau
atradās atkal savā vietā. Tur gods un slava nācās vien-

mēr modrai policijai, kas atradās sava uzdevuma aug-

stumos.

īsi sakot, Džona fantāzija bija neizsīkstoša, un viņš
pievilka ar to publiku kā magnēts dzelzs skaidas. Bet ko

tas līdzēja, kad nauda viņa kabatās bij izsīkstoša! Kad

mēnesis gāja uz beigām, viņu varēja vai uz galvas nostā-

dīt un viņam neviena kapeika nebūtu izkritusi. Tādās rei-

zēs viņa seja bij tā apmākusies kā lietus debess, un viņš
tad iegriezās kādā zināmā krodziņā, kur krodzinieks bij
tik humāns un līdzjūtīgs cilvēks, ka saviem kundēm deva

bieži uz krīta.

Tādi pastāvīgi kundes un savstarpēji draugi bija hro-

niskais pašnāvnieks, mums jau pazīstamais Vīrāks, kas

arvien gribēja sev dūšu iegūt pašnāvībai, bet tomēr nekad

to neiespēja; otrs bij apdāvinātais valodnieks Sirmais,
tas elegantākais starp trijiem bēdu biedriem, jo viņam
arvien bij manšetes, kādas citiem nebija, tikai viņš tās ne-

nēsāja uz rokām, bet turēja, iebāzis kabatā. Arī moderna

kravate tam bij ap kaklu, bet uz kailas miesas, jo krekla

tam nebij mugurā, tas viņam bij aizmirsies vai nu apvilkt,
vai arī pavisam tāda nebija.

Trešais šinī bēdu trejlapiņā bij mūsu Džons, tas bij no

visiem tas skābākais, īsts rūguma pods. Bet, kad dzidrais

sakāpa galvā, tad Bakhus tiem vija ap galvu vīnlapu stī-

gas un fantāzija uzbūra acu priekšā burvīgas ainas. Gal-
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venais tiem bij nauda, daudz naudas, tie rakņājās naudā

kā zirgi auzu silē.

Varam jeb — labāk — nevaram iedomāties, kāda bija
atmoda otrā rītā, kad sekoja paģiras.

Džona fantāzija nemitīgi strādāja, kā varētu tikt pie
naudas. Ar darbu vien tas nebij iespējams, ar to pietika
tikai dienišķai maizei.

Pazīstamais krodzinieks, kaut gan tas bij kristīgs cil-

vēks, tomēr reiz sāka atteikties dot uz krīta, par citiem

krodziniekiem nemaz nerunājot, tie pazina Džonu, un

Džons pazina viņus.
Ko nu darīt, labu padomu atrast bij tikpat kā no vērša

slaukt pienu! Bet Džons paspēja arī pēdējo — un tas bij
visai oriģināls atradums.

«Ko līdz man manas miesas,» viņš sev sacīja, «kad tās

iekustina tikai gars, bet garam atkal vajag gara kā mašī-

nas motoram eļļas!
Sī mazvērtīgā miesa tomēr būs reiz jābedī kapa cau-

rumā, un tur no viņas nevienam nekāda labuma nebūs.

Kādēļ lai es viņu neizlietoju ekonomiski un lietderīgi? Ne

velti es taču esmu klausījies augstskolā tautsaimniecību,
lai neizlietotu pats sevi kā piemēru.»

Viņš nobrauca uz Tērbatas augstskolu un pārdeva sevi

anatomijas nodaļai, lai viņa līķis pēc viņa nāves tiktu iz-

lietots kā medicīnisks preparāts studentiem. Viņam sa-

maksāja par to uz priekšu piecdesmit cara rubļus, kas

toreiz bij liela nauda, un viņš izdeva pretim kvīti.

Ak, cik cilvēks jūtas pašapzinīgs un spējīgs, kad tam

kabatā nauda! Brašiem soļiem un paceltu galvu viņš tū-

daļ devās uz pazīstamo krodziņu un neaizmirsa arī savus

līdzbiedrus. Tur nu visi ieslīka šķidrumā kā mušas krē-

jumā. Trešajā dienā Džons bij tiktāl, ka bij jāsāk domāt

par mājām. Metās jau arī tumsa, un viņam bij garš ceļš
līdz Pārdaugavai, kur atradās viņa dzīvoklis sētā. Kā

viņš turp bija nonācis, to nezināja neviens cits, ne arī viņš
pats. Vārti bij aizslēgti, un viņam nekas neatlika kā

kapt pār sētu pāri, ja negribēja sasaldēties, jo pavasara
nakts bij diezgan auksta. Sēta bija diezgan augsta, tā

pastāvēja no platiem mietiem ar smailiem galiem.
Džons vingrošanu nebija aizmirsis no saviem skolas

laikiem vai arī no kareivju apmācības gadiem. Augšā uz

sētu viņš tika, tas bij grūtākais gabals, nolaisties otrā

pusē zemē bija tikai bērnu spēle. Bet te atgadījās sava

ķeza: zemē laižoties, tam bikšu gali bij aizķērušies aiz
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sētas asajiem mietiem, un drēbe bij tik stipra auduma,
ka ne plīsa, ne arī laida Džonu vaļā, kas tagad nu karā-

jās pie augstās sētas ar galvu uz zemi. Viņš visādi ķepu-
rojās un griezās kā ripulis riņķī, bet bikses netrūka kā ne-

trūka pušu, un sētas mieti tās arī nelaida vaļā.
Kādā nožēlojamā situācijā nu atradās Kurzemes ķo-

niņš! Viņa palīgā saucienus arī neviens nedzirdēja, jo

mājinieki visi gulēja svētītā miegā.
Tā pagāja nakts. Tikai otrā rītā, kad sievas gāja slau-

cīt ielu vai arī devās uz tirgu, tās ieraudzīja savu līdz-

iedzīvotāju šūpojamies gar sētu un ļoti nobijās, domāda-

mas, ka tas būtu sev galu darījis, bet, kad tas viņas uz-

runāja, lai nebīstas, un lūdza, lai izpalīdzētu, tās citādi

nevarēja viņu atsvabināt kā vienīgi viņu izlobīt no drē-

bēm ārā kā rāceni no mizām.

Tādā Ādama pustuajetē viņš ieskrēja savā dzīvoklī un

noslēpās, kā citkārt Ādams paradīzē, kas bij aizliegtu
ābolu ēdis, un noslēpās no tā Kunga vaiga. Kauns viņam

bija no sievām.

Viņš arī bij stipri saaukstējies un ieguvis influenču.

Kad termometrs rādīja jau ap grādu četrdesmit, viņš sa-

vās fantāzijās sāka baiļoties, ka nu savu miesu un līdz

ar to pārdevis savu dvēseli anatomikumam. Cik briesmīgi
tas nu būs, kad viņu sadalīs sīkos gabaliņos. Un varbūt

tomēr ir dievs, kaut gan viņš bij pie alus glāzes bijis no-

teikts ateists. Un, kad nu tāds dievs, lai nu kāds būdams,
viņam uzsauks:

«Džon, kur tu esi?»

Par laimi, temperatūra sāka pazemināties, un ieradās

arī Asmins viņu apciemot.
Džons viņam izstāstīja savas bēdas, ka tas, dzīvs bū-

dams, bij pārdevies un it kā par sodu jau tūliņ pēc tam

pats savās biksēs pakāries. Asmins viņu apmierināja, pa-

ņēma viņa kvīti un solījās nākošās dienās to atpirkt atpa-
kaļ. Tikai Džonam bij svēti jāapsolās, ka nu vairs neņems
ne pilienu mutē. To viņš arī, vēl gultā būdams, darīja.
Viņa stiprais organisms drīz uzvarēja slimību, un viņš

gribēja celties.

Tikai nu bija bēdas, kur bikses palikušas, jo vienas

pašas viņam tikai bija. Arī šīs bēdas viņam tika noņem-

tas: sievas pa viņa slimības laiku bikses bija salāpījušas,
un tā viņš viscauri bij atkal restaurēts. Bet arī te viņam
bij jādod svēts solījums, ka ar jaunsalāpītām biksēm pir-
mais ceļš būs uz baznīcu. Džons piecēlās un sāka iziet, bet
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vecais īgnums atkal parādījās viņa sejā, un viņš nodo-

māja ļoti loģiski: «Kādēļ man jāstaipa savas kājas un

jāiet uz baznīcu, ka krodziņš atrodas daudz tuvāk? Man

jau tādēļ tūliņ nav jādzer, gribu tikai apskatīties, ko mani

vecie draugi dara. Vai viņiem arī neklājas tikpat plāni,
kā man gājis?»

Viņš arī, kā domājis, darīja. Krodzinieks viņam nāca

pretim un sirsnīgi spieda roku: «Lai dievs svētī tavu

ieiešanu un pasarga tevi no iziešanas.»

Turklāt sniedza viņam putojošu glāzi alus it kā pār-

pilnu sirdi. «Tas no manis uz atveseļošanos,» viņš teica.

«Maksāt tev nekas nav jāmaksā, šodien arī taviem drau-

giem iet par brīvu. Esmu taču kristīts cilvēks, kas palīdz
otram bēdās.»

Tiešām, tur jau arī sēdēja Vīrāks un Sirmais un ar

skaļu «hallo!» nāca viņam pretim, un nezin, vai viņi prie-

cājās vairāk par atveseļojušos biedru vai par kroģera de-

vīgo sirdi. Džons gan stīvējās pretim, ka esot nosolījies
dzērienu vairs nelikt pie mutes, bet vai nu iesi apsmādēt
dieva dāvanu!

šodien, tikai vēl šodien viņš ar draugiem kopā paprie-

cāsies, bet rītu ieliks sludinājumu avīzēs: «Ja mani vēl

kāds ierauga piedzērušu, tam es izmaksāju visu, kas man

kabatā!»

Otrā rītā Džons sāka atkal iet uz redakciju strādāt

savu parasto dienas darbu. Pēc tādām pauzēm viņš atkal

varēja strādāt ar vairāku zirgu spēku. Viņš paveica vienā

dienā, kur citam vajadzēja triju nedēļu. Nabaga Matī-

sam pa viņa prombūtības laiku bija divkāršs uzdevums

bijis strādāt Džona vietā.

Ļoti saprotami, ka dažās lauku korespondencēs parādī-
jās tādi stila ziedi, piemēram: «Tā nabaga sieviņa vilka

savu dzīvību caur zeķēm,» — vai arī: «Apsūnojis laika

zobs.» Bet laika plūsma visam iet aši pāri, un nekas tik

aši neaizmirstas kā izlasīta avīze.

Jarmutam Asminam pa to laiku arī bija radušies vi-

sādi notikumi. Pārvadājušās nu bija no laukiem pie viņa
mate un vecākā māsa Līdija. Pēc tēva nāves tām būtu

bijis par grūtu pārvaldīt divas lielas muižas.

Viņas bij noturējušas lielāku ūtrupi un izpārdevušas
daudz inventāra un lopu. Māte bija ieņēmusi labu summu

naudas, bet, cik, to neviens nezināja, viņa piederēja pie
tiem vecmodīgiem cilvēkiem, kas savu labumu tur cieti

zeķes bankā. Māsa Līdija arī jau bija labi gados un tur-
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klāt: joti cieta no reumatisma, jo lauku kas no

mitriem mūriem celtas, bij īsts visādu sērgu perēklis. Arī

Asmins skolas gados un bērnībā, cik nu bij uzturējies tēva

mājās, jau bija ieguvis reumatismu.

Līdija arī bij pārpūlējusies, vadīdama visu lielo saim-

niecību. Turklāt viņa arī bij sarūgtināta, ka tai, Latgalē

dzīvojot, nebija īstas sabiedrības, un tādēļ viņa arī bij
palikusi neprecējusies. Ko līdzēja tagad visas dārgās lie-

tas, garās, smagās zelta ķēdes un visādi greznumi, ne-

bija taču vairs ne jaunības prieka, ne veselības. Arī laika

garam, kāds tagad valdīja, viņa bij palikusi pakaļ. Sa-

pulcējās gan katru dienu studenti pie Asmina, bet tie viņu

ievēroja tikai tiktāl, cik gardus ēdienus viņa ar māti prata

sagatavot.
Vainīgs pie viņas sarūgtinātās dzīves visvairāk bija

bijis tēvs, kam neviens znots nebij bijis diezgan labs un

kas dzīvi saprata tikai plašos apstākļos.
Visi Daugavpils žīdi un poļi viņu pazina un no viņa

aizņēmās lielākas summas uz neatdošanu. Tāpat arī poļu
muižnieki, kas pēc pēdējās 1863. gada revolūcijas atra-

dās diezgan bēdīgā stāvoklī, meklēja pie viņa atspaidu.
Vecais Asmins bij lepns uz to, ka viņš poļu inteliģenci tu-

rēja savās rokās. Viņš arī dēlam būtu nopircis labprāt
kādu poļu muižu vai pat bija jau iemaksājis uz to, bet pē-

dējam uz lauku dzīvi nemaz nenesās prāts. Viņš bija dziļi

iegrimis savas dvēseles stihijā, un materiālā ārpasaule

viņu nebūt neinteresēja. Bieži vien tēvs viņam jautāja:
«Ko tu, dēls, tā sēdi, galvu rokās atspiedis, un domā?»

Bet dēlam nebij ko atbildēt.

Tāpat arī viņš dēlu sūtīja, lai uzraudzītu pie siena

ievākšanas latgaliešus, bet ikreiz tad iznāca tā, ka pēdējie

bij mazāk strādājuši, bet vairāk pelnījuši. Tad tēvs at-

meta ar roku, lai dēls dara, ko grib, viņā iedzimies tas

nebiji Kaut kurš vagaris tādam amatam bij vairāk no-

derīgs. Bargs kungs bij bijis vecais Asmins pret prasta-
jiem, sīkajiem latgaliešiem, kurus dēls tā klusi un slēpu
mīlēja. Tēvs līdz ar māti sāka dēlu nicināt. «Tu esi prasts
dēls!» bij parastais teiciens, kaut gan arī dēlam bij savs

iedzimts aristokrātisms, tikai citādā veidā.

Tomēr arī par tēvu bij jāsaka, ka viņš lielā stilā arī

latviešiem palīdzēja, sevišķi toreiz uzplaukstošai demo-

krātijai ar Māteru Juri priekšgalā. Pēdējam viņš bij devis

lielākas summas. Savā māju dzīvē vecais Asmins arī bij
bijis diezgan plaša vēriena. Labāko ēdienu un dzērienu
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nekad nebij trūcis, bet varbūt tāda pārmērība viņam un

tāpat bērniem laikam daudz bij bojājusi nervus. Katru

nedēju ticis kauts kāds tejš un putni, un alus un vīns

pastāvīgi bijuši mājā. Apkārtējie muižnieki arī tādēļ allaž

pie viņa viesojušies.

Asmins gan bieži bijis prom no mājas pilsētā, un ari

pret skaisto dzimumu tas sajutis simpātijas, bet par to

Jarmuts maz ko zināja stāstīt. Viņš atminējās tikai to,
ka tēvs un māte dzīvojuši katrs savā muižā, bet tomēr

savstarpīgi labi sapratušies, jo braukuši viens pie otra

ciemā ar saviem skaistajiem, izslavētajiem zirgiem.
Visi ģimenes pēcnācēji zināmā pakāpē bij, tā sakot, de-

ģeneranti. Abi pirmie dēli bērnībā bij nomiruši, kaut gan
tie izrādījušies Joti apdāvināti. Tikai fiziskā spēka tiem

bij trūcis. Pārējie bērni — vecākā māsa Līdija bij nove-

cojusies un reumatisma sakropļota. Jarmuta laime bij bi-

jusi, ka viņš no pārpilnās dzīves bij agri nodots pansijās,
kur ēdiens nebūt nelīdzinājās tēva māju pilnajam galdam.
Tikai studentu gadu zināmā laika iedzeršana un uztrau-

kumi to bij sagandējuši.

Sarūgtināts, vientulīgs, pats sev neuzticīgs, fiziski aiz-

vainots — tāds bij Jarmuts Asmins, kad Arta ar viņu
bij iepazinusies un kad viņš viņai bij ļāvis ieskatīties

savā pēdējā noslēpumā. Nezin kādēļ viņš to bij darījis,
viņš pats nožēloja. Kas tad šī sieviete viņam bij? Skaista?

Daudz jau ir skaistu un vēl skaistāku. Gars? Pirmoreiz

sievietē gars? Vai tas nebija pat bīstams? Vai nebij iz-

smiekls viņam, ka viņa savā arodā daudz ko paspēja, un

viņš? Viņš nebija īsti tas, kas viņš pēc būtības varētu būt

bijis.
Un nu šī Arta, ar kuru viņš acumirkli bij aizrāvies, kā

jau nespējnieks, kuru vējš svaida, uz kuru pusi grib, viņš
viņai bij uzticējis savu dzīvi, un viņa nu smiesies par
viņu, ak, kā viņa smiesies! Kaut jel viņš būtu palicis pats

pie sevis, kaut jel būtu nobeidzis savu dzīvi — tas būtu

iznācis ar godu, bet arī te viņu bij aizrāvusi kāda ideja,
kas, tā sakot, ģeometriski salējās ar viņa dziļi līdzjūtīgo
dvēseli.

lejūsmai par toreiz jaunuzplaukušām marksisma ide-

jām viņam bij pamatu jau likuši latgaliešu strādnieki, ku-

riem par izdzinēju viņu bij nolicis viņa tēvs. Neviena

ideja, neviena kustība, kas tikai ir tā pati materializētā

ideja, nerodas un netiek dzīvē realizēta, ja viņai atseviš-
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ķas individualitātes nesēj kādu sēkliņu, kas ātri vēršas

plašumā, ja tā kaut cik sakrīt kopā ar ārējiem apstākļiem.
Jarmuts Asmins nu bija tas, kas savā mazajā tautā uz

kaut cik sagatavotas zemes kā agrs vai pāragrs sējējs
sēja to sēklu, kas jau viņā pašā bij rūgusi un dīgusi, kaut

gan citādi tas būtu aizgājis savu ceļu. Kā zari ap koku

sēdēja ap viņu toreiz studenti, kas izsūca viņa dzīvības

sulu, visas viņa domas un tad, sakārtotas stilistiskos

ievadrakstos, izdeva par savu preci.
Pats devējs vai sējējs bij noguris līdz nāvei, viņš ne-

kam nespēja pretoties, ne pats koncentrēties. Kā vējš pa-

ņem un aiznes siena kopiņu pa gaisu, tā viņš atdeva sevi.

Vienīgais cietais punkts un ass, ap kuru griezās viņa bū-

tība, bij bijusi mīla uz māsu, uz daiļo Tev, kas pati bij
tik trausla un vārīga kā siltzemju puķe, un nu nāk kaut

kāda Arta un viņu apstulbina, un viņš tai atdod visu savu

dzīvību. Cik vainīgs viņš nu jutās pret savu māsul

Kopš māte un vecākā māsa bij atbraukušas, viņš jutās
atkal ģimenes klēpī; viss jauniegūtais bija pagājis, un

agrāk pagājušais bij atkal dzīvs un spēcīgs.
Tea — kur viņa tagad bij? Ar dusmām viņi bij šķīru-

šies, tādēļ ka viņš bij aizstāvējis Artu, šo svešo spēku,
kas bij ielauzusies viņa dzīvē, un pret ko — pret viņa tik

mīļoto māsul

Tagad Tea bij aizbraukusi uz laukiem pie kādas drau-

dzenes, un bij ļoti saprotami, ka viņa negribēja ar brāli

satikties, kas viņu tik dziļi bij ievainojis, upurēdams to

kādai svešai personai, dēkainai teātra māksliniecei.

Sirdsapziņas mocīts, viņš apņēmās uz jūrmalu nemaz

neiet, ne arī vairs ar Artu satikties. Totiesu vairāk viņš
pieslēdzās savai ģimenei. Līdija vadīja saimniecību kā

senāk tēva mājās. Galdi bij vienmēr pilni ēdieniem, un,

kurš students nāca, tas bez uzaicināšanas sēdās klāt. Māte

ar ķēkšu apgādāja iepirkumus. Kā muižā parasts, viņa
visu iepirka lielumā, cukuru pa veselām galvām un tāpat
arī citu preci.

Rīgā toreiz vēl tramvaju vilka zirgi, un vecā Asmina

kundze saprata to tā, ka zirgiem jāpietur, kur braucējam
vajadzēja, un, ja nu konduktors uz pavēli to nedarīja, tad

viņa izkāpa no vagona pie nākošās pieturas, ņēma pati
zirgus aiz pavadas un grieza uz to pusi, kur atradās vi-

ņas dzīvoklis.

Tādos apstākļos tagad Jarmuts Asmins dzīvoja kā se-

nāk savā tēva mājā.
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Pēc kāda laiciņa atgriezās arī Tea, tagad īsti pie mā-

tes un māsas. Jarmutam seno attiecību atjaunošanai viņa
bija līdzi atvedusi jeb abas kopā atbraukušas ar kādu

žīdu studenti. Jarmuts ar pēdējo jau agrāk bija iepazinies
Cīrihē, kur tie visi trīs bija kopīgi pa apkārtnes kalniem

kāpelējuši. Bija nodibinājusies toreiz it kā draudzība starp
abiem, kas Teai bija ļoti pa prātam, nu viņa tagad gribēja
šīs saites atjaunot, lai brāli atvilktu nost no sievietes, kas

nebij pēc viņas gaumes. Un, ja arī ar studenti vairs ve-

cie sakari nebūtu atjaunojami, tad viņai rezervē vēl taču

palika Enna. Enna bija Jarmutā bezgalīgi iemīlējusies un

tādēļ arī dievināja Tev. Viņai gandrīz bij vairāk šanses,
jo viņa bij skaista un jauna, un apdāvināta ar lielu tem-

peramentu, kāds studentei nebija, ne arī tā varēja sla-

vēties ar skaistumu. Viņai tomēr piemita cita īpašība —

smalkjūtība, un, pārlūkojusi situāciju, viņa drīz vien aiz-

brauca. Tas bija skaists žests, un tādēļ bija arī saprotams,
kādēļ viņa palika par izsmalcinātās Teas draudzeni arī

vēlākos gados.
Jarmuts Asmins, kaut gan atradās ģimenes klēpī, tomēr

piederīgiem bij nepanesams. Bija arī līdz ar Ansonu sa-

braukuši citi studenti, bet nekādas organizatoriskas sapul-
ces vēl toreiz nenotika, kaut gan ap Asminu galdu tagad
pulcējās studenti gandrīz katru dienu. Starp tiem galveno
vietu ieņēma Žanis Ansons. Viņš savu mīlu tagad no Ar-

tas bij pārnesis uz Tev. Pēdējai viņa frāzes ļoti glaimoja,
kaut gan viņas jūtas tagad sāka piegriezties citam. Tas

bij bagātais, izslavētais advokāts Stenka. Pēc izskata

smalkiem vaibstiem vīrietis, stalts augumā un muzikāli

apdāvināts.

Protams, Ansons bij skaļāks un patētiskāks, bet, kas

toreiz pazina ārzemju literatūru, tas zināja, ka viņa stils,
kā arī stila ziedi bij tikai Edgara Šteigera, Maksimiliana

Hardena un viņa izdevuma «Zukunft», kā arī Georga
Brandesa «Literaturstromungen» un Ferdinanda Lasala

publicistisko rakstiņu un dzejnieka Heines lokalizējums.
Diemžēl Tea no šiem rakstiem daudzus pazina, nerunā-

jot jau nemaz par literātiem, kā Zūdermani un Hauptmani,
ko izrādīja uz Latviešu biedrības skatuves. Tāpat lbsenu,
kura Osvaldu «Spokos» viņš taisni savā personā iemiesoja
un žēlojās, ka neesot palicis par lielu aktieri.

Kad arī tas Teas priekšā neko nelīdzēja, viņš kļuva par

dzejnieku, un «Jaunās Dienas» 1894. vai arī 1895. g. pir-

majā sezonā sastopami viņa dzejoļi drūmā pesimisma
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tonī, «kā viņš sēd apskurbis uz bulvāra, vēji pūš sejā un

norauj tam cepuri, un skaistules iet garām». Varbūt tās

dzejas vēl datējas no tiem laikiem, kad tas bij cienījis
abas Dostojevska romāna varones, kas pēc «Nozieguma
un soda» parauga bij sākušas žņaugt bagāto krievu ve-

ceni.

Tea gan uzklausījās tādus nostāstus un liriskas dzejas

izplūdumus, kas bija vēl vājāka Veidenbauma vājo dze-

joju kopija, bet sevišķu ievērību viņš pie viņas neatrada.

Ansona naturālisma robežas gāja pat tiktāl, ka viņš
dažu studentu klātbūtnē, pie «dievišķās» Teas kājām sē-

dēdams, izteicās:

«Tea, tu gan esi tā brīnišķīgākā sieviete pasaulē, es

tevi pielūdzu kā nevienu, bet mani nupat spiež dabiskas

vajadzības, un man uz brīdi jāiziet laukā.»

Tāds naturālisms arī Teai bija par daudz, bet gluži at-

raidīt viņa to negribēja, viņa varēja to izlietot kā ieroci

pret ienīsto Artu. Tādēļ viņu ģeometriskās līnijas vismaz

salējās vienā leņķī.
Turklāt arī Stenka, kas toreiz gan bij atkāpies no re-

daktora amata un Jarmutam bij sacījis: «Es tagad esmu

izrakstījies, un vairāk man nav, ko teikt, nāc nu tu,» —

bij tomēr par godkārīgu, lai arī garīgi nereprezentētos
un lai neņemtu vadošu lomu savās rokās. Viņš ņēmās
iepazīties tuvāk ar sociāldemokrātiskām mācībām un tur-

klāt bij arī iemīlējies smalkajā Teā. Viņš ņēma sev par
palīgu Ansonu un, kā jau bagātnieks, sāka ap sevi pul-
cināt Pīpkolonijas studentus. Rīkoja lieliskas vakariņas
un deva iedzert papilnam.

Ja nu reiz Pīpkolonijas studenti gribēja atšķirties no

Letonijas studentiem ar to, ka tie mazāk iemeta, tad tā

nebūt nebij taisnība. Vienīgais viņu pārākums bija tas,
ka tie piekopa jaunas idejas, aiztapinātas no ārzemēm,
kamēr letoņi gāja atpakaj uz tautas tradīcijām un centās

tās gaismā celt un pārvērtēt.
Letoņi dibinājās uz dzeju, uz Ausekli, Pumpuru, Lau-

tenbahu, kas toreiz vēl bij lektors Tērbatas universitātē,
Pīpkolonijā turpretim centās piesavināties Marksa, Kaut-

ska, Engelsa idejas.
Tā abas partijas stāvēja diametrāli pretim viena pret

otru. Tikai alutiņš tām abām bij kopīgs, kaut arī vienā

brūzī brūvēts.

Un, kas toreiz vairāk varēja izmaksāt kā studentu tēvs,
tam arī vairāk piekrita. Un tāds nu toreiz bij Stenka. Tā-
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dēļ arī studenti sāka vairāk un vairāk ap viņu pulcēties,
jo viņa pagaldē atradās varens grozs ar pilnām pudelēm.

Un cik tad nu galu galā tā īstā gara vajaga, kad alko-

hola gars sakāpis galvā?
Teai imponēja Stenkas popularitāte, kaut gan viņa ne-

pazina tuvāk viņa būtību. Bet viņš bij džentlmens, bagāts
un tagad vēl pievilka ap sevi studentus. Vajadzēja tikai

vēl izteiksmīga orgāna, kas viņa slavu pauž uz ārieni.

Tāds nu būtu «Jaunā Diena». Viņš arī bija bijis pirms
Jarmuta redaktors. Kādēļ tagad pēdējo neizspiest laukā?

Visas jaunās domas, ko Jarmuts dienām cauri stāstīja
saviem studentiem, tie pārnesa pāri uz Stenku, un tā vi-

ņam materiālu pamazām salasījās diezgan. Vajadzēja
tikai pakalpīga šmoka, kas lietu ievada, un tad bij darīts,

viņam savas rokas nomazgājot.
Pirmais eksperiments jau bij noticis, kad Ansons iegro-

zīja sapulci Jelgavā, kur patlaban uzturējās Arta un kur,

no meža nākot mājā, viņš tai bij izteicis draudus, lai viņa
atlaižoties no Jarmuta, jo citādi arī tas tikšot izstumts

no jaunās sabiedrības.

Jarmuts no šiem smalkajiem tīkliem nekā nezināja, un

tāpat arī Arta tādu piedraudējumu nebija ņēmusi nopietni,
jo viņa pazina Ansonu kā Helmuti. Abi viņi ar Asminu

dzīvoja savu jūtu dzīvi kā apakšstrāvojumu, kamēr virs-

līmenis izskatījās gluds un saulē mirgojošs.
Jarmuts tomēr nebij mierīgs un stipri nervozēja. Ne-

kāda iedzeršana viņu vairs nepievilka, un studenti sāka

pukoties, ka viņš no viņiem atsvešinoties.

Viņš arī tiešām bij noguris, un vienīgā atpūta viņam

biļ, kad viņš pēcpusdienās varēja stundiņu apgulties vai

ari no rīta agri pēc trim vai četriem, kad bij visus laik-

rakstus skatījis cauri un uzrakstīja ārzemes ziņas.
Visus vakarus un pēcpusdienas tam aizņēma studenti,

kas nule bij pārbraukuši un katrs vēl atsevišķi gribēja no

viņa smelties gudrību.
Cik ilgi smadzeņu un nervu aparāts to spēja izturēt,

tas vienīgi bij jāliek uz jaunības konta.

Turklāt vēl māmiņa, kas tagad dzīvoja pie viņa, ikreiz,
kad viņš bija apgulies un iemidzis, nāca apraudzīt, vai

dēliņš guļ, gribēja viņu noglaudīt, pavilkt segu uz augšu,
bet tad arī Jarmutam bij atņemta pēdējā miega drupa-
tiņa: un viņš tuvojās tiešām gala sabrukumam.

Tādā veidā mātes mīla pati savu bērnu dzina postā.
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Un kur tad vēl sirdsgrauži, ka viņš Artai bij uzticējis
visu savu garīgo būtībul

Un tomēr, tomēr — vai viņa tiešām nekā neatbildēs,

kaut gan viņš viņai bij teicis, ka atbildes nekādas neva-

jagot?
Tātad garīgi un fiziski sadragāts uz visām pusēml To-

mēr jaunā dzīvība prasīja savu tiesu. Viņš iedomājās par

bēgšanu vientulībā, par jūru, kur viņi abi ar Artu bij no-

runājuši satikties. Bet vai tad viņš nevarēja viens pats
doties turpu? Vai tad Arta ar jūru bij tik cieši saistīta kā

jūras meita, kas viņu vilks dibenā?

Viņš saņēma visus spēkus kopā, aizbrauca uz jūrmalu
un noīrēja tur mazu, mazu mājiņu, vienstāva, ar divām

nelielām istabiņām un priekšnamu. Tā bij tuvu kāpām,
aiz liela smilšu uzkalna, aiz kura tūliņ atvērās jūra. Mā-

jiņa atradās visai vientulīgā vietā: Jaundubultos, 14.

līnijā, ar mājas nr. 4-a. Uzkāpis uz pakalniņa, noņēmis

cepuri, viņš dziļi ieelpoja svaigo gaisu. Jauna dzīvības

strāva ieplūda viņa krūtīs. Viņš labprāt būtu tūliņ noli-

cies un uz mūžu iemidzis, klausīdamies jūras šalkonī kā

šūpuļa dziesmā. Bet bij jābrauc atpakaļ uz Rīgu, lai pa-

ņemtu līdzi vajadzīgās mantas un rakstus. Cik smacīgi

bij lokomotīves dūmi pret šo tīro gaisul

Pārbraucis mājā, viņš atrada priekšā vēstuli. Paskatī-

jies uz virsrakstu, viņš sarāvās — tas jau bij Artas rok-

raksts. Karstas šaltis viņam pārskrēja pār kauliem. Viņš

bij domājis, ka viss beigts, viss pārciests, un nu no jauna
jāiet šinī moku un šaubu dzīvē.

Grūti viņam bij pie vēstules ķerties, viņam likās, it kā

tā degtu viņa rokās. Tūļodamies viņš to tomēr paņēma.
Tik smaga un bieza? Izsmiekls tas nevarēja būt, jo
smiekli aši izsprakst kā raķete gaisā. Bet kritika tur būs,

ļauna, asa kritika.

Un tomēr kādā sirds kaktiņā viņam iezvanījās kā zelta

zvaniņš. Burti no viņas rokas! Viņam likās, it kā kaut

kur smaržotu rozes un lilijas jeb varbūt pirmās pavasara
vēstneses vijolītes. Spožas dzirkstiņas viņam likās birstam

no gaisa, jeb vai tās bij tikai viņa aizmiglotās acis?

«Vai es esmu palicis par mazu puiku?» viņš pats uz

sevi dusmojās. «Vai sēžu atkal tēva pļavā, puķu vidū, un

taurenīši man lido apkārt?»
Viņš paķēra vēstuli un iebāza to kabatā. Lasīt tagad,

tūliņ viņš to nelasīs. Zudīs visas ilūzijas, un viņš atkal
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pie jūras. Tā nāks viņam palīgā, dos spēku.
Nervozā steigā viņš kravāja visas savas lietas kopā un

gribēja vēl šo pašu vakaru doties turpu. Māte gan pra-

sīja: «Ko tu, dēliņ, tā steidzies, it kā tevi kāds dzītu? Pār-

guli vēl vienu naksniņu, atpūties.» Bet Jarmuts uz to ne-

bija piedabūjams.
«Te nu bij!» māte sacīja. «Tikko es pārbraucu pie tevis,

tu jau atkal laidies projām. Kas man no bērniem ir! Ne-

kad nav kopā, izsvaidīti pa pasaules malām. Esmu kā koks

ar nolauztu galotni un apcirstiem zariem. Vīrs nomira,

meitiņa ārzemēs, dēliņš arī grib doties prom, it kā no ma-

nis bēgdams, kur lai es liekos aiz bēdām!»

Viņa neievēroja pie tam, ka viņai arī bij vēl otra meita,
Līdija, kas pie viņas dzīvoja un visus saimniecības grū-
tumus bij iznesusi uz saviem pleciem. Neviens viņu ne-

mīlēja, un viņa gāja tālāk savu gaitu, asa, sarūgtināta,
ar reumatisma savilktiem locekļiem, novītusi priekšlaikā.

Jarmuts gan allaž viņas rokas maigi glāstīja, kaut gan
tās viņu bij situšas. Līdijai bija tad, it kā ziemā atkusnis

vējš pūstu pār ledu. Bet kausēt tas tomēr biezo ledu ne-

spēja.
Līdija iesaiņoja brāļa lietas un ielika tur dažu labu

gardu kumosiņu vakariņām un brokastīm.

Viņam ik dienas bij rītos jābrauc uz redakciju, un tad,
pusdienu pie savējiem paēdis, viņš brauca uz jūrmalu un

varēja tur pastrādāt atlikušos darbus. Tādā veidā viņš
tad no apmeklētāju bara bij atpestīts.

Šo pašu vakaru viņš devās prom. Viņu abu braucieni ar

Artu sakrita gandrīz kopā, kaut gan viņi viens no otra

nekā nezināja. Artas vēstule dega vēl Jarmuta kabatā,
un viņš to allaž apčamdīja — vai tikai nav izkritusi lielā

steiga?
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Desmitā nodaļa

DABA UN DVĒSELE

Moto:

Isolement complet — telle doit

ētre la grande loi dc la nature.

Lvi, qui a milles yeux et ne voit

rien, qui a milles oreilles et

n'entend rien.

Vēl nebij gluži satumsis, kad Jarmuts ieradās jūras dzī-

voklī. Saiņus neatraisījušam, viņa pirmais gājiens bij uz

smilšu uzkalnu, pretim jūrai.
Jūra ar savu viļņu šalkoņu ir vienīgā dvesma no pašas

mūžības. Cilvēks ar savām tieksmēm un bēdām zūd vi-

ņas priekšā, top niecīgs, īsteni zūd pats laiks, jo tas bij
un būs priekš un pēc mūžības.

Mūžīga kustība telpā, vējš un mākoņi, tā priekšlaikus,
tā pēclaikus. Vai cilvēks pats nevarēja justies šo lielo ele-

mentu priekšā nemirstīgs?

Vaigu vaigā ar šo mūžību Jarmuts izvilka Artas vēs-

tuli, atplēsa aploksni un sāka to lasīt. Nebija vēl tik

tumšs, ka viņš to nebūtu varējis salasīt, un viņas rok-

raksts bij skaidrs kā dzidrs rīta ūdens upē, kuras dibenā

var saredzēt visus akmeņus un oļus. Un tādi tur tiešām

bij, jo visa vēstule sastāvēja no pārmetumiem.
Viņa rakstīja:

«Mans draugs Jarmut!

Atvainojat, ka liku Jums ilgāk gaidīt uz atbildi, bet Jūs

man nedevāt tikai rokrakstus izlasīt, bet veselu dzīvi. Arī

man tā bij līdzi jāpārdzīvo, un tur man Jums jāizsaka tas

asākais pārmetums, ka Jūs paši esat pie sevis vainīgi.
Jūs domājat, ka dzīvi tik tad var dzīvot, kad to norīko

un iekārto pēc prāta. Un tā Jūs dzīvi esat palaiduši ga-
rām. Prāts ir putekļains lielceļš, sirds — zaļa meža ta-
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ciņa. Pa pirmo gan var droši braukt, zinot, ka nemaldi*

sies, pa pēdējo var maldīties un iestigt biezoknī vai ari

uziet neredzamu puķu laukumu.

Vai Jums tik bail bij maldīties? Jūs esat vienmēr bē-

guši no sevis, baidīdamies no ciešanām, Jūs esat ārpusi
novērojuši, rezignējuši, kur Jums ar drošiem soļiem bij
jāiet pretim darbam.

Protams, ka darbs rada bieži ciešanas un maldus, bet

tas ir vienīgais veids, kas mūs atpestī no miršanas dzīvā

miesā. Griba uz darbu, uz pašveidošanu ir bioloģisks pro-

cess, tā ir pastāvīga sadegšana, kas rada kustību, pār-

grozību.
Mūsu miesa pārveidojas jeb vielu maiņā sadeg ik die-

nas — un dvēsele lai stāvētu uz vietas?

Ko tad Jūs līdz šim esat darījuši? Jūs nobeidzāt skolu,

izstudējāt, ieņēmāt kādu vietu, tas viss noticis automā-

tiski. Tūkstoši tā dara.

Bet piedzīvot vēl nav pārdzīvot. Katrai vissīkākai lie-

tai ir divas puses: laicīgā — viena un mūžīgā — otra.

Vajaga zināt, kuru satver. Prāts Jums dos analīzi, iz-

skaidros ārpusi, bet sirds ir filtrs, caur kuru visam laicī-

gam jāiet, lai sajustu sevī, ko sauc par dievišķu.
Jūs tagad esat pieķērušies jaunai idejai, sociālismam,

tā savā praktiskā izbūvē dibinājās uz prāta slēdzieniem.

Viņa no tās puses grib pacelt cilvēci no apakšas uz

augšu.
Bet, kas citus grib atpestīt, tam jāatpestī vispirms pa-

šam sevi. Tam jānokāpj pašam savā ellē un jāpiedzīvo
visas debesbraukšanas. Tas ir visu reliģiju, visas būtības

dziļākais kodols.

Un kā tad sauc visus tos, kas sadeg visās liesmās un

mirst priekš citiem? Tie ir ideju nesēji ar mesijas sirdi,
dzejnieki, pravieši jeb arī citādi dzīves veidotāji.

Es lasīju Jūsu rakstus un redzēju, ka tur tūkstoš domu

it kā materiālu, sanestu kopā lielai celtnei, bet tie pali-
guļot, pašas celtnes trūkst.

Jūs ka pētnieks ar instrumentu urbjaties iekšā līdz sī-

kumam katrā lietā, bet apvienības tam trūkst.
Tiklīdz Jums kas neizdevās, Jūs to tūdaļ atmetāt un sā-

kāt atkal kaut ko citu, lai to no jauna atmestu, līdz bei-

dzot Jūs pats sevi atmetāt un aiz dzīves apnikuma meklē-

jāt no tās galīgu izeju.
Tad aiz nejaušības Jūs pieķērāties jaunajai sociālisma

idejai. Kas var galvot, ka Jūs arī to neatmetīsat?
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Vai Jūs nezināt, ka cilvēkam jātop visam sevī, lai viss

sevi varētu citiem atdoties?

Jarmut Asmin, es esmu uzgājusi uz tā ceļa, kuru Jūs

tagad ejat; kurp viņš mani vedīs, nezinu, un, kas es varu

Jūsu idejai būt un ko dot, es arī nezinu. Ceru, ka Jūs,

mums personīgi satiekoties, atvērsāt man plašākus ap-

vāršņus.

Es dzīvošu, kā līdz šim, pie māsām Upeniecēm, un

mana adrese būs Baznīcas ielā pie dārznieka Eihbauma.

Kad jums atliks kāds vaļas brītiņš, mēs jūrmalā satiksi-

mies un visu pārrunāsim. Dzīvojiet sveiki, labais biedril

Jūsu rakstos guļ lielas bagātības, tikai Jums jāprot tās

celt gaismā un izveidot.

Ar cienību Jūsu

Arta Augstkalne.»
Bij kļuvis tumšs, jūra šalca skaļāk, un vējš bija sacē-

lies stiprāks. Jarmuts meklēja pēc savas cepures, kuru

vējš bija aizripojis tālu projām.
«Es nevaru savu cepuri atrast, kā lai es atrodu pats

sevi!» viņš smējās. «Ko šī sieviete grib ar mani iesākt?

Viņas vārdi man spiežas kā pavasara lietus caur kapa
zemi, caur zārka sienām!

Ziedonis, ko biju aizdzinis kā trimdinieku, nāk man at-

kal pretim. Ko līdz man no jauna apņemties un sadedzi-

nāt bijušo kā pērnos mēslus uz ziedoņa pļavas? Sēklas

tie nedos, tie dos tikai pelnus. Es biju dzimis produktīvs
gars, bet man nebij spēka sevi izveidot stingrā formā kā

mākslinieku, un es pats sevi iemetu lūžņu kaktā.

Es esmu tagad sociālisma idejas nesējs, es dodu visiem

savas domas un pats tās neuzrakstu — nav spēka, nav

gribas! Viņi iet un ar tām dižojas, un es guļu kā pakritis,
kam smagi riteņi brauc pāri.

Kas vēlāk to zinās? Neviens! Neviens! Ak, kā viņa mani

saprot, šī Arta! Kā viņa mani dzen briesmās un vētrā,
kur es biju jau sācis braukt klusos ūdeņos, virs kuriem

mirdz mierīga zvaigzne.
Vai esmu ārkārtējs cilvēks, ka man jāizaicina ārkār-

tējs liktenis? Vai neesmu viens no tiem viduvējiem gari-
ņiem, kas mierīgi mirst savā gultā, nedzīvojot līdzi pa-
saules vēsturi?

Jā, kad tas vēl būtu manā pirmā jauneklības dziņu
un vētru laikmetā zem strauta ūdens čalām un zeltainām

puķēm! Bet nu jau ūdeņi pārskrējuši, un es redzu sev

priekšā tikai stāvu kalna sienu, kailo augstumu, uz kuru
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kāpjot top vientulīgāks gads pēc gada un kur atšķeļas
draugs pēc drauga un beidzot plaukst tikai vēl reta puķe
uz bezdibens malas.

Arta, vai tu būtu tā retā puķe? Vai es tevi mīlu?» viņš
sev jautāja.

«Ak, sen es vairs ne ticu, ne mīlul Arī to man jaunībā
izdzina mani vecāki, nosodīdami kā kaunu un grēku
traipu, ja es ar kādu meiteni satikos. Un tā es arī to sevī

nokāvu, maigāko pasaulē, mīlu pret sievieti.»

Mīļi tēli tam slīdēja acīm garām — kur tie visi tagad
bij palikuši? Viņš pēc tiem nebij vairs prasījis. Kad va-

jadzēja apmierināt dabiskus dzenuļus, viņš jautrā kom-

pānijā ar draugiem bij apbraukājis prieka namus.

Kas viņu dzina Artai tuvoties?

Ziņkārība, vairāk nekas kā ziņkārība! Izpētīt viņu, pa-

priecāties kā ar rotaļu un tad — atmest, kā jau visu citu.

Nē, tādā veidā Artai nevarēja piekļūt, tā bija tikai vel-

tīga domu rotaļa, līdzīga jūras viļņiem. Bet tagad tie sa-

cēlās melni un draudoši, it kā tie pretotos Artas vietā,
it kā viņas sūtņi, lai viņu aizstāvētu. Nekad Jarmuta sirds

nebij tik sāpīgi svaidījusies kā tagad, augšup un lejup,
nezināmu varu šūpota.

«Kā lai es dzīvi iesāku no jauna? Vai var visus iespai-
dus izdzēst, kas paliek atmiņā, asinīs, nervos — kā zvaig-
znes pie debesīm vai kā kapi virs zemes. Zvaigžņu vi-

ņam gan nebija, bet atmiņu, sāpīgu atmiņu kapu daudz!

Un viņa mani apvaino! Viņa to ar citiem vārdiem iz-

skaidro par nervu kūtrību jeb, īsi sakot, dēvē mani par

sliņķi. Es esmu domātājs, esmu savus nervus sadrupinā-
jis domās, bet neesmu tās pārvērtis darbā, atstājis tūkstoš

sākumos. Kā bite esmu šūniņas diezin cik darinājis, bet

neesmu viņas pildījis ar medu. Vai arī otrādi — esmu

savācis medu, bet neesmu darinājis šūniņas.
Tiesa! Tiesa! Arta, tu bargā soģe, tu pielūgtā dieviete!

Ko tu gribi, kādus upurus lai tev nesu? Uz kādiem al-

tāriem lai iedegtu tūkstoš uguņu priekš tevis?

Bet viļņi vaidēja: nav gana.
Es tev teikšu tik daudz saldu vārdu, kā vēl neviena

nebūs dzirdējusi, jo manā sirdī viļņo nedzirdētas melo-

dijas.
Nav gana!
Nē, es zinu, ka ar to tev nav gana. Tu pie manis nenāc

baltā gulbju laiviņā kā mistiskais bruņinieks «Loengrīnā».
Tu nāc kā vētras sūtne, kas rauj buras pušu un salauž
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mastus. Kādēļ tev manis vispār vajaga? Kādēļ tu mani

neatmet? Kam nelaid vaļā manu roku? Es neesmu nekāds

slīcējs, kā tu domā, — var arī tā dzīvot.

Nu es zinu — tu mani gribi eksperimentēt. Tu esi ziņ-
kārīga, perversa sieviete. Tu gribi pie manis izmērot savus

spēkus: «Lūk, kā es valdu pār vīrieti! Kā es no viņa varu

iztaisīt, ko gribu!»
Bet arī tu būsi mans eksperiments — kurš no mums būs

stiprāks — tu vai es? Vai es salauzīšu tevi, vai tu sa-

lauzīsi mani?

Vētra cēlās stiprāk. Viļņi šņāca un vaidēja. Ko tie vi-

ņam gribēja sacīt? Viņš nesaprata viņu vārdus. Vēl nē.

Viņš vēlu atgriezās savā mājiņā, un smags miegs viņu

apņēma kā biezs, lietus pielijis mētelis. Viņš varbūt pir-
moreiz tik dziļi gulēja. Sapņos izsapņoja visu nākošo

dzīvi, bet, kad pamodās, neko vairs neatminēja. Steidzīgi
bij jāceļas un jābrauc uz Rīgu, lai nokļūtu redakcijā vēl

pēdējā brīdī.

Māsas Upenieces jau bija labu laiciņu padzīvojušas,
pirms Arta ieradās. Dzīvoklis atradās ļoti skaistā vietā,

pašā dārza vidū. Visu puķu smarža kāpa augšup viņu va-

ļējos logos, sevišķi vakaros, kad dārznieks puķes aplēja,
tā bija īsta smaržu simfonija. Olita mīlēja vairāk smar-

žas, Marlēna turpretim mūziku. Un mūzikas te bija daudz,

gan artistiskās, gan dabiskās. Vienā pusē jūra. Kad sī-

kie, asie priežu zariņi vējā sitās kopā, tad tā izskanēja
apmēram kā Mendelsona «Dziesma bez vārdiem» vai arī

mīksto lapu saldā šalkoņā kā Šūberta melodijas vai Sū-

maņa sapņojums, jūra turpretim tiklab vētrā vai dienvid-

vējā bij Bēthovens visā varenībā un dziļumā.
Pienāca vēl klāt metāla mūzika, stīgu orķestris no ka-

pellas, kas ik vakarus spēlēja Dubultu dārzā, toreiz sla-

venā Snēfogta vadībā. Kapella pastāvēja visa no pirma-

jiem spēkiem, koncertmeistariem, kuru vārdi jau bij pa-

zīstami Eiropā.
Kāda bauda tā bij abām māsām, kas tik ļoti mīlēja un

saprata mākslu! Marlēna tomēr bij tik čakla, ka arī pa
brīvlaiku nodevās savām dziedāšanas studijām. Olita tur-

pretim pa dienu nodarbojās ar franču valodas studijām
un sāka mācīties arī angļu valodu. Viņai bij sevišķi bla-

kus aktrises dāvanām vēl talants valodām. Viņa tulkoja
lugas teātrim, kas toreiz diemžēl maz atmaksājās.

Kad nāca vakars, abas māsas apmeklēja Snēfogta kon-

certus, uz kuriem viņām kā māksliniecēm bij brīvbiļetes.
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Jūrmalā toreiz sabrauca daudz ārzemnieku, protams,
tie, kas bij bagāti, jo uzturs bij diezgan dārgs. Māsas

Upenieces, kad tās pa mūzikas starpbrīžiem pastaigājās,
vērsa uz sevi vispārējo uzmanību. Olitu ar viņas grāciju
un asprātīgo humoru turēja par francūzieti, Marlēna,
slaida brunete, bij īsts Karmenas tips. Viņām tuvojās
daudz pielūdzēju, bet Marlēna ar visu savu jaunību bij
tik asa un drūma, ka visus atraidīja. Tikai kādam ele-

gantam, melnīgsnējam kungam pēc daudzkārtējiem mē-

ģinājumiem bij izdevies kaut cik viņai tuvoties. Publika

runāja, ka tas esot kāds liels bagātnieks, atbraucis no

ārzemēm. Kad Olita bij Marlēnu vairākkārt iebārusi, lai

taču nedzenot katru cilvēku ar dzīšanu projām, viņa tiktāl

padevās, ka atļāva svešajam kavalierim viņu apciemot.

Nebija arī nolikta stunda un diena, bet tikai bij atļauts
nenozīmīgais: «Kādreiz.»

Kādā jaukā dienā, kad māsas bij sagatavojušas garšīgu
pusdienu no baravikām, ar sagrieztiem speķa gabaliņiem,
ko pieminot vien jau katram pamostas apetīte, un kad

ēdiens kūpēja uz galda, ieradās gluži negaidīts galantais
kavalieris. Neatlikās nekas cits kā pēc daudziem kompli-
mentiem, ko viņš mājiniecēm izsacīja un ļoti pie tam at-

vainojās, ka nelaikā ieradies, aicināt arī viņu pie galda.
Viņš arī apsēdās, un Olita nolika tam krietnu porciju uz

šķīvja.
Neviens nebij iedomājies tādu gadījumu, kas nupat no-

tika: laipnais viesis, tikko pirmo kumosu bij ieņēmis mutē,

uzreiz salēcās kājās un nosvieda nazi ar dakšiņu, ka tink-

šķēja vien. Zilgani bāls viņš bij pārvērties sejā un tikko

paspēja izkliegt:
«Par ko jūs mani turat? Jūs! Jūs! Jūs mani apsmejat!

Jūs mani izmēdāt! Oi! Oi!»

Arī māsas nesaprata, kas ar viesi tik pēkšņi noticis.

Vai kāda nervu lēkme? Vai ārprāts?
Viņš, paķēris cepuri, metās kā nelabais pa durvīm laukā.

Nebij taču neviens vārds sacīts, kas viesi būtu apvainojis.
Pēc brīža viņas atģidās, kas īsti bij noticis. Elegantais

kavalieris pēc vecām tradīcijām, sentēvu ieaudzinātām,

bij Mozus ticīgs. Un Mozus grāmatās gan bij stiprs aiz-

liegums, ka nedrīkst ēst cūkas gaļu kā netīra lopa, bet

Mozus nebij paredzējis, ka ebrejs var iemīlēties latviešu

meitenē. Un nu viņš bij apgrēkojies un vienu kumosu ap-

ēdis, un citādi nevarēja domāt, ka viņš ieēdināts viņam
par spīti. No tā laika lepnais kavalieris vairs nebija re-
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dzams ne koncertā, ne restorānā. Viņš bij aizbraucis pa-
visam projām nožēlot savus grēkus pie kāda rabīna. Ar

to šis romāns bij izbeidzies.

Kad Arta iebrauca, tad visām meitenēm bij kopā ko

smieties: cik ātri var mīla atdzist. Olita, kurai humora

nekad netrūka, stāstīja arī savu romānu, kas līdzīgi bij
izbeidzies tāpat, tikai drusku citādā veidā. Arī viņai ne-

sen bij bijis karsts pielūdzējs, latvietis, kāds bagāts grā-
matu tirgotājs. Ilgāku laiku tas viņai bij sekojis un mēģi-

nājis visādi tuvoties, kaut gan Olita viņu nebij ievērojusi.

Bet, ja nu reiz mīla ir neatlaidīga un pats dievs paklausa
viņas karstās lūgšanas, tad arī izdevība gadījās.

Protams, ka arī pašam tur pūles jāpieliek klāt. To zi-

nāmais kungs arī darīja kā senākie bruņinieki, kas savas

sirdsdāmas dēj lēca lauvu krātiņā. Šinīs laikos gan nebij
nekādu lauvu, ne arī tādu gadījumu, bet lieta norisinājās

gluži vienkārši. Gadījās, ka Olita bij ielūgta kādās lielās

viesībās. Visi centās pēc viņas, jo viņa ar savu humoru

un smalkām manierēm bij sabiedrības dvēsele. Šinīs vie-

sībās arī bij ielūgts grāmattirgotājs. Kā lai viņš būtu iz-

trūcis, kur bij Olitai Viņš bij tik eleganti apģērbies kā

manekens no modes salona, kaut gan bikses bij izdevušās

pašauras un stipri spieda apakšējo daļu. Bet viņš to ne-

ievēroja un pacieta kā zobu sāpes. Viens nolūks tam

bij —turēties Olitas tuvumā un meklēt izdevību ar viņu
sarunāties.

Olita sēdēja patlaban, viesu ielenkta, un izdalīja sa-

vas asprātības uz visām pusēm kā dieviete dāvanas. Ro-

taļādamās viņa bij paķērusi kādu zīmuli un gribēja ar

zīmējumu kaut ko pierādīt. Te, par nelaimi, nokrita zīmu-

lis zemē un paripoja zem galda.
Nu bij izdevība viņas pielūdzējam izdarīt lielu pakal-

pojumu. Kā bumba viņš vēlās zemē meklēt nokritušo

zīmuli.

Un te nu notika tas, ko literatūra nevar ietērpt vārdos,
bet drīzāk mūzikas skaņās. Romiešu dzejnieks gan saka:

«Homo sum; humāni nihil a mc alienum puto.» (Esmu
cilvēks, un nekas cilvēcīgs man nav svešs.)

Protams, tas ar katru varēja gadīties, un B. kungam
nemaz nevajadzēja tā pārbīties, kā viņš tagad darīja.

Piecēlies viņš ar gluži stingām acīm lūkojās uz visiem

sapulcētiem, it kā tos apvainotu notikušā, tikai uz Olitu

viņš vairs nepavērsa acu un tad ačgārni kāpās uz durvju

pusi laukā. Tā izbeidzās mīla ar eksploziju, it kā sprāg-



stošs benzīns, kam uguns pielaista. Par laimi, neviens no

tās neapsvilinājās, ne viņš pats un vismazāk Olita. No

tā laika viņš vairs nerādījās viņas tuvumā, un tā arī šim

romānam bij beigas.
Olita to attēloja ar tādiem žestiem, kā tikai viņa to

spēja. Smiešanās visām bij bez gala. Tādi notikumi iede-

rētu katrā grāmatā par mīlas psiholoģiju un analīzi, tie

paliek neaizmirstami un būtu liekami pie sirds katram

pašnāvniekam, kas grib lēkt Daugavā.
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Vienpadsmitā nodaļa

JŪRA UN SIRDIS

Moto:

šo sīkās dzīves smagumu
Nekad es nepanestu,
Ja jūra savu lielumu

Man krūtīs neiedvestu.

Jarmuts no Artas bij dabūjis mazu vēstulīti ar paziņo-

jumu, ka viņa tikko ieradusies un varētu ar viņu pie jūras
zināmā vietā satikties.

Pēkšņi visas šaubas un pārdomas viņā bij izgaisušas,
un viņš kaunējās, ka vispār varējis tā visādi par Artu

izdomāties. Arī domas neiet zudībā, bet paliek kosmisko

viļņu uztvērumā kā uz skaņu plates.
Nu viņš nemaz nevarēja sagaidīt satikšanās brīdi. Viņš

bij aizsteidzies, saplūcis puķes zem varavīksnes un gla-
bājis tās uz savas sirds. Diena bij silta un saulaina: va-

ravīksnes atblāzma, ažūrs un opāls, un spilgts saules spo-

žums ar mazām, lecošām liesmiņām zibēja acīs.

Līdzīgs zilums debesīm ar jūru, tā ka varēja domāt, ka

debess iekritusi jūrā un jūra pacēlusies augšup debesīs.

Augšā šur tur vēl skraidīja mazi, balti mākonīši, kā izraisī-

jušās spalvas no eņģeļu spārniem, kas bij laidušies lejup
cilvēkiem nonest mīlu. Bet tik klusi, ka cilvēks varēja sa-

dzirdēt visus savus elpas vilcienus no dziļākās krūts vi-

sās noskaņās.
Jarmuts gāja gar jūru un noskatījās uz zvejnieku lai-

vām: ak, kaut ar vienu no tām varētu aizbraukt uz tā-

lām, tālām ilgu salām, kur vēl neviens nav nokļuvis. Jūra

vizēja viņam pretim ar sīkiem vilnīšiem un baltām putu
krūzām virsū kā ar smiekliņiem: «Ko meklē laimi tālumā,
kad viņa tepat tuvu.»
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Viņš bij nolicis galvu uz smiltīm un sadzirdēja no tā-

lienes nākam sievietes soļus.
Tā bija Arta. Jau no tālienes laistījās viņas mati kā

kviešu lauks pret dienvidiem. Kad viņa nāca tuvāk, viegls
sārtums krāsojās viņai sejā, kā saules sposme spīd cauri

baltai puķu lapai.
Kad viņi bij viens otram tuvojušies, viņi bij tik apju-

kuši, ka nebij gandrīz ko runāt, ja neiesāk parasto te-

matu par jauku laiku un par veselību. Kāda daļa bij šiem

saules bērniem ar laiku! Vētrā un negaisā tie būtu spīdē-
juši kā saule, un slimībā tie būtu no gultas uzlēkuši un

dejojuši.
Šimbrīžam saule tiešām tina ap viņiem apkārt trim

kārtām savu zelta jostu ar staru pušķiem. Bet arī tad, kad

viņi klusēja, bij, it kā neizteiktie vārdi lītu kā rasa uz

puķēm. Beidzot tomēr Jarmuts iesāka:

«Cik skaisti, ka mēs pie jūras sastopamies! Pēdējā sa-

tiksme mazajā istabiņā bij tik šaura — dvēseles kustī-

bai.» īsteni viņš būtu sacījis: «Tā jau tīri kā kāda bāra

chambre separee, bet šoreiz viņam ne tādi vārdi, ne do-

mas nenāca prātā, tie piederēja viņa draugu pulciņam.
Viņiem abiem likās, ka, blakām ejot, tie paši un visa ap-
kārtne pārgrozītos un dabūtu citādu — augstāku vērtību.

«Arī man tāda sajūta,» sacīja Arta, «ka mēs atrastos

pašas mūžības vārtu priekšā.»
«Kad tikai mēs spētu aptvert, kas mūžība ir!»

«Mēs varbūt to zināsim, kad mūsu pašu atziņa papla-
šināsies. Varbūt tur, dzīvības plūsmas otrā krastā.»

Jarmuts kratīja galvu: «Tad jau mēs sen būsim sakri-

tuši pelnos un varbūt palikuši par mālu piku, ar ko aiz-

mūrē caurumu pret vēju.»
«Ā, ar jūsu muti runā vecais materiālists Bihners! Arī

Šekspīrs tādu teicienu lieto. Bet, ja nu neviena kustība,
neviens vilnītis, ne stariņš pasauļu telpā nezūd, kādēļ lai

ietu zudībā mūsu domas?»

«Bet miesa?» jautāja Jarmuts.

«Arī tā tikai pārveidojas, arī tās elementi pieder neiz-

nīcībai. Vai mūsu nervi nav tikuši skaņoti no mūžu aiz-

mūžiem? Vai mūsu asinis nedzied seno dziesmu — iedzim-

tību? Vai visa mūsu būtība nav vesela pārveidojumu un

piesavinājumu virkne? Vai mēs pēc dzimšanas, kad no

mātes miesām izcēlāmies kā no kapa, kaut ko zinājām no

šīs pasaules, no viņas krāsām, skaņām, gaismas? Vai

gaisma neveidoja aci tādēļ, ka mums tās vajadzēja, tāpat
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skaņa ausi? Vai viss ķermenis ar stīgotiem nervu mez-

gliem un visu komplicēto organismu nav cēlies no vien-

kāršiem dubļiem — protoplazmas?»
«Ak, Arta,» izsaucās Jarmuts, «kur jūs visas tās gud-

rības esat smēlušies? Jūs vēl tik jauna un daiļa, pati
dzīve jums uzsauc: dzīvol dzīvo! Katram jādzīvo pēc sava

stila kā gleznai, ierāmētai savā rāmī. Kāda daļa jums kā

sievietei ar filozofiju?»
«Jūs tagad runājat kā visi citi,» viņa sacīja. Viņa pa-

liecās un pacēla kādu tukšu gliemezi.
«Redzat, ko līdz tāds tukšs gliemezis bez pērles iekšā?»

«Ak, jā,» viņš nopūtās, «tā ir Sokrāta tā dēvētā «Kalo-

gathia». Savienot abus — daiļo ar labo, miesu ar dvēseli.

Es domāju tikai, kā jūs vispār pie tā nākusi. Ar jums ne-

var nevienu ikdienišķu vārdu runāt, ko jūs nepaceltu
augstāk un nepiešķirtu tam citu nokrāsu.»

«Ceru, ka mana gudrība jūs neatbaidīs. Lielāka zinā-

šana ir sakāpināta dzīve. Jūsu māsa taču arī studē.»

«Studēt vēl nav domāt.»

«Vai jūs gribat ar to man izpatikt, ka tagad nostādāt

savu māsu it kā zemāk? Tad es jums sacīšu, ka domā-

šana vien arī vēl nav augstākā pakāpe. Domāt vēl nav

radīt...»

«Arta!» iesaucās Jarmuts kā aizķerts vārīgākā vietā.

«Nupat mēs bijām pie mūžības vārtiem, un nu jūs mani

novedat pie elles ieejas: vai kāda debess ir, to es nezinu

un apšaubu. Bet, ka elle ir, to esmu pie sevis izjutis: tā

atrodas cilvēkā pašā, produktīvā cilvēkā. Darba griba to

krata kā drudzis, bet diena pēc dienas tam siek no rokas

kā ūdens, ko nevar noturēt. Darbs — bezgala laime un

bezgala mokas. Ja kas ko paspēj, tas jūtas kā dievs!»

«Ja nu reiz jūs lietojat vārdu jeb jēdzienu «radīt» un

runājat par produktīvu garu, vai tad, augstākā potencē

ņemot, nevarētu tāds radošs gars būt, kas visu rada? Vai

to nevarētu saukt parastā, vecmodīgā vārdā par «dievu»?

Es zinu, jums tas nepatīk, bet man viņš mīļš, tādēļ ka

tēvu tēvi to lietojuši.»
«Bet, ja nu dievs ir tas visu labais, kādēļ tik daudz

sāpju, naida un netaisnības?»

«Bet kādēļ tik daudz mīlas? Ja jūs gribat pirmos jē-
dzienus izdzēst no cilvēces, tad jums arī jāizdzēš otrs.

Un mīla nav nekustīgs jēdziens, tā var vienā būt kā maza

dzirkstiņa un otrā kā liesma. Un, ja tā attīstīsies visos,
tad vairs visa ļauna nebūs.»
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«Bet šķiru plaisas, augstie un zemie, apspiestie un

spiedēji?»
«Tāpat kā kalni un ielejas, jūras un sausnes. Kalns

var sagāzties, un no jūras var izkāpt kalni. Viss dabā un

cilvēcē dibinājās uz pretstatiem.»
«Dievu saka esam pilnīgu...»
«Kurš mākslinieks ir pilnīgs? Kas stāv uz vietas, tas

arī nav pilnīgs. Lielāks radošs gars ir tas, kas arvien no

jauna rada un nekad neapstājas. Redzat, tātad mans dievs

ir ļoti progresīvs dievs, viņš nestāv nebūt uz vietas,» viņa

mēģināja pāriet drusku vieglākā tonī.

«Jums ir savs subjektīvs uztvērums!» Jarmuts iesau-

cās. «Bet beigsim nu šoreiz disputēt par tik smagām lie-

tām. Nezinu, kādēļ mēs vispār iesākām par to runāt!»

«Pie tā mūs noveda jūra,» sacīja Arta, «viņa tik viegli
vis nepalaiž garām, nesacījusi savu vārdu. Kaut tik es

zinātu, ko viņa tagad mums grib sacīt.»

«Vai esat māņticīga?»
«Tie nav māņi, mēs, sievietes, esam tuvāk dabai, tikai

mums nav vēl vārdu to izsacīt, ko jūtam. Tas ir fiziolo-

ģiski apzīmējams kā «zemapziņas strāvojums». Esam taču

visas mātes.»

«Mate! Ak, kads skaists vārds!» dziļi aizkustināts teica

Jarmuts.

«Ja, arī es gribētu but mate tam cilvēkam, ko mīlu,
māte ir — dzimtene.»

«Ak,» Jarmuts teica, viņas rokas satvēris, «jūsu acis

laistās kā dzimtenes svecītes naktī mūžīgam klaidonim,
kas pa pasauli klejojis, nosalis un nomocīts līdz nāvei.

Arta, jūs man piedosat, ka es jums tādu vēstuli rakstīju,
kur visu sevi jums atklājos. Es ar to taču jūs tikai ap-

grūtināju.»
«Ko lai jums saku uz to, Jarmut? Man labāka vārda

nav kā: es cietu ar jums līdzi.»

Viņa novērsa vaigu, lai Jarmuts neredzētu, ka atkal

spoža asara tai noritēja pār vaigu.
Tikai saule vien to bij pamanījusi un tūliņ no tās

stiepa savu varavīksni no zemes augšup uz debesīm. Ilgu
laiku tie gāja klusēdami blakām. Likās, it kā tie no domu
kalniem pa vārdu terasēm būtu nokāpuši klusuma ielejās.

Neviens no viņiem neuzdrošinājās izteikt vārdu «mīla»,
tas būtu salūzis, paņemts rupjās rokās, kā taurenīša zīda

spārni. Tikai jūra šalca stiprāk. Viļņi cēlās, un nāras ar

zilajam miesām un baltiem putu matiem sāka dejot savu
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deju pie vēju mūzikas, kas nupat bij sākusies. Kad tie

bij kādu gabalu nogājuši mehāniski, paši nezinādami,

kurp, Jarmuts atģidās, ka tie bij nokļuvuši pie viņa mā-

jiņas.
Kautrīgi nosarcis kā puika, viņš prasīja Artai, vai viņa

negribot ienākt un apskatīties, kā viņš dzīvojot. Maza

jau mājiņa esot kā būdiņa uz vistas kājām pasakā. Arta,
drusku tūļodamās, arī iegāja.

Mājiņa pastāvēja no divām mazām istabiņām un priekš-
namiņa. Visas mēbeles bija — pāris galdiņu, pāris krēslu

un viena gulta.

Priekšnamā atradās arī mazs pavards, kuru Jarmuts

nekad neizlietoja. īsteni jau dzīvoklītis bij nodomāts Teai,
lai tā pa vasaru te dabūtu atelpot no Parīzes putekļiem
un studiju pūlēm.

Šimbrīžam viņa tikko no laukiem bij iebraukusi Rīgā
un mita pie mātes un vecākās māsas, pie kurām Jarmuts

ik dienas izbrauca un, nosēdējis redakcijas stundas un

paēdis pusdienas, devās šurpu uz jūrmalu.
Tāda bija viņa līdzšinējā dienas gaita, un viņš to attē-

loja Artai ar to neizpausto nodomu, lai tie pa vakariem

varētu satikties.

Viņš apsolījās Artu bieži apciemot viņas dzīvoklī pie
māsām Upeniecēm, ar kurām viņš arī bij iepazinies kā ar

mīļiem cilvēkiem un lielām māksliniecēm. Sevišķi Olita

tam bij patikusi viņas smalki komiskās un salona dāmu

lomās. Marlēna vēl bij jauna un nebij sasniegusi sava

talanta augstumus, kas nāca tikai vēlāk.

Kad Arta ienāca istabiņā, tā tiešām viņai izlikās tik

maza kā rieksta čaumaliņa, bet liela diezgan, lai laime

varētu ienākt un apsēsties uz viena vai otra pīta meldru

krēsliņa vai cietākās gultas maliņas. Viņi abi apsēdās, un

atkal nebij nekā, ko runāt.

Beidzot Jarmuts saņēma dūšu un, paskatījies uz viņu,
teica tik vienu vienīgu vārdu: «Arta.»

Un viņa atbildēja tikai ar vienu vienīgu vārdu: «Jar-

mut.»

Bet šie divi vārdi bij tik spēcīgi, ka tie plēsa pušu šau-

rās istabiņas sienas, nocēla jumtu un kāpa debesīs: «Klau-

sies, vecais dievs, kā zeme top jauna kā pirmās dienas

spožumā.»
Sākot viņiem nebij gandrīz nekā, ko runāt. Jo vairāk

klusums vēla savus kosmiskos viļņus starp viņiem un
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pieplūdināja ar tiem visu telpu, kas atmirdzēja rožainā

gaismā.

Viņi zināja, šo brīdi viņi zināja, ka tie viens otru mīl,
ka šī mīla ir tikpat salda, cik sāpīga un ka tā pār viņiem
nāks kā likteņa mākonis.

Arta gribēja sacīt kaut ko vienaldzīgu un stāstīja par

pēdējo viņas uzstāšanos Jelgavas koncertā un par sa-

pulci mežā, un zināmiem Ansona draudiem, kas vērsti

arī pret Jarmutu — un pat vēl viņa māsas uzdevumā.

«Vai tas varētu būt?» izsaucās Jarmuts un neticīgi pu-
rināja galvu. «Ka Ansons uz savu roku tādu ekstragā-
jienu varētu izdarīt, to ticu, bet Tea — nē! Jūs pirmā acu-

mirklī viena otrai nepatikāt, to es saprotu, un tādēļ es

arī ar viņu sanācu konfliktā, bet viņa ir augstsirdīga un

pati bija tā, kas solīja jums tuvoties.»

«Man tikai sāpīgi, ka viņa ar varu grib piespiesties,
kad sirds runā pretim,» nopūtās Arta.

«Nemocīsimies velti ar ēnām, kur saulīte pati mūs

glāsta ar savu zelta roku,» sacīja Jarmuts, «vai zināt,

Arta, kad jūs tā sēdat pret sauli, tad jūs savos matos

mirdzat kā zeltā ietīta. Ak, man patīk jūsu mati, jūs esat

īsta saules meita!»

«Vai mani mati jums tā patīk?» Arta prasīja, arvien

vairāk sarkdama.

Izšķirošais brīdis bij pienācis, dvēseļu gūstītāja —

mīla — tiem uzmeta savu zīda tīklu, Jarmuts uzlēca no

sēdekļa un pēkšņi apskāva Artu:

«Viss, viss man pie tevis patīk! Es tevi mīlu neizsa-

kāmi!» — un spieda karstu skūpstu uz viņas lūpām.
Arta sadrebēja un nevarīgi slīka viņa skavās, tikai

kluss vaidiens viņai izlauzās pār lūpām.
«Vai tu nevari mani mīlēt ne drusciņ? Kādēļ tu tā sā-

pīgi ievaidējies?»
«Mīlu, mīlu,» viņa dvesa, «bet vai neatceries, ko tev

sacīju pie pirmās satikšanās? Mīla ir ieslēgta divos skūp-
stos — kad uz mūžu satiekas vai uz mūžu šķiras. Sākums

ir beigu tēvs. Skaistāk būtu bijis, ja mēs būtu mīlējušies
bez skūpstiem.»

«Kas tad mums būtu atlicis pāri?»
«Ugas...»
«Ilgas?» Jarmuts sacīja. «Tas ir netverams vārds, tas

izgaist kā mākonis vējā.»
«Ugas ir radoša vara, viņas ik rītu rada no jauna cil-

vēku un iedveš viņā jaunus spēkus, jaunu skaistumu.»
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«Bet vai tagad nav skaisti, bezgala skaisti!» izsaucās

Jarmuts. «Es turu tevi rokās, es nesu tevi kā savu pa-

saulīti, savu mirdzulīti, savu zilu debestiņu!» Viņš saķē-
ris viņu šūpoja augsti gaisā. «Kas var atsvērt šādu

brīdi? Es tevi apbēršu ar tūkstoš saldiem vārdiņiem kā

rožu krūmu ar rasu!»

«Rasa ātri žūst, Jarmut, saldie vārdiņi pamazām ap-

klust kā zvaniņi, un zelta mati ar laiku nosirmos — ko

tad tu man teiksi, Jarmut?»

«Vai tu domā, ka es mūžam palikšu jauns?» viņš

smējās.
«Sievietes mīl citādi neka vīrieši.»

«Vai tad tās nebeidz vīrieti mīlēt?»

«Es jau tev teicu pirmīt, ka katrā sievietes mīlā ir daļa
no mātes mīlas. Kad tās arī vīrieti nemīlētu vairs kā mī-

ļāko, tad tās to mīl kā bērnu — nav no svara, ka bērns

bieži vecāks par māti. Daudz vecu bērnu ir pasaulē. Un

ar tādu mīlu es tevi gribētu mīlēt, mans mīļais, dār-

gais.» Šie vārdi bij pirmie, ko Arta viņam sacīja, un vi-

ņai pašai likās, it kā sirdī atvērtos kādas noslēgtas un

aizrūsušas durvis.

«Māmiņa, mana māmiņa!» izsaucās Jarmuts un nome-

tās viņas priekšā ceļos. «Svētī mani ar tavu mīlas svētību,
svētī mani ar taviem matiem!»

«Saki man, ar kādiem vārdiem lai tevi svētīju, tu esi

dzejnieks.»
Jarmuts acumirkli padomāja, tad viņš sacīja:
«Es teikšu, ko acumirklis man liek uz lūpām:

Tev mati — zīdsl

Spīdi, ak, spīdi
Pār mani ik brīdi,
Dod spēku pret visu Jaunu,
Dod mīlu mūžīgi jaunu!»

Viņa atraisīja savu kuplo matu mezglu un, pārliekusies
pār Jarmutu, apvija ar matiem viņa galvu, kamēr viņš
atkārtoja sacīto «matu svētību».

«Vai tu to atminēsi, mana dvēselīt?»

«Arvien, Jarmut.»

Kad Jarmuts piecēlās, abi klusēja, sajuzdami šī brīža

svētumu. Tā bij dvēseļu laulība, jo viss cits, kas vēlāk

varēja nākt, bija tikai formalitātes.

Arta apģērba mēteli, un roku rokā tie devās laukā.

Jarmuts pavadīja Artu līdz viņas mājām. Ceļā viņiem
likās, ka visi cilvēki, kas tiem nāca pretim, izstarotu
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laimi. Kāpu priedes tiem stiepa pretim savas zaļās zaru

rokas, visas adatiņas bij palikušas mīkstas. Jūra putoja,
debess ziedēja, un šie abi cilvēku bērni likās ievērpti Vi-

sumā kā divi zelta pavedieni.
Nonākuši pie Artas dārza vārtiem, tie nostāvēja labu

brīdi, it kā daudz vēl būtu, ko sacīt.

«Ļauj man vēl brīdi sajust tavas klātbūtnes siltumu,

mīļā, pirms šķiramies un vientulība man atkal apliek ap
krūtīm savas ledainās bruņas.»

«Arī saulei jānoriet, lai no rīta atkal celtos jaunā
sposmē, mīļais. Es gribu ticēt, ka tagad tavs spēks būs

izaudzis lielāks par tavām šaubām.»

«Man tagad būs spēka diezgan visam, kaut arī laimes

tilts salūztu man zem kājām. Tu atdevi mani man pašam.
Un nu sveika, mana ceļa zvaigzne, man jāiet, pirms ci-

tas zvaigznes uzlec. Lai līdz ar saulrietu šī diena nobei-

dzas purpura laimē. Tu taču atļausi man allaž tevi ap-
ciemot?»

«Vai tas tev vēl jāprasa?» Arta smaidīja.

Viņš cieši saspieda Artas roku un, vel un vēlreiz ska-

tīdamies atpakaļ, aizgāja.

Kad Arta pārnāca, Olita iegāja viņas istabā. Viņa tū-

liņ nojauda, ka noticis kaut kas, ko viņa itin labi saprata.
«Par ko tev ausis tik sarkanas? Kas tur tās svecītes

iededzis?»

«E, ko nu! Nav nekas!»

«Ja tu man tūliņ neatzīsies, es tev uzpilināšu citron-

sulu, tāpat kā sazvērnieki uz slepenajām vēstulēm, tad

tūliņ neredzamie burti nāk redzami.»

«Nesmejies nu par mani,» teica Arta, «i bez citrona su-

las tu zini — es un Jarmuts ...»

«Nu jā, jā — tad jau es zinu. Es tur nesaku pieci. Vai

vārīsim kafiju vai citādi iesvētīsim šo prieka brīdi?»

«Olita, liecies nu mierā, man reizē ir tik sāpīgi ap sirdi,
it kā es būtu nosodīta uz daudzām asarām...»

«Ek, ko nu, nedomā vienmēr par to, kas varētu vai ne-

varētu būt, par spīti visam, laimei vai nelaimei — dzīvē

tu vienmēr būsi uzvarētāja. Bet tagad runāsim labāk

kaut ko jautru. Vai esi jau apdomājusi, kādu brūtes kleitu

vilksi mugurā uz savām laulībām?»

«Laid nu reiz mani mierā, mīļā Olita! Var būt, ka būs

jāvelk mugurā melna. Es negribu šimbrīžam par to neko

zināt.»
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«Nu labi, labi,» teica Olita, «tad es tev stāstīšu kaut

ko par sevi.»

«Ta ir labāk.»

«Vai tu tici spokiem? Vai gaišā dienā var cilvēks pa-

zust kā zemē iegrimis, kaut arī tu to turētu ciet aiz pie-
durknēm? Un es nebiju viena, mēs abas ar māsu viņu tu-

rējām cieti.»

«Tas nu atkal būs kāds no taviem jokiem, bez kuriem

tu nevari iztikt!»

«Svēta patiesība, es tev saku. Saņem tik visus prātus
kopā un uzklausies: tu zini, ka filologs Garbovs ir mans

pielūdzējs?»

«Zinu, zinu, stipri paaugstināta temperatūra,» mēģi-

nāja arī Arta jokot, «tu jau man devi lasīt viņa vēstules.»

«Es tev arī apsolīju vienu cūkas šķiņķīti uzdāvināt, kad

būsim nosvinējuši kāzas, bet vai tu vari iedomāties, ka

cilvēks, kas raksta tik garas vēstules ar lielu drosmi, var

būt tik bailīgs, ka, sievieti ieraugot, dreb kā apšu lapa
un iet un nāk atpakaj, nāk atpakaļ un atkal iet, tīri kā

slimnieks pie zobu daktera.»

«Nu, šoreiz taču viņš nebij nācis pie zobu, bet pie sirds

daktera,» sāka arī Arta smieties, un Olita stāstīja tālāk:

«Bija arī atbraucis, kā jau iepriekš bij rakstījis. Aiz-

gājām pretim uz vilcienu. Redzu, izkāpj no vagona un

meklēdams laiž acis apkārt pa peronu. Paejam viņam

pretim, lai viņš mūs ieraudzītu. Apsveicinājies viņš jau
sāk drebēt un met bailīgus skatus, kā meklēdams glābiņa.
Pazīstot viņa dabu un viņa vājo veselību, mēs baidījā-
mies, ka viņš nepakrīt, un satvērām viņu katrā pusē aiz

rokas. Jau viņš sāk šļūkt vienu soli uz priekšu, divi soļi

atpakaļ — te uzreiz viņš zibens ātrumā nozūd, kur da-

būjis kājas, kur nē, es saku: nozūd!»

«Kā nu cilvēks tā var pazust kā nauda smiltīs,» smējās
Arta.

«Es jau arī tāpat domāju un sāku urbināt ar savu sau-

lessargu pa smiltīm, maza auguma viņš ir, bet nekā.

Lūkojos arī, vai nav pakritis zem aizejošā vilciena rite-

ņiem. Ja viņš starp tiem būtu iekritis, taču kaut kas no

viņa būtu atlicis pāri, bet, paldies dievam, tas arī nebija
noticis. legājām arī preču noliktavā, bet žandarms izskaid-

roja, ka dzīvas preces te pretim neņemot. Neko darīt! At-

metu ar roku: vīrieša ceļi ir neizdibināmi, tāpat kā dieva

ceļi. Beigts ir beigts!»
«Un man apsolītais šķiņķītis ari ir beigts.»
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Abas smējās locīdamās, tā ka Marlēna blakus istabā,
no miega pamodusies, sāka bārties.

«Ej vien gulēt,» aprāja viņu Olita, «tu jau arī esi tāda

pat sēra vālodze kā Arta. Tu tagad mūsu pulkā nederi.»
«Un tu ar visiem tik jokus vien dzen!» atcirta Marlēna

un iegāja atkal savā istabā.

«Redzi nu,» Olita sacīja Artai, «tevi es iesmīdināju, kā

mašīnu ieeļļo, bet man nu būtu jāraud. Vai tās nav

pretējības! Tu raudi, kur tev līgavainis tikpat kā jau rokā,
un es smejos, kur mans līgavainis pazudis!»

«Un ja nu viņš atkal atrodas?»

«Tad tu arī dabūsi to apsolīto šķiņķīti.»
«Bet ja nu tu viņam pazūdi?» jautāja Arta.
«Tad tu dabūsi divus šķiņķīšus.»
Nu sacēlās vēl lielāka jautrība.
Abas meitenes pārgulēja vienā istabā un ilgi vēl ru-

nāja un jokojās, kamēr beidzot miega dievs tām uzlika

savus magoņu vainagus un mēness pārklāja viņas ar

sudraba segām.
Bet kur pa tam īsti bij palicies pazudušais Garbovs?

Lieta izskaidrojās gluži vienkārši. Viņš bij aši iegriezies
kādā šķērsieliņā un gribēja visā steigā nokļūt pie As-

mina, jo viņam bija jānones kāda svarīga vēsts: tā attie-

cās uz jaunās idejas izplatīšanu. Garbovs bij Asmina sir-

snīgs draugs un ļoti patiess un godīgs cilvēks. Bez kaut

kādas ārējas reklāmas viņš bij ļoti labs filologs un pilnīgi
pārzināja grieķu un latīņu valodas. Biedri pat viņu dē-

vēja par grieķi. Viņš gan īsteni nepieslējās jaunajām

mācībām, bet tomēr viņu uzskatīja par liberālu un tole-

rantu, lai stātos tām taisni pretim. Viņš rakstīja arī šad

un tad par zinātniskiem tematiem «Jaunajā Dienā» un

sagājās vispār ar tām aprindām. Tādēļ viņš arī varēja
zināt par viņu aizkulisēm.

Jarmuts bij ļoti priecīgs, bet drusku pārsteigts par

drauga ierašanos. Viņš taču to Rīgā varēja satikt ik die-

nas. No sākuma valoda arī grozījās ap ikdienas tema-

tiem, tad Garbovs Jarmutam pastāstīja, ka aiz viņa kā

partijas vadoņa un «Jaunās Dienas» redaktora gatavo-
joties — intrigas. Esot notikusi kāda priekšsapulce sle-

penā veidā, kur jau nolemts, ko darīt lielajā sapulcē ru-

denī, esot spriests, kā amatus izdalīt un kurš būšot par-

tijas galvenais vadonis. «Kā?» Jarmuts iesaucās, aši iekar-

sis. «Kas tad tur tie spriedēji un dalītāji bez manis, kur

es taču esmu visas lietas ierosinātājs!»
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«Nav patīkami man tev to sacīt, un, jāatzīstas, es ari

ilgi cīnījos ar sevi, pirms atbraucu tev to paziņot, tā jau
tīri ir izpļāpāšana, bet es atzinu, ka pienākums pret tevi

tomēr ir lielāks.»

«Saki, saki! Būšu tev no sirds pateicīgs.»
Garbovs smagi nopūtās. «Galvenais slepenu pavedienu

vērpējs ir tavs draugs — Stenka. Saprotams, Ansons ir

arī klāt!»

«Stenka! Tas nevar būt!» iesaucās Asmins. «Mēs jau
kopš bērnības esam draugi, kopā uz viena skolas sola sē-

dējuši, vienā pansijā dzīvojuši, turklāt viņš arī cerējās
ar manu māsu, Tev.»

«Un tomēr diemžēl ta ir.»

«Viņš man bija gandrīz kā brālis,» Jarmuts piemeti-

nāja.
«Un tomēr,» Garbovs skumji kratīja galvu, «ir motīvi,

kas dzen vistuvāko uz ļaunu. Vai tu neteici, ka viņš pirms
tevis bij redaktors?»

«Viņš brīvprātīgi atkāpās un man pats teica: es tagad
esmu izrakstījies, man nav nekā jauna, ko sacīt. Viņš tie-

šām bij savu darbu darījis, apkarodams veco biedrību un

viņas miegaino šovinismu.»

«Bet tā ir tikai negatīvā puse,» sacīja Garbovs, «tu

nāci ar jauniem, pozitīviem pieplūdumiem. Visa jaunā
paaudze aizrāvās, tevis iedvesmota, un Stenka aizgāja
nomaļā kā vecs, izdienējis kareivis; kā lai viņš nebūtu

kļuvis uz tevi greizsirdīgs?»
«Viņam taču ir viss: cienīts stāvoklis, bagātība un —

Teas sirds, kamēr es par bagātību nevaru nemaz runāt,
un mana ģimene pati tagad pret mani atsalusi, tādēļ ka

es tuvojos sievietei, kas no sabiedrības izmesta, — un tas

taču arī noticis manis dēļ.»
«Viss tas neko nenozīmē pret godkārību — būt pirma-

jam.»
«Es tam neticēšu, kamēr pats nebūšu pārliecinājies.»
«Es jau arī negribu, lai tu tūlīt tici, es tikai gribēju

darīt tevi uzmanīgu.»
«Es tev par to pateicos,» Jarmuts spieda Garbovam sir-

snīgi roku.

«Man tev būtu vēl kas sakāms ...»

«Nu, nu! Tu jau esi atnesis maisu pilnu ar ziņām! Vai

negribi palikt par reportieri manā avīzē?»

«Man netīk tagad jokot. Vismaz kādā citā lietā es tev

ieteiktu būt apdomīgākam.»
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«Kas tad nu atkal?» prasīja Jarmuts.

«Uz tavu rīcību arī pati valdība sākusi vērst uzma-

nību.»

«To jau es, mīļais, sen zinu. Man ik dienas jāved kari

ar veco cenzoru Rupertu, kas ir īsts rakstu bende, un viņa

dēļ man jāiet bieži pie paša gubernatora sūdzēties, kas

ir kaut cik liberāls un bieži izlaiž aizliegtos rakstus cauri.

Mēs Rupertu viņa atpakaļrāpulības dēļ esam arī nokristī-

juši par Rupuci.»
«Lieta ir ņēmusi vēl citu virzienu,» Garbovs turpināja.

«Kādi no šejienes taviem pretiniekiem un krievu Pobe-

donosceva politikas piekopējiem esot denunciējuši tavu

avīzi un ilegālās sapulces un griezušies pie šejienes vācu

baroniem, kas denunciāciju virzīšot tālāk uz Pēterpili,
augstākai administrācijai.»

«Nē, nē!» Jarmuts izsaucās, no krēsla uzlēkdams. «Tas

nekad nevar būt, ka latvietis latvieti var nodot! Mēs esam

vienas tautas, vienas asins bērni! Savā starpā mēs va-

ram izlamāties uz nebēdu un pat izkauties, bet pret sve-

šām varām mēs stāvēsim vienoti. Arī vecais Fricis, lai

cik melns viņš būtu ar visu savu politiku, ir mūsu sīvā-

kais ienaidnieks, bet kā cilvēks tomēr viņš, šķiet, goda
vīrs. Viņš nav spējīgs ienaidniekam no muguras iegrūst
šķēpu.»

«Kad tik tu rūgti nemaldies ar savu ideālismu,» sacīja
Garbovs piecēlies, «kad reiz tev atdarīsies acis, būs par

vēlu. Tu zini — kas žandarmam nagos reiz ticis, tas no

tiem vairs ārā netiek. Tu taču būsi dzirdējis, kā pašu
krievu revolucionāri beigušies: vai nu pie karātavām, vai

Šliselburgas moku pagrabos. Vai sveštautiešus tie glau-
dīs ar mīkstām rokām?»

«Krievi bij sociālrevolucionāri, teroristi,» atbildēja Jar-

muts, «kas izgāja uz valdības gāšanu, bet mēs gribam būt

sociāldemokrāti, kas cīnās tikai pret kapitālu, un pakā-
peniski, evolūcijas gaitā, ejam uz labāku nākotni ap-

spiestām šķirām.»
«Krievi citādi nevienu kustību nesaprot kā tikai par

nihilismu un jūs par «tautā gājējiem». Tu zini, ka Ernsts

Rolavs jau divus gadus smok Maskavas cietumos, nu viņu
tiesā pēc krievu ieskatiem.»

«Mirt nav grūti, kad zina, kādam mērķim mirst. Mana

ideja ir atsvabināt ne apakšslāņus vien, bet pacelt visu

tautu, lai tā gaiši mirdzētu Eiropas zvaigznājā.»

«Jūsmotājs, kāds tu esi!» izsaucās Garbovs, uz durvju
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pusi iedams. «Es nemaz tūliņ par pēdējām konsekvencēm

nerunāju. Es nācu tikai tevi biedināt, lai tu par tālu ne-

ietu, ierobežojies, ej lēnītēm, tā nemanot, savu gaitu uz

labāku nākotni.»

«Tu ieteic man iet zelta vidusceļu, bet man ir nagloti
zābaki, tie der tikai kalnā kāpšanai.»

«Esmu tev teicis visu, ko varētu teikt, neaizmirsti, ka

palieku arvien tavs draugs.» Viņš sniedza Jarmutam roku

uz atvadīšanos.

«Tu, mīļais, labais!» Jarmuts viņu apkampa. «Vai ne-

pārgulēsi šonakt pie manis? Rītu varbūt atbrauks mana

māsa, tad iesim mūziku paklausīties, šogad spēlē Du-

bultu dārzā slavenā Snēfogta kapella, kas sastāv gandrīz
no koncertmeistariem vien.»

«Es gan nevaru kavēties, arī man savs darbs. Tu būsi

dzirdējis, ka Jelgavā esmu iecelts par «Tēvijas» redak-

toru. Tas ir tas zelta vidusceļš, kuru tu nicini, bet varbūt

arī es, no citas puses iedams, spēšu sasniegt to kalngalu,
uz kuru tu ar joni traucies.»

Jarmuts vismaz gribēja draugu pavadīt līdz dzelzceļa
piestātnei, un tā viņi abi devās turpu.

Otrā dienā, kā jau Jarmuts bija minējis sarunā ar Gar-

bovu, ieradās viņa māsa Tea.

Atkalredzēšanās starp brāli un māsu likās tagad sir-

snīgāka.
Jarmuts bij ļoti, ļoti aizgrābts par māsas augstsirdību,

kas tik vienkārši izteicās bez kaut kādiem žestiem vai

vārdos tērptiem izlīdzinājumiem. Cik skaisti ir šādi brīži,
tā ir klusa dvēseles mūzika, ko gan jūtam, bet nedzirdam.

No 14. līnijas līdz Baznīcas ielai bij labs gabals, ko

iet, un viņi negribēja steigties. Lai izvairītos no saru-

nas par personīgām lietām, viņi sāka runāt par medicīnu.

Jarmuts, kā jau skeptiķis visās lietās, šaubījās arī par
medicīnas kaut kādiem taustāmiem panākumiem vai gala
slēdzieniem. Tea turpretim bij sajūsmināta par savu

arodu, bet reizē arī zinātniska pētniece.
«Dod man kaut ko taustāmu, dod man manu dvēseli,

lai no manis kaut kas paliktu!» Jarmuts izsaucās. «Šī

dzīve ir šaurs rāmis, kurā ietilpts vai iespundēts mans

gars, dvēsele, «es» būtība, jūtas, prāts, un šī dzīve ir par
īsu, lai es to attīstu. Koks, stāds, puķe var ziedā izlietot

savas sulas un enerģiju, un man, cilvēkam, jāpaliek kā

fragmentam, un man taču daudz vairāk tieksmes visu

zināt, visu aptvert! Es pat nezinu, kas es esmu. Tu kā
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mediķe, kas neiziet uz to vien, lai piekoptu maizes arodu

un graizītu cilvēkus uz anatomijas galda kā nemākulis

skroderis drēbes gabalu, dod man kaut kādu dziļāku
ieskatu, saki, ko tu zini.»

Sie jautājumi gruva cits citam virsū kā grūstošs mū-

ris, Jarmuts tos grūzdams izgrūda pār lūpām.
«Tiesa,» teica Tea, «es nestudēju tikai aroda dēļ vien,

lai maizi pelnītu. Man pat tāds ķecerisks uzskats, ka me-

dicīnai vajadzētu būt svētai lietai, ka nevajadzētu pie-
laist tik daudz studentu, kas bezjūtīgi sagraiza dzīvas

būtnes un tad vēlāk izstājas vai nu kā nebeiguļi, vai arī

pārplūdina visas malas ar savām mikstūrām. Ne velti

Fausts sarunā ar Vāgneru tos nosauc par cilvēku ben-

dēm, un Gēte taču ir dziļākais domātājs, kāds vien bijis.
Sevišķi vivisekcija ir vislielākā apgrēcība pret dabu. Jū-

tīgs cilvēks to nemaz nespēj izdarīt — sagraizīt dzīvu

kustoni strēmelēs kā papīru. Ir taču tik daudz līķu stu-

dijām, tik daudz pašnāvnieku, kurus spiedušas iet nāvē

dvēseles emocijas. Un kas tad ir lielākais pētīšanas
priekšmets, ja ne cilvēks?»

«Stāsti man par to, māsiņ, cik tu zini,» Jarmuts lūdzās.

«Nu, redzi, mani izsmēja par to, ka esam tāds patie-
sības meklētāju pulciņš, bet tiesa ir, ka mēs pūlamies
kļūt tur, kur riet dzīvības avots, un nepētījām cilvēku kā

miesu vien, bet ievērojam arī dvēseles darbību. Mēs uz-

skatām miesu kā rāmi, kurā ietilpst, kā tu teici, gars, dvē-

sele, «es», saprāts un jūtas. Ar terminoloģiju, ko izmācās

grāmatās, te vien nepietiek, te vajag ņemt vērā daudzos

nepazītos ceļus cilvēka smadzenēs, komplicēto nervu dar-

bību, asins maisījumus un dziedzeru traucēkļus. Viens

pats smadzeņu kauss ir jau vesela zinātne ar saviem mir-

dzošiem ritentiņiem un kvēlošām šūniņu piramīdām.
Kur vēl zemapziņas strāvojumi, kas bieži iedarbojas

ašāk par bezdrāts telegrāfu? Kas ir sapnis? Kur dvēsele

pilnīgi atraisās no ķermeņa? Kas ir atmiņa? Kāds kom-

plicēts mehānisms vada smiešanās un elpošanas centrus

zibeņveidā? Kur vēl histērija, hipnoze un vispār šo pus-

otra miljarda fosformirdzošo gangliju darbība — vai

medicīna līdzšinējā ceļā uz to var atbildi dot?»

«Tiesa, tiesa!» izsaucās Jarmuts. «Ar to vien jau pie-
tiek, ka tu tādus jautājumus uzstādi.»

«Man ir naidnieki visi materiālisti un empīriķi, kas sa-

krājuši veselu kaudzi savu piedzīvojumu, bet atmet fan-

tāziju, kas vienīgā lielākā dāvana cilvēcei un apspīd kā



200

bāka naktī jaunus ceļus, pa kuriem būs iet suverēniem

jaunatradējiem. Visi šie pašlepnie zinātnieki, kas dibinās

uz ķīmiju, fiziku un pat matemātiku, netiks tālāk, kamēr

nesapratīs, kas viņu pašu smadzenēs notiek. Katrs, kas

nesaprot, ka viss balstās uz idejām, ko Gēte dēvē par

«mūžīgi dzelžainiem likumiem», ir vergs pats savā priekšā.
Un vajadzība ir katram sevi pazīt. Veca leģenda stāsta,
ka dievs paradīzē stādījis dzīvības un atzīšanas koku. Tā-

pat arī mūsu galvaskausa viena — labā puse ir spējīga
novērot kreiso pusi. Par maz šī spēja līdz šim attīstīta,
citādi mēs atrastu seno paradīzi.»

«Bet manā interesē ir cilvēks kā visu šo iespēju un

īpašību kopība,» teica Jarmuts. «Kas notiek ar mani,
kad es mirstu? Kas notiek ar manu dvēseli? Kur tā pa-
liek?» Jarmuts viņu nelaida vaļā. «Kur bij tava dvēsele,

pirms tu dzimi? Vai visi šie šūniņu miljoni nedzīvoja,

nedarbojās harmoniskā vienībā, pirms tu vēl biji kāds

«es»? Tātad dvēsele bij atšķirta no miesas, kurai bij tikai

jātop. Saki — vai tad nu miesa radījusi dvēseli vai dvē-

sele miesu? Kur viņa paliek, kad savu radīšanas darbu

izdarījusi?»
«Dvēsele gan vēlāk diriģē miesas mehānismu, runā

caur viņu kā caur aparātu un izdara visas funkcijas, bet

tavs «es» viņa nav, viņa tikai iziet caur tevi kā caurejas

stadiju. Kā jau teicu, pirms tavas dzimšanas viņa ir kār-

tojusi, vienojusi, saistījusi un citu no cita darījusi atka-

rīgus visus miljonu aparātus, kam bij par dzīvu miesu

kļūt. Katram cilvēkam pēc dzimšanas ar savu «es» jā-

iepazīstas, jāattīstās ar sīkiem tausteklīšiem, līdz kamēr

viņš reiz var lepni izsaukties: homo sum!»

«Labi,» teica Jarmuts, «tu kā mediķe man vismaz dod

to ieskatu, ka dvēsele var būt par sevi un ka lielā pasau-
les Visuma priekšā es stāvu kā viņa dievišķās jeb kos-

miskās kopības apvienota daļa. Līdz ar to man dota at-

ziņa, ka pēc manas nāves dvēsele atradīs citādu sakopo-

jumu un varbūt pilnīgāku kā līdz šim, tas tomēr ir liels

apmierinājums un dod spēku pretoties miesiskām cieša-

nām un nāvei.»

«Ja tev mana filozofija tīk,» sacīja Tea, «tad kādā citā

reizē uzņemsimies ceļojumu uz viena paša asins apaļā
ķermenīša, kas pārspēj pat Zila Verna ceļojumu ap ze-

meslodi,» viņa smējās. «Bet tagad, man šķiet, mēs esam

nonākuši pie tavām paziņām. Es viņu adresi esmu pie-

rakstījusi.»
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Laimīgi viņi atrada visas trīs jaunkundzes mājā.
Olita jutās ļoti pagodināta, ka Jarmuta māsa, pirmā

latviešu studente un turklāt vēl nākusi no pašas Parīzes,

iegriezusies zem viņu «zemā jumta». Viņa arī citādi ne-

varēja iedomāties, ka apciemojums nodomāts abām mā-

sām. Tea gan piezīmēja, ka viņa šimbrīžam pārcēlusies uz

Monpeljē, klimata dēļ, bet tas bij viss viens. Kas reiz nāk

no Francijas un turklāt vēl studē, tā ir augstāka būtne.

Arta apsveicinājās ar Tev sirsnīgi, bet drusku atturīgi,
lai atkal plebejiski neuzbruktu viņai ar savu jūtu svēlumu

kā pirmo reizi. Tādēļ arī viņa atsēdās drusku attālāk,
kaktā. Totiesu atkal Olita uzņēmās galveno konversāci-

jas pavedienu. Viņa stāstīja ar lielu izbrīnu par Gar-

boyu, kas viņām no rokām izslīdējis, kaut gan abas ar

māsu to turējušas cieti.

Marlēna gan viņai meta ar acīm, lai reiz klusētu par
tādu delikātu lietu, bet Olita saskaitusies iesaucās: «Kas

tas par brūtgānu! Pirms raksta garas mīlestības vēstu-

les un aicina uz satikšanos, bet, tikko ierauga savu iece-

rēto, sāk trīcēt un pazūd kā žīds pa Miķeļu tirgu.»
«Tie Miķeji gan šoreiz bij pie manis,» piebilda Jarmuts.

«Viņam bij jānes man kādas ziņas.»
Tea aši uz brāli paskatījās, bet atrada par nepieklājīgu

viņam par to jautāt. Olita tomēr nelikās mierā ar tādu

izskaidrojumu un, atvilkusi atvilktni, uzmeklēja Garbova

vēstuli.

«Se, lūdzu, lasāt — vai tas nav precību piedāvājums?
Kas viņam bij ko bēgt? Mēs esam divas māsas un dzīvo-

jam šķīsti un godīgi.»
Jarmuts un tāpat arī Tea viens pēc otra izlasīja Gar-

bova vēstuli, bet kaut kādu precību uzaicinājumu tur ne-

spēja salasīt ne ar mikroskopu.
Ko lai nu saka? Bij jārunā par vīriešu viltību un ne-

krietnību vispāri.
«Tāds!» Olita, palikdama pie sava priekšmeta, izsau-

cas. «Viņš nevar uz savām kājām nostāvēt, bet pie bēg-
šanas laiž cilpas vaļā kā zaķis kāpostos. Es viņu ne-

ņemšu neparko!»
«Apmierināties, mīļā Olita,» Jarmuts teica, satvēris vi-

ņas roku, «viņš jums ar precību nemaz neuzbāžas, un,
kas nav turams, lai skrej.»

«Jā, tādi jūs visi esat! Muļķes tās sievietes, kas pre-
cas.»

Tas nu vismaz bij šī temata noslēgums, un Tea, pār-
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skatījusi situāciju, sāka vērst valodu uz citu pusi un stās-

tīja par studentu dzīvi, ieteikdama lasīt Miržē «Bohēmu»,
kur tā vislabāk attēlota.

Par sevi viņa tikai piebilda tik daudz, ka viņas Mon-

peljē dzīvoja trīs studentes kopā. Vasaru bieži uznākot

tāds karstums, ka grīdas pliens jāaplejot ar aukstu ūdeni,
lai spētu elpot. Galvenais studentu ēdiens esot sardīnes,

ko ātri uzkožot, ja neesot vaļas aizskriet uz kādu lokālu.

Daba esot tur ļoti jauka, un viņas iemīļotā vieta tur esot

kāds paviljons, kur viņa varot būt vienatnē pati ar sevi.

Sevišķu vērību viņa sāka piegriezt Marlēnai, kas sa-

runā gandrīz nemaz nepiedalījās, un izprasīja to par vi-

ņas centieniem un nākamības izredzēm.

Vakars tuvojās, un Jarmuts uzaicināja visas dāmas uz

koncertu. Programma bij sevišķi interesanta, jo to gal-
venā kārtā ieņēma Bēthovens, un tad mēdza biļetes iz-

pirkt. Tā arī šoreiz, kad viņi nonāca turpu, bija dabūja-
mas tikai vēl retas biļetes dārgākās vietās, bet tādu bau-

dījumu taču nevarēja palaist garām. Kad viņi iegāja,
publika bij jau sasēdušies sēdekļos un mūziķi skaņoja
instrumentus. Steidzīgi viņi uzmeklēja savas vietas.

Sacēlās Bēthovena skaņu vētra un šalca caur telpu,
aizraudama un paceldama visus uz saviem spārniem. Vi-

joles nesa skaņas pāri pār divām oktāvām un nodeva tās

tālāk citiem instrumentiem. Tad nolaidās spārni kā at-

šļukumā un nespēkā. Flauta, fagote, klarnete cīnās un

šaubās drausmīgos virpuļos, viņām piebiedrojas bases un

čello. Atkal no jauna paceļas gaismas spēki pret tumsī-

bas daimoniem. Pati dzīvības meldija kā liels zelta zvans

sāka skanēt un skanēt, arvien augstāk, arvien spējīgāk,
un izskan beidzot kā liela triumfa dziesma.

Bēthovenam sekoja vēl citi gabali, un pastarpām pub-
lika gāja pastaigāties pa plašā dārza skaistajām alejām,
kas noveda līdz pašai jūrai.

Grūti bij kaut ko runāt pēc lielā dvēseles saviļņojuma.
Bija, it kā daba pati no savas dziļākās dzelmes, kas pa-
stāv no netveramām nojautām, caur mūziku būtu pacē-
lusi savu priekškaru un parādījusies savā lieliskumā.

Viņi nenoklausījās koncertu līdz beigām, bet nokāpa
pie jūras skatīties saulrietu. Skats, kas viņiem te atvērās,

nebij mazāk lielisks baudījums par pirmējo. Tur lielo

skaņu meistars, kas sen jau dzīvoja ārpus dzīvības, vi-

ņus bij apbūris un viņu ausu kausus pielējis ar skaņu
saldo vīnu. Te bij barība viņu acīm. Te jūra viļņoja saul-
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rietā. Kāds liels gleznotājs viņā bij izmēģinājis visas

savas krāsas, gan sarkanas kā tumšas asinis, gan viole-

tas, gan zaļas kā stikls. Opāli, safīri, topāzi jaucās cits

caur citu. Un pa virsu smalkas, sudrabbaltas putas plī-
voja kā nāru plīvurs dejā.

Mākoņi pie debesīm pieņēma dažādas formas un izvei-

dojās kā Bēklina nāves sala, tikai sarkanā krāsā ar caur-

spīdīgiem torņiem un tornīšiem.

«Jarmut,» Arta, no dziļām pārdomām pamodusies, at-

tapusies sacīja. «Kā būtu, ja jūs literatūrā tēlotu to, kas

te izteikts krāsās un pirmīt mūzikā?»
«Jūs domājat nāves salu?»

Atbildi uz šo jautājumu deva it kā pati mākoņu un

jūras aina. Jūras sarkanais viļņojums kļuva melns kā nā-

ves pagrabi zem sarkanās, it kā liesmās degošās pils.
Zelta torņi sagāzās, un viss debess zili zaļais kupols likās

pušu plīstam.
«Jā, te ir divas pamatkrāsas — kā uguns un nakts jeb

divi pretstati, kas mūžam savā starpā cīnās.»

«Nu, tad tēlojat to kādā dzejas veidā, man šķiet, vis-

labāk drāmā, jo tā jau pastāv no šīs pretstatu cīņas.»
«Jūs no manis prasāt tūdaļ vislielāko, it kā Telia meis-

tara šāvienu ābolā.»

«Kādēļ nē? Vai jūs atkal sākat ar savām mūžīgām šau-

bām, kas auksti skar kā miroņa roka? Kas nekad neko

nav zaudējis, nav arī nekad neko panācis. Krist un cel-

ties ir mūžīgais dzīves ritums, tāpat kā jūs redzat jūru
bangojam.»

«Jūs esat neatlaidīga, Arta. Un ja nu es izkūņojos
laukā, atklātībā, kā muļķa puika no pagultes?»

«Jūs zināt, ka puika tikai tad lien pagultē, kad tas iz-

darījis kādus nedarbus. Un šos nedarbus es taisni gribu
redzēt. Var būt, ka tie nedarbi izrādīsies par darbiem?»

«Sakāt nopietni — vai jūs tiešām gribat ar mani pūlē-
ties?»

«Nesaucat to par pūliņu. Es gribu ar jums apvienoties
jeb salieties kā debess ar jūru. Nupat šo cēlo ainu mēs

skatījām.»
Jarmuts klusi spieda viņas roku. Pa tām starpām bij

arī pienākušas trīs dāmas, kas gabaliņu atstatu viņiem
bij sekojušas. Sāka jau mesties vēss un mitrs, ko sevišķi
sajuta Tea, nākusi no siltāka klimata. Steidzīgi viņa līdz

ar brāli aizvadīja abas Upenieces un Artu līdz viņu dārza

vārtiņiem, tad tie šķīrās ar abpusīgu solījumu vēl satik-



204

ties, kaut gan Teai drīz bij jābrauc atkal prom turpināt
studijas.

Mājā ejot, Jarmuts ar Tev steidzās, jo līdz jūras na-

miņam bij prāvs gabaliņš, ko iet, un tādēļ tiem arī neat-

lika laika runāt.

Pārgājuši viņi tūdaļ likās gulēt katrs savā istabā. Tea

aši aizmiga, bet Jarmuts visu nakti nevarēja aizmigt. Ar-

tas aicinājums nu tiešām bij jāizpilda, jo dzīve ātri ri-

tēja uz priekšu, viņš vairs nedrīkstēja pats ar sevi diletēt.

Viņš bieži izgāja uz jūru, kamēr Tea brauca uz Rīgu
vai arī gāja satikties ar savu iecerēto Stenku. Jarmutam

daba bij tagad guvusi citādu nozīmi, Arta viņam bij at-

slēgusi viņas vārtus un kā priesteriene ievedusi tās svēt-

nīcā, lai viņš aizdegtu savas dzejas liesmas uz viņas altā-

riem. Viņam atvērās zaļais rīts, sarkanā pusdiena un zi-

lais vakars kā ilgu sauciens tālās noskaņās, ar kuru vi-

ņam bij iespējams modināt tūkstošas dvēseles. Viņa paša
dvēselē nekad nebij sacēlies tāds jūtu haoss kā tagadl Tik

daudz domu, tik daudz tēlu dzina viņu kā radītāju dot

tiem veidu un dzīvību. Un tagad, taisni tagad viņu sauca

gluži cits darbs, kur bij jāliek pašam sevi ķīlā. Arī te viņš

nedrīkstēja atkāpties. Kas viņam Arta te varēja būt? Kas

viņai, daiļuma nesējai, te bij ko meklēt, kur draud bīs-

tams darbs un varbūt vēl nāve?

Garbovam bij taisnība, ka Krievija sociāldemokrātiju
mēroja ar citādu mērogu nekā Vācija. Gan četrdesmit as-

totos gados tur bij galvas zem bendes cirvja kritušas, bet

vēlākos gados, ieskaitot vēl Lasala triumfa gājienu caur

Berlīni, tā bij ievirzījusies pavisam mierīgā gultnē. Mie-

rīgas vēlēšanas vien, kurās notika šur tur kāda ielu iz-

plūkšanās, jau uzskatīja par lielu varonību un cīņu.
Bet, lai kā notiktu, darbu nevarēja atmest, ko viņš pats

bija te sācis. Protams, ka te nevajadzēja nekādas perso-

niski ārkārtējas īpašības, ne indivīda spožuma, te visiem

bij jābūt vienādiem — kā ķieģeļiem vienā celtnē. Cilvēks

pazuda aiz lietas kā zem aukstas zvaigznes, «kas nepa-

zīst cilvēka žēluma».

Tātad īsais laimes sapnis par pašradošu būtību bij iz-

sapņots. Zēl viņam bija tikai, ka viņš Artu līdzi bij ievil-

cis savā lokā. Vēlreiz viņš tikai gribēja viņai ardievas sa-

cīt un viņu atrunāt, lai neiestātos ilegālā sabiedrībā.

Smags viņam bij šis gājiens, kā kalnu kāpējam, kas gri-
bēja lauzt reto puķi, kas tam vēl klintīs auga.

Viņš gāja labāk caur mežu, tur viņam, mazākais, bija
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'kāds līdzi cietējs, tas bij pats ziedonis, kas taisījās uz at-

vadīšanos, jo tam bij jāiet rudens trimdā.

Viņš samina savas zajās cerības, kuras bij ietērpis mīk-

stā, dzeltenzaļā zālītē, un tā kļuva palsa un sausa, no-

raisīja savas ilgas, ar kurām bij greznojies kā ar ziliem

ziedu zvaniņiem, un nobēra savus raibos sapņus kā la-

pas no kokiem. Bērzu un kļavu caurspīdīgais dzeltenums

ar pīlādžu sarkanumu tēloja ziedoni kā diloņsērdzīgu
jaunekli ar bāliem vaigiem, kuru galos deg sarkanas dru-
dža rozes.

Vējš no tālienes dziedāja, baigi vaimanādams, un kāds

balts bērziņš locījās, rokas lauzīdams, un izskatījās pa-
krēslī kā Arta. Pie debesīm gan atspīdēja mīlas zvaigzne,
bet tā lēni drebēja — kā saldama.

Klusi viņš pieklauvēja pie Artas durvīm, viņa tās at-

vēra un iekliedzās aiz prieka, viņu ieraugot pie sevis at-

nākam. Laimīgs brīdis bija arī atgadījies, ka viņi divi
vien tagad bij mājā, jo abas māsas bij aizgājušas uz kon-

certu. Viņu abu rokas savijās kopā kā puķes vainagā.
Viņš gribēja to vilkt pie sirds un skūpstīt, te Arta pacēla
acis un sabijās.

«Cik bāls tu izskaties, mans mīļais, kā bāls mēness ar

sarkanu sirdil Kas noticis? Nāc apsēdies, pastāsti!»
«Arta, mums jāšķiras.»
Šie vārdi nāca tik dobji un salauzti viņam pār lūpām,

ka smalki stikla gabaliņi zemē bērti.

«Ko tu saki!» iesaucās Arta. «Vai tāds vārds pavisam
var būt! Vienīgais pamats būtu tikai, ja tu mani vairs

nemīlētu.»

«Arta, tu zini, ka tu man esi viss,» Jarmuts kā lūdzējs
izstiepa rokas, «tu iedvesi man jaunu dzīvību, tu mani

atdevi pašam sev atpakaļ, bet nu taisni es pats sev ne-

piederu.»
«Kam tad tu piederi?» viņa jautāja. «Kas ārējs var būt

tik stiprs, ka tas var divus šķirt, kas mīl viens otru?»

«Tu jau zini — jaunās idejas, sociāldemokrātija.»
«Saprotams, ka zinu, es jau pati gribu iet tev līdz.»

«Taisni tādēļ es nācu tevi no tā atrunāt.»

«Tu taču pats biji ar mieru?»

«Redzi, lieta tāda, ka viņa apdraudēta no ārpuses.»
Viņš atstāstīja visu, ko Garbovs viņam bij stāstījis: par

intrigām, kas attiecās uz viņu personīgi, un par denunci-

āciju valdībai, kas bij vērsta pret visu partiju.
«Es jūtos,» viņš turpināja, «kā ģenerālis, kam norauti
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uzpleči un kas degradēts par mazu kaprāli. Mazākais,
tā viņi slēpu esot nosprieduši. Man nedošot vairs partijas

priekšnieka vietu, bet kāda maza rakstveža lomu.»

«Tā tiešām ir vislielākā nekrietnība!» Arta uzlēkdama

izsaucās. «Bet nekas, tad atliks tev vairāk laika sev pa-

šam, savam darbam. Grūti, protams, tas būs, bet kā lai

tiktu debesīs, ja pirms nebūtu izgājis caur elli!»

«Cik labprāt es no partijas pavisam aizietu,» Jarmuts

sacīja, «bet nu es nevaru.»

«Tiešām, vislabāk būtu, ja tu pavisam izstātos, bet kā-

dēļ tu nevari?» viņa jautāja.
«Kā es varu atmest lietu, kuras radītājs es pats esmu

bijis? Vai tēvs var atstāt bērnu, kaut arī pēdējais no viņa
nekā negrib zināt?»

«Tas ir ievainots lepnums, pār to tev jātiek pāri.»
«Arī to es spētu, bet, kas mani visvairāk tagad pie par-

tijas saista, ir tas, ka viņai draud briesmas no ārpuses
un viņai var uzbrukt ienaidnieki.»

«Nu, tad tie tevi no maza kaprāļa atkal iecels par ģe-
nerāli. Arī Napoleons no kaprāļa kļuva par lielāko ķei-
zaru,» Arta piemetināja ar rūgtu ironiju.

«Jā, bet kur un kā!» viņš iesmējās, un abi brīdi klu-

sēja. Groteskas ēnas ap viņiem lidoja, un nakts ar mel-

nām kājām kāpa pa logu iekšā.

Tad Arta pirmā atguvās:
«Bet tas vēl tik tāli, un mēs savā fantāzijā iedomāja-

mies visu bīstamāk, nekā patiesībā ir.»

«Arī no sīkumiem sakrājas vesela summa,» Jarmuts sa-

cīja, «tāpat kā no sīkiem mākonīšiem izaug liels pērkons.»
Un viņš atstāstīja viņai, ka Garbovs bij atbraucis viņu
biedināt. «Vienīgais,» viņš teica, «kas man visu lietu iz-

rāda neiespējamu, ir tas, ka tur Tea iemaisīta. Viņa ir cēla

daba un nekad nespēs pret brāli intriģēt!»
«Arī man tev kāds sīkums no viņas jāatstāsta. Viņa,

kā jau tev bij izteikusies, visu gribēja pret mani par labu

vērst un tādēļ allaž pie mums ieradās. Arī es to uzska-

tīju par lielu augstprātību un jutos neērti, ka man tā jā-

saņem. Es arī biju iedomājusies, ka mēs pamazām tu-

vināsimies, bet tas tomēr nenotika. Viņa pārāk klaji iz-

rādīja savas simpātijas Upeniecēm, un es tur figurēju
tikai kā kāds piedēklis. Sevišķi Marlēnu viņa bija iemīlē-

jusi un gribēja pat, lai tā brauktu viņai līdzi studēt me-

dicīnu. Tikai franču valoda viņai vēl bij drusku jāpie-
mācās klāt, bet to jau sarunās drīz iegūšot.» Marlēna
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šimbrīžam mūzikas dēļ prata tikai itāliski, kamēr Olita

labi runāja angliski.
«Tas nu būtu bijis vēl paciešams. Pret simpātijām neko

nevar izdarīt,» rūgti sacīja Arta. Varēja redzēt, cik tas

viņu bij sāpinājis. «Bet te vienā reizē notika kas negai-
dīts,» viņa turpināja, «atnāk Tea un manā klātbūtnē dā-

vina savu ģīmetni Marlēnai. Par naivitāti to nevarēja

saukt, par beztaktību arī nē, jo viņa taču ir izglītota lie-

lās pasaules dāma ar smalkām manierēm. Gaiši bij re-

dzams, ka viņa mani gribēja pazemināt un apvainot. Ja

viņa ģīmetni gribēja dot, tad viņa to varēja darīt, man

neesot klāt. Tas ir morālisks pliķis, ko viņa iecirta.»

Turklāt viņi vēl atcerējās Ansona draudus, kurus nebij
ņēmuši nopietni un pat aizmirsuši, bet nu tie iederēja
visā rāmī iekšā. Viss varēja būt tikai baumas vien, bet to-

mēr aiz tām kaut kas bija, kas ēnu meta jau iepriekš.
Nezināmais arvien vairāk biedē nekā zināmais, tā ir

vislielākā dzīves neģēlība un likteņa dēkainība, ka viņš
nāk aizplīvurojies ar tik daudzām maskām. Bet ko vis-

ļaunākais te paspēja, kur divas dvēseles bij sakusušas

kopā! Tām debess neko nevarēja dot, ne elle ko ņemt. Ta-

gad tomēr tiem bij jāšķiras — un tas bij tas grūtākais.
Pēdējo reizi tie gāja gar jūru.

«Tagad gan mums būs vēl mazāk iespējas satikties, tu

ajziesi pie saviem vecākiem uz Jelgavu un varbūt vēl tā-

lāk uz Krieviju, kur teicies meklēt nodarbošanos pie tu-

rienes skatuvēm, un es atkal iegrimšu savā ikdienas

darbā Rīgas putekļos,» smagi nopūtās Jarmuts.

«Mēs bijām pārāk laimīgi, kaut arī īsus brīžus, un tas

jāatmaksā ar ciešanām, dzīve it neko nedod par velti,»

sacīja Arta, «bet tu aizmirsti, ka es apsolījos būt pirmajā

ilegālajā sapulcē.»

«Taisni no tās es gribu tevi atturēt, kur nupat dabūju
ziņu, ka esam pie valdības denuncēti.»

«Kāpēc tu mani tagad novērtē zemāk, kur tu taču mani

biji pacēlis augstāk, nekā es esmu. Jauna ziedoņa vētra

šalc caur pasauli, un es lai ievīstos vatē un dzeru baldri-

āna tēju? Nē, mīļais, mans miers ir nemiers, es varu at-

elpot tikai vētrā.»

«Nu, tad nāc vien, es tevi vairs neatrunāšu,» sacīja Jar-

muts, «viens pats es nebūtu ne par ko bēdājis, bet nu, kur

tu nāc līdzi, es sāku uztraukties.»

«Kas nu man var kaitēt,» mierināja viņu Arta, «es jau



neesmu vēl neko bīstamu izdarījusi, esmu tikai līdzskrē-

jēja, kā kaija vētrā pavada laivasbraucēju.»
«Cerēsim, ka tomēr viss nebeigsies tik traģiski,» sacīja

Jarmuts. «Bet nu jau stacija tuvu, mums jāpasteidzas.»
Viņi iekāpa pie Karlsbādes, vēlāk dēvētās Mellužu sta-

cijas, vilcienā un devās uz Rīgu, no kurienes Arta brauca

tālāk uz Jelgavu.
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Divpadsmitā nodaļa

TRAĢISKĀ PAAUDZE

Moto:

Es vvāchst der Mensch mit

seinen grofiern Zwecken.

Schillcr

(Cilvēks aug ar saviem lielākiem

mērķiem.)

Kādā vēlā rudens novakarē Jarmuta Asmina dzīvoklis

pildījās gan iebraukušiem studentiem, gan vecākiem vī-

riem, gan rīdziniekiem. Tā bija pirmā ilegālā sapulce,
kur vajadzēja organizēties un katram nodalīt viņa darba

lauku.

Dzīvokļa logi izgāja uz ielu, un tādēļ viss bij jāmasko,
it kā te būtu kādas vārdadienas vai citas svinības. Uz

galda bij saliktas pudeles ar dzērieniem un liels kriņģe-
lis. Netrūka arī puķu un zaļumu. Uzmanīgi arī nenāca

daudzi reizē, bet pa diviem trim. Turklāt vienu izlika uz

ielas kā novērotāju, vai nebūtu kāds spiegs vai žandarms

tuvumā. Jaunā sēkla bij jāsedz ar zemi, citādi to vārnas

varēja priekšlaikus izknābāt, pirms tā vēl bij spējusi zelt.

«Un kas tad krievu žandarmu nezina!» iesaucās viens

no pirmajiem, dēvēts pieņemtā vārdā par «Kundziņu».
«Tam acis redzīgākas par rentgena stariem, viņš tev ska-
tās cauri līdz apakšbiksēm.»

«Un ja tevi pašu grābj aiz krāga pirmo?» prasīja viņa
brālis, saukts par «Lepšķi».

«Tad es samīšu čūskas galvu!»

«Nu, pēc svētā Jura tu gan neizskaties, modernā ap-

ģērbā, bet diemžēl ar greizu šlipsi un netīrām manše-

tēm.»

Pie vārda «Juris» visi saka iegādāties, ka izlaiduši bau-
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mas, ka svinot vārdadienu. Aši viņi ķēra pēc kalendāra un

skatījās, kāds vārds šodien viņā atrodas, bet diemžēl tas

nebij vīriešu vārds, bet sieviešu. Tur trekniem burtiem stā-

vēja «Evangelīne». Arvien jauni ieradās pienācēji, bet

neviens no tiem nebij sieviete.

Omulība un jautrība pieauga, kā putas kūsādamas pār
dzīveskausa malu, pirms parādās dzidrais dzēriens.

Tikko kāds no jauna ieradās, tam noprasīja: «Vai tu

neesi tikai īstenībā sieviete?» — un tas dabūja tādu ku-

laku uz pleca, ka vai apkrita.
«Dievs ir tiešām bijis diletants,» kāds iesaucās, «ka

viņš radījis tik daudz vīriešu un tik maz sieviešu.»

«Nē,» Lepšķis iesaucās, «taisni otrādi, liels mākslinieks,

jo sieviete ir daudz komplicētāks radījums un prasa ilgā-
kas pārdomas.»

«Klau!» Lepšķim kāds uzsauca. «Ja tu te tik daudz

murkšķēsi par dievu, tad mēs tev uzmauksim brunčus mu-

gurā un nosauksim par Evangelīni, un tev šodien būs

vārdadiena, saproti!»
Lepšķis jeb īsteni saukts Kovaļevskis bij smalkiem,

glezniem sejas pantiem, viņš atgādināja to jaunekli, kas

reiz pasaules pestītājam, kas valdīja priekš Marksa, du-

sēja pie krūtīm.

Arvien nāca klāt jauni, īsi sakot, viss toreizējās jau-
nās kultūras ekstrakts. Tur piebiedrojās tādi smalki ais-

tēti kā abi brāļi Dauges, kas izgāja tikai nest jaunu kul-

tūru un maz ko zināja vai bēdāja par marksismu, tāpat
arī Kasparsons, ko toreiz uzskatīja par lielāko zinātnieku.

Viņš bija galvenais redaktors Pīpkolonijas izdotam krā-

jumam «Pūrs», kas iznāca četrās grāmatās un bij zināt-

niska satura. Tur piedalījās arī tādi pretstati kā sociālais

dzejnieks Eduards Veidenbaums un teologs Ērmanis, kas

pat nevienā kapsētā nebūtu saderējuši kopā.
Raksturīgs bij Roziņš, kas jau bij stiprāk appūsts ar

marksisma vēju. Dziļi drūms bij dakters Krumberģis, nā-

cis no Zemgales laukiem, kas nebij veco ideoloģiju vēl

atmetis un jaunu piesavinājies.
Tādu, kas stāvēja kultūras krustceļos, bij diezgan daudz.

Garais Duncis no Zaļeniekiem, kas pēc sava auguma un

uzņēmības gara izskatījās īsti pēc tatāru dunča. Durša-

nai un sišanai viņš būtu savā vietā, diemžēl tikai tāds

laikmets vēl nebij atnācis.

lenāca, no Liepājas atbraucis, arī advokāts Ukstiņš.
Biedri to tūdaļ apsveica tādā veidā, ka viņu ģimenes
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vārda pirmo zilbi neizrunāja īsi, bet vilka gari. Viņš par

to ļoti dusmojās, kaut gan dažiem latviešiem baroni bij

jau senāk iedevuši daudz nejaukākus ģimenes vārdus.

Nenozīmīgāki pienācēji jau bij kāds Vērenieks, Driega
un Pūce. Tiem arī sapulcē iedalīja lomas kā traniem pie

bitēm, kas pienes ūdeni. Viņiem uzdeva slepeni pārnest
pār robežu grāmatas ar marksisma saturu. Tādām grā-
matām jau no sākta gala tika dots vārds «literatūra».

Zāle bija gandrīz pilna. Skaitā bij kādi četrdesmit cil-

vēki. Humors un jautrība augtin auga. Ansons, kurš, pats

par sevi saprotams, bij ieradies pirmais, ar asprātībām
sprēgāja kā skals senču lākturī.

«Es staigāju pa grāmatbodēm un pieprasīju Pavasara

Jāņa dzejoļus,» viņš sacīja, «bet tikai vākus vien, ar iz-

plēstu saturu.»

Cits lielījās, ka tas Purapuķi ar viņa melno snuķi ap-

dāvinājis ar tik lielu kritikas stūrīti kā būrīti un kā Sok-

rātam Ksantipi pielicis klāt vienu skuķi kā nātru, ne puķi.
Nekas un neviens netika saudzēts, ne svētums, ne auto-

ritātes, ne izcilas personības. Pat nabaga dilonīgo dzej-
nieku Esenberģi, kam netrūka savas liriskās āderes, no-

kristīja par «Ēstgribu Jāni» un pierādīja, ka visi viņa
labākie dzejoļi esot tulkojumi no Lēnava.

Tāpat arī tas «tautas grauds», ko kā himnu dziedāja
svinīgās sapulcēs un kas katram bij jāsēj, nemaz neesot

latviešu grauds, bet čehu.

Tādā veidā apstrādāja visus «vakar- un aizvakardie-

ņus», «tos bezzobjus, kas vairs nespēj kost, bet tecināt

siekalas no mutes».

Ja kāds iedrošinājās protestēt, ka jaunā kultūra var

attīstīties tikai lēnām, ka visu nevar uzreiz apgriezt kā

cimdu, tad to tūdaļ nolamāja Ulriha Hutena vārdiem par
«klusu soļu spērāju un ēnu līdēju».

Pat ja kāds ne vārda neiebilda un tik galvu vien pa-

kratīja, tad to tūdaļ apsmēja: «Ko krati galvu, kā zirgs
mušas gainīdams!»

Pie izcilām personībām piederēja arī Miķelis Valters,
kuru arī īsti negribēja atzīt par sociāldemokrātu, tādēļ
ka viņš neteica ne «jā», ne «nē» un vēlāk arī no šīs gru-

pas atšķīrās. Viņš mīlēja lepni ģērbties, runāja kulturālā

valodā, un tādēļ'viņu arī sauca par diplomātu, un viņam

pārmeta, ka par daudz skatoties spogulī. Sevišķi viņu mī-

lēja dāmas. Pats arī bieži iemīlējās, bet tas bij sapro-

tami, jo viņš bij dzejnieks, un dzejniekam mīla bij tikpat
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vajadzīga kā zirgam auzas, protams, zelta auzas no zelta

siles.

Istabas pildījās arvien no jauna, un trokšņainas valo-

das šalca kā ziedoņa vētra. Visi bij apreibuši bez vīna

kā Vasarsvētku citreizējie mācekļi.

No šī stāvokļa bija arī uzskatāmi visi viņu joki, kas

pārmiju izteicās gan rupjībās, gan smalkā ironijā kā sep-

tiņkārt slīpēts stikls.

Šīs mirdzošās domas, nevaldāmās jūtas, sāpes un lai-

mība, un ekstāze raksturoja jauno paaudzi. Tie gribēja par
katru cenu mūrus gāzt, lai mūri sadruptu vai viņu pašu

galvas. Tāda pārmērība iespējama tikai jaunībā. Tā ne-

prasa daudz pēc augļiem, bet grib tikai ziedēt, šalkot un

trakot. Toreiz tā bij traģiskā paaudze.

Laiks pats bij tads, īsti apokaliptisks laiks, kas prasīja
pēc varonības.

Mazā laikā lieli varoņi nosmok. Arvien jāmēro cilvēks

ar likteni. Un, lai arī šis laiks bij priekštecis vēl lielā-

kam laikam, tas tomēr bij vēstures pirmā liesmainā lapa.
Beidzot ieradās šīs sapulces degpunkts Jarmuts As-

mins — bāls, nokusis, ar sviedrainu pieri un drudžaini

degošām acīm.

Viņš bij ļoti steidzīgi strādājis redakcijā, un dažādi

šķēršļi viņu bij aizkavējuši.
Viņam līdzi ienāca arī Pēteris Stenka. Bez uztraukuma,

nosvērts sevī, viņš gan nespēja uguni iededzināt, bet degt
līdz galam. Viņa ceļš veda taisnā līnijā, no kura tas ne-

aizrāvās pa dažādiem krusta- un šķērsceļiem.
Asmins, kā jau sapulces sasaucējs un mājas saimnieks,

apsēdās istabas vidū un viņam līdzās Stenka. Pirmais

piecēlās Asmins. Viņš apsveica visus sapulcētos, tad ru-

nāja par laika nozīmi, par apstākļiem, kas grozāmi, un

ka jāmeklē jauni ceļi.
Viņa runā nebij tik daudz ārišķa, jo viņš runāja pa-

klusi, bieži gala zilbes noraudams, bet toties saturīgāk
tanī izpaudās tik daudz jaunu domu, gara un jaunu at-

ziņu, ka, patētiski viss izteikts skaļā valodā, tas būtu

jaunlaiku kalna sprediķis.
Visi klausījās viņā, un katrs smēlās no viņa domu ma-

sas savu daļu, un visu sirdis iedegās. Likās, it kā no šīs

dienas izplūstu staru kūļi uz nākotni.

Kad viņš bija beidzis, runāja Stenka. Arī viņam nepie-
mita ārējas runas dāvanas, bet totiesu viņa runa bij stin-
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gri loģiska — kā arēnas cīkstoņa stingras rokas valdīti

groži skrējējiem zirgiem.
Te starp abiem runātājiem bij manāma izšķirība: As-

mins gribēja visu aptvert, kas vien tanī laikā valdīja zi-

nātnē, literatūrā, filozofijā, un gribēja pašu cilvēku pa-

celt, lai tas pats, visu aptverdams, censtos pēc augstākas
dzīves. Stenka turpretim uzsvēra, ka pirms vajagot sa-

gatavot apstākļus, tad viss daiļš un labs nākšot pats par

sevi. Viens uzsvēra vairāk, ka cilvēkam jārada apstākļi,
otrs — ka apstākļi rada cilvēku.

Nelīdzēja, kā pirmais pieminēja, ka daudzi ģēniji attīs-

tījušies vissliktākos apstākļos, otrs palika pie savām do-

mām, ka visi vai daudzi būtu ģēniji piemērotos apstākļos.
Sākās debates, kur izteicās domas par un pret abām

teorijām, un strīdiņi iekarsa arvien vairāk.

Te lēni atvērās durvis, un pa viņām ienāca Arta. Viņa

bij novēlojusies, tādēļ ka vilciens ātrāk nepienāca no

Jelgavas.
«Hurrā!» izsaucās sapulcētie. «Nu miera balodis ieli-

doja ar eljes zaru!»

Citi atkal sauca: «Nu ir Evangelīne! Nu mums vārda-

dienas varone!»

Asmins gāja Artai pretim un sāka atvainoties par

trokšņaino sapulci: «Tādi nu mēs esam, īstie zeļļi uz velna

paraušanu, un varbūt arī galu galā velns paraus, es jau

jūs biedināju nenākt, nu jums jātur līdzi.»

«Es jau arī neesmu nākusi braukt mierīgos ūdeņos,»

viņa smējās, «bet, lūdzu, iepazīstināt mani ar klāteso-

šiem kā kandidāti uz jauno sabiedrību.»

Jarmuts veda viņu lokā apkārt un sauca katra vārdu.

Daudzus jau viņa personīgi pazina kā ļaudis no sava ap-

vidus, tā, piemēram, Krumberģi, Stirnu, Dunci. Arī rīdzi-

nieki viņai nebij sveši, tikai tērbatniekus un atbraukušos

no citiem apvidiem viņa nepazina.
Visi spieda viņai tik cieši roku, ka viņai asaras saskrēja

acīs un roka pavisam notirpa. Diplomāts, kā jau izveicī-

gākais no visiem, piedāvāja viņai goda krēslu un, dziļi

klanīdamies, teica, ka klātu savu mēteli viņaizem kājām,

ja tas vien būtu še. Patiesībā mētelis atradās lombardā

vai pavisam tāda viņam nebija, bet te jau nekrita svarā

ne patiesība, ne mētelis.

Ansons viņu uzskatīja ar tādu skatu, kas sacīja: «Tu

tomēr esi atnākusi, tu manis nebīsties un mani nicini,
redzēsim, kas iznāks.»
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Arta arī tagad viņu neievēroja un atvainojās tikai, ka

ar savu ierašanos sapulci traucējusi. Lai turpinot vien

tālāk, viņai esot pirms jāklausoties un jāmācoties, tad ari

varēšot savu daļu līdzi strādāt.

«Nožēlojam, ka nebijāt klāt drusku agrāk, kad mūsu

vadoņi te galvenās tēzēs izrādīja domu starpības. Jūs

varbūt būtu laba šķīrēja tiesnese vai vismaz izrādītu ar

savu piekrišanu, uz kuru pusi jūs sveraties.»

«Kā es varu būt šķīrēja, kad nepazīstu tematu pašu.»
«Es jūs aši ar to iepazīstināšu,» teica diplomāts un

atstāstīja Asmina un Stenkas domu starpības.
Arī pārējie uzmanīgi sāka klausīties, ko Arta teiks, te

laika nozīmē runāja līdzi sievietīgais faktors.

Arta no pirmā mirkļa bij sabijusies, kad Valters ru-

nāja par diviem vadoņiem, un noskārta, ka tas bij cīņas
sākums, bet viņa to neizrādīja.

«Ko es darītu?» viņa sacīja. «Manas personīgās domas

te nekrīt svarā, bet es pievedīšu kādu piemēru no seniem

laikiem, kur arī sievietei bij jāizšķir līdzīgs strīds, un

viņa neizšķīra to ar vārdiem, bet ar simbolu.»

Arta atstāstīja kādu piemēru no vēstures, kur arī sie-

viete bijusi šķīrēja tiesnese, jo vīrieši savos strīdos bi-

juši tik tāli iekarsuši, ka, neraugoties uz visu sapulci,
nevarējuši atrast izejas.

Tas noticis Perikla laikmetā, piecsimt gadus priekš
Kristus, kur arī vecs laiks sadūries ar jaunu un Grieķija
piedzīvojusi savu augstāko kultūras laikmetu, no kura

vēl tagad dzīvojot visa Eiropas kultūra.

Tanī sapulcē gan netikusi iztirzāta politika, bet māk-

sla, kas toreiz gandrīz saplūdušas abas kopā un ko Zevs

ar zelta zibeņiem no zilā Olimpa visai tautai rakstījis
priekšā.

Sā laikmeta garīgākā sieviete bijusi hetēra Aspazija,
ko visa garīgā inteliģence augsti cienījusi. Sapulcei ga-

rām iedama, viņa nejauši sadzirdējusi strīdu un iegājusi
pie sapulcētiem iekšā.

Visi bijuši ļoti laimīgi un uzskatījuši viņu kā dievu

sūtni. Viņai likuši priekšā izšķirt, kurš no abiem māksli-

niekiem būtu lielākais. Abi bijuši tēlnieki un personifi-
cējuši savu laikmetu Veneras izcirstos tēlos.

Viens to veidojis grandiozu, diženu un lielu, pamato-
damies uz vecām tautas tradīcijām.

Otrs to bijis tēlojis gluži citādu: maigu, mīlīgu un

daiļu. Tas bijis jaunlaiku plaukstošais simbols. Viņas at-
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tēls vēl tagad dzīvo savā nemirstībā kā «Milosas Ve-

nera», viņa aizrādīja.
«Abi tēlnieki,» viņa stāstīja tālāk, «savā mākslā bij

kvalitātes ziņā līdzīgi, abi Grieķijā vienādi atzīti savos

iepriekšējos darbos.

Būtu liels apvainojums vienam no viņiem, ja otru at-

zītu pārāku un tam piešķirtu godalgu.
Uz pusēm dalīt arī nevarēja, ar to abi mākslinieki ne-

bija mierā, un pati alga jau arī nebija materiāla, bet pa-

stāvēja tikai atzinībā.

Te nu vīru visas gudrās galvas kopā nevarēja atrast

padoma un gaidīja, ko sieviete sacīs.»

«Mēs arī esam ziņkārīgi, mēs arī gaidām,» sapulce ziņ-
kārīgi apstāja lokā Artu.

«Es tikai varu turpināt savu atstāstu par seno grie-
ķieti,» atbildēja Arta, «un atzīties, ka es šinī brīdī darītu

tāpat.»
«Mēs gaidām.»
«Grieķiete, brīdi padomājusi,» turpināja Arta, «izgāja

dārzā un nolauza vienu palmu zaru un vienu rozi. lenā-

kusi iekšā, tā palmu zaru pasniedza vienam mākslinie-

kam — un tas bija grandiozās Veneras tēlotājs — un rozi

otram, kas to bija atdarinājis daiļu un maigu.
Abi mākslinieki bij ar to ļoti apmierināti, un strīds bij

izšķirts: viens bij slavenākais, otrs laimīgākais, kaut gan
tas bij zaudējis.»

«Un kuram no mūsu galveniem reprezentantiem jūs
dotu palmu un kuram rozi?» tika jautāts Artai.

Smaidīdama viņa paskatījās uz abiem sacensoņiem un

sacīja: «Kaut gan te nestrīdas par veciem un jauniem
laikiem, bet tikai par pēdējo šķelšanos, tad balvas es iz-

dalītu tā, ka es Stenkam dotu palmu un Asminam rozi.

Protams, tie ir papīra ziedi, auguši politikas dārzā, bet

nozīme paliek tā pati.»
«Kā lai to saprot un novērtē?» prasīja Valters.

«Jūs esat diplomāts,» atbildēja Arta, «un jums jāzina
pašam to iztulkot.»

Arī citi to nesaprata. Kādēļ Stenkam palmu, kas gan

bij impozanta persona, bet nekāds uzvarētājs; viņš līdz

šim mierīgi bij nodevies privātai dzīvei un bij liels ad-

vokāts.
Visi palika nesaprašanā, bet tikai trijās personas to

nojauda.
Stenka, kas īgni paskatījās uz Ansonu, it kā gribēdams
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jautāt: «Vai tik tu neesi pļāpājis?» — kaut gan viņš reizē

galanti skūpstīja Artai roku, izlikdamies par atzinību ļoti
laimīgs.

Ansons savukārt nodomāja: «Ko šī sieviete iedrošinās?

Vai viņa grib mūs izsmiet vai izaicināt?»

Asmins arī bij nobālis. «Cik droša bij Arta, vai viņai
to piedos? Kas notiks turpmāk?»

Runas pārgāja uz citiem priekšmetiem, jo Arta atteicās

dot tālākus paskaidrojumus, kādēļ vienam devusi palmu
un otram rozi, nākotne to drīz vien izrādīšot.

Tagad tika apspriests un izveidots nākošās darbības

jeb marksisma propagandas plāns. Tika ņemti vērā pil-
sēta un lauki.

Pilsētā marksisma teorija bij vieglāk pārvēršama

praksē, jo te jau atradās labs skaits fabriku ar strādnie-

kiem, uz kuriem arī marksisma «Kapitāls» taisni attie-

cās, kamēr lauku dzīve no Marksa teorijas nebij izvei-

dota.

Bet ko Markss nezināja jeb vēl nebij pabeidzis pētīt, to

zināja garais Duncis.

«Sākat tik ar dievu,» viņš teica, «tad jūs pierādīsat, ka

saimnieki paši ir neticīgi. Kāpēc tie sienu ievāc pa svēt-

dienām, bīdamies, ka nelīst lietus? Viņi taču varētu pa-

ļauties uz dievu, ka tas viņu lūgšanas paklausīs.»
«E, ko te sāc ar tādām naivām valodām!» Kundziņš uz-

sauca. «Runāsim kā prātīgi vīri un nākotnes darboņi!»
«Lūdzu,» Duncis pretojās, «vai es nekā nezinu no jaunā

muitas likuma, kas uznācis kā Bībeles septiņi liesie gadi
pēc septiņiem treknajiem kviešu gadiem?»

«Te tev dievs, te tev Bībele! Tu neproti runāt mar-

ksisma valodu, laikam neesi lasījis nevienu brošūru, tāds

tu mūsu sapulcē nederi, vērsi ar zirgu nevar jūgt vienā

arklā.»
«Ak tā!» Duncis izsaucās iekaisies. «Es laikam esmu

tas vērsis, tu un jūs visi, smalkie kundziņi, esat tie zirgi?»
«Iztulko tā, ja gribi!»
«Bet neaizmirsti, ka vērsim ir ragi un ka tas var badīt

pretim!» kliedza Duncis, visā garumā izstiepies un dūres

vīstīdams kā uz boksa cīņām.
Pūce un Vērenieks smējās: «Re nu, kā sāk nodalīties:

vāciešiem ir zilie baroni, mums būs sarkanie!»

Vēl kads no mazākiem gariņiem mudināja: «Sasperies,
Dunci!»

«KlusM Klus'!» metās citi starpa. «Vai nu sāksat strī-
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dēties uz līdzenas vietas! Lai nu esam katrs kāds,
te nekrīt svarā, vai augstāks vai zemāks, mēs visi aram

pie viena arkla un aram nākotnes zemi.»

«Un sēdam visi un ēdam pie viena galda,» sacīja As-

mins, kas uz brīdi bij izgājis apskatīties, vai galds bij
klāts.

Tāds aicinājums bij kā gonga sitiens un apremdēja
visus prātus.

«Lai nu tie nākotnes ideāli cik labi, bet paēst vajag un

labi krietni,» — tā visi nodomāja.
Galds blakusistabā, uz kuru Asmins viesus aicināja,

bija tiešām bagātīgi klāts ar garšīgiem ēdieniem. Tos

bija sagatavojusi Asmina vecākā māsa Līdija, kas ēdienu

gatavošanā bija sevišķa pratēja, kad vēl labs materiāls.

To viņa bij pieradusi, kad dzīvoja tēva muižās, kur viss

bija bagātīgi pie rokas. Arī māte bij piepalīdzīga visu

ierīkot.

Tea jau bij aizbraukusi prom uz Franciju turpināt stu-

dijas.
Viesi sasēdās ap galdu un tūlīt sāka labi iekost.

Arta, īsteni kā goda viesis, tika sēdināta galda galā.
Līdija ar viņu pieklājīgi apsveicinājās, bet pati liedzās

nākt pie galda, jo virtuvē vēl esot šis un tas padarāms.
Māte pati nemaz nerādījās, tikai, pavērusi plati durvju

šķirbu, nolūkojās Artā, it kā gribēdama sacīt:

«Kāda tad šī ir?» Viņa, kā jau visa ģimene, bij pret
Artu naidīgi noskaņota.

Arī viņa no savas puses bij dēliņam līgavu izraudzīju-
sies; tai piederēja muiža ar sešdesmit govīm, un ko šis!

Dēliņš skrej pakaļ plikadīdai. Tik vien ir tas ģīmis kā ar

gludekli nogludināts, un acis skraida kā spoles. Bet no

ģīmja vēl neviens nav paēdis.
Tāda laikam visu mammu psiholoģija, un to vajag sa-

prast un neņemt ļauna. Arta arī to nedarīja, tik viņai bij

neērti, ka mamma viņu tik ļoti pētīja, it kā kādu mikrobu

zem vairojamās glāzes.
Bet viss bij jāpanes, arī šie vecie aizspriedumi, viņa

taču gāja pa jaunās patiesības ceļu.
Kad viesi bij brangi iekoduši un padzēruši gan alu,

gan citus dzērienus un pie tam vēl iepīpojuši, ka istaba

pildījās ziliem dūmiem, tā ka cits citu nevarēja saredzēt,
valodas risinājās tālāk.

«Visgrūtāk ļaudīm ir ieskaidrot, ka mēs negribam ne-

vienam atņemt viņa privātīpašumu, ka mēs gribam pār-
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ņemt tikai ražošanas līdzekļus, kā lielus uzņēmumus, lie-

las fabrikas utt., kur fabrikants ar savu virspeļņu izsūc

tūkstošiem strādnieku un ēd pārēzdamies, kamēr visap-
kārt cieš badu.»

«Nu, es jau arī neatdotu ne savu mēslu kūti, ja man to

ar varu ņemtu nost!» iesaucās atkal Duncis.

«Te nav runa par varas darbiem, te ir runa tikai par

organizāciju, par kopotiem spēkiem, lai atstāvētu pretim
kapitālisma pūķim. Soli pa solim mēs iesim un pārgro-
zīsim apstākļus.»

«Tur jūs visi maldāties!» pēkšņi izsaucās Stenka. «Ar

tādu miermīlīgu gatavošanos un atkal gatavošanos ne-

kas nav panākams. Mums cita kā vajag: mums vajag re-

volūcijas! Zemi noslaucīt pirms ar uguns slotu, izmēzt

ārā visus baronu perēkļus, izkūpināt viņus visus laukā,
tad tikai iespējams tīrā zemē sēt jaunu sēklu.»

Ansons viņam tūdaļ skaļi piekrita un, glāzi ar viņu
sašķindinādams, sauca:

«Lai dzīvo revolūcija!»
Bet citi domīgi kratīja galvas un klusēja.
Tikai Duncis atkal prasīja: «Bet kā būs ar zemi, kad

tie baroni būs padzīti?»
«To mēs sadalīsim sīkās daļās,» teica Kundziņš, kas

arī bij Stenkas piekritējs. «Tad jau iznāk tīri kā Pura-

puķes sistēma: savs kaktiņš, savs zemes stūrītis!»

«Bet tu aizmirsti, ka Purapuķes stūrītis ir saimnieka

stūrītis ar plašiem laukiem un kaktiņš — lepni saceltās

ēkas ar dakstiņu jumtiem, kas no tālienes spīd savos kup-
los dārzos kā mušmiru galvas.»

«Bet vienu jūs aizmirstat,» piezīmēja Jānis Kovaļev-
skis, «tehniskie līdzekļi iet ātri uz priekšu: viena siena

pļaujamā mašīna vai arī graudu kuļamā mazam stūrītim

neder, un mazturīgs saimnieks to nevar iegādāties. Viņš
tikai var rīkoties vaiga sviedros ar tēvutēvu primitīviem

līdzekļiem.»
«Var vairāki apvienoties kooperācijās,» prātoja citi.

«Bet vai siena laikā es iešu gaidīt,» rūpējās atkal Dun-

cis, «kamēr mana reize būs dabūt mašīnu; mans siens

var salīt, manai labībai var izbirt graudi vai arī, gubās
samesta, tā var sazelt.»

«Te nu bij!» smējās Stenka. «Ar lielumu sākāt un nu

purvā iebraucāt. Vienīgā izeja taču ir, kad valsts visu

atsavina un ar liela stila, ar visjaunākiem tehniskiem rī-

kiem visu apstrādā. Tāpat arī visām fabrikām un iestā-
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dem jātop par valsts monopolu, tad tikai var piepildīt nā-

kotnes ideālu un audzināt nākotnes cilvēku.»

«Nerunāsim nu tagad par pēdējām konsekvencēm,» no-

teica Asmins, «viss vēl tik nenoteikts, lieta var ņemt šādu

vai tādu virzienu. Mums tagad atliek tikai pirmajiem būt,
kas liek roku pie nākotnes ēkas celšanas, un tādēļ neru-

nāsim tik daudz un nespriedelēsim, bet darīsim.»

Nosprieda visi, kas būtu darāms. Jāierīko slepena dru-

kātava un jāizkaisa proklamācijas katram savā apkārtnē.
«Tad tik dodat vien man labu žūksni!» iesaucās Duncis.

«Es tās izkaisīšu pa visām savām kūtīm un laidaru.»

«Beidz aloties,» citi viņu apsauca, «vai tu nu tiešām

esi tāds muļķis vai par tādu izliecies!»

«Nu, es jau nekā ļauna nedomāju, ko jūs no zemesrūķa
vairāk gribat? Kā es saprotu, tā es daru.»

Ar to incidents izbeidzās kā uguns, dūmu apslāpēta.
Sāka atminēties, ka Arta nemaz nebij izteikusi, kādu

lomu viņa uzņemtos.
«Man šķiet, ka es darbu esmu darījusi, pirms jūs vēl

sākāt. Tā bij sievietes garīgā atmoda, ko es propagan-

dēju, tā bij vajadzīga, lai sieviete pati varētu saprast
savu stāvokli un rēķināties ar turpmākiem apstākļiem.
Sieviete, ģimene, laulība — tā ir mana programma.

«Urrā!» izsaucās Ansons. «Tātad jūsu nozare būs kāzas

un kristības.»

«Un baznīcu pašu aizstāvēsat arī!»

«Vairāk, kā jūs domājat. Es gribētu lielu pasaules baz-

nīcu, kas apvieno visas reliģijas jeb kvintesenci no visām

reliģijām. Bez savas dziļas ētikas tauta nevar dzīvot.»

«Jā, bīsties dievu un klausi kungu, tāda ir tā ētika, ar

ko melnsvārči uztur tautu!» smējās daži pilnā kaklā.

Asmins uzšāvās kājās un dusmīgi visus apsauca.
Bet Arta pameta ar roku.

«Laižat taču! Arī melnsvārči ar laiku v-ar runāt citādi

nekā vectēvu valodā, atminat tikai franču revolūciju. Un

jūsu orgānā «Jaunajā Dienā» arī viss balstās uz Hēgeļa
attīstības principiem. Arī lielajam filozofam Kantam jūs
nevarēsat paiet garām, bet atstājat mani vienu ar ma-

niem uzskatiem, nākotnē man būs izdevība savas idejas
plašāk izpaust, un, ja arī mans ceļš būtu tikai maldu

ceļš, es tomēr pa viņu rešu.»

«Beigsim! Beigsim!» Asmins mudināja. «Citādi ķildas
neņems galu. Uguns vienā vietā apslāpēta, otrā atkal

draud uzšauties.»



Stenka tikai smaidīja un klusēja. Arī viņš domāja par
savu ceju.

Sapulce beidzās, un nevarēja sacīt, ka tā būtu izdevu-

sies visai saskanīgi un apmierinoši.
Arī par nākošo sapulci netika nekas nolemts.

Ansons tomēr iebilda: «Vai nu mēs savu pirmo sākumu

nenoslēgsim drusku svinīgāki? Vai nenodziedāsim Mar-

seljēzi?»
Visi piekrita.
«Lai dzied Artas jaunkundze, viņa ir dziedātāja, mēs

pievienosimies.»
«Jā! jā!» visi sauca. «Celsim to uz galda. Viņai ap kaklu

ir sarkana šalle. Lai tā būtu mūsu pirmais sarkanais ka-

rogs!»
Arta neko nepretojās, reiz taču viņa šo brīvības himnu

bij atklātībā dziedājusi. Viņu uzcēla uz galda, un tā aug-
stu izpleta sarkanā karoga pirmsimbolu.

«Allons, enfants dc la patrie!»
Pēc diezgan trokšņainās sapulces visi cits pēc cita pa

maziem pulciņiem izklīda.

Visi bija tanī pārliecībā, ka sapulce notikusi konspira-
tīvi un nepamanīta.

Bet Asmina dzīvoklis atradās apakšstāvā, un iela gāja
taisni gar viņa logiem, tādēļ bij ļoti naivi ticēt, ka tie visi

būtu palikuši neievēroti, kas nāca un gāja iekšā un ārā.

Tos jau varēja pat visus pēc vārdiem pierakstīt, un diem-

žēl tas arī notika.

Bet ko jaunā paaudze par to bēdāja! Viņu galvā tikai

bij degošās domas, kā savu uzdevumu veikt un cik iespē-
jams savus starumetējus mest pār citu gara tumsību.
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Trīspadsmitā nodaļa

IZSTUMTIE

Moto:

Tie gāja šur,
Tie gāja tur;
Tiem laimes nebij
It nekur.

Tie nīka, tvīka un vīta.

Heine

Jarmutam dažas nedēļas pagāja parastā dienas darbā.

Viņš rakstīja ārzemju ziņas, skatīja ikreiz laikrakstu

cauri, lai visus iesūtījumus saskaņotu, un rakstīja daž-

reiz pats ievadrakstus. Daudz raižu viņam sagādāja cen-

zors Rupucis, jo tas svītroja veselus gabalus ārā, tā ka

teksts palika bez sakara. Arī pie gubernatora viņam allaž

bij jāmeklē glābiņš. Diemžēl viņš neprata ne locīties, ne

līst, ne kukuļus dot, kas toreiz pie latviešiem vēl no vergu

laikiem kā paraša bija palikusi pāri. Viņš turpretim tu-

rējās lepns un spīvs, un pie tā pienāca tas apstāklis vēl

klāt, ka savu jaunību viņš bij pavadījis Latgalē, toreiz

ārpus Latvijas, kā lepna muižtura dēls.

Pēc šīs parastās gaitas kādu dienu nejauši radās pār-

grozība tādā veidā, kā viņš to nebija gaidījis. Garbova

toreizējais aizrādījums, ka pret viņu tiekot perinātas in-

trigas, viņam gandrīz bij piemirsies, tāpat arī Ansona

draudi, ko'pēdējais bija vērsis pret Artu. Ansons jau visu

pārspīlēja un nebija ņemams nopietni.

Arta bij pēc sapulces aizbraukusi uz Jelgavu, un viņš
ar to nebija ilgāku laiku saticies. Tikai šad un tad viņa

sūtīja dažus ievadrakstus un satīru feļetonam. Viņai bez

mākslas dāvanām bija arī žurnālistes spējas. Protams,
ka viņa visu darīja par velti, bez honorāra. Kauns viņai
bij to prasīt, kaut gan viņai apstākļi tagad bij grūti, un
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Jarmutam bij atkal no savas puses kauns viņai to pieso-
līt. Viņš vispār nebij interesējies par Artas materiālo stā-

vokli, kaut gan Arta viņa dēļ bij vietu zaudējusi pie te-

ātra. Viņš pat vēl no viņas bij aizņēmies divisimts rub-

ļus, viņas pēdējo algu, lai izpalīdzētu kādam studentam,
kas šo naudu uz vietas bij apdzēris.

Bet viņi abi bij sapņu bērni, nākuši no sapņu zemes,

un aizmirsa arvien rūgto īstenību.

Atmoda nāca caur veco Strēlnieku un tādā veidā, ka

viņš Jarmutam Asminam lika priekšā iemaksāt drošību

par «Jauno Dienu». Tur parādoties tik bīstami raksti, ka

viņš varot pazaudēt savu izdevniecības naudu, laikrak-

stu valdība varot katru dienu aizklapēt cieti.

Strēlnieks nu gan nebija tas vīrs, priekš kura diviem

tūkstošiem būtu bijusi kāda nozīme. Viņam piederēja lieli

privātīpašumi, un bez tam jau, tā sakot, visa banka bija
viņa rokās.

Toreiz arī sākās Rīgā raženā namu celtniecība, un tā

bankām ienesa prāvas summas naudas.

Pēc personīga apraksta, Strēlnieks bij maza auguma ar

lielu, resnu vēderu, tīri kā Himalaja kalnu, pār kuru viņa

paša acis kā tūristi nevarēja pārkāpt pāri. Laikam savus

zābakus tik tad viņš bija redzējis, kad tie tam vēl nebija
uzmaukti kājās. Viņa gaita bija tāda, ka viņš vis neso-

ļoja taisni uz priekšu kā citi, bet stūmās, vēderu uz vienu

un otru pusi vāļādams, kā kuģis vētrā. No tālienes viņš

izskatījās kā resna nulle, bet, kad lika viņa kapitālu aiz

viņa, tad viņš bija vienenieks ar daudzām nullēm.

Viņš pats varbūt nebūtu uz tām domām nācis, ka «Jauno

Dienu» varētu slēgt un viņš caur to varētu ciest zaudē-

jumus, bet viņam varbūt bij doti kādi maigi mājieni no

ārpuses.

Strēlnieks, tādu briesmu vēsti dzirdēdams, ka apdrau-
dēts viņa naudas maks, izpleta acis un nospļāvās uz

katru pusi.
Tūdaļ viņš aicināja pie sevis redaktoru Asminu un lika

tam priekšā nekavējot ielikt zalogu, un, ja viņš to ne-

spētu, tad lai noliekot savu amatu — tā viņš rakstniecību

dēvēja —, un radīšoties gan cits, spējīgāks, kas naudu

varēšot deponēt.
Asmins tūliņ noprata, kas tas spējīgākais, viņam pašam

tādas naudas nebija.
Arī viņa paša māte tam naudu nedeva, kaut gan to

iespēja, tā bij taču jāglabā Teas studiju nobeigšanai, un,
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pēc viņas ieskata, dēlam bij jāgādā par māti, ne mātei

par dēlu.

Ar to lieta nu bij izšķirta. Asmins atkāpās to pašu

dienu, pateicās līdzstrādniekiem un nodeva rokrakstus

Strēlnieka rokās.

Viņš domāja uzņemt atkal advokāta praksi, ko jau ag-

rāk bij piekopis, un pārcelties ar visu inventāru un māti,

un māsu Līdiju uz Jelgavu.
Šai vecajai pilsētai nebija nekādas sevišķas pievilcības,

bet viņa varēja lepoties ar savu seno vēsturisko hercogu
tradīcijām.

Te arī vēl atradās daudzas celtnes no muižnieku lai-

kiem. Par visām vairāk imponēja seno hercogu pils, celta

pēc franču karaļu pils parauga Versaļā. Tanī bij mitusi

savā laikā krievu ķeizariene Anna, galma kungs Bīrons

un vēl daudzas citas dižciltīgas personas.
Pils pagrabā gulēja iebalzamēti visi hercogi. Ja lūko-

jās pa pagraba aizrestoto lodziņu, tad tur bij saredzams

Bīrons. Bet netālu no viņa gulēja vēl kāds līķis ar zelta

pastalām, uzliktām uz zārka.

Teika stāsta, ka šis līķis esot kāda übaga, kas Bīronu

izglābis no nāves, un tādēļ pacelts muižnieku kārtā. Sa-

vas pastalas viņš tomēr paturējis kā simbolu.

Pilij apkārt auga kupls dārzs, kas vēlākos gados bij
publikai atdots par izpriecas vietu. Tur spēlēja ik svēt-

dienas prāģeri, un apmeklētāju bij tik daudz, ka pat pla-
šajā dārzā pa grantētiem celiņiem cits citam mina uz

kājām.
Arī restorācijas turētājam plašā paviljonā bij labi ienā-

kumi.

Pils līdz ar dārzu atradās starp divām upēm: starp
plato, mierīgo Lielupi, kas skaitījās pati par dižciltīgu un

slēpa visus galma noslēpumus sevī.

Pļāpīgā Driksna otrā pusē turpretim bija pilsoniska,
un pavasarī, plūdu laikā, tā ieplūda pašā tirgū, lai no-

klausītos visas pļāpas, kas Jelgavā tika kultas ar uzvi-

jam. Tas izskaidrojās ar to, ka Jelgava izlikās kā pami-
rusi un ļaudīm neatlika cita nekā, ko darīt, kā vien citam

citu aprunāt.
Mazie veikaliņi ar pārtikas precēm un pāris manufak-

tūras bodēm koncentrējās tikai pāra ielās — Lielajā ielā

un Katoļu ielā. Palejas iela bij klusāka un lepnāka. Tur

februārī muižnieki sabrauca uz karnevālu.

Vienīgo dzīvību ienesa laucinieki, kas zināmās dienās
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iebrauca ar savām tirgus precēm vai ari citām darīša-

nām. Vēl viena ievērojama vieta bij klusie, ar zāli aiz-

augušie un palaistie seno muižnieku kapi.
Te arī bij aprakti daudzi franču revolūcijas laiku

emigranti un starp tiem ari Ludviķa pēcnācējs un troņa

pretendents, bet kapu uzraksti bij nesalasāmi un galīgi

apsūnojuši. Ļaudis daudz melsa par spokiem, un ap krēs-

las laiku tur nemaz nedrīkstēja tuvoties.

Visa ierēdniecība, kurai bij padota Kurzeme, bij ievie-

tota pilī, un aktis tika vestas vācu valodā, kaut gan pats

gubernators bij iecelts no Krievijas, bet tas vienmēr bij
kāds vācietis.

Pa ielām dzirdēja runājam tikai vāciski, kaut gan jau

bij sākusies ar Aleksandru 111 pārkrievošana, bet Jel-

gava tomēr uzskatīja vācu valodu par smalko toni, lai

arī mēle gāja šķībi un greizi un gramatika bēga, aizti-

nusi galvu un iebāzusi vati ausīs.

Kas neprata vāciski, tas bij «prasts bauris», un daudzi

vēl no vecās paaudzes zemniekiem sūtīja savas meitas, lai

iemācās šūt un runāt vāciski.

Tādā apkārtnē bij uzaugusi Arta, kura no sava devītā

gada bij nodota īstu vāciešu — ārzemnieku pansijā un

tādā veidā ieguvusi vācu valodu ar īsto izrunu un ne

pēc šejienes dialekta. Viņas vecāki toreiz bij turīgi ļau-
dis un varēja viņu tādā pansijā nodot līdz ģimnāzijas

beigšanai.
Viņas dziedāšanas skolotājs arī bij bijis kāds vecs, no-

dzīvojies vācietis. Tikai toreiz viņai bij atgadījušās da-

žādas lēkmes ar slimībām. Bij arī ieradusies kāda tante

Jelgavā, kas ierīkoja pansiju, kurā visiem radu bērniem

bij jāiet dzīvot, jo tas bij tantes uzturs pēc vīra nāves,

kas bij bijis skolotājs uz laukiem.

Sī tante bij par daudz tikumīga un dievbijīga un caur

to jaunās meitenes sirdī ielējusi rūgtumu un asu protestu.
Aiz spītības vien pēdējā bij dažas dienas pavisam iz-

bēgusi un mita sava vecā skolotāja ģimenē.
Aiz spītības viņa arī bij flirtējusi ar ģimnāzistiem un

sarakstījusies ar rožainām vēstulītēm.

Var iedomāties, ja nu kāda tāda vēstulīte krita tantes

rokās vai arī Arta kādas reizes aizbēga no tantes tikumu

iestādes, kas līdzinājās tīri karmelītiešu klosterim, kādu

sodu tad viņa sagaidīja!
Artai toreiz bij starp četrpadsmit, sešpadsmit gadiem,

kas sievietes dzīvē ir pārejas laiks, un tādēļ jo dziļāk tas
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viņu bij sarūgtinājis un iegremdējis viņu pesimisma dūk-

snājā uz visu mūžu. Trīs reizes dienā pātarus skaitīt —

pie brokasta, pusdienā un pie vakariņām —,
ka dievam

bij vai ausis jāaizbāž. Vai tas nevarēja nokaut visas re-

liģijas jūtas pie tik jaunām meitenēm? Arī skolā no rī-

tiem to sagaidīja pātari, tā ka protests viņā bij augtin
audzis.

Pie tik daudziem pātariem vēl bij pienākusi klāt liela

trauku mazgāšana un istabu tīrīšana priekš septiņpadsmit
cilvēkiem. Tante kalpones nebij turējusi un šo darbu uz-

likusi pansionārēm, kas tika iedalītas pa pārim, puikas,
protams, no tāda darba bij atsvabināti, jo tie jau skaitī-

jās kā augstākas būtnes.

Artas partnere bij bijusi tantes pašas meita, un tad nu

iznāca bieži, ka pirmajai bij jāpadara viss darbs, jo tante,
lai cik stingra pret citiem, savu meitiņu tā tomēr lutināja.

Artai, vienai strādājot tik daudz neparastu darbu, bij

gandrīz jānokavē pēcpusdienas stundas.

Viņa arī bij pārpūlējusies pa vasaras brīvlaiku, kas

ilga sešas nedējas. Tad viņa bij tik daudz samācījusies,
ka bij pārlēkusi veselu klasi uz priekšu.

Pie tantes arī mācīties viņa nedabūja. Istabā bij liels,
apaļš galds, ap kuru sēdēja visas pansionāres. Tās bija
visas par Artu vecākas un interesējās vairāk par citām

lietām nekā par skolu.

Tas lasīja lubu literatūru, dažu ar pornogrāfisku sa-

turu, un tādā veidā veda arī sarunas.

Arta, kurai tagad daudz bij jāmācās, varēja tikai vir-

tuvē mācīties, sēdot uz ūdens mucas, pie mazas lampiņas
ar spīdekli kā vilka aci, caur kuru samaitāja pati savas

acis.

Tomēr viņa no mācībām neatlaidās un pārspīdēja vi-

sai skolnieces. Skolotāju konference viņu semestra bei-

gas atzina par labāko skolnieci un visiem nostādīja par
priekšzīmi.

Tas arī bij bijis viņas vienīgais prieks un atalgojums.
Tā bij tikai viena lapas puse no viņas jaunības dzīves.

Caur to veidojās viņas raksturs uz pretestību pret ap-

spiedējiem, un viņa kļuva vientulīga; draudzeņu viņai ne-

kad nebij bijis.
Arī pēc skolas beigšanas viņa turpināja savu izglītību

un lasīja daudz grāmatu blakām savām mūzikas studi-

jām.
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Tā pašas piedzīvojumi un teorētiskās zināšanas viņu

bij novedušas pie sieviešu jautājuma iekustinājuma.
Lielas grūtības tikai viņai darīja un, tā sakot, vēla ak-

meņus ceļā sabiedrība un materiālie apstākļi.
Tagad viņa nu atkal mita Jelgavā, savā otrā dzimtenē,

kur dzīvoja viņas vecāki.

Pēdējiem gan piederēja nams ar dārzu, bet tas ienesa

pārāk maz, un Arta tur ilgi nedomāja palikt.
Kad viņa ar savām nedaudzām mantiņām bij pārkra-

vājusies šurpu, viņa atkal atrada priekšā kādu sāpīgu
piedzīvojumu: viņas vecākais brālis Marts bij zaudējis
vienas acs redzes spēju.

Ilgu laiku viņš to bij savējiem slēpis, jo negribēja tiem

darīt bēdas un reizē apvainot savu draugu Eduardu Vei-

denbaumu, kam bij līdzīgs vārds ar tolaik pazīstamo
dzejnieku.

Trīs draugi Martam vispāri bij: minētais Veidenbaums,

tad kāds Kārlis Bušs, vēlākais ministrs Latvijā, un vēl

kāds trešais, Vilis Osis, kas vēlāk taisīja karjeru kā mež-

kungs, neskaitot līdzi vēl Viļķeru un Bundžu, kuri pēc

tam, kad māte tos no Augstkalnu klēts augšienes bij pār-
veduši mājās, tikai retumis varēja apciemot Martu.

Bez tam viņu ideāli šķīrās: Viļķers un Bundža aizgāja
uz sociālo pusi, bet Marts gribēja būt zinātnieks un iz-

gudrotājs.
Diemžēl šim pēdējam ideālam liktenis pārvilka strīpu

pāri.
Visi puikas kādā dienā bij pilsdārzā spēlējušies un svai-

dījušies ar akmentiņiem kādā rotaļā, un te nu bij notikusi

nelaime: Veidenbaums ar akmentiņu bij trāpījis Martam

acī pašu redzokli, un tas vairs nebija glābjams.
Ja nu Marts tūliņ būtu gājis pie acu ārsta, var būt, ka

tad vēl būtu bijis kas saglābjams, bet viņš, kā jau minēts,

vainu slēpa, un no ārpuses arī nekas nebij sevišķi re-

dzams. Neviens jau arī to nebij ievērojis. Bet nu atklājās
lieta pati. Nāca eksāmeni, Martam bij jātaisa smalkie

matemātiskie zīmējumi, un tos viņš vairs nesaredzēja...
Skolotāji no sākuma nevarēja saprast, kas ar viņu la-

bāko matemātiķi noticis, kādēļ zīmējumi iznākuši šķībi

un greizi un pat nesaredzami, un tad nu Martam bij jā-
atzīstas, ka ar vienu aci viņš vairs neredz un otra acs

arī sāk mesties tumša.

Visi skolotāji viņu, lokā apstājuši, rūgti nožēloja, un
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dažam no viņiem spiedās asaras acīs, jo Marts pie vi-

siem bij ļoti iemīļots.
lesākās jaunekļa traģika: skola bij jāatstāj gala eksā-

mena priekšā. Ar saviem septiņpadsmit gadiem tam bij
jāaprok visas cerības, kaut ari no viņa dienās būtu kas

liels iznācis.

Bet dzīve pēc tā neprasa, kam viņa ar dzelžainu riteni

iet pāri.
Ļoti pareizi Nīcše saka: «Dzīves votīvtāpelēs stāv ierak-

stīti tikai uzveicēji un ne samītie.»

Vecāki Martu gan tūdaļ sūtīja pie acu ārsta, bet arī

pēc ārstēšanas nekas labs neiznāca.

Kādreiz Marts atstāstīja, kāda aina bijusi redzama ār-

sta kabinetā: visi aklie un pusaklie, rindā cits citam pie-
ķērušies, gājuši iekšā uz ārsta aicinājumu. Šis skats

līdzīgs bijis Holbeina gleznai: Nāves dejai, kur skelets

iet priekšgalā, ar zvanu zvanīdams, un viņam seko tie,
kam jāmirst. Visam traģiskam bieži piemaisīts klāt kaut

kas komisks. Šekspīrs to visvairāk izmantojis savās lu-

gās, kurās nevienā netrūkst kaut kāda āksta vai vesela

komiska skata. Tā, piemēram, kaprači zobojas, pat rak-

dami kapu Ofēlijai.
Tā gāja arī nabaga Martam, kuram pirmajam bija no-

lemts iet bojā no Augstkalnu traģiskās ģimenes.
Jo tumšāk ap viņu tapa un mūžīgā nakts atritināja

viņam acu priekšā savus melnos karogus, jo vairāk pa-
modās viņa dzīves griba un nebaudītā jaunība, kas no

katra prasa savu tiesu.

Arī ar Augstkalnu līdzekļiem gāja uz leju, un tie tau-

pīja kur varēdami. Martam, kas vairs nevarēja iet skolā,
tie nekādas jaunas drēbes nepirka.

Te nu gadījās kāda skolēnu māju ballīte ar pašsarīkotu
teātri, kurā bij ielūgta arī publika.

Telpas bij devis par velti kāda liela dzīvokļa īpašnieks,
un publikai ieeja arī bij par velti. Tikai diemžēl skatuve

atradās vienā istabā, bet publikas zāle otrā. Visa redzes

iespēja bij tikai pa vienām durvīm, kurām kā priekškars
bij aizklāts mājasmātes lakats.

Kas sēdēja durvju priekšā, tas dabūja ko redzēt, kas

sānos, tam bij jāpietiek tikai ar to, ko dzirdēja.
Uzveda divas lugas: vienu — smagu traģēdiju, otru —

vieglu komēdiju. Režisors un varoņlomu tēlotājs vienā

personā bij četrpadsmit gadus vecais Zigis, varone Smel-

dze. Martam bij iedota itin maza blakus lomiņa.
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Izrāde iesākās ar traģēdiju «Zaudētas tiesības», kādas

populāras, jaunas rakstnieces darbu. Tā toreiz bij sen-

sācija.

Zigis bij arī saplūcis kuplus, zaļus zarus un nolēmis,
lai kāds tos viņam pasniegtu kā lauru kroni. Bet māmiņa
to nebij zinājusi un sasējusi no tiem mušām slotiņas.

Zigis aiz dusmām vai plīsa. Bet māksliniekam arvien jā-
cieš — tā vienmēr mēdz būt.

Izrāde tomēr notika.

Zigis savu lomu tēloja tik braši kā kāds miesnieka zel-

lis, bet Smeldze kā Laima vicināja roku tā, ka Arta vē-

lāk piezīmēja: laikam esot biezputru maisījusi. Vienīgais,
kas tālu pacēlās pār šiem mazajiem diletantiem, bij Marts.

Viņš bija tiesu pristavs, kas nāk apķīlāt ģimenes mantu.

Ar savu mazo lomiņu viņš parādīja tik spožas aktiera

dāvanas, ka būtu iederējis kaut kurā lielā teātrī. Arī visa

viņa slaidā figūra bija teātrim kā radīta, bet viņam tu-

vojās tas šausmīgais «bet»...

Otra luga bija «Zaglis naudas skapī».
Pašu zagli, protams, tēloja atkal Zigis, bet diemžēl tik-

pat neizdevīgi.

Viņam vajadzēja paslēpties naudas skapī, un nesēji to

nesa ar visu skapi projām, nejautādami, kas tur iekšā.

Bet skapja dibens bija tik nesaturīgs, ka Zigis priekš-
laikus izvēlās laukā ar visu skapja dibenu un ievēlās

pašā publikas vidū.

Tas nu gan bij negribēts efekts, citāds nekā lugā. Bet

nelaime jau nekad nenāk viena. Tikpat neizdevīga, cik

pirmā luga, bij bijusi otra. Skatītāji smējās, kur bij jā-
raud, bet no visas izrādes atzina vienīgi Martu policista
lomā.

Teātra izrādēm sekoja balle.

Arī par krietnu orķestri bij gādāts. Tas pastāvēja no

viena paša muzikanta ar ermoņikām.
Visi krēsli tika sabīdīti gar sienām, zāle bij diezgan

plaša, un nu sākās tāda lēkšana, ka grīda līgojās vien.

Bij saradušās jaunkundzes, kas nemaz nebij aicinātas,

tāpat arī puikas. Arī nabaga Marts maisījās pa pulku.
Bet, kad viņš bij novilcis savu palienēto krievu pristava
svārku ar spožajām pogām, kādu bij prasījusi viņa loma,

viņam vajadzēja atkal vilkt mugurā savas vecās, nodilu-

šās drēbes, kas bij šur tur salāpītas.

Viņš pats to neievēroja un neredzēja un klanījās jaun-
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kundžu priekšā, aicinādams tās uz deju. Viņš neievēroja,
ka tās par viņu smejas un mēģina no viņa izvairīties.

Sevišķi smieklīgi iznāca, kad viņš zemu klanījās, jo
tad kļuva redzams liels, melns ielāps uz pelēkām biksēm.

Arī vislētākās bonbongas viņš bij iegādājies un gāja,
piedāvādams tās jaunkundzēm.

Skuķes cita citai piegrūda un sačukstējās. Bija tikai

viena, kas nesmējās un noskatījās asarām acīs.

Tā bij meitene, ar kuru viņš bij iepazinies ceriņu laikā,
ziedonī.

Kāda balta, augsta ceriņu koka galotnē bij visskaistā-

kais un kuplākais pušķis, un Tonija — tā sauca meiteni —

tik ļoti to vēlējās. Tomēr neviens no klātesošiem puikām
nebij uzdrošinājies tik augsti kāpt. Vienīgi Marts bij tas,
kas viegli un veikli bij uzvijies augšā kokā un kā senais

bruņinieks to pasniedzis savai dāmai.

Dziļi nosarkdama, viņa bij pateikusies, un viņš arī bij
nosarcis un nopūties. Pēc tam vēl viena izbraukšana

lajvā — kopā ar citiem puikām un meitenēm. Puikas bij
sākuši ālēties un pa jokam meitenes grūduši no laivas

laukā. Nāves bailēs tās bij kliegušas. Tad Marts bija pui-
kas apdraudējis un meitenes no bailēm izglābis.

Tas bij bijis otrs bruņniecisks pakalpojums. Viņš To-

niju bij pavadījis līdz viņas mājām, bet tā no pārciestām
bailēm bij tā sastingusi, ka nebij spējusi savam glābē-
jam pat lāgā pateikties.

No tā laika bij pagājusi vasara. Tonija bij aizbraukusi

uz laukiem pie saviem vecākiem, Martam bij uznākusi

acu slimība, un viņi vairs nebij redzējušies. Šoreiz viņa
bij ieradusies ballītē, jo bij nupat iebraukusi Jelgavā, kur

rudenī sākās skolas.

Ballītes vakarā viņa sēdēja, istabas kaktā ierāvusies,
un jutās dziļi aizskarta, kad citas meitenes smējās par

Martu, kurš viņai reižu reizēm pagāja garām, to nemaz

neievērodams. Bet viņa jau arī nomanīja, ka Marts to

patiesi neredzēja.
Viņš jau arī bieži atdūrās pret kādu cilvēku vai priekš-

metu un atvainojās, uzgrūzdamies tukšam krēslam. Dziļi
sāpināta, viņa agri pārgāja mājās.

No tā laika Tonija Martam bij kļuvusi par sapni un

tālām atmiņām kā visa dzīve.

Nosēdies pie loga vai kādā klusā kaktiņā, viņš, rokas

klēpī salicis, domāja par viņu, domāja par visu dzīvi,
kuru viņš nebij sācis īstenībā dzīvot.
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Viņa vecāki jeb tikai māte vien, kas vadīja un virzīja
visu ģimenes dzīvi, rūpējās, ko ar Martu turpmāk iesākt.

Skolā iet viņš vairs nevarēja vājās redzes dēļ. Bij jā-
taisa operācija, bet slimība — «melnais nags» — nebij vel

tik tāli nogatavojusies.
Dīkā stāvēt visu dienu, rokas salicis klēpī, viņš taču

arī nevarēja, tādēļ viņa izraudzījās viņam kādu amatu,
kas tai likās īsti ideāls.

Jelgavā, Katoļu ielā, bij kāds bilžu ierāmētājs, kāds

Brauers. Cik skaisti būtu, kad Marts varētu atvērt mazu

grāmatu veikaliņu un ierāmēt bildes.

Kādu dienu viņa aizgāja pie Brauera un sarunāja no-

dot Martu tam par mācekli. Darbā bij jāiestājas nākošā

mēnesī.

Marts to dienu bij izgājis pastaigāties, un te atkal ar

viņu atgadījās kaut kas komisks. Lēni staigājot pa ielu,

viņam sekoja kāds lupatu žīds.

«Junger Herr, junger Herr (jaunais kungs), ich werde

īhnen was soggen (es jums ko teikse). Panāk ieks to

vārte.» Un viņš, satvēris Martu aiz rokas, ievilka kādā

pievārtē.

«Kļaus', jaune kunge, es jums teikse viene prātīge
vārde: pārdodet man save bikse, un es jums dose desmit

kapeke, un jūs par to naude nopirkset bonbonke, smuke,
saldē bonbonke.»

Marts kratījās no viņa vaļā, bet žīds to, aiz bikšu jos
tas sagrābis, turēja cieti. «Jūs tok pase redzēt, ka no te

bikse nekā nav, un vine krīt no kāje nost kā lupate, un

jūs par to dabuse tīre naude.»

«Ja jūs mani nelaidīsat vaļā, tad bikses tiešām nokritīs.»

Marts mēģināja no viņa atsvabināties.

«Nu, piecpadsmit kapeke, nu, divdesmit! Jums nav ne

kāde aprēkine, ja jūs man to bikse nedodat!»

«Vai traks!» Marts izsaucās. «Kā tad es pāriešu mājās,

ja bikšu nebūs kājās?» Un ar varu viņš no žīda rokām

izrāvās un steigšus devās pa ielu uz mājām.
Bet žīds neatlaidīgi tam skrēja pakaļ un aizsmacis

kliedza: «Nu, trīsdesmit četredesmit kapekes, es pats esmu

tīre mulke, kad es dode tāde naude!» Beidzot viņš ap-
klusa un rokas vien noplātīja. Marts bij paspējis iemukt

savās mājās.
Raudādams viņš stāstīja, ka žīds gribējis aplaupīt un

atņemt viņam viņa vienīgās biksītes.

Mājinieki i smējās, i apraudājās.



231

Marts pats caur šo traģikomisko gadījumu sāka no-

jaust savu ārieni, par kuru nekad nebij domājis, un iedo-

māties savas dzīves traģēdiju, kas tagad tikai sākās.

Smeldze un Zigis pa tam līksmojās vēl savās teātra

un balles atmiņās.
Smeldze tikai žēlojās, ka viņai bij jāatdod patapinā-

tais līgavas plīvurs, kurā viņa bij tik skaista izskatījusies,
un Zigis sirdījās uz mammu, ka tā pasūtītos laurus ne-

bij devusi viņam pasniegt kā vakara varonim, bet sasē-

jusi mušu slotiņas un pakārusi pie griestiem.
Tolaiku tādas slotiņas mēdza lietot priekš mušām. Kad

vakaros mušas bij salīdušas slotiņās, tām ātri uzmauca

maisu, un mušas bij noķertas.
Vēl viena klizma bij atgadījusies tanī pašā vakarā.

Augstkalnu mamma bij aizdevusi viesiem savu lielo mi-

siņa patvāri, kuru bij pirkusi krāmu tirgū un ko ieska-

tīja kā ģimenes lepnumu. Lai arī diena bij cik grūti pa-

vadīta, vakaros visi Augstkalnu ģimenes locekļi sēdēja ap
lielo patvāri, kas šņāca un burbuļoja, ūdenim vāroties,
birdināja no skurstenīša spožus pelnus un pa apakšcau-
rumiņiem skatījās spožām ogļu acīm.

Tā bij ģimenes poēzija, un nu tā bij pagalam! Ļaudis
bij gan redzējuši kādu sķrejam pa ielu un degošas ogles
bārstām strīpā nopakaļ, bet nodomājuši, ka tas kāds trak-

tiera cilvēks, tikai nosmējušies vien, ka bikses degot, un

ļāvuši tam skriet.

Jelgavā policija ar zagļiem neko daudz nepinās, un

krāmu tirgū valdīja žīdi, kas zagtas mantas prata pagla-
bāt, drusku pārtaisīt un pārdot tālāk.

Nekur tik kupls krāmu tirgus nebij kā toreiz Jelgavā.
Tā pamazām atbirza gabali no Augstkalnu godības.
Tādos apstākļos Arta atrada savu ģimeni, pārbraukusi

no Rīgas. Ko viņai bij iesākt? Naudas viņai bij vēl ne-

daudz. Aizdevumu studentam, kas to bij apdzēris, viņa
kaunējās atprasīt. Tas taču pats zināja, ka jāatdod.

Arī Asmins, caur kura starpniecību nauda bij gājusi,
to bij piemirsis. Viņš arī nepazina Augstkalnu apstākļus
un noturēja viņus kā nama īpašniekus par bagātiem.

Artai nekas cits neatlika kā pārdot savas rotas lietiņas,
ko bij ieguvusi kā dāvanas, lai vismaz Zigis un Smeldze

varētu turpināt skolu.

Sevišķi žēl viņai bij pārdot Zemzarīša dāvināto bril-

janta gredzenu, bet viņš jau to nebij ņēmis atpakaļ, kad

viņa to viņam bij devusi, tāpat kā viņš Artai nebij devis
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atpakaļ viņas vēstules. Viņš tās turēšot tik ilgi, kamēr

kādreiz dzīvē apprecēšoties. Ja tas nu nenotiktu, tad tās

palikšot arvien pie viņa.
Artai sirdī iekoda, ka viņš bij minējis par kādreizējo

apprecēšanos. It kā kaut kas zem pelniem atkal uzlies-

moja, bet tas vairs nedrīkstēja būt. Par tālu viņa jau bij

aizgājusi projām. Viņas ceļš gāja pāri mierīgai ģimenes
dzīvei.

Savai dienasgrāmatai viņa bij likusi moto:

Tik vētrā elpot, tik vētrā but!

Sirds sevī bezgala laimi jūti

Un tomēr arī viņa alka mīlas, un klusos brīžos viņai
ieskanējās kā salda meldiņa, bet, ak, viņa tad izjuta kā-

das dzejnieces vārdus:

Smiekli pārkliedza,
Troksnī izgaisa,
Nav vairs dzirdama

Salda meldija.

Gar viņas acīm slīdēja garām tēli. Kuvalovs? Ar to

viņa bij tikai rotaļājusies un nekad nebij ņēmusi nopietni,
tādēļ jau viņa to tik viegli bij atstājusi. Bermanis? Tas

mīlēja vairāk viņas mākslu un priekš tās bij upurus ne-

sis, ko viņš priekš viņas kā sievietes vien nekad nebūtu

darījis. Protams, ka viņa tam bez tā arī patika, bet viņš

jau bij pārdzīvojies vecpuisis, kas atrodas viņpus mīlas.

Un Zemzarītis? Tas viņā taisni bij mīlējis to vētraino sie-

vieti, kurā māksla ar sievietību nebij šķirama. Kad viņa

paņēma viņa gredzenu rokā, briljants tad mirdzēja pre-
tim kā sastingusi asara. Bet vīrietis jau neraud, vīrietis

viegli aizmirst — ko tur vēl domāt, pāri, visam pāri lai

mani zirgi skrej!
Un gredzens tika iezārkots žīdu juveliera plauktā.
Vai Jarmuts to zināja? Viņš to nedrīkstēja zināt, to

viņš būtu uzskatījis kā nodevību pret sevi.

Viņa taču bij uzsākusi meklēt jaunus ceļus, kas gāja
kopā ar Jarmutu.

Te pirmajā vietā nestāvēja mīla, bet ideja.
Bet Jarmuts viņu taču mīlēja kā sievieti, neizsakāmi

mīlēja, tomēr šī mīla bij divkosīga.
Jarmuts, viņu mīlēdams, gribēja viņu padarīt par

ko citu, viņas būtni samazināt. Tā apmēram, kā Fausts

mīlēja Grietiņu.
Viņš tai deva tūkstošiem mīļu vārdu, sauca to par saul-
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spīdīti, rožu kukainīti, mīļsirsniņu un nēsāja viņu uz ro-

kām. Bet Arta taču nebij nekāds spožs puteklītis, bet

zvaigznājs.
Viņš arī, kopš viņa bij atstājusi skatuvi, nekad nepra-

sīja pēc viņas mākslas, bet totiesu veda ar viņu politiskas
un filozofiskas sarunas, kas gan paplašināja viņas re-

dzes aploku, bet nesakrita ar viņas talantu.

Totiesu vairāk viņa pūlējās modināt viņā snaudošo ģē-
niju.

Viņa iegāja galīgi viņa pasaulē un domāja arvien, ka

viņa viņam iedos vispirms ticību uz sevi.

Katru pasākumu viņš tūdaļ atmeta kā nederīgu, un tas

viņam sāka atriebties. Viņa tad ar visu savu fantāziju to

iztēloja tik burvīgās krāsās viņam priekšā, ka viņš līdzi

sāka iedegties un uzņēma atkal iesākto darbu.

Kad dažreiz arī tas nelīdzēja, tad viņa sāka raudāt.

Tādās reizēs atmodās viņa mīkstā sirds, viņš paijāja un

skūpstīja viņu un aiz līdzjūtības vien solījās sākto darbu

turpināt.
Darbs auga un tapa, bet gan neviens nebūtu līdz ga-

lam izaudzis, kas nebūtu ticis aplaistīts ar viņas asarām.

Tagad Jarmuts Asmins bij galīgi pārvadājies ar māti

un māsu un ik dienas nāca pie viņas ar savu darbu un

domu izmaiņu.
Cik priecīgs viņš tad bij, kad darbs galu galā bij iz-

devies un Arta to bij slavējusi!
Līdzi laimīga tad bij arī pati Arta. Viņa garīgi tā bij

ar viņu sakusuši kopā, ka pati sevi sāka aizmirst.

Bet kādēj domāt par sevi! Vai viņa nebij tik stipra savu

«es» paglabāt, kad arī viss pār viņu pāri ietu kā viesulis,
kas tikai uzvanda smiltis. Cietā apakšzeme arvien paliek.

Viņa tikai tādēļ sabijās no Jarmuta mīlas, ka tā drau-

dēja viņu pārveidot. Tā nebij tāda, kas izaugusi vienā

brīdī, bet gan kurai jāaug pa gadu gadiem kā kādai go-
tiskai celtnei, gabalu pa gabaliņam, arvien augstāk un

augstāk, ar smailiem torņiem, kas sniedzas debesīs iekšā.

Un, ja nu vinu beidzot no augstākā torņa nogāztu, kas

tad?

Tādas nojautas krita kā sniegs vasarā uz viņas zaļām
galotnēm.

Viņa paņēma Zemzarīša vēstules un gribēja tās iznīci-

nāt, tāpat kā bij pārdevusi viņa gredzenu ar iesalušu bril-

janta asaru. Kam šo kāpuru līdzi vilkt, kad taurenītis

izraisījies no tā!
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Kopš Heraklīta atziņām mēs taču zinām, ka viss atjau-
nojas, viss ir garām un projām plūstošs un miesīgais un

piedzīvotais plūst līdzi — atjaunojas.
Bet kaut kāda ēna paliek vēl smadzeņu šūniņās — at-

miņa.

«Ak, niekus!» viņa iesaucās un vēstules gan neiznīci-

nāja, bet meta tās kādā atvilktnē pie veciem papīriem.
«Ej gulēt, vecais laiks! Es tev nesekošu! Man taču vai-

rāk nevajag kā noturēt sevī pašā līdzsvaru, tad viss, kas

bijis un būs, ir tikai lietas no ārpuses.

Un, ja man tāda līdzsvara vēl sevī nav, tad man tas

jāiegūst, tad jau, ja viss ap mani sabruktu, es zinātu, kur

no jauna jāiesāk.»
Jarmuts Asmins pa to laiku bij mājīgi ierīkojies un sa-

vus papīrus iesniedzis augstākai administrācijai, lai tiktu

apstiprināts par advokātu.

Senie pazīstami bij vai nu izklīduši, vai nomiruši.

Svešāks bij viņa mīļotais patrons Stērstu Andrejs, pie
kura viņš bija bijis par palīgu. Pēdējais piederēja tiesu

zinātnēs pie jauna ceļa lauzējiem un slavenajiem vīriem

savā zinātnē.

Trūka arī mazās, mīļās viņa meitiņas, kuru Jarmuts

bij uz klēpja šūpojis un nosaucis par «Zuku». Tā laikam

tagad bij iesākusi jau iet skolā, un vēlāk tai bij lemts kļūt

par dzejas zvaigzni.

Tagad Jelgavā ap Asminu pulcējās jauna draudze jeb
no jaunās visjaunākā, sociālistiski noskaņotā skolu jau-
natne, kuras pārstāve bij jau minētā Klarisa Eilerte līdz

ar Anastasiju Čiksti un Lati Veibeli. Viņas pulcēja ap

sevi atkal visjaunākās.
Puiku vadonis bij Fricis Vēsmanis, kas pārdzīvoja vi-

sus revolūcijas laikus kā nopietns līdzdarbonis un vēlāk

ieņēma dažus slavenus posteņus atbrīvotā Latvijā — ka

Saeimas priekšsēdētājs, kā sūtnis un, beidzot, kā senators.

Šī visa jaunā zelmene bij tā pūķu sēkla, no kuras iz-

auga dzelžaini vīri tāpat kā senā Grieķijā argonautu
teikā.

Tagad tie visi pulcējās ap Asminu kā jaunas, zaļas at-

vases ap staltu, izaugušu koku.

Viņi atšķīrās no lielākajiem Rīgā vēl ar to, ka starp

viņiem nevaldīja tas bohēmas tonis, bet dziļa nopietnība.
Viņi vēl ciešāk pieķērās nākotnes ideāliem un ticēja zvaig-
znēm.
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Protams, arī viņi bij gatavi uzņemties visas briesmas

un dēkas un lēkt pāri pār visiem bezdibeņiem.
Bieži vien tie pulcējās ap Asminu nopietnās pārrunās

un darinādami dažādus plānus, kas būtu vispirms jāiz-
ved.

Arī Arta gribēja ņemt dalību šinīs sapulcēs, bet te no-

tika viņai kāds smags piedzīvojums, kas to no tām attu-

rēja. Pat pār turienes slieksni viņa negribēja vairs celt

savu kāju.
Aiz pārpratuma viņa bij drusku agrāk ieradusies pie

Asminiem, kad viņš pats vēl nebija pārnācis. Asmina

mamma viņai uzbruka ar rupjiem vārdiem, ka tā viņas
dēliņu iepinusi savā tīklā un lai turpmāk vairs neiedro-
šinoties te rādīt savas acis.

Līdija stāvēja turpat un māti neapsauca.
Artai bij jāpiedzīvo vēl kauns, ka, ārā ejot, viņai nāca

pretim jaunieši, kas bij ielūgti.
Viņi jautāja viņai, vai esot jau pie Asminiem bijusi un

vai šie tik neesot aizkavējušies. Vai Asmins esot mājā?
Vai ilgi gaidījis?

Viņi gribēja viņu aizturēt, lai nākot vēl līdzi, bet Arta

atrāvās ar varu un teica, ka viņai esot kādas steidzīgas
darīšanas.

_

«Kas gan steidzīgāks varētu būt kā laikam līdzi steig-
ties uz nākotni?»

Vējš aiznesa vārdus projām, jo viņa jau bij labu ga-

baliņu gandrīz skriešus aizskrējusi.
Asaras viņai žņaudza rīkli un zem papēžiem dega kā

ogles. Vai viņai tādu kaunu bij piedzīvoti
Cieši viņa apņēmās no Asmina šķirties, jo tagad viņu

dvēseļu audi vēi nebij tik cieši saausti, ka tos nevarētu

raut pušu.

_Tiesa gan, ka liktenis viņus abus ārēji stūma kopā it

kā šaha figūras: viņa bij viņa dēļ izstumta no savas sa-

biedrības un spīdošā stāvokļa, un viņš atkal visvairāk vi-

ņas dēļ bij zaudējis savu stāvokli, kaut gan tur bij arī

citi motīvi.

Bij noticis, kā Garbovs jau iepriekš bij teicis._ Notikušas

bij Rīgā sapulces, kurās Asmins pat nebij aicināts. Stenka

bij tās sarīkojis savā dzīvoklī līdz ar bagātīgu galdu kā

dzīrēs.

Noticis bij arī, ka ārējas formas dēļ Asmins bij proto-
kolos atzīmēts kā sekretārs. Kā pārstāvis un visas lietas

vadītājs, protams, bij ievēlēts pats Stenka. Lielā puse
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draugu, kas toreiz vēl taisni nesaucās par «biedriem»,

pārgāja pie Stenkas. Ko tie lai arī citu būtu darījuši, As-

mins taču nekur vairs nereprezentējās. Reti draugi gan
vēl viņu atcerējās un brauca uz Jelgavu mudināt, lai viņš
taču rakstot pretim par nodarītām pārestībām, bet As-

mins uz to nebij pierunājams. Un kur lai viņš savu pret-
rakstu būtu ievietojis? «Jaunā Diena», viņa paša avīze,

taču tagad atradās Stenkas un Strēlnieka rokās, un tie

viņa pretrakstu nebūtu uzņēmuši un labākā gadījumā sa-

grozījuši. Pilsoņu avīzēs viņš arī nevarēja rakstīt, tās

viņš pats bij sīvi apkarojis. Atlika tikai pasivitāte un pri-
vātā dzīve klusībā un vientulībā.

Bet tagad sākās otrs dzīves posms, ieeja lielajā gara
valstībā, uz kurieni jau Arta viņam bij ceļu rādījusi. Bet

nu nāca vēl rūgtāks piemaisījums viņu abu rūgtajā kausā.

Asmins sāka brīnīties, kādēļ viņa pret viņu kļuvusi tik

vēsa un atturīga. Kādēļ viņa nenāca vairs viņa mājā?
Arta no sākuma to negribēja viņam sacīt. Tikai vēlāk,

kad viņš visai viņu pratināja, ar asarām atzinās, ka viņa
māte viņu taisni izraidījusi no mājas laukā, kad tā pie viņa

bij ieradusies, kaut arī tikai uz sapulci. Asmins neganti
noskaitās un solījās māti un māsu Līdiju nodot kādā

lauku pansijā, lai tiktu no viņu virsvaldības vaļā, bet Arta

lūdza, lai jel to nedara.

Atlika tikai tagad viņiem satikties pie Augstkalniem,
bet tur atkal radās savas nepatikšanas. Augstkalnu
mamma, kā jau visas mammas, sāka runāt par precībām
un uzskatīja Asminu jau kā līgavaini. Kad viņa Artai pa-

šai sāka par precībām iebilst, tad pēdējā par to sadusmo-

jās un atteica mātei, ka nemūžam vairs neprecēšoties.
Vai tad māte nezinot, cik nelaimīga bijusi viņas pirmā
laulība? Vai visai ģimenei caur to nav bijis jācieš un

jāatstāj savas lielās, dzimtās mājas ar visu iedzīvi.

«Par to tu tagad atkal vari visu iegūt un mums palī-
dzēt, ja tu appreci slavenu vīru un bagātu advokātu.»

«Ak, māmiņ, māmiņ!» Arta raudādama viņai apķērās
ap kaklu. «Ļauj man taču brīvībā padzīvot. Tu zini šīs

važas, jo tu pati esi astoņpadsmit gadu vecumā appre-
cēta. Kad apprecas, tad uz pavēli jāmīl, un bez brīvības

mīla mirst.»

«Bet ko ļaudis teiks, ka jauns vīrietis te vienmēr nāk

un tas tomēr tevi neprecē?»
«Lai ļaudis saka, ko grib, mēs abi negriežam uz to ne-

kādu vērību.»
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«Ak dievs, ak dievs!» māte nopūtas un noslaucīja asa-

ras. «Kas tur nu iznāks!»

«Un, ja arī es palieku gluži viena, māmiņ, arī tad tā

nav nekāda nelaime. Tu jau zini, ka no agras bērnības

esmu pratusi sajūsmināt vientulību, ka tā ar mani runāja
gan caur manām rotaļu lietiņām, gan skaņām un grāma-
tām. Esmu mācījusies kā pasakā putnu valodas un zvaig-
žņu alfabētu — vai ar to nav diezgan?»

«Es no visa tā nekā neprotu, pazīstu tikai savu sūru

mūžu. Arī es skolā parādīju ārkārtējas dāvanas, un tava

skaistā balss ir no manis mantota, bet mana māte, tava

vecmāte, agri nomira, tēvs tūdaļ apprecēja jaunu sievu,
un tā negribēja mani skolā laist. Mani, sešpadsmit gadus
vecu, tā nolika kalpones vietā, kaut gan tēvs bij lielsaim-

nieks, jo viņa mājas ar savām četrsimt pūrvietām un

mežu skaitījās par lielākām visā Zemgalē.»
«To jau tu man allaž esi stāstījusi, māmiņ.»

«Nevaru to nekad aizmirst.»

«Arī es neko nevaru aizmirst, māmiņ, ne laba, ne ļauna,
es tikai tavu līniju velku tālāk. Es stiprāk mīlu un stip-
rāk nīstu. Jūtās man it kā virmo daudzu ģenerāciju asi-

nis. Tikai manī ir kaut kāds svešs piemaisījums pienācis
klāt, kā to saukt, vai par sirsnību vai par nervu gļēvumu,
un es bīstos,» Arta domīgi turpināja, «es ļoti bīstos, ka

šis nevarīgais, maigais elements neņem dzīvē pār mani

pārsvaru un nenovelk mani lejā.»

«Vai tu atmini?» māte sacīja. «Ko kāds astrologs tev

teica? Kādas zvaigznes vadot tavu likteni?»

«Atminu gan: Jupiters un Skarpis.»
«Skarpis ir ļauna zvaigzne.»
«Nē jel, māt, viņš mani vada uz pretošanos. Skarpis

pretojas, kad dzīvē vairs nekur nav izejas. Viņu visi vajā
zemes ietērpā kā nāvīgu kustoni, bet viņš pat tad, kad vi-

ņam sakur liesmas visapkārt, dur savu dzeloņu pats savā

krūtī. Tā arī es darītu, māt.»

«Lai dievs tevi no tā pasarga, mana mīļā zvaigžņu mei-

tiņa, es par tevi lūdzu dievu ik vakaru.»

«Nebēdā, nebēdā, māmiņ, es esmu diezgan stipra, es

vēl ceļu caur dzīvi izlauzīšu.»

Ar to saruna starp māti un meitu beidzās, un pirmā iz-

gāja rīkoties virtuvē.

Rudens nāca arvien tuvāk, un tumsa žņaudza arvien

nežēlīgāk balto dienu savās melnās skavās. Saule gan
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atspīdēja pa pusdienām, bet vakaros migla kā čūska, līz-

dama ar slapjo vēderu, aptinās ap pasauli.
Kādā jaukā dienā Asmins ar Artu izbrauca uz jūrmalu.

Viņi gribēja apskatīt tās vietiņas, kur bija uzziedējusi
viņu brīnumpuķe — mīla. Viņi izkāpa Karlsbādes pie-
stātnē un klejoja pirms pa mežu. Koku lapas lēni lidoja
zemē kā birstošas asaras. Tās bij rudens ilgas pēc zie-

doņa. Pavedieni tiem stiepās visur ce]ā pretī kā meti no

nāves dieves austuves. Virs galvas raibā mudžeklī skrēja
gājputni. Neskanīgi ķērcošas bij viņu klaigas, un izmi-

suši tie sita spārnus. Viņiem taču bij jādodas pār tālo,
tālo jūru, kurā daudzi no viņiem iekrita, nesasnieguši
mērķi. Pat zālīte čabēja abiem gājējiem zem kājām kā

miroņnopūtas. Kur bij palicis viņas sulīgais, dzeltenīgais
zaļums? Pelēkos, sausos kumšķos tā bij kā pašas zemes

mātes nesukātā galviņa. Nebij vairs, kas viņu apkopj rī-

tos un vakaros ar saules zelta suseklīti.

«Kāpēc tik daudz skumju klāt visam daiļumam!» no-

pūtās Arta.

«Kāpēc tik daudz sāpju klāt visai mīlai!» atbildēja Jar-

muts, un viņu jautājumi griezās pret rudens vēju, kas

tiem atbildes nedeva.

Viens pulciņš gājputnu sekoja otram, bezdelīgas kā pir-
mās, tad dzērves, stārki. Pēdējie likās it kā aizvēlojušies,
varbūt tos kāds iemesls bij aizkavējis. Stārki tur savstar-

pīgi sapulces un spriež tiesu, un bieži vien vainīgo pat
noknābj.

«Kuri putni ir pirmie, kas nozūd?» prasīja Arta.

«Es domāju — lakstīgalas. Vismaz viņas ir pirmās, kas

beidz dziedāt.»

«Vai zini, es gribētu būt tāda lakstīgala, kas vēl ru-

denī dzied jeb īsti tad sāk dziedāt.»

«Rudens lakstīgala!» Jarmuts smējās. «Tādas nu reiz

nav. Veltīgs sapnis!»

Viņi klusēja un gāja tālāk.

Koki sāka tā savādi šalkt, it kā tie savā starpā saru-

nātos kā kaimiņi. Vecākās priedes ar zemu balsi un jau-
nākās ar augstāku. Un te arī rāpās zili melns negaisa
mākonis saulei pār muguru. Pērkons kaut kur ierūcās

savā kuplā bārdā. Spalgs zibens zilzaļos, sudrabotos plī-

vuros aši pārskrēja gājējiem pār galvu. Pērkons bij pa-
laidis savu meitu Vētru izdejoties, ka plīvuri plīsa. Ar

saviem zeltotiem papēžiem tā saspēra dažu labu koka

galotni un māju jumtu un mētāja uguns bumbas kā te-
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nišā. Mūsu gājēji bij meklējuši patvērumu zem kāda ka-

diķu vecīša, kas tos sargāja, izplētis pār viņiem savu

adatu kažociņu. Bet tikpat aši, kā nācis, negaiss atkal

pārgāja un nogriezās sānis.

Arta ar Jarmutu piecēlās, nopurināja drēbes un devās

uz jūru. Saule atkal parādījās, lai jo ašāk noietu. Viļņi

augsti un smagi vēlās kā krūts, kas cilājas pēc liela uz-

traukuma. Viļņu orķestrī zemās balsis skanēja kā vaidi

un nopūtas. Pēc nogrimušās saules vakara blāzma mā-

koņos sāka atrotināt visu savu krāsu spēli kā mainīgas
debešu dekorācijas. Viņi abi apsēdās kāpās un sekoja šai

parādībai.

«Cik tur fizioloģisku krāsu, staru lūzumu,» prātoja Jar-

muts, «ja es būtu dabas zinātnieks, es savestu formulā

caur skaitļiem un apzīmējumiem, un cēloņiem; arī laiks

un telpa jāņem vērā.»

«Jā, tu jau tad būtu īstais homo sapieris un gribētu
visu attiecināt un izprast caur cilvēka garu. Bet kur tad

paliek pēdējais jautājums, gars pats? Vai arī to jūs va-

rat aprēķināt ar cirķeļiem un iedalīt sistēmās?»

«Kāpēc tu arvien pretojies, kad es gribu pētīt un visu

zināt?»

«Tu zaudē caur to formas sajūtu,» atteica Arta, «un ne-

vari neko tad visumā aptvert, un tas tev kā dzejniekam
taču vajadzīgs.»

«Ja arī meklēdami mēs atsitamies kā pret sienu un sā-

kam par visu šaubīties un mums aptrūkst pat tālāk mūsu

pašu gribas, arī tās ir pēdas, iemītas ceļā uz lielumu. At-

slābums un celšanās — tie ir mūžīgie viļņi dzīvības jūrā.
Man paliek apziņa, ka mana sīkā eksistence ar savu cen-

šanos tomēr ir sēklas graudiņš lielajai piepildīšanai.»
«Labi arī tā,» Arta vairāk nepretojās, «mēs izejam

katrs no sava pola un sastopamies zenītā. Mēs daudzvei-

dīgi taču nedzīvojam šai dienai, bet mūžīgi jaunam.»
Bija jau palicis diezgan vēls, un bija jādomā par mā-

jam. Arī mēness jau ar savu maigo gaismu staigāja pa
koku galotnēm. Tālāk ejot, viņi ieraudzīja divas priedes,

augstākās uz visām kāpām. Vētra bij viņas gandrīz līdz

pusei nolauzusi. Jarmuts drusku apstājās un kaut ko at-

zīmēja savā piezīmju grāmatiņā.
Savādas skumjas viņus pārņēma, no jūras šķiroties.

Vai viņi paredzēja, ka šis vakars būs pēdējais, kur viņi
pie jūras satiksies, un ka pēc daudziem gadiem viņi atkal-

redzēsies citādā veidā?
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Mājās pārbraukuši, tie abi devās katrs uz savu pusi.
Pat vienā kupejā tie kopā nedrīkstēja sēdēt. Jāzog bij pat
īsie laimes brītiņi! Bet aizliegtie augļi jau ir saldi, tā ir

veca patiesība. Laime zied trejiem ziediem: īstenību, sap-

ņiem un atmiņām. Pirmais zieds ātri vīst, bet divi pārējie
paliek.

Arta zināja, ka bij izbaudījusi sēro skaistumu, — tā

bij atvadīšanās. Viņa rīkojās braukt uz ārzemēm.

Citādi notika ar Jarmutu. Pārbraucis viņš atrada priekšā
māsu Līdiju, kas bij stipri saslimusi. Ar savām kaulu sā-

pēm tā līdz šim bij turējusies kā varone, iedama dienas

gaitās, tikai klusās naktīs, kad citi saldi dusēja, tā klusu

kunkstēja, staipīdama slimos locekļus, kurus ģikts rāva

arvien stingrāk kopā.
Tagad tā bij nolikusies gultā uz necelšanos. Jarmuts

sēdēja pie viņas gultas un glāstīja viņas savilktos, izdē-

dējušos pirkstus. Cik daudz šie nabaga pirkstiņi bij strā-

dājuši! Neviens tos nebij skūpstījis, neviens mīlējis, un

nu tie gulēja klusu uz krūtīm, svinēdami jau iepriekš lielo

svētvakaru. Bet ne tik ātri sita atpestīšanas stunda. Vai-

rākkārt jau viņai tika nolaists tūskas ūdens no sirds. Ta-

gad tas bij pārņēmis visu viņas ķermeni un meklēja izeju

sāpīgos augoņos.
Jarmuts tagad arī naktīs pastāvīgi sēdēja pie viņas gul-

tas. Māte atmeta ar roku: «Ko nu es tur varu palīdzēt,
vecs cilvēks, kas pats nav tālu no kapa!»

Kādā naktī, kad Līdija jutās drusku vieglāki, viņa
brālim lūdza padot spalvu un tinti, un rakstāmo bloku.

Brāļa pussēdus piecelta, ar spilveniem aiz muguras, viņa
pūlējās uzrakstīt vēstuli. Gandrīz pie katra burta tai bija
jāapstājas un jāatpūšas. Viņai nāca prātā senie ābeces

laiki, kad tā bij sākusi tikko burtus vilkt. Arī tā bij ābece,
tikai no otra gala.

Ko viņa rakstīja ar tādām pūlēm? Viena vēstule bij
māsai Teai uz Franciju, un tā otra — tā bij tāda ap-
skaidrota pašpārvēršanās — tā otrā vēstule bij adresēta

Artai. Daža asara tur krita virsū no rietošām acu saulī-

tēm. Viņa lūdza Artai piedošanu, ka pret to izturējusies
tik auksti un noraidoši, lūdza arī par māti — neņemt vi-

ņai neko ļaunā — tā tagad paliekot viena.

Viņas pēdējais vārds bij, ka tā nododot savu karsti mī-

ļoto brāli Artas rokās. Jarmutam šī vēstule otrā rītā bij

jānones Artai. Kad nakti Līdija bija aizgājusi lielajā

mierā, Arta vēstuli saņēma, viņa gauži raudāja. Ko lai
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viņa būtu ņēmusi ļaunā! Māte un māsa taču gribēja Jar-

mutam vislabāko, un Arta bij aizstājusies viņām priekšā
kā ēnots koks saulītei.

Jarmuts ātri steidzās uz mājām, jo, tikko Līdija bij
iezārkota un ar kaimiņu palīdzību apģērbta un nolikta

istabas vidū, viņš steidzās sapirkt puķes un apklāja pār

viņu, kas dzīvē bij tikai gājusi caur ērkšķiem. Arī no Ar-

tas atnāca sūtīts liels rožu pušķis, viņa pati solījās atnākt

rītu, jo negribēja traucēt atvadīšanos no mirējas mātei

un brālim.

Jarmuts tūdaļ nolaida telegrammu māsai uz Franciju
un citiem radiem. Kamēr visiem būs iespējams ierasties,
zārku nolēma novietot Jāņa kapu velvē.

Skaista izskatījās nomirusē, kas nu bij pārkāpusi dzīves

akmeņaino kalnu. Seja neizrādīja vairs nekādas sāpju
zīmes un smaidīja kā atjaunota. Sveces, visapkārt iedeg-

tas, to spilgti apgaismoja. Māte raudāja, bet ne visai, Lī-

dija taču nebija bijusi viņas mīļotā meita, ātri viņa arī

aizgāja uz dusu, atstādama dēlu vienu pašu pie līķa vā-

ķēšanas.
Tur nu sēdēja Jarmuts viens pats, un, noraugoties Li-

dijā, viņam slīdēja garām visa pārdzīvotā jaunība kā

ainas uz kino lentas.

Nāve cilvēkus vairāk tuvina nekā dzīve. Viņa ir vis-

augstākā tiesa virs zemes, un cilvēks pats sev visstin-

grākais prokurors. Viņš apsūdz sevi par vissīkāko sīkumu,
uzmeklē un velk pie gaismas katru jūtu un noprasa: «Vai
tu esi diezgan labs bijis, vai nevarēji but labāks? Un, ja
tu Jauns bijis, — cik briesmīgi! — tu to nekad nespēj
vērst par labu! Nekad!» Šausmīgs ir šis spriedums, kur

nogrieztas kā ar nazi visas iespējamības. Bet, ja aizgā-
jējs bijis pret tevi ļauns, ak, cik tas maz krīt svarā, ka

tu visu piedotu, aizmirstu! Cik liela ir cilvēka sirds, cik

liela mīla pret naidu — īstās dzīves vērtības rāda tikai

nave. Cilvēki nezina, ka viņos slēpjas daudz vairāk laba

nekā_ ļauna, tikai lieli pārdzīvojumi viņiem pašiem spēj
noslēpumu atsegt.

Vislielākais piedzīvojums ir nāve. Kā karsta strāva no

sirds dibeniem spiedās Jarmutā uz augšu. Ko palīdzēja
visas atziņas, visi vērtējumi, kad tie atdūrās pret cieto

«nekad»?

Vai tad varēja vēl ko grozīt? Vēl ko cerēt? Kas ir ne-

kad? Kas ir nekas? Cilvēka smadzenes nav spējīgas to

iedomāties. Mēs iedomājamies šo neko vai nebūtību, kurā
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ieejam pēc nāves, kā lielu tumsību pretstatā pret gaismu.
Ar savu saprātu mēs kā ar mazu kalnrača lampiņu gri-
bam iespiesties un caurskatīt šo bezgala tumsību. Bet, jo
vairāk attīstīts mūsu prāts, jo vairāk tas liedzas iedomā-

ties nebūtību. Kas savas robežas ir atzinis, tas jau viņas

pārkāpis. Dzīvībai par nāvi ir stiprāka vara. Pārveidoša-

nās un mūžīga atjaunošanās arvien jaunās formās.

Cik pārveidojumu jau mēs neesam piedzīvojuši, kopš
mēs esam dzimuši un kopš atmodās mūsu apziņai Vai

mēs paši vairs sevi pazīstam, kas agrāk bijām? Mūsu

būtne pastāv vairāk no ārpuses klāt nākušām sastāvda-

ļām nekā no mums pašiem. Ja nu mums bij iespējams
mūsu garu un tagadējo apziņu iegūt no Visuma avotiem,

kādēļ mums lai nebūtu iespējams tādā pat ceļā iegūt
augstāku apziņu?

Sveces jau bija nodegušas, un vēl daži galiņi dziestot

plīvoja, kad Jarmuts uzrāvās no savām pārdomām. Ne-

gulējis, stingām acīm viņš sāka rīkoties, lai līķi pārvietotu
uz kapliču, kamēr pārbrauks Tea.

Agri atnāca arī Arta, un līdz ar viņu ieplūda istabā

jauns dzīvības svaigums.
Viņu abu dzīvības gaita bija ņēmusi citu kursu: viņi

nu saderēja kopā, jo mirēja viņus bija savedusi kopā kā

mistiskā laulībā. Arī Jarmuta māte bij dziļi sagrauzta un

vairs tik ļauni neskatījās, kad Arta bij atnākusi. Viņa
zem sevis kunkstēja: «Vīriņu apraku Vitebskā, meitiņa jā-

aprok Jelgavā, diezin kur manus kauliņus bedīs. Kas nu mani

mierinās un būs ap mani!» Jarmuta māte tiešām pēc vīra

nāves bija tā garīgi, kā arī miesīgi sabrukusi, ka, pēc
Jarmuta paša nostāstiem, viņa dzīvoja tikai pusi dzīves.

Sevišķi garīgi viņa bija daudz zaudējusi.
Arta piegāja viņai klāt un, neko nebēdādama par at-

raidīšanu, apķērās viņai ap kaklu un sacīja:
«Neļaunojaties nu, māmiņ, es jums visur palīdzēšu, ja

vien gribēsat.» Bet Jarmuta māte, it kā nesajuzdama Ar-

tas tuvumu, kunkuroja tālāk: «Kaut tikai nu atbrauktu

ātrāk mana mīļā Tea, tā nu man vienīgā meitiņa.»
Kad zārks bij līķu velvē noguldīts uz Jāņa baznīcas

kapiem, iestājās atkal klusums.

Arta ik dienas atnāca pārrunāt par bēru vajadzībām
un aplūkot māti. Līdija bija vēlējusies, lai viņu pavadītu
mācītājs Reinhards, latviešu draudzes gans, kas vispār
bija populārs un ļaužu iemīļots. Viņš arī Līdiju pēdējās
dienās bija apmeklējis.



Kamēr bija iestājies klusais laiks, gaidot Tev, māte

vāca kopā visas Lidijas rotas lietas, lai tās atdotu jau-
nākai meitai. Lidijai, kā jau dižbajāra meitai, bija daudz

zelta lietu: gredzeni, aproces, brošas un smagas zelta ķē-
des, ka no visām tām jau varēja iztaisīt kapitālu. Ve-

cais Asmins nekur nebij taupījis naudu, kur varēja repre-
zentēties.

Pa tam atnāca arī gaidītā telegramma no Francijas,
bet gluži citāda satura, nekā Jarmuts ar māti bija gaidī-
juši. Tea paziņoja, ka nekādā ziņā nevarot pārbraukt, esot

nupat eksāmeni priekšā un jābeidzot kurss. Norunāts arī

esot ar Stenku turpat ārzemēs salaulāties visā klusībā,

jo pēdējam citādi neesot vaļas, pēc tam viņi abi pār-
braukšot.

Nepatīkama un skumja bija šī ziņa, sevišķi mātei pēc
tik lielas gaidīšanas, bet pēdējai tur arī bij savs prieks,
ka nu viņas Tea apprecas ar tik bagātu un cienītu vīru

kā Stenku. Arī viņa apmierinājās par Līdijas nāvi un

sāka domāt vairāk par kāzām nekā par bērēm. Vēl tikai

jāpārlaiž bēdīgā reize, Līdija jāgulda zemītē, un tad varēs

gatavoties uz citām viesībām.
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I

Mana dzīve

Autobiogrāfija

1

Mana pirmā audzināšana un skolas gaita jau pazīstama visos

psiholoģiskos sīkumos no manas «Zilās debes s» un «Zella mā-

koņiem». Atliek tikai vēl lielās līnijās turpināt manu tālāko dzī-

ves risinājumu. Bet, pirms tālāk eju, man atliek pāri vēl no mana

pirmlaika kāda īsa piezīme, kura tomēr no liela svara priekš mana

rakstura. No dabas esmu dzimusi jautra, pat nebēdīga, bet pirmie

apstākli bij priekš manis tik smagi, ka tie darīja mani par pesimisti

Vispirms jau lielā vientulība, par kuru minēju un kas katram bērnam

būtu nevēlama, un vēl vairāk tas, ka mani vecāki dzīvoja asā nesa-

skaņā. Nezinu iemeslus, kā tā cēlusies, jo māte bij precējusies astoņ-

padsmit gadu vecumā un es viņai piedzimu kā pirmais bērns tikai

viņas trīsdesmitajā gadā. Gandrīz ik dienas es redzēju mātes asaras

un tēva apātisko būti. Viņš visu dienu varēja nogulēt gultā un nekā

nedarīt — kā tikai smēķēt, lai panīkst visa lielā saimniecība. Bez

tam viņš arī bij stiprs alkoholiķis un, cik tagad saprotu, arī neira-

stēniķis. Notika dažādas lietas, un bieži bij runa par šķiršanos, bet

tolaiku šķirties bij gandrīz neiespējami, un tad arī sievietes visu

panesa. Māte runāja arī par aiziešanu prom no mājas, ja tikai ma-

nis nebūtu, un tas mani kā bērnu bieži pavedināja uz domām, vai tik

nedarīt sev galu, lai mātei būtu atvieglojums, bet, kad viņa sacīja,
ka es viņas vienīgais prieks, tad es neko par savu nodomu nesacīju

un raudāju tikai viņai līdzi. TādēJ manī ir attīstījusies ļoti pretrunīga

divdabība, kas atspoguļojas visā manā turpmākā dzīvē, un man tas

pats jāsaka kā Rainim: «Otrreiz es vairs to negribētu dzīvot, bries-

mīga ir dzīve.» Zēl man gan arī bij tētiņa, bet es tik daudz redzēju,
ka tie abi tik maz saderēja kopā kā uguns un ūdens. Mana māte

esot jaunībā bijusi ārkārtīga skaistule, un man žēl, ka man nav no

viņas ziedu laika nevienas pašas ģīmetnes. Tēvs par to arī esot bijis

loti greizsirdīgs, un var būt, ka tādēļ izaudzis konflikts.
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Tālāk par to minēt neturu par vajadzīgu, bet tas ir iemesls, kādēļ

tumšs mākonis arvien ir gulējis pie manas dzīves apvāršņa.
Mana iedzimtā jautrā un aktīvā daba arī ir tā, kas man devusi

spēku cīnīties pret visām dzīves grūtībām, kur patiešām vajadzēja ār-

kārtējas drosmes. Esmu arī salasījusi pēdējo saules stariņu, cik vien

no mākoņiem varēja izlauzties, un tādēļ es arī savos darbos parādos
kā gaiša, saulaina un maiga, bet dziļi iekšā slēpās dzēlīgas, neapzi-

nīgas skumjas.
Bet atgriežos pie savas dzīves laimīgākiem laikiem, un tie bij mani

skolas laiki, jo tie atvēra man jaunu pasauli un mani attālināja no

māju iespaidiem. Tāpēc man arī nebij nekāda prieka braukt brīvdie-

nās uz mājām, kaut arī ar vislabāko skolas liecību.

Skola man nedarīja nekādas grūtības. Mācīšanās bij mans lielā-

kais prieks, un māju dzīvē es vislaimīgāk jutos pie vecajiem Janso-

niem. Tie mani abi ļoti mīlēja, un viņu meitiņa Ella, tikpat veca kā

es, bij mana vienīgā draudzene, Skolā mēs abas kā mazākās arvien

turējāmies kopā, un Dorotejas skola sastāvēja gandrīz no lielām

meitām vien, kuras mūs maz ievēroja. Zēl tikai, ka Ella bij dilonīga

un tai vesels gads bij jāpaliek mājās. Mēs tad arī vairs nevarējām
izdarīt tādas nebēdības kā Makss un Morics, jo manam nabaga bied-

ram bija jāsaudzējas.
Skolā, vientulei paliekot, manis pieņēmās kāda liela skolniece, Gei-

nerte, un bij pret mani tik laba, ka es nekad to nevaru aizmirst.

Būtu nu atkal jauki un labi bijis, ja mana māsīca Doriņa Ginter

nebūtu iedomājusies, ka pie Jansoniem nez kādēļ atkal slikti un ka

jāpāriet uz citu dzīvokli. Es nepratu mātei lūgties, lai mani atstāj

pie Jansoniem, jo tā būtu izsaukusi starp radiem naidu, un tā arī

Doriņas griba notika.

Viņa noīrēja atkal istabiņu Pasta ielā pie galdniekiem Eplē, un

nu mums pašām atkal bij sev jāgatavo ēdiens.

Atkārtojās tas pats kā pirmoreiz ar istabiņu un pašu ēdienu, un

iznākums bij tas pats, ka man bij jābadojas, un produkti pie tam

manā lādītē samaitājās. Es dabūju atkal dzelteno slimību un vēlāk

acu iekaisumu, tā ka man atkal uz laiku bij jāizstājas no skolas.

Kad pēc kāda pusgada atkal iestājos skolā, man bij stipri jāsaņe-

mas, lai nokavēto izmācītos un tiktu vēl citām priekšā.
Mans dzīves dzenols toreiz bij godkārība arvien būt pirmajai, un

tā arī bij, kas mani uzturēja virs ūdens.

Atbraukušai pie māsīcas, man radās atkal jaunas nepatikšanas.

Viņa gāja ar skaistu cepuri un vispār kā jau liela meita, bet man bij
māte nopirkusi kā mazam bērnam melnu zīda kapšonu un mētelīti

ar krāgu.

Māsīca bij atkal jaunā priekšmetā iemīlējusies, un es ar savu ap-

ģērbu — kur es drīkstēju rādīties un kur nu vēl iemīlētiesl
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Pie tam es vēl biju atradusi māsīcai kādu burtnīcu, kuru viņa no

manis slēpa. Tā bij pilna ar mīlas dzejojiem, un, cik atminos, ātrumā

dabūtais izlasīt bij dzejolis par kādu bālu meitiņu ar saplosītu vai-

ņagu, kuru mīļākais atstājis.

Es tik skaisti iedomājos, ka es varētu būt tā bālā meitiņa ar sa-

plosīto vaiņagu, bet kas to dosi Ne man bij saplosīts vaiņags galvā,
bet bērna kapšons, ne arī kāds mīļākais, kas mani būtu varējis atstāt.

Mīlu es citādi nemaz nevarēju iedomāties kā tikai nelaimīgu.
Un tad vēl tāds pantiņš vāciski:

«Kein Feuer, keine Kohle

Kann brennen so heiS,
Wie heimliche Liebe,

Von der niemand was weiß.»

Ak, tavu jaukumu! Tādus pantus es arī mēģināšu taisīt un tādu

pat mīlu just.
Māsīca drīz pēc tam tika iesvētīta un galīgi aizbrauca dzīvot uz

laukiem. Es nu paliku viena un būtu gājusi atpakaļ pie vecajiem

Jansoniem, bet tie bij tikuši apvainoti un mani vairs neņēma.
Es iekārtojos pie kādas madāmas Hildebrand, kur man arī gāja

ļoti labi. Viņai bij divas skaistas meitas, Alīse un Lūcija. Jauki brīži

bij noklausīties Alīsi, kura ļoti skaisti dziedāja un klavieres spēlēj.i.

Ar jaunāko, Lūciju, mēs bijām gandrīz vienā vecumā un arī labi

draugi. Ar Jansonu Ellu es tomēr satikos skolā, un mūsu draudzība

turpinājās.
Nāca tomēr atkal apstāklis, kas mūs šķīra tikpat no pirmās, kā

otrās draudzenes un arī no iemīļotām pansijām.

Nezin, kas mātei bija iepūtis, ka Dorotejas skola esot prasta, ka

tur nekā laba nevarot mācīties un ka man visādā ziņā jāpārejot uz

ģimnāziju Pasta ielā 25.

Es gan vēl Dorotejas skolu gluži nebiju beigusi, bet tas nekrita

svarā, jo iestāšanās eksāmens ar diezgan plašu programmu bij tā

kā tā jāliek.

Ko nu darīt! Jāklausa vien bij, un mācības es cerēju samācīties pa

vasaras mēnešiem. Atceros, ka caurām dienām sēdēju uz akmens

klēts priekšā, kur senāk biju rotaļājusies un kā ragana sapnī brau-

kusi gaisā. Es arī visu paspēju izmācīties un noliku spoži iestāšanās

eksāmenu. Es biju toreiz nepilnus trīspadsmit gadus, un mani gan-

drīz negribēja uzņemt, jo es biju pārlēkusi veselu klasi, bet māte at-

veda labus kukuļus, un mani ieņēma.

Bet nu sākās mana nelaime. Skolā bij meitas no labākām vācu

ģimenēm, un viņas pret mani kā pret zemnieci un svešnieci bij vē-

sas un atturīgas. Dažas arī jau koķetēja ar skolotājiem, ko es ne-
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pratu, un tas mani sarūgtināja, Atceros tikai, ka viens vācu virssko-

lotājs Kl. mani šad un tad priekšistabā paraustīja aiz garajām bizēm,

un par to es viņā iemīlējos. Es uzlasīju kādu viņa degošu papirosa

galiņu un slēpu sev pie krūts, lai iznāktu pēc dzejoja:

«Kein Feuer, keine Kohle

Kann brennen so heiß...»

Bet papiross mani tā sadedzināja, ka es izmetu viņu laukā. Es

meklēju citādu mīlas remdējumu un nogāju ikdienas promenādē pa-

skatīties uz viņa logiem. Tā bij mana pirmā romantika. Vēlāk, cik at-

ceros, es viņam rakstīju vēstuli ar latīņu citātiem — «jūda alea est».

Uz to viņa atbilde bij, ka viņš dzīvi uzskatot pārāk nopietni un ne-

varot samaitāt tādu jaunu skuķi, savu skolnieci. Es par to ļoti dus«

mojos un raudāju, bet brūces drīz sadzija.

Vēl pāra raksturīgu piemēru no tās skolas man jāmin, kas da-

rīja uz mani lespaidu. Ik rītus nāca kāds vācu mācītājs Zēzemanis

turēt rīta pātarus. Tad visi sapulcējās galvenajā zālē un dziedāja

dziesmas, Zēzemanim uz klavierēm pavadot. Pēdējais bij arvien tik

eleganti apģērbies kā kavalieris un koptiem, gariem nagiem. Tie tā

brikšķēja un knaukšķēja viņam spēlējam, ka es nevarēju to paciest.

Viņš arī klasē pasniedza reliģijas stundas, un, kad es biju pēdējā

klasē, viņš ļoti plaši izņēma baznīcas vēsturi. Un, kad viņš, savas

baltās, elegantās rokas berzēdams un rotaļādamies, teica: «Baznīcai

jātop aplietai ar mocekļu asinīm,» — tad es līdz asarām sāku viņu

nīst un vienaldzīga man tapa reliģija, kuru senāk ar lielu sirsnību

biju mācījusies. Viņa mīlulis bij baznīctēvs Kirils, un tāds viņš pats
arī bija. Es viņa attēlu esmu uzglabājusi atmiņā kādai lugai, kura

man jau sen padomā,

2

Pāreja no zemnieciskās Dorotejas pamatskolas uz pilsonisko vācu

vidusskolu Pasta ielā N$ 25 bija lūzums manā dzīvē.

Es biju radusi vaļīgi un rotaļīgi saieties ar visām skolas meite-

nēm kā ar māju bērniem, un te stingra atturība un norobežošanās

kā slēgtās rindās. Vācu lieltirgoņu un dažas muižnieku meitas ne-

gribēja ar zemnieci draudzēties un es ar viņām arī nē. Kad starp-

stundās tās pa pāriem gāja pagalmā pastaigāties, es sāku atturēties

un beidzot paliku pavisam klasē.

Pastaigāšanās notika zem klases dāmas uzraudzības. Tā bija ļoti

vecmodīga vācu freilene, it kā iznākusi nupat no Noasa šķirsta.
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Jo vairāk es attālinājos no ārpasaules, jo lielāka izvirzījās man

acu priekšā mana gara pasaule. Viens no mācību priekšmetiem bij
romiešu vēsture. Jau priekš tam, kā jau tiku minējusi, mani bij sais-

tījusi grieķu mitoloģija ar saviem mītiskajiem varoņiem un dieviem

un brīnišķīgajām teikām, bet tā bija tikai skaists sapņojums, kas uz-

nira kā parādība un atkal gaisa zelta tvaikos un Olimpa zilā miglājā.

Romiešu vēsturē varoņi bij turpretim gluži reāli: Cēzars un jau
senāk Aleksandrs Lielais bij visu pasauli sakustinājuši kā vētra jūras

gultni. Pirmajam bij mazā Grieķija bijusi par šauru, un tas meklē-

dams gāja pāri apdzīvotās cilvēces robežām līdz neziņas tuksnešiem,

otrais nometa lepnajai Romai pie kājām pasaules valdību. Vai tādi

gari varēja iet caur cilvēces vēsturi, neatstājuši savas neizdzēšamas

pēdas? Vai no viņu lielajiem uguņiem neiekrita kaut pa dzirkstiņai
katra krūtī un neiededzināja tur nemitīgu dziņu pēc ideāliem, pēc

sevis un visas dzīves plūstošas atjaunotnes un mūžīga progresa?
Lai arī mana ārpuse bij tumša, mani lielie ilgu uguņi dega. Bet

ne tikai šīs lielās individuālās parādības vien mani sajūsmināja un

aizrāva, reizē manī arī pamodās sociālas jūtas un dzija jo dziļa līdz-

jūtība ar vergiem un apspiestiem, kad iepazinos ar Spartaku un

vergu cīņām. Cik karstu asaru es toreiz neraudāju, kas nekad nav

nosusušas arī vēlākos laikos.

Senajai vēsturei sekoja viduslaiki, un te nu diemžēl mani augstie

jūtu viļņi plaka un iztecēja smiltājā: nograuta tika antika, dievišķā

kultūra, barbari nopostīja statujas, apklusa teikas un dziesmas, at-

stāja dievi zilo Olimpu, un viņiem sekoja tukši, neauglīgi gadi alek-

sandriskā laikmetā, un kultūrai bij jāsākas atkal no ābeces.

Man likās, it kā personīgi arī manī tiktu kas nopostīts, un man

vairs nemaz negribējās mācīties.

Tad tie viduslaikil Beidzot vēl, kad bij jāuzskaita no galvas visa

Hohenštaufu hronika ar visādiem Ludvigiem svētajiem un Pipiniem

mazajiem, tā jau bija īsta gara nokaušana. Man gan reiz bij laba

atmiņa, bet, kad man bij jāatmin visi skaitļi un vārdi, tad visas

smadzeņu šūniņas streikoja, it kā ar vasku aizdarītas. Citādi es lab-

prāt mācījos no galvas, ja tikai vien priekšmets man bija mīļš; galvā

paturot, man tas vairs nebij sauss materiāls, bet es tanī dzīvoju līdzi

ar jūtām un fantāziju.

Pie vēstures banalizēšanas savu tiesu bija arī vainīgs skolotājs,

kas to pasniedza. Tas bija mazs vīriņš ar linu gaišiem, strupiem

matiem un mazu ķīļa bārdiņu, viņš runāja ātri un vienmuļīgi, bez

kaut kādiem jūtu akcentiem un personīgās krāsas. Sevišķi uzkrītošs

bija viņa šaudīgais skatiens, kas skraidīja apkārt, novērodams katru

skolnieci un it kā ko sevišķu pie tās meklēdams. Es pret šo skatienu

sajutu savādu antipātiju, un man no tā bija gandrīz bailes.

Daudz gadu vēlāk es arī dabūju šo noslēpumu zināt. Zināmais



252

vjrsskolotājs bij apprecējis kādu no manām līdzskolniecēm, baņķiera
meitu, un viņu laulība bij bijusi ļoti nelaimīga, un tie drīz izšķīrās.

Lai nu kā, interese priekš vēstures manī bij izdzisusi jeb, labāk

sakot, tikusi laupīta, un līdz ar to viens ideāls bij kritis, kamēr daudz

vēlāk tas atkal uzcēlās, iepazīstoties ar Raini,

Ari cits viss, ko man meiteņu augstākā skola varēja dot, — tā

nebij dzīvības maize, dzīvības vārdi, tās nebij dzīvības vērtības!

Citos priekšmetos, kā, piemēram, ģeogrāfijā, bij tik daudz vārdu

un nosaukumu jāzina no upēm, pilsētām, zemēm, kalniem, ka nemaz

netika pie būtības pašas. Neviens gaisa kuģis neskrien tik ātri pār

visām zemēm un jūrām pāri kā mūsu toreizējās galvas mācības! Un

es tik labprāt būtu savā fantāzijā startējusi uz Himalaja augstumiem

pie ērgļu lizdām un pakavējusies Sirasas rožu dārzos.

Dabas zinātnes mācījāmies gandrīz teorētiski vien, bez praktis-

kiem mēģinājumiem. Ko līdzēja zināt, cik nagu bija kādam kustonim

vai putnam, kad mēs pašus dzīvniekus nekad neredzējām.

Tāpat ari ar stādiem un augiem! Ne reizi mēs neizgājām vasarā

pa laukiem no dzīvās dabas tos pašas vākt kopā.

Ar fizikāliem eksperimentiem mums neveicās labāk, Reiz gan ve-

cais Krīgers — tā sauca dabas zinātņu skolotāju — izdarīja ekspe-

rimentu, bet pie tam tā apdedzināja savu garo bārdu, ka otrreiz vairs

1o neatkārtoja un paskaidroja, ka skola nedod eksperimentiem vajadzī-

gos materiālus. Ar to tad pietika šinī nozarē.

Matemātika jau ne tik nedeva nekā skatāma, ne krāsu, ne skaņu,

ne spilgtuma, viss bij tur tik skaidrs, tik eksakts un — ar tik no-

spraustām robežāml

Bet es taču tiecos visur pāri pār robežām, pēc tumšā, pēc neizpē-

tītā, pēc apslēptām gara bagātībām.

Kā aicinājums no tāles, kā mirdzošs vilinājums māja man tēlos

un skaņās pēc neizbaudītas laimes, neizbaudītām sāpēm, mana dvē-

sele bij dzija un tumša kā aka, kuras dibens tumsā mirdzēja, it kā

saules meita tur būtu mazgājusi savas zelta kannas.

Vajadzēja atkal meklēt kaut ko vietā, kaut ko augstāku, pie kā

varētu pieturēties, pacelties, jo ar ikdienas vienmulīgo gaitu es ne-

kad nevarēju apmierināties, mana dvēseles puķe būtu sākusi vīst bez

jaunas saules.

Un es tādu atradu. Blakām skolas grāmatām bij taču atrodamas

arī vēl citas un citādas, un mans atradums bij vecā Indriķa Alunāna

lasāmā bibliotēka Lielajā ielā Ne 21. Tur pēc kataloga varēja izvēlē-

ties grāmatas, kādas vien tik par lētu abonementa maksu varēja da-

būt, jo pirkšanai man naudas nebij.

Pati izvēlēties es nepratu, un vecais Alunāns ieteica man pasa-

kas kā manam vecumam piemērotas. Lasīju arī sākot pasakas un

indiāņu stāstiņus, bet drīz vien ar to man nepietika, man nāca rokā
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Ebersa romāni par Ēģipti. Tā jau bija vesela kultūras pasaule ar sa-

viem brīnumiem un savdabību. Šie tūkstošgadējie faraoni, bezgalīgas

piramīdas, tās jau bija dzīvība, kas pārkāpusi nāves slieksni un iegā-

jusi nemirstībā!

Un vēl uz šī lieliskā fona norisinājās burvīgi mīlas pārdzīvojumi

ar saldiem priekiem un dzijām ciešanām. Tie visi saviļņoja un sa-

tricināja manas jūtas kā vētra ūdens līmeni!

Romāni, kā «Uarda», «Ēģiptes karaļmeita», «Per aspera», «Mā-

sas» un citi, bija man īsta vēstures un cilvēces galerija.
Pie tam es skolas mācības nebūt nenokavēju. Es mācījos aiz pie-

nākuma un aiz dziņas citām skolniecēm tikt priekšā. Un to es ari

panācu: ja viņām nebija līdzdalības ar mani, tad es viņām liku sa-

just savu pārākumu, un tad arī daža laba no viņām sāka man tuvo-

ties, tikai man tas tagad bij viena alga.

Tāpat arī man vienalga bija, vai mācību priekšmeti tagad bij snusi

vai kaut cik interesanti, es jau garīgi biju tiem pāraugusi.
Lai starpstundās negarlaikotos, es sāku paņemt literatūru ffdzi

uz skolu un lasīju, kamēr citas pastaigājās un jautri čaloja, Tagad

gan viņas arī mani uzaicināja savā pulkā, bet es atsacījos.

Reiz mani sirmais skolotājs Krīgers notvēra pie lasīšanas stundā

un vilka ārā atšķirtu grāmatu, kura slēpās puspavilktā atvilktnē, tā

bija Ebersa «Homo sum». Viņš to pašķirstīja, labi apskatīja un teica:

«Tas ir brangi, ka tādas grāmatas lasāt! Bet vai neesat par jaunu?
Vai saprotat, ko lasāt?» Es droši protestēju, it kā tādas šaubas jau

būtu apvainojums.

«Vai varat arī mācībām sekot? Bet to jau es zinu!» viņš pats sev

atbildēja.
Nu tik es jutos īsti droša, kad jau pats skolotājs manu lasīšanu

sankcionēja, un nu tik ar pilnām burām lielajā jūrā!

Lasīju visu, kas tik vien bija dabūjams. Protams, ka tur bij ari

daudz sēnalu literatūras, bet, ja atradās kāds grauds, tad tas arī

bij kā zelta grauds vai arī kā dārgakmens no faraonu slēptajām ba-

gātībām.

Tāds atradums bij priekš manis, kad ieguvu Spīlhāgena sociālos

romānus «Slēgtās rindās» («In Reih und Glied»), «Vētras plūdi*,
«Āmurs un lakts» un «Problemātiskās dabas».

Šinīs romānos norisinājās Vācijas revolūcija no 48. gada Kdz vē-

lākam laikam, un personas, kas tur tika tēlotas ar visiem notikumiem,

bij tā laika izcili vadoņi un darbinieki.

Te vairs nebij literatūra vien, tas jau bij vesels pārdzīvojums,

pilns karsti pukstošas dzīvības, ar izlietām asinīm brīvības cīņā

priekš augstākiem cilvēces ideāliem, ar asinīm, kuras gadu simteņu

sausās smiltīs nekad nevar izžūt un katrā jaunā, uzņēmīgā krūtī aiz-

degsies atkal un atkal.
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Manas sociālās jūtas jau bija tikušas modinātas skolā caur Spar-
taku un vergu cīņām, bet straujā, uz priekšu skrejošā dzīves tempā

tās bija it kā nobālušas un pie malas nobīdītas, bet te tās no jauna

atdzīvojās.
Tā nebij vairs tāla, izciesta pagātne, bet te jau bij īstenības krāsas

pilna tuvākā pagātne, gandrīz tagadne, un te es varēju līdzi dzīvot

Protams, ka īstenība nedeva toreiz nekādas izdevības, kur uzbu-

dinātas jūtas būtu varējušas atraisīties darbībā, un tās nogulās kā

padibeņi dvēselē, lai vēlākos laikos varētu kādreiz uzliesmot no

jauna.

Jelgavas Latviešu biedrībā gan toreiz norisinājušās sadursmes

starp liberālām un konservatīvām partijām un lielu lomu spēlējis

Māters, bet skolas bērni nedrīkstēja ņemt dalību ne sabiedriskā dar-

bībā, ne deju vakaros. Visu es dzirdēju pa ausu galam, un man ne-

bij arī no tā īstas sajēgas.
Totiesu es nodevos vairāk literatūrai un no Spīlhāgena romāniem

pārgāju uz lielajiem klasiķu darbiem, Lasīju Gēti, Silleru, Baironu,

Ļermontovu, Puškinu.

Literatūras stundā skolā gan kurss bij par to jāizņem cauri, bet,

protams, tikai īsumā un skolnieciski, bez plašākas aptveres, bez

iekustinājuma un sajūsmas. To es pārdzīvoju, kad lasīju par sevi

lielos klasiķu darbus plašumā: Gētes «Fausts», Bairona «Kains» mani

tā sajūsmināja, ka viena pati nokritu pie gultas ceļos un, galvu iera-

kuši spilvenos, raudāju spožas asaras. Tās nevarēja saukt ne par

prieka, ne par sāpju asarām, tā bij tāda pārmērība, kas pār mani

izgāzās un mani aizrāva un pacēla reibinošos augstumos, kuriem ne-

zināju vārda.

Ļoti man arī patika un, tā sakot, pie sirds glaudās Ļermontova

«Dēmons» un Puškina «Jevgeņijs Oņegins».
No dzejām es lasīju toreiz Heini, Lēnavu un tāpat arī Ļermontova

un Puškina dzejas.
Es pati jau priekš tam biju mēģinājusi dzejot un citādā garā nekā

tās, kuras tagad lasīju kā paraugus viņu formas gatavībā un sēri

maigā noskaņojumā. Mani pirmie mēģinājumi bija bijuši liriski pro-

testa saucieni pret dzīves šaurumu un ilgas pēc nezināmām tālēm.

«Wohin, vermag ich nicht zu sagen,

Kennt denn die Sehnsucht Rast und Ziel?

Und weiS die Welle sturmgetragen,

Wohin sie eigentlich denn will?»

Es biju ar dzejojiem jau piedzejojusi paprāvu kladi un nesu to

pie sava gudrības avota, Indriķa Alunāna, lai man to apgādā. Viņš

to ari paņēma ieskatam, un, kad es pēc kādas nedējas atkal pie viņa

pienācu, viņš skaļi smējās, nebēdādams, ka atradās vēl citi ļaudis
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veikalā, un teica, ka es vēl esot par daudz jauniņa, kaut gan es jau

biju četrpadsmit gadu, lai nākot desmit gadu vēlāk un lai mācoties

latviski dzejot.

Tas mani tā apkaunoja un nospieda, ka es apņēmos vairs nedze-

ļot un, mājās pārnākusi, iemetu visu savu dzejas krājumiņu krāsnītē,

kas nupat kurējās. Kādēļ lai dzejoju, ja ar to esmu tikai ļaudīm par

apsmieklu? Man šķita, it kā resnais Indriķis Alunāns būtu iemiesojies

simtu Alunānos man visapkārt un viņa platie, skaļie smiekli, ar kā-

diem viņš, galvu atgāzis, man nopakaļ bij smējies, man visur skanētu

pretim, pat naktī miegā es trūkos augšā.

Un tad vēl publika, kas toreiz bija pārdotavā un viņam līdzi bija

vīpsnojusi, uz mani skatījusies, — kā lai es varētu ļaudīm otrreiz

raudzīties acīs, ja viņus sastaptul

Nē, labāk nemaz starp ļaudīm nedzīvot, ja viņi tik ļauni! Man

jau nemaz arī nebija ar viņiem jādzīvo, kaut arī starp viņiem dzī-

voju. Man bija taču mana fantāzijas valsts, daudz skaistāka un pla-
šāka par īstenības dzīvi! Un vai man draugu trūka, kad man bija

grāmatas?

Nupat es biju iedzīvojusies krievu literatūrā un kavējos Mazkrie-

vijā, kur siltie vēji vēdināja augsto stepju zāli un maijziedes

(jiaHAbimn) bija tik lielas, ka sniedzās līdz gurniem, ne tik sīciņas

kā pie mums.

«Th 3Haemb Kpafl, rne Bce oCnjibeM

Un tad lieliskais Kaukāzs! Kur miglā kūpošā straujā Terekas upe

lauzās un rakās dziļi caur augstajām klintīm, virs kurām lidoja dē-

mons, «pilns sēru, izdzītības gars».

Tur norisinājās dēmona stāsts par burvīgo Tamāru, kura nebija

šai dzīvei un pasaulei radīta.

«TBopen H3 Jiymiero 9(pHpa
Co3jxan jKHBue crpvHbi efi:

Ona He co3AaHa ajih vmpa,
H MHp čbiJi co3jiaH He ;uih Hefi!»

Vai es to pašu nevarēju arī par sevi sacīt?

Zem tās pašas zvaigznes dzīvoja arī Gēte, kas Faustam lika

sacīt:

«Ich weiS es wohl, m keiner Form

Kann mir das Erdenleben ganz genūgen!»

Ar to bija ari zīmogs uzspiests visai manai turpmākai dzīvei, un

lielāku cejvedēju un mērogu arī dzīve vispār nevarēja dot.

Vajadzēja tik aizvērt acis un aizmirst, ka esmu, un visa pasaule

bija manai Domas pašas par sevi bija dzīvas būtnes, kas bez orga-
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(riskām kājām un rokām aizgāja daudz tālāk un ātrāk un bez acīm

redzēja visu daudz gaišāk.
Ja jau iedomība un iztēlojums rodas tikai caur atmiņu no reiz uz-

ņemtiem iespaidiem, kur tad Gēte un citi lielie gari būtu uzņēmuši

šos pirmveidus? Caur cik dzimtu dzimtām būtu jāiet atpakaļ, lai no-

kļūtu pie pašiem pirmveidu cēloņiem? Miesas cēlonību mēs zinām no

attīstības gaitas, bet kur sākas gars?
Gete to tik dziļdomīgi simbolizēja sava «Fausta» otrā daļā, kur

viņš Faustam liek «nokāpt pie mātēm».

Saprotams, par visu to es no teorētiskās puses prātoju tik daudz

vēlāk. .

Par šo teoriju arī kara laikā turēja priekšlasījumu Lunačarskis,

kurš kādu laiku uzturējās Cīrihē.

Tādā fantāzijas sfērā dzīvojot, pagāja kāds laiciņš. Mans bēdī-

gais piedzīvojums ar dzejas lēkmēm bija tā kā pārsāpējis, vismaz

notrulējis, un pelni pār manām sadedzinātām dzejām sāka atkal

iedzirkstēties un perināja sīkas liesmiņas. Kā lai sāpes remdinātu, ja
ne caur sāpēm? Kā lai izbeigtās dzejas apraudātu, ja ne ar dzejis-
kām asarām? Asaras varētu ari vārdos ieliet, un vārdiem vajadzētu

būt skaistiem. Tādus vārdus atkal citādi nevarētu lietot kā vienīgi
ielikt melodisku pantu šūpotnēs.

Sāku atkal pamazām dzejot, kaut gan reti un pavisam slepeni.
Neviens to nedrīkstēja zināt, neviena acs to redzēt, ne auss dzirdēt!

Man jau tagad bija arī savs piedzīvojums, tas pats sāpīgais ap-

kaunojums bija lielākais, ko līdz šim biju pārdzīvojusi.
Bet ko dzīve pati man varēja dot? Līdz šim mana īstā pasaule

bij bijusi tikai grāmatu pasaule. Dzīvei tomēr tūkstots veidu — kā-

dos vēl viņa man rādīsies? Kādas skaņas man bija jāvieno akordos uz

lielās radības arfas, kas kā saules stari bija stiepta pār visu radību?

Dominante jeb pamata skaņojums jau man bij dots. Mērogs un

cietais punkts, no kura man jāiziet, — tas bij lielums.

Tā noskaņota un ar tādām prasībām es griezos pie dzīves.

Vistuvākais man kā sievietei bija visas dzīves degpunkts — mīla.

Tik daudz es par to lasīju grāmatās senatnē un tagadnē, tik

daudz runāja par to man visapkārt, bet kur tad sakās mans mīlas

sapnis, mana sirds lirika?

Skolā es jau biju jūsmojusi par savu literatūras virsskolotāju, bet

tas drīz vien aizmirsās, un tas īsti nebija pats sākums.

Gluži neticami izklausās, ka mans mīlas stāsts sākās, kad es

biju septiņus gadus veca. Es gada skaitli neatminētu, ja tas taisni

tur nebūtu spēlējis lomu. Šo komēdiju, kurai vajadzēja tapt par no-

pietnību, bija inscenējis mans vectēvs.

Viņam bija divi dēli no otras laulības. Vecākais no tiem palika
Būdnieku mājās par saimnieku, bet otrais bij ticis izskolots par sko-
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lotāju. Viņu daudzināja kā inteliģentu, joti apdāvinātu cilvēku, un

viņš ne tik vien bij savas ģimenes, bet visa apvidus lepnums. Vispār

jau Būdnieki tika uzskatīti kā izcili ļaudis, neskatoties jau nemaz uz

viņu plašo īpašumu, bet kā gaiši prāta cilvēki. Arī vecākais dēls,

tikko no tēva bija mantojis mājas, tika ievēlēts par pagasta vecāko.

Jaunākais dels, sabijis divus trīs gadus par skolotāju, no šī amata

atteicās, tādēļ ka viņam bij vājas krūtis.

Citādi viņš izskatījās veselīgs, vidēja auguma, ar brūnu, kuplu
bārdu.

Viņš bija nodomājis labāk nodarboties ar lauksaimniecību, bet, tā

kā vecākajam brālim bij mājas norakstītas, jaunākam bij jāmeklē,
kur saimniecību varētu dabūt caur ieprecēšanos kādas mantinieces

mājās.
Es nu tāda māju mantiniece butu bijusi, jo mans brālītis piedzima

tikai divus gadus vēlāk, bet man diemžēl bija tikai septiņi gadi.
Te vectēvam radās tāda kombinācija: norakstīt viņam jau tagad

mūsu mājas ar to nolīgumu, ka viņam būtu mani pēc gadiem, kad

būšu paaugusies, jāprec.
Tā nu būtu bijusi īsta dvēseļu pārdošana, ja nebūtu bijusi tikai

pārruna vien un notikusi starp tik tuviem radiem. Pārāk nejēdzīgs

bija tāds priekšlikums, un māte to arī kā joku uzņēma: meitene taču

vēl esot bērns, un diezin vai viņai maz vēlāk patikšot izredzētais

līgavainis.

Patika gan nu nebij tads iemesls, ar ko vectēvs mēdza rēķināties,
bet lieta tomēr iemiga.

Man pašai to nemaz nevajadzēja zināt, ka par manu ādu ande

lējās, bet es kaut kur atrados aiz durvim blakus istabā un biju visu

noklausījusies.
Tāda kombinācija man turpretim nemaz nelikās neiespējama un

likās pat ļoti interesanta. Es jau tūlīt iedomājos, ka es jau tagad

būtu līgava, tikai to nevienam nelikšu manīt, ne mātei, ne pašam

līgavainim.
Vai man viņš patika? Kā tad īsti bij jāpatīk? No kuras puses?

Sāku atminēties, kādas drēbes viņš valkāja, kas vēl būtu patikšanai

vajadzīgs?
Ā! Es atradu: viņš arvien smēķēja cigāru ar ļoti jauku smaršu;

no saldiem dūmiem piekūpēja istaba, ka viļņot viļņoja, un smarša

vēl ilgi izgaroja no viņa kuplās bārdas.

Kad es viņu lūkoju sev priekša stādīties, tad es vairāk neko ne-

redzēju kā bārdu vienu pašu, pilnu piekūpējušu saldo dūmu.

Personīgi ar viņu satiekoties, viņš uz mani noskatījās pavisam no

augšas un runāja ar mani ar tik cietiem un stingriem vārdiem kā

patriarhi Bībelē, bet es nodomāju pie sevis: ja viņš apdomātu, ka es

esmu viņa līgava, tad viņš ar mani gan tā nerunātu.
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Laiks pagāja, un es savu līgavas stāvokli līdz ar visu līgavaini

sen biju aizmirsusi.

Te kādā baltā dienā — es gāju jau Jelgavā skolā, un man bija ap

divpadsmit gadu — dabūju ielūgumu — un no kā? No onkuja, mana

līgavaiņa! Un uz ko? Uz kristībām! Un tas bija viņa bērns, meitene!

Vectēvs viņam bija nopircis lielas, skaistas mājas Aurenieku pagastā,

Martlaukus, un precējies arī viņš bija, jo kā tad citādi pie kristibām

būtu ticis!

Es to sajutu kā šausmīgu nodevību pret mani un domāju, kā viņu

satriekšu, kad ieradīšos kristībās. Laikam viņš nebūtu mani lūdzis,

bet tuvas radniecības dēj viņš mani vienu taču nevarēja izslēgt. Kā

viņš gan varēs man acīs skatīties? Vai viņam nebūs pavisam jāpazūd

no dzīves?

Nobraucu ari līdz ar citām radu meitenēm uz kristībām. Viesu

bij pilna māja, kad ieradāmies, un kristības bij jau notikušas. Viesi

pilnā līksmē trieca skaļi un sadzēra nupat ar mājastēvu augstas lai-

mes. Mēs, meitenes, netikām nemaz ievērotas un netikām pat ar

mājastēvu apsveikušās.
Mums pie galda sēžot, blakus istabā no trokšņa ārā atskanēja

kāda balss: «To gan pārskatījāties, ka pirmo laidāt pasaulē skuķi,

būtu labāk gādājuši māju mantinieku!» Onkulis jautri atbildēja: «Ne-

palikšu jau parādā, drīz vien tāds nāks pakaļ!»

Es sašutu: ak, tāds bezgodis, ka viņam nav kauna tā runāt! Bet

nu gan es tūdaļ viņu satriekšu.

Mēs piecēlāmies no galda un iegājām viesu istabā. Es paliku pie

durvīm izaicinošā pozā. Un viņam bij manis jāievēro, es gaidīju. Viņš

gan pārlaida skatu pār mani, pār citām meitenēm aiz manis, bet tik

vienaldzīgi, bez uztraukuma, kā mēdz dažreiz skatīties un nekā ne-

redzēt. Gaidīju vēl — bet mans triumfs bij vējā, ne viņš saļima, ne

izgaisa, ļaunas apziņas vajāts, bet smējās, kā smējies!

Lūk, es nodomāju, ir tādi nocietējušies grēcinieki, uz kuriem ne-

kas iespaidu vairs nedara!

Atnāca vakars, bij jādodas atpakaļ uz Jelgavu, lai rītu laikā būtu

skolā. lejūdza zirgu, un mūs, meitenes, sakrautas ratos kā preci, lika

puisim novest uz staciju.

Viss ieguvums no šīs dienas bij tomēr liels medus pods, ko mums

iedeva līdzi; Martlaukos bij bites, un medus tikko bij izņemts.

Ceļā mums atgadījās skaists piedzīvojums. Braucām garām gar

Kalnamuižas pilsdrupām, kas Zemgales cīņās ieņēma ievērojamu

vietu. Puisis, kas mūs veda, apturēja zirgu un lika mums no ratiem

izkāpt. Viņš teica: «Skatāties, bērni, tur augšā Kalnamuižas pilsdru-

pas, tā ir svēta vieta, te mūsu tēvutēvi senos laikos esot asinis lējuši,

uzkāpjiet augšā un apskatieties, tur pie mūriem esot vēl redzamas

izžuvušas asinis. Es nevaru iet līdzi, man jāpaliek pie zirga.»
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Mēs tapām nopietnas un klusēdamas kāpām augšā. Skats no aug-

šas lejā bija ļoti jauks, bet mēs tam nepiegriezām nekādu vērību, svi-

nīgā sajūtā, ar saviļņotām sirdīm mēs apstaigājām drupu iekšpusi:

ārēji gan tur nekas nebija sevišķs redzams kā vienīgi tikai nomelnē-

jušas drupas, bet likās, ka neredzams gars vēsmotu visapkārt ar

stipru, mistisku iespaidu, tas lika mums sajust pienākumu, kas kaut

kad vēlāk dzīvē izpildāms.

Aizgrābtas un klusēdamas mēs atkal nokāpām lejā un sēdāmies

ratos. Ceļš turpinājās, un mēs vēl tālāk būtu pavadījušas laiku klu-

sēdamas, ja nebūtu gadījusies maza katastrofa, kas atkal pierādīja,
ka no cēluma līdz smieklīgam tikai viens solis.

Te nebija pat vesels solis, bet viena skuķe bija drusku tikai pa-

spērusi kāju — un apgāzies bij mūsu lielais medus pods, kas ratos

starp mums bij nolikts pašā vidū. Labu brīdi mēs to arī nemaz ne-

bijām pamanījušas. Tik kad tuvojāmies stacijai un sākām cilāties,

jutām, ka kaut kas mitrs un lipīgs velkas gar zābakiem un tur kā-

jas pie zemes.

Ak, posts, ak, bēdas! Nekur vairs kustēt! Apavi beigti, jaunās
kleitas līdzi notraipītas, un izplūdis viss medus daudzums līdz poda
dibenam un sajaucis ar zābaku viksi un ratu smēri. Te nu bij mūsu

prieks un cerība uz lielu mielošanos!

Manam mīlas romānam tas bija romantisks fināls, rūgtas sāpes ar

saldām beigām jeb arī izlietas asaras ar izplūdušu medu!

Labi, ka ar medu bij līdzi aizpludusi arī visa mana mīla un pat
mīlas atmiņa.

Pagāja atkal kāds laiciņš, kur dzīvoju tikai garīgā pasaulē vien

un laiku pavadīju ar mācīšanos.

Bet cik nu jauns skuķis ilgi var bez mīlas dzīvot! Mīla pati ir

svētais ugunskurs virs zemes — tas nedrīkst nekad izdzist, jo tad

apstātos visa dzīvība un zeme gāztos atpakaļ haosa bezdibeņos. Sie-

vietes ir ugunskūrējas, katra sieviete ir zemes vaidelote, kam jāuztur
svētā liesma.

3

Par saviem garīgās attīstības pirmsākumiem esmu jau iepriekšē-

jās nodaļās diezgan rakstījusi.

Kādēļ esmu kļuvusi dramatiķe un liriķe, bet ne epiķe?

Savu tiesu te arī ietekmējuši ārējie apstākļi. Lirika ir smalks dvē-

seles saviļņojums, īstenībā muzikalitāte. Tādu man deva mātes skaistā

balss, kad tā pātarus dziedāja. Te man nemaz nekrīt svarā, ko viņa

dziedāja, bet kā viņa dziedāja.

Dramatiķe es kļuvu caur smagiem dvēseles konfliktiem, kurus es
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jau mazs bērns piedzīvoju, kur mīla, naids, spītība, lepnums kā pur-

pura dzēriens lējās manā dvēseles traukā.

Epiķe es nevarēju kļūt, jo priekš tā vajag būt novērošanas dā-

vanu: pirmkārt, biju ieslēgta vientulības valnī kā Brunhilde uguns

lokā, otrkārt, man pēc grūtām slimībām nava labas redzes un labās

auss dzirdes. Uz laiciņu tās gan atguvu, bet vēlāk braukšanas uz

tāliem ziemeļiem bija liktenīgas. Savu tiesu te nāca klāt mans ugu-

nīgais temperaments, intuitīvā uztvere, kas visu aši uztver un šalc

tālāk kā vētra pāri bezdibeņiem.
Pirmā emocija izteicās naidā, atriebes alkā. Kāds onkulis mātei

lasīja priekšā Merķeļa aizliegto grāmatu «Latvieši» par ļaužu mocī-

šanu. Un tad vēl spaids, neizsakāms spaids no visādiem labi domā-

jošiem tuviniekiem.

Ta izlauzās cauri mana brīves tieksme, mana dvēsele kā zaļa

lapa cauri cietai mizai.

Tagad vēl man atliek tikai runāt par vissmalkāko pavedienu, kas

ievijas sievietes dvēselē, — par mīlu.

Kad mani, astoņu gadu vecu meitenīti, nodeva Jelgavas skolās

un dažādās pansijās, es dzirdēju sev visapkārt kā ziedoņa lapu čauk-

stu mīlu un atkal mīlu, tikai tā manī snauda, un es nezinu, vai jel
maz tā visā manā dzīvē atmodusies. Saprotams, ka man dažādi jūtu

viļņojumi gājuši pāri. Ir tikai viena mīla, lielākā pasaules vērtība, —

mātes mīla.

Nevajaga būt mīlai uz mazu bērnu vien, bet bieži bērni var būt

vecāki par pašu māti. Dziļāka mīla sievietei uz vīrieti ir, kad viņa

to mīl kā bērnu. Tas ir upuris, kas iznīcina upura nesēju, bet daudz,

pārāk daudz ir tādu upura nesēju.

Viss cits ir romantika, flirts, seksuālība.

Man, mazai skuķītei, bij kauns, ka visi runā par mīlu un es īsti

nezinu, kāda tā mīla ir un kā to iesākt. Kāpēc mani neviens nemīl?

Es sev tēlojos, ka tam «viņam» vajadzētu but bālam un nelai-

mīgam, jo mīla ir tikai nelaimīga mīla.

Tas izskatījās kā «Antonijs, kas gar Donavas krastiem iet un tur

savu dzīvīb' pabeigt šķiet». Bet dzīvoklī, kur mēs abas ar vecāko mā-

sīcu dzīvojām, virs mums augšstāvā dzīvoja arī divu pēdējo klašu

zēni. To vienu no tiem, bālo un blondo, jau bij māsīca aizņēmusi.

Man palika tikai otrs: slaiks, tumšiem matiem. Bet tam piemita liels

trūkums: viņam bij sarkani vaigi! Nē, tāds neizskatās nelaimīgs!
Turklāt vēl tāda nekrietnība: viņš mani noturēja par mazu bērnu un

bij nosaucis par «mazo pelīti».
Kādu vakaru, kad māsīcas nebij mājā, viņš nonāca mūsu ista-

biņā, mēness spīdēja tik gaiši iekšā, it kā gribētu sacīt: «Lūk, arī

vīrietis spēj mīlēt, un tā ir viņa pirmā un pēdējā mīla.»

Velak par viņu man bus vairāk runas. Bet to vakaru viņš mani
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paņēma uz rokām un šūpoja kā tēvs bērnu. Es plēsos un lauzos, lai

tiktu no viņa vaļā, un sakodu pat asinīs viņa pirkstu, bet viņš mani tik

šūpoja, ka šūpoja, kamēr es apklusu un paliku tik klusa, tik klusa.

Kāds svēts, mistisks miers nolaidās uz mums, un viņš tik maigi

mani skūpstīja uz lūpām kā uzpūstu rožu lapu. «Aijaijā, actiņas, lai

uz mūžu aizveras ...»

Šis skūpsts bij vienīgais visā mūsu mūžā.

Drīz mēs, meitenes, pārvadājāmies uz citu dzīvokli, pie vecajiem

Jansoniem, par kuriem bija jau runa. Kas bijis, bija aizmirsts, kad

vecais Jansons man apsolīja «balto ģenerāli», kas atjāšot un paņem-

šot mani sev uz segliem priekšā un aiznesīšot kaut kur tālu pasaulē.

Jā, uz to bija vērts gaidīt! Es tad arī vairs nebūšu bērns un drīk-

stēšu valkāt cepuri un skaistas drēbes.

Greznoties es vispār mīlēju un bieži vien aizņēmos cepuri no Jan-

sonu lielās meitas.

Bet ielas puikas skrēja man pakaļ un smējās: «Lūk, kur sēnīte!

Galva lielāka nekā pati!»
Es par to ļoti bēdājos un, mājās pārnākusi, raudāju. Grūti būt

bērnam starp tik daudz lielajiem. Arī skolā es biju jaunākā un ma-

zākā. Dorotejas skolā jau vispār neskatījās uz vecumu. Tur lielas,

gandrīz pieaugušas laucinieku saimniekmeitas laida skolā vienu vai

divus gadus, lai iemācās vāciski.

Man gadījās draudzene Geinerte, taisni liela auguma skolniece.

Tā mani neieskatīja par bērnu, ar ko nav vērts runāt, bet mīļi mani

pieņēma, un es kā dadzītis tai pieķēros pie svārkiem, kad kopā pa-

staigājāmies. Par viņu es neko vairāk nezinu.

Visu manu gaitu pārtrauca slimība, dzeltenā kaite. Mani pārveda

atpakaļ uz mājām pie vecākiem, un tur es laikam ilgi nogulēju. Viss

bija dzeltens, i acu āboli, i nagu gali. Baidījās, vai es maz vairs

izveseļošoties. Kad tomēr sāku atžirgt, ārsts man bij noliedzis tau-

kus un vispārīgi taukus ēdienus. Bet bij tā īsi priekš Ziemassvētkiem,

kad lauksaimnieki mēdz kaut daudz lopu, taisīt visādas desas, ar

kurām vārījās pilni grāpji.
Tad vēl bija tie laiki uz laukiem, kad daudz tika ēsts.

Atceros, ka māmiņa bij sataisījusi lielu podu ar zosu taukiem un

visādām vircēm taisni manas gultiņas tuvumā. Piesitās man kārdinā-

tājs kā citkārt levai, es izvēlos no gultas, jo vēl biju tik vāja, ka

kājās turēties nespēju, un tik pusrāpus pievēlos pie tauku poda klāt.

Nebija ne naža, ne maizes, bet es ar abām saujām iekšā un tik riju,

ka riju, ka podu gandrīz līdz pusei iztukšoju.

Kas vēlāk notika un kā biju iekļuvusi atkal gultā un iemigusi

dziļā miegā, neatceros. Par vainīgo tika atzīts kaķis, bet es bijos at-

zīties, lai mani neper, un tā palika.

Ak, jauni grēki taču bij tik skaisti! Es tomēr izveseļojos, dzeltē-
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nums izzuda, un kalpu sievas atkal teica: «Tas bērns ir kā pienā

mazgāts.»
Tikai nu man piesitās cita nelaime: saslima man acis. Labā acs

palika šaura, un acuābols bija tik sarkans kā gaļas gabals.

Atkal skolas kavēšana, un es taču tik ļoti kāroju pēc grāmatām.
Ik dienas vai pārdienu bij mani jāved uz Jelgavu pie acu ārsta,

kas man pilināja aci atropīnu. lekaisums gan zuda, bet acs ilgu laiku

palika šaurāka par otru aci. Ar aizsietu aci es tomēr ķēros pie sko-

las grāmatām.
Pēc kāda laika mani tomēr aizveda atpakaļ uz skolu. Nezinu,

kāds gars bija pār mani nācis, ka es biju tik daudz samācījusies, ka

no pēdējā sola 3. klasē pamatskolā aši kāpu no sola uz solu, ka

kļuvu pat par pirmo. Skolotājas par mani ļoti priecājās, un es no

pēdējās kļuvu par pirmo.

Nerūpēja man vairs ne «pūces», ne cepures, arī augumā es biju

stipri pastiepusies, un nu man māte tiešām nopirka gaišzilu kleitiņu

un baltu cepurīti ar zilu neaizmirsteļu vītni apkārt. Pirmā zelta rota

man bij zelta medaljons melnā lentītē ap kaklu pie četrstūrainā iz-

griezuma. Tas viss ļoti saderēja ar manām kuplajām zelta bizēm.

Ļaudis pat noskatījās man pakaļ uz ielas un noteica: «Ta tad

skaists bērns!» Ari skolotājas tāpat par mani priecājās, gan par iz-

skatu, gan par lielajām sekmēm. Es, tā sakot, skriešus skrēju ar mā-

cībām un tiku jau pārcelta uz otru klasi.

Mana sirdsdraudzene, nabaga Jansonu Ella, jau tad sāka slimot

ar diloni, un tai bija jāpaliek turpat. Mēs tomēr kopā turējāmies vi-

sādās dēkās: spēlējām ģimnāziju, es lēcu no bēniņu durvīm zemē, jo

biju viegla kā spalva. Laidāmies pa Jelgavas pils kāpnēm zemē un

izdomājam visādus nedarbus: kokos kāpšanu, šūpošanos, karuseli utt.

Pa brīvlaiku vasarā viņa uzturējās pie manis, un tad grābām
sienu, slaucām govis, vērpām, kārsām, bet galvenais bij «ģimnāzijas

rotaļa».

Ļaudis smējās tagad citādi: «Tik lielas meitenes un rotaļājas kā

bērni!»

Rudeni turpinājām skolu, un mums jau radās savi kavalieri: ma-

nējais vēl tagad dzīvo un darbojas Zemnieku savienībā, S., no Baus-

kas puses saimniekiem, — un viņa brālis Viktors S., kas nesen miris.

Tie mūs nokristīja: mani par kalnu rozi un Ellu par lejas liliju. Vai

pirmais vēl atceras «Kalnrozīti»?

Nāca atkal vasara.

Mēs vairs ar Ellu nelēkājām «ģimnāziju». Viņa arī nebija izbrau-

kusi pie manis, bet palikusi Jelgavā.
Es klejoju pa mūsu mežiņu, un te nu kādā jaukā dienā radās

man kavalieris: kaimiņu dēls no S. mājām C, vēlākais pagasta ban-

kas direktors.
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Mēs jau agrāk bijām satikušies, savstarpīgi ciemodamies, jo viņš

arvien atrada iemeslu pie mums iegriezties. Ar savu pļaujamo mašīnu.

Viņš nāca pļaut mūsu sienu, un man tad arvien bij jānes viņam pa-

launadzis. Vecā tante, kas pie mums piedzīvoja, māti uz to skubināja:
«Lai tikai meitēns iet, lai viņš viņā ieskatās, vēlāk apprecēs.» Bet S.

mājā bija vēl izprecamās meitas, un tēvs dēlam ātrāk mājas nedos.

«Gan jau izputēs visi kā toreiz Sīpķini!» bija tantes orākuls, kaut

gan es nekad īsti nedabūju zināt, kas tie īsti par Sīpķiniem bijuši.
Pats C. tiešām izlietoja katru brītiņu man zem galda spiest roku

un citēja man Heines dzejoli:

«Deine zarten Lilienfinger
Mochte ich nur einmal drūcken

Und vergeh'n im stillen VVeinen.»

(Tavus maigos lil'ju pirkstus —

Kaut tik es tos reizi spiestu
Un tad klusās raudās beigtos.)

Un vēl daudz citus tamlīdzīgus dzejoļus no Heines, kas bija viņa

iemīļotais dzejnieks.
Mani pašu viņš bij iesaucis par teiksmaino Loreleju, lauku Lore-

leju, un kā lai nu man tas nebūtu paticis!

Viņš pats bija arī interesants vīrietis, dziļi brūnēts, slaids, un pie
visa tā viņš tik saldsērīgi arvien pūta, mani ieraudzīdams, tīri kā

meža balodis.

«Tu esi pumpurs, un man tikai pumpuri patīk.» Es jau arī pava-

sarī biju palikusi četrpadsmit gadu.

«Bet tu nekad par saimnieci nederēsi, tu esi mīļāko tips. Kad man

kritīs lielā loze, tad es ar tevi aizbēgšu no veciem uz Monako un tu

spēlēsi marķīzes lomu.»

Protams, no visa tā nekas neiznāca.

Zīds Ickus, kā jau visi tā laika žīdi, gan nēsāja preces apkārt, gan

vēstules, jauniešus precinādams.

Viņš iedeva man kādu vēstulīti, kas no Rīgas bija rakstīta C.,

lai es to izlasot un, cieši aizlipinātu, atkal atdodot viņam atpakaļ.

Vēstulē atklājās, ka C. jau sen precējies un viņa sievai pat bērns.

Kad tēvs norakstīšot viņam mājas, tad viņa varēšot pārbraukt kā

īstā saimniece. Ar to mans sapnis ar C. beidzās.

To pašu vasaru piedzīvoju vēl otru mīlas dēku: Svētes muižā, kas

senāk bijusi hercoga Bīrona pils un pēc tam kareivju kazarma, un

beidzot palikusi gluži tukša ar visu lielo dārzu, pilsētnieki un lauci-

nieki bija ierīkojuši zaļumu balli, kas bija ļoti apmeklēta.
Sirds man stipri pukstēja — kā visām jaunām meitenēm, kas iet

uz pirmo balli. Kā ģērbties? Vai pratīšu dejot? Jāsaka, ka es nekad
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neesmu bijusi laba dejotāja, protu tikai dejot uz spalvas kāta kā ra-

gana uz slotas.

Atnāca svarīgā diena. Man bija puķota, gaišzila muslīna kleitiņa,

kas pie manām zeltainajām bizēm labi piederēja, bet, par nelaimi,

māte man lika aizsiet biezu, baltu plīvuru, «lai nebāžoties ļaudīm

acīs», un noveda attālu no dejas laukuma krūmājā.

Es dusmojos: kādēļ gan mēs īsti bijām braukušas? Mūzika atska-

nēja tik vilinoši! Pāri griezās dejas virpuļos, bet mēs tikai sēdējām,
ka sēdējām. Gāja gan tur garām kādi pāra resni papi, un viens pat
norūca: «Lūk, kur aizplīvurojusies vijolīte,» — bet tie jau nebija ne-

kādi dejotāji. Vēlāk dabūju zināt, ka tie bijuši Dravnieks un Māteru

Juris.

Diena pagāja, man svīstot zem biezā plīvura, bet tad nāca vakars,

zaļumnieki un muzikanti visi sagāja kazarmas plašajās telpās.
Māte man atļāva plīvuru noņemt, bet atkal mēs nosēdāmies kādā

attālākā kaktā.

Tomēr te iesākās mans triumfs: mani bija apstājuši rīdzinieki un

sevišķi viens — St. Viņš sanesa mātei vīnu un kūkas, bet mani aicināja

uz deju. Viņš dejoja ārkārtīgi viegli un pats bija jauks cilvēks, kāds

dzelzceļa ierēdnis. Nezināju nemaz, vai pratu dejot vai ne, tikai sa-

jutu, ka vējš mani nes pa gaisu. Tikko viņš mani palaida, nāca citi,

un tā es gāju no rokas rokā. Bet St. mani mēģināja arvien notvert

un mātei nesa arvien vīnu. Balle nobeidzās ar to, ka mani ievēlēja

par balles karalieni, un St. bija mans noteikts kavalieris, un mēs so-

lījāmies sarakstīties.

Pagāja vasara itin drīz, un rudeni sākās skolas gaitas.

Es nu biju pansijā pie «tikumu tantes», par kuru jau esmu rak-

stījusi autobiogrāfijas nodaļā «Zelta mākoņi».
Tie nu gan nebij zelta, bet īstie lietus mākoņi. Es jau nu biju

diezgan pārpūlējusies, pārlēkdama veselu klasi skolā, labi izturēju
iestāšanos eksāmenu uz priekšpēdējo lielāko klasi un nu domāju, ka

māte, kas bija iebraukusi, līdz ar tanti par mani priecāsies, bet da-

būju tikai niknu bārienu. Es aiz priekiem nebiju pamanījusi, ka man

lietus laikā bija notraipījusies kleitiņa, un nu tā bija jāmazgā.

«Redzi, kāda tava meita palaidniece!» tante teica mātei, un māte

mani nesaprata un neaizstāvēja, bet vēl piekodināja, lai tikai uz mani

metot aci.

4

Tante, pie kuras nu tagad biju pansijā, dzīvoja Lielajā ielā pre-

tim tirgus laukumam, Hepkera pagalmā. Mūsu dzīvoklis sastāvēja no

divām istabām, no vienas lielākas, otras mazākas. Tas bija glīts un

jaundekorēts. Tikai tualetes kabinetā, augsti pie griestiem, bija tāds
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uzraksts, kas mums, meitenēm, šausmas iedvesa un par ko puikas ļoti

smējās. Literāriski tas nav atstāstāms, bet ir zīmīgs ievadījums tiku-

mības iestādei.

Tante uz to negrieza vērību, jo tas bez augstām trepēm nebija

sasniedzams.

Dzīvokli iedalīja šādi: lielo istabu pārdalīja divās daļās ar širmi.

Vienā pusē gulējām pa divām meitenēm katrā gultā, bet otrā strā-

dājām. Tante pati mājoja virtuvē, kas bija diezgan plaša.
Meitenes sēdēja visas ap lielu, apaļu galdu un jautri sarunājās,

arī par mīlu. Viņas bija pansijā, lai iemācītos šūšanu, un tādēļ
darbs tām atļāva čalot un savstarpīgi pastāstīt savus mīlas romānus.

Man tādu vēl šimbrīžam nebija. Tikai vienu reizi, kad mēs ar

māsīcu gājām pastaigāties, kā no zemes mūsu priekšā izauga St.,
kas mums sekoja. Viņš mums piebāza visas kabatas ar skaistākiem

āboliem, jo satikšanās gadījās taisni uz ābolu tirgus, un viņš neat-

laidīgi mūs pavadīja līdz mājām, sacīdams: «Tādus mazus skuķus

nevar palaist vienus.» Te nu bij atkal viens tikumības sargs un es

atkal tā «mazā skuķe».

Es gan lūdzu māsīcu, lai tantei par to neko nesaka, bet kas to

dosi Māsīca nevarēja mēli valdīt, un tante ņēma mani atkal priekšā —

es esot īsta puišu māsiņai

Māsīca Auguste gan nolūdzās, un es viņai piedevu. Viņa apsolīja
izstāstīt man savus noslēpumus un to arī darīja; iznēsāju pat viņas
mīlas vēstules. Viņa bija sentimentālas dabas un gribēja kļūt par

diakonisi un pat par misionāri. Tas manās acīs viņu augsti cēla. Bet

pie visa tā viņai vienmēr bija savas mīlas dēkas.

Par mūsu randiņiem bija dabūjis zināt arī tantes dēls Aleksis

Zorgenfreijs, kas apmeklēja Adolfija skolu, kura toreiz muižniekiem

vien bija pieejama,

Zaļās muižas grāfs viņam to bij izgādājis par zivju ķeršanu, ku-

ras tas grāfam arvien atnesa. Arī mūsu ģimenei vēlāk bij darīšana

ar grāfu Mēdemu.

Aleksis bij tantes vecākais dēls un drīzi taisījās iet studēt uz

Maskavu, kur viņam arī bij rekomendācijas priekšā. Tā kā viņš bij

tas vecākais un jau liels puisis, viņš jutās kā valdnieks un sevišķi
mani ņēma uz grauda.

Viņš mani visādi ar krītu zīmēja un izķēmoja, attēlodams ar!, kā

St. ar gariem soļiem skrej man pakaļ v. c. Tas viss mani sarūgti-

nāja un darīja St, manās acīs smieklīgu.

Citas meitenes varēja brīvi runāt, jo tās drīzi dosies uz mājām,

bet ko es? Es tādās reizēs Aleksim uzbruku un situ viņam, bet viņš

mani stipri dauzīja pa krūtīm.

Ar citām meitenēm es ļoti labi satiku. Tās bija daiļā Lutertu Do-
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riņa, viņas māsiņa Mīce, tad vēl Mikšu Doriņa un manas izbijušās

mīlas C. māsa Ance.

Es taču nevarēju liegt viņam apmeklēt savu māsu, un tas notika

joti bieži.

Reiz man anonīmi tika dāvināts skaists albumiņš, violeta samta

ar zelta burtu uzrakstu. lekšā ierakstīts Heines pantiņš:

«Meine Qual und meine Klagen

Mocht' ich m dies' Būchlein giefien,

Und wenn dv es aufgeschlagen,

Konnt' sich dir mein Herz erschließen.»

(Savas mokas, savas sāpes

Kaut šai grāmatiņā lietu

Un, kad tu to vajā šķiri,
Visa mana sirds tev vērtos.)

Drusku patīkami jau nu bij to lasīt, tāpat arī citu rakstītu pantu,

bet viss man gāja kā vējš pa galvu. Man bij jāmācās, nežēlīgi jā-

mācās, lai tiktu pan visam, lai būtu vienmēr kalngalā, it kā kāds

dēmons mani dzītu. Un tiku arī: mani domraksti tika lasīti priekšā

visai klasei.

Mājās tante mācīja «labos tikumus», kas pastāvēja kartupeļu mi-

zošanā un ikrītu grīdas mazgāšanā. Es mācījos pa nakti pie sīkas

petrolejas lampiņas, ar spožu skārda gabalu un mazu cilindrīti, ar

kādām mēdz iet uz laukiem vakaros apraudzīt lopus. Tas manām

acīm Joti kaitēja.
Bet tas taču tikumsll

Viens joks tomēr iznāca tantei, par ko es ļauni priecājos.

Tante, kā jau lepna dāma un ļoti dievbijīga, mēdza iet Trīsvienī-

bas vācu baznīcā. Visvairāk priekšpusdienās, kad sprediķoja mācī-

tājs Gurlands, pārkrustījies žīds, pie muižniekiem stipri ieredzēts.

Gāja tante pa priekšu un kā bezdelīgu rinda pansionāri viņai paka]:

viņas abas meitas Guste un Kate, dēli Aleksis un Alberts, tad mēs

visi citi. No puikām jāmin vēl Spuru māju Krišjānis un Zāmuels. Pē-

dējais bij loti apdāvināts puika, bet Krišjānītis ar dažiem defektiem.

Sasēdām nu visi rindā baznīcā, pašā priekšā, otrā vai trešā rindā,

jo pirmā bij rezervēta muižniekiem.

Tante sēdēja celiņa malā līdz ar meitenēm, bet puikas aiz viņas.

Iznāca tā, ka Krišjānītis bija viņai tieši aiz muguras.

Viss būtu bijis labi, svēti, svinīgi, dižciltīgil
Bet nu cilvēkiem reiz ir savas dabiskās vajadzības. Krišjānītis pa-

raustīja tanti aiz drēbēm. Pēdējā nelikās par to ne zinis. Pagāja brī-

dis, bet Krišjānītis kļuva neatlaidīgs, žēlā balsī tas izdvesa: t-a-n-t-el

Bet nekāda panākuma! Tante bija svētās lūgšanās iegrimusi. Bet
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sprediķa vidū Krišjānītis, nespēdams vairs apvaldities, skaļā balsī iz-

saucās: «T-a-n-t-e, 1» Ak tavu briesmu, ak tavu

kaunu! Sprediķis gan turpinājās, bet visu acis vērsās uz mums. Un,

kad tante, sarkana kā nopliķēta, cēlās augšā, lai ietu, mēs, visa

rinda, cēlāmies un devāmies tai pakaļ. Mājās pārnākusi, tante nokrita

kā krampjos, sacīdama, ka savu mūžu tādu kaunu neesot piedzīvo-

jusi un nu nevarot vairs acis rādīt svētā vietā.

Skolas semestris vēl nebija beidzies, bet tantei bija vēl daudz kas

ar Krišjānīti jāpiedzīvo: tā reiz tas pārskrēja no skolas piesarcis,
aizelsies, bez cepures un teica, ka lielais baznīcas tornis esot nokri-

tis. Protams, tornis stāvēja, kā stāvējis, savā vietā, bet jauno cepuri

bija vējš aiznesis pa gaisu.
Ar skolas mācībām Krišjānītim arī neveicās, tā, piemēram, tas mā-

cījās visu no galvas; Bībeles stāstos, kur bija jāsaka «verfolgte

Christen», pēc divdesmit reižu atkārtošanas iznāca *verfluchte Chris-

ten», un, kad pēdējais bija savas divdesmit reizes atkārtots, nāca

«verfluchtes Gretchen».

No skolas viņu pēc trīs gadu nosēdēšanas sagatavošanas klasē

izslēdza. Krišjānītis pārbrauca uz mājām, kuras viņam pašam pie-

derēja.
Pamazām sadrupa mūsu pulciņš. Vēl man jāpiemin manas «mī-

las dēkas».

Kādas pāris reizes gadā iebrauca no Ezeres skolotājs Zorgenfreijs,
tantes radinieks. Tas bija manī, skuķī, ieskatījies un iedāvināja skaistu

bildi — neaizmirsteles un rozes ar uzrakstu: «Dein dich ewig lieben-

der Eduard». Viņš bija liela, stalta auguma, apbalvots ar skaistu

balsi.

Mēs norunājām sarakstīties, protams, vēstules nedrīkstēja nākt

tantes mājā.
Pēc kāda gada viņš bija griezies pie mana vectēva ar lūgumu pēc

manas rokas.

Vectēvs, kas nekad man laba nebija vēlējis, atteica, lai nemaz uz

to nedomājot. Meitene vēl neesot iesvētīta, un par to nevarot arī ne-

kad būt runa.

Pēc gadiem dabūju zināt, cik sāpīgu vēstuli viņš man bija rak-

stījis.
Nu es paliku atkal tā «lielā palaidne», kas ar vīriešiem sarakstās.

Nāca semestra beigas, vectēvs mira, buļļa sabadīts. Bēres iekrita

taisni eksāmenu laikā. Toreiz bija citāds iekārtojums: viens eksāmens

sekoja tūliņ otram.

Protams, no bērēm nedrīkstēju izpalikt.
Mācījos nu caurām naktīm pie tās pašas minētās petrolejas lam-

piņas, kas tā kūpēja, ka es drīz izskatījos kā skursteņslauķis. Man

tomēr izdevās nolikt spīdoši eksāmenus, kaut gan pie svešiem sko-
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lotājiem vīriešu ģimnāzijā. Pēc tiem bija vēl jānodod paraugstunda;

es izvēlējos franču valodu un matemātiku.

Pēc lieliskajām vectēva bērēm pārbraucu uz savām mājām.
Lai gan biju jau pārpūlējusies, man tomēr bija jāmācās strādāt

lauku darbi: slaukt govis, grābt sienu, ievākt labību, ari dažādi rok-

darbi, kā vērpt v. c.

Lai dienās kļūtu par labu saimnieci, man bij arī vēl jāpapildinās
šūšanas mākslā.

lesvētīšanai es vēl biju par jaunu, kaut gan otra tante mājās vien-

mēr vecākus pamudināja, lai iesvētījot skuķi drīzāk, lai neļaujot grē-

kos grimt.

Bet grēks jau pats nelaida mani vaļā.

Tuvojās 30. augusts, lielākie tautas svētki gadā, kas notika Jel-

gavā. Tur sabrauca turīgie Zemgales saimnieki staltos pajūgos, goda

drēbēs, ar saviem dēliem un lepnām meitām, jo naudas tiem bija ta-

gad papilnam: bija ievākti kvieši.

Svētku vieta bija «Villa Medem» aiz Ezera vārtiem. Tur uzstā-

jās ar runām, dziedāja, spēlēja teātri utt.

Svētkus rīkoja Jelgavas Latviešu biedrība ar J. Čaksti priekšgalā,

kas toreiz bija jauns advokāts. Svinīgi viņš kāpa uz estrādes, kur

bija sapulcējušies dziedātāji, lai noturētu uzrunu par godu tam

žēlīgam ķeizaram, kas atpestījis to latviešu tautu no verdzības jūga.
Visi klātesošie aplaudēja, un urjavām nebija gala.
Arī mēs ar mammu bijām ieradušās uz šiem svētkiem.

Jau pie vārtiem sēdēja, kā arvien, pastāvīgais kasieris Indriķis
Alunāns un ar platiem smiekliem sauca: «A re, arī jūs, Daukšien, tā

ir labi, tā ir labi!»

Urjavas bija norimušās, un sākās īstie dziesmu svētki.

Tika dziedātas dziesmas arī no Līgošu Ernesta (Vīgnera). Pūta

arī visi četri Jurjāņi ar saviem mežragiem, ko vien spēja.

Kad bija diezgan dziedāts un pūsts, jaunieši pastaigājās pa ale-

jām, bet kungi spirdzinājās pie glāzītēm.

Te, kā par nelaimi, uznāca stiprs lietus. Bēga visi zem plašā lie-

veņa jumta, kur arī bija galdiņi un krēsli salikti.

Pēkšņi taisni mūsu priekšā apgāzās galdiņš. Es noliecos; uzreiz

jutu, ka mana galva sasitās kopā ar kādu citu galvu. Kad pacēlu

acis, manā priekšā atvainodamies stāvēja ģimnāzists ar divām spožām
sudraba strīpām ap cepuri, (Šādas formas cepures bija nule ievestas

zēnu ģimnāzijās.)

Tādas galvas segas man vareni imponēja, jo šķita norādām uz

augstāku būtni kā tās valkātāju.
Pats cepures īpašnieks bija pēc izskata bāls jauneklis ar kastaņ-

brūniem, cirtainiem matiem. Kas varēja jaukāks būt! Bez tam viņš

mani uzrunāja vāciski: «Mein Frāulein!»
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Runās nogājām jau tik tālu, ka solījāmies sarakstīties un satik-

ties, varbūt pat jau jaunnedēļ Jelgavas pilsdārzā.
Bet tas bija tik ilgs laiksl Tādēļ sākām jau apmainīties vēstulēm

tūliņ no nākošās dienas.

Viņa vārds bija Zano Mencendorfs; tas dzīvoja Gesinde «Peles»

pie Bauskas, bet apmeklēja ģimnāziju Jelgavā.
Ak, cik grūti bija sagaidīt nākošo nedēļu! Viens sapņoja par otru.

Par jauno iepazīšanos stāstīju arī mājās. Resnā tante un mamma

bija diezgan iepriecinātas, sak, varbūt bija bagāta saimnieka dēls.

Pienāca beidzot gaidītā jaunnedēļa. lebraucām abas ar mammu

Jelgavā. Tūliņ devos uz norunāto vietu. Par nelaimi, lija atkal lietus.

Soli dārzā bija nolijuši. Stāvējām ilgi viens pret otru, un valodas

nemaz neraisījās.
Beidzot es iesāku pirmā, skubinādama manu partneri apsēsties,

bet tas stostīdamies atbildēja, ka tēvs šim pašuvis jaunus svārkus un

nedrīkstot tos sabojāt.
Stāvēdami runājām šo to tālāk. Viņš sarka un bālēja un grieza

neatlaidīgi ar pirkstu svārku pogu, kamēr tā iztrūka, atstādama aiz

sevis lielu caurumu.

«Ko nu tēvs teiks!» iesaucās izbijies jauneklis.

Manās acīs viņš jau bija kritis; mīla taču bija kaut kas no debess,

un viņš bija tomēr stipri pielipis pie zemes lietām, te bija rāceņi ro-

zēs, Tikai spožās strīpas ap cepuri vēl spēja kaut cik uzturēt ide-

ālismu.

Pienāca šķiršanās brīdis, jo mamma jau mani nepacietīgi gaidīja.
Man šķita, ka šādai dvēseļu satiksmei vajadzēja beigties ar skūp-
stu. Bet viņš pieliecies tīrīja savu cepuri, kas arī bija noslīdējusi uz

mitrās zemes. Beidzot es pirmā teicu: «Bet mums taču jāsaskūpstās!»

Kaut kā sadūrām degunus kopā. Tam sekoja: «Auf Wiedersehen,

mein Frāulein, wir werden uns schreiben!» Tāds bija pirmās mīlas

apzīmogojums.

Kad pārbraucu mājās, tante sāka mani gari izprašņāt, kā tad nu

bijis, vai esot bagāts, vai tēvs drīzi došot mājas, vai neesot vēl citi

bērni, kam jāizmaksā.

Kad nevarēju nekā daudz pastāstīt, viņa norūca, ka tāds «zvirb-

stiķis» vien būšot, lai labāk turoties pie C.

Tas nu bija reiz viņas izraudzītais; viņš nāca neatlaidīgi pie ma-

niem vecākiem dažādu «saimniecības padarīšanu» dēļ. Bet es jau zi-

nāju labāk!

Pastarpām vēl viens gadījums. Laiks bija silts un jauks. Zaļenieki

nodomāja sarīkot Zaļās muižas parkā zaļumballi. Pirms notika kon-

certs baznīcā, uz kuru bija ieradušies mākslinieki no Rīgas: Līgošu
Ernests v. c.

Līgošu Ernests spēlēja ērģeles. Spēle bija tik aizgrābjoša un lie-
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liska, ka cēlās vai viss baznīcas jumts. Pēc koncerta devāmies uz

svētku laukumu Zaļās muižas parkā.
Mākslinieki turējās savrup stiprinādamies. Mēs, jaunieši, dejojām pa

laukumu. Publikas bija pārpilnam. Man gadījās nejauši iet garām

Līgošu Ernestam. Es pametu acis, lai redzētu, kāds viņš izskatās.

Tas bija vīrietis liela auguma, ar dēmonisku izskatu, kas varēja katru

pievilkt, kam tik uzmeta skatu. Arī viņš bija mani pamanījis.
Metās krēsla. Viņš, kas nekad nebija dejojis, nedz arī mācēja de-

jot, nāca un uzlūdza mani uz deju.

Nenotika nekas cits, kā viņš mani noskūpstīja uz galvas un teica:

«Lai dievs tevi pasarga, mīļais bērns!»

Man tas dziļi iespiedās sirdī, jo tas bija kaut kas cits nekā sudrab-

strīpotais ģimnāzists Mencendorfs.

Es domāju, ka ar to nu viss būtu beidzies, bet, kā par brīnumu,

otrā rītā mākslinieki iegriezās mūsu mājās. Mēs nebijām uz to nebūt

sagatavojušies. Kamēr mamma gatavoja uzkožamos, viņš ienāca otrā

istabā, kur es biju, saķēra mani rokās un karsti noskūpstīja, kas kā

uguns man skrēja pa visu miesu.

Tas bija skūpsts, līdzīgs viņa ērģeļu spēlei! Pie tam viņš sauca

mani: «Tamāra!» — un prasīja pēc manas adreses, lai ar mani sa-

rakstītos.

Protams, es savu adresi uzdevu pie vecajiem Jansoniem Jelgavā,
kur visa mana romantika sākās un beidzās kā salds reibonis. Tur bija

brīvība, daudzkrāsaina dzīve, pirmie sapņi, kuri dzīvē nekad vairs

neatkārtojās.

Bet šī romantiskā dēka ar Līgošu Ernestu izbeidzās drīz. Saņēmu

no Rīgas kādu vēstuli, kuras rakstītāja likās zinām par mūsu attie-

cībām un aicināja mani uz Rīgu izrunāties. Aizbraucu arī. Viņa pie-

ņēma mani savā greznā dzīvoklī. Tikpat glauna bija arī pati dāma.

Tā uzņēma mani ļoti laipni, it kā mēs būtu jau sen pazīstamas, lū-

dza pat pie sevis pavadīt nakti, cienāja. Sāka man stāstīt, ka Līgošu
Ernests jau vairāk kā gadu esot precējies. Arī viņa, tāpat kā visas,

viņā esot bijusi iemīlējusies. Stāstītāja bij kaukāziete un uz laiku

tikai dzīvoja Rīgā.
Pēc izskata tā likās jau vecīga, bet ar smalkiem sejas pantiem —

ļoti simpātiska. Viņa rādīja man vēstules, kuras Līgošu Ernests viņai

bija rakstījis un kas līdzinājās manējām. Līgošu Ernesta jaunā sieva

bija kāda vienkārša koriste no teātra.

Viesmīlīgā dāma uzaicināja mani pavadīt vasaru viņas vasarnīcā

Krimā, un mēs šķīrāmies draudzīgi. Solījāmies arī sarakstīties.

Vēlāk apmainījāmies arī pāris vēstulēm, un ar to bija finita la

comedia.

Jāpaliek pie mana «sudrabstrīpotā»! Bet pēdējam bija daudz

draugu, un daži no tiem man patika vēl labāk.



271

Dzīve gāja uz priekšul Rudenī man bija tā laime tikt atpakaļ uz

Jelgavu vecā pansijā pie Jansoniem.

Šoreiz mani sūtīja mācīties šūt. Pa vakariem pastaigājāmies ar

draudzeni Jansonu Ellu pa Lielo ielu. Arī zēniem bija vaļas un taisni

tanī pat laikāl Arvien satikāmies, un puišu cepures cēlās gaisā ka

baložu bars. Pa dienām čakli šuvu kādā «Damenschneiderei». Tomēr

no mācības nekas liels neiznāca, jo man deva tikai vecu ārdit un

vīlēt.

Sāku ierasties arvien retāk uz šīm mācības stundām, arī mamma

Jansone bija tik laba un teica vienmēr: «Ko tur tik daudz, cita, bērni,

pagulēties. Vai tev, lielai saimniekmeitai, nu jāmācās šūt. Appre-
cēsi krietnu saimnieku, rudeņos kausi zosis un pīles, atvedīsi ari

man treknu zostiņu!» Pie šiem vārdiem viņa izskatījās, it kā jau tai

pilētu tauki no lūpām. (Viņas pansija pastāvēja vienīgi no maksāju-
miem graudā.)

Tomēr nekur nejutos tik labi kā pie Jansoniem. Nekad nekādus

pārmetumus tur nedzirdēju, varēju darīt, ko gribēju.

Sarakstījos vēl ar M., kaut gan bijām abi vienā pilsētā. Lasīju

pa vaļas brīžiem, kas man patika, sevišķi Spīlhāgenu.
Manas vēstules Mencendorfam bija dabūjuši lasīt arī citi zēni.

Mūsu satikšanās turpinājās.
Tomēr beidzot man apnika iet mācīties šūt pie vecām dāmām.

Draudzīgie zēni to arī bija manījuši, un kādu rītu izkārtnes

«Damenschneiderei» vietā rēgojās cits nosaukums: šis pats vārds pār-
statītiem burtiem. Tas nu izsita dibenu visam.

Man bija kauns tur rādīties, un, kā likās, visa firma ari izira.

Es tomēr vēl turpināju dzīvot pie Jansoniem, jo viņu vecāka

meita Auguste bija solījusi mani apmācīt rokdarbos.

Bet nekā daudz arī tur neiznāca. Atminu, ka iemācījos tikai taisit

mākslīgas puķes.
Otra viņu meita Albertīne pašlaik gulēja slima ar kaulu sāpēm.
Pats Jansons vēl arvien bija virssulainis muižnieku klubā.

Auguste, kuras mīlas romāns ar kavalieri Grosu bija izputējis, ne-

varēja turpināt gleznošanu, jo bija jāstrādā: jāgludina muižnieku

veļa. Pati mamma veļu mazgāja.
Mēs ar jaunāko meitu Ellu nu bijām galīgi savā vaļā, spēlējām

«ģimnāziju», par ko mūs apsmēja blakus mājā dzīvojošie divi poļu
muižnieka Dimšas dēli.

Kādā jaukā dienā saņēmu vēstuli sēru ierāmējumā (apvilkta ar

tinti) no Mencendorfa.

Es sabijos. Vēstulē bija sekoši vārdi:

«Da ich allen Aufforderungen der feinen Datne und Ihrer Sehn-

sucht nach der blauen Blume nicht entsprechen kann, so ziehe ich es

vor, m den kalten Fluten der Aa das Ende meines Lebens zu suchen.
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PS. Bitte senden Sie mir meine «Lessing's sāmtliche Werke».»

(Tā kā es neatbilstu smalkās dāmas ilgām pēc zilās puķes, atrodu

par labāku meklēt galu aukstajos Lielupes viļņos.
P. S. Lūdzu atsūtīt man atpakaļ manus «Lesinga darbus».)
Vēstuli lasīju priekšā Jansonu mammai, kura tūliņ iztirzāja lie-

tas saturu un teikdama, kur tad tas, kas meklēšot savu galu auk-

stos viļņos, likšot smagos sējumus, vai pie kājas piesiešot, lai ātrāk

nogrimtu!
Man arī tā lieta kļuva skaidra. Jaunais varonis bija sevi nodevis,

tas domāja slīcināties tikai tintē.

Bet viņš tomēr turēja par vajadzīgu pirms noiešanas veļu val-

stībā dot man gudras pamācības.
Tās skanēja: «Mehr wert als aile Lorbeerkronen ist der Unschuld

heit're Blumenzier.»

(Par visiem lauru vainagiem augstāk stāv nevainības puķu vaina-

dziņš.)
Es par tādu slīcēja pamācību neganti saskaitos: jo tas puķu vai-

nadziņš man jau bija, bet no lauru vainaga vēl ne lapiņas.
Pēc kāda laika ieraudzīju savu aizsaules padomdevēju gluži mie-

rīgi staigājam sausumā.

Bet par kādu grēku tad viņš īsti mani sodīja? Vai par to, ka mēs

ar Ellu pastaigājāmies un kāds puiku bars mūs vienmēr sveicināja?
Reiz gan šis bars iedrošinājās ielauzties sētā, kur dzīvojām, un pa

slēģos izgrieztiem sirdsveida caurumiem laida papirosu dūmus istabā.

Jansonu mamma samērcēja slotu ūdenī un gāja ārā, lai tos pār-
mācītu, bet tie laidās kā bišu aulis pa vārtiem ārā.

Tagad no šā jautrā zēnu bara lielākā daļa vēl dzīvi un ieņem

augstas vietas; tikai pāris no tiem miruši.

Dzīvo vārdus neminēšu, bet gan mirušo.

Mans cienītājs bija vēlākais mācītājs Ramolīns, kas gandrīz līdz

pašai nāvei mani apsveica visos svinīgos dzīves gadījumos.

Lodiņš, Ellas cienītājs, mira jau studiju gados ar diloni.

Drīz pēc iepriekš minētiem notikumiem tuvojās arī mana iesvētī-

šanas diena. Abas ar Ellu — pārī gājām līdz ar citām jaunavām pie
altāra lielajā Jelgavas vācu baznīcā pie mācītāja Zēzemaņa, kas, kā

jau minēju, bija skolā mans ticības mācību skolotājs.
Pēc iesvētībām tika izdalītas piemiņas zīmes. Mācītājs bija tik pa-

saulīgs, ar parasto cilvēku izklaidību, ka neņēma vērā, vai iesvētā-

mais ir vīriešu vai sieviešu kārtas. Man izsniedza piemiņas zīmi ar

uzrakstu: «Turies drošu prātu, mans dēls!»

Es par to biju tik sarūgtināta, ka saplēsu šo piemiņas zīmi, minu

to ar kājām un teicu: «Ja nu reiz mans ceļa rādītājs neievēro manu

personību, tad man nevajaga arī neviena; iešu pati savu ceļu.»
Ar to beidzās manas jaunības pirmais posms.
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Cik silti mana sirds visu bija uzņēmusi iepriekš, tik aukst#* H

tagad tapa. Pārbraucu uz savām lauku mājām, lai sāktu jaunu dzī-

ves posmu, par kuru runāšu nākošos sējumos.

5

Manas romantiskās dēkas drīz vien izbeidzās. Mencendorfs nebija

ģimnāziju nobeidzis, divas sudraba strīpas tas arī vairs nedrīkstēja
valkāt ap cepuri. Arī slīcināties viņš nebija gājis, kā solījies, bet

staigāja gluži mierīgi sausā.

Ko tāds derēja! Tēvs to bija pārvedis uz mājām un licis mierīgi
art zemi savā Gesinde «Peles».

Reiz viņš gan man atrakstīja, ka atzinis par labāku kā Fausts

nodoties svētīgai darbībai, bet es esot Grietiņa un ka «das ewig weib-

liche zieht uns hinan».

Viņš — Fausts, un es — Grietiņa? Man bija dusmas.

Es taču jau ar viņu biju galā, viņa vēstules es saplēsu un iemetu

krāsnī. Bet pēc ilgiem gadiem man tomēr reiz iznāca ar viņu sastap-

ties, tikai citādā veidā.

Tas bija 1904. gadā. Rūmane-Ķeniņa kundze bija uzņēmusi Jūr-

malā lielu pansiju, kur pulcējās tā laika visi progresīvie gari, starp
tiem arī Dārziņš, kas komponēja manu «Mēness starus stīgo», un

Plūdons, kas nesen bija laidis klajā savu dziļi iespaidīgo «Atraitnes

dēlu».

Man gadījās turp aizbraukt ciemā un pāra dienu palikt pie laip-
nās mājasmātes.

Otrā rītā izgāju zālē, un man tecēja pretim puisītis ar brūniem cir-

tainiem matiem. Viņš man kaut ko sen redzētu atgādināja. Es sa-

runājos ar viņu, kā jau ar bērnu, un prasīju: «Kā tevi sauc?» Puisītis

man atbildēja: «Kā tu nu nezini. Es esmu Laimons, un man ir sla-

vena tante Aspazija.»
Es apstulbu. Te arī gadījās viņa māte un laipni lūdza mani ienākt

viņas istabā. Ak dievs, ko es ieraudzīju! Tīri kā svētnīcā. Visas manas

portrejas palielinātas pie sienas un apvītas ar lauriem.

Te nu bija: «Mehr wert als aile Lorbeekronen ist der Unschuld

heit're Blutnengrup.»
Tikai tad bija otrādi. «Es māku arī visas tavas dzejas,» puisītis

sacīja. Bet man jau toreiz maz kas bija nācis klajā: tikai «Vaide-

lote» un «Sarkanās puķes». Mencendorfs pats, cik atceros, bija miris.

Bet atgriežos pie savas skuķes dzīves. No «tikumu tantes» mani

māte bija pārveduši uz citu dzīvokli. Arī tur man patika. Tā bija
Hildebrandes ģimene, un tai bija divas meitas. Vecākā, Alīse, ļoti
skaista un brīnišķa dziedātāja. Viņa dziedāja vācu baznīcā korī un
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bieži solo. Vakaros viņa bieži spēlēja un dziedāja, un es tad ne aci

neaizmigu, cik ļoti man viņa patika.
Es māti lūdzu, lai ļauj man arī klavieres spēlēt, un tur ari bija

mans pirmais mūzikas mācības sākums. Nekur tālāk tomēr netiku

par iesākumu pēc «Damma», jo Alīse apprecējās. Arī visa ģimene ne-

gribēja vairs tik lielu dzīvokli turēt, un man bija jāmeklē, kur ap-

mesties citur. Bija arī tur vēl citi pansionāri: vēlākais Jelgavas ap-

tiekārs Dučkēns ar māsiņu Aneti. Puika Dučkēns meitenes neiere-

dzēja un sita ar knipi pa pieri.

Arī no pašas Hildebranda kundzes es kādu rītu dabūju smagu

pliķi pa ausi. Tā meitenēm manā vecumā vajagot.

No turienes pārcēlos atkal pie iemīļotiem vecajiem Jansoniem.

Viņš pats, kā jau minēju, bija prūsis un mamma latviete. Viņš muiž-

nieku klubā vēl izpildīja virssulaiņa vietu un dabūja lielas dzeram-

naudas, bet kādreiz atsvieda visu maku važonim. Mamma to jau zi-

nāja un bieži viņu gaidīja uz ielas.

Kad atradās skaidrā prātā, tad viņš mani mācīja izteiksmīgi ru-

nāt jeb deklamēt, un tas arī skolotājām ļoti patika. Viņš mācīja mani

Ūlanda

«An der Ģuelle saS der Knabe,

Blumen wand er sich zum Kranz

Und er sah sie fortgerissen

Treibend m der Wogen Tanz.»

(Pie avota sēdēja puisēns un vija puķes vainagā, bet viņš redzēja
tās aizraujam un nesam pa straumi projām.)

«Tev vajag vārdu «puķes» tā dvest, it kā tās tev būtu rokā,» viņš

mācīja. «Un, kad redzi tās aizraujam pa straumi, tad žēli ievaidēties

un rokas izstiept.»

Tādas mācības viņš man arvien deva un, tā sakot, bija mans dekla-

mācijas skolotājs. Bez tā viņš arvien piekodināja: «Tu nevienu citu

nepreci kā «balto ģenerāli». Ja precēsi citu, tev ies slikti.» Un diem-

žēl tā arī ir noticis. Un es, Solveiga, gaidu vēl arvien uz «balto ģe-

nerāli», kas laikam nekad neatnāks.

Uz laukiem gan nu biju aizbraukusi, kaut gan man bija tikai piec-

padsmit gadu. Mācītājs iesvētīšanai mani nemaz negribēja pieņemt,
bet kaut kā tas tomēr notika.

Tante teica, ka varot bez dieva svētības nomirt un precēties jau
ari varēšot. Vai gribot gaidīt, kamēr man sēnes aiz ausīm aizaugšot.

Mājā pārbraukusi, es stipri saslimu, jo karstā dienvidū biju iebri-

dusi dīķī zināmā laikā: man bija kauns mātei par visām nebūšanām

stāstīt, un domāju, ka nu uz visiem laikiem būšu tīra un glīta. Bet

iznāca otrādi. Ar pūlēm tikai aizvilkos istabā un ar lielām sāpēm sa-
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gulēju trīs mēnešus. Ārstu arvien man veda no Jelgavas, un ar pū-
lēm tikai mani izglāba.

Izdevumi, protams, bija lieli, un bez tam pagadījās kads lopu mē-

ris, kas nopostīja visus mūsu zirgus un citus lopus.

Māmiņa bija aiz bēdām pavisam slima, tikai Zaļās muižas grāfs

iežēlojās un palīdzēja uzcelt jaunu saimniecību.

Arī jaunu māju viņš palīdzēja uzcelt un sūtīja mums brīnišķīgas

puķes no savas siltumnīcas. Kaut tikai tētiņš nebūtu tik stipri pade-
vies alkoholam, ka mūsu lielos laukus un labo zemi gandrīz nemaz

vairs neapkopa. Ari no jaunajiem lopiņiem daži noslīka akā. Smalko

vilnu puiši valkāja zeķēs.

Māmiņa gan ātri piecēlās, bet viss tas viņu tā bija sagrauzis, ka

tik jauna un skaista tā sāka jau nosirmot.

Mūsu palīgs, grāfs Medems, drīz nomira, un tā mēs iestigām bē-

dās un postā.

Pēc trim mēnešiem saku gan piecelties un staigāt un pat varēju
aizbraukt uz Jelgavu. Aizgāju apciemot mīļotos Jansonus.

Ari tur bija savas bēdas: vecākā meita gulēja slima ar ģikts sa-

rautiem locekļiem, un es gadījos taisni tanī brīdī noiet, kad viņa

mira. Vecais papa bija piedzēries, un, kuras dziesmas meldiņu uz-

ņēma, tā tūlīt sajuka. Mēs visapkārt raudajām. Bet ko tas līdzēja,
nāve savu upuri nelaiž no rokām ārā. Grieķiem vismaz ir skaists sim-

bols: Hermess, ar zelta zizli pa priekšu iedams, ved pazemē, un

katru, kas samaksā vienu obolu, Harons aizved pāri nāves upei uz

paradīzi, Eliziju. Zēl, ka mūsu reliģijā nav mirušiem tik skaistas iz-

redzes. Bez tam dzeršanas posts mūs moca; piem., papus Jansons

Harona vietā to pašu obolu būtu nodzēris jau krastmalā un pāri

neticis.

Es jau no bērnu dienām tikai par grēkiem vien esmu dzirdējusi.

Tādēļ manī arī ir attīstījušās divas īpašības: pesimisms un humors.

Bez jokiem es gandrīz nevaru iztikt, tie man ir kā dziedinošs bal-

zams.

Skumjas radošie faktori, šķiet, manu būtni jau bija sākuši iespai-

dot vēl pirms manas dzimšanas. Savādi tas izklausās, bet tomēr tā

ir patiesība.

Vispirms jau tā bija iedzimtība šī jēdziena plašākā nozīmē un,

otrām kārtām, daži nejauši notikumi, kas tāpat nepaliek bez savas

iedarbes.

Par vienu no tādiem atsevišķas dabas nejaušiem notikumiem te

gribu pastāstīt. Viņš norisinājies tad, kad mana māte mani vēl nē-

sājusi zem savas sirds.

Kad mes ar māti manas bērnības laikmetā braucām uz Ūziņiem

viesos, tad, braucot pāri upei, māte man norādīja uz kādu kārkliem
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apaugušu dziļu dobumu upe. Sakarā ar šo dobumu viņa man izstās-

tīja šādu drausmīgu notikumu.

Mūsu māju pirtī laiciņu pirms manas dzimšanas dzīvojusi kāda

pavieglas dabas sieviete ar mazu, četrus gadus vecu puisīti. Puisītis

bijis mīļš bērns skaistām, zilām actiņām. Saukuši viņu par Jānīti.

Māte šur un tur strādājusi dažādus gadījuma darbus, bet par Jā-

nīti maz likusies ko zinot. Jānītis dzīvojis vienmēr izsalcis vai pus-

badā. Allaž vien viņš atnācis pie manas mātes un skumji uz to rau-

dzījies savām zilām actiņām. Māte tad prasījusi:

«Nu, Jānīt, kā tev iet?»

Uz to Jānītis žēlā balstiņā atbildējis:

«Maizītes gribas ...»

Māte tādos gadījumos Jānīti vienmēr pabarojusi un paglābusi no

bada.

Bet reiz šī sieviete ar mazo puisīti pazudusi. Pēc kāda laika tā

gan atkal parādījusies, bet bez Jānīša. Viņa stāstījusi, ka bijusi Lei-

šos pie savas māsas un tur arī Jānīti atstājusi.
Bet sieviete mātei un citiem apkārtējiem likusies tada savāda un

aizdomīga. Tāpat policijai.
Beidzot policija šo sievieti apcietinājusi un sākusi izziņu par to,

kur palicis viņas bērns. Klaušinājis viņu arī Jēkabrnuižas lielskungs

un solījis izlūgt no ķeizara viņai žēlastību, ja viņa vaļsirdīgi atzīšo-

ties savā noziegumā. Beidzot vainīgā tiešām atzinušies un izstāstī-

jusi visu, kā viņa mazo Jānīti iegrūdusi un noslīcinājusi kārkliem

apaugušajā upes atvarā.

Izmisumā un nāves bailēs puisītis nežēlīgajai mātei turējies pretī

visiem spēkiem un lūdzies:

«Mīļā māmiņ, neslīcini mani,.. Es būšu labs. Kad izaugšu liels,

došu tev maizīti...»

Bet briesmone māte bijusi nepielūdzama. Tā puisēnam muti pie-
bāzusi ar zemēm, lai tas nevarētu pabļaut. Tad puisēns ar rociņām

ieķēries mātei drēbēs un turējies. Bet briesmīgā māte viņa rociņas
salauzusi. Beidzot sakropļotu, sadauzītu tā mazo iegrūdusi atvarā, kur

tas arī nogrimis ..,

Briesmīgā māte gan vēlāku sieta pie kāķa staba, kas atradies pie
Gudēnu mājām, bet tas nav mazinājis šī briesmu darba iespaidu,

kādu tas atstājis visā apkārtnē. uti

Uz manu māti šis notikums atstājis sevišķi dziļu un satricinošu

iespaidu. Bet mani, kā jau minēju, tā nēsājusi zem savas sirds. Un

ir taču diezgan pazīstama lieta, ka mātes pārdzīvojumi tādā stāvoklī

atstāj iespaidu ne tikai uz māti vien, bet arī uz nākamo bērnu. Un

man šķiet, ka šinī gadījumā tā noticis arī ar mani. A\anā dvēselē ir

kāds imanents traģisms, kas iet man līdzi visā manā dzīves gaitā.
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Labi, ka viņa smago slogu varu mazināt ar sava gara otru pusi — ar

humoru. Tikai tā varu uzturēt savas psihes līdzsvaru.

Traģiskais gadījums ar mazo Jānīti pieder, tā sakot, pie mana

pesimisma «aizvēstures». Bet arī manas dzīves «vēsturiskā laikmetā»,

kā jau minēju, pesimisma faktoru nav trūcis.

Pagaidām te tikai aizrādīšu uz dažiem tādiem notikumiem manā

pēcskolas laika sākumā vecāku mājās.

Augšā jau minēju par lopu mēri. Tas nopjāva maniem vecākiem

sešpadsmit govis un sešus zirgus, neskaitot sīkos lopus. Starp kritu-

šiem zirgiem bija arī kāds ļoti skaists un dārgs braucamais zirgs,

ko vecāki nesen bija pirkuši.

Tāpat skumjas veicinošs faktors bija arī slimības, kas mani šad

tad piemeklēja.
Prieku nedarīja arī mana tēva pārāka nodošanās degvīnam, tā-

pat viņa pārāk lielā bezrūpība un nolaidība, kas grāva mūsu saim-

nieciskās eksistences pamatus.

Bet — par laimi — netrūka mājas dzīves laikmetā arī uzjautrinošu

apstākļu un komikas.

Mana slimība drīz bijaj pārgājusi, un jaunības spēki atkal bija at-

karojuši atpakaļ savas agrākās pozīcijas.
Arī saimniecība ar grāfa Mēdema palīdzību atkal bija uzlabota un

kritušo lopu vietā iegādāti jauni. Sākās ikdiena un tā dzīve, kas iet

pāri parastai ikdienai, t. i., izprieca.
Mana māte gadaja, lai man uz laukiem nebūtu garlaicīgi, un tā-

pēc allaž vien mani veda gan uz ballēm, gan godībām, gan viesībām.

Tā, piemēram, atceros kādas kāzas, ko dzēra trīs dienas. Jaunie

ļaudis tur priecājās un dejoja, bet vecākā paaudze mielojās pie ba-

gāti apkrautiem kāzu galdiem.

Es, par nelaimi, kopā ar māti biju nosēdusies uz sola starp da-

žām resnām lauku mammām. Tās bezgalīgi ilgi ēda un trieca, trieca

un atkal ēda.

Man gribējās dejot, un mani kavalieri stāvēja istabas durvīs un

mani gaidīja. Bet, kad es gribēju piecelties, tad māte man deva

duncku sānos un lika saprast, ka tas būs nepieklājīgi. Neko darīt:

bija jāsēd. Es gan dusmojos, gan smējos, bet mammas kā ēda, tā

ēda.

Vēl atmiņā kāda lauku balle. Sēžu dejas zālē un vēroju publiku.
Te man ienāk prātā doma par personisko magnētismu un domu pār-

raidīšanu.

Domāju, būs te šī hipotēze jāizmēģina. Domāts — darīts. Man

pretī, zāles otrā pusē, sēž kāds bāls, bet skaists un šķietami intere-

sants jauneklis. Labi. Tas būs manu izmēģinājumu objekts.

Saku to intensīvi uzlūkot un pie ta piedomāt. Jā, tiešām. Pēc lai-

ciņa tas ceļas un nāk mani laipni lūgt uz deju. Dejojam ar. Bet —
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ak, tavu sūru nedienu! Kā viņam smirdēja mute! Es gandrīz vai

noģibu.
Bet ar to deju vēl nepietika. Nākamā dejā viņš bija atkal klāt!

Man cits nekas neatlika kā aicināt māti un abām mukt no balles

prom.

Reizēm māte mani veda arī uz Jelgavas ballēm. Atceros, reiz tāda

bija lepnajā Cēra viesnīcā, un man mugurā bija skaista rozā kleite.

Sēdam atkal abas ar māti dejas zālē. Te nak kāds slaiks jaunek-
lis mani aicināt uz deju. Es aicinājumu arī pieņemu, cejos un eju.

Te mani kāds rauj aiz svārkiem. Atskatos atpakaļ — māte. Ateju

atpakaļ un jautāju, kas sakāms. Te māte pārmet man:

«Nu, ko tu ar to dejosi, tas jau katolis, jo viņš taču no Līv-

bērzes!»

Sirsnīgi sevī nosmējos par mātes īpatnējo filozofiju un par īpatnē-

jām rūpēm, ko tā man veltīja.
Tādu un tamlīdzīgu incidentu manā lauku dzīves laikmetā bija

ne mazums. Un tas bija labi. Es mīlu humoru, mīlu dzīves komiķu,

komiskas situācijas, dažādas nerātnības un atjautas. Tas, kā jau mi-

nēju, ir pretstats manam pesimismam. Tas man nejauj nogrimt no-

spiedošā dzīves drūmumā, tas palīdz pārvarēt dzīves skumjos brīžus.

Komiskas situācijas atceroties, dažreiz varu sirsnīgi nosmieties pati

pie sevis un klusībā, vientulībā daudz ko pārdomāt, kas ar komiķu

sakarā.

Bet tagad piegriezīšos lauku dzīves nopietnajam saturam, nopiet-

nas darbības un dzīves gaitas apskatei.

Skolas gaitas, kā jau minēju, bija nobeigtas, un vecāku lēmums

bija, ka nu meitai ir jāpaliek mājās. Šo viņu vēlēšanos tad arī iz-

pildīju.

Biju sešpadsmit gadu veca, kad pārnācu mājā. Biju ļoti nelai-

mīga, ka bija jāpārtrauc mācības gaitas. Bet neko darīt.

Mājās nu sākās pavisam citas gaitas un cita dzīve. Tagad man

māte nolika istabas vidū veselu drēbes baķi, un tas bija jāizšuj un

jāizstrādā pēc vissmalkākiem rakstu paraugiem gan ar pērlēm, gan

bez tām.

Neko darīt, sēdēju istabas vidū un šuvu. Bet mana sirds nebija pie
šī darba, gars prasīja kaut ko citu. Tāpēc aiz roku darbiem un šu-

vumiem man bija paslēpta grāmata, ko lasīju tad, kad māte nere-

dzēja. Kad māte nāca, tad grāmatu paslēpu zem šuvumiem un izlikos

čakli strādājam.

Saprotama lieta, ka darbs daudz nekur negāja. Māte šad un tad

gan nodusmojās, gan arī nobrīnījās, noteikdama: «Meitēn, tev nemaz

tas darbs neveicas.»

Bez roku darbiem pratu un labprāt strādāju arī citus darbus. Rei-

zēm gāju govis slaukt, sienu grābt, pie lauku darbiem, bet māte do-
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māja, ka man visvairāk piemēroti ir smalkie roku darbi, par ko te

patlaban runāju.

Tikai te man jāteic, ka arī šinī praktiska darba dzīvē es biju div-

dabe un kontrastu būtne.

Tai darbā, kas man uz vecāku vēlēšanos bija jāstrādā, nebija

mana prieka un manas dvēseles.

Mans gars, kā jau teicu, bija citur, citā pasaulē, kas nebija šī

praktiskās dzīves un pelēkās ikdienas pasaule. Manas ilgas gāja tālu

viņai pāri un kāri meklēja citu pasauli, un tā bija gara darba un

garīgo centienu*1 pasaule.
Drīz es viņu arī atradu. To paveicināja kāds nejaušs gadījums.
Man bija kāda skolas biedrene Jansone. Tā bija dabūjusi vietu

par mājskolotāju vai, kā toreiz teica, guvernanti Biļju mājas, ne vi-

sai tālu no mums.

šad un tad viņa pie mums mēdza atnākt ciemos. Reiz viņai līdzi

bija atnācis arī viņas brālis, filoloģijas maģistrands Kārlis Emils

Jansons. Tas bija cilvēks, kam manā dzīvē bija lemts spēlēt ievēro-

jamu lomu.

Kārlis Jansons bija joti izglītots, apdāvināts un vispār plaša vē-

riena cilvēks. Viņš bija beidzis Tērbatas universitātes filoloģisko fa-

kultāti un tagad ar savu māsu, skolotāju, dzīvoja Biļļu mājās, ga-

tavodamies maģistra grāda iegūšanai.

Viņš jau nebija arī vairs jaunais: apmēram četrdesmit pieci gadi

vecs, papliku galvu, bet toties cilvēks «ar galvu».
Bez valodām — latīņu, grieķu, sanskrita, krievu un vācu — viņš

vēl labi pārzināja filozofiju, literatūru un estētiku. Atceros, tanī

laikā viņš patlaban studēja Dīringa filozofiju.

Viņam bija arī plaša bibliotēka, kurā atradās Kanta, Hēgeja, Pla-

tona un citu filozofu darbi. Tāpat arī daiļliteratūras klasiķu darbi:

Šillera, Gētes, Šekspīra, Gogoļa, Puškina, Gribojedova, Dosto-

jevska v. c.

Bet viņš nedzīvoja šinī internacionālajā domu pasaulē vien. Nē.

Viņš bija arī liels patriots, kas degtin dedza par dzimteni, tēviju,

par latvietību un latvisko kultūru.

Ar šo izglītoto un plašā vēriena gara cilvēku, ko biju redzējusi
arī Jelgavā, bet personīgi nepazinu, tagad nu tuvāk iepazinos. Tas

spārnoja manu dvēseli, tas daudz ko solīja manam atziņu alkstošam

garam.

Norunāju ņemt pie viņa stundas un mācīties. Viņš nāca pie ma-

nis pāris reizes nedēļā, un es strauji atkal atjaunoju pārtraukto izglī-
tības gaitu. Tas bija kādu pusgadu pēc skolas beigšanas.

Mācījos grieķu un latīņu valodas. Mācība sekmējās labi. Samērā

drīz vien varēju lasīt jau klasiķus oriģinālā. Lasīju «Odiseju», Cice-

rona runas, «Anabazi» v. c. Tāpat lasīju jaunlaiku klasiķus: Silleru,
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Gēti, Šekspīru, Puškinu, Gribojedovu, Gončarovu, Dostojevski, un man

atklājās pavisam jauna pasaule.
No krievu autoriem man īpaši patika Gogolis, Gončarova «Oblo-

movs», Gribojedova drāma «Tope ot yjvia», lasīju un sirsnīgi smēju

un priecājos par šo autoru atjautām, humoru un satīru.

Bet sevišķi jūsmoju par Dostojevski. Lasiju viņa «Miroņu namu»,

viņa «Pazemotos un apvainotos» v. c.

No zinātniskam disciplīnām es kari metos vēsturē, filozofijā un

estētikā. Lasīju Kantu, Hēgeli, Platonu v. c.

Atceros, ka grūti gāja gan ar Kanta «Tīrā prāta kritiku», bet

dūšu tomēr nezaudēju.
Estētikā Jansons sevišķu vērību piegrieza kritikai un drāmas

teorijai.
Lai es kritikas laukā vingrinātos, viņš uzdeva man rakstīt apce-

rējumus par Gogoli, Dostojevski, Baironu, Puškinu un citiem ievēro-

jamiem rakstniekiem.

Tāpat nācās rakstīt arī plašus apcerējumus par filozofiskiem te-

matiem.

Sīs studijas Kārja Jansona vadībā turpinājās apmēram pusotra

gada. Viņu svarīgākie rezultāti bija: 1) dabūju pamatu savam zināt-

niskam un filozofiskam pasaulviedoklim, 2) iepazinos ar drāmas

teoriju, kas man noderējis visam manam turpmākam literāriskam mū-

žam, un 3) ar visu nopietnību pievērsos latviešu kultūrai, latviešu

rakstniecībai.

Es, kā zināms, biju audzināta vācu skolās un vācu pansijās. Mans

gars, tā sakot, bija piesaistīts vācu kultūrai. Kārlis Jansons

bija tas, kas mani atkaroja vācietibai un cieši

piesaistīja latvju kultūrai un darbam mūsu kul-

tūras labā.

Zem K. Jansona iespaida uzrakstīju arī savu pirmo latvisko dze-

joli «Jaunā gadā», ko uzņēma un iespieda «Dienas Lapa» 1887. gada

beigās. Citējot viņu še, pasvītroju raksturīgākās vietas:

«Jaunā gadā jauniem darbiem

Laika gars mūs aicina,

Tautas karogs jaunus spēkus
Sevim apkārt pulcina.

Tēvija, tev darba diena!

Nav vairs laiks jau atdusēt!

Nav vairs laiks jau lauru ēnā

Karsto pieri atveldzēt. —

Lai dus Milda ievu birzē,

Saldu vēsmu šūpota.
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Cīņas dievs, uz troņa kāpis,

Tagad tevi aicina.

Stājat vietās, tautas dēli,
Darbs jūs pirmos aicina,

Uzdevums jūs' agr' un vēli —

Būt par tautu nomodā.

Šurpu, tautas zeltenīte,
Darbs ir tevi aicina;

Raksti vārdus tautas sirdī

Daiļākus kā zīdautā.

Tikai savienoti spēki,

Dūša, vingrums, rosība

Tautu vidu liesmu burtiem

Rakstīs vārdu «L a t v i ja».

Klausoties Jansona jūsmīgos vārdos par dzimteni un tēviju, arī

man gribējās ko sacīt un darīt tēvijas labā.

Tāpat zem viņa iespaida ir uzrakstīta arī mana pirmā luga «At-

riebēja» (hronoloģiski pēc pirmā dzejoļa).

lerosinājumus šai lugai guvu jau agrā bērnībā.

Kad vēl biju gluži maza un rotaļājos pa grīdu, tad uz mūsu

mājām brauca kāds «onkulis», kas, ar mammu runājot, daudz stās-

tīja par to, kā vācieši pāri darījuši mūsu tēviem, kā tie mocījuši lat-

viešus.

Šie stāsti manā bērna dvēselē iespiedās dziļi jo dziļi (sevišķi kads

nostāsts par izdurtām acīm), un tur es viņus nēsāju gadiem.

Kad ar Kārli Jansonu bijām izstudējuši drāmas teoriju un teh-

niku, tad, kāda nejauša ierosinājuma pamudināta, nolēmu savienot

jauniegūtās teorētiskās atziņas un bērnībā gūtos iespaidus vienā or-

ganiskā vienībā. Tā radās «Atriebēja».

lerosinājumu pastiprināja vēl kāds gadījums, kas kā pēdējās piles
lika traukam iet pāri. Tas bija Rīgas Latviešu biedrības teātra komi-

sijas izsludinātais lugu konkurss, ko izlasīju «Baltijas Vēstnesī»

(1887. gadā Jfo 299). Bija izsolītas trīs godalgas: 150, 100 un 50

rubļu lielas par oriģināllugām no latviešu dzīves vai vēstures.

Lugas bija iesūtāmas līdz 1. janvārim 1888. g. So uzaicinājumu iz-

lasot, arī nolēmu konkursā piedalīties. Uzrakstīju savu «Atriebēju»

un iesūtīju.

Pavisam uz konkursu bija iesūtītas astoņas lugas. Žūrijā piedalī-

jās kādi trīspadsmit lietpratēji un 21. aprīlī 1888. gadā nodeva sprie-
dumus par iesūtītajām lugām.
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Par «Atriebēju» bija sacīts:

«Pēc satura bagātības viņa ieņem pirmo vietu. Karakteri viscaur

dabiski un labi tēloti; skati pilni efektu, aizgrābjoši. Valoda ļoti laba,

samērīga nopietnam saturam. Fabula ņemta iz dzimtbūšanas laikiem,

kur muižu īpašniekiem bija neaprobežota vara apieties ar saviem

zemniekiem pēc patikšanas. Bet ari jau rodas starp viņiem cilvēcīgi
vīri. Starpība starp vec- un jaunlaiku uzskatiem cilvēcības jautājumā

Joti veikli tēlota.»

Tālāk aizrādīts uz dažām vietām lugā, kur būtu vēlama asumu

mīkstināšana un pārstrādāšana,

Pēc komisijas jeb žūrijas atziņas, pilnā mērā un bez pārstrādā-
šanas neviena no astoņām lugām nav pieņemama, un gala slēdziens

skanēja šādi:

«Pirmo vietu starp viņām (t. i., lugām, Asp.) ieņem visādā ziņā

«Atriebēja» un «Sarkanais kungs» (Baltjijasj Vēstļnesisj» 1888. g.

Ns 92, 21./IV (3. V)).

Vēlāk es lugu iedevu izlasīt Kovaļevska kundzei (Lielvircavas

pagfastāj), bet tā bez manas ziņas to bija iedevusi Ādolfam Alunā-

nam.

Ādolfs Alunāns lugu kādu gadu bija noguldījis un nemaz nemē-

ģināja uz skatuves to dabūt. Viņam droši vien bija bail, ka tā neno-

konkure ar viņa lugām. Raksturīgi, ka Alunāns pēc tam sāka rakstīt

lugas no latviešu senatnes. Domājams, ka mana luga viņam būs de-

vusi kādus pamudinājumus šai virzienā.

Bet ļaunumu, ko Alunāns ar manas lugas guldīšanu varbūt gri-

bēja man nodarīt, vēlāk es atdarīju viņam ar labu. Es viņu aizstā-

vēju pret A. Niedras uzbrukumiem un nosaucu par latviešu teātra

tēvu. Viņš par to bija ļoti aizkustināts un atrakstīja pāris vēstuju,

kurās atvainojās par man nodarītām pārestībām un ļoti pateicās par

viņam sniegto morālisko atbalstu. Man vēl tagad šīs vēstules glabājas.

Pēdējie skolas gadi un lauku dzīves laikmets ir avoti tiem ideolo-

ģiskiem elementiem, kas kā svarīgas sastāvdaļas ievijās manā pasau-

les uzskatā un manā turpmākā literāriskā darbībā. Sie elementi

bija — brīvdomas, liberālisma un brīvības kustības principi.

Se man jāuzsver vēl tas, ko jau agrāk kādā vieta šai autobiogrā-

fijā esmu teikusi par tā laika garīgo atmosfēru skolnieku aprindās:
«Gaiss bija pilns ar ideju dīgjiem, ar priekšpavasara atomiem, kādi

lidoja 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā.

Sinī atmosfērā es nu biju ietverta iekšā un iesūcu te savas pirmās
dzīvības sulas.» («Mana dzīve un darbi», 1. sēj., 267. lpp.)

Skolas laikā, starp citu, lasīju un jūsmoju par Spīlhāgena sociāla-

jiem romāniem, kā «Slēgtās rindās», «Vētras plūdi», «Āmurs un

lakta», «Problemātiskās dabas», kur bija tēlots sabiedrisko apvēr-
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sumu laiks Vācijā 1848. g. un vēlākās idejiskās, politiskās, sabiedris-

kās kustības un cīņas.

Vēl vairāk šo tendenci, kaut arī indirekti, stiprināja sakari ar

brāļiem Jansoniem.

Mans skolotājs Kārlis Emīls Jansons gan vairāk uzsvēra pat-
riotisma un nacionālisma principus, bet pie viņa patvērumu šad un

tad meklēja kāds vajāts politisks darbinieks Egle.
Tam bija sakari ar krievu «Narodnajas vojas» darbiniekiem, ka

arī ar pazīstamo latviešu brīvības cīnītāju Balodi.

Jansoni bija ar Egli radniecīgās attiecības, jo Egle bija apprecē-

jis Jansona māsu Teklu, kas vēlāk viņam nobrauca līdzi uz Sibīriju.
Tiekoties ar Jansoniem un Teklu, man nācās tikties arī ar Egli.

Viņš man deva lasīt Bakuņina un citu šādu autoru politiska satura

rakstus, rādīja krievu revolucionāru ģīmetnes un stāstīja par viņu

gaitām un centieniem.

Es personīgi kā sieviete sevišķi jūsmoju par Sofiju Perovskaju.
Man imponēja tas, ka viņa kā augstas, aristokrātiskas kārtas jau-

nava bija upurējusi savu aristokrātes dzīvi un gājusi vienkāršā tautā

to apgaismot un cīnīties par viņas atsvabināšanu.

Sofija Perovskaja, kā zināms, bija dižciltīgo grāfu Razumovsku

pēcnācēja kādā trešajā augumā, bet Razumovskiem savukārt bija
tuvi sakari ar pašu cara galmu.

Sofija Perovskaja bija dzimusi 1854. gadā kā Pēterpils guberna-
tora un īstā valsts padomnieka meita. 1881. g. viņa 27 g. veca tiek

notiesāta uz nāvi politiskās darbības dēļ.

Perovskajas augstais stāvoklis, viņas daiļums, viņas spīdošās kar-

jeras iespēja, bet visa tā upurēšana uz tautas brīvības altāra vija ap

viņas galvu savādu varonības vainagu, un par viņu jūsmoja liela

daļa no tā laika jaunās paaudzes. Man bija arī Perovskajas ģīmetne,
ko dabūju no jau minētā Egles.

Ar vārdu sakot: indirekti caur Jansoniem manī stiprinājās jau

skolā uzdīgušā brīvdomas tendence, kas vēlāk ieaudās jaunās strā-

vas idejiskā audumā.

Bet Egle nebija vienīgais, caur kuru līdz manim atlidoja brīvdomu

idejas. Viņas Zaļenieku pagastā bija manāmas arī citās vietās.

Zaļenieki ir un arī tanī laikā jau bija bagāts pagasts, un turīgo
saimnieku dēli un meitas mācījās gan Krievijas, gan ari ārzemju

augstskolās un no turienes pārbrauca ar toreiz laikmetiskajām brīv-

domu idejām uzskatos.

Tādi brīvgara cilvēki Zaļeniekos bija, piemēram, mans radinieks

Pūcīšu Ģederts, kas brīvdomu idejas bija pārvedis no Vakareiropas.
Brīvdomu cilvēki bija arī Kreiļu māju saimnieks Brinkmanis un

viens no maniem labiem draugiem un jūsmotājiem — Cērpiņš, kas

mani dēvēja par lauku Loreleju.
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Uz Cērpiņa pamudinājumu es savu pirmo dzejoli «Jaunā gadā»

iesūtīju nevis «Baltijas Vēstnesim», kura līdzstrādnieks bija mans

skolotājs K. Jansons, bet gan «Dienas Lapai». Šis laikraksts tagad

šķita manam garam tuvāks nekā «Baltijas Vēstnesis».

Es gan biju karsta nacionāliste, bet ne tāda, kas gatava lūgt un

pielāgoties, kas nacionālismā redzētu tikai karjeru un labus veikalus,

bet gan tāda nacionāliste, kas vēlējās visas mūsu zemes un tautas

brīvību un labklājību. Un šī tautas brīvība un labklājība nebija izlū-

dzama kā übagu dāvana no vācu muižniecības un krievu patvaldības,

bet par šo tautas brīvību un labklājību vajadzēja būt gatavam ari

cīnīties un upurus nest. Mans nacionālisms bija protesta, darba un

cīņas nacionālisms.

Tāds viņš ari parādās manos darbos, kā jau minētajā pirmajā

dzejolī, tā arī lugās «Atriebēja», «Vaidelote», poēmā «Saules meita»

un citur.

Šim manam aktīvajam nacionālismam galvenie cēloņi bija: 1) mana

brāzmainā daba un 2) mans nospiestais stāvoklis ģimenē, kas gri-

bēja aizkrustot ceļu manām garīgām tieksmēm un nospiest mani

toreizējā praktiskā un seklā lauku dzīvē, un 3) latvju zemnieku un

visas latvju tautas nospiestais stāvoklis zem vācu muižniecības un

cara patvaldības varas.

«Baltijas Vēstneša» pasīvais un pielāgošanās nacionālisms bija

arī pret sievietes emancipāciju, pret sievietes plašākiem centieniem,

kas man bija tik tuvi.

Cīņa pret vācu muižniecību tam nebija Māteru Jura cīņas spara,

ko es jau dabūju izjust Jelgavas skolas laikā.

Ja jau kā mazai meitenei man nācās dzirdēt runājam par pāres-

tībām, ko vācu muižnieki nodara latviešiem, tad tagad šis nemiers

bija ticis daudz plašāks, vairāk izprasts, aktīvāks un redzams ari

zemnieku vidū. Bet «Baltijas Vēstnesis» šo zemnieku noskaņu neiz-

pauda tā, kā tas pēc manas izjūtas būtu bijis vajadzīgs. Tāpēc es

vairāk nosvēros uz «Dienas Lapas» pusi, kas likās būt tuvāki manai

dabai, maniem uzskatiem un nacionālajiem centieniem tanī uztverē,

kā to jau minēju.

Runājot par K. Jansona lomu manā garīgajā attīstībā, vēl jāaiz-

rāda, ka viņš man iedāvināja veselu kaudzi grāmatu no augšā mi-

nētiem autoriem literatūras, filozofijas un zinātnes laukos. Man no

šīm dāvātām grāmatām sakrājās vesels plaukts.

X- Jansons vērīgi sekoja manai attīstībai un priecājās par manām

sekmēm. Vērojot, ka es visvairāk jūsmoju par klasisko pasauli, par

klasiskās Grieķijas vēsturi un grieķu kultūras darbiniekiem, viņš
mani nokristīja par Aspaziju, saskatot manī zināmu

līdzību ar Grieķijas Aspaziju. Šis vārds kā mans pseidonīms tad ari

man palicis uz visu mūžu.



285

Bet kad gan es varēju mācīties? Man taču dienā bija jāstrādā

mātes uzdotie mājas darbi!

Vispirms, kā jau minēju, lasīju un mācījos pazagšus, strādājot

savus roku darbus. Bet galvenais mans mācību un studiju laiks

bija — pa naktīm.

Kad dienas gaitas bija galā, tad vakarā man vēl bija jālasa mā-

tei priekšā gan «Mērnieku laiki», gan citas grāmatas. Tikai ap pīkst,
desmitiem vakarā visi nogula un noklusa.

Pēc desmitiem tad sakas mans mācības un studiju laiks. Tad sē-

dos klāt un strādāju līdz pulksten trim vai četriem naktī.

Tas, protams, prasīja daudz speķa, bet tad man arī tiešām bija
daudz spēka.

Zināms, pie mazas lampiņas strādādama, acis gan sabojāju.

Tikai šie mani studiju prieki nebija ilgi. Manas dzīves apvāršņa

malā jau biezēja no jauna tumši un melni mākoņi, kas virzījās ar-

vienu tuvāk un tuvāk.

Bet kas tad šie īsti bija par mākoņiem? Tie bija apkārtnes aiz-

spriedumi, apkārtnes skaudība un ļaunprātība, kas vērsās pret mani.

Apkārtnes ļaudis ar nesaprašanu un aizdomām skatījās, ka pie
manis ilgāku laiku nāca mans skolotājs Kārlis Jansons. Ļaudis ne-

varēja saprast to, ka pieaugušai un skolu beigušai jaunkundzei vēl

jāmācās. Tie apmeklējumiem redzēja citu iemeslu. Tie saskatīja tur

tikai romantiskos pamatus.
Bez tam te kaimiņos notika kāds gadījums, kas naca man par

ļaunu.

Kādās kaimiņu mājās saimnieku meita bija sadraudzējusies ar to

pašu māju kalpu puisi, un no intīmām viņu attiecībām meitai pie-
dzima bērns. Vecāki, protams, bija ārkārtīgi apbēdināti par savas

meitas negodu. Meitas tēvs, saukts Kūpeņu Jurītis, šad un tad at-

brauca arī uz mūsu mājām un raudādams stāstīja par savas mājas
nelaimi un negodu. Beidzot viņš no bēdām dabūja pat sirmus matus

un krītamo kaiti. Šo nelaimīgo tēvu esmu ņēmusi kā prototipu Zel-

tītes tēvam Zeltiņam savā lugā «Zeltīte», bet sīkāk to notēlojusi lugā

«Velna nauda».

Notikums ar Kūpeņu Jurīša meitu padarīja ļoti uzmanīgus un

aizdomīgus visus apkārtnes ļaudis. Tagad tie nu visur mēģināja sa-

skatīt kaut ko līdzīgu notikušajam.

An pie manis apkārtne nāca ar to pašu mērogu, ar tām pašam

aizdomām.

Visi mani dažādie «onkuļi» un «tantes» nu bija kājās. Manai mā-

tei nu tik piekodināja:
«Turi tik tu to savu meitu pie spārniem, citādi viņa aizskries pa-

saulē kā palaidne!»
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Aizdomas, biedinājumi, protams, nepalika bez iespaida uz maniem

vecākiem. Tie man arvienu vairāk un vairāk uzbruka ar pārmetumiem

un centās darīt galu arī manam grāmatu darbam.

Es turpretī biju jau krietni iedegusies savā jaunajā domu un cen-

tienu pasaulē. Izjutu arī jau zināmas sekmes. Pēc pirmā dzejoļa, ko

iespieda «Dienas Lapā», sāka arī J. Čakstes vadītā «Tēvijā» iespiest

manus dzejoļus.

Kārļa Jansona jaunākais brālis Roberts bija iepazīstinājis teātra

direktoru Rode-Ebeliņu [Ebelingu] ar manu lugu «Atriebēja». Rode-

Ebeliņš par lugu bija devis siltas atsauksmes un viņas jaunai auto-

rei pareģojis lielu nākotni. Viņš bija izteicis pat vēlēšanos to saistīt

pie teātra.

Bez tam man skatuves darbā jau bija arī savi piedzīvojumi. Skol-

nieces laikā Jelgavā uzvedām Šekspīra lugu «Venēcijas tirgotājs»,
kur es spēlēju Jesikas lomu. Roberts Jansons, kas darbojās kā profe-

sionāls aktieris, to labi zināja. Arī par to viņš laikam bija Ebeliņu

informējis. Rezultāts no visa bija tas, ka man gatavoja skatuves

mākslinieces karjeru.

Nu bija tāda situācija: mājā atmosfēra palika tik nospiedoša un

smacējoša, ka grūti bija elpot, bet Rīgā tēlojās spoža nākotne.

Ko nu bija darīt? Jaunām asinīm lieta bija vienkārša: izrauties

no lauku smacējošiem apstākļiem un kļūt pilsētas brīvākā gaisā.

Bet kā to izdarīt? Vecāki nelaidīs. Par to nevarēja būt divu domu.

Nu, protams, tad neatlika cits nekas kā no vecāku mājām aizmukt.

Abi ar jauno Jansonu tā arī nolēmām izdarīt. Kādu dienu viņš

atbrauca uz mūsu mājām un palika pa nakti. Vakarā norunājām

bēgšanas plānu, nakti paņēmām kaut kādas lietas (dažus galvas spil-

venus, dažus gredzenus un citus sīkumus) un rīta gaismā laidāmies

ceļā, vispirms uz Jelgavu. Jelgavā paņēmām ormani un nobraucām

uz kādu viesnīcu.

Bet ormanim mēs laikam bijām izlikušies aizdomīgi, un viņš par

to bija paziņojis policijai.

Drīz policija arī ieradās un mani apcietināja, jo, no mājas bēgot,

pat nebiju ieprātojusies pasi līdz paņemt. No viesnīcas aizveda mani

uz «častu».

Pa to starpu ar vilcienu bija iebraukuši ari vecāki. Raudādami tie

drīz ieradās arī «častā» un tur atrada savu bēgli jeb, kā viņi teica,

savu pazudušo jēriņu. Vecāki jutās itin laimīgi, mani notvēruši un «iz-

pestījuši no lamatām», kā tie izteicās.

Neko darīt: ar kauna acīm un grūtu sirdi bija jābrauc atpakaļ uz

māju. Bet mājas apstākļi palika vēl smacējošāki un mana uzraudzība

vēl stingrāka.
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Tagad vecāki bija nolēmuši ķerties pie radikālākiem līdzekļiem un

meitu vienkārši apprecināt. Tas, pēc vecāku domām, bija vajadzīgs,
lai glābtu meitas godu un lai arī mājas diezgan nolaisto saimnie-

cību nostādītu uz stingrākiem un ciešākiem pamatiem.

Vēl gan uz ātru roku to vecāki nepaspēja izdarīt. Es vēl reiz no

viņiem izrāvos un viena pati patstāvīgi aizbraucu uz Rīgu.

Tā ka naudas man nedeva, tad cits nekas neatlika kā paņemt un

pārdot mātes brošu.

Rīgā satikos ar aktieri Jansonu un direktoru Rode-Ebeliņu. Rode-

Ebeliņš man teica daudz cildinošu un jūsmīgu vārdu un aicināja mani

sev līdz uz ārzemēm, kur viņš patlaban taisījās braukt. Viņam pa-

domā esot daudz jauku un svarīgu man piemērotu lomu, kā, piemēram,

Salomeja v. c. Man skatuves darbībai esot visas vajadzīgās dvēseles

stīgas.

Arī spilgtais dramatiskais talants Jansons man veltīja jūsmīgus

un uzmudinošus vārdus un kā vadmotīvu manām gaitām nodiktēja

šadu Getes pantu

«Ailes geben die Gotter, die hohen,
lhren Lieblingen ganz:

Die unendlichen Freuden ganz,

Die unendlichen Schmerzen ganz.»

(Visu dod augstie dievi

Saviem mīluļiem pilnīgi:

Bezgala priekus pilnīgi,

Bezgala sāpes pilnīgi.)

Jā, to es arī jutu. Es jutu, ka mana dzīve man gatavo daudz

sāpju, bet es tomēr cerēju arī uz cildeniem priekiem. Un visu to jau
lielā mērā arī biju izjutusi. Tā, piemēram, kad izlasīju Bairona «Kainu»

savā lauku vientulībā, es nokritu uz ceļiem pie gultas un raudāju.
Par ko? Nezinu. Tās bija sajūsmas asaras, tas bija ārkārtīgi spēcīgs

estētisks pārdzīvojums.

Kad pēc «Kaina» lasīšanas vētraina jūsma bija norimusi, es uzrak-

stīju šādu dzejoli:

«Habt Ihr ein Buch gelesen,

Sprecht Ihr mit vielcm Verstand ..

Hab' ich dies Buch gelesen,
Stumm leg' ich's aus der Hand,

Weil ich zu seinem VVesen

Den Zauberschlūssel fand.
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Des Dichters Geist und der meine

Ein Storm m den ander'n flieGt,

Es sind zwei vervvandte Dāmonen,

Die sich erkannt un gegriifit.»

Bet no garīgi tuvās Rīgas, no jūsmīgiem ideju un gara cilvēkiem

tomēr jāatgriežas atkal mājās, jo no jūsmas vien nedzīvosi. Arī ak-

tieris Jansons bija nabaga cilvēks, kam reti bija kāds rublis kabatā.

Ari Ebeliņam bija jābrauc no Rīgas prom. Dabūju arī zināt, ka

mana luga «Atriebēja» aizliegta. Ar skumju sirdi atkal atgriezos
lauku vientulībā.

Bet par Robertu Jansonu, šo spilgto personību un apdāvināto ska-

tuves mākslinieku, gribas sacīt kādu vārdu vairāk.

Roberts Jansons, Kārļa Jansona jaunākais brālis, dzimis Kurzemē

21. martā 1864. gadā. Dažus gadus tas mācās Jelgavas klasiskajā

ģimnāzijā, bet to nebeidz. Viņa skatuves mākslinieka talants sāk jau

tad spilgti izpausties, un 1880. gadā viņš vēl kā ģimnāzists piedalās

Jelgavas Latviešu biedrības aktieru diletantu pulciņā.

Bet 1884. g. 30. augustā, toreiz iecienītos latviešu brīvlaišanas

svētkos, viņa vadībā pirmoreiz izrāda Šekspīra lugu «Venēcijas tir-

gotājs». Aktieri — visi diletanti, skolnieki un skolnieces. To starpā

biju arī es un tēloju, kā jau minēju, Jesikas lomu.

Vēlāk Roberts Jansons ir daudz darbojies kā skatuves mākslinieks

pie latviešu un arī vācu teātriem gan še Latvijā, gan ari ārzemēs.

Tēlojis viņš visvairāk varoņu lomas: gan Sillera («Laupītājos»), gan

Šekspīra («Ričards III»), gan citu rakstnieku lugās, ar sevišķiem pa-

nākumiem Hamletu un Narcišu.

Bet, tā kā tā laika skatuves darbinieku materiālie apstākļi bija ļoti

nabadzīgi, tad Jansons vēlāk saslimst ar diloni un 23. martā 1899.

gadā bezlaikā pārmērīgi agri nobeidz savas dzīves gaitas.

Man ar Robertu Jansonu daudzas reizes ceļi ir gājuši pakopus.
Tādi gadījumi bija, piemēram, «Venēcijas tirgotāja» izrādē 1884. gadā,

bēgšana no vecāku mājām, sapņi par manu skatuves darbību saru-

nās ar Rodi-Ebeliņu v. c.

Bez tam vēl Jansonu ģimene bija jelgavnieki, tāpat kā mēs pēc

aiziešanas no laukiem. Jansoniem bija pašiem sava neliela māja Jel-

gavā uz tā sauktā Rētiņa dambja.

Skolnieces laikos šad un tad tur tiku arī nogājusi, jo Jansonu

māsa Tekla bija mana skolas biedre.

Vārdu sakot: abiem brāļiem Jansoniem, tiklab Kārlim Emīlam, kā

Robertam manā jaunības laikā, kad veidojās mana gara pasaule, pie-
krīt ievērojama loma, ko es turu par savu pienākumu ar atzinību še

atzīmēt.



Latweeschu rakztneeki.



Jāzeps Vītols. Ar Aspazijas vārdiem komponētās dziesmas: «Bakhan-

teņu dziesma», «Grūtā diena», «Kā kapa zvanis», «Mirdzas dziesma».

«Mēnestiņš meloja», «Sapņu tālumā», «Tik sen», «Vasaras vakars».



Emilis Melngailis. Ar Aspazijas vārdiem komponētas dziesmas

«Lielākais laiks», «Mēness starus stigo», «Pasaciņa».



Alfrēds Kalniņš. Ar Aspazijas vārdiem komponētās dziesmas: «Ciānas

bērni», «Dzimtene», «Kā kapa zvanis», «Magone», «Mākoņu skrējējs»,

«Mīlas laiviņā», «Pa negaisa joņiem», «Raud rudenītis», «Sarautas

stīgas», «Saulains stūrītis», «Starp lakstīgalu un bezdelīgu», «Ūdens

lilija», «Zemes poēzija».



Emīls Dārziņš. Ar Aspazijas vārdiem komponētas dziesmas: «Ciānas

bērni», «Mēness starus stīgo», «Sapņu tālumā».



Raimonds Pauls. Ar Aspazijas vārdiem komponētās dziesmas: «Cir-

cenīša Ziemas svētki», «Pasaciņa», «Raudoša debess», «Aicinājums»,
«Vaska pils».



Jāzeps Medinš. Ar Aspazijas vārdiem komponētās dziesmas: «Bālmē-

nestiņš», «Dzīvības tuvums», «Mēnessnakts», «Toreiz»; opera «Vai-

delote».



Alma Ābele Aspazijas dzejas vakara 1977. gadā.



Rita Valnere pie gleznas «Aspazija un Rainis».



«Dienas Lapas» simtgades vakars. Aspazija — Zane Jančevska.



Vecais Rīgas Latviešu teātris un tā režisori.



Muzeja atklāšana Zaļenieku Daukšas 1985. gadā.



Rainis, Ivande Kaija, Aspazija un Virena Rozenberga 1929. gadā.



Pie Raiņa kapa. 1939. gads.



Dubultu vasarnīcā.



Pie K. Šiliņa gleznotā Raiņa portreta.
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Pēc šīs mazās atmiņu ekskursijas par Robertu Jansonu atkal at-

griezīšos pie sava pārtrauktā dzīves stāsta.

Tātad — no Rīgas apciemojuma ar skumju sirdi atgriezos atkal

vecāku mājā.
Bet tur jau gāja vajā manu brūtgānu meklēšana. Tantes un onkuļi

strādāja vaiga sviedros.

Viņu pūles tiešām nepalika bez panākumiem. Brūtgāni brauca no

tuvienes un tālienes. Un kāpēc gan nebraukt? Divsimt sešdesmit pūr-

vietu lielas mājas ar visu iedzīvi un daiļa, izglītota meita piedevām.

Saprotama lieta, ka man pret šiem braucējiem un manas rokas

tīkotājiem nevarēja būt nekādas simpātijas. Tie bija praktiski zem-

nieku ļaudis, diezgan neveikli un arī maz attīstīti. Garīgās attīstības

ziņā es par tiem taču stāvēju nesalīdzināmi augstāku. Arī ārējās estēti-

kas ziņā tie mani nevarēja apmierināt, jo es jau biju pilsētas kultūras

cilvēks un zināmā mērā pat aristokrāte.

To juta ari vecāki un tāpēc visiem spēkiem centās atrast man kādu

smalkāku un pieņemamāku kandidātu, lai ne vien jo drīzāki, bet ari

izdevīgāki mani izprecinātu.
Beidzot tāds arī gadījās. Vismaz vecāki domāja, ka tam vajadzētu

būt tam īstajam. Tas bija paskolots lauku «švīta» tips ar «smalkām

manierēm». Man viņš pavisam nepatika, bet pret mammu viņš bija

ārkārtīgi uzmanīgs un laipns, veda vienmēr tai cepumu (kūku)

grozus vai arī parādīja tai visādas citas uzmanības un laipnības
zīmes.

Mammas sirdi viņš ar to bija drīz iekarojis, un viņa mani spieda,
lai es katrā ziņā pie tā ietu.

šis precinieks bija kāds Vilis Valteris no Volguntes pagasta. Savā

laikā viņš bija apmeklējis Jelgavas reālskolu, bet vēlāk ticis par prāvu

(ap divsimt pūrvietu lielu) māju īpašnieku un ķieģeļu cepļa akcionāru.

Zaļi dzīvodams, mājas Ciskas tas jau bija nolaidis, un arī ķieģe|u

cepļa akcijas tam taisījās izslīdēt no rokām, tāpēc bija jāmeklē, vai

nevar ieprecēties kaut kur naudā.

Ar tādiem nolūkiem tad viņš arī bija pie mums atbraucis un ar

saviem diplomātiskiem līdzekļiem vispirms iekarojis manas mātes lab-

vēlību, lai tādā kārtā vieglāki gūtu varu pār maniem likteņiem.

Kā jau teicu, vecāki mani spieda pie šī Valtera iziet.

Es beidzot arī ļāvos pierunāties. Es pat domāju, ka tā man būs

labāki, jo baudīšu kaut cik vairāk brīvības un nebūs jādzīvo kā cie-

tumniecei mūžīgā vecāku uzraudzībā un vienmērīgās aizdomās.

Ar vārdu sakot, viss notika tā, kā es to esmu attēlojusi savā

autobiogrāfiskajā lugā «Zeltīte».

Bet vilšanās man bija liela jau no paša sākuma. Valteris kā ne-

labojams alkoholiķis savu samaitāto dabu nevarēja slēpt un savaldīt

pat tādā izcilus svarīgā dienā kā kāzu dienā.
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Pirmie laulibdienu brīži taču mēdz būt tie skaistākie un skaistuma

ziņā neaizmirstamākie,

Man tas izgadījās otrādi. Sie brīži neaizmirstami gan palikuši,

tikai pretējā nozīmē, t. i., kā visnepatīkamākie, pat riebīgākie.

Mans jaunās dzīves biedrs jau kāzu dienā un naktī no alkohola

bagātīgas lietošanas — maigi izsakoties — bija tik pārplūstoši pilns

un atbaidošs, ka man atlika tikai ar riebumu no viņa novērsties.

Arī šos savus iespaidus, protams, nedaudz stilizētā veidā, esmu at-

tēlojusi minētajā autobiogrāfiskajā drāmā «Zeltīte». Zeltīte esmu es

pati, un Kalvē ir V. Valteris.

Tā sākās mūsu laulības dzīve, un viņas vēlākās gaitas nebija la-

bākas. Mēs svešinieki bijām un palikām visu to laiku, ko mums nā-

cās kopā pavadīt un kas, par laimi, nebija ilgs, apmēram gads.

Pielaulāta es viņam biju, bet atlika vēl iekarot mani. Šai nolūkā

viņš izlietoja gan aizmaskotus, gan neaizmaskotus naturālistiskus

paņēmienus, kuru mērķis man nepalika apslēpts un ko es vienmēr at

vairīju, kaut arī ne bez nepatikšanām un grūtībām. Epizodes te ne-

gribu uzskaitīt. Teikšu tikai, ka viņš ņēma palīgā braucienus uz teātri

Rīgā, apmešanos viesnīcā, iedzirdīšanas mēģinājumus, rupjus draudus

pat ar ieročiem v. tml., lai mani iekarotu, bet visi šie mēģinājumi

viņam beidzās bez jebkādiem panākumiem. Nē, tomēr panākumi bija:

viņš man palika arvienu svešāks un pretīgāks.

Nevarēdams dabūt savā nagā manu personu, viņš ar lielu sparu

ķērās pie manas un manu vecāku mantas. Drīzi viņš sāka putināt
laukā mūsu mājas kustamo un vēlāk arī pašu nekustamo īpašumu.

Reiz viņš ar viltīgu nolūku bija paņēmis līdz uz pilsētu mani un

manu aizbildni, kādu Sternu.

Pilsētā viņi abi ar Sternu deva man parakstīt kādu papīru. Es pa-

rakstīju arī. Tā, izrādījās, bijusi kāda obligācija uz mūsu mājām.
Citādi jau es biju gudra, bet no tādām obligācijām un citām juri-

diskām lietām es daudz ko vis nesapratu.
Ar vārdu sakot, viņš ar visādiem savtīgi spekulatīviem līdzek-

ļiem dabūja savās rokās visas mūsu mājas un visu mūsu mantu un

ņēmās to nodzīvot.

Nāca ūtrupe pēc ūtrupes, kurās aizgāja mūsu manta un lopi,
līdz beidzot — pārdeva arī pašas mūsu mājas.

Gadu gan vēl mums ar vecākiem bija atvēlēts mājās dzīvot, bet

tā bija īsta bēdu un kauna dzīve. Rentnieki nomaitāja pat mūsu mī-

ļos sunīšus un kaķīšus. Zēl bija skatīties, cik nežēlīgi rīkojās ar

mūsu mīļajiem zirdziņiem un citiem lopiņiem.
Tā kā nu zirgu vairs nebija, tad man bija kājām jāiet uz Jelgavu

iepirkties.
Ar nastām apkrāvusies, nācu uz mājām. Garām brauca kaimiņi.
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Lūdzos, lai paved, jo ar saiņiem smagi iet. Bet kaimiņi tikai nosmē-

jās un ļaunprātīgi piezīmēja:

«Aha, lepnā Daukšu meitai Redz, kā nu iet. Nu, to arī vajadzēja!»
Pēc tādiem un tamlīdzīgiem teicieniem, ko man nācās dzirdēt, kai-

miņi sašāva zirgiem un spītīgi aizbrauca, atstājot mani ar visām

nastām gan sniegā, gan dubļos.
Bet ar mūsu mantas un mūsu mājas pārdošanu Valtera spekulā-

cijas vēl nebeidzās. Viņš taisīja vēl visādas šaubīgas naudas operā-

cijas uz visām pusēm. Beidzot to draudēja arestēt, un tāpēc viņam

bija jālaižas mukt.

Viņš bija nodomājis laisties uz Ameriku. Un ar šo cirtienu viņš

cerēja nosist divas mušas uz reizi: izmukt saviem kreditoriem un —

pārdot savu sievu, t. i., mani.

Taisoties uz aizbraukšanu, viņš likās Joti sentimentāls un lūdzās,

lai es taču viņam parādot kaut kādu mazumiņu mīlestības un lai

pavadot to līdz Zagarei.
Mana sirds arī iežēlojās, un es braucu viņam līdz uz Žagari. Aiz-

veda mūs māju rentnieks Strazdiņš ar savu zirgu.

Nobraukuši Zagarē, apstājāmies kādā viesnīcā.

Es paliku atpūsties viesnīcas istabā, bet Valteris izgāja ar žīdiem

sarunāties par tālākām ceja iespējām un izredzēm pāri robežai. Tikai

man aizdomīgi izlikās tas, ka viņš aiziedams aizslēdza manas ista-

bas durvis.

Es piegāju pie durvīm un sāku klausīties. Varēja dzirdēt, ka Val-

teris aiz durvīm otrā telpā apspriežas ar žīdiem. Tika pārrunāts ari

jautājums, kā mani dabūt pāri robežai, kā dabūt uz kuģi utt.

Es tagad sapratu, ka mans likumīgais vīrs beidzot grib pārdot ari

mani pašu: grib pārdot žīdiem un nodot balto verdzeņu tirgotāju

nagos.

Ko nu bija man darīt? Durvis bija aizslēgtas. Bet es apskatījos,
ka logs bija attaisāms. Tāpēc attaisīju logu un caur to aizbēgu no

viesnīcas. Sadabūju rentnieku, un braucām atpakaļ uz mājām.
Tiktāl labi, bet nelaime jau nekad nenāk viena. Kad nāca vakars

un mēs bijām iebraukuši lielajā Kalnamuižas silā, tad aizdomīgi sāka

izturēties arī rentnieks. Viņš mani bija iedomājies par vieglas dabas

sievieti un sāka man uzmākties ar nepieņemamiem priekšlikumiem. Tā-

pēc es bailēs izlēcu no viņa ratiem un iebēgu mežā.

Tumsa nāca virsū, mežs bija liels, laiks lietains un mājas vēl tālu.

Sāku skriet un maldīties. Tikai otrā rītā, galīgi nokususi, lietū izmir-

kuši, nosvīdusi baiļu un noguruma sviedriem, saplēstiem apaviem

pārnācu mājās pie vecākiem ...
Manas dzīves un mūsu mājas postītājs nu bija projām, mājas

bija pagalam, bet mūsu bēdas un pārbaudījumi vēl nebija galā. Te

vēl jāmin kāds notikums, kas dziļi iespiedās man atmiņā.
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Kā jau sacīju, mums bija atvēlēts gadu pēc māju pārdošanas vēl

mājās dzīvot. Bet pārdošanas termiņa gads gluži nesakrita ar pa-

rasto saimniecisko gadu.

Saimnieciskais gads beidzās, un rentnieks izgāja. Mums vēl tie-

sības bija dzīvot, bet iekšā nāca jaunais māju īpašnieks, un tas bija

tik cietsirdīgs, pat briesmīgs, ka mūsu ģimeni ar visām mantām iz-

lika ārā zem klajas debess.

Atceros, ka, pārnākusi mājā no Jelgavas, savējos atradu ārā zem

lielās pasaules ēkas jumta. Pavasaris bija auksts un mana mazā mā-

siņa slima. Bet viss tas māju jaunīpašnieku sirdi nebija mīkstinājis.
Es nezinu, kas būtu noticis, ja nebūtu gadījies kāds labs kaimiņš,

kas mūs izglāba. Un tas bija — Bičuļu saimnieks Knospe. Tas uz-

ņēma savā pajumtē visu mūsu bēdu saimi.

Cik jaunais Daukšu īpašnieks bija cietsirdīgs un negants, tik Bi-

čuļi pret mums bija izpalīdzīgi un laipni. Bičuļos mums tiešām gāja
labi. So cilvēku laipnību un cilvēcīgo izturēšanos es neesmu aizmir-

susi līdz pat šai dienai... Vēl tagad es sirdī izjūtu pateicību šiem

jaukiem un mīļiem cilvēkiem.

Bet man liekas, ka tādi nežēlības darbi, kādus pieredzējām, at-

stājot Daukšas, nekad nepaliek bez savas atmaksas. Vēlāk šis ciet-

sirdīgais mūsu bijušo māju īpašnieks Vāgneris (kas atnāca no Bu-

kaišiem) saslima ar niknu asins saindēšanos kājā. Kāja bija jāno-

ņem, bet viņa dzīvību tomēr neizdevās glābt. Briesmīgās mokās viņš

nomira, un mājas pēc viņa nāves pārgāja atkal cita īpašnieka rokās.

Ar Bičuļos pavadīto laiku mēs izbeidzām musu lauku dzīvi. Viens

dzīves posms nu bija noslēgts.
No māju pārdošanas kā ieķīlu nauda maniem vecākiem bija atli-

kušies kādi četrtūkstoši rubļu. Ar tiem tad aizkravājāmies uz Jelgavu,

iepirkām kādu nelielu namiņu un sākām tur jaunu dzīves posmu.

6

OTRAIS JELGAVAS LAIKMETS

Pagājušā nodaļā jau rakstīju, ka pēc mūsu māju zaudēšanas lai-

ciņu pavadījām kaimiņu Bičuļu mājās.

Sis laiciņš bija zīmīgs tanī ziņā, ka parādīja mums gan cilvēku

zemiskumu, gan arī viņu cildenumu.

Daudz bija to, kas priecājās par mūsu nelaimi, bet pasaule jau nav

arī bez labiem un jaukiem cilvēkiem. Tādi bija vispirms jau Bičuļi,

par ko rakstīju pagājušajā nodaļā.

Tikpat skaisti pret mums šinīs skumju brīžos izturējās ari Bleķu

māju jaunā saimniece. Katru reizi, kad viņa mājā kūla sviestu, tā
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ari mums atsūtīja pa trauciņam. Tāpat ari citus dažādus produktus,
bet par visām lietām — lika mums sajust siltas, atsaucīgas sirdis

Bet, Bičuļos dzīvojot, bija jau jāpieradinās pie domām, ka lauku

dzīvei būs drīzi jāsaka ardievas, varbūt uz visiem laikiem.

Manī māju zaudēšana radīja divējādas un savstarpēji pretējas

jūtas.

Brienot tagad pa svešiem dubļiem, es sevī tomēr sajutu savādu

brīvības jūsmu, izjutu cauri kaut kādus brīvākas dzīves dīgļus.
Tādas pat brīvības plašuma un savāda prieka jūtas manī bija

tanī brīdī, kad izmuku no Valtera nagiem Zagarē un no rentnieka

Strazdiņa Kalnamuižas silā. Biju izmirkuši, sasvīduši, bet sirdī izjū-

tās kāds savāds gaišums un jau minētais brīvības prieks, brīvības

izredzes.

Otra jūtu gamma bija — skumjas. Zēl šķirties no vecāku mājām,
kur palika tik daudz skaistu bērnības atmiņu. Sevišķi žēl man bija

šķirties no bitēm. Viņas man nekad nekoda. Man tika skatīties un

klausīties, kā viņas pavasaros dūca ap mani ziedošos ķiršos. Viņas

allaž ietinās arī manos kuplajos matos, bet tomēr — nedzēla. Tagad

nu jāsaka ardievas gan ziedošiem dārziem, pļavām, gan bitītēm.

Šķiršanās no mājām uz laukiem smaga arī maniem vecākiem, kas

Daukšās bija ieguldījuši tik daudz rūpju un darba.

Tur palika viņu rokām piestādītais un iekoptais augļu dārzs. Tur

palika jauna istaba, kas nesen celta un vēl nepabeigta, un daudz vēl

kas cits.

Taisoties pārcelties uz Jelgavu, dažas mantas, kā, piemēram, pāris

bišu stropu, divas lielas pūra lādes ar traukiem un spilveniem nove-

dām pie mammas radiem uz Būdniekiem. (Būdnieki — ap četrsimt

pūrvietu lielas un bagātas mājas Jēkabnieku pagastā. Agrāk tur ar

mammu allaž braucām ciemos.) To darījām tāpēc, lai uz pilsētu pār-

vadājamo mantu iznāktu mazāk.

Arī ar citām mūsu tepat novietotām mantām bija notikušas visā-

das nelaimes. Maisos mums stāvēja gan labība, gan arī sabāztas

liekās drēbes. Drēbju maisos peles bija midzeņus sataisījušas, un tā-

pat bojājusies bija labība.

Beidzot sakravājām savas mantas un devāmies ceļā. Paņēmām
līdz arī vienu brūnu rases gotiņu, jo vecāki cerēja pilsētā kādu grasi
arī no piena ieņemt.

Citi mūsu bijušie lopiņi bija izdalījušies šur un tur pa kaimiņu

mājām. Tā, piemēram, kādās tuvās kaimiņu mājās atradās kādreizējais
mūsu skaistais, melnais ērzelis. Redzot mūs aizbraucam, viņš zviedza

un nemierīgi raustījās savā virvē.

Jelgavā ienākot, vispirms apmetāmies kādā Henišera dzīvoklī, šķiet.

Katoļu ielā. Tur bija pavisam četras istabas, no kurām tikai divas

gaišas, bet otras divas tumšas un nemīligas.
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Brūno gotiņu iespīlējām mazā, mazā šķūnītī, kur tā nevarēja pat

ne lāgā apgulties. Tur viņa māva un māva... Viņa laikam skuma

un ilgojās pēc lauku zaļajām pļavām, kur bija palikušas citas viņas

māsas un biedrenes. Tur bija plašums, saule un gaisma, bet te —

šaurība, tumsa un netīri salmi. Pat apgriezties te nevarēja. Mums

gotiņas palika ļoti žēl, un mēs viņu drīz vien pārdevām.
Mūsu pirmo Jelgavā pavadīto dienu vēl sarūgtināja kāds notikums

ar papiņu. Nevienam nekā neteicis, viņš no mājas bija aizgājis un

uz visu dienu pazudis. Tas mūs stipri uztrauca. Bet vēl lielāks bija
mūsu uztraukums, kad viņš vakarā tumsā pārnāca un istabā nogāzās

gar zemi gandrīz vai bez samaņas. Aiz dziļa kauna un smagām bē-

dām viņš bija izgājis un līdz nesamaņai apreibinājies. To sapratām
arī mēs, mājinieki. Nožēlodama un pārmezdama viņam, mammiņa

teica:

«Ak tu, mans nabaga vīriņš! Vai tu nevarēji kaut kur nobēgt,
kad tev bija tas kontrakts (t. i., māju pārdošanas kontrakts) jāpa-
raksta?»

Dzirdot šos māmiņas vārdus, es sevī sāpīgi nodomāju:

«Vai ar šiem nedaudziem līdzjūtības vārdiem var atsvērt visu to

lielo zaudējumu, ko mēs dzīvē tagad ciešam?

Vai tad māmiņa pati nebija taisni tā, kas papiņu spieda mājas

pārdot un pārdošanas kontraktu parakstīt?»

Papiņam vispār bija mīksta daba, viņš māmiņu klausīja. Māmiņa

jau bija īstā pavēlniece un rīkotāja gan saimniecības, gan citās lietās.

Tā tas bija arī ar māju pārdošanu. Tikai es vēl tagad nesaprotu,

kas māmiņu spieda veicināt māju pārdošanu, jo parādu uz mājām

nebija daudz un mājas taču varēja arī izrentēt. Bet tagad tas viss

jau bija par vēlu. Nu arī māmiņa atmodās kā no sapņa.

Vai viņai pašai tagad nebija jākaunas, ka pēc mūsu lielajām,

skaistajām telpām tagad vajadzēja ielīst pilsētas šauros kaktos?

Vai viņai nebija žēl, ka no lielā govju bara, kas ganījās sulīgos
un plašos Daukšu tīrumos, tagad bija atlikusies tikai viena vienīga

gotiņa, kas tagad, šaurā spraugā iespiesta, žēli raudāja?...
Jā. Tagad mācās virsū dzīves posts. Papiņu tas bija novedis vai

līdz izmisumam, un nu, šķiet, arī māmiņa to spilgti redzēja, tikai

viņa šo savu vainu mēģināja uzvelt papiņam, kas šo postu it kā būtu

radījis ar minēto kontrakta parakstīšanu.
Mani šī māmiņas izturēšanās dziji aizvainoja un sāpināja. Tanī

brīdī arī manā dvēselē notika kaut kāds lūzums. Tā jūtu stīga, kas

līdz tam bija skanējusi kā simpātija un mīla pret manu māmiņu, no

šī acumirkļa sāka skanēt papiņa labā. Mana mīla tagad piederēja

papiņam.

Mājas viņš bija zaudējis, bet kaut ko neredzamu, smalku un vēr-
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tigu viņš bija ieguvis — savas meitas mīlu. Svars pret svaru. Kurš

labāks?...

Zaudējums bija māmiņai. Svari svērās uz papiņa pusi. Protams,

atklāti jau es to neizrādīju.

Henišera dzīvoklī ilgi nepalikām. Drīzi sākām meklēt citu dzī-

vokli. Tādu arī saņēmām kādā mazā ieliņā, Annas baznīcas tuvumā.

Sākām atkal pārkravāties. Vispirms sanesām iekšā visādus dzīves

sīkumus. Bet, kad nācās novietot mūsu ģimenes sešas gultas, tad izrā-

dījās, ka tām tur nav visām vietas
...

Ko nu darīt? Nesām atkal mantas ārā un sakrāvām Annas baznī-

cas laukumā. Padomā mums bija vēl kāds dzīvoklis. Citi aizgāja no-

skaidrot šī dzīvokļa dabūšanas iespējas, bet mani atstāja baznīcas

laukumā sakrautām mantām par sargu.

Bet, par nelaimi, mani drīz apstāja žīdi, kas plijās man virsū, lai

tiem mantas pārdodot. No uzbāzīgajiem pircējiem nevarēju ne atkau-

ties. Gaiņājos uz visām pusēm, bet, kamēr vienu stūri mantu nolik-

tavai sargāju, tamēr otrā stūri žīdietes jau cilāja un staipīja citas

lietas. Kā pagriezos uz to pusi, tā aiz muguras cita žīdiete atkal, šo

to paķērusi un zem brunčiem pabāzusi, steidzās projām. Biju tīri ne-

laimīga un ļoti nokaunējusies.
Beidzot piederīgie bija sarunājuši dzīvokli Paula ielā. Tētiņš gan

sauca šo ielu par «miroņu ielu», bet neko darīt: vajadzēja rīkoties tā,

kā materiālā ziņā iznāktu izdevīgāki. Un dzīvokļi Paula ielā bija lē-

tāki kā citur.

Paula ielas dzīvoklī mums bija četras istabas ar stipri zemiem

griestiem, tumšas, savādi platas un neformīgas, bet toties lētas, un

līdzekļu ekonomija tagad bija no liela svara. Vajadzēja būt taupī-

giem.

Un tomēr: dzīvojot noskaidrojās, ka arī šim dzīvoklim ir savas

lielas neērtības un ka te ilga dzīvošana nebūs iespējama. Jau pašu

pirmo nakti te notika kāda nepatīkama izvešana, kas bija saistīta ar

vēl nepatīkamāku aromātu; un pie pašas guļamistabas loga atradās

kāda dzīvē gan ļoti vajadzīga, bet citādi nepatīkama vieta. Ar vārdu

sakot, dzīves apstākji še izrādījās ļoti nepatīkami. Spriedām atkal, ko

darīt. Beidzot nolēmām par atlikušo naudu iepirkt paši kādu īpašumu,
kur tad varētu ierīkoties kaut cik uz drošāku un pastāvīgāku dzīvi.

Tādu parocīgu īpašumu ari atradām uz Pētera un Zaļās (tagad

Raiņa) ielas stūra. lemaksājām to, kas bija palicis pāri no lauku

māju pārdošanas (ap divtūkstoš sešsimt rubļu), iekravājāmies un

sākām jaunu dzīvi šinī «savā stūrītī». Tas bija 1889. g. rudenī.

Uz grunts atradās pavisam divas mājas un dārzs. No mājām
viena bija lielāka, otra mazāka. Lielāko izīrējām vai — pareizāki —

atļāvām jau tur dzīvojošiem īrniekiem dzīvot tālāku, bet paši iekra-

vājāmies mazākajā mājā.
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Lielu prieku man darīja dārzs. šis bija viens no skaistākiem dār-

ziem, ko man līdz tam bija nācies redzēt.

Bez tam ar šo īpašumu un māju saistījās arī daudz bērnības at-

miņu: te māte mani kā mazu, astoņus gadus meiteni nodeva manā

pirmajā pansijā pie Jansoniem.

Agrāk šī maja piederēja kādam vācu virsskolotājam Dīdriham, kas

māju bija pārdevis kādiem poļiem, no kuriem tad mēs nopirkām.
Šis Dīdrihs izrādījās diezgan interesants cilvēks. Viņš bija ne tikai

skolotājs, bet arī zinātnes cilvēks, pazīstamā Baltijas vēsturnieka

Širrena draugs un arī vēsturnieks. Viņš uzrakstījis Merķeļa biogrā-

fiju un nodarbojies daudz ar Baltijas vēstures pētīšanu.
Dīdriham bija plaša bibliotēka, kas aizņēma kādas četras istabas,

īstenībā viss viņa dzīvoklis bija piebāzts grāmatām, pat bēniņi un

virtuve.

Kā Faustam Famuls, tā arī viņam kalpoja savs sieviešu kārtas

Famuls, kāda Anniņa. Tā viņam pārzināja dzīvokli un vadīja saim-

niecību. Šī viņa Anniņa allaž vien bārās, ka kungs pat virtuvi pie-
bāžot ar grāmatām un neesot ne traukus kur nolikt.

Arī izskata ziņā viņš bija diezgan interesants: svinīgs, cienīgs,

garu, baltu bārdu. Es viņu esmu aprakstījusi savā vēl neiespiestā
novelē «Tūļas karalis».

Tā kā viņš dzīvoja mūsu mājās, tad šad un tad nācās ar to sa-

tikties. Es viņam reizēm arī puķes nesu. Dažreiz viņš mani lūdza ko

priekšā lasīt, jo viņš pats labi vairs nesaredzēja. Lasīju arī. Viņam

sevišķi patika mana balss, jo es lasīju ar jūsmu.

Viņam nāca priekšā lasīt arī daži zēni, skolnieki. Par tiem viņš

izteicās, ka tie lasot tā, it kā malku skaldītu.

Tātad es biju viņam, tā sakot, mīļš viesis. Mani gan viņš mēdza

saukt par «marjelle». (Tas bija kāds prūšu vārds, ar kuru apzīmēja
vienkāršas tautas meitenes.)

Viņš vēroja manu garīgo attīstību un manu interesi par grāma-

tām. Reiz viņš, it kā pārbaudīdams manu garīgo attīstību, uzdod man

domu rakstu par šādu tematu: «Neviens par dzīvi nevarēs priecāties,
kas viņas dziļumos nav skatījies.»

Es padomāju, padomāju, tad aizgāju pie viņa un sacīju:

«Virsskolotāja kungs, es to domu rakstu gan nespēju uzrakstīt.»

«Kāpēc?» viņš ziņkārīgs iejautājās.
«Nu, tāpēc, ka es vēl dzīves dziļumos neesmu skatījusies.»
Tas viņu pārsteidza, bet reizē ar to arī patika, un viņš izsaucās:

«Ak, esi gan tu man gudriniece, marjelle!»

Vēlāk, kad es jau sāku atzinību izpelnīties, kad sāka izrādīt «Vai-

deloti» un kad arī vācu avīzēs 1894. g. parādījās atzinīgas kritikas,

tad viņš manai mātei bija teicis:

«Mam, jūs nezināt, kādā augstā godā ir celta jūsu meita. Viņa ir
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dzejniece no dieva žēlastības.» (Tagad es varētu teikt: «Dzejniece no

sāpju žēlastības.»)

Redzams, arī vecajam vācu «skolas kungam» bija prieks par ma-

nām sekmēm pēc lielām grūtībām. Bet — tagad iešu atkal atpakaļ

pie pārtrauktā stāsta pavediena.

Tātad — mums nu atkal bija sava māja.

Bet kā nu gan ritēja dzīve mūsu jaunajā mītnē? Tā kā mēs ģi-
menē bijām sešas galvas, tad te ari bija sešas dzīves gaitas, katra

ar savām īpatnībām, ar saviem laimes un skumju brīžiem.

Tētiņam mājas iegūšana deva zināmu morālisku gandarījumu par

pārciesto kaunu un bēdām, kas saistījās ar lauku māju pazaudēšanu.

Viņš jutās atkal kā mājas saimnieks. Viņš rīkojās pa dārzu, turēja
kārtībā ielu un pildīja citus mājas saimnieka pienākumus.

Tētiņam piemita dažas savādības un dīvainības. Viņš pēc dabas

bija romantiķis un aizrāvās no visādiem ārējiem notikumiem.

Tāds liels notikums viņam bija vācu Amatnieku biedrības degšana

Palejas ielā, kas ilga trīs dienas. Tur tikai bija ko skatīties, kā lies-

mas cēlās un plaka un ugunsdzēsēji ar visām šļūtenēm tur nekā ne-

varēja padarīt.
Viens brīkšķis nāca pēc otra, kad griesti vai sienas iegāzās un

augstas uguns virpas ar dūmu mutuļiem uzšāvās gaisā. Viņš neat-

kustēja ne soli no lieliskās panorāmas un pat paēst nebija nācis mā-

jās. Agri no rīta viņš bija aši iekodis bada kumosu, piebāzis pilnu
savu jaunpirkto pīpi un vēl paņēmis līdzi maku, pilnu sagrieztas ta-

bakas, ar to tad varēja iztikt cauru dienu, ja turklāt vēl pudelīte ar

balto atradās otrā kabatā.

Jāsaka, ka viņam sevišķi patika noskatīties ugunsgrēkos. Tādu arī

Jelgavai ar viņas vecajām koka inājelēm netrūka. Ja nu kādu laiku

tādas katastrofas izpalika, tad tētiņš žēlojās, ka nenotiekot vairs ne-

viena «ugunsgrēciņa».
Otrs prieks viņam bija pavasarī noskatīties, kā ledus iet. Tad viņš

cauru nakti varēja nostāvēt uz Driksnas upes tilta. Bet cik tad nu ilgi
tāds ledus iet!

Kad nu lielais ugunsgrēks, tāpat kā ledus iešana, taču reiz bija

galā, bija jāuzmeklē citi notikumi.

Grēbnera vaska drānu fabrikā, aiz Annas vārtiem, strādnieki pa

ausu galiem arī bija kaut ko sadzirdējuši par streikiem, un sestdienās,

kad bija notikusi «cālunga» un visi bija sapulcējušies dzertuvē un

degvīns bija sakāpis galvās, tie sāka runāt par streikošanu un lielas

algas pieprasīšanu, citādi tie plēsīšot un dauzīšot visas mašīnas kopā.
Tādās sestdienu sapulcēs ari tētiņš bija iekļuvis, jo viņam starp

strādniekiem bija dažs labs paziņa, protams, uz viņa rēķina.

Pārnācis mājās, viņš sāka trīt cirvi un meklēt kopā dakšas, jo
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viņš streiku saprata tikai kā lielu izkaušanos, un pacilātos brīžos viņš

gribēja visādā ziņā būt priekšgalā.
Māmiņa, tādu rīkošanos ieraudzījusi, sāka viņu stipri rāt: «Vai

tu esi prātā jucis? Vai mūs visus gribi iegrūst nelaimē ar savu alo-

šanos? Ej labāk streiko gultā, citādi tevi sasies policija un iegrūdis

caurumā, kur tu ne dienas, ne nakts neredzēsi.»

Tādi draudi darīja savu iespaidu, jo no policijas tētiņam bija va-

ren bail. Viņš tūdaļ nolika visus ieročus un likās gultā. Sajūsmas

gars arī bija izkūpējis, un tālākos darbus varēja izsapņot ar pīpes

palīdzību zilos dūmu mutuļos.

Naids pret fabrikantiem arī nebija nevietā pie tētiņa, tas bija

iemiesots viņa ģimenes personiskos piedzīvojumos.

Viņa tēvabrāli bija saplosījuši fabrikanta Gauderera lielie kurtu

suņi, kad tas no rīta agri bija gājis garām fabrikai. Nejauši bijuši

sārti vaļā, un suņi vēl nebijuši pieslēgti pie ķēdēm.

Nelaimīgais atrasts turpat asiņu peļķē guļam uz lielceļa un bijis

jau nobeidzies. Krūtis viņam bijušas gabalos saplosītas. Bet tie bija

senie laiki. Ko tad nabaga latvieša dzīvība nozīmēja pret vācu kun-

gieml

Dažus gadus vēlāk, kad sākas angļu-būru karš, tad atkal papiņam

bija prieks, ka nu pasaulē kas jauns, kur dažādas «stiprākas» norises.

Mamma tad viņu piezoboja, teikdama:

«Nu jā, tu jau atkal gribētu tur sēdēt uz jūras krasta un skatīties,

un, kad nāktu kāda lode uz tevi, tad tu to kā bitīti ar roku pavairītu

sāņu.»

Papiņam, redzams, bija savs kareivisks gars un kareiviska fan-

tāzija.

Reiz viņa «kara rīki» sagādāja mums lielas bēdas.

Viņš savas dzelzs dakšas bija nolicis šķūnītī kaktā ar asajiem za-

riem uz augšu. Uz tiem, no klēts augšas lēkdams, bija uzlēcis mūsu

kaķītis. Tur uzdūries, viņš bija samocījies veselu dienu, līdz viņu at-

radām un noņēmām.

Es viņu gan kopu un ārstēju kā mācēdama un varēdama, bet viņš

pēc kādām astoņām vai desmit dienām nobeidzās. Otru kaķīti atkal

noindēja kāda no mūsu mājas īrniecēm. Es par abiem kaķīšiem ļoti

skumu.

Par tētiņu runājot, jāteic, ka viņam bija vēl viena kaislība: iet uz

krāmu tirgu un pirkt visādas allaž vien pavisam nevajadzīgas lietas.

Tā reiz, atceros, tas bija nopircis un pārnesis nevienam mums neva-

jadzīgas bērnu zeķītes.
Kādu citu reizi tas bija nopircis garus svārkus un vecu «cilindru»,

ko tam žīdi iestāstījuši par mācītāja Zēzemaņa apģērba piederumiem.

Turpat tas nopircis arī viņam nevajadzīgu pensneju. Tā «uzpucē-
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jies», tad nu viņš lepni gājis pa ielu. Bet cilvēki, novērojuši savādo

nesaskaņu apģērbā, garām ejot, noteikuši:

«No augšas kā kungs, tupeles kā lāpstas.»
Lai ari papiņš daudz nerunāja, bet viņam piemita savs Tpats

humors, sava īpata tieksme radit komiskas situācijas.

Reizēm šī tieksme izpaudās nerātnībās, ko parasti puikas mēdz

izdarīt.

Tā, piemēram, mūsu mājā dzīvoja sētniece, kas mīlēja vakaros aiz-

taisīt slēģus, paņemt dziesmu grāmatu uz klēpja un gaudīgi dziedat

korāļus.

Reiz kādā vakarā, kad sētniece pašā lielā dziedāšanas jūsmā, pa-

piņš paņem akmeni un laiž loga slēģos.

Sieviņa pārbīstas, dziesmu grāmata izkrīt no rokām zemē... Nā-

kamā rītā sieviņa stāsta, cik briesmīgi tā pārbiedēta.

Mājas dzīvē vēl viena no tētiņa dīvainībām — kalendāra «študie-

rēšana». Neizprotamu iemeslu pēc viņš mūžīgi lasīja un pētīja visā-

dus kalendāra datus, piemēram, kad saule lec, kad noriet utt. Kalen-

dārs bija viņa Bībele.

Pēc visa tā spriežot, būtu bijis jādomā, ka viņš labi iegaumē vi-

sādu notikumu laikus un datus. Bet, kad viņam kādreiz par kādu no-

tikumu iejautājās, tad viņš atbildēja nevis ar kalendāra datiem, bet

gan tā: «Tas bija toreiz, kad mēs to cūku kāvām, tas bija pa mēslu

vai siena laiku,» — utt.

Runāt viņš runāja maz. Pat tur, kur bija vajadzīgs, viņš nemīlēja
runāt. Tādos gadījumos māte itin noskaitusies mēdza piezīmēt:

«Stāv kā stendere!»

Valkāja viņš mūžam savu iemīļoto kažociņu un tāpat mūžīgi kū-

pināja savu pīpi.

Par citām papiņa dīvainībām esmu rakstījusi savā biogrāfiskajā

romānā «Rudens lakstīgala».

Mani brāļi bija: Kristaps, Roberts (vecākais) vai — kā mēs viņu
saucām — Cipītis un Zāmuels, jaunākais, māju vārdā Zāmus.

Kristapiņš gāja reālskolā un bija apdāvināts matemātiķis. Reiz

viņš bija izgudrojis arī kādu motoru, tikai trūka līdzekļu viņa paga-

tavošanai.

Bet skolas gaitas šim manam brālītim divkārt grūtas. Vispirms

jau materiālais trūkums spieda viņu daudz skraidit pa privātstundām,

un — otrām kārtām — viņam virsū mācās akluma nelaime.

Acu bojāšanu veicināja arī trūkums un nakts darbi pie mazās pet-

rolejas lampiņas. Pa dienu jāiet stundas dot, bet pašam skolas darbi

jāstrādā pa naktīm. Sevišķi acīm kaitīgi smalkie zīmējumi, kas bija

jāstrādā pie bēdīgas petrolejas lampiņas, tāpat kā man ķēķī uz ūdens

mucas (kad skolā gāju).
Visu šo grūto apstākļu iznākums traģisks: īsi pirms pašiem gala
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eksāmeniem Kristapiņš tik lielā mērā jau bija zaudējis acu gaismu,
ka viņam skola bija jāatstāj.

Jaunākais brālītis, Zāmuels, — liels teātra mīļotājs. Viņam tā

patika teātris, ka viņš bija ar mieru vai bez pārtraukuma to skatities.

«Es varētu teātrī skatīties un skatīties bez gala. Ja man būtu po-

licijas vara, es teātrim liktu noslēgt durvis, lai publika netiek arā,

bet aktieri lai tik spēlē un spēlē,» — tā viņš allaž mēdza aacit.

Par abu brāļu priekiem un bēdām es vairāk esmu stāstijusi sava

jau minētajā biogrāfiskajā romānā «Rudens lakstīgala».
Tur vecākais brālītis saukts vārdā Marts, jaunākais — Žigls, bet

māsiņu tur saucu par Smeldzi. Romānā sacītais saskan ar patiesību.
Tikai te vēl jāpastāsta kāda raksturīga epizode sakarā ar mana

brālīša diviem draugiem — Viļķeri un D[āvidu] Bundžu.

Bez divām dzīvojamām ēkām un dārza uz mūsu grunts saimnie-

ciskām vajadzībām bija vēl kāda klēts.

Vasaras laikā uz klēti aizgāja pārgulēt ari dažs no mājiniekiem
vai ciemiņiem.

Reiz pie mums lebrauca paciemoties ari kāda lauku tante, kura

tad arī uz pārgulēšanu novietojās šinī klētī.

Bet kādu nakti to pārbaidē savāda krākšana uz klēts augšas.
Tante drebēdama ieskrien istabā un stāsta, ka uz klēts augšas spoko-

joties.
Ari tētiņš iziet vērot, kas tur īsti ir, un tiešām sadzird savādos

krācienus. Viņš savukārt domā, ka tur ielauzušies laupītāji, un, ap-

bruņojies ar vairākiem ieročiem, kas tam bija, kā trejzaris, cirvis

v. c, devās kāpt pa trepēm augšā.
Tikai kad tētiņš jau pilnā kaujas gatavībā un grib sākt savu uz-

brukumu, brālis Kristapiņš pastāsta, ka tur divi viņa draugi un skolas

biedri, ko tas slēpj klēts augšienē. Noguruši no dienas gaitām, viņi

uzgājuši klēts augšā pārgulēt. Mammiņa pasmējās un atmeta ar

roku:

«Lai nu padzīvo, lai, kaut tik nedabū uz kakla policiju.»
Bet kas tad īsti bija šie draugi, un kā viņi tur gadījās? Arī tas

Ir raksturīgi un laikmetīgi.
Sie Kristapiņa draugi bija D. Bundža un Viļķeris, vēlākais dzej-

nieks Zvanpūtis.

Viļķeris — Braču saimnieka dēls no Kroņa-Vircavas pagasta.
Bundža tanīs pašās mājās kalpoja par ganu vai mazo puisi.

Viļķeris izstājies no reālskolas, trūcīgu apstākļu spiests. Tēvs vi-

ņam miris, bet māte nespēja to tālāk skolot. Nu viņam mājās bija

jāpaliek par puisi un jāstrādā visādi lauku darbi.

Bet pārdzīvojamais laikmets tāds, kur jaunā latviešu paaudze brāz-

maini tiecās pēc skolām un izglītības. So izglītības un garīgās kul-

tūras sapni sapņo arī Viļķeris un Bundža. Pa darba starpbrīžiem tie
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čakli mācās un lasa, bet tādu laimīgu starpbrīžu nav daudz, jo uz

laukiem darba nekad netrūkst.

Lauku darbus strādājot, nav izredzes izglītības un garīgās kul-

tūras ziņā uz augšu tikt, tāpēc Viļķeris ar Bundžu nolemj laukus at-

stāt un pārcelties uz pilsētu, kur šīs iespējas lielākas.

Bet kā to izdarīt? Skaidrs ir tas, ka Viļķera māte nelaidīs, jo
lauki bez strādniekiem arī nevar palikt. Tāpēc tie nolemj no laukiem

vienkārši aizmukt.

Kādu nakti viņi paņem savas grāmatas, nepieciešamāko veļu, kaut

cik maizes un slepeni kājām dodas uz Jelgavu. «Dzīvokli» tie noru-

nājuši pie sava agrākā skolas biedra — mana brāļa Kristapiņa —

uz minētās klēts augšas. Uzturu tie domā sev sagādāt ar makšķerē-

šanu un ogu lasīšanu.

Un te mēs tad ari viņus krācot sastopam, nogurušus no nesekmī-

gās zivju ķeršanas Driksnā un citām dienas gaitām.

Slepeni gan viņiem arī Kristapiņš bija piegādājis ēdienu no mūsu

mājas.

Kad noslēpums atklājās, tad jau mate deva tiem ari ēdienu no

vispārējā mūsu ģimenes katla.

Bet drīz vien iebrauca Viļķera māte, krietni abus jauniešus izbāra

un pārveda atkal uz māju.

Sevišķi ilgi šī mājas dzīve gan nebija turpinājusies, jo pēc kāda

laika sprīža, 1891. vai 1892. gadā, Bundža ar Viļķeri atkal Jelgavā —

un šoreiz jau uz ilgāku laiku ar mazliet drošākiem dzīves noteiku-

miem.

Vēlāk Viļķeris izveidojās par labu, pat ļoti labu dzejnieku, bet

D. Bundža strādāja pie «Dienas Lapas» un sekmēja brīvības kustību

latviešu strādniekos. Vēlāk viņš emigrēja un Amerikā izdeva pirmo
latviešu brīvgara laikrakstu «Ausekli», līdz beidzot, trūkuma salauzts,

tas mira ar diloni, kamēr Viļķeris pazuda kaut kur Sibīrijas plašu-

mos.

Bet kādi tad nu īsti šai laikā manas dzīves saturs, manas dzīves

gaita un ritums pēc ienākšanas Jelgavā? Apmēram vienu gadu tas

diezgan nenoteikts. Pa to laiku gan mācījos, gan meklēju darbu, gan

palīdzēju vecākiem māju darbos un māju saimniecībā.

Vispirms mēģināju turpināt savu izglītības gaitu. Nopirkām kādu

pavecu «flīģeli», uz kura tad vingrinājos klavieru spēlē.
Stundas man pasniedza kāda vācu mūzikas skolotāja Anna fon

Dach-Grassin.

Kādu pusgadu mācījos ļoti cītīgi. Mana skolotāja mani slavēja,
ka es esot mūzikā ļoti apdāvināta.

Spēlēju jau Sopēnu, bet nonācu līdz viņa sēru maršam, un tad —

pārtrūka arī mana mūzikas māciba.

Jelgavas laika man bija arī vēl kāda otra mūzikas skolotāja, Je*
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fimova, kas bija beigusi Pēterpils konservatoriju. Tā man pasniedza
klasisko mūziku.

Atceros, ka pēdējais gabals, ko ar viņu spēlēju, bija Disseka

«Consolatione». Tad gribējām pāriet uz kādu koncerta gabalu, bet mā-

cība bija jāpārtrauc naudas trūkuma dēļ. Par stundām bija jāmaksā
trīs rubļi mēnesī, un man šīs naudiņas vairs nebija. Bija jāpieņem
vieta.

Bet mūzika un lasīšana bija, tā sakot, tikai manas dzīves estētis-

kie un daiļie brīži. Daudz laika un daudz spēku paņēma dzīves prak-
tiķa un proza.

Kam māja vai ģimene bijusi, tas zinās, ka ar abām šīm lietām

saistās daudz darba, sevišķi sievietes darba.

Papiņš gan kopa ielu un dārzu, bet daudzpusīgie saimniecības

darbi gulēja uz māmiņas un maniem pleciem, jo kalpones algošanai

mums neatlika līdzekļu.
Tā kā es biju, tā sakot, stiprākais sieviešu darba spēks, tad man

bija jāuzņemas arī stiprākie saimniecības darbi.

Pie tādiem piederēja veļas mazgāšana. Veļas no sešiem cilvēkiem

krietni daudz, un tā bija ļoti savalkāta, jo nebija citas, ko pārmainīt.

Sevišķi tētiņa veļa tādā stāvoklī, ka bija jāvāra īpašā katlā.

Man nu vajadzēja to visu mazgāt. Toreiz vēl nebija ari to dēlīšu,
kādus lieto tagad. Vajadzēja visu berzt tikai ar rokām.

Tā kā manas rokas nebija pieradušas, tad tās uzpampa, kļuva
tulznainas un asiņoja. Sīs uzpampušās rokas allaž vien traucēja arī

manu klavieru spēli.
Ar šiem veļas mazgāšanas darbiem es, šķiet, savas rokas tiku

sabojājusi uz visu mūžu.

Bet tas vēl nebija viss. Ar pajumtu un tīrību vēl nepietika. Pie

dzīves vajadzīga ari maize un vēl daudz kas cits. Un visur tur va-

jadzēja naudas. Tā kaut kur jādabū un jānopelna. Bet pelnītāja biju
es vienīgā.

Tētiņš gan arī gāja šad un tad ārpusē strādāt (piemēram, Grēb-

nera vasku drānas fabrikā un vēlāk eļļas fabrikā), bet naudu viņš

mājā reti kad pārnesa. Tā kā viņam paviegls raksturs, tad viņu ap-

stāja draugi — un nopelnītā nauda palika krodziņā.

Tātad — par pelnīšanu bija man jādomā. Tikai — kā un kur pel-
nīt? Inteliģentam cilvēkam piemērotu darbu Jelgavā grūti atrast, bet

pavisam vienkāršā darbā mani lāgā negribēja pieņemt. Nācās rast

un strādāt kur nekur kādus gadījuma darbus. Tikai tur maz ko va-

rēja nopelnīt. Bet pietikt vajadzēja ar šo pašu mazumu.

Bez gabaliņa maizes, bez jautra brītiņa jaunai sirdij vēl vaja-

dzīga mīla. Lai dzīve ir cik grūta, lai rokas ari asiņo no grūta darba,

bet mīlas uguns jaunās sirdīs nekad neapdziest.
Tā tas bija ari ar mani. Sinī grūtajā dzīves laikmetā uzliesmoja
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ari mana pirmā mīla. Tā bija pret kādu jaunu virsnieku — Kuce-

valovu.

Kucevalovs pēc dzimuma pustatārs, pusmazkrievs, tumšmatis,
dienvidnieka tips. Kā jau krievs, viņš jūsmīgas dabas un mūžīgi dzie-

dāja krievu romances, bet es tās parasti uz klavierēm pavadīju.

Viņš par mani ļoti jūsmoja. Kad nedziedāja, tad viņš sēdēja man

pie kājām un lasīja kaut ko priekšā. Tā bija jūsmīga jaunības mīla,

skaista kā pavasara ziedonis, kā ķiršu ziedu svētki, kur lapiņas uz-

plaukst un apber tevi ar baltām pārslām.
Arī garīgā ziņā viņš ļoti attīstīts. Viņš daudz lasīja un stipri in-

teresējās par literatūru. Tāpat man viņš deva lasīt krievu klasiķus:

Puškinu, Ļermontovu, Gogoli v. c. Arī kopīgi daudz lasijām dzejas
un spriedām par literatūru.

Viņš nebija tas, kas mani par Aspaziju sauca. Viņš mani dēvēja

par Tamāru, pēc pazīstamās Ļermontova dzejas. So dzeju, kura ari

man ļoti patika, viņš allaž vien mēdza deklamēt. Vēl šodien man

skan ausīs:

«B rjry6oKofi TecHHHe Rapbnna,
Die poeTCH TepeK bo MMc,

CīapHUHaa čauma cTOHJia,
HepHefl, Ha IepHOH CKa;ie.

B toh Gaume bhcokoh h tcchoA

UapHua Taiuapa >KH.na,

FlpeKpacHa, KaK arire.T HečecHufl,
KaK aeMOH — KOBapna h 3.aa.»

Tāpat skaisti viņš dziedāja krievu romances, kā, piemēram:

«3aneM TOMHiUb, 3aqeM Tepsaeuib?» — «Ax, tu HOHeHbKa, HO'ib tu

•reMHaa!» — «Be3yMHaa, majībHaa jionb» v. c.

So romanču notis nodevu skolotājiem priekš Raiņa muzeja, un

tagad viņām vajadzētu, šķiet, atrasties Rakstniecības un teātra mu-

zejā.

Daudz staigājām, braucām ar laivu, gājām virsnieku klubā uz

ballēm, un vispār mūsu attiecības bija ļoti tuvas un sirsnīgas. Es

jau skaitījos it kā par viņa saderētu līgavu. Runājām arī par for-

mālu precēšanos. Tikai es vēl nevarēju dabūt šķiršanos no sava uz

Ameriku aizbraukušā vira Valtera, un bez tam virsnieku līgavām va-

jadzēja būt diezgan bagātām vai vismaz vajadzēja piecsimt rubļu

drošības naudas ielikt attiecīgā vietā pēc bijušās Krievijas virsnieku

dzīves noteikumiem. Bet, tā kā man tādas summas nebija, tad viņš

pats apsolīja man šo summu iedot. Ar vārdu sakot — viss bija sa-

gatavots, lai es kļūtu par krievu virsnieka kundzi.

Tā šī mīla turpinājās vairāk kā gadu. Pat tad, kad biju mājsko-

lotāja Jaunsvirlaukas Ķiplokos, viņš pie manis brauca ar velosipēdu,
lai tiktos. Arī es, kad braucu Jelgavā, gāju pie viņa ciemos.
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Bel tad nāca lūzums.

Reiz, iebraukusi no laukiem, gāju atkal to apmeklēt viņa skaistajā

dzīvoklī. Sirds jūsmoja un ilgojās to redzēt, bet... nepatīkams, sa-

triecošs pārsteigums.
Durvis viņa dzīvokli bija vaļā, jo laiks bija karsts. Es lēni uz

pirkstu galiem žagos viņa dzīvoklī cerībā viņu pārsteigt. Bet... kāds

skats atklājās manām acīml Es atradu viņu, mīlinoties ar kādu citu

sievieti!...

Pārbijušies, ne vārda nespēdama izteikt, tikpat lēni, kā ienākusi,

es steidzos viņa dzīvokli atstāt, bet nebiju palikusi nemanīta.

Pats par sevi saprotams, ka Kucevalovs bija ārkārtīgi uztraukts.

Tai pašā dienā viņš vairākas reizes skrēji mani lūgties, bet es iebēgu

dārzā, aizslēdzu vārtiņus un to pavisam nelaidu iekšā.

Viņš bija izlūdzies arī visādi manu mati, visādi izskaidrojis un

motivējis savu izturēšanos, bet viss velti.

Es saplēsu visas viņa vēstules un portrejas, lai izdzēstu no savas

atmiņas viņa vārdu un no savas dvēseles viņa tēlu, no savas Sirds

viņa mīlu. Iznīcināju arī kādu skaistu ametista rotu, ko viņš m.m

kā līgavai bija dāvājis.
Arī viņš ālējās kā neprātā un izmisumā, gribēdams savu grēku

ja ne dzēst, tad mazināt.

To meiteni, ar ko tas bija mīlinājies, viņš vēlāk piedzirdījis un

draugu sabiedrībā visādi izķēmojis, lai pierādītu, ka tā viņam pavi-

sam mazvērtīga, bet tas mani sāpināja vēl vairāk.

Mana sirds tagad sāpēja arī par šo izķēmoto un noniecināto mei-

teni, jo tā taču bija sieviete, tāda pat sieviete kā es. Es sajutu, ka

mums, Sievietēm, dara pāri, un es vairs nevarēju jūsmot par to cil-

vēku, kas tiecas sievietes pazemot un kājām mīt.

Sirds sāpēja, mīlestība tomēr bija nāvīgi ievainota un — mira.

Arī Kucevalovs briesmīgi cieta. Vēl tiekoties, tas izmisis nerima

atkārtot Puškina poēmas «Jevgeņija Oņegina» vārdus: «Un laime bij
tik tuvu, tuvu ...»

Jā, žēl jau bija arī man, bet grozīt tur vairs nekā nevarēja. Tikai

katrai nelaimei ir sava laime un katram mākonim sava zelta ma-

liņa. Tā tas bija arī ar šīm bēdām.

Mana vilšanās un jau minētās apsmietās un noniecinātās meite-

nes liktenis mani pamudināja apņemties uzsākt cīņu par sievietes

tiesībām un sievietes likteņa uzlabošanu. Jeb, kā es par to izsakos

savā biogrāfiskā romānā «Rudens lakstīgala»:
«Tanī brīdī viņā (t. i., Artā, resp., Aspazijā) dzima apņemšanās

cīnīties par sievietes likteni. Ja arī viņa pati savas ciešanas būtu

pārlaidusi, citu ciešanas viņa nevarēja panest. «Es visām pazemotām

esmu māsa,» viņa izsaucās, «un gribu tās modināt un par viņām at-

riebties!»»
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Lai nu ari varbūt es neesmu atriebusi sievietēm nodarītas pāres-

tības (kas arī diez vai būtu bijis labi), tad tomēr man gribas ticēt,

ka es latvju sievietes likteņa uzlabošanā un garīgās kultūras pacel-
šanā ko neko tomēr esmu darījusi. Tās ir vērtības, kas latvju kultū-

rai izkristalizējušās no manām ciešanām un šinī gadījumā no ma-

nām mīlas ciešanām. Mana sieviešu kustības ideja nav vis aizņemta

no Bēbeļa, bet tā izrietējusi no manis pašas.

Jā. Tā izbeidzās mana pirmā — spilgtākā jaunības mīla. Pirmā?

Lasītājs ar izbrīnu un smīnu laikam jautās, jo no agrākā mana dzī-

ves stāsta viņš taču zina, ka es bijusi precēta sieva, resp., Valtera

kundze. Jā, precēta gan, bet pielaulāta bez jebkādas mīlas, pat bez

jebkādām simpātijām. Mana sirds pret Valteri mīlā nekad nebija pa-

vērusies. Tāpēc lasītājs lai nebūt nebrīnās, ka es sakarā ar Kuceva-

lovu runāju par savu nopietno pirmo mīlu.

Romāns, ko pārdzīvoju ar Kucevalovu, nebija tikai jūsmošana

vien, nē — viņš atstāja lielu iespaidu ari uz manu lirisko daiļradi.
Sīs romantikas atmosfērā dzima ari mana «Mirdzas dziesma» —

«Mēness starus stīgo».

Reiz braucām abi ar laivu pa Driksnu un Lielupi (pie Jelgavas).

Bija klusa, skaista mēness nakts. Kucevalovs sēdēja laivas vienā

gaiā un airēja, bet es sēdēju laivas otrā galā pie stūres.

Braucām klusēdami, bet pilnais mēness savus starus tiešām stīgoja

klusajā dzelmē. Garastāvoklis bija pacilāts.

Viss, viss no tā vakara man spilgti iespiedies atmiņā. Atceros pat

visādus šī brauciena sīkumus. Atminu, ka pēc laivas braukšanas gā-

jām cauri muižnieku kluba vientulīgiem koridoriem un ka viņos at-

balsojās mūsu gaitas soļi.

Bet pēc skaista brauciena mani sagaidīja materiālais trūkums un

bēdas.

Romantika, trūkuma skumjas un brīnišķā mēness nakts virs Drik-

snas un Lielupes ūdeņiem — viss tas saplūda savādā harmonijā, kas

izskanēja no manas dvēseles kā pazīstamā dziesma «Mēness starus

stīgo».
Tikai tas nenotika tanī vakarā, kad braucām, bet gan vēlāk, šo

braucienu atceroties.

Uzrakstīju viņu vienā rāvienā, pati atrazdamās savādā, transam

līdzīgā stāvoklī. Bet izpaustie iespaidi bija minētā nakts brauciena

pārdzīvojumi Ufi izjutumi, tikai ar laiku vēl kristalizējušies un no-

skaidrojušies manā dvēselē.

Vēl Kucevalova romantikas noskaņā ir uzrakstīts «Dzelmes ka-

ralis».

Reiz abi ar viņu ziemā gājām staigāt. Upes ledū bija izcirsti

āliņģi. Mēness stari rotājās gar zilganiem ledus gabaliem, un tas uz
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manu jūtu pasauli un fantāziju atstāja savādu iespaidu un dziji

ieglaudās atmiņā.

Kādu citu ziemas vakaru, kad kopēji ar Kucevalovu staigājām,

griezās liels sniega putenis. Tas ierosināja lirisko noskaņu, kas vēlāk

izpaudās dzejolī «Balto raganu nakts» («Lidu, lidu, pārsliņas» etc).
Tikai abus šos dzejoļus uzrakstīju ne tūlīt pēc minētiem gājieniem,

bet gan daudz gadus vēlāk, dzīvojot Kastaņolā, Šveicē. Uzrakstīju

viņus no atmiņas, atceroties jau minēto gājienu, tā gleznas un no-

skaņas.
Bez tam vēl ar Kucevalovu bieži staigājām pa mūsu Jelgavas mā-

jas skaisto dārzu. Par šiem gājieniem ir uzrakstīts dzejolis «Mēness

krēsla».

Vispār mūsu mīla ar Kucevalovu bija jūsmīga, apgarota — īsti

ķiršu ziedi.

Domājot par garīgo atmosfēru šai Jelgavas laikmetā, nāk prātā
arī citi cilvēki, ar kādiem tanī laikā man nācās tikties.

Pie mums nāca un mani apmeklēja Līza Eihe, tagadējā māksli-

nieka Vidberga māte. Viņa bija labs un sirsnīgs cilvēks, un mēs labi

satikām. Par viņu man patīkamas atmiņas. Labi vēl atceros viņas

man dāvāto skaisto saderināšanās fotogrāfiju, kur viņa ar savu nā-

kamo mūža biedru stāv pie kāda loga.
Tad pie mums nāca kāda Ženija Blūma un manas mūzikas sko-

lotājas Baha un Jefimova. Baha kundze, tagad apmēram astoņdes-
mit gadus veca, esot kādā Jelgavas patversmē. Arī Elzai Stērstei

viņa vēlāk pēc manis pasniegusi mūzikas stundas.

Teātra dzīve tanī laikā Jelgavā bija stipri panīkusi. Pirmā luga,

ko dabūju redzēt, bija «Kalifornijas zelta maiss», kur divi vīri ar res-

niem vēderiem stāv viens pret otru. Tādus tos arī vispirms redzēju,

teātrī ieiedama.

Dažreiz uzstājās arī Ādolfs Alunāns ar «Visi mani radi raud» un

citām savām izrādēm, kā arī ar savām kuplejām.

Bet uz Ad. Alunānu es neturēju labu prātu tāpēc, ka viņš guldīja

manu «Atriebēju».
Tad vēl nez kāpēc dažas Jelgavas latviešu teātra aktrises turēja

par vajadzīgu par mani izplatīt visādas nelāga baumas. Kāda no

viņām (Jušiņa) dzīvoja pretī mūsu Jelgavas mājai. Viņa redzēja, ka

es allaž staigāju kopā ar virsnieku Kucevalovu, un ar to pietika, lai

mani visādi noķengātu. Un ko gan es viņām biju darījusi? Arī at-

klātībā es taču vēl nebiju diez cik pazīstama, jo no manis bija iespiesti
tikai daži dzejoji «Tēvijā» un «Baltijas Vēstnesī».

No vācu teātrī izrādītām lugām man patika «Narciss». Tur ska-

nēja cauri tas motīvs, kas ir skanējis cauri visai manai dzīvei, —

ilgas.
Mani agrākie draugi Jansoni bija jau no Jelgavas prom. Kārlis
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Jansons bija nobraucis uz Pēterpili, bet Roberts kaut kur uz ārze-

mēm.

Indriķis Alunāns (grāmatu veikala īpašnieks Lielajā ielā) kā sa-

biedrisks darbinieks bija ļoti flegmātisks un pasīvs. Mani viņš pazina
no skolas laikiem. Viņam bija ne tikai grāmatu un rakstāmlietu vei-

kals, bet arī bibliotēka, no kuras viņš par nelielu atlīdzību izsniedza

grāmatas lasīšanai. Arī es no viņa čakli ņēmu šīs bibliotēkas grā-

matas.

Sakarā ar to man nāk atmiņā kāds jocīgs incidents. Reiz biju at-

kal aizgājusi pie viņa pēc grāmatām. Viņš laida mani pašu pie plauk-
tiem grāmatas meklēt. Uzkāpu uz trepēm un sāku kravāties gar grā-

matām, bet labi nevarēju pieiet, Alunāns kaut kā mēģināja kāpnes

pavirzīt, un es ar visām kāpnēm uzgāžos viņam pašam virsū.

Kad vecais Indriķis mani satika uz ielas, tad viņš, ar savu lielo

seju smaidīdams, jau pa gabalam kliedza:

«Are, Daukšu meita!»

Jelgavas Latviešu biedrībā sabiedriskā un gara dzīvē lielāku spir-

gtumu tanī laikā ienesa viņas jaunais priekšnieks J. Čakste (ievēlēts
1887. gadā).

Arī laikraksta «Tēvija» izdošanu un rediģēšanu enerģiskais un

sparīgais J. Čakste ņēma savās rokās 1888. gada rudenī.

Mani jaunā laikraksta iznākšana stipri interesēja, un es «Tēvijai»
nodevu dažus savus dzejojus. Tā, piemēram, jau drīzi pēc «Tēvijas»
iznākšanas Čakstes redakcijā 1888. gadā tiek iespiests mans dzejolis

«Latvju vīrs», kurā latvju vīrus mudinu uz sparīgu darbu tēvijas un

Latvijas labā.

Dzejolis nobeidzās šadi:

Un cietu, nelokāmu prātu,
Ar darba spēju vienotu,

Kas tautai kalpot nenostātu,

To vīru labprāt redzētu!

Tu, latvju vīrs, vai dīkā stāvi,

Vai dieviem spriest mums nākotni?

Tev prasu tautas dzīvi — nāvi,

Tev prasu Latv'jas likteni.

(«Tēvijā», 1988. g. Ni 4.)

Nākamā — 1889. gada tiek iespiests kāds romantiska satura

dzejolis «Viņš nāks».

Ar Čaksti mums nodibinās diezgan draudzīgas attiecības. Viņam

labprāt patika, ka es pati savus dzejoļus aiznesu uz redakciju. Man

atkal patika, ka viņš uz ielas mani sveicināja, jo viņš taču bija ne
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vien biedrības priekšnieks un redaktors, bet vispār ļoti populāra per-

sona Jelgavā.

Kad Čakste bija Latvijas prezidents, tad kādā kopmielastā neilgi

pirms viņa nāves, pie galda kopā sēdot, mēs vēl atcerējāmies un

omulīgi dalījāmies atmiņās par toreizējo laiku un toreizējiem pie-

dzīvojumiem.

No literātu un mākslinieku aprindām bez Čakstes Jelgavā vēl dzī-

voja Straumes Jānis jeb Vaidelaitis.

Es ar viņu iepazinos «Tēvijas» redakcijā. Drīz pēc tam mūsu drau-

dzība palika īsti tuva un sirsnīga. Nē. Tā bija vairāk kā vienkārša

draudzība.

Mūsu jūsmīgā un sirsnīgā draudzība turpinājās apmēram kādus

trīs mēnešus. Pēc tam viņš apprec grāmatveikalnieka Sifera meitu,

un mūsu simpātijas un draudzība izjūk.

Par mani Straume pēc tam vēl bija uzrakstījis kādu dzeju
«Odens meita» («Pa upes viļņiem straujajiem»). Viņš pats šai dzejai

komponējis arī meldiņu.

Vēl «Tēvijas» redakcijā tiku redzējusi bijušo «Dienas Lapas» re-

daktoru Bergmani. Ar viņu gan neiepazināmies. Redzēju viņu, tā sa-

kot, garām ejot: viņš nāca iekšā, es gāju ārā. Viņš noskatījās uz

mani, es uz viņu. Vēlāk man ar viņu vairs nav bijusi izdevība tikties

un tuvāk iepazīties.
1889. gadā iznāk arī mani pirmie literāriskie «kari».

Ādolfs Alunāns, kā jau agrāk minēju, bija paņēmis manu lugu

«Atriebēja» un guldīja. Bet ar to vien viņš neaprobežojās. Vēl ne-

jaukāk bija, ka Alunāns, kas taču nav nekāds dzejnieks, sāka «Die-

nas Lapā» pantos izzobot manu personisko dzīvi. Es tūdaļ pret to

sarakstīju asu pretrakstu un nonesu to personīgi «Dienas Lapas» re-

daktoram P. Stučkām.

Tad arī pirmoreiz man bija izdevība viņu redzēt. leejot redakcijā,

man nāca pretī garš, slaids, jauns vīrietis, blonds, simpātisku izskatu

un ļoti pieklājīgām manierēm. Lūdza mani apsēsties un izlasīja manu

rakstu cauri.

Iznākums bija citāds, nekā es biju cerējusi. Raksts esot pārāk ass,

pat iznīcinošs, viņš, to uzņemdams, varot zaudēt tādu vecu, svarīgu

līdzstrādnieku kā Alunānu, un es jau esot tikai jauna iesācēja. To-

mēr lai es rakstu atstājot viņam vēlākiem laikiem.

Sis raksts bija kāda satīriska parodija par Ādolfa Alunāna ga-

balu «Līksmības avoti», kur viņš lasītājus pamāca, kā izturēties da-

žādos svētku un svinību gadījumos.

Stučka, rakstu izlasījis, vēl man piezīmēja: «Kur jūs, jauna mei-

tene, ar tik asiem zobiem!»

Es biju tāda nelga, ka savu rakstu atstāju «Dienas Lapas» re-
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dakcijā, bet solītie «vēlākie laiki» nemaz nenāca, un mans diezgan

plašais raksts tā nozuda.

Man diemžēl šis konflikts jāpiemin vēl tālāk, jo tam bija lielākas

sekas, nekā paredzēts.

Sarūgtināta es griezos pie «Baltijas Vēstneša» redaktora, vecā

hofrāta Dīriķa. Tas mani ar abām rokām saņēma un ļoti pierunāja,
lai es ne tikvien viņa laikrakstā rakstot, bet lai nākot arī pie skatu-

ves par aktrisi kā pirmā mīļotāja.

Pēdējo uzaicinājumu es nevarēju uzņemties, jo biju saistīta ģime-
nes saitēm, un tad arī pie skatuves gāja pilnā gaitā Akmentiņas ziedu

laiki un bija jau angažēta jaunā Skaidrīte.

Bet rakstīt es varēju un tūdaļ turpat redakcijā uzmetu mazu dze-

jolīti, kas noderēja kā vesels strīdus ābols. Tas bija sekošais, Alununa

stilā:

Tūdaliņ, tagadiņ
Burtu liči rakstīs:

Cits par dzīvi, cits par mākslu,

Cits par politiku.

Ņem to spalvu, mērc to tintē,

Kad tik lamāt protil

Tūdaliņ, tagadiņ
«Dienas Lapa» drukās.

Nebija jau nekas liels, bet «Dienas Lapas» redaktors P. Stučka

par to bija varen noskaities. Jo vairāk vēl, kad es uzrakstīju šādus

tādus prozas rakstiņus pret viņu. Ar manu niecīgo personu vecajai

strāvai bija nākuši jauni, sīki pieplūdi.
Uz manu dzejolīti «Dienas Lapas» (Ne 90, 1889. g.) Zobgals at-

kal bija ievietojis trīs pantiņu garu parodijas dzejolīti arī ar virsrak-

stu «Tūdaliņ, tagadiņ!», kurš vēršas atkal pret mani un pret veco

Dīriķi.
Bez augšā minētā dzejoļa 1889. gadā vēl «Baltijis Vēstnesī» ievie-

toju «Ganes dziesmu» (N° 29), «Mans bāleliņš» (N° 1).

Nopietnajiem dzīves notikumiem manā toreizējā dzīves laikmetā

Jelgavā pastarpām jaucās ari daži raksturīgi dzīves sīkumi ar komisku

nokrāsu.

Mājā, kas tagad Jelgavā bija mūsu īpašums, gadus desmit atpa-

kaļ, kā jau minēju, mamma bija mani kā mazu meiteni nodevusi

pansijā.

Teit, tanī laikā dzīvojot un ejot savās skolas gaitās, izdarīju arī

daudz dažādu nerātnību: kāpu kokos, uz sētām, kaitināju dažus

cilvēkus utt. To apkārtējie ļaudis ari bija novērojuši un daži mani

saukāja par trako Rozenbergu.
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Bet tad es uz vairākiem gadiem no šīs apkārtnes biju pazudusi.

Tagad nu, pēc deviņiem vai desmit gadiem, es še parādījos kā

pieaugusi jaunava.
Daži no apkārtējiem pilsoņiem sāka uz mani acis mest. Tā, at-

minu, kādreiz pie maniem vecākiem, par mani interesēdamies, bija

ieradies kāds diezgan turīgs kungs.

Sēdējām pie galda un dzērām tēju. So un to runājām. Minētais

kungs pārkrāva savas atmiņas par šo vietu un namu. Starp citu

viņš pastāsta, ka senāk te esot dzīvojusi kāda draiskulīga un traka

skuķe Rozenberga. Tā jau laikam labu galu nav ņēmusi. Vai nezinot,

kur tagad viņa?
«Zinu gan,» es atbildu.

«Nu, kur tad?» jautā minētais kungs.
«Sēž tepat jums pretī aiz galda ...»

Kungs palika stipri neomulīgs, ātri taisījās prom un pēc tam arī

vairs nenāca.

Kādu citu reizi braucu uz Rīgu. Vagonā pretī sēd man trīs vāci

kungi resnām zelta pulksteņķēdēm un resniem gredzeniem uz pirk-
stiem. Divi no tiem resni un sarkani, trešais tievs. Degvīna pudeles

viņiem kabatās.

Kad tievais iziet ārā, tad resnie prāto, kā viņu piekaut.

Izrādās, ka viņi — miesnieki. Viņi mani novēro.

Drīz pēc tam redzu atkal šos kungus kādā ballē. Resnie mani pa-

zīst un nāk aicināt uz deju.

Kad negribu iet, tie izbrīnījušies jautā: vai neredzot, kādas šiem

lepnas drēbes mugurā un kādi gredzeni pirkstos?

Uz ballēm gāju diezgan bieži, sevišķi ar Kucevalovu virsnieku

klubā.

Kucevalova mājā nācās iepazīties un tikties arī ar citiem krie\u

virsniekiem.

Atceros, reiz ar kādu no tiem četrrocīgi spēlējām klavieres. Bet

virsniekiem jau prātā vienmēr romantika un randiņi.

Muzicējot viņš arī mani uzaicināja uz randiņu. Bet kur? Nolieku

to uz kādas ielas stūra zināmā laikā.

Uz randiņu, protams, neaizgāju, un virsnieks kādu stundu dabū-

jis gaidīt niknā divdesmit grādu salā un mājās pārnācis, tīri zils

nosalis. Man bija prieks, ka romantisko virsnieku dabūju panerrot.

Arī par mājas dzīvi prātā nāk dažs labs komisks gadījums. Tā,

piemēram, mūs šad un tad nāca apmeklēt kāda vienkārša sieviete,

kas Daukšās pie irtums bija dzīvojusi par meitu. Reiz viņa atnāk pie
mammas un stāsta par savu slimību. Esot bijusi pie ārsta. Ārsts tei-

cis, ka nervu vaina.

Viņa nu atnākusi un mammai noslēpumaini prasa:

«Sakiet — kas tie nervi īsti ir, vai kādi tārpi, vai?»
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Dažreiz iegriezos arī Annas baznīcā paklausīties Veco Konrādiju.

Viņam sava joka nekad netrūka. Tā, piemēram, reiz viņš mirušu

piemiņas dienā stāsta par dieva žēlastību un sakarā ar to iepin šādu

vietu:

«Mīļā draudzei Vai tā nav dieva žēlastība, kad tu kādreiz nāc

piedzēries no kroga mājā un kad tev deguns iet šā un tā, šā un tā,

un kad tu tomēr ar savu degunu neatsities kā ar ķīli pret sienu?

Vai tā nav dieva žēlastība?»

Tikai reiz, Konrādija anekdotus klausoties, man izgāja diezgan

slikti. Tas gan bija, kad skolā gāju.

Kādas trīs meitenes bijām atkal iegājušas klausīties viņu. Tas

bija kādos ķeizara svētkos.

Savā svētrunā un savās līdzībās tas iepin atkal kādu jocīgu
stāstu.

«Mīļā draudzei Kādās mājās puisis ar meitu plucina pakulas. Tik

ilgi plucina, plucina pakulas, kamēr beidzot puisis sāk pašu meitu

plucināt!»

Aļēs, meitenes, sākām skaļi smieties. To izdzirda viens no baznī-

cas nabagiem (kam uzlikts par pienākumu baznīcā kārtību uzturēt)

un izveda mūs visas trīs no baznīcas laukā.

Reizēm patika pajokot arī ar mammiņu. Tā reiz es viņu ņēmos

eksaminēt ar šādu uzdevumu:

«Tu zini, ka senajā Roma tos kristīgos, kas atklāti savu ticību ap-

liecināja, meta plēsīgiem zvēriem priekšā.

Bet, ja nu tur arī tu būtu bijusi un ja tev būtu prasīts, vai tu

atzīsti kristīgo dievu vai piekriti Romas toreizējai pagānu ticībai,

ko tu būtu darījusi?»
Uz to mamma atbildēja:

«Ūja! Vai tad es muļķe? Vai tu domā, ka es savu muti nevarētu

savaldīt? ...»

Humoram un labam jokam dzīves gaitās vienmēr liela nozīme: tie

šad un tad liek aizmirst dzīves nopietno pusi, paceļ tai pāri, Jauj

atvilkt elpu grūtajā eksistences cīņā. Un šī cīņa turpinājās.
Man viens no sāpīgākiem jautājumiem Jelgavā bija — naudas rū-

pes. Vajadzēja pašai, vajadzēja arī piederīgiem, bet naudas nebija,
kur ņemt. Bija jāmeklē darbs un pejņa ārpus mājas.

Bet arī tas, kā jau reiz sacīju, nebija viegli. Bija tikai dažādi ga-

dījuma darbi.

Tādu reiz, atceros, dabūju Torhiani konditorejā, kuras īpašnieks

bija kāds Klismanis.

Jau konditorejas darbs bija grūts un nepatīkams, bet Jaunākais

vēl tas, ka pats Klismanis sāka palikt stipri uzbāzīgs. Tāpēc bija

jātaisās no turienes prom un jāmeklē cita vieta.
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Ta kā Jelgavā bija mazas izredzes, tad meklēju kādas skolotājas

vai mājskolotājas vietu ārpus Jelgavas.

Biju pat gatava braukt uz Krieviju, jo tur ari algu lielāku mak-

sāja. Tur nosūtīju vairākus piedāvājumus un savas fotogrāfijas. Bet

saņēmu atbildes, ka vēl esot par jaunu un nepiedzīvojušu. Tāpēc cits

nekas neatlika kā pieņemt vietu kaut kur tepat Latvijā, kaut ari uz

mazāk labvēlīgiem materiāliem nosacījumiem (Krievijā maksāja ap

trīsdesmit rubju mēnesī, kamēr Latvijā tikai desmit rubju).

Tādu vietu arī pieņēmu 1891. gadā Jaunsvirlaukas Ķiploku mājās.

ĶIPLOKU MĀJAS

Tur man bija jāgatavo uz eksāmeniem divas Ķiploku meitenes:

Alīde un Lūcija Ģirgensones. Bet mājās bija ierīkota it kā maza

skoliņa. Tur mācīties kopā ar Ķiploku bērniem nāca ari vēl daži kai-

miņu bērni, piemēram, no Jaunzemjiem, Imbatiem v. c. Pavisam mans

skolnieku pulciņš bija ap desmit bērnu. Tie visi tad nu man bija mā-

cāmi uz dažādiem eksāmeniem. Tas nebija viegls darbs. Bet es strā-

dāju ar lielu pašaizliedzību un nopietnību.
Pret bērniem skolas gaitās biju stingra, lai pieradinātu tos pie

pienākumu izpildīšanas.

Ķiplokos man dzīve bija laba. Pati Ķiploku saimniece, Ģirgensona

kundze, pret mani vienmēr bija mīļa un laipna. Mēs dzīvojām kā di-

vas labas draudzenes. Arī barot mani baroja ļoti labi.

Tāpat sirsnīgi un mīļi bija arī kaimiņi. Atceros, ka Imbatu jaun-

kundzes man iedāvināja pusvadmalas lillā svārkus ar melnām strīpi-

ņām un vēlāk uz svētkiem parķa blūzi.

Starp bērniem, kā jau skolās parasts, bija dažādi, gan čaklāki,

gan slinkāki, gan vairāk, gan mazāk apdāvināti. Pati jaunākā no

manām toreizējām skolniecēm bija kāda Auguste. Vēlāk viņa mācī-

jusies arī Draudziņas skolā. Jauki un mīji bērni bija arī abas pašu

Ķiploku meitenes: Alīde un Lūcija.
Kad mācību gadam bija beigas, tad bērni brauca uz eksāmeniem

Jelgavā. Visi no tiem eksāmenus nolika labi un iestājās cits reāl-

skolā, cits ģimnāzijā.
No Ģirgensona kundzes par darbu nopelnīju glītu pelēku klciti.

Tā bija mana pirmā pašas pelnītā goda kleite. Manas agrākās klei-

tes mans bijušais vīrs Valteris bija pārdevis izsolē kopā ar citām

mantām, tāpēc man arī apģērbs bija jānopelna atkal pašai no jauna.
Pa vajās brīžiem Ķiplokos arī šuvu sev drēbes, un te izrādījās,

ka arī mana šūtmācība nebija bijusi velta. Taisnība tautai, kas teic:

«Viss labs, ko cilvēks iemācās.» Dzīve raiba, un bērnībā vai agrā

jaunībā tu nevari paredzēt, kādas dienas vēlāk pienāk.
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Mani vecāki, protams, dzīvoja Jelgavā. Laiku pa laikam iebraucu

pie tiem ciemā. Tādos gadījumos tad arī Ķiploki man iejūdza staltu,

baltu zirgu, rudeņos iedeva pa krietnai kulei ābolu, žāvētas desas

v. c. kā ciema kukuli maniem mājiniekiem. Ar vārdu sakot, Ķiploki

bija caur un cauri goda ļaudis un, kā jau teicu, pret mani mīļi un

laipni vienmēr un visur.

Netrūka arī mazu romantisku piedzīvojumu. Sievietes būtnei jau

piemīt tāda īpašība, ka ar viņu vienmēr saistās kaut kādi romantiski

pavedieni.

Viens no inteliģentākiem maniem tā laika kavalieriem bija torei-

zējais Jaunsvirlaukas rakstvedis Teodors Sēnfelds. Viņš bija pret

mani vienmēr ļoti uzmanīgs, laipns un sirsnīgs. Ziemā viņš labprāt

mīlēja atbraukt uz Ķiplokiem un mani izvizināt savās kamanās. At-

ceros, ka braucām ciemos pie Dučkenu jaunkundzēm, kas bija manas

skolas biedrenes.

Arī garīgas attīstības ziņā viņš stāvēja krietni pāri parastajam
lauku skrīvera tipam. Tāpat kā vīrietis viņš bija diezgan atšķirīgs.

Bet vai skolotajās darbs, kleitu šūšana un drusku romantikas jau

piepildīja visu manu dzīvi Ķiplokos?

Nebūt nē. Bez visa tā un pāri visam tam palika vēl kas — un var-

būt taisni pats svarīgākais. Tās bija manas radošās dvēseles tiek-

smes.

Tiesa, laika bija bezgala maz. Dienas aizņemtas ar skolotājas
darbu un dažām praktiskām lietām, pārrunām utt. Pat lasīt dienā ne-

atlika laika. Palika tikai — naktis. Tās bija mana atpūta, bet arī —

manas radošās aktivitātes brītiņi un laiki.

Pa šīm nakts klusuma stundām Ķiplokos uzrakstīju savu poēmu

«Saules meita».

Sīs poēmas pirmideja dzima, izlasot Sellija «Feenkdnigin». Bet

gan tikai pats virsraksts bija ierosinošais, ne vairāk.

Šī Šellija darba ierosinātā pirmideja tad bija tā sēkla, no kuras

izauga visa poēma. Vēl Ķiplokos dzīvodama, 1891. gadā šo poēmu

iesūtīju «Austruma» redaktoram J. Velmem.

Velmē diemžēl atsūtīja man manuskriptu atpakaļ ar piezīmi uz

malas, ka poēma nav iespiežama un ka autorei vispār nav vērts ar

dzeju nodarboties. Bet, ja nu tomēr rakstīt gribot, tad lai labāk rak-

stot kādus reālus tēlojumus un tad — prozā, ne dzejā.
šis noraidījums un šī negatīvā kritika uz mani atstāja dziļu, sā-

pīgu iespaidu. Es rūgti raudāju un sirsnīgi lūdzu dievu.

Kad dienas gaitas bija galā un pār zemi un cilvēkiem nolaidās

nakts klusums un miers, tad es savā istabiņā par visu to vēl domāju
un domāju.

Nakts tumsā es piegāju pie loga un raudzījos plašajā debess telpā.
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Bet tur man tieši pretī mirdzēja kāda spoža, spoža zvaigzne. Nekad

es vēl nebiju redzējusi tik spožu zvaigzni kā tagad šo.

«Tā ir mana zvaigzne,» man iešāvās prātā. Un es ticēju, ka tā ir

mana zvaigzne. Bet, ja man tik spoža zvaigzne, tad es ar saviem ide-

āliem un centieniem nevaru pazust.

Mans gars nomierinājās, dvēselē atausa atkal cerības un spēki.
Nolēmu turpināt uzsāktās gaitas un cīnīties. Jā. Es ticēju savai

zvaigznei. Nomierinājusies es iemigu un redzēju savādu sapni: es

rāpos uz kādu kalnu, rāpos un kritu atpakaļ, bet tomēr neatlaidos un

rāpos. Beidzot ar lielām grūtībām es tomēr kalnā uzrāpos.

Savās cerībās es nebiju vīlusies. Vēlāk vācu avīzē «Berliner Ta-

geblatt» parādījās tulkojumā daži fragmenti no «Saules meitas», kā

arī rakstnieka un kritiķa Andrejanova atsauksmes, kurās viņš, starp

citu, raksturo «Saules meitu» kā «sārtu vīnu zelta traukā».

Vēl dažus gadus vēlāk lielās vācu izdevniecības galva Filips Rek-

lams pašrocīgi man atrakstīja vēstuli un lūdza, lai es dodu «Saules

meitu» vācu tulkojumā viņa izdevumam. Tikai šis aicinājums iekrita

ļoti nelaimīgā laikā: Rainis patlaban bija apcietināts, un es aiz uz-

traukuma un nevaļas nespēju Reklāmām pat atbildēt.

Tā «Saules meitu» vērtēja vācu prese. Bet arī latviešu prese drīz

mainīja savu viedokli par viņu. Tā, piemēram, dažus gadus vēlāk arī

J. Velmē iespieda «Saules meitu» savā «Austrumā» (1894. g.) un pie
tam negrozītā veidā, bet tas notika tāpēc, ka ar lielām sekmēm bija
izrādīta mana «Vaidelote», nolasīts mans «Prologs Rīgas Latviešu

biedrības 25 gadu jubilejas dienā» (1893. g.), un vispār es biju jau

iekarojusi sev zināmu stāvokli latviešu literatūrā.

Tai pašā 1894. g. «Saules meita» iznāca arī atsevišķā grāmatiņā.
Izdeva to H. J. Draviņ-Dravnieks Jelgavā.

Ja man jautā, kur es ņēmusi tās prātnieciskās idejas, kas ietvertas

«Saules meitā», tad jāteic, ka ar prātniecisko domu pasauli es labi

dabūju iepazīties, kā to jau agrāk aizrādīju, savās literāriski filozo-

fiskās studijās maģistra Kārļa Jansona vadībā. Tur iepazinos gan

ar Platona un Sokrāta, gan Kanta, Sopenhauera un Dīringa pasaul-

viedokļiem. Bez tam arī man pašai bija jau sava filozofisko atziņu

pasaule, gan apzinīga, gan intuitīva. Daļu no šīs savas domu pa-

saules tad arī esmu izteikusi šinī savā jaunības dzejojumā.
Ar «Saules meitu» arī mana literāriskā darbība Ķiplokos aprobe-

žojās, jo brīva laika atlika ļoti maz.

Dzejoļus Ķiplokos pavisam netiku rakstījusi. Dziedāt gan daudz

dziedājām, jo Ģirgensona kundze ļoti mīlēja tautas dziesmas.

Vēl beidzot jāmin kāds vārds par tiem dzīves sīkumiem, kas ar

savu komiķu un humoru atsvaidzina dvēseli pat dažā skumju brīdī.

Netrūka tādu brīžu ari Ķiplokos.

Tā, piemēram, man palikusi atmiņā mana zobu sāpju ārstēšana.
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Pilsētā ar zobu sāpēm vieglāki tiek galā, bet ko uz laukiem darīsi?

Tāda nelaime man uzbruka Ķiplokos. Zobs sāp kā traks, bet pilsēta
talu.

Te atnāk kaimiņu saimnieks Jaunzemis. Viņam gatavs līdzeklis

pret zobu sāpēm: vajag izdurt ausis un ielikt auskarus. Bez tam vēl

slimība ari apvārdojama.
Sacīts — darīts. Jaunzemis stājas pie darba. Dur manas ausis,

pūš un skaita kaut kādus buramus vārdus, pūš un atkal skaital...

Jautrību jau šī pūšana un duršana gan radīja lielu, bet zobu sā-

pes tomēr nepārgāja. Vēlāk ar vēl lielākām sāpēm zobs Jelgavā bija

jāizrauj. Daudz nemazināja arī šis sāpes morfijs, ko zobu ārsts pie-

lietoja. Pats interesantākais tikai bija tas jaunais pārdzīvojums, ko

morfijs radīja. Tā bija tāda laimības labsajūta, ka šķita: pasaulē vairs

laimīgāka brīža nevar būt.

Ar zobiem vispār esmu daudz mocījusies. Arī savā otrā mājsko-

lotājas vietā Limbažu tuvumā (Drieliņos). Tur (Limbažos) zobārsta

trūkuma pēc zobus man «ārstēja» feldšeris Šņore. Un viņa ārstēšana

bija tā, ka viņš man uz reizi izrāva trīs zobus. Un kā vēl: uzmeta tiem

vienkārši cilpu un tad rāva. Pēc tam trīs baltus, smukus zobus nolika

man priekšā uz galda! Pats par sevi saprotams, ka tā bija īsta Ēģip-
tes mocība. Bet par to tie bija Limbaži.

DRIELIŅU LAIKMETS

Kad mājskolotājas darbs Ķiplokos izbeidzās, tad iebraucu atkal

Jelgavā.
Mana dzīves vieta, protams, bija atkal pie vecākiem. Arī dzīves

kārta bija jau agrāk pieredzētā: grūtie mājas darbi, gadījuma darbi

ārpus mājas, trūkums, bet visam tam pāri — slāpes pēc plašākiem

gara dzīves apvāršņiem un literāriskās darbības.

Tā kā Jelgavā vietas bija grūti atrast, tad meklēju atkal mājskolo-

tājas vietu.

Tādu arī dabūju pie latviešu muižas arendatora Rikveija Drieliņu

muižā, Limbažu tuvumā.

Taisījos atkal ceļā. Savācu savas mantiņas un sasaiņoju tās kādā

pelēkā kastītē, ko ņēmu līdz: dažas grāmatas, veļu un, cik bija,

drēbju. Mugurā uzvilku kādu lillā kleiti ar dzeltenām zvaigznitem,

tumši zilu mētelīti — un ceļam biju atkal gatava.

Vispirms nobraucu uz Rīgu. Tur ilgi Rīgas stacijā gaidīju vil-

cienu, sēdot piesmakušās telpās starp krievu maišelniekiem. Kad vil-

ciens beidzot pienāca, tad sēdos iekšā un braucu līdz Valmierai. Pēc

norunas tur vajadzēja būt pretī zirgam no Rikveiļiem.
Tā arī bija. Kad izkāpu no vilciena, tad mani gaidīja braucējs ar
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savādiem ratiem, tā saukto «līnijdrošku». Es tādu nebiju redzējusi,

jo mēs Zemgalē braucām ar tamboru ratiem. Nevarēju lāga izprast,
kā uz viena tāda šaura dēja varēs braukt.

Pakaļ atbraukušais cilvēks paņēma manu kastīti ar mantām un

piesēja līnijratu dēlim priekšā. Kad tas bija izdarīts, tad vedējs sa-

vādā izloksnē man uzsauca:

«Nu, meič, sēž virsu!»

Es sēdos ari uz līnijratu dēli un ar abām rokām turējos pie savas

kastiņas. Tā nu mēs braucām. Braucām un braucām, pāri Zilajam kal-

nam un cauri vai visai Vidzemei — tik garš un ilgs man likās šis

brauciens.

Beidzot pašā vakarā iebraucām Drieliņu muižā. lebraucot ari tur

redzēju savādu skatu: sētsvidū stāvēja kāds strādnieku pulciņš un

viņiem pretī kāds labi ģērbies kungs ar pistoli rokā.

Izrādījās, ka tie bija streikotāji linu strādnieki, kam ar darbdeveju

bija izcēlušās kādas domu starpības.
Pēc garā brauciena man tad ieradīja kādu istabu kopā ar bērniem,

dienu ļāva atpūsties, bet otrās dienas rītā bija jāstājas skolas darbā.

Ko mācīt bija man divas meitenes: divpadsmit gadus vecā Vallija

un astoņus gadus vecā Irmīte.

Tagadējā Rikveija kundze abām meitenēm bija pamāte. Vallija

mācījās itin labi un bija diezgan apdāvināta mūzikā, kamēr Irmītei

bija diezgan grūta galviņa.
Ar Valliju mēs lieli draugi nepalikām, bet Irmīte bija ļoti mīļa

meitiņa. Atceros, ka reiz, atbraucot atpakaļ no mājām pēc kāda

svētku pārtraukuma, Irmīte man pieskrēja klāt un sacīja:
«Frāulein, es vairs nemaz nemācīšos!»

«Kā ta? Nu tad es raudāšu,» es atbildēju.
Irmīte padomāja, apķērās man apkārt un izsaucas:

«Nu, tad gan, mīļa Frāulein, es mācīšos.»

Un mācījās arī meitenīte, cik vien viņas spējas tai atļāva. Visu

laiku Irmīte ar mani bija ļoti mīļa. Tagad, kā dzirdēju, viņa esot

mirusi.

Skolas darbs ar Rikveiļa meitenēm man aizņēma diezgan daudz

laika: ik dienas astoņas mācības stundas — sešas skolas priekšmetos
un divas stundas mūzikā.

Dienā no divpadsmitiem līdz diviem bija pārtraukums. Tad vai

atpūtos un gāju staigāt, vai arī reizēm rakstīju, kā vēlāk to atzīmēšu

sakarā ar «Vaidelotes» tapšanu.

Vakarā, kad beidzās mūsu oficiālās skolas stundas, tad bērni at-

kal mācījās un gatavoja stundas otrai dienai. Tā kā viņi to darīja

balsī un vienā un tanī pašā istabā, kurā arī man bija jādzīvo, tad

saprotams, ka es patstāvīga un radoša nekā nevarēju strādāt. Bet

pie šī jautājuma man vēl nāksies atgriezties vēlāk.
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Rikveiļi bija joti bagāti cilvēki. Drieliņu muižu tie turēja uz renti.

Dzīvojamā ēkā jeb pilī istabu bija daudz.

Kundze labi ģērbās un laiku pa laikam brauca uz Rīgu jaunas
tualetes iepirkt.

Labi viņa spēlēja klavieres, spēlēja pat Bēthovenu un citas sa-

režģītas kompozīcijas.
Man gan klavieres lietot atvēlēja, tikai skolnieces mācot.

Mācības valoda bija vācu (kamēr Ķiplokos — krievu). Kad bērni

nesaprata, tad lietoju arī latviešu valodu. Arī pie galda runājām
vāciski.

Muižā šad tad ciemojās ari daži tanī laikā akadēmiski izglītoti

latvieši, piemēram, Gailītis, kāds mācītājs Avots v. c.

Latviešu laikraksti un žurnāli gan muižā nekādi nepienāca.
Mana alga bija desmit rubļu mēnesī. Pārtiku deva labu, un ari

izturēšanās pret mani bija laba. Kad Rikveiļi gāja viesos, arī mani

aicināja līdz. Vispār — satikām labi.

Muižas apkārtne sevišķi skaista nebija, kaut gan muižas parku
skaistuma ziņā nevarēja smādēt.

Tādi bija mani vispārējie dzīves apstākļi Drieliņos.
Vēl tikai kāda interesanta epizode. Reiz Limbažos bija sarīkota

masku balle. Tā kā citi mani mājinieki uz to rosīgi taisījās, tad es

darīju to pašu. Tikai man līdzekļu nebija dārgu kostīmu sagatavoša-

nai, bet iet tomēr gribējās. Ko darīt? Prātā iešāvās interesanta doma,

kā tikt cauri lēti un labi. Es lūdzu mājiniekiem, lai man dod visādas

drēbju lupatiņas. No šīm lupatiņām un papīra strēmelēm es sev pa-

gatavoju kostīmu un tādā veidā, ka papīra strēmeles reprezentēja
nošu papīra līnijas un notis, bet nošu atslēga man bija uz galvas.
Uz drēbēm man bija izšūti vārdi: «Dievs, svētī Latviju». Tātad mu-

gurā man bija mūsu himnas vārdi un arī notis.

Masku ballē bija ieradies arī mūsu himnas komponists Baumaņu
Kārlis.

Viņš, mani redzot tadā kostīmā, bija tā sajūsmināts, ka ar asa-

rām acīs mani apkampa un uz pieres noskūpstīja.
Tā bija pirmā un pēdējā reize, kad redzēju Baumaņu Kārli. (Viņš

mira 1905. g.) Mana maska tika atzīta no visiem par oriģinālu un

skaistu.

Rikveiļiem Drieliņu muižā drīz izbeidzās rentes laiks, un viņi pār-

gāja dzīvot uz kādām mājām, Ķaukuļiem, apmēram četri kilometri no

Limbažiem.

Tur viņi dzīvoja tikai īrē. Mājās saimniekoja cita persona.

Arī Ķaukuļu mājās rosījās plaša dzīve. Tur Rikveiļiem bija savs

dārzs, savs plašs dzīvoklis. Arī es tur dzīvoju savā atsevišķā istabā.

Mājas atradās skaista vietā, un man šķiet, ka tas ir viens no

skaistākiem Latvijas stūrīšiem.
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Ķaukuļu mājās dzīvodama, es arī dabūju no maģistra Birzmaņa

sajūsminātu vēstuli un uzaicinājumu braukt uz Rīgu un pastāvīgi
strādāt pie Rīgas Latviešu teātra. Tas bija 1893. gada pavasarī.

Pavisam Drieliņos un Ķaukuļos sabiju divus vai trīs semestrus.

Pa Ziemassvētku un vasaras brīvlaiku, protams, braucu pie vecākiem

uz Jelgavu.
Bet kāda gan bija man literāriskā darbība Drieliņos un Ķaukuļos?
Mans oficiālais skolotājas darbs, kā jau minēju, man aizņēma visu

dienu. Arī vakari man bija mazvērtīgi, dzīvojot vienā istabā ar bēr-

niem, kas balsī mācījās un līdz ar to padarīja man neiespējamu
katru radošu darbu.

Visa šī mācīšanās «mašinērija» apstājās tikai ap pulksten desmi-

tiem vakarā, kad bērni nogāja gulēt. Tad sākās man īstais darba

laiks, t. i., mani radošā darba brīži. Tad es strādāju no pulksten des-

mitiem līdz pulksten diviem naktī un arī ilgāki.

Drieliņos man izdevās sarakstīt divas lugas: «Vaideloti» un «An-

toniju» (vēlāko «Zaudētas tiesības»).

Sakarā ar lugu rašanās jautājumu jāņem vērā trīs lietas: 1) lu-

gas materiāls jeb viela, 2) uzrakstīšanas psihiskie dzenuļi un 3) pē-

dējie ierosinājumi.
Viens svarīgs vielas avots bija — latvju tautas dziesmas. 1888.

gadā iznāca Aronu Matīsa «Mūsu tautas dziesmas. Pa tēvijas kalniem

un lejām lasītas un vaiņagā vītas» (Pūcīšu Ģederta apgādībā).
Tur atspoguļojās mūsu tautas prieki un bēdas, mūsu tautas dzīves

ainas. Bez tam šis krājums bija pirmais, kas atvēra man mūsu tau-

tas poēzijas daiļumus.

Otrais un svarīgākais materiālu avots bija — Rūtenberga Balti-

jas vēsture. Tur Latvijas un Lietuvas likteņi tika sīkāki apgaismoti,
un tur dabūju tuvāki iepazīties ar vēsturisko personību vārdiem un

raksturiem, kā, piemēram, Oļģerta v. c.

Tautas nostāsti, Arona krātās tautas dziesmas un Rūtenberga vēs-

tures fakti par Latvijas un Lietuvas pagātni kopā radīja man plašu

un interesantu ainu virkni no latvju un leišu tautas dzīves un vēs-

tures.

Bet visam šim materiālam vēl trūka kopības un vienības. Tādas

vienības rašanos paveicināja kāds nejaušs gadījums.

Reiz gadījās man Rīgā iet gar P. Bērziņa grāmatu veikala logu.
Bet gara cilvēks taču nevar vienaldzīgi garām paiet grāmatu veika-

lam. Jāpiestājas painteresēties un papriecāties par grāmatu pasauli.
Sinī logā starp grāmatām ieraudzīju arī kādu mākslinieka Krēsliņa

gleznu. Uz tās bija tēlota kāda iemūrēta sieviete ar ūdens krūzi

blakām.

So gleznu skatot, man iešāvās prātā drāmas «Vaidelote» pirm-

ideja. Līdz šim atmiņā krātais materiāls par Latvijas un Lietuvas
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pagātni dabūja īpašu organisku vienību, un garā sāka izveidoties

arī «Vaidelotes» plāns. Radās, tā sakot, lugas koncepcija. Vajadzēja nu

tikai to izveidot, izstrādāt, uzrakstīt. Tehniskās zināšanas man bija

no agrākām studijām, ko ieguvu Kārļa Jansona vadībā (no tā laika

vispār man daudz jaunu ideju).
Pirmo uzrakstīšanas iespēju centos rast Jelgavas diezgan grūta-

jos apstākļos, kur «Vaideloti» viņas pirmajā veidojumā tiešām arī

uzrakstīju. Viņa diezgan stipri atšķīrās no tagad pazīstamās manas

«Vaidelotes».

Lugas saturs un uzbūve bija šādi. Pirmajā cēlienā Mirdzas nemie-

rīgais un meklējošais gars tausta sev ceļu, meklē realizēties un iz-

pausties kādā piemērotā darbībā. Šinīs garīgo meklējumu gaitās tā

sastopas ar garīgi radniecīgu vīrieti. Viņi saprotas. Mirdza to uzlūko

kā palīgu, kā cilvēku, kam ar viņu var būt kopējas gaitas. Tas ir —

Laimonis. Viņu starpā iedegas mīla, bet tā nav galvenais, kas viņus
saista. Viņus vieno augstāki ideāli, un mīla tos tikai papildina.

Ceturtajā cēlienā Laimonis atsakās no Asjas, jo Asja ir tikai sie-

viete. Laimonis pieķeras Mirdzai, jo Mirdza tam ir radniecisks gars.

Piektajā cēlienā saceļas viss Lietuvas senais brīvības gars, liesmo

revolūcija. Laimonis to vada.

Laimonis ar Mirdzu šinī revolūcijas vētrā gāž vecos dievekļus. Tie

grib radīt jaunu idejisku pasauli, jaunu reliģiju, bet ļaudis tos ne-

saprot. Ļaudīs vēl spēcīgāks vecais konservatīvais gars. Tie saceļas

pret apvērsuma vadītājiem Laimonu un Mirdzu — tie viņus vienkārši

nosit.

Pirmajā «Vaidelotes» veidojumā tātad valdošais motīvs ir idejiskā,

ne romantiskā cīņa.

Bet idejas un idejiskās cīņas ir «asas» lietas, un visi, kas lugu

lasījuši, domāja, ka cenzūra lugu nelaidīs cauri.

Beidzot lugas pirmais veidojums kaut kur nozuda, un Drieliņos es

uzrakstīju «Vaideloti» otrā veidojumā — tādu, kā tā tagad pazīstama.
Bet kas tad mani īsti spieda «Vaideloti» arī otrreiz uzrakstīt? Kas

mani spieda sev laupīt šīs atpūtas stundas un jūgties grūtajā jaun-
rades darbā?

Lugas sarakstīšanas spēcīgākais dzenulis bija godkārība un manas

pašvērtības jūtas. Pareizāki gan būtu sacīt: aizvainotās un nonieci-

nātās pašvērtības un pašlepnuma jūtas.
Es jutu, ka dzīve un cilvēki man dara pāri. Aizvainota un nonie-

cināta es biju laulības dzīvē; kopā ar vecākiem es biju no lauku mā-

jām izdzīta; kopā ar vecākiem es biju sajutusi skauģu un nelabvēļu

prieku par manu nelaimi un postu.
Stāvoklis bija izmisuma pilns. Atlika tikai divi ceļi: vai nu pa-

doties izmisumam un nogrimt ikdienībā un dzīves purvā, vai ari ar

sparu no tā izrauties.
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Spēka un pašlepnuma man bija pietiekoši, tāpēc nolēmu cīnīties

un tikt uz augšu.

Vispirms vajadzēja dot pretsparu visiem maniem skauģiem un

nelabvēļiem. To es varēju izdarīt, tikai izrādot darbā savu pārākumu

pār maniem niecinātājiem un daudziem citiem. Un vienam no tādiem

darbiem vajadzēja būt — «Vaidelotei». Tāpēc es ķēros pie viņas uz-

rakstīšanas, kaut arī tikai ar darbā jau nogurdinātiem spēkiem, pa

atpūtas brīžiem.

«Vaidelote» tātad zināmā mērā bija «bada dziesma». Tā ir radu-

sies trūkumā, sāpēs, tā radusies kā pretspars kaunam, niecinājumiem,

apvainojumiem.

Tādi ir «Vaidelotes» uzrakstīšanas psihiskie dzenuļi. Atliek — daži

tehniski un daiļrades psiholoģijas speciāli jautājumi.

«Vaideloti», kā jau minēju, uzrakstīju pa saviem vaļas brītiņiem,

apmēram vienas ziemas laikā.

Visvairāk, protams, rakstīju pa klusiem vakariem un naktīm, kad

nebija dažādo ārējo traucējumu. Tad ieslēdzos savā istabiņā un va-

rēju domās un iztēlē būt kopā ar saviem fantāzijas tēliem.

Sevišķi patika man strādāt radošo darbu tādos vakaros un naktīs,

kad ārā vētra kauca. Tādos aukstos rudens un ziemas vakaros tad sē-

dēju pie siltas krāsns un ar jūsmu nodevos jaunrades darbam.

Šādos brīžos nāca atmiņā brīnišķais dzejolis no «Fausta», ko arī

pati esmu tulkojusi:

Kad istabiņas šaurā telpā

Spīd lampa maigā gaišumā,
No jauna spirgtums rodas elpā,
Gars nāk ar sevi saskaņā.

Tad domu bari spārnos ceļas
Un cerības mums atkal zied;

Turp steigties ilgas deg un sveļas,
Kur dzīves avots mūžam riet.

Šinīs klusuma, noslēgtības un īpatnējas jūsmas brīžos tad varēju

dot radošām emocijām pilnīgu vaļu un fantāzijas lidojumiem pietie-
košu vērienu.

Tad biju arī pasargāta no ļaužu gan ziņkārīgiem, gan naidīgiem

skatiem, kas viegli var gan izjaukt radošo noskaņu, gan arī apvainot
dažas īpatnējas daiļrades kautrības jūtas.

Tā, piemēram, nepatīkami ir citiem rādīt savas asaras. Bet, «Vaide-

loti» rakstot, bija tādi brīži. Atceros, ka stipri izraudājos savā ista-

biņā, kad biju uzrakstījusi to skatu, kur Mirdza cīnās ar nāves dievu

un mirst... (Piektā cēliena beigu skats.)
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Tāpat tiku raudājusi ari, «Atriebēju» rakstot, sevišķi ceturtajā

cēlienā, kur noskaidrojas, ka Sidonija nav Ridera īstā meita.

Dažreiz «Vaideloti» gan tiku rakstījusi arī pa stundu starpbrīžiem.

Tā, piemēram, atceros, ka skatus, kur iekšā nāk Jautrīte, tiku rak-

stījusi pusdienas starpbrīdī starp divām mācības stundām.

Mans darba devējs Rikveilis arī manīja, ka es pa naktīm rakstu.

Viņš visiem spēkiem centās mani atrunāt no šī darba.

«Ko nu jus pūlaties, no jums jau ta kā tā nekāda rakstniece ne-

iznāks.»

Man bija sāpīgi to dzirdēt. Allaž vien nolaidās rokas, bet es to-

mēr nezaudēju dūšu: man vajag uzvarēt.

Kad luga bija gatava, tad to iesūtīju Rīgas Latviešu teātrim.

Galvenā personā Mirdzā esmu tēlojusi pati sevi. Mirdza ir reizē

eņģelis, velns un cilvēks. Galvenā varoņa Laimoņa prototips ir kom-

ponists Straumes Jānis. Asjas raksturā arī ielikts daudz kas manis pa-

šas pārdzīvots un izjusts. Citas personas ņemtas no vēstures.

JAUNI CEĻI

Pie Rikveiļiem dzīvojot un strādājot, uzrakstīju arī vēl otru lugu
«Zaudētas tiesības» viņu pirmajā variantā. Tikai toreiz viņa saucās

«Antonija» un diezgan stipri atšķīrās no vēlāk uzrakstītām «Zaudē-

tām tiesībām».

«Antonija» bija rafinēti izdomāta, asi un rūpīgi uzrakstīta, jo tur

bija daudz no personīgi Jelgavā pārdzīvotā un pieredzētā.

So lugu vēlāk nolasīju kādā vakarā Bergu ģimenē Rīgā. Starp

klausītājiem bija arī Vilis Olavs. Viņš par lugu izteicās loti atzinīgi.

Viņam «Antonija» patikusi pat labāki kā vēlāk uzrakstītais variants

«Zaudētas tiesības».

«Antoniju» iesūtīju arī Rīgas Latviešu biedrībai. Lugai tur pie-

sprieda pirmo godalgu, bet gan ar noteikumu, ka dažas vietas tur

pārstrādājamas, jo tādā veidā luga esot nemorāliska.

Es lugu arī paņēmu atpaka] ar nolūku to pārstrādāt. Bet viņa

diemžēl «aizgāja vējā». Notika tas šādi.

Mēs ar Jansonu-Braunu paņēmām lugas manuskriptu un aizgā-

jām Rīgā uz Esplanādi (tagadējo Vienības laukumu) to lasīt. A\a-

nuskripts bija Jansonam rokā, un viņš to lasīja. Laiks bija stipri vē-

jains. Nez kā gadījās, kā ne, bet manuskripta lapas tika vējā, un

vējš lugu, tā sakot, izpūta uz visām pusēm. Manuskripta lapas vairs

nevarēja savākt, un mana «Antonija» līdz ar to bija beigta.

Man palika tāds iespaids, ka Jansons viņu tīšām palaida vējā.

Kāda iemesla dēļ — nezinu.

Lugu nu nācās uzrakstīt no jauna. Jaunais variants tagad saucās
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«Zaudētas tiesības». Tas jau rakstīju ne vairs pie Rikveiļiem, bet gan

Rīgā 1893. gada beigās.

Atceros, ka rakstīju to katru nedēļu pa cēlienam un uzrakstīju pie-

cās nedēļās. Uzrakstītos cēlienus nolasīju atkal Berga ģimenes «lite-

rāriskos vakaros». Arveds Bergs toreiz bija vēl students.

Arī šo variantu noklausījās Birzmanis un V. Olavs, bet zudušā

«Antonija» Olavam tomēr labāki patikusi.
Viela tiklab «Antonijai», kā arī «Zaudētām tiesībām» ņemta no

Jelgavas 1890. un 1891. g. pieredzējumiem un pārdzīvojumiem. Tur

man diezgan daudz nācās novērot nabaga šuvēju un citu dažādo

apkalpotāju likteni. Tur nācās novērot ari Langarta prototipus.

Langarts ir kādu divu tādu tipu kopojums. Doktora Strautiņa pro-

totips ir Straumes Jānis, ar kuru tiešām mums kādu laiku bija sir-

snīga draudzība.

Sniedziņa prototips ir vecais Brīvnieks. Saprotama lieta, ka Snie-

dziņā bez Brīvnieka ir pievienotas arī dažu citu personu īpašības.
Eberhardīnes prototips ir kada grāmatveikalnieka Sifera kundze.

Tā ir zīmēta tuvu oriģinālam.
Straumes Jānis apprecēja šīs Silera kundzes meitu. (Johannas tips

«Zaudētās tiesībās».)

Ari citas mietpilsoniskās un kārklu vācietiskas madāmas ir zīmē-

tas no tā laika Jelgavas turīgo pilsoņu aprindām.

«Antonija», kā jau minēju, bija rafinēti izdomāta un strauji uz-

rakstīta. Tikai žēl, ka no viņas maz kas palicis pāri. Kā tādi «Anto-

nijas» fragmenti minami, piemēram, dzejolis «Sarautās stīgas»:

Es saldos skaņu viļņos
Vēl reizi līgotu,

Ak, reizi, vel tik reizi,

Ko jutu, izteiktu!

Bet vēji vārdu skaņas
Pa gaisiem aiznesa,

Un manas kokļu stīgas
Pa vienai satrūka. —

Un dzīves straujās bangas

Ap mani trako, grūst,
Un nakts un aizmirstība

Pār mani pāri plūst. —

Tā ir ari komponēta. Viņu jauki dziedāja Duburs.

V. Olavs tanī laikā man iedeva lasīt arī Rihtera «Baltijas vēs-

turi» un mudināja mani rakstīt lugu par hercogu Jēkabu. Bet nāca

citi steidzīgāki darbi, un šis ierosinājums palika tikai kā ierosinājums.
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Dažreiz man jautā, kur es ņēmusi to skaidro, tautas parunām un

sakāmvārdiem bagāto valodu, kas sastopama «Zaudētās tiesībās» un

citās manās lugās, jo mana skolas audzināšana taču bijusi vāciska.

Atbildot uz šo jautājumu, man jāteic, ka šo tautas valodu esmu

mācījusies ne skolā un arī ne tik daudz no literatūras kā taisni no

pašas tautas, ieklausoties viņas ikdienas jeb sarunu valodā.

Tā kā es ļoti mīlu humoru un atjautu, tad sevišķi man patika
noklausīties tādās sarunās, kas notiek sakarsētu emociju atmosfērā,

piemēram, baroties, strīdoties, pat lamājoties. Tādos brīžos uzliesmo

visspilgtāk valodas atjautu dzirkstis.

So tautas valodu mācījos gan bērnībā, gan skolā ejot pa vasaras

brīvdienām.

Runājot par lamāšanos, man atmiņā nāk kāda īsti dramatiska

aina, ko pieredzēju vēl vecāku mājā Daukšās.

Sievas slauca govis pie laidara. Lietus bija nolijis un vircas

grāvis pārplūdis. Nezinu, par ko sāka strīdēties un lamāties divas no

govju slaucējām. Valoda arvienu vairāk iekarsa, un lamu vārdu bagā-
tība un stiprums pieņēmās. Katra stāvēja pieplūdušam grāvim savā

pusē.

Pieņēmās arī balss stiprums, niknums un asums, līdz abas galīgi
nokusa un aizsmaka.

Kad abas redzēja, ka galīgu uzvaru neviena pār otru nepanāks,
tad tās savu dramatisko dialogu nobeidza ar kādu pavisam nepieklā-

jīgu, bet izteiksmīgu akciju (žestu).

Apkārtējie puiši klausījās, skatījās un smējās.
Vēl pie Rikveiļiem dzīvojot, kā jau minēju, no Rīgas Latviešu

biedrības dabūju uzaicinājumu pieņemt pastāvīgu vietu pie Rīgas Lat-

viešu teātra.

Kāds Rīgas Latviešu teātra komisijas loceklis maģistrs Birzmanis

bija iepazinies ar manām lugām «Vaideloti» un «Zaudētām tiesī-

bām», resp., «Antoniju», par tām ļoti sajūsminājies un tāpēc nolēmis

arī pašu šo lugu autori saistīt pie Rīgas Latviešu teātra.

Es, protams, uzaicinājumu arī pieņemu, bet, tā kā teātra sezona sā-

kās tikai rudenī, tad man atlika vēl brīva vasara.

Arī skolotājas darbs man pie Rikveiļiem izbeidzās, un viņi paši arī

no laukiem pārcēlās uz Rīgu, jo bērniem bija jāiet skolā.

Sī — 1893. gada — vasara ir daudzā ziņā ievērojams posms manā

gara dzīves attīstībā. 1893. gads ir tas gads, kad latviešu gara dzīvē

un literatūrā sāka izpausties tas virziens, kas pamazām izveidojās

par jauno strāvu.

1892. gadā nomira Ed. Veidenbaums, un pēc viņa nāves, sāka pa-

rādīties viņa dzejas. Sākumā tās, protams, cirkulēja rokrakstā. Arī

uz Jelgavu atklīda kāds eksemplārs no Ed. Veidenbauma dzejām un

gāja no rokas rokā;
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Es viņu dabūju no tā sauktām «austrietēm». Tā saucās brīvdomīgo

meiteņu pulciņš pie Jelgavas sieviešu ģimnāzijas. Redzamākās šī pul-

ciņa pārstāves bija Late Veibele, Dreigute, X.l. Kalniņa, Anastasija
Cikste v. c. «Austrietēm» savukārt bija ciešs sakars ar Tērbatas v. c.

studentiem.

Veidenbaumu bija atveduši Tērbatas studenti. Veidenbauma dze-

jās izpaudās dziļas simpātijas apspiestai latvju tautai, skaļš protests

pret apspiestību vispār un saucieni pēc gaismas un brīvības.

Mosties, mosties reiz, svabadais gars,

Celies un salauzi kalpības spaidus,

Atpestī cietējus, klusini vaidus —

Mosties reiz, brīvības cēlajais gars!

Ar tādiem un tamlīdzīgiem saucieniem bija piekaisīta visa Vei-

denbauma dzeja.

Tur bija arī protests dzīves tukšībai, mietpilsoniskai dzīvei un sal-

kanai sentimentalitātei. Bet cēlās, cilvēcīgās ilgas pēc labākas dzī-

ves bija dominējošais.

Kā gulbji balti padebeši iet,

Tiem velētos es līdzi talu skriet,

Tur tālumā, kur ziemas nepazīst,

Kur rozes mūžam zied un nenovīst!

Tikai pagaidām visas šīs ilgas atdūrās dzīves bargā īstenībā un ik-

dienā. Ar to tāpēc bija jāved cīņa.

Ed. Veidenbauma dzejas bija pati spilgtākā balss, kas atskanēja

jaunās strāvas priekšvakarā. Tā laika jaunatne šīs dzejas pārrakstīja,

deklamēja un mācījās no galvas.

Man Veidenbauma gars nebija svešs. Manās krūtīs šis protesta

gars pret visām nebrīvībām jau sen kvēloja. Tikai vēl nebija skaidri

tie ceļi, pa kuriem viņam izpausties. Jaunajā strāvā šie ceļi pamazām

noskaidrojās.

Brīvības idejas tanī laikā literatūrā atklāti izteikt nevarēja, tā-

pēc šīs idejas gāja vai nu pa slepeniem ceļiem ar rakstītu brošūru pa-

līdzību, vai arī literatūras simbolos mākslas formā un zem mākslas

kritikas segas.

Mākslas darbu lielāki paraugi bija, protams, Vakareiropas un Krie-

vijas literatūrā. Tādi bija, piemēram, Zolā, Heine, Ibsens, Dostojev-
skis, Ņekrasovs, Hervegs, Ļ. N. Tolstojs, Džordžs Eliots, Zūdermans,

Saltikovs v. c.

Sie darbi iesakņojās tanīs mākslas virzienos, ko sauca par reālismu

un naturālismu un kas tiecās tēlot un risināt sāpīgas reālas dzīves

mīklas un problēmas.
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Sakarā ar šiem virzieniem tad varēja arī svabadāki tirzāt sasāpē-

jušos sabiedriskos jautājumus tā, lai cenzūra tos nepamanītu.

Ārzemju literatūrā šādi sociāla rakstura kritiķi un literatūras filo-

zofi bija Tēns, Brandess, Gijo, bet krieviem Be]inskis, Pisarevs, Dob-

rojubovs.

Siem paraugiem tiecās sekot arī jaunās strāvas pionieri, no ku-

riem visspilgtākais bija Maskavas universitātes students Jānis Jan-

sons (Brauns).

1892. gadā «Dienas Lapas» izdevumā parādās mazs rakstu krā-

jumiņš ar Jansona rakstu «Domas par jaunlaiku literatūru», kurā

viņš runā gan lielāko tiesu par Vakareiropas tanī laikā moderniem

virzieniem.

Bet 1893. gada rudenī, pazīstamajos 30. augusta brīvlaišanas svēt-

kos, tas Jelgavas Latviešu biedrībā nolasa kādu plašāku referātu ar

virsrakstu «Par kultūridejām latvju jaunākā «beletristikā»», kas vē-

lāk tika iespiests «Dienas Lapā» un pēc tam 1894. gada sākumā iz-

nāca atsevišķā grāmatā kā «Domas par jaunlaiku literatūru».

Daja jaunās paaudzes šim priekšlasījumam uzgavilēja, kamēr vecā

paaudze bija ļoti nemierā.

Jansons nu uz rāvienu vienā jaunās paaudzes dajā bija guvis
lielu popularitāti un arī nostājies itin kā šīs jaunās paaudzes idejis-
kais vadītājs, sevišķi Jelgavā, jeb, kā savā «Rudens lakstīgalā» to

esmu izteikusi:

«Viņš, ta sakot, bija sevišķi Jelgavas jaunatnes ideologs, kura uz

viņa runām klausījās ar ticīgām ausīm kā uz kalna sprediķi.»

Es ar Jansonu iepazinos īsi pirms 1893. gada 30. augusta. No

Maskavas bija sabraukuši studenti un atnākuši apmeklēt manu mā-

sīcu Augusti Zorgenfreiju. Starp tiem bija arī Jansons, ar kuru pirmo

reizi satikos, jo biju nejauši aizgājusi ciemā pie minētās māsīcas.

Jansons man piegrieza sevišķu vērību un gribēja mani tūlīt pa-

darīt par jaunās kustības piekritēju. Es, kā jau reiz mana nebēdīgā
daba, izlikos par gluži naivu saimniekmeitiņu, kas jūsmo par visā-

diem roku darbiem, par izšūtiem spilventiņiem ar uzrakstiem «Ruhe

sanft» utt.

Jansons, protams, par to visu nikni zobojās un dedzīgi propagan-

dēja jaunās idejas. Aizrautībā viņam arī paspruka vārds «J. Pliek-

šāns», kas esot visas kustības priekšgalā un joti interesants cilvēks.

Laikam tas bija 1893. gada 27. augustā, jo nākošā dienā viņš no-

turēja savu pazīstamo priekšlasījumu Jelgavas Latviešu biedrībā.

Es uz minēto Jansona priekšlasījumu Jelgavas Latviešu biedrībā

netiku, bet vispārējo jauno ideju atmosfēru es novērot un izjust va-

rēju labi. (Es uz Jansona priekšlasījumu nevarēju aiziet tāpēc, ka

man vienkārši nebija pieklājīgu drēbju, ko vilkt mugurā.)
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Par Jansonu es personīgi nejūsmoju. Vispirms man nepatika viņa
lielā pašapziņa un bravūra. Otrām kārtām, es nevarēju piekrist viņa

pilnīgai nacionālā virziena noliegšanai. Es pati arī daudz ko šinī

virzienā apkaroju, bet tas bija viņa garīgais tukšums, mietpilsonība,
skalu vācietība utt. Kamēr īstās un īpatnējās latviskās kultūras iz-

kopšana bija man tuva lieta.

Saprotama lieta, ka tas opozicionālais gars un tās brīvības tiek-

smes, kas dvesa pretī no Ed. Veidenbauma, Jansona un vienas daļas

jaunās paaudzes, bija manam garam tuvas, bet man viņas nebija kas

sevišķi jauns. Es tās pazinu jau no Spīlhāgena romāniem, no vēstu-

res, no Sofijas Perovskajas biogrāfijas, no kāda Jelgavā dzīvojoša

«narodovoļca» Egles nostāstiem utt. Bez tam zemnieku cīņas ar muiž-

niekiem biju jau tēlojusi savā «Atriebējā», tāpēc Jansons man nebija

tas, kas tas bija «austrietēm» un skolnieku pulciņiem.

Tikai viens gan bija man patiess un skaidrs: latviešu inteliģencē

noskaņas pēdējos divos gados bija stipri mainījušās un tikušas stipri

opozicionālas. Plaisa starp jauno un veco paaudzi, kā toreiz mēdza

teikt, bija tapusi lielāka, un mana vētrainā daba bija nevis vecās,

bet jaunās paaudzes pusē. Vēl jo vairāk ari tāpēc, ka jaunā paaudze

cīnījās arī par sievietes tiesībām.

Tanī pat laikā, Jelgavā dzīvojot, arī es uzrakstīju kādu pāris

iespiedlokšņu garu apcerējumu «par sieviešu jautājumu». Raksts bija
uzrakstīts ar lielu dedzību un sparu.

So rakstu nodevu Butulim, ar kuru iepazinos pie čakstes, un lūdzu,

lai rakstu kaut kur iespiež.

Tikai vēlāk raksts nekur gan neparādījās. Varbūt viņš vēl tagad
kaut kur Butuļa papīros.

Tādi garīgi strāvojumi un tādas noskaņas valdīja 1893. gadā, un

ari es biju šo noskaņu varā.

Kad nāca rudens, tad sāku gatavoties savam Rīgas braucienam.

Tikai mani mocīja parastais naudas trūkums. Bez graša arī nevarēju

uz Rīgu braukt. Bet kur ņemt? Grāmatas, ko varēju pārdot, jau visas

biju pārdevusi.

Atcerējos, ka vēl kadi mantas gabali pēc māju likvidācijas palika
pie mammas rada Būdnieka uz laukiem, Jēkabnieku pagastā.

Aizbraucu un pārdevu Būdniekam zaļās pūra lādes un divus bišu

kokus par desmit rubļiem un ar tiem tad devos uz Rīgu pretī jau-
nai dzīvei.

Rīgā mani sagaidīja diezgan svinīgi. Uz staciju man pretī bija
atbraucis Butulis un vēl kāds Greijers.

Aizveda mani tieši uz Rīgas Latviešu biedrību. Tur patlaban no-

tika kāda sēde, kurā pārrunāja biedrības divdesmit piecu gadu jubile-

jas jautājumu.
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7

RĪGAS PIRMAIS LAIKMETS

NO 1893. LIDZ 1895. GADAM

Jelgavu atstāju un uz jaunu dzīvi Rigā iebraucu 1893. g. ap no-

vembra vidu.

Cerību bija daudz, bet naudas kabatā maz, tāpēc jaunās dzīves

sākumā noīrēju tikai joti lētu istabiņu. Tā atradās Dzirnavu ielā

42. numurā, pašos bēniņos — sētā.

Sij jumta istabiņai bij tikai viens logs, liela krāsns, iekārtā divi

krēsli, gulta un daži stipri jau nolietoti mēbeles gabali.
Par istabiņu nama saimniekam Vildem maksāju veselus četrus

rubļus mēnesī (bet visa mana mēneša alga pie teātra bija sešpadsmit

rubļu).
Tā kā pašai nācās arī saimniekot, kam arī biju pieradusi, tad no-

pirku vispirms trumuli un tuvējā malkas tirdziņā malkas riņķi par

četrdesmit divām kapeikām.
Trumulī vispirms novārīju kartupeļus, tad to izmazgāju un pēc

tam vārīju tēju. Vēlāk gan iegādājos arī katliņu. Līdz ar to mana

saimniecība jau tika pilnīgāka.
Tā nu es sāku savu bohēmas dzīvi kā Parīzes studenti Latīņu

kvartālā. Bet man jau šāda dzīves šaurība nebija sveša parādība.

Biju tagad viena pati nezināmajā pasaulē un gaidīju, ko dzive man

še nesīs.

īstenībā manam stāvoklim gan šāda istabiņa nebija piemērota,

jo sakarā ar teātri, pie kura biju saistīta kā teātra rakstniece, pie
manis ieradās diezgan bagāti un lepni apmeklētāji. Biju diezgan ne-

ērtā stāvoklī viņus pieņemt savā nabadzīgajā istabiņā, bet mana

trūcība mani spieda ar to apmierināties, jo es jau tā līdz pirmās mē-

nešalgas saņemšanai dzīvoju gandrīz vai pusbadā.
Savu jauno darba lauku pie Rīgas Latviešu teātra es iesaku ar

to, ka mani gribēja pataisīt par aktrisi.

Gudroja, kādās lomās likt. Vispirms man deva tēlot vecas sievas

lomu kādā tiroliešu lugā, kādas toreiz spēlēja. Attiecīgi uzģērba un

nosmiņķēja. Bet uztraukumā dūšīgi svīdu, smiņķis nogāja, un no ve-

cās sievas paliku par jaunu meitu.

Vecenes lomas tātad man negāja. Pēc tam deva raksturlomas. Iz-

taisīja mani par kādu tirgus sievu, bet — atkal nekas labs neiznāca.

Pēc tam teātra kungi nosprieda, ka aktrisi no manis pagrūti būs

iztaisīt. Nolēma tāpēc man uzticēt tikai teātra rakstnieces pienāku-

mus.

Mana pirmā redzamā uzstāšanās notika ar «Prologu», ko uzrakstīju

sakarā ar Rīgas Latviešu biedrības divdesmit piecu gadu jubilejas

svinībām 25. novembrī 1893. g.
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So prologu sacerēt vispirms bija uzdots rakstniekam Zeiboltam,

bet dažādu iemeslu dēļ tas atteicās, un Latviešu biedrības vadība pašā

pēdējā brīdī griezās pie manis kā jaunas teātra darbinieces.

Es uzaicinājumu ari pieņēmu un Pēterim Ozoliņam apsolīju pro-

logu uzrakstīt. To es ari izdarīju, šo darbu paveikdama divās dienās,

jo spēku tad bija daudz un dūšas tāpat netrūka.

«Prologa» izrāde noritēja labi un jūsmīgi, jo izpildītāji bija labi

spēki, Taliju tēloja Skaidrīte, Gleznu — Tērvete, Mūziku — Briga-

dere, Zinātni — Duburs. Kāda loma bija ari Freimanim, šķiet —

Industrija.

Pēc «Prologa» izrādes sajūsma bija liela. Starp citu atceros, ka

pie manis pienāca vecais mācītājs Kundziņš, asarām acīs spieda man

roku un teica, ka es esot rakstniece «no dieva žēlastības».

Bet kāds no toreiz jaunajiem juristiem, kam sevišķa interese bijusi

par mani, bija aizgājis pie «Prologa» izdevēja Ģēliņa un nopircis vi-

sus iznākušos eksemplārus, tā ka Ģēliņam drīzumā nācās «Prologu»
izdot otrā un drīz pēc tam arī trešajā iespiedumā.

Ģēliņš pats man uzdāvināja greznā sējuma Jūlija Harta «Pasaules

literatūras vēsturi» (vācu valodā).

Priecīgs bija ari mans toreizējais labvēlis un pabalstītājs teātra

komisijas loceklis Birzmanis.

Tātad — ar «Prologa» izrādi pirmais ledus bija lauzts. Zināmu

ievērību es jau biju guvusi. Arī mani labvēļi ar priecīgāku sirdi va-

rēja gatavot manas «Vaidelotes» izrādi, kas materiāli izmaksāja

diezgan dārgi tā laika apstākļos. «Prologa» izrādei bija vēl tās sekas,

ka mans paziņu un cienītāju skaits stipri pieauga. Tagad daudzi gri-

bēja mani apmeklēt, bet kā nu gan es varēju «reprezentēties» savā

jumta istabiņā ar diviem krēsliem?

Radās vajadzība pēc kaut cik lielāka dzīvoklīša.

Te, par laimi, kādu dienu pie manis pienāk aktrise Olga Ezerlauka

(Zēfelde) un uzaicina mani, vai negribot dzīvot pie viņas. Viņai ar

māsu esot kopējs dzīvoklītis, kur viena istabiņa esot lieka, un tādi

dzīve trijatā visām būšot ērtāka un interesantāka.

Es viņu uzaicinājumu pieņēmu un no savas jumta istabiņas pār-
cēlos pie māsām Ezerlaukām.

Ari tur mana istabiņa nebija liela: tāpat tur tikko ietilpa gulta,

galdiņš un divi krēsli, bet vajadzības gadījumā varēju taču lietot ari

kopējās, resp., māsu Ezerlauku istabiņas.

Māsas Ezerlaukas, kā jau minēju, abas bija aktrises.

Olga Ezerlauka spēlēja pirmās lomas kā salona dāma, kā komiķe

un šad un tad arī raksturlomas. Viņa bija pēc izskata skaista blon-

dīne ar kupliem matiem, ar aristokrātiskām kustībām, izmeklētu gar-

derobi un uzstājās vispār lugās ar reprezentāciju. Sarunā Olga bija

patīkama ar savu asprātīgo humoru.
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Viņas jaunākā māsa Marija bija toreiz tikko pie teātra piestāju-
sies. Viņa bija vairāk dziedātāja kā aktrise. Bet teātra komisijas at-

zinību viņa bija izpelnījusies jau no paša sākuma.

Šīs abas māsas nu bija manas dzīvokļa biedres. Dzīvojām un vis-

pār satikām labi, un vēl tagad par viņām man vislabākās atmiņas.

Mana jumta istabiņa Dzirnavu ielā N° 42 tiku nodzīvojusi apmē-

ram mēnesi.

Kā vēlāk (pēc istabiņas noīrēšanas) izrādījās, tad šinī mājā, kādu

stāvu zemāk, dzīvoja vēl divi latviešu gara kultūras darbinieki: Rū-

dolfs Blaumanis un Emilis Melngailis, ar kuriem man nācās drīz

iepazīties, īpaši ar Blaumani, kam par iemeslu bija ne dzīvokļa tu-

vums vien, bet literārisko centienu tuvība un, galvenais, mani panā-
kumi literatūras un teātra laukā.

MANA DRAUDZĪBA AR VIKTORU ANDREJANOVU

Gribu te kādus vārdus sacīt par savu draudzību ar savādo vācu

dzejnieku, tā sakot, «balto zvirbuli» Andrejanovu. Pēc tautības vā-

cietis un pat barons, viņš tomēr bija stipri draudzīgs latviešiem, vis-

maz mūsu tā laika latviešu rakstnieku un mākslinieku saimei, par ko

viņu dziji nīda Baltijas vācu šovinisti un vācu tautības fanātiķi.

Viktors Andrejanovs bija dzimis 1857. g. Tambovas guberņā kā

ģenerāļa, žandarmērijas virsnieka dēls. Māte viņam, protams, vāciete

un tāpēc arī dēlu izaudzinājusi par vācieti.

Mācījies V. Andrejanovs gan Krievijā, gan Vācijā. Studējis viņš
Tērbatā un pēc tam Jēnā — tautsaimniecību un filozofiju.

Pēc temperamenta viņš — dzimis dzejnieks: jūtīgas, emocionālas,

straujas, reizēm pat nevaldāmas un skandalozas dabas. Šīs pašas

skandalozās dabas pēc viņš arī nebija studijas beidzis.

Pēc nepabeigtām studijām viņš pārnāk Rīgā un sāk nodarboties ar

dzeju un žurnālistiku.

Dzejā Andrejanovs zem angļu dzejnieku Bairona un Sellija

iespaida, bet filozofijā viņš karsts Nīees piekritējs.

Darbojoties Rīga, viņš nedraudzējās ar vietējiem vācu šovinis-

tiem, bet gan ar latviešiem, piemēram, Rūdolfu Blaumani v. c.

Vācu literatūrā viņš strādā līdz Berlīnes lielākā laikrakstā «Berli-

ner Tageblatt», kur raksta arī par latviešu lietām un latviešu litera-

tūras parādībām.
Uz Blaumani Andrejanovam diezgan liels iespaids, un mākslas

jautājumos, šķiet, R. Blaumanis no Andrejanova guvis diezgan

daudz. Blaumaņa un Andrejanova attiecības bija siltas un sirsnīgas.

Kad pārnācu uz Rīgu un iepazinos ar Blaumani, tad Blaumanis,

protams, mani iepazīstināja arī ar Andrejanovu, kas cītīgi sekoja vi-

sām jaunām parādībām latviešu literatūrā un mākslas dzīvē.
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Tiku arī dažas reizes bijusi viesos pie Andrejanova dzimtas. Tur

mani uzņēma ļoti laipni, cienāja ar vīniem utt.

Es, protams, Andrejanovu nevarēju pie sevis uzlūgt, jo kā gan es

šo galanto kungu būtu uzņēmusi nelielajā dzīvoklītī, kur mēs jau tā

veselas trīs (ar māsām Zēfeldēm) dzīvojām?

Kā jau minēju: latviešu literatūras un mākslas parādībām Andre-

janovs sekoja cieši. Viņš bija arī manas «Vaidelotes» pirmizrādē, pēc

kuras man savu kritiku izteica šādā vēstulē:

«Augsti godātā kolēģei

Vakar man bija laime noskatīties Jūsu drāmas «Vaidelote» izrādi

Latviešu teātrī, un man jāatzīstas, ka saņēmu no viņas dziļi aizgrāb-

jošu iespaidu. Es, vecs mākslas un teātra pazinējs, kas paradis uzstā-

dīt augstus un stingrus prasījumus, nācu atkal reiz (cik reti man tas

atgadās!) apgarots mājās. Jūsu drāma — neņemot nemaz vērā vi-

ņas tīri dzejiskās vērtības — mani pamudināja uz plašām pārdomām,

un es atradu viņā to lielo priekšrocību, ka tā reprezentē virzienu,

kas līdz šim latviešu literatūrā gandrīz nemaz nav ticis pie vārda:

ideālo, vispārcilvēcisko, kurā lielākais pārstāvis mums visiem, vien-

alga, lai mēs piederētu, pie kādas tautas piederēdami, ir Gēte. Un

tad tie citi: Sillers, Kleists, Grillparcers, Hēbels. Latviešu tauta ir

ienākusi kultūrā tai laikā, kad Krievijā un Rietumeiropā savus pir-

mos panākumus guva reālistiskais virziens, kas lielcilvēcisko nomāc

uz sīkcilvēciskā, tipiskā, pārejošā rēķina.

Līdz ar to vajadzēja arī latviešu mākslai līdz šim telpiski tuvākā

krievu reālisma nozīmē attīstīties. Savus vismākslinieciskākos un ga-

tavākos ziedus viņa radījusi šinī laukā, pēc manām domām, mana

drauga Rūdolfa Blaumaņa drāmās un stāstos. Bet tas ir — par ko

es esmu stipri pārliecināts — arvienu tikai kaut kas vairāk vai mazāk

pārejošs. Tas ir kaut kas krietns — un kaut ko itin krietnu cil-

vēce vēlējusies kopš seniem laikiem! Ideālus uzskatus var gūt un

attīstīt, stāvot arī uz caurcaurēm reāla pamata, kā to pierāda Gēte

un Šekspīrs. Arī mākslā ir reāls pamats nepieciešams, ja mākslas

darbs negrib izklīst kā viegli vakara mākoņi, bet grrb, lai uz šī pa-

mata paceļas arvien ideālas celtnes!

Un tā es Jūsu darbu apsveicu un baudīju ar divkāršu prieku.
Diemžēl mana vēl arvienu trūcīgā valodas prasme manam prātam

nedarīja visu pieejamu, bet to papildināja mana acs, vērojot noti-

kumus uz skatuves un jūtu pārdzīvojumus no tēlotāju vaibstu

spēles.
Sīs trūcīgās valodas zināšanas diemžēl kavētu mani Jūsu drāmu,

kad tā kādreiz parādīsies grāmatas veidā, tulkot vācu valodā, ko es

citādi ieskatītu sev par Sevišķu godu. Jūsu «Vaidelote» ir skatuviska,

un panākumi viņai būtu droši arī uz katras vācu skatuves itin no-

teikti.
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Brīnišķi spēlēja aktrises Akmentiņa un Vārna — Skaidrīte, konkre-

tizējot Jūsu tēlus. Pirmā bija sajūsminoša no sākuma līdz galam, otrā

īpaši iespaidīga piektajā cēlienā; Asjas tēls pie kāķa man ne tik drīz

izies no atmiņas.

Beidzot šīs rindas, koleģiāli izteicu patiesu apbrīnošanu par Jūsu

talantu un novēlu Jums bagātus panākumus, ejot pa uzsākto ceļu uz

tālu nākotni.

21./VI 94. Viktors fon Andrejanovs.»

Tāpat Viktors Andrejanovs vērīgi sekoja manai turpmākai literā-

rai gaitai. Kad 3. aprīlī 1894. gadā parādījās uz skatuves Rīgā ma-

nas «Zaudētas tiesības», tad V. Andrejanovs turēja par savu pienā-
kumu tūlīt uz šo notikumu reaģēt. Tā 4. aprīlī kādā vēstulē viņš,

starp citu, atkal man raksta:

«Godājamā kolēģe!
Diemžēl man nebija iespējams iepazīties ar Jūsu jauno dzejas

darbu, bet es tomēr ceru, ka to pagūšu, kad viņu atkārtos. Mūsu ko-

pīgais draugs un kolēģis Blaumanis man daudz par to stāstīja.

Sirsnīgi pateicos par Jūsu laipno un glaimojošo vēstuli un ceru

uz drīzu izdevību — personīgi ar Jums iepazīties.

Jūsu padevīgais Viktors fon Andrejanovs.»

1894. g. pavasarī Andrejanovs sāk rīkoties, lai pārceltos uz ārze-

mēm. Vasaru viņš vēl grib pavadīt Latvijas laukos un tāpēc 10. maijā

no Rīgas izbrauc uz Saveniekiem, Kurzemē.

Arī tur, nolikvidējot šejienes dzīvi un nokārtojoties ārzemes brau-

cienam, viņš savus šejienes literāros draugus neaizmirst. Maijā sa-

ņēmu no viņa šādu vēstuli:

«Kurzemē, Saveniekos,

10. maijā 1894.

Godājamā kolēģe!
Man bija ļoti sāpīgi, ka nevarēju pavadīt vēl vienu vakaru kopā

ar Jums. Arī kādu mazu piemiņas dāvanu, kaut gan es tādas tikai

nedaudziem mēdzu pasniegt, biju Jums sagatavojis uz to piektdienu.
Lai tā nu noiet pa pastu no šejienes! Tas ir ar mana paša roku rak-

stīts dzejoļu krājums, pēc kura vēlāk pagatavots manuskripts iespie-

šanai. Dažu ko, kas tur iekšā, Jūs jau pazīsiet. Bet daudz ko vēl ne.

Sī pasnieguma vērtība, neņemot vērā viņa poētiskās vērtības, ir

tā, ka tas ir autogrāfs. Jūs no tā noskārtīsiet, kādu simpātisku

līdzdalību Jūs manī modinājuši.

Mani, godājamā kolēģe, Jūs iepriecinātu ar ko citu: ar Jūsu

episkā dziedājuma «Saules meita» rakstisku atstāstījumu prozā,

pēc iespējas šur un tur pieliekot klāt pa paraugam dzejā no latviešu

oriģinalteksta līdz ar tā ciešu tulkojumu. Vai jūs vēlaties man,
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kamēr vēl esmu šai zemē, to prieku darīt? Kad Jūs man šī dzejojuma

saturu kādu vakaru izstāstījāt, es jutos pacilāts un aizgrābts (erho-
ben und berauscht) — bet drudžainā un nepatikšanu pilnā beidzamo

dienu steiga viņu kopiespaidu aizmākusi un nianses no manas atmi-

ņas dzēsusi.

Cerams, ka ari uz priekšu mēs nu paliksim garīgi tuvi, kaut arī

personīgi mums jāpaliek šķirtiem — bet atstāsim personiskol Katrā

ziņā es sāpīgi nožēloju, ka mēs tik vēlu iepazināmies. To cilvēku

skaits, ar kuriem tāds cilvēks kā es var garīgi intīmi satikties, ne-

sviežot pats sevi projām, ir šai zemē nolādēti mazsl

Savu Berlines adresi es Jums paziņošu un arvien piesūtīšu Jums

savus rakstus — to pašu sagaidu es no Jums. Savu jau vairāk kā

divdesmit gadu veco simpātiju pret latvju tautu un viņas kulturāliem

centieniem es paņemu līdz uz Vāciju — katra svaiga dzīvības zīme

no Latvijas mani arī tur sirsnīgi iepriecināsi.,.

Labu laimi, mīļa draudzene, uz jaunu, arvien gatavāku radišanu!

Jūsu ļoti padevīgais Viktors fon Andrejanovs.»

Sī dāvana, par ko runā Andrejanovs, ir tiešām īpata un ievērojama.
Tas ir viņa dzejoju krājums «Meine Welt. Gesammelte Dichtungen

von Victor von Andrejanoff. (Druckreifes Originalmanuskript.)
1888./89.»

Viss dzejoļu krājums, glīti iesiets, ir paša V. Andrejanova rūpīgā
un glītā rokrakstā, pavisam 188 lapaspuses biezs.

Veltījumam šāds virsraksts:

«Meiner verehrien Collegin
der lettischen Dichterin

Aspasia

(Elza Rozenberg)
Zur freundlich. Erinnerung

an Victor von Andrejanoff.

Riga, 29. April 1894.»

Sī dāvājuma svaru zinās rakstniecības pazinēji, jo šis Andrejanova

kopoto dzeju manuskripts zināmā mērā bijis vienīgais. Andreja-
novs gan min, ka no tā nokopēts vēl kāds eksemplārs, bet pēc An-

drejanova pēkšņās nāves Berlīnē viņa kundze raksta man un lūdz

mani, ja iespējams, atrast šim dzeju krājumam izdevēju, to izdodot,

paturot sev divas trešdaļas ienākuma no tā, bet vienu trešdaļu no-

sūtīt viņai, Andrejanova atraitnei.

Nevaļa un pašas rūpes un bēdas man neļāva domāt par šī Andre-

janova dzejoļu krājuma izdošanu, un tas pie manis glabājas vēl šo-

baltudien.

Nevarēju diemžēl izpildīt arī Andrejanova lūgumu pēc «Saules
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meitas» atstāstījuma un paraugpantu tulkojumu nosūtīšanas — tās

pašas nevajās pēc.

Minēta 1894. gada vasara viņš vēl no Saveniekiem man raksta di-

vas vēstules, kas ir viņa pēdējās no Latvijas man rakstītās.

«Saveniekos 18. jūnijā 94.

Godājamā kolēģei
Es negribu palaist garām izdevību vēl pirms aizbraukšanas uz

ārzemēm izteikt Jums sirsnīgu pateicību par Jūsu 25. maijā š. g.

man rakstīto laipno vēstuli. Ar sevišķu prieku apsveicu Jūsu panā-

kumus Liepājā un nožēloju tikai, ka ar lugu «Zaudētas tiesības» līdz

šim neesmu iepazinies. Par man doto izredzi uz «Saules meitu» līdz

ar starprindu tulkojumu sirsnīgi pateicos Jums jau iepriekš. Vispār

es lūdzu nevienu acumirkli nešaubīties par manu turpmāko līdzda-

lību un simpātijām, ja arī vēstulēs tās tikai reti Jūs sasniegtu. Katrā

ziņā es ceru no Liepājas vēl šai vasarā Jums rakstīt. Ja es šai vēs-

tulei pielieku savu ģīmetni, tad tas notiek ne aiz iedomības, bet tikai

kā izaicinājums Jums neatteikties piesūtīt man savējo, kas man pa-

liktu vienmēr vērtīga atmiņas zīme.

Es vēlu Jums visu labu un skaistu, Jūsu lielajam talantam turp-
māko attīstību sev par apmierinājumu un par labumu un slavu Jūsu

tautai, kas arī man vienmēr bijusi dārga.
Jusu arvien padevīgais Viktors fon Andrejanovs.»

«Saveniekos 22./10. jūnijā 95.

Ļoti godājamā kolēģei
Nesen atpakaļ nosūtīju Jums savu grāmatu — «Pastartiesa»

(«Weltgericht»), kas mani uz rāvienu padarīja Vācijā pazīstamu. Šo-

dien rakstu Jums šīs rindas kā vainīgs, kā nepateicību apzinošs.

Patlaban strādāju pie kāda «Latviešu pasaku» krājuma līdz ar at-

tiecīgu ievadu Reklāma Universālbibliotēkai Leipcigā. Laikrakstā

«Berliner Tageblatt» parādījušies mani kultūras tēlojumi «Gleznas no

Latvijas» («Bilder aus Lettland»); otrā rakstā es tur dziedu slavas

dziesmas Jums un Blaumanim. Tur iespiests arī «Saules meitas» epi-

loga atdzejojums vācu valodā. Esmu nopietni nodomājis kādreiz

vēlāk visu «Saules meitu» pārtulkot vāciski un ārzemēs izdot. (N. B.

Ja Jūs man to atļausiet!) Kā redziet, esmu savām simpātijām pret

latvju tautu un viņas kulturālajiem centieniem palicis uzticīgs!

Kā klājas Jums, godātā draudzene? Ar vislielāko interesi es nesen

lasīju «Dienas Lapas» vecajos numuros Jūsu «Raganas» satura at-

stāstījumu un recenziju. Spriežot pēc domu satura un valodas, tas

būs atkal teicams darbs; darbība zināmā mērā atgādina «Vaideloti».

Mēs še atbraucām 12. jūnijā (31. maijā) un gribam palikt līdz

augusta beigām. Jūlijā man jābrauc uz Rīgu; vai nu nevarētu tā
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lekārtot, ka es Jūs uz kādu stundiņu dabūtu redzēt un ar Jums pa-

runāties? Mēs jau varētu ari parkā satikties. Rakstiet man, kur Jūs

domājat pavadīt vasaru, tad es Jums pie laika paziņotu, kad es iera-

dīšos Rīgā.»
Kā dāvanu vēl no Andrejanova Latvijas apciemojuma laikā

1895. g. saņēmu poēmu «Weltgericht» (Pastartiesa).
Šī grāmata iznākusi Leipcigā 1895. gadā. Viņas titullapai šāda

iekārta:

«Weltgericht von

Victor von Andrejanoff

(tas tipogrāfijas burtiem, bet tam seko rokrakstā)
seiner verehrten Collegin m alter Freundschaft.

7/19 Juni 95»

Tātad iznāk, itin kā viņš man butu visu šo grāmatu ziedojis.

Viņa attiecības pret mani tiešām bija sirsnīgas, un tādas viņas

palika arī, kad viņš bija pārcēlies uz Vāciju.
Berlīnē reiz tiku viņu apmeklējusi. Viņi bija iekārtojušies atkal

itin glīti.
Arī Vācijā viņš man centās pašķirt ceju, taisījās «Saules meitu»

pārtulkot vācu valodā un izdot Berlīnē, bet pēkšņa nāve viņam iz-

ņēma spalvu no rokas.

Viņa ierosinājums droši vien arī tas, ka vēlāk pats Reklams man

rakstīja vēstuli un lūdza, lai es dodu savu «Saules meitas» tulkojumu

viņa izdevumam. Bet arī to nevarēju aiz jau agrāk minētiem iemes-

liem.

1895. g. beigās saņēmām no Vācijas ziņas par V. Andrejanova
nāvi.

Par Andrejanova dzīves pēdējo laiku un viņa nāvi viņa dzīves

biedre kādā no savām vēstulēm (datēta Berlīnē 22. nov. 1896. g.)

man raksta, ka viņi jaunajā dzimtenē bijuši labi ierīkojušies. Andre-

janovs pats juties Joti silti un brīvi. Galvā bijis daudz skaistu ideju

un plānu. Stap citu, viņš rakstot kādu lielu dzejojumu «Sātans». Pēc

lietpratēju sprieduma, šim darbam jābūt vienam no lielākiem darbiem

visā pasaules literatūrā.

«Ja Jūs būtu varbūt lasījusi «Petersburgcr Zeitung», tad Jūs tur

droši vien būsiet ievērojuši Eberharda Krausa rakstu, kurā ietilpināti

Iragmenti no dzejojuma «Sātans».

«Sātana» plāns viņam galvā bija gluži gatavs, taču mans vīrs

gribēja latviešiem pakalpot un nobeidza grāmatu <Die Lettische

Mythen und Volkslieder», kas tagad Hendeja kopliteratūras bibliotēkā

iznākusi.

Pēdējais spalvas vilciens bija izdarīts, un mēs pēc nogurdinoša
darba gribējām sev atļaut mazu prieku kā šī darba atalgojumu.

Priecīgi un laimīgi mēs sestdien, 30. novembrī, atļāvām sev mazu
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pastaigbraucienu caur Berlīni un tikpat priecīgi pīkst, pusdesmitos
vakarā pārbraucām mājā, pie kam mans vīrs vēl taisīja visādus jo-

kus un bija ļoti priecīgā noskaņā.
Svētdien no rīta viņš jutās drusku saaukstējies, uzcēlās, dzēra ar

lielu apetīti savu kakao, ēda ar tādu pat apetīti pusdienu un rak-

stīja dažas vēstules.

Te piepeši viņš dabūja spēcīgas sāpes plecu kaulos, tā ka viņam

vajadzēja likties gultā, un es telefonēju pēc ārsta.

Kad ārsts atnāca, man bija palicis tikai tik daudz laika, lai es

savam mīļotam vīram varētu aizspiest acis... Trieka bija viņa dzī-

vei padarījusi galu un manai dzīvei sagādājusi to rūgtāko pilienu.»
Ta rakstīja viņa dzīves biedre par mana un R. Blaumaņa sirsnīgā

drauga pēdējiem brīžiem un viņa negaidīto nāvi.

Ar Andrejanova nāvi ne tikai mēs ar Blaumani bijām zaudējuši

mīļu un vērtīgu draugu, bet ari latvju tauta bija zaudējusi vienu sev

labvēlīgu vācu rakstnieku, kas darīja diezgan daudz, lai Rietum-

eiropā popularizētu latvju folkloru un latvju rakstniecību.

Man Viktora Andrejanova atmiņa mīļa vēl tagad, un vēl līdz šim,

kā jau minēju, kā dārgu piemiņu glabāju viņa man dāvāto un paš-
rocīgi rakstīto lirisko dzejoļu krājumu.

VECĀS STRĀVAS DRAUGI UN LABVĒĻI

Piesaistoties pie Rīgas Latviešu biedrības teātra, es līdz ar to biju

piesaistījusies šīs biedrības aprindām. Rīgas inteliģence, Rīgas tā

laika latviešu kulturālā sabiedrība tanī laikā sāka nošķiroties divos

diezgan pretēji un nedraudzīgi noskaņotos virzienos, no kuriem vienu

dēvēja par jauno strāvu ar «Dienas Lapu» kā vadošo laikrakstu,

kamēr otra virziena pārstāvji grupējās ap Rīgas Latviešu biedrību un

«Baltijas Vēstnesi».

Nonākusi Rīgā, Rīgas mākslas un garīgā dzīvē, es, protams, ne-

varēju palikt ārpus šīm abām gara pasaulēm.
Ar savu darbu un saviem darba pienākumiem 1893. g. es, dabiski,

biju iesaistīta, kā jau sacīju, Rīgas Latviešu biedrības jeb tā sauk-

tās vecās strāvas aprindās, kuras gan man vēlāk nācās atstāt. Tāpēc

jāmin kādi vārdi par manu dzīvi šīs vecās strāvas atmosfērā, kā arī

par tiem iemesliem un apstākļiem, kas man lika no šim aprindām

aiziet.

Katram sabiedriskam strāvojumam ir savas vadošas personas, sa-

vas aktīvākas un redzamākas aprindas un savas masas.

Dažas vecās strāvas redzamākās personības mani balstīja manās

gaitās šinī laikā un bija mani draugi un labvēļi. Vispirms te jāmin
mani labvēļi teātra komisijā.
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Rīgas Latviešu biedrības teātra komisijas sastāvs 1893. g. bija
šāds: komisijas priekšsēdētājs tirgotājs K. Bergs, priekšnieka vietnieks

tin virskasieris A. Balodis, rakstvedis E. Birzmanis, bet citi locekļi bija

P. Einberģis, J. Vanags, A. Dombrovskis, K. Krūms, F. Ģēliņš un

F. Veinberģis.

Spilgtākā un aktīvākā personība šinī komisijā, bez šaubām, bija

jaunais teātra komisijas loceklis maģistrs Birzmanis. Viņš mani ari

izvilka- no lauku vientulības un atvāca uz Rīgu.

Viņš arī bija pret mani vienmēr labvēlīgi un jūsmīgi noskaņots.

Kā jau minēju, viņš parasti staigāja ar manu «Saules meitu» kabatā,

šad tad pa attiecīgam pantam arī man pašai nodeklamēdams.

Viņš apciemoja mani arī mājā, kad dzīvoju pie Ezerlaukām, un

kopēji tika pārrunātas gan teātra lietas, gan omulīgi patērzēts.

Labvēlīgi noskaņots bija arī teātra komisijas priekšnieks K. Bergs.

Sad un tad pie viņa tiku gājusi mājās, un tur notika daudzas inte-

resantas literāriskas konferences.

Tur tiku nolasījusi pēc otrreizējas norakstīšanas savu lugu «Zau-

dētas tiesības» un izklausījusi gan pašu teātra komisijas, gan arī citu

kompetentu cilvēku spriedumus par to. Šinīs vakaros, kā vēlāk at-

zīmēšu, ņēma dalību ari V. Olavs un izteica savas piezīmes par

jauno lugu.
Teātra komisija mani labi ieredzēja un lika uz mani lielas ce-

rības. Tā, piemēram, teātra komisijas priekšnieka vietnieks A. Balodis

kādās viesībās esot jūsmīgi ar dakšiņas spalu sitis uz galda un

svinīgi noteicis:

«Mums nekāda Zūdermaņa nav vajadzīgs, mums pašiem savs Zū-

dermanis,» ar to domādams mani.

Sevišķi jau manas akcijas bija cēlušās pēc «Vaidelotes» izrādes.

Sirsnīgi mani protežēja un atbalstīja ari Vilis Olavs. Viņš bija
viens no inteliģentākiem un spējīgākiem Rīgas Latviešu biedrības tā

laika darbiniekiem.

1893. g. pavasarī viņš, tikko beidzis Tērbatā studijas, pārnāk uz

Rīgu. Te viņš pelna maizi galvenā kārtā kā latviešu valodas un ticības

mācības skolotājs vairākās Rīgas vidusskolās. Bet tas viņam nav

galvenais. Svarīgākais viņam — izglītības un kultūras darbs latviešu

inteliģences aprindās un Rīgas Latviešu biedrībā.

Jau 1893. g. Rīgas Latviešu biedrība viņu ievēl par runas vīru,

kas ir svarīgs un atbildīgs amats. Tā paša gada vasarā viņš kopā ar

Fr. Kārkluvalku saraksta Rīgas Latviešu biedrības divdesmit piecu

gadu pārskatu — divpadsmit iespiedlokšņu biezu grāmatu. Bet 1891.

gadā Olavu ievēl arī par Rīgas Latviešu biedrības zinību komisijas

priekšnieku. Par veselu galvu viņš stāv pāri tādiem darbiniekiem kā

Pūriņu Klāvs, Skruzīšu Mikus un Fr. Kārkluvalks.

Viņš redz, ka Rīgas Latviešu biedrība ir nogrimusi garīgā apsī-
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kumā, sikmanībā, seklumā un ka viņu garīgā možuma un intelige»*

ces ziņā draud pārspēt un garīgās cīņās satriekt «Dienas Lapa» ar

jaunās strāvas piekritējiem.

Bet Olavs nedomā padoties. Tikai viņš nevar noliegt un slēpt ve-

cās strāvas, resp., Rīgas Latviešu biedrības un to aprindu trūkumus.

Viņš redz, ka tie ir jānovērš. Ir jāielej jauns, spirgtāks gars konser-

vatīvās Rīgas Latviešu biedrības aprindās, ir jāpievāc jauni, spirgti

spēki, jāielej, tā sakot, jaunas asinis vecā organisma dzīslās.

Par tādu jaunu spēku, kas daudz ko sola, Olavs uzskata ari mani

un tāpēc bija priecīgs par tādu atradumu. Teātra dzīve tiešām at-

dzīvojās.
Bet nu vajadzēja gādāt, ka šo jauno atradumu neatņem otra, opo-

zicionālā, puse. Tāpēc Olavs arī pieliek visus spēkus, lai mani cieši

saistītu Rīgas Latviešu biedrības aprindās un lai atbaidītu mani no

jaunās strāvas ļaudīm un iestādēm.

Tāpēc viņš ari man mēdza sacīt:

«Ja jūs paliksiet tikai pie mums, mēs jūs uz rokām nesīsim. Ja

gribiet, variet arī lamāt mūs par melliem, kā jums tīk, tikai nelieniet

tur tanī «mēslu bedrē» (ar to domādams «Dienas Lapas» redak-

ciju).»
«Ja jums uz to pusi jāiet, tad metiet lielu līkumu Elizabetes ielai

(t. i., «Dienas Lapas» redakcijai) apkārt.»
«Ja jums ir galvā visādas nerātnības, tad dariet tās pie mums.

Mēs jums ļaunā neņemsim, un jūs būsiet mūsu nerātnā meitene, bet

tikai neejiet tur pie viņiem.»

No tā redzams, cik ļoti šie konservatīvie vīri gribēja mani pie sevis

saistīt. Manam brīvību alkstošajam garam tomēr te nebija īstā vieta.

Garīgi vērtīgākā persona, ar ko še iepazinos, bija Rūdolfs Blaumanis.

Rūdolfs Blaumanis bija viena no spožākām vecās strāvas zvaig-
znēm. Arī ar viņu mums draudzīgas attiecības jau no paša sākuma,

un tādas tās turpinājās visu mūsu pazīšanās un kopējo literāro gaitu
laiku. Bet tagad runāsim tikai par iepazīšanos ar R. Blaumani un

par pirmo pazīšanās laiku no 1893.—1895. gadam.

Kad iebraucu Rīgā 1893. g. rudenī, tad Latviešu biedrības teātri

uz repertuāra bija likts Rūdolfa Blaumaņa «Pazudušais dēls» un

teātrī notika šīs lugas mēģinājumi. R. Blaumanis pats no laukiem

bija pārcēlies uz Rīgu, lai būtu klāt pie lugas iestudēšanas un lai

ņemtu dalību teātra komisijas sēdēs.

Kā jaunai teātra rakstniecei man, protams, bija nepieciešams tūlīt

iepazīties ar to, kas teātrī notiek. Tāpēc aizgāju arī es nolūkoties

«Pazudušā dēla» mēģinājumos.

Kādā mēģinājumā Blaumanis ienāk garderobē un sarunājas ar

Daci Akmentiņu un citām artistēm. Turpat sēžu ari es, bet mani

Blaumanis neievēro un ari nesasveicinās ar manim.
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Tas mani zināmā mērā aizskar.

Bet vēiāk, kad aizgāju, tad Blaumanis no artistēm bija dabūjis

zināt, ka tā svešā dāma, kas tur sēdēja, bijusi Aspazija. Viņš tad

stipri noerrojies, ka tas tā nesmuki iznācis, un ņēmies dzīt rokā manu

adresi.

Kad adresi ar lielām pūlēm sadabūjis, tad izrādījās, ka es dzīvoju

turpat tanī mājā, kur viņš, un pat — uz vienām trepēm, tikai kādu

stāvu augstāk.

To noskaidrojis, Blaumanis ar savu istabas biedri Emili Melngaili

drīz pēc tam bija pie manis augšā. lepazināmies. Manā mazajā ista-

biņā bija tikai divi krēsli, un tāpēc uz viena nosēdināju Blaumani,

uz otra Melngaili, bet pati nosēdos uz mazas kušetītes.

R. Blaumanis atvainojās, ka teātra garderobē tas tā nepatīkami

iznācis utt.

E. Melngailis sēdēja man pretim, nekā nerunāja, bet skatījās uz

mani ar lielām, melnām, apaļām, spožām acīm, un man viņš izlikās

dikti nikns.

Ar šo iepazīšanos nu biju guvusi atkal vienu labvēlīgu kolēģi un

draugu.

Pirmajā laikā ar Blaumani gan man daudz darīšanu nebija. At-

ceros, ka vēl viņš mani apmeklēja, kad dzīvoju pie Zēfeldēm.

Viņš 1894. g. pavasarī taisījās braukt uz laukiem un bija atnācis

no manis atvadīties.

Es patlaban strādāju ar slapju grīdas lupatu rokā, uzslaucīdama

savu istabu, kad Blaumanis ienāk, svinīgi uzposies. Viņš taisoties

braukt uz laukiem un tur dūšīgi, cītīgi strādāt savā literatūras druvā,

tāpēc lai es viņu svētījot ar vienu Mūzas skūpstu, tad viņš mierīgi
varēšot braukt.

Paciemojāmies, pajokojāmies, un tad viņš, sirsnīgi atvadījies, aiz

brauca.

Uz laiku mūsu literārā draudzība pārtrūka, jo Blaumanis kādu

laiku dzīvo uz laukiem, saimnieko, veseļojas un arī, protams, strādā

kaut ko literatūrā.

Mūsu draudzība atjaunojas, kad viņš atkal parādījās Rīgā, bet

par to runāsim citā sakarā.

Pie maniem draugiem un labvēļiem jāpieskaita arī Vensku Ed-

varts (E. Skujenieks). Viņš bija viens no deviņdesmito gadu redza-

mākiem liriķiem un par visām lietām dedzīgs patriots un «latviešu

lietas» aizstāvis. Arī Rainis vēlāk par viņu kā spējīgu dzejnieku un

sabiedrisku darbinieku izteicās ļoti atzinīgi.

Viņš uzmanīgi vēroja visas jaunās literārās parādības un silti

apsveica jaunos talantus. Pie tādiem piederēju arī es. Te jāpiezīmē,
ka viņš man jau skolnieces laikā Jelgavā atrakstīja ierosinošas vēs-
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tules, jo viņš bija dabūjis zināt, ka es dzejoju, toreiz, protams, vācu

valodā.

Kad gatavojās «Vaidelotes» pirmizrāde, tad dienu iepriekš jau

viņš vācu avīzē «Dūna Zeitung», kā jau minēju, ievieto siltos toņos
ieturētu aizrādījumu, bet pēc izrādes turpat uzraksta joti jūsmīgu
atsauksmi.

Viņš bija klāt arī tanī atvadīšanās vakarā, ko jurists K. Ojzoliņšj

man sarīkoja Latviešu biedrībā un kas vēlāk izskanēja manā dzejā

«Sapņu tālumā»,

Atvadoties šinī vakarā viņš man joti sirsnīgi spieda roku un vēlēja
arī turpmāk labas sekmes manā darbā.

Bet Vensku Edvarts pēc savām noskaņām un saviem uzskatiem

bija tuvs Rīgas Latviešu biedrībai jeb vecajai strāvai. Jaunās strā-

vas centieni un viņu aprindas viņam stipri nepatika.

Redzot mani satiekamies ar jaunās strāvas cilvēkiem, Ed. Skuje-
nieks mani mēģināja no šīm aprindām atrunāt.

1894. gada pavasarī viņš (man uzdāvināja skaistā sējumā savu

jaunāko dzejoju krājumu «Jaunas dzejas» ar šādu uzrakstu:

«Augsti cienītai dzejniecei Aspazijai

Jel neklausi, ko citi māca,

Tik klausi savam ģēnijam:
No debesīm Tev dzeja naca,

Tie klausa savam likumam.

Sacerētājs.

Rīgā 3. maijā 1894. g.»

Pie maniem labvēļiem un Rīgas Latviešu biedrības aprindām vēl

piederēja Dombrovsku un Treilandu (Brīvzemnieku) ģimenes. Sad un

tad šinīs ģimenēs tiku arī ciemojusies.
Bet vecās strāvas aprindas šī vārda plašākā nozīmē nepastāvēja

tikai no izciliem rakstniekiem, biedrību un kultūras darbiniekiem.

Katram no šiem cilvēkiem ir arī savi piederīgie, savas ģimenes,

savas mājas utt. Viss tas kopā iztaisa to, ko sauc par — aprindām,
šinī gadījumā Rīgas Latviešu biedrības aprindām.

Šinīs aprindās bija dažas ļoti pazīstamas bagātu pilsoņu ģimenes,
ko tad dēvēja par tā sauktām «labākām aprindām» un kuras ļoti pa-

reizi un spilgti ir tēlojis A. Deglavs savā lielajā romānā «Rīga» otrā

daļā «Labākās famīlijas».

Toreizējais jurisprudences students un «Baltijas Vēstneša» līdz-

strādnieks Fricis Kārkluvalks bija izgudrojis, ka kādas divpadsmit

no šīm ģimenēm esot sevišķi vērā ņemamas, un tāpēc bija tās no-

kristījis par divpadsmit «svētajām ģimenēm» jeb famīlijām, kā toreiz

sauca.
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Sīs «labākas famīlijas» savā starpā sagājās, viesojās, reprezentējās,
bet mazturīgus cilvēkus savā vidū neņēma.

Uz mani šīs aprindas, sevišķi viņu dāmas, no sākuma skatījās

diezgan greizi un izplatīja visādas baumas par mani.

Bet pēc maniem spīdošiem panākumiem teātrī, sevišķi pēc «Vai-

delotes» izrādes, ari šīs «labāko aprindu» dāmas palika pret mani tā

kā siltākas.

Un tad nu notika, ka šīs divpadsmit «svētās famīlijas» arī man

piegrieza vērību un uzaicināja līdzdarboties Rīgas Latviešu labdarības

biedrībā.

Man tad nu tika uzdots apstaigāt Rīgas nabadzīgos kvartālus aiz

Sarkanajiem spīķeriem un uzmeklēt tās ģimenes, kur būtu vajadzīga

palīdzība. Cik laiks man atvēlēja, gāju arī.

Tas labums no šiem gājieniem bija tas, ka dabūju labi iepazīties

ar Rīgas nabago cilvēku dzīvi un vajadzībām.
Bez tam «labdarības dāmas» (kā viņas sauca) man uzdeva sa-

rakstīt kādu mazu ludziņu, resp., tekstu dzīvām bildēm, ko izrādīt

kādā no labdarības biedrības ballēm. Sīs dzīvas bildes bija vēsturiski

tēlojumi no vāciešu ienākšanas Latvijā.

Ludziņas teksts diemžēl gājis zudumā vai arī kaut kur guļ arhīvu

putekļos. Pēc apmēriem viņš bija tikpat garš kā augšā minētais

«Prologs» Rīgas Latviešu biedrības jubilejai.
Tādas bij vecās strāvas dažādo elementu attiecības pret mani.

Satverot īsi šo attiecību būtību, varētu sacīt, ka «labākās aprindas»

ar viņu dāmu sabiedrību mani ne visai ieredzēja, kamēr izcilākie

gara darbinieki un rakstnieki mani ļoti labi ieredzēja, pat augsti cie-

nīja, lutināja un centās mani visiem spēkiem paturēt savā vidū.

Tikai liktenis man bija lēmis citādas gaitas.
Drīz vien man šīs aprindas bija jāatstāj un jāpāriet citās, tā sauk-

tās jaunās strāvas aprindās. Kāpēc?
To mēģināšu noskaidrot turpmākās rindās.

JAUNĀS STRĀVAS PLOSME

Dzīvojot Rīgā 1893.—1894. g. laikmetā, es nevarēju palikt ārpus

tām divām lielām strāvām, kas tanī laikā strāvoja Rīgas garīgajā
atmosfērā. Nebija arī man iemesla uzklausīt vienu un aizdarīt ausis

priekš otras. Taisni otrādi: mans izslāpušais un alkstošais gars tvēra

iespaidus no visām pusēm, tos iegaumēja, salīdzināja un vērtēja.
Es vēroju to, kas notika Rīgas Latviešu biedrības jeb vecās strā-

vas aprindās, kā arī to, kas notika «Dienas Lapas» un jaunās strā-

vas aprindās. Es satikos ar draugiem no vecās strāvas sabiedrības

un ari — ar draugiem no jaunās strāvas.
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Apmeklēja mani maģistrs Birzmanis un Blaumanis, bet apmek-

lēja mani ari Garais, J. Jansons v. c.

1894. gada gaitās manas simpātijas arvienu vairāk nosvērās uz

jaunās strāvas pusi.
Bet kāpēc taisni jaunās strāvas ideju iedarbe pārsvēra vecās strā-

vas iedarbi? Te vairāki iemesli, un tiem manā dzīvē ir bijusi tik liela

nozīme, ka turu par vajadzīgu pie tiem pakavēties sīkāki.

Kā vienu no dzijākiem cēloņiem manai aiziešanai no vecās strā-

vas, šķiet, var uzlūkot manu īpatnējo dabu, kas dziļi jūt līdz visiem

tiem, kas ir nelaimīgi, kas cieš dzīves grūtības un dzīves netaisnības.

Tāpēc ari uz mani lielu iespaidu atstāja Dostojevska romāns «Paze-

motie un apvainotie», kā arī viņa «Miroņu nams», kur tēlota nelai-

mīgo katordznieku dzīve Sibīrijā, ko pārdzīvojis ari pats autors.

Tāpēc man arī Latvijas «pazemotie un apvainotie» šķita tuvāki

kā uzpūtīgie un iedomīgie ļaudis no tā sauktajām «labākām famī-

lijām».
Līdzās šij īpašībai ir vēl kāda cita mana gara īpatnība: mans gars

nīst snaudulīgu mieru, bet alkst dinamismu, kustības, nemiera un

cīņu. Remdenība nav manā dabā.[..] (Sk. manu dzejoli «Remdena-

jiem».) Mana daba un darbība alkst pēc spilgtākas, straujākas, brāz-

mainākas dzīves, kaut ari tāda dzīve nestu ciešanas.

«Tikai uz ērkšķu pagalvja dzimst nākotnes sapņi,» — tā, atceros,

rakstu kādā vietā. Tāpēc jaunās strāvas aprindas ar saviem centieniem

šķita tuvākas manai dabai.

Tad — laika gars un jaunās idejas. Jaunām idejām allaž vi> n

mēdz būt savāds spēks. Tāpat — laika garam. Viņš suģestē un aiz

rauj. Un tas bij sakāms arī par jauno strāvu un tā laika garu. ļ. J

Toreizējā jaunatne gāja cīņā pret vareno Krievijas carismu un ne

mazāk vareno Latvijas vācu muižniecību, par brīvāku Latviju un brī-

vāku latvju tautu. Sī cīņa suģestēja, aizrāva, un ari es gribēju būt

šinīs cīnītāju rindās.

Protesta gars manās jaunajās krūtīs brieda jau tad, kad biju skol-

niece Jelgavas skolā, kad lasīju Spīlhāgena romānu, kad lasīju Sofi-

jas Perovskas biogrāfiju un kad vēlāk vecāku cilvēku nostāstu

iespaidā, kā arī Merķeļa grāmatu iespaidota, rakstīju savu pirmo

lugu «Atriebēja».
Tad — grāmatas. Liela loma mana idejiskā virziena noskaņo-

jumā un manu vērtību pārvērtēšanā piekrita ari tām grāmatām, ko

toreiz cītīgi lasīju.

Vispirms, protams, mana interese piesaistījās tanī laikā moder-

najiem mākslas darbiem, un tie bija Ibsena, Strindberga, Knuta Ham-

suna, Zūdermaņa, Hauptmaņa, Kīianda, Zolā, Dostojevska, Tol-

stoja v. c.

No Ibsena lugām mēs ar Zēfeldēm, kopā dzīvojot, cītīgi lasījām,
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piemēram, Ibsena «Jūras sievieti», «Noru», «Rosmersholmu», «Spo»

kus», «Hedu Gabler», «Tautas naidnieku».

Mums, sievietēm, Ibsens bija tuvs ar to, ka viņš lielu vērību pie-

grieza sievietes psihei, bet sevišķi sievietes emancipācijai jeb sievietes

atsvabināšanai no veco tradīciju tumsas. Piemēram, savā drāmā «Nora»

viņš spilgti parādīja, kur sieviete nonāk, kad tā tikai zied kā puķīte

uz lauka un dzīvo kā sava vīra rotaļlietiņa bez augstākas garīgas
dzīves un lielākas cilvēciskas pašvērtības apziņas.

Nora līdz savai pārvērtībai īstenībā bija to sieviešu ideāls, kādu

sev bija uzstādījuši emancipācijas pretinieki pie mums un citur. Pēc

psihiskā lūzuma tā bija jaunstrāvnieku ideāls: garā un dzīvē patstā-

vīga sieviete.

Līdzās Ibsenam sieviešu jautājuma ētisko pusi iztirzāja savos dar-

bos arī Bjernsons.
Par Ibsena «Noru» arī vēlāk uzrakstīju kādu plašāku apcerējumu.

No Knuta Hamsuna lasījām «Badu», kur meistariski un psiholo-

ģiski interesanti notēlotas nabadzības gados pārdzīvotās paša autora

ciešanas.
,

No Strindberga kopā ar Zēfeldēm lasījām tanī laikā Rīgā diezgan
populāro romānu «Sarkanā istaba».

Bet sevišķi mēs jūsmojām par Zolā «Zerminālu» ar spilgtu ogļ-

raču dzīves attēlojumu ainām un šo ļaužu īpatnējo psihi. Tā bija
tāda pasaule, kas literatūrā maz tēlota.

Tāpat tanī laikā vēl bija modē Zudermaņa un Hauptmaņa darbi.

No Zūdermaņa man labāki patika viņa «Dzimtene» nekā «Gods»,

kaut arī pēdējais latviešu sabiedrībā vispār bija populārāks.
No krievu autoriem lasīju Tolstoja «Anna Kareņina», Dostojevska

«Brāļi Karamazovi», «Pazemotie un apvainotie», bet no franču auto-

riem M-me dc Stāl romānu «Korinna», ar tēlojumiem no Renesanses

laikiem, ko viņa uzrakstīja pēc saviem ceļojumiem pa Itāliju 1804. un

1805. gados no tur gūtiem ierosinājumiem un iespaidiem. Bet sevišķu
vērību piegriezu franču rakstniecei Zoržai Zandai. Lasīju viņas ro-

mānu «Indiāņa», ar kuru viņa vispirms tika populāra, kā arī romānu

«Lelija», ko viņa laida klajā pēc «Indiānas». Sinī romānā Z. Zanda

tēlojusi sevi pašu un tik spilgti kā nevienā citā. Kaut arī no māk-

slas viedokļa šis darbs ne visai izdevies, tomēr ar visiem viņa- liela-

jiem pārspīlējumiem to ieskatīja kā vienu no visievērojamākiem tā

laika Eiropas literatūrā. [..]
Par viņu esmu uzrakstījusi arī kadu plašāku apcerējumu ar virs-

rakstu «Zorž Zand».

Daiļliteratūras darbi, par kuriem tad jaunā paaudze jūsmoja, bija

reālistiskā virziena darbi. Tikai reālistiskais virziens nebūt nebija

viengabala. Es šķiroju divus reālismus: 1) fotogrāfisko jeb atdari-

nošo reālismu un 2) idejisko reālismu.
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Pirmā reālisma būtība ir tā, ka viņš savos tēlojumos cenšas pēc

iespējas fotogrāfiski visu īstenību attēlot, īstenību mākslā atdarināt.

Otrais reālisma veids ir idejiskais. Šī reālisma būtība ir tā, ka

viņam reālās dzīves tēlojuma pamatā ir kāda dziļāka ideja, kāds lie-

lāks un svarīgāks princips, bet pats reālās dzīves tēlojums tikai šī

principa, šīs idejas konkrēts ietērpums.
šo idejiskā reālisma dziļāko dvēseli gan mēdz saukt par ten-

denci, bet šim apzīmējumam ir tomēr cita nozīme.

Es biju šī idejiskā reālisma cienītāja un piekritēja. Par vienu no

redzamākiem šī reālisma pārstāvjiem es ieskatīju, piemēram, Ibsenu.

Viņam visos mākslas darbos ir šāds dziļāks princips, kāda svarīga

ideja kā attiecīgā mākslas darba dvēsele,

Idejiskam reālismam arī forma bija citāda nekā klasicismam. Ja

klasicismam bija gluds, mierīgs valodas plūdums, kam jūtas bija slēp-
tas kā apakšstrāva, tad idejiskam reālismam valoda bija skarbāka,

īsākiem, saraustītiem teicieniem, emocionāliem izsaucieniem, pat klie-

dzieniem.

Es, kā jau minēju, toreizējā Rīgas laikmetā aizrāvos no šī idejiskā
reālisma un arī savus darbus centos radīt, pieskaņojoties šī virziena

principiem.
Literatūrvēsturē un kritikā lasīju pēc «Vaidelotes» izrādes man

uzdāvināto Jūlija Harta «Pasaules literatūras vēsturi» divos sējumos

(«Geschichte der Weltliteratur und des Theaters aller Zeiten und

Volker»).
Man šis skaistais, bagātīgi ilustrētais darbs tiešām patika, sevišķi

tāpēc, ka literāriskie virzieni tur bija apskatīti ciešā sakarā ar attie-

cīgā laikmeta filozofiskiem un sabiedriskiem virzieniem.

Dažus autorus studēju pamatīgāki. Piemēram, Gētes dzīvi un

darbību studēju pēc pazīstamās Bīlšovska plašās Gētes biogrāfijas

(Dr. Albert Bielschowky. Goethe, sein Leben und seine Werke. In

zwei Bānden.).
Vēl te jāmin H. Tirka grāmata par ģēniju (Hermann Tūrck. Der

geniale Mensch), kur autors līdzās ģēnija psiholoģijai vispār iztirzā

arī tādu ģeniālo mākslinieku daiļradi kā Šekspīra, Gētes, Bairona.

Līdzās šiem mākslas ģēnijiem viņš aplūko arī lielos reliģiju ģē-

nijus Kristu, Budu, tāpat lielos kara vadoņu ģēnijus, kā Aleksandru

Lielo, Cēzaru un Napoleonu.

Jāpiezīmē, ka ģēniju problēma mani ir interesējusi visos manas

dzīves laikmetos un, protams, interesē arī vēl tagad.

Runājot par kritisko literatūru, te vēl jāpievieno J, Jansona «Do-

mas par jaunlaiku literatūru», kas iznāca 1894. gadā.

Grāmatiņu viņš pats man atnesa un uzdāvināja ar uzrakstu no

kādas Šillera lugas («Vallenšteins»):

«Nacht mufi es sein, wo deine Sterne leuchten.»
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(«Kur tava zvaigzne spid, tur jābūt naktij.»)
No vēstures literatūras lasīju Blosa darbu par «Francijas lielo

revolūciju», kas vienmēr vēl iedvesmoja jauno opozicionālo pasauli.

Sekojot revolūcijas gaitām Francijā, mani visvairāk interesēja
franču sievietes loma tajā. Sakarā ar šo īpatnējo interesi ari radās

mans apcerējums «Sievietes franču revolūcijā».

Bez tam vēl lasīju Plūtarhu, resp., viņa pazīstamo darbu par kla-

siskās pasaules lielajām personībām: «Senatnes ievērojamo personību
dzīve un darbi».

Šo darbu izlasīt mani ierosināja franču revolūcijas vēstures stu-

dijas, jo arī franču žirondisti šo darbu augsti cienījuši.
Zirondisti, kā zināms, bija diezgan mērena, bet ļoti inteliģenta

partija Lielajā franču revolūcijā. Zirondislu ideāls bija demokrātiska

republika, kuru lai vadītu dzimuši talanti un augsti izglītoti darbi-

nieki, ar vārdu — izcilas personības. Sakarā ar šiem saviem ideāliem

viņi ļoti jūsmoja par klasiskās Grieķijas un Romas lielajām personī-

bām un tāpēc augsti cienīja Plūtarhu, kas sniedza šo izcilo personību

biogrāfijas un raksturojumus kā atdarināmus paraugus.

Arī man šī žirondistu ideja bija simpātiska, un tāpēc es ar lielu

interesi studēju Plūtarhu. Sīs studijas man arī vēlāk ierosināja lugas

«Aspazija» ideju.
Bez tam vēl tā laikmeta jaunās paaudzes izglītības tieksmēs un

viņas izglītības programmā ievērojamu vietu ieņēma sociālās zināt-

nes ar to dažādiem nozarojumiem. Tā, piemēram, katrs turēja par ne-

pļeciešamu iepazīties ar politisko ekonomiju, vēstures filozofiju un vēs-

turisko materiālismu, strādnieku jautājumu.

Tāpēc arī es lasīju tādus darbus kā amerikāņu zinātnieka Henrija

Džordža «Progress un nabadzība», Lasala darbus, bet par visām lielam

Kautska «Erfurtes programmu», kas tanī laikā bija tikpat kā visa

«sociālā jautājuma» katķisms.
Dabas zinātnēs lasīju ievērojamā C. Darvina priekšteča Lamarka

(1744. —1849. g.) darbus, bet filozofijā sevišķi aizrāvos no Fr. Nīčes

dzejiskās prātniecības, īpaši no skaistos aforismos izkaltā un augsti
estētiskā darba «Tā runāja Zaratustra». Vēl tagad varu citēt no

galvas veselus fragmentus no viņa «Pusnakts dziesmas», kā arī citus

šīs grāmatas aforismus.

Bez tam vēl lasīju viņa grāmatu «Viņpus laba un ļauna».

Fanātisks Fr. Nīčes cienītājs bija arī mans tā laika draugs Vik-

tors Andrejanovs.

Protams, netika aizmirsts arī tas, kas jau bija iznācis latviešu lite-

ratūrā, kā, piemēram, «Pūrs», «Austrums» un cita tanī laikā iznākusi

literatūra.

Tekoši, protams, lasīju arī «Dienas Lapu» un sekoju visiem jautā-

jumiem un problēmām, kas tur tika apgaismotas un iztirzātas.
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Literatūru par akūtiem sociāliem jautājumiem man piegādāja gal-
venā kārtā Jansons, sevišķi pirms manas iepazīšanās ar Raini.

Pēc lauku vientulības man tagad Rīgā, šinī Latvijas dzīves deg-

punktā, gribējās smelt un smelt no šejienes dzīves un grāmatu ba-

gātībām. [..]

MANA lEPAZĪŠANAS AR RAINI

Pirmo reizi dzirdēju J. Pliekšāna vārdu Jelgavā: kāda draudzene,

Olga Vāgnere, man teica, ka pie A. Stērstes esot jauns advokāta pa-

līgs, kas esot daudzu dāmu intereses priekšmets. Es toreiz nodarbojos

ar steidzīgiem eksāmeniem, un man arī bija citas simpātijas, tā ka es

uz to maz griezu vērības; vārds aizskanēja ausīm garām, un es ne

domāt nedomāju, ka tas man būs liktenīgs.
Otrreiz es šo vārdu dzirdēju no Maskavas studentiem, kas bija

sabraukuši pie manas māsīcas Augustes Zorgenfreijas 1893. g. ru-

denī. Starp tiem bija arī stud. Jansons, ar kuru pirmo reizi satikos,

kad biju pie māsīcas aizgājusi ciemā. Jansons man piegrieza sevišķu
vērību un gribēja mani tūlīt padarīt par partijas biedreni... Runā

viņam aizrautībā paspruka arī vārds «J. Pliekšāns», kas esot visas

kustības priekšgalā un ļoti interesants cilvēks. Laikam tas bija
27. augustā 1893., jo nākošā dienā viņš noturēja savu priekšnesumu

par literatūru Jelgavas Latviešu biedrības izrīkojumā. Es turpu ne-

aizgāju ...

To pašu rudeni es aizbraucu uz Rīgu, Rīgas Latviešu teātra ko-

misijas aicināta, kā teātra rakstniece, jo «Vaidelote» šoreiz bija cen-

zūrai iznākusi cauri un to gatavojās uzvest.

lepriekš, uz Latviešu biedrības divdesmit piecu gadu jubilejas svēt-

kiem, man nācās sarakstīt prologu, kas vēlāk ievietots manos kopotos

darbos nepārgrozīts, šis darbs mani uzreiz darīja populāru, vismaz

Rīgā, jau priekš «Vaidelotes» uzvešanas. Starp daudziem apmeklē-

tājiem atradās ari kāds filologs Fr. Garais, Maskavas students, kas

jau pēc ģimnāzijas beigšanas strādāja kā žurnālists pie «Dienas La-

pas» un vēlāk pie «Tēvijas». Viņš allaž mani apmeklēja, kad dzīvoju

pie aktrises Ezerlaukas, un vienmēr mani vedināja iepazīties ar «Die-

nas Lapas» redaktoru Pliekšānu: divi tādi cilvēki nevarot dzīvot te-

pat Rīgā un neredzēties. Saprotams, es taču nevarēju iet pirmā pie

kāda kunga, kaut arī tas bija redaktors, kas interesentiem viegli pie-

ejams.
Atkal nejaušs gadījums vai, pareizāk, liktenis mani saveda ar

Raini kopā: īsi priekš «Vaidelotes» uzveduma Garais bij pasteidzies
sarakstīt recenziju, jo es viņam biju devusi izlasīt manuskriptu. Re-

cenzija bija joti laba, bet tur galīgi bija pārprasts Mirdzas raksturs.
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Tas mani ļoti uzbudināja, jo Mirdza biju es pati un cits viss bija
blakus lieta. Es, neko vairs nedomādama, kā vētra aizdrāžos uz «Die-

nas Lapas» redakciju, uzsviedu rakstu uz galda un teicu, lai raksta,

cik slikti grib, tikai ne nepareizi.

Es ieraudzīju sev sēdam priekšā jaunu cilvēku, pašu redaktoru,

bālu, slaidu, pašaustās drēbēs, nervozi klausāmies, un mani pār-

ņēma dziļa līdzcietība. Viņš solījās visu pārlabot, un viņa acis mani

raudzījās kā divi bezdibeņi. Viņš lūdza, vai drīkstot mani kādreiz

apciemot. Es to atļāvu.
Otra vakara, «Vaidelotes» izrādē, viņš taisni tad ienāca zalē, kad

Dace Akmentiņa dziedāja:

Tur, kur gars ar garu

Jūtās sastopas utt.

Vēlāk viņš bija sarīkojis galdu vakariņām, bet letoņi un sevišķi

Celmiņš, vēlākā sūtņa Vācijā brālis, bija jau iepriekš mani ielūguši,

kāpēc es viņam atteicu. Bet drīz pēc tam viņš mani tomēr apmeklēja,

un tā nodibinājās personīgie sakari. Varbūt varēja iznākt citādi, jo

man bija daudzas citas izredzes, bet savam liktenim cilvēks nevar

izbēgt.
Pēc pirmajām vēstulēm 1894. g. mums bija izdevība ziemā iepazī-

ties un tuvināties personīgi, tad vēlāk, maijā, kad es pārbraucu pa

brīvlaiku pie saviem vecākiem uz Jelgavu un Rainis vēl bija «Die-

nas Lapas» redaktors Rīgā, seko vēstules ar intīmu toni. [..]

ORIENTĒŠANĀS JAUNAJĀ MĪLAS PASAULE

Mana jaunā Rīgas dzīve nāca arī ar jaunu mīlas jutu un mīlas

problēmu pasauli.

Mans redzamais stāvoklis teātra pasaulē, manas spīdošās sekmes

ar «Prologu» un «Vaideloti», manas dabas dotās personiskās īpašī-
bas radīja man diezgan daudz piekritēju ne tikai kā māksliniecei, bet

arī kā sievietei. Te minēšu dažus redzamākos no tiem cilvēkiem, kas

savas jūtas pret mani klaji izpauda.

Viens no tādiem bij jau maģistrs Birzmanis. Parasti viņš staigāja

ar «Saules meitu» kabatā, un ne vienreiz vien viņš man no tās no-

deklamēja pa pantam.
Otrs no maniem karstiem pielūdzējiem bija jaunais jurists Kārlis

Ozoliņš.
Arī viņš mani bieži apmeklēja, parādot visādu uzmanību.

Viņa mīla bija nopietna, pat vētraina un liesmaina. Sīkāk to esmu

notēlojusi* savā biogrāfiskajā romānā «Rudens lakstīgala», tēlodama

O. Zemzarīša personā. Tāpēc te plašāk par to nerakstīšu.
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; Viņš nāca tik bieži, ka ļaudis jau sāka par mums izlaist visādas

ļaunprātīgas baumas. Mani nelabvēļi un nelabvēles sāka mani pat

apmētāt visādiem tenku dubļiem.
Tas man, protams, ļoti sāpēja, un es 0. kungam reiz pieklājīgā

formā, bet noteikti noprasīju: «Kas būs?» Citiem vārdiem: vai viņš

nopietni domā mani izvēlēties par savu dzīves biedreni vai nē?

Viņš svārstījās.

Bet pa to laiku biju iepazinusies arī ar Raini. Arī tur jutu pamos

tamies savādu simpātiju pasauli.

Jurista 0. svārstīšanās manas jūtas pret viņu stipri atvēsināja,

un tās ar sparu drāzās citā virzienā. Bez tam es arī instinktīvi jutu,
ka Kārlis O. nebūs tas, kas varētu manas jūtas un manas gara pra-

sības apmierināt. Mans gars slāpa pēc kāda plašāka un dziļāka gara.

Un tādu viņš saskatīja — Rainī.

Kārlis O. juta, ka manas jūtas pret viņu sāk svārstīties, un tāpēc

viņš domāja savu kļūdu labot.

Kādā «Zaudētu tiesību» izrādē viņš man kā atzinības balvu bija

piesūtījis gredzenu ar briljanta aci, bet pēc tam māsu Zēfeldu klāt-

būtnē mani formāli bildināja. Bet — bija jau par vēlu. Es bildinā-

jumu noraidīju, kaut gan manas jūtas pret K. 0. nebūt vēl nebija

atdzisušas. Jutu tikai, ka manī cīnās divas dažādas mīlas, t. i., mila

pret Raini un arī pret K. O.

Mīla pret K. O. bija vairāk jutekliskas un kaislībai radnieciskas

dabas, un viņas būtību es esmu izteikusi savā dzejolī «Zemes mīles-

tība».

Turpretī mīlai pret Raini bija vairāk garīgs, dvēselisks, cilvēkmī-

las raksturs, un šīs mīlas būtību esmu izteikusi dzejolī «Debess mī-

lestība».

šinī mīlas pārorientēšanās laikmetā un viņa īpatnējā atmosfērā

dzima viens no maniem pazīstamākiem liriskiem dzejoļiem «Sapņu
tālumā».

Kā jau minēju, K. O. juta manu mīlu no viņa pamazām attālinā-

mies. Arī man to grūti nācās noslēpt. Tā reizi, atceros, K. O. mani

sastapa uz «apaļā» Rīgas kanāltiltiņa (pie Bastejkalna), kad gāju

taisni uz satikšanos ar Raini. Es gan viņam taisni to neteicu, bet

viņš tomēr uzminēja un negribēja mani laist.

Neko darīt. O. zināja, ka mīlas gaitās ir zināma nenovēršamība,

ar ko grūti cīnīties, tāpēc viņš kā godīgs un cēls cilvēks sagatavoja

skaistu atvadu no šīs mīlas un no saviem romantiskajiem sapņiem.

šim nolūkam viņš sarīkoja bagātīgas un lepnas vakariņas Latviešu

biedrībā, kur netrūka skaistu puķu un smaržīgu ziedu.

Viesībās bez manis aicināti bija daudzi K. O. paziņas un draugi.

Vakariņu norise pagāja ārkārtīgi pacilātā gara stāvoklī. Bagātīgi
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pludoja ari vīns. Runas, dziesmas, atjautas, omulība, pārgalvības, ar

vārdu — strauja dzīru noskaņa un norise.

Sevišķi uzkrītošu, it kā forsētu omulības un dzīrošanas aktivitāti

parādīja pats 0., ko varēja arī saprast, zinot, ko šīs dzīres viņam

nozīmēja.

Kad šīs straujās, augstos emociju toņos dzīrotās vakariņas bija

garām, tad agrā rīta stundā viena devos mājup.

Pa ceļam man ausīs vēl skanēja dzīru savādā simfonija ar dziesmu,

runu, vīna glāžu skaņām. Gara acu priekšā tēlojās vēl skaisto puķu

bagātība, un maņas tvēra vēl viņu īpatnējo smaržu simfoniju.

Bet doma domāja: ko gan šinīs dzīrēs juta pats K. 0.? Un ko šīs

dzīres nozīmēja arī man pašai? Vai tās man bija guvums vai zau-

dējums?
Domas un jūtas jaucās straujā virpulī, un visa šī īpatnējā psihes

noskaņa jau pa ceļam izveidojās un izskanēja savādā melodijā un

ritmā.

Mājā pārgājusi, likos gulēt, bet nevarēju iemigt. Sī īpatnējā me-

lodija un ritms turpināja skanēt un skanēt manā dvēselē, līdz bei-

dzot nesenie dzīru pārdzīvojumi un izjutumi, atmiņas un noskaņas

izveidojās dzejā «Sapņu tālumā»
...

Priekšpēdējais pants

«Smiekli pārkliedza,
Troksnī izgaisa,

Nav vairs dzirdama

Saldā meldiņa» —

taisni runā par minēto dzīru norisi un noskaņu, kur tiešām tika

daudz jokots un smiets, kur tiešām smiekli pārkliedza klusās, maigās

un slēptās sirdsalkas un vēlēšanos.

Pēc šīm dzīrēm mēs ar K. 0. viens otram tiešām bijām vairs

tikai — «sapņu tālumā», jo mūsu attiecību tilti bija noārdīti, un

plaisu pārlidot varēja tikai — spārnotie sapņi.
No rīta uzcēlusies, uzrakstīju nakts otrā pusē izveidojušos dzeju

un nosaucu to «Sapņu tālumā». Sī dzeja, kā redzams, dzima, nolikvi-

dējot vienu manu romantisko attiecību posmu.

Pēc šī posma sakās otrs romantisko attiecību posms — mana

mīla ar Raini.

Bet kas notika pēc iepazīšanās? Kādas pārvērtības notika manā

un viņa dvēselē?

Sākas reta tikšanās un sarakstīšanās. Viena no Raiņa pirmām
vēstulēm 22. martā 1894. gadā vēl vēsa un formāla.

Bet abos, t. i., tiklab manī, kā Rainī, bija izjūtama tendence tu-

vināties. Tikai kautrība un atturība manāma tiklab no vienas, kā no

otras puses.
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Tā tas iet līdz 1894. g. maijam. Maija otrā pusē attiecību ledus

izkūst.

18. maijā saņemtā vēstulē Rainis jau mani uzrunā «Mana gaišā
saules meitai». Ir arī jau pāreja no «Jūs» uz «Tu» un visa vēstule

pilna maiguma un mīlas, kā ziedoņa daba saules gaismas.
«Patiesa dzīve, tie brīži, kad Tu biji pie manis — un Tu esi pati

dzīve
—,

kad es Tevi turēju savās rokās, elpoju Tavu karsto

dvašu, — tas likās sapnis, sapnis ...

Manās rokās, kuras Tevi apskāva, vēl palikusi salda jūta pāri, it

kā smarža paliek ilgu laiku, es visu aizvakaru vēl staigāju, ietīts

Tavā atmosfērā kā Dzevs [Zevs] zelta mākonī.»

Tā ir jau noteikta mīlas valoda. Un vēstules beigu posmā Rainis

arī saka:

«Nekad nebiju rakstījis mīlestības vēstuli, šī pavisam izskatās pēc

tādas, kaut es ar cik pūlējos prātīgi rakstīt.»

Tātad te izpaužas mūsu mīlas pirmais uzliesmojums. Es uz-

sveru — pirmais, jo mūsu mīla jau tūliņ nenoskaidrojās kā zila pa-

vasara debess.

Drīz vien pamodās šaubas viena un otra dvēselē. Radās vesela

jautājumu virkne, kas prasīja pēc atbildes. Vispirms runāšu par sa-

vām šaubām.

20. maijā 1894. g. es Rainim rakstīju:

«[..] Tu prasi manu dvēseli?
...

Dvēsele? — Es domāju un domāju un nespēju viņu saprast. Kas

gan ir dvēsele? Varbūt tikai īstai mīlestībai ir iespēja viņu modināt.

Tā kā pie Undīnes. Vai Tu arī zini, ko Tu no manis prasi? Tad arī

Tev man viss jāatdod: visa Tava dzīvība, visa nākamība, katra jūta,
katra doma, katrs upuris, ko vien tikai prasu. Tev nav tiesības uz

savu paša dzīvi. Tu nedrīksti mani nekad atstāt, jo citādi...
Bet vai tā ir dvēsele, kad es tā runāju? Nē, nē! Kāds tumšs, nai-

dīgs dēmons vēl manī karo ar šo austošo dvēseli. Nē, mīļais, nē. Es

no Tevis nekā neprasu, it nekā. Bet Tev atdodos visa — es Tevi mī-

lēšu, kamēr Tu mani mīlēsi. Es Tevi mīlēšu arī tad, kad Tu mani

vairs nemīlēsi. Es gan tad tālāk vairs nespēšu dzīvot, bet es uz Tevi

nedusmošos, mana sirds lūzīs, bet es Tevi mīlēšu...

Vai tā ir dvēsele?

Es redzēju melnu mākoni uzkāpjam: liesmas, zibens, zemes trīce,

bet Jehova nebija viņā. Tad es sadzirdēju vieglu žūžošanu, un tur —

bija Jehova — [..]»

Kad vēstuli biju norakstījusi un nosūtījusi, tad rūgti raudāju.

Kāpēc?
Es ar sevi mocījos un vēl nevarēju tikt skaidrībā, vai es Raini

mīlu vai ne. Vēl nezināju, vai tā ir tā īstā mīla.
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Tā mila, kuru tam vēstulē solīju, bija tā, ko es saucu par

lielo mīlu.

Tā ir pašaizliedzīga mīla, tā ir uzupurēšanas otra cilvēka labā,

savas dzīves atdošana viņa dzīves labā.

Es savu lielo mīlu pret Raini sajūtu lielāko tiesu kā mātes mīlu,

ar kādu tā mīl cietēju un slimu bērnu, bet arī pa daļai kā simpātijas

pret liela gara cilvēku, kas ir saudzējams un atbalstāms.

Bet vai tā būtu īsta mīla? Vai ar to mana dvēsele varēs apmie-
rināties?

Rainis uz šo sāpju un šaubu vēstuli atbildēja ar saulainas un mai-

gas mīlas pilnu vēstuli.

Bet vai ar to šaubas jau bija dzēstas? Nē.

Tagad pamodās otra jautājumu virkne: par Raiņa jūtam pret

mani.

Labi. Rainis mani mīl, bet varbūt viņš mani idealizē, viņš nezina

patiesību, viņš nezina, kāda es īstenībā esmu. Un varbūt, kad viņš
to dabūs zināt, tad viņš mani atmetīs un no manis aizies?

Ko darīt? Nolēmu Rainim izstāstīt visus savus pagātnes grēkus,

sava rakstura vājās un tumšās puses — lai tad Rainis zina visu ...
Ja viņš tad no manis iet, tad lai iet labāk sākumā.

Kad biju to izdarījusi, tad domāju, ka Rainis katrā ziņā no ma-

nis aizies, domāju, ka es to zaudēšu uz visiem laikiem. Juristu O.

jau biju zaudējusi un nu zaudēšu arī Raini. Tāpēc pārdzīvoju lielas

ciešanas, pat pilnīgus izmisuma brīžus.

Bet Rainis no manis neaizgāja. Viņa mīla pēc tam bija vēl lie-

lāka, dziļākas līdzcietības apstarota, vērā ņemot manas ciešanas.

Kā atbildi uz visu to viņš rakstīja:
«Cik Tu esi cietuši, mans nabaga slimais bērns! Tik daudz mīles-

tības, kā es lai to panesu! Es neesmu to pelnījis. Es tikai šovakar da-

būju Tavu vēstuli. Un es, nelaimīgais, nevaru tikt pie Tevis ne šodien

un ne rīt un apskaut Tavus ceļus un atdot sevi Tavās rokās. Es nevaru

tikt vaļā un Tevi apmierināt.

Ko lai muļķa papīrs Tev saka? Esi laba, mana dvēsele! Taupi
sevi! Nedari mani nelaimīgu, nekas jau nav noticis. Tev jābūt man

atkal mīļai un jautrai. Tiklīdz es esmu brīvs, es steidzos pie Tevis,

es nevaru citādi. Ja es tā nedaru labi, tad raksti man, tad es palieku

mājās un rakstu Tev vēstuli.

Esi laba, esi laba, mana sirds! Nemoci sevi un mani, vai nav

diezgan moku, ka mēs neredzējāmies, un Tu vēl rūgtini sevi ar do-

mām. Esi atkal mīļa, nekas ļauns nedrīkst Tevi aizskart. Tev vajag
būt manai saulei.

Esi mīļa, esi mīļa. Saki, kas man jādara, varbūt tomēr labāk

jāraksta.
Esi mīļa, mana dzīvība, mana dvēsele, Tev jābūt manai dvēselei.»
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Šī mīlas problēmu un mīlas jūtu noskaidrošanās deva man atkal

daudz spēka strādāt, ciest un cīnīties, šo noskaņu es izsaku kādā

Rainim rakstītā vēstulē.

«Vakar, kad Tu no manis aizgāji, es atkal dabūju papilnam uz-

brukumu. Bet es biju pret to tik nejūtīga, ka es būtu varējusi saņemt

vēl lielākas rupjības, un tās man būtu izklausījušās kā glāsti.

Ko ārpasaule man var padarīt! Man krūtīs skan sudraba zvaniņš.

Tas zvana augšāmcelšanos.
šodien pat, kad es gāju uz redakciju, man bija, it kā mani kāds

rokām nestu, tik viegla es sevi jutos.

Un es ar tik muļķīgi laimīgu seju uzskatīju cilvēkus, kas man

nāca pretī, it kā man būtu par kaut ko katram jāpateicas. Vai kaut

kas jauns, nekad nedzirdēts jāpasludina.
Man jābeidz, citādi vēstulei nav nekādu beigu, jo es dzirdu atkal

sudraba zvaniņu. Uzmini, kas tas ir!»

Ar vārdu: mūsu mīla tagad bija noskaidrojusies,
Par to starpu bija pienākusi arī vasara. Rainis taisījās uz jūr-

malu, bet es uz laiciņu aizbraucu pie vecākiem uz Jelgavu un no tu-

rienes ciemos uz Vidzemi Dr. Zolta ģimenē.

CIEMOS DR. ZOLTA ĢIMENE NĪTAURE

Pārdzīvojumiem un piedzīvojumiem bagātā 1893.—94. g. ziema

bija garām. Tāpat pavasaris.
Dabai un ziedonim mostoties, nogurdinātie Rīgas gara darbinieki

domāja par vasaras atpūtu kaut kur ārpus Rīgas. Es domāju to pašu

domu.

Ziemu biju nodzīvojusi pie māsām Zēfeldēm. Pavasara sākumā iz-

braucu pa nedēļai arī uz Jelgavu pie mātes, no kurienes es šad un

tad braucu atkal uz satikšanos ar Raini Rīgā.

Bet, kad nāca vasara, tad, paklausot Dr. Zolta laipnajam uzaici-

nājumam, nobraucu paciemoties viņa ģimenē Nītaurē, kur Dr. Zolts

dzīvoja un praktizēja kā ārsts.

Es tur pavadīju kādas nedēļas, un šis laiks pieder pie manām

jaukākām atmiņām.

Zolta kundze bija māksliniece, dziedātāja, arī plašākā publikā pa-

zīstama, jo šad un tad viņa arī bija koncertējusi Rīgā.

Dr. Zolts pats bija ne tikvien praktisks ārsts, bet reizē zinātnieks.

Viņam bija plaša bibliotēka, ko arvien vēl viņš papildināja ar pasū-

tījumiem no ārzemēm un kur pavadīja katru vaļas brītiņu, nogrem-

dēdamies zinātnēs un pētīdams pakaļ dziļajām dzīves problēmām.

Viņa ideāls bija — kā viņš man pats izsacījās — mest praksi pie
malas un nodoties zinātnei un sabiedriskiem jautājumiem.
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Būdams letonis, viņš tomēr bija karsts jaunās strāvas piekritējs

un pēdējās orgāna, «Dienas Lapas», cītīgs lasītājs. Viņš abonē «Die-

nas Lapu», liek to iesiet un sūta apkārt pa pagastu, jo ļaudis te vēl

tik tumši, ka daži nelasa nekādu laikrakstu. Ikkatru pacientu, kas pie

viņa nāk, tas iespiež kādā kaktā un griež pie jauniem centieniem, arī

aptiekā tas noliek «Dienas Lapu» uz galda, ka katrs to var lasīt.

Ar Dr. Zoltu kopā, izmantojot jauko vasaras laiku, apstaigājām
visu Nītaures apkārtni, kura ir joti interesanta ar saviem biezi no-

augušiem, gandrīz mūža mežiem, dumbrājiem un ceramiem uzkalniem

un neviļus pavedina uz romantisku sapņošanu.
Mans pavadonis kā liels dabas mīļotājs ar sajūsmu man iztēloja

turienes dabu visos sīkumos, ar redzīgām acīm apskatīdams pat ku-

kaiņu dzīvi, kuri tur visās krāsās un atspulgās miljardiem mudžēja

visapkārt.

Starp citu viņš man arī rādīja kādu biezi noaugušu uzkalnu pur-

vainā vietā un nepieejamu. Šis uzkalns ar savām dažādām plaisām

un iedobumiem, pēc teikas nostāsta, senatnē esot bijis raganu miteklis.

Raganas tur ilgi esot mitušas un darījušas daudz posta visai apkār-

tnei, un tad tikai tās bijis iespējams aizdzīt, kad mežs visapkārt ticis

nodedzināts.

Kā melnas raudavas viņas aizlaidušās pa gaisu, bet savam mi-

teklim apvilkušas visapkārt purvu, lai tas cilvēkiem nebūtu pieejams.

Tagad gan purvs esot izsusējis, bet uzkalns tomēr esot tik biezi no-

audzis ar visādiem staipekļiem un ceriem un pilns čūsku, ka tur ne-

viens cilvēks kāju labprāt negribot spert, un tādēļ tas arī vēl ta-

gad rēgojoties drūms un biedinošs un tiekot dēvēts par nepieejamu.
Dr. Zolta stāsts nepalika bez iespaida uz mani. Poētiskais vie-

dols, kas mita manā fantāzijā, pieņēma raganas tēlu un apmetās ra-

ganu kalnā kā savās mājās.

Arī visa cita mūsu saruna ar Dr. Zoltu koncentrējās tikai ap dzi-

ļākiem dzīves jautājumiem un tādā veidā modināja produktīvās ener-

ģijas un dzina uz darbu, lai uzņemtie iespaidi neaizklīstu garām

ikdienas miglā, bet lai laiku un telpu spētu saistīt cietā formā.

Kad pēc šīm romantiskajām ekskursijām atgriezāmies mājā, die-

nas iespaidus noslēdza un it kā apskaidrotus pacēla citā sfērā

Dr. Zolta kundze, kas ar savu daiļo balsi dziedāja daudzas dzies-

mas; viņas māsa Elza bija laba pianiste un viņu uz klavierēm pa-

vadīja.
Tādā veidā nemanot aizskrēja dienas, cita citai vienādas, piesī ie-

damas kā pērles virknē. Bij jāatgriežas uz Rīgu, kur jau gatavojās

uz teātra sezonu.

Es Latviešu biedrības teātrī biju jau otro sezonu saistīta kā teātra

dzejniece, un man bez dažādiem prologiem un citām dzejām bija ik

gadu jāsaraksta viena luga.
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Pirms mana izbraukuma uz Nītauri es vēl nebiju skaidrībā, kādu te

matu drāmas sižetam izvēlēties; starp citu, Olavs, kas toreiz bija teātra

direkcijā, bija man ieteicis ņemt kādu vēsturisku tematu no Kurzemes

hercogu laikiem, bet vasaras pārdzīvojumi mani ievadīja citā virzienā.

Pilna iespaidu kā ziedu pilna bite es atgriezos no Nītaures. Ra

ganās tēls jau dzīvs izveidojies stāvēja man acu priekšā un prasīja,

lai to ātrāk vien ielaiž pasaulē pa tapšanas durvīm.

Pa rudens mēnešiem es lugu uzrakstīju, un teātra komisija no-

lēma to izrādīt pēc svētkiem, kad būs pagatavotas jaunas dekorācijas
un kostīmi.

Bet ne vien drāmai «Ragana» Nītaures romantiskais apvidus bija
devis savas krāsas un ierosinājumus — vēlāk, pēc gadiem, «Sidraba

šķidrauta» varone Guna ir māsa Liesmai un mājo tanīs pašos mežos.

1894. G. VASARAS BRĪVDIENU OTRĀ PUSE

Šī 1894. g. vasara manu dzīves vietu ziņā bija diezgan raiba

Pēc ciemošanās Dr. Zolta ģimenē vēl nobraucu ciemoties pie virs-

skolotāja Leo Gūtmaņa Līgatnē.
Arī tur mēs tikām daudz klejojuši brīvā dabā, apskatīdami gan

Siguldu, gan Gūtmaņa alu, gan citas skaistas un ievērojamas Latvi-

jas vietas.

Pēc šiem diviem vasaras apciemojumiem uz laiciņu aizbraucu at

kal pie vecākiem atpakaļ uz Jelgavu.

Bet, tā kā Rainis un daži citi no maniem paziņām dzīvoja Rīgas

jūrmalā, tad arī es tiecos uz turieni pārcelties, kā to bijām ar Rain/

norunājuši.
Uz jūrmalu pārcēlusies, apmetos atkal pie savām draudzenēm, mā-

sām Ezerlaukām, kas toreiz dzīvoja Dubultos, Baznīcas ielā, pie dārz-

nieka Eihbauma.

Dzīvoklis atradās ļoti skaistā vietā, pašā dārza vidū. Visu puķu
smaržas kāpa augšup dzīvokļa vaļējos logos, sevišķi vakaros, kad

dārznieks puķes aplēja, tā bija īsta smaržu simfonija.

Olga Ezerlauka vairāk mīlēja smaržas, kamēr jaunākā māsa Ma-

rija turpretī vairāk mūziku.

Un mūzikas te bija daudz, gan artistiskās, gan dabiskās. Vienā

pusē jūra. Kad sīkie, asie priežu zariņi sitās kopā, tad tā izskanēja

apmēram kā Mendelsona «Dziesma bez vārdiem» vai arī mīksto lapu

saldā šalkoņa kā Šūberta melodijas vai šūmaņa sapņojums. Jūra

turpretim tiklab vētrā, kā dienvidvējā bija Bēthovens visā varenībā

un dziļumā.

Pienāca vēl klāt metāla mūzika, stīgu orķestris no kapelas, kas ik

vakarus spēlēja Dubultu dārzā toreiz slavenā Snēfogta vadībā. Ka-
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pela pastāvēja visa no pirmajiem spēkiem, koncertmeistariem, kuru

vārdi jau bija pazīstami Eiropā.

Es tātad kopā ar māsām Ezerlaukām baudīju gan puķu smaržu

simfoniju, gan Snēfogta koncertu simfonijas.
Un šīm divām simfonijām pievienojas vēl trešā — mīlas simfo-

nija.
Pāris kilometru aiz Dubultiem, Mellužos, kādā meža mājiņā dzī-

voja Rainis (toreizējā Karlsbādē, 14. līnijā N2 4, pie A. Strausa

kundzes).

Ar viņu satikāmies diezgan bieži. Reizēm viņš nāca pie manis,

reizēm gāju pie viņa. Kopēji staigājām gar jūrmalu, gājām uz

koncertiem utt. [..]

VIESOŠANĀS LIEPĀJA 1894. G. RUDENI

Ar 1894. g. rudeni, protams, Latvijas lielākās pilsētās — Rīgā,

Jelgavā un Liepājā — sākās atkal rosīga teātru dzīve. Jelgava un

Liepāja centās turēties uz tāda pat līmeņa kā Rīga. Bet Rīgā jau

pavasara sezonā lielu ievērību bija guvusi mana luga «Zaudētas tie-

sības». Tāpēc liepājnieki, rudens sezonai sākoties, tūlīt bija arī ķēru-
šies pie šīs lugas iestudēšanas.

Un raksturīgākais te tas, ka «Zaudētu tiesību» uzvešanā te sa-

centās divas vietējās latviešu biedrības: «Liepājas Latviešu labdarī-

bas biedrība» un «Liepājas Latviešu palīdzības biedrība».

Pirmā no šīm biedrībām, t. i., «Liepājas Latviešu labdarības bied-

rība» jeb tā sauktā «māmuļa» pēc sava gara bija konservatīva, ka-

mēr otrā, t. i., «palīdzības biedrībā» valdīja liberālākas noskaņas, un

viņas jautājumu un priekšlasījumu vakaros šad un tad mēdza uzstāties

arī J. Jansons un citi jauno noskaņu darbinieki.

Tagad nu abas biedrības iestudēja manas «Zaudētas tiesības», un

abas tās lugas pirmizrādes bija nolikušas uz 25. septembri.
Lai izradi vairāk popularizētu, tad radikāla «Liepājas Latviešu

palīdzības biedrība» bija uz pirmizrādi aicinājusi arī mani ierasties.

Bez tam students Miķelis Valters, vēlākais doktors un diplomāts,
ko arī jau toreiz par diplomātu sauca, bija Liepājas avīzē «Latvietis»

(21. septembrī N° 38, 1894. g.) ievietojis ļoti sirsnīgu aizrādījumu par

gaidāmo izrādi, uzsvērdams, ka Aspazija pēc ilgākas pārdomāšanas

lugu pārstrādājusi un tādā veidā to tagad izrādīšot.

Redzot tādu nopietnību un sirsnību liepājniekos, nolēmu arī viņu

laipno lūgumu pieņemt un Liepāju apmeklēt. Bez tam gribējās arī

pašu Liepāju redzēt, jo es tanī vēl nekad nebiju bijusi.
23. septembrī 1894. g. par visu to Rainim paziņoju kādā vēstulē

un devos ceļā.
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Bet Liepājā man iznāca savāds pārpratums un pārsteigums: mani,

tā sakot, nozaga.

Izrādās, ka arī konservatīvā «Liepājas Latviešu labdarības bied-

rība» bija dabūjusi zināt par manu braukšanu un tāpēc bija uz sta-

ciju deleģējusi advokātu Kreicberģi mani sagaidīt.
Tā kā man Kreicberģis bija pazīstams jau no skolas laikiem un

stacijā viņu arī tūlīt satiku pēc izkāpšanas no vilciena, tad viņa aici-

nājumam paklausīju un braucu viņam tūlit lidz, domādama, ka tas ir

tas pareizais cilvēks.

Bet arī otrā, t. i., «Liepājas Latviešu palīdzības biedrība» bija at-

sūtījusi man pretī savu delegātu, kas mani velti bija nomeklējis pa

staciju. Tādā kārtā vecā, konservatīvā biedrība bija mani nozagusi

jaunajai, radikālai «palīdzības biedrībai».

Saprotama lieta, ka man tad nu vajadzēja arī ierasties vecās

«labdarības biedrības» rīkotā «Zaudētu tiesību» pirmizrādē, kas no-

tika svētdien, 25. septembrī, jo advokāts Kreicberģis par mani turēja

stingru vakti un gādāja, ka es uz otrās biedrības pirmizrādi netieku.

Jāpiezīmē, ka liepājnieki Kreicberģa dzīvoklī manai uzņemšanai

bija sarīkojuši lepnas dzīres ar daudz viesiem un bagātīgi klātu galdu.
Šinīs dzīrēs, kā novēroju, piedalījās abu virzienu piekritēji, jo viesu

pulkā redzēju arī J. Jansonu. Katrā ziņā nekādu sevišķu naidu starp

abu sabiedrību piekritējiem novērot es nevarēju. Bez tam Kreicberģis

jau bija tik tolerants cilvēks, ka viņš labi satika tiklab ar viena, kā

ar otra spārna ļaudīm. J. Jansons viņa mājā bija diezgan parasts
viesis.

Vispār Kreicberģim esmu daudz pateicības parādā, jo viņš manas

dzīves gaitas ir mēģinājis atvieglot un tīkamākas padarīt, kur vien

varēdams.

Pēc viesošanās Liepājā, protams, atkal atgriezos Rīgā un turpināju

savas Rīgas gaitas.

SIEVIEŠU JAUTĀJUMS UN JAUTĀJUMU VAKARI RIGĀ

No visa plašā sociālo jautājumu kopuma mani kā sievieti tomēr

visvairāk interesēja tā sauktais sieviešu jautājums.
Sis sieviešu jautājums bija arī viens no jaunās strāvas galvenam

problēmām, ko viņa centās uzstādīt, noskaidrot un izcīnīt. Vecā

strāva šo jautājumu neatzina, un tāpēc tas bija viens no pamatcēlo-
ņiem, kāpēc es no vecās strāvas aizgāju jaunās strāvas idejiskā

plūsmā.

Bet ko tad toreiz nozīmēja tā sauktais sieviešu jautājums?
Tas nozīmēja neaizkrustot sievietēm ceju izglītības un saimnie-

ciskā darba laukā, paplašināt sievietes tiesisko stāvokli un pārkārtot
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dažus ētiskos viedokļus attiecībā uz sievieti un vīrieti. Citiem vārdiem:

emancipācija nozīmēja sievietes fizisku, garīgu, ekonomisku un so-

ciālu atsvabināšanu.

Vecai strāvai šķita, ka sievietes vieta ir tikai ģimenē, virtuvē,

bērnu istabā, bet ne, piemēram, kādā augstākā mācības iestādē, ne

skolotājas, ārstes, rakstnieces, lektores, žurnālistes vai tamlīdzīgos

darba laukos.

Pilnīgi atzīstot mātes svarīgo lomu un lielo uzdevumu jaunās pa-

audzes audzināšanā, es tomēr nevarēju piekrist, ka visi spilgtie sie-

viešu talanti būtu liekami virtuvē pie trauku mazgāšanas vai veļas

lāpīšanas, kā to vēlējās vecās strāvas ideologi, sevišķi divpadsmit

«svēto famīliju» termina izgudrotājs Fr. Kārkluvalks. Tāpēc man ari

vēlāk ar viņu izcēlās nikna polemika sieviešu jautājumā. (Raksts
«F. K. kgs un emancipācija», «Dienas Lapā» N° 27, 28, 29. 2.—4. fi.br.

1895. g.)

Mans un tāpat jaunās strāvas ieskats sieviešu jautājumā bija tads,

ka sievietēm, tāpat kā vīriešiem, jāļauj izvēlēties tas darba lauks,

kur viņas jūt sevi pēc savām dotām dāvanām aicinātas strādāt. Kam

ir praktiskās tieksmes, lai strādā praktiskā saimniecībā, kam ir māk-

slinieces tieksmes, lai strādā mākslā, kam zinātnieces tieksmes, lai

strādā zinātnē v. t. 1.

Tagad šis princips ir realizēts, un tāpēc tagadējai paaudzei, ta-

gadējām akadēmiski izglītotām sievietēm, tagadējām dzejniecēm un

augstskolas docentēm un lektorēm izliksies savādi, ka senāk par tā-

dām lietām varēja strīdēties un šķēpus lauzt.

Jā, bet toreiz šie šķēpi bija jālauž un jāizcīna niknas cīņas. Bija

jāatspēko un jāapgāž Kārkluvalku un konservatīvo aprindu argumenti

par to, ka sieviete garīgam darbam nespējīga un nederīga, ka viņai

vieglākas smadzenes, mazāk prāta utt.

Bija jācīnās arī pret «labāko aprindu» nicīgiem zaimiem, ko tās

vērsa gan pret mani, gan ari pret katru citu sievieti, kas sapņoja

par kalpošanu tautas augstākai garīgai kultūrai.

Sī cīņa prasīja daudz spēku un daudz zināšanu. Tāpēc arī es šim

jautājumam veltīju izcilu vērību. Bija jāapgaismo manam māsām,

ikdienas sievietēm, nodarītās netaisnības un pārestības, kā arī jā-

kliedz par tām pārestībām, kur izciliem talantiem aizkrustoja ceļu un

spieda tos pie zemes. Tāpēc es kāri lasīju grāmatas par sieviešu

jautājumu un krāju faktus, kas parādīja sievietes lomu kultūras

dzīvē. Tādus faktus, piemēram, esmu sakopojusi rakstā «Sievietes

kultūras vēsturē». Pretstatā sievietes talanta noliedzējiem nācās iz-

celt tādus spīdošus sieviešu talantus kā Perikla laikmeta Aspaziju,
kā spīdošo zinātnes talantu Hipatiju, ko tā laika tumsoņi un sieviešu

naidnieki 415. g. izģērba un nomētāja ar akmeņiem; nācās aizrādīt

uz ievērojamo matemātikas profesori Soņu Kovaļevsku; uz franču
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fiziķi un filozofi Sofiju Zermēnu (1776—1831); uz Augustīni Roajē,
ko Ernests Renāns apzīmēja par ģeniālu; uz ievērojamo un pasaul-
slaveno franču rakstnieci Zoržu Zandi; un veselu virkni citu ievēro-

jamu sieviešu talantu darba, mākslas un zinātnes laukos Anglijā, Vā-

cijā, Ziemeļamerikā un citur.

Sie fakti pārpārim sagāza sieviešu emancipācijas pretinieku pasa-

ciņu par sievietes «vieglajām smadzenēm», garīgo nespēku un nede-

rību augstākas kultūras darbam. Bet šie fakti bija jāsavāc gan no

vispārējās vēstures un politikas, gan no literatūr- un kultūrvēstures,

no zinātnes un filozofijas vēstures, no saimnieciskās dzīves utt. Bija
daudz jārokas pa grāmatām, jāmeklē, jāstudē.

No šinī laikmetā (1893—1895) par sieviešu jautājumu lasītām grā-

matām te sevišķi jāatzīmē divas: «Baškircevas dienasgrāmata» un

Bēbeļa «Sieviete».

Baškirceva bija kāda ģeniāla un vispusīgi apdāvināta krievu jau-

nava, kas aiz lielas garīgas pārpūlēšanās nomira divdesmit trīs ga-

dus veca Parīzē 31. oktobrī 1884. gadā.

Viņa bija tiešām brīnumbērns un īsts gara monstrs. Piecu gadu
vecumā tā tuviniekus un paziņas pārsteidza kā gracioza dejotāja, bet

vēlāk kā izcila dziedātāja. Sešpadsmit gadus veca tā sāk mācīties

gleznošanu, to turpina līdz savas dzīves divdesmit trešajam gadam
un mirstot atstāj savā darbnīcā tādu gleznu bagātību, no kuras sa-

rīko veselu izstādi. (Franču ievērojamais rakstnieks un akadēmiķis

Fransuā Kopē šīs gleznu izstādes katalogam uzraksta skumju piinu,
bet atzinīgu priekšvārdu.)

Baškircevas apdāvinājums parādās ne tikai varenās emocionālās

dzīves un mākslinieciskās darbības plašā vērienā. Tas parādās arī

viņas prāta darbības gaitās. Jaunava svabadi runā krieviski, fran-

ciski, vāciski, angliski un itāliski, bet vecās valodas iemācās bez sko-

lotāja palīdzības un Homēru lasa tikpat svabadi kā kuru katru grā-

matu jaunās valodās.

Viņas bibliotēkā arī daudz zinātnisku un filozofisku grāmatu, un

franču rakstnieks Fransuā Kopē, to apmeklējot, atrod viņu studējot
Platona filozofiju. Grāmatas viņa kā rīšus aprij, un viņas darba kā-

rei un darba jūsmai nav robežu.

Pats par sevi saprotams, ka viņas diezgan vājā fiziskā celtne

neizturēja tādu gara darbības spraigumu, un viņa sabruka jau div-

desmit trīs gadu vecumā.

Bez visa tā milzu darba daudzuma, ko ģeniālā Baškirceva veikusi,

viņa vēl atstāj plašu dienasgrāmatu, ko tā diendienā vedusi jau no

divpadsmitā dzīvības gada.

Viņas dienasgrāmata ievērojama ar to, ka tur šī ģeniālā sieviete ir

atklājusi visu savu dvēseles dzīvi, visus savus gara un dzīves noslē-
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purnus. «Jūs variet būt droši, cienītais lasītāj, ka šinīs lapas pusēs

es esmu visa,» — tā viņa pati atzīstas šīs grāmatas priekšvārdā.

Baškircevas dienasgrāmata pārtulkota visās lielo tautu valodās,

un Rietumeiropas un Krievijas prese tai ziedojusi daudz ievērības.

Man šī dienasgrāmata bez tīras psiholoģiskas intereses vēl bija

svarīga tanī ziņā, ka Baškirceva bija vēl lieks pierādījums tam, ka

arī sievietes «mazajās smadzenēs» var mājot ģeniāls gars, ka arī

sieviete var darīt ievērojamus kultūras darbus.

Otra atzīmējama grāmata, ko tad lasīju, bija Bēbeja «Sieviete».

Tas bija plašs darbs, kas sievietes stāvokli aplūkoja pie dažādam

tautām dažādos vēstures laikmetos no dažādām pusēm.

No grāmatas varēja secināt, ka sievietes stāvoklis arī pie mums

nepaliks vienmēr tāds kā patlaban (un nepalika arī).

Bēbelis atspēko arī sieviešu naidnieku apgalvojumus par sievietes

garīgo nespējību, par viņas «mazajām smadzenēm» utt.

Daži šīs grāmatas fragmenti tika pārtulkoti vai pārstrādāti lat-

viski un iespiesti «Dienas Lapā», kamēr citi nolasīti kā priekšlasī-

jumi tanī laikā populārajos jautājumu un priekšlasījumu vakaros.

Bēbeja grāmatas fragmentu tulkotāja un pārstrādātāja bija, starp

citu, arī Raiņa māsa Dora, kas studēja Šveicē un tur bija iepazinu-

sies ar sociālisma mācībām un sociālistisko literatūru.

Priekšlasījumu vakaros Bēbeļa grāmatas fragmentus gan pati
Dora Pliekšāne nenolasīja, bet to izdarīja tā sauktā Nīna jeb uzvārda

Ulpe (vēlāk vīra uzvārdā Priedīte).

Jautājumu vakari toreiz notika jau vairākās biedrībās, kā, piemē-

ram, Pēterburgas Ārrīgas Dziedāšanas biedrībā, Cerības biedrībā, Pa-

vasara biedrībā un Jonatāna biedrībā.

Šinīs jautājumu vakaros uzstājās redzamākie jaunās strāvas ideo-

logi, kā, piemēram, Rainis, Stučka, Jansons, Roziņš v. c.

Šinīs vakaros šad un tad nācās arī man uzstāties, sevišķi sieviešu

jautājumā.
Bet sevišķi te man jāatzīmē kāds mans priekšlasījums «Tikumī-

bas jautājums lugā «Zaudētas tiesības»». So priekšlasījumu nolasīju
20. novembrī 1894. gadā Pēterburgas Arrīgas Dziedāšanas biedrības

jautājumu vakarā, kas notika Karlevica zālē, Marijas un Dzirnavu

ielu stūrī. Tas bija domāts to uzbrukumu atspēkošanai, ko vecā

strāva vērsa pret mani un manu lugu «Zaudētas tiesības», apvaino-

jot mani netikumības sludināšanā.

Sis priekšlasījums ievērojams ar to, ka viņš bija tas, kas galīgi

pārcirta manus sakarus ar veco strāvu jeb Rīgas Latviešu biedrību.

Jautājumu vakarā bija ieradies arī Rīgas Latviešu biedrības teātra

komisijas loceklis un mans senākais labvēlis maģ. Birzmanis. Redzot

mani uz katedras aizstāvot jaunās strāvas viedokļus un idejas, viņš



359

tā uztraucās, ka sacēla lielu traci un gribēja mani vārda tiešā nozīmē

no katedras noraut.

Publikā izcēlās liels uztraukums un sajukums, bet klātesošā poli-

cija vakaru slēdza.

Sis vakars jau Joti manāmi satricināja manu stāvokli Rīgas Lat-

viešu biedrības aprindās. Birzmanis briesmīgā sašutumā bija skrējis

uz Rīgas Latviešu biedrību, un tur ar citiem atbildīgiem šīs biedrī-

bas locekļiem nolēmuši, ka manām gaitām Latviešu biedrībā jādara

gals un ka, teātra sezonai noslēdzoties, es būtu no vietas atlaižama

un no biedrības izmetama.

Bet tā bija tikai iepriekšēja noruna. Līdz formālam lēmumam no

risinājās vēl daži vērā ņemami notikumi. Kā tādi minami, piemēram,

mans asais disputs ar advokātu Teikmani Rīgas Latviešu biedrības

priekšlasījumu vakarā. Tas notika, šķiet, 1895. g. pavasarī.

Advokāts Teikmanis bija nolēmis, tā sakot, dot ģenerālkauju tik-

lab jaunstrāvnieciskai sieviešu jautājuma uztverei, kā arī visai jaun-

strāvnieciskai ideoloģijai un ar to nolūku nolasīja attiecīgu priekš-

lasījumu Rīgas Latviešu biedrības lielajā zālē.

Zāle bija pilna kā piebāzta. leradusies bija visa tanī laikā redza-

mākā latviešu inteliģence: skolotāji, studenti, laikrakstu līdzstrād-

nieki v. c.

Kad Teikmanis savu priekšlasījumu bija pabeidzis, tad es uzstā-

jos kā oponente. Es biju labi sagatavojusies, un mans uzbrukums

bija spēcīgs, ass un dedzīgs. Es grāvu drupās visu Teikmaņa viegli
veidoto argumentāciju.

Kad es savu runu nobeidzu, zāle vai plīsa no aplausiem. Sinī ziņā

es biju uzvarētāja. Jaunā paaudze man uzgavilēja, bet arī daudzi ve-

cās paaudzes pārstāvji piekrita manam viedoklim. Tā, piemēram, man

pienāca klāt Treilands (Brīvzemnieks) ar kundzi, sirsnīgi spieda man

roku un uzlūdza tos apciemot, ko es arī šad un tad darīju. (Pirmo
reizi šinī apciemojumā aizgājām abi ar R. Blaumani, vēlāk tiku gā-

jusi arī viena pati.)
Sī idejiskā divkauja ar Teikmani, protams, manu stāvokli Rīgas

Latviešu biedrības aprindās vēl pasliktināja, bet galīgi strīpu pāri šīs

biedrības aprindas man tomēr vēl negribēja vilkt. Viņas cerēja mani

vēl beigu beigās tomēr pārliecināt un savā vidū paturēt.
Šinī ziņā raksturīgas bija Brīvnieka kāzas. Šinīs kāzās starp kāzu

viesiem bez manis bija arī Rainis un Rīgas Latviešu biedrības teātra

direktors Ozoliņš.

Ozoliņš novietojās man blakus pie viena un tā paša galda. Viņš

ilgi un dedzīgi runāja, viņš centās mani pārliecināt, lai es atsakos

no saviem jaunstrāvnieciskiem viedokļiem un palieku pie Rīgas Lat-

viešu biedrības. Kā kompensāciju viņš man solīja vai visas pasaules
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labumus, ka, piemēram, bagātību, slavu dzimtenē un ievērību visā

Eiropā, interesantus ceļojumus pa Eiropu utt.

Bet viss tas bija velti. Es paliku pie saviem jaunajiem uzskatiem,

kas Rīgas Latviešu biedrības aprindām nebija pieņemami.

Kad nu noskaidrojās, ka mani nevarēs pārliecināt un cieši pie-
laistīt vecās strāvas aprindām, tad Rīgas Latviešu biedrība ar nik-

numu mani «likvidēja». Noslēdzot teātra sezonu, 1895. g. pavasarī

mani vispirms atlaida no vietas, pēc tam izmeta arī no Rīgas Lat-

viešu biedrības, svītrojot no viņas biedru sarakstiem.

Man stāstīja, ka pat «Vaidelotes» kostīmi un dekorācijas esot tikuši

-agraizīti, lai «Vaidelote» nekad vairs nevarētu tikt uzvesta.

Arī man citkārt labvēlīgais V. Olavs savas attiecības pret mani

krasi grozīja. Viņš man bija iedevis savu Rihtera «Baltijas vēsturi»,

lai es tur ņemtu vielu kādai vēsturiskai lugai. Tagad viņš pie manis

atnāca un šo grāmatu atprasīja.

Ar vardu, visi Rīgas Latviešu biedrības cilvēki savas attiecības ar

mani pārtrauca, un es no tām aprindām nu biju galīgi izmesta.

īstenībā tas jau arī bija tikai, tā sakot, faktiskā stāvokļa «formu-

lējums», jo es ar jauno strāvu biju cieši saistījusies tiklab idejiski,
kā sabiedriski, citiem vārdiem: faktiski nostājusies ārpus Rīgas Lat-

viešu biedrības aprindām.
Jau sakot ar 1894. gadu, mani apmeklēja gan Garais, gan ari

Jansons v. c. no jaunās strāvas aprindām.
Lai arī dažā ziņā man Jansons nepatika, es tomēr nevaru noliegt

viņu kā lielu talantu un iespaidīgu personību. Viņš bija daudz lasījis

un pilnum pilns piesātināts ar jaunām idejām. Viņš dedzīgi intere-

sējās arī par jaunāko literatūru un mudināt mudināja arī mūs ai

Ezerlaukām šo literatūru lasīt un rūpīgi studēt.

«Nu, lasiet taču jaunāko literatūru — Dostojevski, Ibsenu, Zolā,

Hauptmani, Zūdermani un Nīči — veco tāfeļu salauzēju —, un jums
atvērsies jauna pasaule,» — tā viņš jūsmināja tiklab mūs, kā arī ci-

tus jaunās paaudzes cilvēkus.

Viņa jūsmīgie un sirsnīgie mudinājumi jeb viņa propaganda, kā

tagad teiktu, nepalika bez savas iedarbes. Un, patiesību sakot, ir jā-
atzīst, ka Jansons bija pats spīdošākais runātājs jeb orators, ko

man Latvijā līdz tam bija nācies sastapt. Vecā strāvā tādu talantu

nebija.
Arī idejiskās grāmatas Jansons, kā jau minēju, bagātīgi man pie-

gādāja. Tās viņš, teicās, dabūjot no Raiņa.

Bet pēc tam nāca pats svarīgākais un izšķirošākais: iepazīšanās

ar Raini.

Tagad Jansona iespaidam pievienojās vēl Raiņa iespaids, turklāt

vēl — personiskas simpātijas un mīlas atbalstīts. Mans pagrieziens
uz jaunās strāvas pusi nu bija izšķirts.



No 1894. gada pavasara līdz 1894. gada beigām es jau esmu pil-

nīgi Raiņa gara pasaules cilvēks un arī «Dienas Lapas» līdzstrād-

niece. Ja 1894. g. pirmā pusē «Dienas Lapā» iespiestos dzejoļus es pa-

rakstīju tikai ar burtu A., tad šī paša gada otrā pusē tos jau pa-

rakstīju ar savu pilnu vārdu «Aspazija».

Cīņa starp abām tā laika lielajām strāvām latviešu garīgās pa-

saules atmosfērā un arī manā gara pasaulē bija nobeigusies ar jau-
nās strāvas uzvaru. Protams, ka manā galvā šī jaunās strāvas ide-

jiskā pasaule atspoguļojās citādi kā daža laba cita šīs jaunās strā-

vas piekritēja galvā, bet visā visumā mans gars te atrada lielāku

bagātību un atbalstu kā vecajā strāvā. Vismaz man tuvajā sieviešu

jautājumā jaunās strāvas atbalsts bija spilgts un efektīgs.

Tā līdz ar vietas zaudēšanu Rīgas Latviešu biedrībā es biju arī

zaudējusi savas materiālās eksistences iespējas Rīgā. Nu nācās dornat

par to, kur un kā atkal tikt pie kādas nekādas darba un eksistences

iespējas.
1895. gada pavasarī tāpēc nolēmu atkal Rīgu atstāt un pārcelties

uz veco Jelgavu, pagaidām uzturoties pie saviem vecākiem.

Līdz ar šo pārcelšanos uz Jelgavu bija noslēdzies mans pirmais

Rīgas laikmets. Viņš nebija sevišķi garš (1893.—1895. g.), bet manā

dzīvē un manos likteņos viņam ļoti svarīga loma. Viņš noteica manu

dzīvi un darbību uz veseliem gadu desmitiem, pat varētu teikt — uz

mūža lielāko daļu.



362

II

NO RAKSTIEM PAR RAINI

KUR RAINIS JUTĀS VISVAIRĀK MĀJĀS?

No Raiņa biogrāfijas

Kur Rainis ir sajuties visvairāk mājās, tas ir pats kardinālais

jautājums, kuram jāmeklē atbilde, lai atrastu pamatu, uz kura nori-

sinājusies viņa dzīve un darbība.

Augam vajaga savas zemes, lai tas varētu augt, un ģēnijam sa-

vas atmosfēras.

Mājas un māju sajūta ir tuvākā apkārtne; plašākā lokā tās ieslēdz

dzimtene.

Kur ir Raiņa dzimtene?

Pilsoniska atbilde te būtu viegla, atzīmējot pēc datiem kādu

ģeogrāfisku zemes apgabalu, bet ar to mēs netiekam tuvāk pie dvē-

seles saknēm. Mums jāiet nepazīstamais jūtu ceļš un ne pa iemītām

tradīciju pēdām.

Pitija savā orakulī izsakās, ka ģēnijs esot «uz klints dzimušais

ērglis».

Ar to būtu sacīts, ka tas nemaz nav pie zemes saistīts un ka viņa
dzīve ir viņa spārni un gaiss, kas tos nes.

Bet vislabākie spārni neder, ja nav apkārt gaisa, kur tie var iz-

plesties un lidot. Saka, ka ērglim pamazām jānomirstot, ja tas neda-

bonot laisties.

Tātad nepietiek ar iedzimto būtību vien, ārpusei to vajag papil-
dināt. Ārpuse ir dzimtene — mājas.

Gan nevienu citu tā nemoca šīs neizsakāmās, grauzošās, dedzino-

šās slāpes pēc dzimtenes kā taisni ģēniju, pēc dzimtenes, kur dvēselei

būtu miers un garam atdusa.

Bet kur tāda dzimtene ir? Vai tā maz ir virs zemes, un vai tā ne-

atrodas vienīgi tikai uz sapņu kontinenta, applūdināta no nebūtības

jūras?
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Kāds cits ģēnijs, Anatols Franss, runā par tām pašām dzimtenes

jutām:

«Kas Ir dzimtene?

Vieta, kur atrodas mūsu tēvu un sentēvu kapi un mūsu dievu al-

tāri, ir mūsu dzimtene.

Mūsu līdzpilsoņi ir tie, ar kuriem mēs esam saistīti ar kopējām at-

miņām un kopējam cerībām.»

Un tālāk vēl viņš saka:

«Dzimtene ir tekoša upe. Viņas krasti nav cieši nosakāmi, un vi-

ņas viļņi vienmēr atjaunojas.»

Līdzīgi ari Rainis atsaucās:

Mums visiem vienas sāpes

Un vienas cerības —

Pēc mīļās Latvijas.

Bet Rainis jau bija uz pasaules, Latvijas vēl nebij; bija gan Lat-

gale: mazs, spožs gabaliņš no Latvijas kā jauna mēneša maliņa.
Par Latgali arī Rainis visskaistāk dzied kā par savu «ilgu un

sapņu zemi», kur saule tam ar zelta ķemmēm matus sukājusi un kur

tas kopā saaudzis ar Daugavu kā ar māti.

Saule un Daugava — tie ir divi dominējošie motīvi, kuri iet

cauri visai Raiņa dzīvei.

Bet Latgale ir tikai «jaunu dienu zeme», un vīrs pāraug puisēna

sapņus, lai cik tie skaisti. Rainis ir tālu aizgājis prom no saviem

jaunības sapņiem vēlākā dzīvē, ka viņam pagātne izliekas kā

Viss dziļi aizaudzis kā mūža mežs,

Tik viens man stāv tur gaišā atmiņā:

Mazs, izcirsts laukumiņš, mežs atkāpies

Un saulei vietu devis. — Zaļā maurā

Ar zelta sētuvīti Dieviņš gāja.
No meža izbrida turp vijolītes

Un, zālē ievijušās, zilām acīm

Kā slēptie laimes brīži lūkojās.

Bet šo mirklīgo gaišo ainu pārklāj drīz viens melns mākonis;

dzejnieks aizgriež vaigu.

Man minēt laika nav: ne mājas, laimes,

Ne ziedu! — Saule gan man brīdi spīd,

Tad nāk jo skarbāk salna visu kost.

Jaukais jaunības sapnis Rainim izgaisa līdz ar skolas gadiem,

kad tas pārcēlās uz Rīgu un vēlāk studiju gados uz Pēterpili.

No tā laika Rainis Latgali vairs nav redzējis.
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Tikai pēc gadiem, atgriežoties no trimdas Krievijā, viņš tai brau-

cis cauri.

Visas senās vietiņas uznirst priekš viņa acīm, un sāpīgs izsauciens

viņam izlaužas no krūtīm:

«Tēvs, mans tētiņ, tu te guli viens!»

Sīs spilgti uznirušās atmiņas izpaužas viņa dzejoju krājuma «Lz

mājām», t. i., «Treju loku» trešajā daļā.
Izdevība Rainim būtu gan bijusi Latgalē mūža dzīvi nodibināt, jo

(ēvs viņam gribējis turienes jaukākā apgabalā kādu nelielu, bet

skaistu muižu pirkt, bet lieta nav iznākusi laikam tādēļ, ka jauneklis

pats ar sirdi un dvēseli nebijis šai idejai pieķēries.
Bet Rainis un mierīga pilsoņa dzīve, uz sava zemes stūrīša tikai

privātu dzīvi dzīvojot, — tās ir divas pretējības, kas nav savieno-

jamas.

Un kā lai viņš arī būtu apmierinājies ar mazo Latvijas nomalili,

kad lielais Latvijas sapnis vēl nebij nemaz piepildījies.

Kopš Rainis nu no savas «jaunu dienu zemes» bija projām, viņa

turpmākā dzīve ir nepārtraukts ceļojums bijis ar īsām caurejas sta-

cijām, īsta odiseja bez miera, bez atpūtas, bez dzimtenes.

Pēc skolas un studiju gadiem īss miera punkts bija viņa ierēdņa
dzīve Viļņā.

Neliela ierēdņa istabiņa kādā ģimenē ar raksturīgu mazu dzelzs

krāsnīti, kuru Rainis skaisti apdzied savos jaunības dzejoļos (kuri
vēl nav klajā nākuši), ka tā

drīz sakaist, drīz atdziest,

pievelk mani, atgrūž mani, —

tā ir maza idille, kurai piemīt kaut kas no māju sajūtas.
Arī te būtu Rainis varējis palikt, jo vairāk tādēļ, ka tam stāvēja

priekšā kandidatūra uz kādu augstu ierēdņa vietu.

Bet, ko nespēja saistīt jaukā lauku muiža, to arī nespēja pievilkt
treknā ierēdņa vieta.

Rainis pāriet uz Jelgavu. Strādā par advokāta palīgu pie A. Stēr-

stes, iegūst ari pats savu praksi, raksta bez tam laikrakstos — lie-

kas, ka te nu būtu paliekams darbs, paliekama vieta — mājas.

Bet topošais jaunais laiks aicina: viņš atmet iedzīvoto dzīvi un

praksi un pāriet uz Rīgu pie «Dienas Lapas» par redaktoru.

Patlaban kūso pār dzimteni jaunā strāva, Latvijas kultūras ziedo-

nis, uz kuru tā pamodusies pēc vairāk kā divdesmit gadiem, kopš

«Pēterburgas Avīžu» laika.

Vai tādā laikā var but runa par mieru un mājām?
Taisni šinī laikā es ar Raini iepazinos, kad mes abi stāvējām šo

putošo virpuļu vidū.

Viņš toreiz bij saņēmis sešistabu dzīvokli Pauluči, tagad Mērķēja
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ielā N° 12, apakšstāvā. Istabu iekārta bij grezna, tā pastāvēja

no skaistām mēbelēm, marmora galdiņiem un lieliem spoguļiem, tā

bija veca godība, mantota no tēva.

Arī pašam īpašniekam piemita senā noblese, un viņš gāja, labi

ģērbies, vienmēr melnos svārkos.

Bet, dzīvokli apskatot, man tūlīt dūrās acīs nesaskaņas. Parketa

grīda bij piemīdīta no daudzām kājām, un uz mēbelēm rēgojās gu-

ļas vietas. Rainis toreiz dzīvoja viens puiša dzīvi, un draugi, kuri

brauca cauri, — pa lielākai daļai tie bij studenti — vai nu naktis

pārgulēja, vai arī laikus pavisam nodzīvoja.

Tāpat arī visas politiskās sapulces tika še noturētas.

Arī pie elegantā apģērba bija manāma nesaskaņa, trūka kaut kā —

un tas bija no tēva mantotais dārgais zelta pulkstenis. Kur tas bij

palicis?

Ari glaunais mētelis, kuru es Raini biju redzējusi nēsājam, drīz

vien parādījās citam mugurā, un nu es nopratu, ka Raiņa lietas bija

aizgājušas, viņam izpalīdzot draugiem.

Tā bij īsta komūna, kur ģērbās, ēda un dzēra visi kopīgi.

Vai šāda dzīve varēja dot māju sajūtu un dvēselei mieru? Vai

radit to klusumu, kādā vajag pašam sevī iedziļināties priekš lielā

darba?

Te nāca un gāja, trokšņi virpuļoja, smiekli sprakstēja, runas dzirk-

stēja, acis zibsnīja un sajūsma kūsoja; naktis pārvērtās par dienām,

dienas par naktīm.

Pārgalvīgi un nebēdīgi te trakoja ziedoņa negaiss, ārdīdams un

spārdīdams veco ziemu, veco strāvu.

Un Rainis? Ko viņam bij darīt? Viņš jau pats bij šos negaisus at-

saucis, viņš bij plūdiem dambi pārrāvis, un visu priekšgalā kā ra-

dītājs un veidotājs stāvēja viņš pats — viņš bij tas, kas īsti nodibi-

nāja jauno strāvu. Ap viņu pulcējās viņa spožie mācekļi: Jansons,

Pauls Kalniņš, Roziņš, brāļi Kovaļevski, brāļi Dauges, Kasparsons,
Valters v. c.

Protams, tas nebij nekāds grāmatā ietverams literārisks darbs,

bet tas bij dzīvs darbs un lielas vēsturiskas epohas ievadījums.

Jaunā strāva ir pirmā lapas puse tanī vēstures grāmatā, kuras

pēdējā lapas pusē stāv Latvija.

Atgriežoties pie personas, tomēr ar šaubām jājautā, cik ilgi Rainis

šādu dzīvi būtu izturējis. Tās nebij mājas, bet cīņas lauks.

Viņa veselība bij stipri satricināta, kaut gan tas atradās pašos

jaunības un spēka gados. Stiprā mērā viņu satrieca strādāšana pa

naktīm. Toreiz par visu plašo dienas laikrakstu bija redaktors viens

pats. Rainis lasīja visus materiālus, pats izlaboja tos un noskaņoja

un deva visam noteiktu virzienu. Bez tam viņš rakstīja viens pats
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politisko nodaļu un dažus ievadrakstus, un savu tiesu arī satīriskos

feļetonus.

Aiz pārstrādāšanās viņš vairs nemaz negulēja un tikai ar zāļu

palīdzību meklēja miegu.
Sai anonnālai dzīvei vajadzēja šā vai tā beigties — un tas ari

notika.

Izdevējam Rainis priekš viņa orgāna izlikās pārāk bīstams, un

viņš prasīja no tā kauciju. Rainim prasītās summas nebija, un vi-

ņam bij jāatsakās. Lielu lomu te arī spēlēja dažas personīgas intri-

gas. Vienai dzīves piestātnei nu bij garām; uz kurieni nu griezties?
Ak, cik labi, ja nu pēc trokšņa un asa darba, pēc cīņas un sarūgtinā-

jumiem būtu reiz miers un mājasl Ak, cik tas būtu labil

Jāiet atpakaļ uz kādu no vecām vietām, jāatgriežas kā bezdelīgai

pie vecām drupām; vienalga, kur, kad tikai nu reiz varētu palikt uz

vietas.

Rainis pārceļas ar visu iedzīvi uz Jelgavu un grib uzņemt savu

senāko praksi kā advokāts.

Domādams uz ilgu dzīvi, viņš atved pie sevis no laukiem ari māti

un māsu. Nu sāksies kārtīga dzīve, nu būs viss labi.

Bet paiet gads un vairāk, un Raini par advokātu vairs neapstip-
rina. Slepeni gūstītāji jau izstiepuši cilpas un gaida izdevību tās sa-

vilkt. Izsiek arī visa nauda, dzīvojot bez ieņēmuma. Tēva atstātais

mantojums saistīts aizdevumos, māsa studē ārzemēs, un pašam tik-

lab kā vairs nekā nav.

Jāpārdod skaistās tēva mēbeles, kaut arī tās ir mīļa piemiņa. Nav

vairs māju. No ietaisītās bezdelīgas ligzdas spalvas put pa gaisu —

gaisu.

Aši skrej dzīves ceļš uz priekšu: Rainis atrodas nākošā stacijā,
Berlīnē.

Viņa mājas ir tagad maza, maza istabiņa ar vēl mazāku krāsnīti

nekā krāsnīte Viļņā, un ši ir vēl untumaināka, jo tā nesilda nemaz.

Bet mazā istabiņa top liela un plaša, un krāsnīte izdod mīlīgu
siltumu bez kurināmā materiāla — jo tagad viņu apdzīvo divi, Rainis

un viņam līdzīga dzīves trimdiniece manā personā.

Abi mēs esam izmesti un aizmesti svešā malā, bet raudzīsim ne-

bēdāt: meklēsim darbu, gan jau iztiksim. Personiskas prasības mums

visai mazas, tikai rūpes par mūsu abu ģimenēm, kas mājā palikušas
un jāapgādā.

Pēc pāra mēnešiem Rainis atrod darbu un vēlāk labu vietu pie
kāda liela laikraksta.

Un jūtamies īsti laimīgi, nu sāksim dzīvot un nu sāksim arī radīt

savus nodomātos gara darbus, no kuriem sirds tik pilna, tik pilnai
Taisām arī nākotnes plānus par dzīves iekārtu un sākam iegādāt da-

žas nepieciešamas lietiņas.
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Rainis ir jau parakstījis konti aktu uz redaktora vietu pie kāda

lielāka vācu laikraksta. Reizē viņš arī nopircies aiz prieka jaunu uz-

valku. Diemžēl pēdējais viņa augumam nepieder, jo tas ir bijis nodo-

māts īsam, resnam kungam ar sevišķi lielu vēderu. Kad viņš to uz-

vilka, tad bikses sniedzās tik līdz cejgaliem un aiz jostas varēja aiz-

bāzt vēl divus Raiņus.

Bija jāsmejas un reizē jāraud par izmesto naudu, kuras mums bij

tik maz. Veikalā drēbes atpakaļ vairs neņēma, jo Rainis aiz dusmām

bij tās ieplēsis.
Metām tomēr bēdas pār galvu un palikām pie smiekliem. Samek-

lējām sev dzīvokli, taisījāmies turpu pāriet, te — atkal liktens sig-
nāls: nav laika apstāties, nav vietas, kur palikt.

Kādā jaukā dienā, kad nākam taisni ar iepirkumiem mājā, atrodas

priekšā telegramma, ka steigšus jābrauc atpakaļ uz dzimteni, uz Jel-

gavu: Raiņa māsa mirusi, un māte palikusi viena; jaunākā māsa

Francijā studē, tā nevar braukt mājā.
Neko darīti Jājauc visa iedzīvotā dzīve atkal ārā, tā ir bijusi tikai

telts, ne mājotne, — un jādodas projām.

Jelgavā pēc pāra nedēļām pienāk paziņojums, ka Rainis beidzot

apstiprināts par advokātu, tikai ne Jelgavā pašā, bet kādā attālākā

pilsētiņā uz leišu robežas — Paņevežā.

Pārvadājamies turpu, jo nu mums taču izliekas, ka būsim atraduši

māju vietu, kur varēsim mierīgi dzīvot un sākt strādāt.

Tālu gan šis miestiņš, kuru apdzīvo leiši un žīdi, atrodas no kul-

tūras un sabiedrības, bet vai mums gan mazāk tiesības atbildēt uz šo

jautājumu tāpat kā Rolān kundzei franču revolūcijas laikā, kad tā

ilgāku laiku bij izolēta viena pati cietumā?

Kad viņai jautāja: «Kā jūs tik ilgu laiku varat izturēt bez sa-

biedrības?» — viņa atbildēja: «Vai es pati esmu tik slikta sabiedrība?»

Bez tā vēl kāds filozofs saka, ka ģēniju audzējot trīs saules: vien-

tulība, daba un grāmatas; un šīs trīs saules jau mūs arī apspīdēja.
Daba gan no sākuma šinī neglītajā, sīkumīgā vietiņā mūs atbaidīja,
bet drīz vien tā piegrieza mums laipnāku vaigu un pierādīja, ka viņas

daiļums sastopams ne tikai redzamās vietās vien, bet arī apslēptos un

pat neglītos kaktos.

Bija patlaban priekšziedonis, kas ar atkusni un siltiem vējiem jau

bij iestājies marta sākumā, tā ka mūsu pilsētiņa galīgi iegrima dub-

ļos un pat nebija iespējams iziet pa durvīm laukā. Mūsu māja, kura

piederēja kādam bagātam, vecam žīdam, bij visaugstākā pilsētā ar

vairāk stāviem. Mēs dzīvojām pašā augšā, un mums atklājās tāļš

pārskats pār visu pilsētiņu un viņas apkārtni.

Aiz dubļiem un netīrumiem nāca ziedoņa pali, kas, līču loču šķīz-

dami, skanēdami un putodami lielā platībā apņēma pilsētiņu. Dienu

no dienas saule spīdēja siltāk, un bija jau saredzami plūdiem pa vidu



368

pulkiem mazu uzkalniņu ar pirmo zaļo zālīti, kas mirdzēja ziedoņa

spilgtajā saulē kā zaļi smaragdi, atrisuši no saules meitu plīvuriem.

Kad pali bija pārskrējuši, tad tikai isti atklājās visa apkārtne, kura

romantiskā panorāmā ar upītēm, mežiņiem un uzkalniņiem bij ļoti
skaista.

No pilsētas izejot ārā, bij jāpariet upīti ar garu laipu. Pār to arī

gāja visi baznīcēni uz lielāko pilsētas baznīcu.

Bet laipas otrā pusē sēdēja garā rindā leišu übagi. Tādu skatu

es nebiju vēl redzējusi, un grūti to attēlot: daudzi no übagiem bij

spitālīgi, ar tik negantām sejām, ka trīsas un riebās pārskrēja, viņus

uzskatot vien. Citi atkal bij visāda veida kropļi, ar resni notītām kā-

jām vai rokām. Tie bieži, šļūteniski gar zemi vilkdamies, ieķērās ga-

rāmgājējiem drēbēs vai pie kājām un nelaida ašāk tos garām, kamēr

nedabūja savus meslus. Citi atkal, izgrūzdami neartikulētas skaņas,

mētāja rokas un ķērca kā vārnu bars.

Riebīgs skats! Bet citādi nebij iespējams kļūt ārā jaukajā dabā,

arī mitoloģijā ceļš uz Elizijas svētlaimīgo malu veda garām gar ne-

ganto deviņgalvaino pekles suni Cerberu ar viņa nepanesamo ne-

šanu.

Bet daba arī te atmaksāja visu ar daiļumu, kas jo dienas pavai-

rojās.

Neparastā ātrumā rudzi bija izauguši, ka tie Rainim, kurš liela

auguma, stiepās tāli pār galvu.
Tas bija īstais rudzu mežs, kas atgādināja Amerikas pirmatnes

biezokņus. Mūsu Latvijā tādu rudzu nav.

Reizē te arī valdīja tada patvaļa, ka ļaudis staigāja rudziem pa

vidu un iemina platas stigas.

Arī mēs to pašu darījām un smiedamies plūcām zilās rudzupuķes,
kuras te, rudziem piemērodamās, ari ir zilākas un lielākas neka pie

mums. Bieži mēs arī rudzos viens otram nozudām, un tad sākas mek-

lēšana.

Ilgi šai idillei nebij lemts turpināties, kaut gan jau pa pāra mē-

nešiem te bijām brangi iedzīvojušies. Rainis bij jau arī Daugavpilī

sapircis jaunas mēbeles, tāpat ari es dažus gabalus biju līdzi atve-

dusi no Jelgavas.
Rainis arī šejienes tiesā bij apstiprināts un izdarījis visas formālās

vizītes.

Bij jau arī ieradušies vietējie krievu ierēdņi ar pretvizītēm, un

jaunās dzīves kārtība varēja sākties.

Te kādā jaukā dienā ierodas ari žandarmu palkavnieks, kuru Rai-

nis arī sākumā uzņem kā viesi, bet durvis atveras, un tam seko četri

žandarmi, kuri sāk visu dzīvokli pārmeklēt, sīki visu kratīdami līdz

nākošam vēlam rītam.

Nedēļa paiet, un Rainis dabon uzaicinājumu ierasties policijā. Pa
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šo nedēļas laiku gan varējām paredzēt, kāds liktenis mums draud,

un būtu bijusi iespēja arī aizbēgt, bet cēlās jautājums — uz kurieni?

Baltijā un Krievijas robežās nebij iespējams palikt, būtu bijis jābēg

uz ārzemēm, bet uz cik ilgu laiku? Vai pavisam? Cara valdība toreiz

atradās vēl visā spēkā, un viņas gals nebij paredzams.

Rainis pārdomāja un izjuta to pašu, ko franču revolūcijas laikā

Dantons, ka «dzimtenes zemi nevar pie zābaku zolēm līdzi paņemt», —

un palika.

Jaukā, saulainā un ziedošā vasaras svētku sestdienā, kad visi sa-

taisījās svinēt gada jaukākos svētkus, atvērās smagās, drūmās cie-

tuma durvis, un Rainis manām acim aiz tām pazuda.

«Viņš vairs nekad neatgriezīsies,» noteica man kāds žandarms,

kas durvi? noslēdza.

Tas bija fināls Paņevežas idillei un Raiņa advokāta karjerai, kā

vispār viņa pilsoniskai dzīvei uz laiku laikiem.

Taisnība bij Robespjēra draugam, kurš izsaucās: «Kas reiz ir

kļuvis par revolucionāru, tam dzimtenes virs zemes vairs nava!» Ta-

gad nu dzīve griezās kā ierauta melnstraumes virpulī atvaram tuvu.

Krievijas valdība toreiz pazina tikai nihilistus, kuri pa lielākai

daļai bij karami, un pie tādiem tika arī no sākuma pieskaitīti sociālde-

mokrātijas pionieri.

Raini apvainoja par sacelšanos pret caru un separātismu, ka tas

gribot nodibināt atsevišķu valsti Latviju. Toreizējās aktīs jau šis

vārds sāka figurēt.
Tādi paņēmieni, protams, tūlīt no paša sākuma bij radikāli jāap-

spiež, un tādēļ pacēlās izredzes vai nu uz Sliselburgas cietoksni, vai

uz karātavām.

Kamēr lieta noskaidrojās, pagāja apmēram mēnesis, Rainis šo laiku

pavadīja pilnīgā noslēgtībā, kur nevienu cilvēku tam nelaida klat.

Tikai no Pēterpils izbraukušie žandarmi, kas pa četriem vienā reizē

viņu tirdīja, bija viņa sakars ar cilvēci jeb, pareizāk sakot, tilts no

dzivības uz nāvi.

Šaurās cietuma sienas ar cietumnieka ēdienu, tumsību un netīrību

apkārt — tās bija tagad viņa mājas, pie kā vēl pastāvīgi zobens vi-

ņam karājās virs galvas, šinis mājās viņš iemantoja pirmos sirmos

matus un triecienu savai zaļoksnei jaunībai.
Sinī briesmu laikā viņš tomēr sacerēja dažus dzejoļus ar nāves

izjūtu, kuri vēl nav nākuši klajā. Tikai viens no tiem jau ir pazīstams.

... un dzīve tīrskanoša tapa un plaša,

Darbs, tu, mans nebeigtais... aizraujas dvaša

Atpakaļ pirmatnes atomos birt,

Nu vajag mirt —
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Jāpiemin, ka Rainis no saviem darbiem tad vēl nevienu nebij uz-

rakstījis, izņemot ģeniālo «Fausta» tulkojumu, kurš gan jau bija *a

cēlis sensāciju, bet vēl nebija pabeigts.

Tagad nu sekoja raibā rindā cietumi viens pēc otra, tīri kā mazās

dzelzceļa pusstacijas ar piecu minūšu piestāšanos.
Pēc Liepājas nāca Jelgavas [Rīgas — 5. V.j cietumi, un tie bija

vēl sliktāki. Rainis tika ievietots veclaiku vēsturiskā cietumā Jum-

pravu ielā, kamerā 13. Sinī jaunajā māju vietā cilvēks varēja tikai

stāvēt, bet ne pāris soļus staigāt. Nedēļā vienu divas reizes izlaida

sētas šaurā laukumā gaisu ieelpot, bet gaiss bija sabojāts no visam

atejām, kas šinī laukumiņā iztecēja.

Protams, ka šinī inkvizīcijas sprostā cilvēkam nebija iespējams

ilgi izturēt, ievērojot vēl to, ka tas bieži ap pusnakti tika celts augša

un pārvests uz žandarmēriju noklaušināšanai.

Tāds stāvoklis nonāca drīz līdz katastrofai, un nesamaņā iekritušo

slimnieku pārveda uz cietuma slimnīcu.

Te sākās jau gaišāka māju vieta. Gaisma te atrada kaut cik ceju.
lai gan logi bij aiztreļiņoti un bez tā vēl aplikti ar tūtai līdzīgu

apjomu, bet istaba bij plašāka un siltāka un arī sargu sejas drau-

dzīgākas.

lespējama bij arī pāra reižu nedēļā satiksme ar apmeklētājiem.
Šinī mājā varēja jau gandrīz iedzīvoties.

Bet nu nāca atkal pārmaiņa, atkal tā nebij bijusi māja, bet tikai

caurbrauciena stacija.

Izlaida no cietuma uz ārsta apliecību un ļāva pagaidām apmesties

kādā Krievijas guberņā līdz sprieduma pasludināšanai.

Nākošā dzīves vieta bija Pleskava. Tur apmetāmies mazā istabiņā,
kurai pretim otrā ielas pusē raudzījās liela dieva acs, gandrīz ne ma-

zāka par mūsu istabiņu, tā bija uzmālēta kā simbols uz mazas krievu

kapličiņas. Ja paruna saka: dzīvo kā dieva ausī, — tad te varēja sa-

cīt: dzīvo kā dieva acī.

Bet drīzi izrādījās, ka pat dieva acī nevar padzīvot.

Mazajā istabiņā bez mums bij vēl daudz citi iedzīvotāji, kuriem

še bij daudz vecākas tiesības par mums, un tie bija — tarakāni un

prūši! Tie nedeva pa nakti gulēt, kaut gan slimais Rainis tāpat jau

negulēja un tikai mākslīgi vien bij iemidzināms.

Pa dienu bij cits nemiers: šinī pašā istabiņā, kura bij tukša stā-

vējusi, korteļa saimniece bij nākusi vienmēr dievu pielūgt, jo tā, kā

jau minēju, atradās kapličiņai un dieva acij pretim.
Tā bija kāda veca ģenerāliene no cara laikiem, ļoti ticīga un liela

savādniece. lelas puikas bij jau sen uz viņu vērsuši uzmanību, un

ikreiz viņas lūgšanas stundā tie ārpusē aiz durvīm raustīja zvanu.

Tā viņa arvien pašā svētākā brīdī tika pārtraukta no durvju zvana,
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bet, kad izgāja ārā paskatīties, tad tur vairs neviena nebija, jo pui-

kas pēc nedarba tūlīt bij laidušies projām.
Aiz šī iemesla tā arī bij istabiņu izīrējusi. Bet ielas puikas, šo

pārmaiņu nezinādami, atkārtoja savus nedarbus pa vecam.

Bija atkal jāpārvadājas uz citam mājam.
Te nu gan cerējām būt dieva ausī, bet arī te neklājās labāki. Ta-

rakānu vietā, kuru gluži netrūka arī te, visu apakšstāvu pārvaldīja

milzīgs daudzums peļu; tās sevišķi koncentrējās mūsu istabā, jo tā

ari bij priekš mūsu ievadāšanās stāvējusi tukša.

Arī ielas puikām netrūka savu vietnieku: augšstāvā taisni mums

virs galvas tūlīt pirmajā mūsu ienākšanas dienā klaudzēja rīboņa no

daudzām kājām. Domājām, ka tur notiek kādas viesības vai pazīsta-
mās krievu «večerinkas», bet soļu rīboņa nepārstāja, un večerinka tur-

pinājās visu gaišu dienu un vispār nebeidzās.

Apklausījāmies, kas tie mums par jautriem kaimiņiem, un dabūjām

zināt, ka tās — žēlīgās māsas no tuvējās slimnīcas.

Viņu te iemita diezgan daudz, un tās tika apciemotas bieži no tu-

vējā klostera mūkiem un tā kopīgi pavadīja dažus jautrus, pasaulīgus
brīžus.

Tā nu mēs no tarakāniem bijām bēguši un uzkrituši pelēm un

jautrām žēlīgām māsām.

Sādā apkārtnē mēs, klusie, slimie iedzīvotāji, nemaz nevarējām

iedzīvoties, un bij jārauga, kā varētu mājas vietu atrast citur.

Labi, ka bij drīzi klāt pavasaris un mēs varējām pāriet no pilsētas
uz laukiem.

Liktens pēc tik daudz likstām šoreiz bij laipnāks un deva mums

ja arī ne māju, vismaz uz brīdi atpūtas vietu. Kādas četras verstes

ārpus pilsētas bija Ērgļu mājas. Viņu īpašnieki bija gadus atpakaļ te

no Baltijas dzimtenes izceļojuši un še kā kolonisti apmetušies un ar

laiku uzcēluši skaistu māju un palikuši par turīgiem saimniekiem.

Viņi, kaut gan neskoloti, tomēr bij inteliģenti cilvēki un interesējās

par turienes sabiedrisko dzīvi, un centās to izkopt.

Pleskavas guberņā toreiz bij jau diezgan daudz latviešu kolonistu,

kuri bij nodibinājuši savstarpēju biedrību uz izglītības pamatiem.

Ērgļi tur ņēma dalību kā aktīvākie biedri. Ļoti aktīvi viņi bija pie

mācītāju izvešanas un ievešanas luteru baznīcā, kas ikreiz norisinā-

jās ar lielām cīņām un ar fiziskām demonstrācijām pašu baznīcas

durvju priekšā.

Sabiedrība, kā redzams, te bij skaldījusies divās partijās, kuras

viena otru sīvi apkaroja.

Gāja pat tiktāl, ka tika ņemtas palīgā baznīcas dziesmas, un, ja
viena puse, mācītāju ievadīdama, dziedāja: «lekšā nāci lekšā nāc!» —

tad otrā, pretējas tieksmes izrādīdama, dziedāja to pašu ar sagrozītu

tekstu: «Arā brauc! Arā brauc!»
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Jaunajam dvēseju ganam nevarēja būt patīkami, ka viņa ganā-

mais pulks tūlīt nodalījās avīs un vilkos, ja viņš vispār tika pie

ganīšanas.
Kā viens tads neapskaužams gans figurēja toreiz mācītājs Steiks.

Lauku gaiss bij labs, bet, neraugoties uz to, Rainis tomēr visu va-

saru stipri slimoja un es arī līdzi vārgoju. Pret rudeni mūsu mate-

riālie apstākļi kaut cik uzlabojās, kad Rainis dabūja kādu vecu pa-

rādu atmaksātu un es dabūju pastāvīgu vietu redakcijā Platesa jaun-
izdotā «Dienas Lapā». Bet tagad vajadzēja šķirties. Pa ziemu Rainis

pārgāja atkal uz pilsētu. Es no redakcijas ik mēneša uz pāra dienām

varēju atbraukt ciemā. Tad atnāca galīgais tiesas spriedums un ska-

nēja: pieci gadi Vjatkas guberņā, tie divi cietuma un Pleskavā pa-

vadītie gadi netika ierēķināti. Tas bij atkal pašos Vasaras svētkos,

kad es biju taisni turp aizbraukusi. Ap to laiku Rainis dabūja

arī vēsti, ka māte mirusi. Atjauju uz viņas pavadīšanu viņš neda-

būja. Pirmā jūnijā 1899. g. Raini uz tālo vietu pavadīt es nevarēju,

jo man bij jāpaliek redakcijā pelnīt maizi. Bija mums pienākuši klat

vēl citi pienākumi, Rainim nācās apgādāt manu ģimeni, kura taisni

ap to laiku bij palikusi bez līdzekļiem un pelnītāja no ģimenes lo-

cekļiem neviena nebija. Pirmo gadu mēs nodzīvojām gluži šķirti,
tikai rakstījāmies ik dienas vēstules, kuras pēc septiņām dienām no-

nāca pie mērķa; kad uzplūda Volga, tad pasts gāja arī ilgāk. Rainis

un tāpat arī citi politiskie, un tādu bij divi latvieši, Raiņa svainis

Stučka un Sulcs (citi bij dabūjuši tikai kādus pāra gadus izsūtīšanu

pēc izvēles, netāļ no Baltijas), nedabūja atļauju palikt Vjatkā pašā,
bet tika tālāk sūtīti uz apriņķa pilsētām. Raiņa māju vieta bij Slo-

bodska, apmēram tik liela kā Limbaži, tikai ārpusē atradās vēl fab-

rikas. Tur bij izsūtīto politisko krievu tobrīd kādu trīsdesmit. Pilsēti-

ņas iedzīvotāji no politiskām lietām nekā nesaprata un atnākušos

viesus vērtēja par krimineļiem, bet, tā kā tie taisni netika turēti cie-

tumā — tā viņi sprieda —, tad viņu noziegumi nevarēja būt visai

lieli: kaušanās, kāršu spēle utt. Par kadu armēnieti ar ļoti dzīvu tem-

peramentu tie sprieda, ka tas gan būšot kādu zirģeli nozadzis. Rainis

viņiem izlicies tāds noslēpumaināks un vairāk pēc kunga, un tādēļ tie

domājuši, ka viņš visādā ziņā esot «viltotas naudas taisītājs». Es

biju Rainim aizsūtījusi mazu mašīnu priekš elektrizēšanās, un to arī

turienieši bij ieskatījuši par naudas kaļamo mašīnu. Kad viņi Raini

redzējuši logā vingrojam, nodomājuši, ka viņš prātā jucis aiz bēdām,

ka veikals izjucis. Tomēr iedzīvotāji bija ļoti lāga ļautiņi, ar kuriem

mēs draudzīgi sadzīvojām. Uztura Slobodskā bija lēta, pārtikas līdzekļi
neviltoti un labi. Klimats gan bij ļoti mainīgs, vasara īsa un karsta,

ziemu sala ap četrdesmit grādu. Kad Rainis pirmoreiz tādā salā iz-

gājis, kažoks viņam uz pleciem izlicies pavisam viegls, it kā nemaz

nebūtu. Citādi sals nav jūtams: tikai tad ir tik savādi klusi, drusku
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bailīgi un dūmi kāp stāvu gaisā un turas kompakti kā garas, smai-

las kolonnas. Brīnišķi skaistas tādā salā ir mēneša naktis, tās ir daudz

gaišākas nekā pie mums. Visa pilsētiņa ar mazajiem namiem gluži

iesniguši, sniega kristāli mirdz kā dimanti. Liels sniega valnis stiepjas

pa ielas vidu tik augsti, ka bieži pace|as līdz māju jumtiem; neviens ielu

netīra; no vienas uz otru ielas pusi var tikt pa sevišķām, šaurām pār-

ejas vietām; ja divi satiekas, tad vienam jāiet atpakaj. Toreiz pilsēti-

ņas briesmonis bij kāds vecs āzis ar briesmīgiem ragiem, tam bij

sevišķas neaizskaramības privilēģijas pa ielām staigāt un visus badīt.

Ja iekrita ar tādu āzi uz šauras pārejas satikties, tad bij jālūko, ka

ātri tiek atpakaļ, jo āzis nekad negrieza ceļu. Citi lopiņi, govis un

cūkas, tāpat brīvi klaidoja pa ielām. Bruģētas ielas nebij, tādēļ ru-

deņos un pavasaros tur bij grūta satiksme. Kādā izbrauktā bedrē

Raiņa logu priekšā noslīka gandrīz zemnieķelis ar visu zirgu. Gar

ielas malām priekš staigātājiem bij šaurs dēlis, bet te bij atkal savas

neērtības, jo pilsētā gadījās arvien daudz piedzērušie un tie izgulējās,
šķērsām pa ielas dēli pārkrituši, tā ka tam bij jākāpj pāri. Zēl bij

redzēt sniegputenī un salā, kā kāds gulēja, ar galvu zemu nokārušos

lejā, bet uzmodināt viņu nevarēja. Gardavoji arī nespēja viņus ne

uzmodināt, ne visus savākt, un tā tie sen bij rezignējuši.
No sākuma Rainis dzīvoja atkal kādā ļoti mazā istabiņā, kur visa

pansija tam iznāca divpadsmit rubļi mēnesī. Vēlāk pats gatavoja

ēdienu, kas bij vēl lētāk. Sevišķi lēti bij meža putni un zaķi; zaķis

maksāja tik desmit kapeikas. Rainis bij izteicis vēlēšanos savai saim-

niecei, lai tādu zaķi nopirktu. Viņa atbildējusi, ka nopirkt varot gan,

bet kas tad nesīšot mājā? Turienieši zaķi uzskatīja par nešķīstu, kam

nevar ķerties klāt. Ticības ziņā viņi bij sajaukušies daudz ar tatāriem.

Bez tam tur vēl dzīvoja votjaki, kuri bij pilnīgi pagāni, bet ļoti go-

dīgi ļautiņi.

Ar laiku Rainis pārgāja lielākā un saulainākā dzīvoklī, kur tas pa-

mazām sāka atspirgt. Pa tiem gadiem viņš tulkoja savus pazīstamos

tulkojumus. Blakām viņš nodarbojās arī šad un tad ar advokatūru,

kura nu gan nebij visai ienesīga, jo zemniekiem nebij naudas, bet

maksāt tie gribēja visādā ziņā un nebij nemaz atrunājami, lai arī

graudā. Viens votjaks par kādu lielāku prāvu bij ftnesis kā maksu

terpentīna buteli. Vēl pāra raksturisku gadījumu Rainis atminas, kā

vienreiz vienu stiepuši gardavoji nupat uz cietumu viņa logam ga-

rām, bet tam palaimējies iebēgt viņa sētā, un viņš no jauna sācis

sūdzēties un tā ticis vaļā. Otrs gadījums izdevies plānāk priekš paša

Raiņa. Kāds bijis apsūdzēts, ka nelaikā vai nevietā lūdzis dzeram-

naudu. Klients gan ticis attaisnots, ka dzeramnauda bijusi laikā un

vietā, bet tiesa savukārt Raini apsūdzējusi, ka viņš tādu lietu aizstā-

vējis, un Rainis dabūjis desmit rubļus samaksāt. Citi politiskie no-

darbojās ar statistiku, kuru dabūja no vietējās zemstvas, un ar to
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varēja labi iztikt; atļāva arī dot stundas. Policija bij puslīdz libe-

rāla, tikai vēlāk tā bij dabūjusi stingrus priekšrakstus, un ari zemstva

vairs tik atklāti nevarēja pabalstīt izsūtītos. Politiskā departamenta

priekšnieks Pēterburgā toreiz bij Lopuhins. No valdības inteliģentie

dabūja pabalstu sešus rubļus mēnesī, vienkāršie tikai divus trīs. Pār-

tika, kā jau teikts, bija lēta un laba. Kurioza bij kāda turienes beķe-

rene, tā nekad labprāt neizdeva naudu, kad bija jāmaina, un arvien

pa desmit kapeikām deva, un, kad prasīja, ka vēl trūkst, tad vaidēja:

«Ah, kak mnogo ninče kopejek na rubļi.» Kad naudu neizdevās patu-
rēt, tad, mazākais, nedeva papīri, kur ietīt.

Pirmo gadu Rainis sadzīvoja gluži viens un reti sagājās ar ci-

tiem politiskiem. Vēlākos gados es, pateicoties Platesam, varēju tā

ierīkoties, ka pusgadu strādāju redakcijā un pusgadu varēju tur būt.

Tā es kādas sešas reizes dabūju šurp un turp braukt kā gāju putns.

Kad Volga bij pārāk uzplūduši, braucu apkārt caur Urālu un Ceļa-
binsku un nonācu pie mērķa pēc kādām astoņām dienām. Kad bijām

divi, paņēmām lielāku dzīvokli un gatavojām pusdienu mājā. Mūsu

trešā biedrene bij māju kaķe, kura arvien ieradās uz pusdienu. Bet

tā arī savukārt par mums gādāja. Kādu dienu neērtību dēļ mums

nācās ēst ārpus mājas. Mūsu biedrene atnāk uz pusdienu, noskatās,

ka mums nekā nav, un aši aiztek prom. Pēc brītiņa tā atstiepj lielu

peli, noliek Rainim pie kājām un skatās uzaicinoši, lai nu mēs ņemtu

par labu. Neparko tā nebij piedabonama, lai pati ēstu, tikai kad mēs

izņēmām ēdienu un nolikām uz galda, viņa arī sāka ēst peli. Otrreiz,

kad bijām atkal izgājuši citur ēst, viņa atkal redzēja, ka nekā nav,

un atkal atnesa peli. Bet vēl lielāks draugs un visā trimdas laikā uz-

ticīgs līdzbiedrs kļuva mums kāds liels, dzeltens runcis. Viņš bij jau

divpadsmit gadus vecs un slavējās kā ļoti gudrs, un tas nebij par

daudz sacīts. Kad viņa nelaiķa kungs bijis dzīvs, viņš bij staigājis

no mājām uz attālo veikalu ārpus pilsētas, un viņu arī sūtījuši turp,

kad kungs bijis mājā jāsauc pusdienā vai citās darīšanās. Tagad viņš

savu veikala darbību bij pārmainījis pret literārisku un stundām cauri

sēdēja Rainim blakām un sekoja katrai rindiņai, kas tika rakstīta.

Bieži es dabūju vēstules, kurās arī runča roka bij uzlikta. Tikai

kad nāca pusdienas stunda, viņš uzlika ķepu uz spalvu un neļāva

tālāk rakstīt. Kad viņš pamanīja, ka es raudu, tad nekur nebij val-

dāms, uzlēca man uz pleca, apķērās ar abām kājām ap kaklu un ņē-

mās ar tādu sparu laizīt, ka no viņa nemaz nevarēja tikt vaļā. Par

viņu būtu daudz, ko stāstīt, un mēs viņu būtu līdzi ņēmuši, ja nebūtu

nomiris.

Vēl jāmin kāda raksturīga Slobodskas parādība — tie bija prūši.

Viņu bij tik milzīgs daudzums, ka varējām aizmirst pat Pleskavas

peļu briesmas. Mēs beidzot dzīvojām itin glītā dzīvoklī ar labām

mēbelēm, bet prūšu tur bij visi kakti pilni kā melna nakts, tad jau
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blaktis, kuru tur arī netrūka, pret viņiem bij nevainīga parādība. Viņi

rāpās ar tādu savādu čabēšanu, un bieži starp melnajiem bij redzams

kāds skaidri balts, kas atstāja pavisam baigu iespaidu. Turienieši uz-

skatīja prūšus un blaktis kā neizbēgamu dzīves piederumu un par tiem

neko neiztaisīja. Piemēram, bij tur kāds puika, tas pa naktīm, kā

daudzi citi, gulēja uz lielās krāsns. Katrā mājā bij tāda liela krāsns

kā Kurzemē uz laukiem maizes krāsns; tā tiek ik dienas kurināta

un viņā visi ēdieni gatavoti; tā bij prūšiem īstais miteklis. Prūši zēnu

bij atraduši par sevišķi gardu kumosu un tam apgrauzuši degunu un

vaigus, bet puika to nemaz nebij manījis. Cik ciets krievu miegs, va-

rēja no tā redzēt, ka tas puika bij no diezgan augstas krāsns nokritis

un zils sasities, bet nebij atmodies. Uzbudinoši priekš Raiņa vēl bij,
ka mājas saimniecei dēls slimoja ar delirium tremens (slimnīcas to

bij atlaidušas kā neizārstējamu). Tas vienmēr gribēja savu māti šaut

nost, kad tā nedeva visu priekš apdzeršanas. Bieži nakts vidū atska-

nēja flintes šāviens. Mums tad bij jāpārbaidās un jāskiēj bez drē-

bēm palīgā savaldīt, kas tik viegli neizdevās. Tāda bij apmēram

Slobodskas dzīve, pie kuras vajadzēja pierast. Uz beigām apstākļi

labojās, Rainis dabūja vēl kādu vecu parādu atpakaļ un arī darbu

klāt priekš izdevēja Gulbja. No trimdas tika viens gads atlaists, tā

kā ar cietumu kopā iznāca seši gadi. 1903. gadā mēs pārbraucām
dzimtenē.

Par Raini kā personu un viņa māksliniecisko strādāšanas veidu.

Ilgus laikus nestrādā nemaz, t. i., pašradošu darbu (tulkojumus un c.

neieskaitu), tad uzreiz ļoti intensīvi. Gadās, ka tad apgurst, tad at-

liek darbu uz ilgu laiku vai pavisam. Es nezinu neviena, kas tik aš"

strādā. Ja Rainim izdotos savu strādāšanu regulēt, tad tas būtu

viņa labākais ieguvums.

Rainim piemīt tā nervozā savādība, ka viņš nekad nav piedabo-

nams izlasīt cauri, kas no viņa iznācis drukā. Pēc manām domām, tā

ir liela kļūda, jo māksliniekam pašam no sevis visvairāk jāmācās.
Arī citus rakstniekus maz lasa, senāk, kā students, daudz lasījis, ta-

gad jūtas traucēts, grib norakstīt, kas iekšā sakrājies, tad vēlāk

lasīšot.

Raiņa vienīgais lielais ierosinājumu avots ir taisni daba, tādēļ

viņš arī var tikai brīvā laukā strādāt, kamēr man, piemēram, vajag

slēgtas istabas un neko neredzēt, vislabāk naktī. Viņš nelieto arī

nekādus uzbudinošus līdzekļus. No literatūras neuzņem nekādus

ierosinājumus — tikai daba un pats.

Raiņa mīļākie rakstnieki ir vecie grieķi, sevišķi Ešils [Aishils], tad

Dante un Šekspīrs. Sellijs jau viņam arī ļoti simpātisks, un jaunībā

viņš to lasījis. Viņš domā, ka noveiks tos oriģināldarbus, kas pa-

domā, tad vecuma dienās tulkošot Homēru un Danti.

Raiņa apdāvinajumi tādēļ tik plaši un harmoniski, ka viņam tik-
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pat daudz prāta, cik fantāzijas, tā ka ne viens, ne otrs elements ne-

ņem pārsvaru, kur pa lielākai daļai pastāv daudzu citu rakstnieku

traģika.

Raiņa fantāzija ir vairāk konstruktīvas dabas, tā pastāv vairāk

pašu elementu atrašanā un to sastāvdaļu dažādā kombinēšanā nekā

viņu iztēlošanā, un tā, man šķiet, ir viņa dziļākā ģenialitāte. Ar to

arī izskaidrojama viņa iniciatora daba, bet līdz ar to kūtrība sīvā

strādāšanā. Tāds bij arī Ņūtons.
Pēc manām domām, lirika nav tā forma, kur spētu ietilpt viss

Raiņa lielais apdāvinājums, tāpat kā liela armija nevar operēt kādā

šaurā ielejā, kaut gan arī lirikai ir savas platības. Visīstākā forma

priekš Raiņa talanta ir drāma, kura prasa ļoti daudz prāta un kon-

strukcijas, un fantāzijas. Ja to vēl savieno ar liriku, tad ir iespējams
mākslā sasniegt augstāko pakāpienu. Kad Rainis vēl atradās ceļa

jūtīs, viņš domāja pāriet uz romānu, es viņu no tā atrunāju, jo ro-

mānu rakstītājs nekad nebūs labs dramatiķis un otrādi — viena

tehnika otru gluži izslēdz un katra taču prasa visu cilvēku.

Rainis pēc saviem sociāliem pasaules uzskatiem ir optimists, kaut

gan daži dzejoļi izskan drūmi, bet tie attiecas tikai uz pārejošiem
brīžiem, kopā ņemot, viņš nešaubīgi tic nākotnei. Attiecoties uz savu

personu, Rainis ir dziļākais pesimists. Bieži vien viņš domā savu dar-

bību galīgi likvidēt, kaut gan viņam pusrakstīti kādi četri pieci dze-

joļu krājumi un sižeti kādām divdesmit drāmām, kuras mani kā liet-

pratēju apbur ar savu oriģinalitāti un skaistumu. Te jānāk sevišķam

spēkam palīgā, kas viņu atkal un atkal suģestīvi pārliecinātu, ka ir

vērts dzīvot un strādāt. Viņa paša moto man vienmēr licies raksturī-

gākais — aukstā dvēsele, lepnā dvēsele, bez mērķa, bez zvaigznes,
bez vēlējuma.

Uz kādas amnestijas pamata laiks trimdā tika drusku saīsināts,

un mēs varējām atgriezties dzimtenē 1903. gadā, tas ir, pēc septi-

ņiem gadiem, ja šo gadu skaitu negribētu apstrīdēt, atvelkot nost

laiku, kas pavadīts cietuma mūros Liepājā un Rīgā, ko arī varētu dēvēt

par dzimtenes mātes klēpi. Tad divas vasaras pavadītas dzimtenē
—

1904. un 1905. gadā —, pilnas uztraukuma un mutuļojošas dzīvības,

kuras noslēdzās ar 1905. gada revolūciju — un atkal baismu nakts.

Ar pūlēm mums tikai izdevās 1905. g. decembra 26. dienā izbēgt no

tvērējiem, kuri mūs bij ielenkuši. Bez līdzekļiem bij jādodas svešumā.

Dzimtene — ko šis vārds nozīmē tam, kas no viņas četrpadsmit

gadu prom bijis! Un ne četrpadsmit vien, ar īsu, ļoti īsu starpbrīdi
veselus divdesmit trīs gadus! Divdesmit trīs gadus būt atgrieztam
nost no savas dzīvības saknes, būt svešniecībā, trimdniecībā, bez iz-

redzes, bez cerības uz atgriešanos! Veselas paaudzes pa šo laiku noiet

no dzīves skatuves un jaunās uznāk viņu vietā, un kaut kur tālā

malā emigranta kaps var iegrimt un pazust svešās smiltīs.
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— Nekad vairs tevis neredzēt,

Mans miļais lauks
..,

Ja arī toreiz netika izpildīts pats bargākais spriedums, uz kuru

Rainis sākumā bij apsūdzēts, tad tomēr sekoja gari gadi gan cietu-

mos, gan trimdā tālos ziemeļos, kas lauza zaļo jaunību, spēku un

veselību.

Beigās nonācām Cīriliē. Tur jau atradām priekšā dažus emigran-
tus; vēlāk pienāca vēl citi klāt, tā ka visu skaits kopā bij pāri div-

simtam.

Tika noturētas sēdes un sapulces. Rainis gribēja šo reto gadījumu,
kurš apvienoja tik lielu biedru skaitu, izlietot kādam lielam, kopējam
darbam — savākt materiālus priekš latviešu revolūcijas vēstures. Sa-

pulcētie bija visi organizēti biedri un pa lielākai daļai darbojušies
vadošās lomās. Viņu piedzīvojumi varēja dot spilgtāku materiālu nekā

laikrakstu ziņas, un šāds darbs būtu bijis ne tikvien mūsu revolūci-

jas, bet reizē arī mūsu kultūras vēsture. Mums gribēja uzdot redak-

ciju un savākto materiālu apstrādāšanu. Bet diemžēl tā nacionālā

sajūta, ka tautai un viņas kultūrai vajag savas vēstures, savu tra-

dīciju, uz ko tā varētu dibināties, mums toreiz vēl trūka, biedri iztu-

rējās šinī lietā pārāk inerti, nedaudzi biedri gan uzrakstīja savus pie-

dzīvojumus, bet citi negribēja pūlēties.

Beigās pienāca ziņa, ka biedrs Jansons-Brauns tādu vēsturi jau
rakstot un tādēļ arī visi materiāli viņam piesūtāmi. Mūsu ierosinā-

jums tika galīgi izbeigts. Protams, tad darbs tika atstāts viņam.

Kā zināms, pēc desmit gadiem Braunu aizsniedza traģiskais likte-

nis, un vēstures darbu viņš nebija pabeidzis un tikai sarakstījis ne-

lielu brošūru.

Mums ar nožēlošanu jānoskatās, ka baltieši-vācieši par mūsu re-

volūciju ir sarakstījuši vēsturi no sava stāvokļa un mums pašiem tā-

das nav. Mēs mierīgi atļaujam, ka mūsu varoņu darbus apspriež

viņu pašu mocītāji un tos sakropļotā un izķēmotā veidā nostāda lie-

lās, vēsturiskās tiesas priekšā. Mēs šo darbu esam vēl parādā mūsu

kritušiem varoņiem! Mēs šo esam parādā nākošām paaudzēm! Un —

galvenais —
mēs to esam parādā tā laika sajūsmai pašai, kā avotam,

no kura mēs vienmēr varam jaunu spēku smelties!

To vēstures darbu izvedīs gala tagad mūsu vēstures pētīšanas
biedrība.

Kad mūsu nodoms toreiz neiznāca, pie kura ar tādu sajūsmību bi-

jām gājuši, mēs arī paši jutāmies lieki un nekas mūs Cīrihē vairs ne-

varēja saistīt. Se, tirdznieciskā pilsētā, arī dzīve bij dārgāka nekā ci-

tur Šveicē, un mūsu mazie līdzekļi jau gāja uz beigām. Padomājām,
kur varētu iztikt lētāki un kur būtu labāks klimats mūsu sagrautai

veselībai, un uz labu laimi devāmies uz Lugānu, pie Itālijas robežas.
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Arī vēl kāds cits iemesls mūs spieda Clrihi atstāt, tas bija pases

jautājums. Vietējā policijā bija vai nu ar pasi jāpierakstās, vai jāieliek

zalogs, vai ari jādabūn no vietējiem ļaudīm galvotāji, un mums nu

visa tā nebija. Rīgu atstājot, gan bijām griezušies dēļ pases pie kāda

biedra, kas citiem pases apgādāja, bet priekš mums viņam tādas ne-

bij pie rokas. Rainim gan tas iedeva kādu vietēju pagasta pasi uz

divdesmit gadu veca jaunekļa vārda, bet ar to nebij nekas iesākams,

un man nebij gluži nekādu apliecību.

Lugāna turpretim ir zvejnieku pilsēta, kur ar pierakstīšanām un

apliecībām netirda un kur ilgāku laiku var dzīvot gluži svabadi, —

un tā priekš mums bij īstā vieta.

Kad bijām atraduši no pilsētas kādus divus kilometrus atstatu

zemnieku mājā mazu, klusu istabiņu, mēs pirmoreiz varējām atlaist

notirpušos locekļus un domāt pie atpūtas, kaut gan diemžēl tā arī te

tik ātri nebija panākama. Miers tomēr še bij lielāks, nekā līdz šim

bijām baudījuši.

Jāpiezīmē vēl, ka jau Cīrihē bij sākušas mums sekot tādas uzkrī-

tošas personas, kuras vēlāk izrādījās par spiegiem. Tie no dzimtenes

bij izsūtīti slēpu sekot politiskajiem bēgļiem. Cara kalpi centās ar visu

varu politiskos nostādīt par vienkāršiem krimināļiem, lai tādā veidā

panāktu viņu izdošanu un lai varētu tos nodot administrācijas ro-

kās. Bija pat tikušas izsolītas godalgas par galvām.

Kā zināms, «Dūna-Zeitung» veda pret Raini sevišķu aģitāciju, lai

to nostādītu kā kriminālistu; viņiem neviens neizlikās tik bīstams kā

šis «ideju nesējs» un «fanātiķis», un «visas revolūcijas sakne», kuru

tie jau garā sev tēloja kā «ein toter L6we». Kad nu šis nodoms ne-

izdevās, tad tie ķērās pie cita līdzekļa: tie izsolīja par «beigtās lau-

vas» ādu jeb par Raiņa galvu desmittūkstoš rubļu «godalgas», kas

pēc toreizējā naudas kursa bij ļoti augsta summa. Rainis pats savā

mūžā gan nekad nebūs tik augstu godalgu dabūjis.
Ka par tādu algu radās sacensība, var iedomāties. Dzimtenē pār-

braucot, mums par to no dažām pusēm tika aizrādīts, ka galvenais

rīkotājs šinī lietā bijis slepenpolicists, kurš revolucionāru ķeršanas
laikā pazīstams ar saviem nopelniem. Drīz vien pēc mūsu ierašanās

Lugānā mums nācās iepazīties ar šādiem algas meklētājiem, no ku-

riem daži periodiski uzklīda un daži bija pat apmetušies mūsu tu-

vumā uz dzīvi. Nostāsts, kādā veidā tie mums mēģināja tuvoties un

mūs savos tīklos ievilkt, pieder pie mūsu Lugānas dzīves sīkāka ap-

raksta. Tikai to ar sirds atvieglojumu varu minēt, ka starp viņiem

nebij neviena latvieša, tie bij vācieši un žīdi, un starp tiem figurēja
arī kāds «fons».

Nevar sacīt, ka šāda tipa ļaudis būtu sevišķi veikli un atjautīgi,
viņi rīkojās ar diezgan elementāriem paņēmieniem, un kaut cik inteli-

ģents cilvēks viņus -drīz vien var izmanīt cauri. Sevišķi mani kā sie-
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vitti viņi bij ietaksējuši zemāk un mēģināja caur mani Rainim tikt

klāt. Diezgan nomocoša bija viņu uzbāzība, kura ilga gandrīz līdz

1912. gadam un piederēja pie tumšajām krāsām, kuras apēnoja Lu-

gānas citādi tik maigo ainu.

Vēl daudz drūmākas krāsas un ēnas satumsa priekš mūsu acīm,

kad sāka nākt no dzimtenes laikraksti un atrotināja garo, šaušalaino

asins ainu, pilnu ar spīdzināšanām kā senos vidus laikos. Bij jāredz,
kā krīt par upuriem mūsu labākie dēli un meitas, kuri mūsu brīvās,

patstāvīgās dzimtenes ideālu ar svētu sajūsmu bij pirmie nesuši savā

sirdī.

Lai atminam, ka iedomas par brīvo, neatkarīgo Latviju vien jau
tika toreiz uzskatītas par vislielāko noziegumu, par valsts nodevību

un separātismu.

RAIŅA PĒDĒJĀ VASARA

(7. Raiņa nāves dienas atcerei.)

Tik saldi un tik smagi rakstīt par šo pēdējo vasaru. Mēs aizgājām
abi ar Raini un veco Anniņu dzīvot jūrmalā maijā, kad viņš tikko

bij pārbraucis no Palestīnas un Ēģiptes ceļojuma un pāra nedēļu

mājās atpūties.

Rainis bija tik spirgts un svaigs un stāstīja man daudz par saviem

ceļojuma pārdzīvojumiem, un bij arī atzīmējis daudz materiālu priekš
kāda plašāka raksta. Sajūsmināts viņš bij sevišķi par Kairas brīnum-

dārziem. Viņa pavadoņi tam jautājuši: «Raini, vai ir skaisti dzīvot

virs zemes?» — viņš atbildējis: «Jā, ir gan skaisti!»

Tie laikam pirmie vārdi, kur Rainis atzinās, ka dzīvot tomēr ir

labi, citādi viņš bij, attiecoties uz sevi vien, dziļš pesimists, un, kad

tam jautāja, vai vēlreiz viņš gribētu dzīvot, viņš ar šausmām atbildēja:

«Nē, neparko es otrreiz vairs negribētu pārdzīvot, ko esmu piedzīvo-
jis.» Bet liktenīgais vārds bij kritis. Rainis, tāpat kā Fausts, bij
izteicies:

«Werd' ich zum Augenblicke sagen:

«Verweile doch, dv bist so schon!»

Dann konnt ich mich m Fesseln schlagen,
Dann will ich gern zu Grunde geh'n.»

Un tad arī lēmums notika. Tā gan nebij tik spēcīga, dēmoniska

vara kā Mefistofels, kas paveicināja Raiņa galu, bet daudz sīkāka,

ikdienišķāka, bet par to lai runā Raiņa atstātie dokumenti paši, kuri

vēlāk tiks publicēti un tagad ir nodoti kādas personas glabāšanā.

īsi sakot, drūmais mākonis, kas apdraudēja Raiņa dzīvību, sa-
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grauzdams viņa organismu, bij tāļi atvilcies uz dienvidiem — un

Rainis jutās tik spirgts un laimīgs kā senās, mīļās dienās. Bieži mēs

apstaigājām visas vietiņas, kur senāk bijām iepazinušies, kur vēlāk

viņš pats bij uzcēlis vasarnīcu, un Rainis tik skaļi smējās, kā sen

vairs nebij dzirdēts. Man bij glīti jāģērbjas, ko viņš ļoti mīlēja un

ko es, aizņemta no māju darbiem un aiz dažādiem sarūgtinājumiem,

biju gluži atmetusi. Sevišķi viņš mīlēja gaišzilu krāsu, un tad es arī

tādu kleitu sev pasūtīju. Ari daudz skaistu rotas lietu viņš man bij
no ārzemēm pārvedis, ko senāk nemēdza darīt. Viņa pavadoņi man

saka, ka viņš ik dienas par mani runājis, arī Birutu Skujenieci viņš

allaž pieminējis, kura mums abiem bij ļoti mīļa.
Priekš pusdienas viņš mēdza ar mani kopā pārdomāt plānus jau-

niem darbiem, sevišķi daudz runājām par «Vitautu», kuru viņš, no pro-

fesora Voltera pamudināts, gribēja sarakstīt uz leišu Vitauta svētkiem.

Viņā atkal bij atmodies dzīves prieks un dziņa uz jauniem darbiem.

Tad nāca pusdiena, kuru Anniņa bij vienkārši un garšīgi pagata-

vojusi, un Rainis ēda ar labu apetīti. Pēc pusdienas viņš nolikās gulēt

un vēlāk pa vakaru gāja tālu uz jūrmalu staigāt. No rītiem viņš ar-

vien agri cēlās un gāja jūrmalā mazgāties.

Viss gāja savu normālu gaitu, un visi, kas Raini bija redzējuši,

apbrīnoja viņa elastīgo gaitu un priecājās, ka viņš tik spirgts un

atjaunojies.

Bet tam nebij ilgi tā būt: nāca jūlija beigas, un Rainis sāka palikt

nervozs. Allaž viņš mudināja uz mūsu abu projām braukšanu no Lat-

vijas. Jāsaka, ka viņš jau agrāk bij uz to mudinājis, bet es lāgā

nesapratu, ka tā bij īstenībā bēgšana no likteņa, no kura tomēr nav

iespējams izbēgt.
No paša sākuma ārzemēs, kad mums nāca uzaicinājums braukt

mājās, es biju tam pretim, it kā ļaunu paredzēdama, bet tagad es at-

runājos, ka nu reiz mājās esam un ka te mūs visas saites sien, —

kādēļ nu uzreiz visu mest un bēgt it kā trimdā.

Es teicu, ka dzimtene ir mūsu māte, kaut arī viņa vēl ir nepilnīga

un arī dažreiz barga un netaisna pret mums, bet tomēr tā ir mīļa un

visi viņas dēli un meitas — bērni. Laiks visu grozīs, laiks visam ies

pāri, un naida vietā nāks mīla. Arī naidnieki visi mūs mīlēs. Sī lielā

mīlas ticība arī bij tā, kura vēl sildīja Raiņa sirdi nāves salā.

Bet visas lielas atziņas jāizpērk ar sirds asinīm, un, kas aiz Izīdas

plīvura grib skatīties, tam jāmirst.
Dzīve un atziņa izslēdzas, to Rainis sajuta tikai pēdējas dienās.

Jau jūlija pēdējās dienās un augusta sākumā Rainis līdz ar nervo-

zitāti fiziski sāka pārvērsties. Gaita tapa gurdenāka, viņš bieži gan

brauca uz Rīgu, bet ikreiz pārbrauca kā salauzts, un acis tam savādi

spīdēja, kā drudzī. Arī Anniņai tas sāka krist acīs, un viņš pats

bieži viņai jautājis: «Vai jūs arī piekūstat tā, kad uzkāpjat pa tre-
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pērn?» To pašu jautājumu viņš ari man lika priekšā. Bet es jau no

agras jaunības ātri piekustu un ātri atpūšos. Mana sirds arvien bijusi
vājāka par Raiņa sirdi.

Liktenīgais mākonis bij atgriezies, un Rainis atkal sāka runāt par

bēgšanu no šejienes uz ārzemēm. Tagad arī es piekritu, jo redzēju,
kā viņš man acu priekšā pārvēršas. Kaut kas darīja uz viņa vājo or-

ganismu graujošu iespaidu. Anniņa viņu bija arī redzējusi vienatnē

raudam.

Par darbiem un darba plāniem vairs nebij runas, viņš sacīja allaž:

«Ko vērts dzīvot, kad nevar vairs strādāt!» Es to noturēju par pār-

ejošu parādību un mierināju, lai vien atpūšas, gan jau atkal atgrie-
zīsies darbs un darba prieks, bet diemžēl ar Raiņa paša vārdiem

jāsaka:
«Un neatkāpjas no papēžiem nakts ...»
Divas skaistas dienas vēl paspīdēja, kad Rainis apmeklēja Durbi.

Pirmo reizi viens pats un otrreiz kopā ar mani. Tur viņš rotaļājās ar

bērniem un jutās līksms, kad mazie viņu apstāja kā sīkas atvasītes

lielu koku. Vispār viņš bija liels bērnu draugs un jutās pēdējo vidū

pats kā bērns.

Bija viņam arī daudzi krustdēli un krustmeitas, kuras saucas gan

viņa paša, gan viņa lugu varoņu vārdos. Pirmais bij Rainis Dambe-

kalns, kurš tagad tik liels izstīdzējis, ka viņš savai jaunajai, daiļajai
mātei blakām izskatās kā vecākais brālis. Ik Ziemassvētkus viņš

Rainim atnes groziņu ar maijziedītēm, un Rainis par to sevišķi prie-

cājas.
Bet šī satiksme ar jaunību un vispēdējā Durbē bij it kā dzīves un

prieka noslēgums.
Pēc šīs pēdējās reizes viņš metās skumjāks un skumjāks un sāka

arī sūdzēties par sāpēm kājās. Es domāju, ka varžacis vainīgas, un

apgādāju viņam labas zāles. Bet viņš tās nelietoja un teica, ka tas

esot pavisam kas cits.

Tā vēl pagāja kādas dienas. īrnieki sāka aizvadāties, sāka pūst
rudens vēji, un metās auksts. Es mudināju uz pārbraukšanu Rīgā, bet

viņš atrunāja, ka te labāks gaiss un tagad būšot liels klusums un

atspīdēšot vēl saulīte.

Atspīdēja gan vēl saulīte, bet tā jau bij veļu saule. 3. septembrī
Rainis bij vēl aizbraucis uz Rīgu un saticies arī ar Lindiņu. Abiem

bij bijuši lieli projekti par kāda jauna žurnāla izdošanu, kuram Rainis

licis mani priekšā par redaktrisi. Atkal dzīvības liesmiņa viņā uzplī-

voja, un 4. septembra rītā viņš jau sāka sakārtot savus rakstus.

lepriekš man vēl bij uzdots steidzīgi uzrakstīt kādu rakstu par

1905. gadu priekš Kultūras Balss Progresa kalendāra. Es domāju, ka

to drīzumā paveikšu, tikai jūrmalā es nespēju strādāt, tādēļ ka auk-

stumā es vispār nevaru strādāt. Bija noruna, ka es uz kādām stundām
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aizbraukšu uz Rīgu un ik rītus atbraukšu atpakaļ, jo autobuss jau

gāja vēl ik pusstundas.
4. septembra rītā bij jauka saulīte, un es vēl mudināju Raini uz

pastaigāšanos līdz mājiņai Mellužos, uz kurieni bij allaž mūsu svēt-

ceļojums, bet viņš atrunājās, ka ļoti sāpot kāja un ka viņš gribot

pirms savus darbus sakārtot. Lai es ejot vien viena pati un atnesot

viņam no turienes puķītes.

Gāju arī viena pati. Tas no Majoriem labs gabals. Saulīte, kā jau
teicu, bij ļoti jauka, un es nebūt nebiju piekususi, bet pusceļā mani

sagrāba savāda, baiga nojauta. Es gāju no jūras augšā uz Dubultu

piestātni un, tikko pienāca vilciens, braucu atpakaļ.
Pa tam bija noticis likteņa trieciens.

Anniņa man vārtos naca pretim un nobalusi teica:

«Vai, kundzīt, mums mājā notika nelaime...»

«Kas, ko?»

«Kungs nokrita.»

Nesakarīgi viņa man stāstīja, ka kungs cēlis smagu grāmatu at-

vilktni un abi kopā viņi to pārnesuši uz otru māju, kur īrnieki izvā-

kušies. Kad esot uznesuši kasti pa trepēm un nolikuši uz grīdu, kungs
uzreiz nokritis bez dzīvības. Viņa to pievilkusi pie sienas un atstutē-

jusi sēdus. Tad saukusi palīgā kaimiņu ļaudis. Pēc kādām divdesmit

minūtēm tie viņu atdzīvinājuši: kratījuši aiz pleciem un devuši cukura

ūdeni. Tad viņš atvēris acis un neviena nepazinis un arī neatcerējies,
kas ar viņu noticis; tikai vēlāk sācis prasīt, kas īsti bijis.

Es uzskrēju pa trepēm, bet Rainis smaidīdams mani mierināja un

teica: «Tu jau zini, ka Anniņa ir dramatiska un visu iztēlo lielāku,

nekā patiesi ir, man nekas nekait.»

Es tomēr nelikos mierā un zvanīju ārstam. Tas bija Livšics, ar

kuru viņš bij kopā braucis.

Ārsts tūdaļ atbrauca un, izmeklējis Raiņa sirdi un pulsu, teica, ka

nekas sevišķs neesot, tie esot asinsvadu krampji, kādi mēdzot uznākt,

viņš par vēlu mazgājies jūrā vai arī cits kāds iemesls bijis, varbūt

smagās kastes celšana. Viņam bij izdevība bijusi agrāk Raini satikt,

un viņš jau tad bij nobrīnījies, ka Raiņa organisms, kas citādi tik

stiprs, tā bij novājināts, un bija arī viņu brīdinājis no visādām pār-
mērībām.

Viņš ieteica, lai Rainis astoņas dienas noguļot, tad vēl viss būšot

labi.

Atnāca arī vēl cits ārsts, kas teica to pašu, un mēs abi apmieri-

nājāmies.
Kādas dienas trīs Rainis arī mierīgi nogulēja, bet tad viņa pacie-

tība beidzās. Viņš cēlās no gultas un sāka staigāt, tikai vienīgi sū-

dzējās, ka elpa smagi ejot. Es izmeklējos pēc ārstiem jūrmalā, bet tie

visi bija jau pārbraukuši uz Rīgu. Arī pēdējie mūsu īrnieki bija jau
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aizvākušies. Vasarnīcā palikām tikai Rainis, Anniņa un vēl kāda dzī-

vībiņa: mazs kaķītis, ko Rainis bij badā novārgušu krūmiņā atradis un

sev uz krūtīm guldināja un baroja. Mēs abi ļoti mīlējām kaķus, jo tie

ir visu dzejnieku draugi un pie senajiem ēģiptiešiem tie bij saules

dieva Horusa (Mora) iemiesojums.

Pa naktīm es braucu uz Rīgu pārgulēt un pa dienām braucu pie

Raiņa atpakaļ. Nekas sevišķs nenotika, un Rainis domāja drīz pār-

braukt uz Rīgu. Sestdien, 7. septembrī, es atbraucu, kā parasti, uz

Rīgu strādāt, bet biju saaukstējusies, un darbi arī, nezinu, kādēļ, ne-

maz neveicās.

Pāra dienas paliku Rīgā. Rainis bij atsūtījis man pakaļ Anniņu,

baidīdamies, ka es varbūt saslimusi. Es teicu, ka nav nekas nopietns
un ka rītu agri nobraukšu atkal turpu.

Otrdienas rītu, 10. septembrī, es steidzos pie viņa. Ar atplestām
rokām viņš jau māja man pretim pie loga, un es devos pretim augša

ar sveicienu «Ave, sol!». Viņš bij tik mīļš un priecīgs, it kā mēs veselu

mūžu nebūtu redzējušies.
Paēduši labi brokastis, kur Rainis izrādīja vairāk apetīti nekā es,

mēs abi gājām jaukā saulītē gar jūrmalu staigāt. Es vēl apskatīju

smiltīs pēdas un sacīju: «Kas pa mūsu pēdām nākošu vasaru staigās?»

Runājām arī par mūsu darbiem, bet Rainis runāja tik skaidri un pa-

celtā balsī un bij tik runīgs, ka es tīri nobrīnējos.

Viņš gribēja iet vēl tālāk, bet es jutos piekususi un mudināju

griezties atpakaļ. Kāpdams pa kāpām augšā, Rainis tik viegli un ātri

uzskrēja, ka es teicu:

«Lūk, tu, slimais, skrej tik aši, ka es, veselā, nespēju tevi panākt.»

Es braucu atkal atpakaļ uz Rīgu un trešdienas rītu atgriezos pie

viņa jūrmalā. Gājām atkal staigāt, bet šoreiz bija sacēlusies vētra un

lietus lija ar tādām šaltīm, ka es ieteicu tūdaļ griezties atpakaļ, lai

viņš nesasaldētos. Šoreiz, 11. septembrī, bija viņa dzimuma diena, un

viņš bij ļoti skumjš, ka neviens viņu nebij atminējis, tikai kāda lie-

pājniece bij atsūtījusi skaistu kartiņu ar glezniņu «Pēdējie akordi».

Es teicu, ka vakar bij atnākusi Priedkalna kundze Rīgā ar lielu

rožu pušķi, domādama, ka viņš būtu pārbraucis, viņa pat nebij zinā-

jusi, ka viņš slims.

Savādi bij, ka, Priedkalna kundzei ar rozēm pie manis ienākot, es

viņai sacīju pantiņus, kas man skanēja ausīs. Tie bij Verharna:

«Madame, mon ange,

Que tenq vous ā lamam

Cc sort les roqes

Dc ton tombeau.»

Nejauka sajūta, es nodrebēju, — bet mēģināju ātri no tās atsvabinā-

ties, īstenība par tādām lietām tikai zobojas. Es arī nedēju iepriekš
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biju redzējusi kādu suģestīvu sapni, kuru Rainim atstāstīju. Bij sa-

gruvuši kāda liela māja ar augstu torni, bet mēs abi no drupām izkļu-

vam laukā, un viņš papriekšu un es nopakaļ gājām skaistā saules

dienā pa zaļu laukumu, kur veda grantēta aleja ar jaunajiem bērzi-

ņiem un pašā galā paceļas uzkalniņš ar slaidām priedēm.
Rainis teica: .«Tas ir nozīmīgs sapnis — vai nu uz jaunu dzīvi,

vai nāvi.»

Vel daži sīkumi būtu atstāstāmi, kuri ieder mistikā, bet ne reālā

dzīvē, kura taču visu zin labāk un gudrāk.
Ceturtdienas rītā jeb Raiņa nāves diena es atkal devos pie Raiņa,

bet šoreiz man likās tik savādi, ka viņš man nemāj pie loga pretim.

Anniņa man nāca pretim un teica, ka kungs atkal naktī bijis
slims, ļoti salis sānos, viņa tam likusi karstas pudeles apkārt, bet viņš
no siltuma neko nemanījis.

Es atradu viņu gultā un ieraudzīju, ka tam ļoti sakaisusi gluži
sarkana galva. Pagalvis bija ļoti zems, un es tam gribēju to palikt

augstāk, jo citādi viņš arvien gulēja uz ļoti augsta pagalvja. Runāju,

ka būtu labāk pārbraukt uz Rīgu, jo tur visi dakteri pie rokas. Bet

viņš nepiekrita un teica, ka esot tikai saaukstējies; vakar ap pieciem

pēc pusdienas, kad atspīdējusi saulīte, viņš atkal gājis turpat, kur mēs

dienu iepriekš bijām gājuši, uz Bulduru pusi, bet ceļā viņš piekusis

un apsēdies uz soliņa. Esot bijis tā kā piemidzis un, kad pamodies,
atradis lietussargu zemē un cepuri no galvas nokritušu.

Viņš domāja, ka tas nejauši noticis, jo saulītē viņš dažreiz mēdzot

piemigt un arī cepuri noņemt. Viss tas ildzis kādu pāra stundu. Bet

Anniņa jau bažījusies, kur kungs tik ilgi paliek, un allaž gājusi ska-

tīties. Beidzot viņš arī no citiem redzēts pie žoga stāvam un it kā

uz ko gaidām. Bet, kad nevarējis sagaidīt, tad gluži pārsalis un pār-

nācis mājās, un bijis tik sapīcis, ka nevarējis ne vārda parunāt un ar

koku tik piedauzījis pie durvīm.

Anniņa viņu tūdaļ likusi gultā un uzvārījusi karstu aveņu tēju,
bet neko nelīdzējis, un arī nakts pagājusi bez miega un ar aukstu-

miem. Ko rīta viņš apvilcis vilnaino kreklu, ko es jau sen viņam biju

atvedusi, un es viņu tik savārgušu vairs nemaz neatradu. Viņš do-

māja, ka iemesls varēja būt arī augļi, ko vakarā vēlu ēdis, jo es

braukdama viņam tos arvien atvedu. Izmērojām temperatūru, un vai-

rāk nebij kā trīsdesmit septiņi grādi. Ņēmām abi lietu viegli; es stei-

dzos aizbraukt uz Rīgu, mans nodoms bij sazināties ar Livšicu un

vēlāk ar Dr. Nīmani, kas viņu jau bij glābis pirms pieciem. Domāju, ka

krīze atkal pāries un ka visādā ziņā viņu vedīšu uz Rīgu. Livšics tū-

daļ bij devies turpu. Es gribēju mazu drusciņ atpūsties un tad otrreiz

braukt uz jūrmalu kopā ar Nīmani. Bet, tikko biju nolikusies uz des-

mit minūtēm, es iekritu tādā letarģiskā miegā, kādā savu mūžu ne-

esmu gulējusi, jo es pa dienu nekad neiemiegu. Atmostos — pulk-
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savu viru, un saku, ka tas aizbraucis pie Raiņa. Viņa atbild, ka to

zinot, bet ar Raini stāvot ne visai labi. Man jau sāk bailes kratīt. Es

gribu doties tūdaļ turp, bet viņa mani aiztur, lai desmit minūtes pa-

gaidot, tad Livšics zvanīšot, kā Rainis jūtoties. No desmit minūtēm

iznāk divdesmit, un es vairs nevaru izturēt un saģērbusies traucos pa

durvīm ārā.

Te, uz paša sliekšņa, uzdūros uz Dr. P. Kalniņu. Tanī brīdī kā

griezīgs zobens man izgāja caur sirdi, bet gluži mehāniski es sacīju:
«Rainis ir miris.»

Klusi pamāja Dr. P. Kalniņš ar galvu un teica: «Brauksim turpu.»
Tālākais gaitas norisinājums pieder tiem, kas viņa miršanas brīdī

bijuši klāt: vecajai Anniņai un Dr. Livšicam. Ko es pārdzīvoju, ir

nodaļa par sevi.
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III

ATMIŅAS

JAUNĀ STRĀVA

(Atskats uz trīsdesmit gadiem)

Jaunā strāva! Kā atmiņa tagad šis vārds atlido iz tālas pagātnesl
Trīsdesmit gadi, vesels cilvēka mūžs, ir pagājuši, kopš šis vārds pirmo
reizi ieskanējās kā augšāmcelšanās zvans un savijņoja visu sabiedrī-

bas līmeni.

Sās skaņas tomēr ir tik plašas un plūstošas, ka viņas ne toreiz, ne

arī vēl tagad nav ietveramas noteiktās ciešās formās, tā ka visi zem

viņa saprastu vienu un to pašu vēsturisku jēdzienu, kā daudzas citas

noslēgtas laika kustības, kuras savu lomu izpildījušas un nogājušas no

vēstures skatuves, piemēram, franču revolūcija, kurai ir tik noteikta

vēsturiska forma, ka neviens to tagad nevarēs iztulkot pēc savas sub-

jektīvas gribas.

Jaunā strāva! Gandrīz katrs vēl tagad sapratīs zem šī vārda ko

citu; tas modina tik daudz domu, tik daudz jūtu un reizē arī dod

telpu, kas visas šīs domas un jūtas aptver.

Progresisti viņu sapratīs citādi un pretenieki, konservatīvie, atkal

citādi. Bet vienā rezultātā viņi tomēr vienosies — nav noliedzams,
ka tāds laiks, tāda jaunā strāva pavisam ir bijuse un ka tā gan

ārdošā, gan uzce|ošā nozīmē dziļi saknes laiduse tekošās laika smiltīs.

Jā! Par izbrīnīšanos man vēl jāsaka, ka jaunā strāva nav ne tik-

vien kā bijuse, bet viņa vēl ir un viņa vēl būs un ka viņa vienmēr pa

zināmiem laika griežiem pārstaigā sabiedrību kā mūžīgi jaunais, teik-

smainais Chidrs.

Bet, kur tā bij, kur tā ir un kur tā būs, uz to lai mans sekošais

mēģinājums dod atbildi.

Jaunā strāva ar savu izteiksmes orgānu «Dienas Lapu» mums ar

pilnu tiesību jāieskata par modernās kultūras sākumu tādēļ, ka tā

mūsu tautu veda sakarā ar Eiropas kultūru, ierindoja to kā locekli

vispasaules attīstības organismā, un tā darīja viņu kā pilntiesīgu līdz-
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darboni ar ārpuses tautām kopā censties pēc cilvēces lielajiem mēr-

ķiem, kuri ne atsevišķi katrai tautai par sevi, bet visām kopēji sasnie-

dzami.

No šī viedok|a, no šīs robežvietas izejot, mums jāmet skats atpa-
kaļ un jālūkojas, kāda bij vecā, lokālā kultūra vai vismaz viņas so-

ciālais un ētiskais stāvoklis.

Un, galvenais, mums jāizmeklē, vai šī pirmkultūra savā šaurā ap-

lokā un savos primitīvos elementos bij izpildījuse savu vēsturisko uz-

devumu. Vai viņa bij sasnieguse tādu attīstības gatavību, tā sakot,

savu klasisko noslēgumu tā, ka varēja mierīgi dot vietu jaunai kul-

tūrai?

Dabiska gaita ir, ka viena kultūras forma dod vietu otrai, savai

pēcnācējai, bet viņai jābūt tik gatavai, ka viņa tai dod vietu kā ru-

dens auglis pavasara ziedam, dīgļus un sēkliņas jau sevī saturēdams.

Mēs nevainosim arī nevienu epohu par viņas kultūras šaurumu un

konservatīvismu, bet prasīsim tikai visnepieciešamāko laika pienā-

kumu: vai viņa to pašu, ko bij atzinuse par labu un derīgu, arī izpil-

dīja līdz pēdējai konsekvencei kā sagatavotu darbu priekš tālāk strā-

dāšanas, lai pāreja uz jaunu laiku būtu plūstoša un harmoniska un

nevis sastinguma mūris, pie kura ar graušanu un ārdīšanu jāstājas
klāt, lai jaunais laiks atgūtu gaisu un elpu.

Tāda kultūras gatavības iezīme ir viņas izplatījums, cik tāli un cik

plaši tā tautā saknes laiduse. Kādas šķiras bijušas šīs kultūras nesē-

jas? Vai vairākums bijis tautas plašākās masas, demokrātijā, īsi sakot,

vai tā ir bijuse demokrātiska kultūra?

Te mēs redzam, ka vecā paaudze iedomājās latvju kultūru tikai kā

zemnieku kultūru, bez sakara ar Eiropas kultūru, bez sakara ar jaunlaika

sabiedriskiem un ekonomiskiem apstākļiem. Šie naivie uzskati valdīja

Joti ilgi, un pat jaunākā laikā vecajo presē rakstīja, ka mums nekādas

Eiropas kultūras nav vajadzīgs, ka tie, kas to ienesuši, mūsu tautu

iegrūduši postā. Latvieši varot iztikt vieni paši. bez sakara ar citu

pasauli.
Šī zemnieciskās kultūras ideoloģija bij kopā saņemta pazīstamajā

«savs kaktiņš, savs zemes stūrītis», šis kaktiņš, šis zemes stūrītis

iesākās no tēvu pirtīm un dūmu rijām un stiepās līdz pat pelēko ba-

ronu glaunajiem saloniem.

Bet šis tautiskais kaktiņš bij īpašnieka kaktiņš, šis patriarhāliskais

zemes stūrītis bij saimnieku zemes stūrītis. Kam tāda kaktiņa un stū-

rīša nebij, nu, ko par to lai saka, tas jau nemaz neskaitījās līdz, par

to nerunāja, kaut gan trīs ceturtdaļas bij tādu bezkaktnieku un bez-

stūrnieku.

Bet priekš tādiem bij ideālisms, kurš mācīja: esi taupīgs, esi go-

dīgs, strādā, lej sviedrus, var būt, ka arī tu kādreiz kādā pūravietiņā
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iedzīvosies, un, ja ne, — arī nebūs nekāda nelaime, beidzot taču visi

kļūs vienādi; tu varēsi sacīt:

«Tu, četriem zirgiem skriedams,

turp tiksi, kur es, iedams

ar savu spieķīti.»

Sis taupības un krietnības uzskats kā vienīgais dzīves glābiņš

iestiepās vēl dziļi iekšā pašos jaunākos laikos, priekš 1905. gada re-

volūcijas, kad mēs sen jau bijām iepazinušies ar ekonomisko apstākļu

varu, pret kuriem sadrūp visa cilvēka labā griba, viss ideālisms, visa

krietnība. Tad veco pilsoņu reprezentatīvākais priekšstāvs, Andrievs

Niedra, par šo uzskatu uzstājās «Pēterburgas Avīzēs» kādā polemikā

pret sociālismu, sevi pašu par piemēru ņemdams. «Lūk,» viņš sacīja,

«kas es biju, kad es ar kulīti un spieķīti izgāju no tēva mājām, un kas

es tagad esmu!»

Niedra un līdz ar viņu vesela rakstnieku rinda no vecās paaudzes
tēlo mums šo zemnieka tipu un zemnieka ideoloģiju, sākot ar Apsīšu

Jēkabu vai vēl agrāk līdz pat jaunākiem, kā Purapuķi, Poruku un

Blaumani.

Sā laikmeta un šīs ideoloģijas pazīstamie tipi tad arī bij rūķi un

celmu lauzēji, kuriem vēlāk tikai piebiedrojās censoņa tips bāla, studē-

joša jaunekļa personā.

Viktors Eglītis, šos laikus aplūkodams, gan izsakās, ka no iesēdētas

idilles tautu esot izkustinājuši laukā Kalniņš, Māters un, galvenākais,
Valdemārs un likuši pamatu sarežģītākai sabiedriskai dzīvei un šķi-

rām, lai caur cīņu iegūtu stāvokli starp citām tautām.

Bet, kā izrādījās, tad šie iekustinājumi tālākus apmērus netika pie-

ņēmuši. Valdemārs, kurš mudināja:

«Braucat, latvji, jūriņā,

Krājat naudu pūriņā,» —

panāca to, ka lika pamatu mūsu kapitālistiskām šķirām; viss garī-

gais tautas līmenis ar to vēl nepacēlās. Un kā lai tas būtu pacēlies,

kad neviens pēc tā neprasīja un zemnieciskā ideoloģija tam tikpat per-

soniski, kā sabiedriski bij novilkuse tik šauras robežas.

Visaugstākā gara pakāpe bij toreiz sevi justies par latvieti pretī

vācietībai, visstiprākā lozunga pie Trimpus galda uzsaukt: «Lai at-

dzīvo sentēvu tikums,» — un vietas, kur šis tikums atdzīvojās, bij

visvairāk ģimeņu svētki, dažādas godības, kāzas un kristības, jaunas

mājas iesvētīšanas un laukkopības, kur pretrunā ar taupību tika

krietni vien iemests uz tā paša pamata:

«Lai dzeram, lai dziedam» etc

Tātad, kā redzam, šis tikums bij tikai savstarpīgs ģimenes tikums,
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§0 vēlākie Trimpa galda vakari pie studentiem, korporeļiem taču arī

bija tik noslēgta rakstura, ka tie pie ģimenes piederēja.
Nekāda plašāka sabiedriska rakstura šim tikumam nebij, un nekur

tālāk viņš neizpaudās kā dažos goda mielastos un svētkos, sarīkotos

augstam žēlīgam ķeizaram par godu.

Raksturisks šinī ziņā ir Jelgavā ik gada svinētais 30. augusts kā

ķeizara vārda diena ar savām neaizmirstamām urjavām, jo Jelgava
tad bij augstākais centris priekš visas Kurzemes garīgās dzīves.

Rīga, latviešu garīgās un ekonomiskās dzīves vēlākā rezidence,

toreiz atradās vēl diezgan tālās attiecībās ar laukiem, un tikai pa ga-

riem laika posmiem sarīkotos dziedamos svētkos viņa izdarīja pirmos

mēģinājumus visu tautu apvienot un līdz ar to pamodināt garīgu dzīvi

uz laukiem, organizēdama lauku dziedātāju korus.

Sie retiem, svinīgiem gadījumiem sarīkotie lauku kori tad arī tā-

lāk izpaudās tā, ka tie palika dažās vietās par patstāvīgiem un pastā-

vīgiem koriem un kā savas nozares attīstīja zaļumballes.
Bet cik plašā mērā visa tauta varēja ņemt dalību pie šiem izrīko-

jumiem? Taču tikai tie, kam bij laika un vaļas, un braši zirgi federu

ratu priekšā.

Ko tad plašā, tumšā masa tad vispār zināja no visas Rīgas, Jel-

gavas un viņu urjavām un svētkiem!

No Rīgas ka tala vests pie viņiem izpaudās, ka tur dzīvo latviešu

advokāts, tiek dibinātas biedrības un izdots laikraksts.

Bet, ja pie plašajām masām un tālajiem lauku kaktiem no centriem

izstarojošā garīgā gaisma nevarēja nokļūt, ja laiks vēl bij par agru,

ja uz visu labu, tā sakot, bij jāgaida, tad raudzīsimies uz šiem cen-

triem pašiem, vai no viņiem varēja gaidīto sagaidīt, vai gaismas svece,

kas tur bij iedegta zem tautas pūra, bij spējīga apgaismot visu tautu,

ja to nostādīja uz pūra vāka.

Mēs gan zinām tādu laiku, kas ar apžilbinošu gaismu gribēja savu

starumetēju mest uz tumšākiem kaktiem, tas bij pirmo «Pēterburgas

Avīžu» laikmets, bet viņa mūžs bij pārāk īss, lai būtu spējis attīstīt

plašāku darbību, — stars uzliesmoja un apdzisa, izdzēsts no pretējiem

vējiem.

Kādi laikraksti iznāca pēc tam? Ar kādu virzienu? Kādu sistēmu?

Kādu programmu? Kas bij viņu vadītāji?

Kāda bij ārpus publicistikas literatūra? Kādas jaunas idejas tā

ienesa tautā?

Tālāk — kādas bez laikrakstiem un literatūras bij izglītības iestā-

des? Kādos apmēros tās darbojās?

Kāds bij tautas augstākais ētikas vērtētājs — teātris?

Kopā ņemot, kāda bij visas garīgās darbības summa, kādus rezul-

tātus tā deva savai tagadnei, un kādas tradīcijas tā atstāja par man-

tojumu nākotnei?
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Skatoties uz laikrakstiem, gaiši redzams, ka «Pēterburgas Avīzes»

bij vectautības augstākais pakāpiens; pēc tam iet vienmēr vairāk uz

leju. Iznāca «Baltijas Vēstnesis» un «Balss» — veikaliski dibinātas

avīzes, ar algotiem ideju izteicējiem.

Tām pašām tad arī nav bijušas nekādas noteiktas programmas, ne

sistēmas — ko iesūtīja, ja bij drukājams, drukāja vien nost; zināms

virziens gan bij jāietur, bet tas nenācās grūti, jo visur tas bij vie-

nāds — konservatīvs.

Literatūras lauks, kas parādījās grāmatās, nebij plašs, un viņā val-

došie lielākie gari bij jau minētie: trejžuburu galotne Niedra, Poruks,

Blaumanis, kuros vectautības ideoloģija sasniedz savu augstāko pa-

kāpeni un klasisko noslēgumu. So rakstnieku ideju pasaule, raugoties

tagad no mūsu jaunlaiku stāvokļa, nav plaša, bet viņu augstā māk-

slas vērtība pastāv viņu darbu izvedumā, formālā tehnikā.

Poruks no viņiem idejiski ir gājis vistālāk un mēģinājis arī aiz-

kustināt sabiedriskus problēmus «Hernhūtiešos», «Pērļu zvejniekā», bet

viņš pie tiem gāja no individuālisma stāvokļa un netika pāri pār tau-

tības laikmeta slieksni. Par kavēkli šim apdāvinātam rakstniekam bij

viņa dabā dziļi iemītošais hernhūtisms; viņš tautiskā laikmetā uzsvēr-

tos tikumus kā sirdsšķīstību izveda tālāk un, tā sakot, kristalizēja

savā «Zalšu tēvā» un citos darbos, bet nespēja tālāk iet un saskaņo-

ties ar jaunāku laiku idejām. Vainīga arī bij viņa agrā nāve, kura tam

bez laika vilka robežu. Viņš stipri atgādina vācu rakstnieku Novalisu,

ar kuru tam daudz līdzības.

Pārējie — mazākie gari sekoja lielākajiem, tikai, jo tālāk, jo ne-

skaidrāk izteicās viņu ideju pasaule. Ja Blaumaņa uguns dedza bez

dūmiem, kā viņš pats klasiski par sevi izteicās, ja pār Poruku blāzma

atspīdēja mistiskā spožumā, tad te jau arvien stiprāk vēlās dūmu

mutuļi un pārvērta atmosfēru arvien pelēkāku un neskaidrāku. Nekur

tālākas un plašākas izredzes. Visur tā pati patriarhāliskā ētika: tau-

pība, krietnība, pieticībai Latvietim jābūt «zemākam par zāli un klusā-

kam par ūdeni», bij Andrieva Niedras mācība. Labas īpašības gan jau

arī tās bij, bet tās, kā jau minēju, noderēja vairāk māju brūķim un ģi-

menes tēviem, tie nebij spārni, kas nestu uz priekšu, tās nedeva sajūs-

mību uz lieliem darbiem.

Sajūsmības vietā sirdsšķīstība, varonības vietā padevība. Nekur

brīvi neuzstāties, nekur nemeklēt savas tiesības, nē, tiesību vietā lab-

vēlību no kungiem, izglītībā atkarību no patroniem — tāda bij vec-

tautības ētiskā pasaule.
Un ko vēl sevišķi šāda šaura ētika nomāca — tās bij sievietes.

Šķīstības un tiklības dogma, tā jau arī attiecas gandrīz tikai uz sie-

vietēm vien, tā bij pēdējo specialitāte. Visā toreizējā lirikā atspoguļojās

šādu zeltenīšu zilactiņu ideāls. No sievietes neprasīja nekādu garīgu

darbību, nekādu augstāku centienu — tikai tiklība un iekšēja ģimenes
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dzīve — ar to visa viņas būtība bij noteikta un izsmelta. Un, ja kāda

sieviete uzdrošinājās pār šo nosprausto žogu pārkāpt, uzstāties atklā-

tībā, ar vīriešiem līdzi runāt, tad tā bij uzkrītoša, smieklīga un galu

galā vēl — netikle. Traģisks bij to sieviešu liktens, kas palīdzēja sa-

gatavot pārejas laikmetu no vecās uz jauno strāvu.

Ar to tad sieviešu jautājums, viens vispār no svarīgākiem laika

jautājumiem pie vecās strāvas, bij nobremzēts un pat galīgi izslēgts.
Un, ja arī Niedra savā priekšlasījumā «Par tautiskās apziņas at-

mošanos», noturētā īsi priekš kara kādā Zinību komisijas Vasaras sa-

pulcē, runā arī par sieviešu līdzdalību, tad viņš šo garīgo atmodu at-

rod glītajos albumos, kurus sastopot uz jaunkundžu salonu galdiem
un pēdējo interesantajās privātkorespondencēs.

Nekur uz augšu, nekur uz priekšu, nekādu ceļu uz nākotni ne sie-

viešu jautājumā, ne publicistikā, ne literatūrā!

Attiecoties vēlreiz uz rakstniecību, jāmin, ka toreiz rakstniekiem

par lielu kavēkli viņu attīstībā bij viņu ekonomiskais stāvoklis.

Laikrakstu līdzstrādnieku algas bij pavisam bēdīgas, tās pastāvēja
no gada galā izmaksātām prēmijām, kuru apmēri nesniedzās pāri par

četrdesmit piecdesmit rubļiem un vēl mazāk!

Sāds paņēmiens — honorārus nemaksāt vai tikai mazas daļiņas un

prēmijas atmest ne kā tiesību, bet kā labvēlību — tas pastāvēja tik

ilgi, ka palika kā piemineklis no vecās strāvas, kad strāva pate jau

bij izsusējuse.

Arī «Dienas Lapas» izdevējs Bisenicks nemēdza maksāt honorārus,

un redaktoram bieži vien nācās līdzstrādniekus algot no savas kaba-

tas. Pirmais, kas kārtīgi sāka honorārus maksāt, bij Dr. Zālīte mēneš-

rakstā.

Rakstniekiem, māksleniekiem klājās vēl bēdīgāk, labi ka viņu ražo-

jums, visādiem šķēršļiem cauri, pēc gadiem ilgas gaidīšanas varēja

kādreiz parādīties drukā. Cik strauji tad pukstēja nabaga mūzas pa-

dēla sirds, kā sārtojās bālā censoņa vaigi — mērķis bij sasniegts, ar

ko viņa sirds tik pilna bij bijuse, nebij aizgājis tumsā un pazušanā,

varēja izlieties uz citu sirdīm — kas tādās reizēs būtu domājis pēc

honorāra, un, ja arī vēlāk galva bēdīgi nokārās, — ko tas viņam

līdzēja, dabūt viņš to nedabūja. Uzskats bij tāds, ka rakstnieka gan

vajadzēja, bet rakstniekam ēst nevajadzēja — viņam bij jāpārtiek no

ideālisma. Nepagurt, tikai nepagurt, un tālāk —

«Ja ikviens tik zemē sētu

Vienu graudu veselu».

Un sēja tad jau nu arī katrs kā varēdams to graudu, bet, ak, kādi

sīki un vārgi graudiņi tie bija, diedzēti sējēju sirdsasinīs, un zelta

graudu krājums — tas arī bij tik plāns, tik šķidrs, un katra vārpiņa

Stāvēja bēdīgi nolīkusel
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Tie, kas graudus sēja, nedabūja tos ne p|aut, ne ēst. Gan jau tie

savu algu saņēma vēlāk — pēc nāves, protams, pēc bada nāves.

Cik daudz labāko rakstnieku nebij aizgājuši, ar trūkumu kauda-

mies, tādā pagarinātā bada nāvē, lai atminamies tik Ausekli, Pumpuru,
Juri Alunānu etc.

Bet, kur šie agrie sējēji ceļmalā pakrita kā nosaluši priekšziedoņa

putni, kas par agru atsteigušies, un darbs, ko vienenieki nevar veikt,

tas bija meklējams kopdarbībā, sabiedriskās iestādēs, kuras bij no-

dibinājušās tautu vest pie gaismas un pacelt garīgo līmeni.

Tādas sabiedriskas iestādes bij teātris, Zinību komisija Rīgā, Lat-

viešu draugu biedrība Jelgavā un Latviešu biedrība kā galvenākā Rīgā,
kurai blakām pastāvēja arī Latviešu biedrība Jelgavā.

Teātra pasākumi bij jau arī sastopami uz laukiem, bet arī tiem

bij tikai ģimenes svētku raksturs. Dažādos godības un tējas vakaros

sastādījās pulciņš aktieru no saimniekdēliem un meitām un nospēlēja

lokalizējumus no seklām vācu posēm. Mākslas tur nebij nemaz, bet

smiešanās bez gala, un to jau vien tik vajadzēja — kā teātra uzde-

vums tika ieskatīts publiku krietni smīdināt, un tāds uzskats valdīja

Joti ilgi, ja tik viņš vēl šobaltdien kaut kur paslēpies nevalda.

Teātris kā pastāvīga mākslas iestāde pirmoreiz nodibinājās Rīgā
Latvieš-u biedrībā, un viņas vadītājs, kā zināms, bij Ādolfs Alunāns.

Alunāns bij labs aktieris un varbūt arī režisors, bet viņa talanta

specialitāte bij jautrā puse. Neviens rakstnieks gan nebūs tik daudz

lauru plūcis un tādu piekrišanas orkānu atradis kā Alunāns ar savām

kuplejām; uz tām visi gaidīt gaidīja; un kā lai nu viņš nebūtu devis,

ko no viņa gaida, kā lai viņš no savas slavas būtu atsacījies un pub-
liku nopūlējis ar nopietniem gabaliem! Pārvaldošās palika arī pie viņa

viegla satura joku lugas, kaut gan Alunānam par godu jāatzīst, ka

viņš kā rakstnieks pats ķēries pie nopietnu lugu sarakstīšanas.

Alunāna loma tomēr paliks mūsu kultūras vēsturē kā teātra nodi-

binātāja un teātra tēva. Viņa nozīme paplašinājās vēl tanī ziņā, ka viņš

uzturēja tautību pretī vācietībai un šinī nozīmē viņu arī vēlāk pabal-

stīja «Dienas Lapa», kurai, kā redzēsim, piekrita dažreiz ačgārna
loma aizstāvēt tautību pret tautību pašu.

Vācietības elements ienāca līdz ar Rode-Ēbeliņu latviešu teātra

dzīvē. Ebeliņš pats bij liels mākslenieks un ļoti inteliģents cilvēks, bet

uz latviešu tautu viņš tomēr skatījās kā uz zemāku un tādā gaumē

sastādīja repertuāru, kurš pastāvēja no seklākajām vācu posēm un

tiroliešu gabaliem. Kupleju vietā nāca jodleri un Alpu skati, tas bij
viss idejiskais progress.

Vienu tomēr no viņa mantoja latviešu kultūra, tā bij tehniskā

māksla, vecie aktieri vēl tagad barojas no šīs pirmās skolas.

Bez teātra ieņēma pirmo vietu Zinību komisija, kura stāvēja paša
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priekšgalā un kurai vajadzēja būt tik populārai, ka viņas darbība

nāktu par labu visai plašākai tautai.

Bet taisni šī iestāde ir bijusi savā laikā visnepopulārākā, kādu

vien varam iedomāties.

Viņai bij norobežots biedru skaits, kurš nepastāvēja nebūt no kom-

petentām personām. Viņu sēdes tika slepeni noturētas kā senākās

Vēnus tiesas, nu, kas tur tika spriests un darīts, tas nenāca klajā.
Izdeva viņa gan arī rakstu krājumus, bet loti reti, un tie paši bij

tik sausi sastādīti, ka nebija ne literāriski, ne zinātniski, un netika

arī izplatīti un palika apputējuši gujot kā arķīvu retumi.

Reiz gadā tika noturētas tā sauktās Zinību komisijas Vasaras sa-

pulces, bet, cik plašā mērā tās savu darbību attīstīja, vēl dažam la-

bam būs atmiņā. Sām sapulcēm nebij ne noteiktas programmas, pat
ne principa, uz kura tās pamatojās. Tās pastāvēja no varbūtīgiem un

nejaušiem priekšlasījumiem, kas no malas nāca. Kas pieteicās ar

priekšlasījumu, tas tika sarakstā uzņemts. Par kaut kādu apvienojumu,
kas dotu pārskatu par visu tautas gada darbību, nebij runas. Vienīgi

caurejošais bij pārskats par tekošiem gada žurnāliem un par dažiem

atsevišķiem ražojumiem. Bet tādēļ vien un atsevišķu priekšlasījumu

dēļ jau nevajadzēja taisni gada sapulces, tos jau varēja kaut kurā

vakarā noturēt.

Apmeklētāji bij pa lielākai daļai skolotāji no laukiem, kas bij bied-

rības biedri, citiem bij ieeja apgrūtināta, jo vajadzēja tikt ievestiem,

un sekošā goda mielastā netika pat neviens klāt, tur tikai pašu ļaudis
vien ar šampanieti un urjavām lika atdzīvot senču tikumam un ga-

vilēja par tautas zelšanu un plaukšanu.
Bet necentās jau arī nemaz tie citi apmeklētāji turpu! Arvien ma-

zāks un mazāks kļuva ikgada apmeklētāju skaits, kamēr beidzot no-

nāca tikai līdz kādiem pāra desmits cilvēkiem. Ar to šo sapulču liktens

bij apzēģelēts.

Līdzīga rakstura sapulces bij Latviešu draugu biedrības noturētās

ik gadus Jelgavā, bet tās bij vēl mazākas un publikai gluži nepieeja-

mas, un viņu raksturs jau izteicās viņu pašu nosaukumā. Tā bija cit-

tautiešu, vācu mācītāju, interese par latviešu tautu kā pētīšanas priekš-

metu, kā, piemēram, to saprata ļoti atzīstamais Bīlenšteins, bet mēs

vēl nebijām tik etnogrāfiskā stāvoklī, ka būtu piederējuši pagātnei,

mēs bijām dzīva un jauna tauta, kas iz pašu saknes gribēja zelt un

augt nākotnē iekšā; tikai vajadzēja vecas mizas attīrīt nost un nolīst

vecus celmus, lai jaunam ziedoņa zaļumam būtu telpas.

Savas etnogrāfijas jau mums arī tad būtu ļoti vajadzējis, lai būtu

tas tradīciju pamats, uz kura no jauna varētu būvēt, bet kāda tad nu

bij Latviešu biedrības etnogrāfiskā nodaļa, ko biedrība priekš tās

darīja, cik viņa ziedoja?

Kādi materiāli, kādi pētījumi tika Izdarīti un kopā vākti? Cik tāli
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publika savu tautas muzeju apmeklēja un par to bij ieinteresēta?

Taisni šai iestādei vajadzēja būt tai, uz kuras vecā tautas strāva vis-

stiprāk būtu stāvējuse.

Par to nu gan var atkal sacīt, ka tik nabadzīgas un naivas iestā-

des reti kur būs redzētas. To nevarēja saukt ne par tautas muzeju,
ne arī tauta par viņu ko zināja, tas bij kāds nomaļus kambaris vecās

biedrības nama dziļākā pažobelē, kurā atradās daži noputējuši krāmi,

par kuriem grūti konstatējams, vai tie der etnogrāfijas nodaļā vai uz

tirgus Maskavas priekšpilsētā.

Vienīgā dzīvā dvēsele šinī lūžņājā bij, kam būtu interese priekš
lietas, etnogrāfs Šiliņš, bet ko tad viens pētnieks ar saviem sīkiem pri-

vātlīdzekļiem var izdarīt, ja tauta priekš tā netiek ieinteresēta un ne-

tiek vākti kapitāli priekš arheoloģiskiem pētījumiem un izrakumiem.

Vēlākā «Dienas Lapā» taisni šī «māmuļas» muzeja deva daudz

materiālu joku kaktam. Slavenais rūnu akmens, kuru ar tik lielam

pūlēm un zirgu un cilvēku spēkiem bija atstiepuši uz biedrības namu,

lai «māmuļa» uzņemtu savā klēpī, to pašu dārgakmeni pēdējā pate
neatzina par īstu un nelaida nemaz savās telpās iekšā. Nabaga akmens

gulēja izstumts un nosviests biedrības ieejas gaņģī, un paši biedrības

biedri tam gāja vienaldzīgi secen un ieskatīja to ne par rūnu, bet

drīzāk par piedauzīšanās akmeni.

Pēc šī īsā pārskata mēs redzam, lai mestu acis kur mezdami, visur

tukšs un neiztaisīts. Tie paši primitīvie pasākumi apraujas kā salnas

kosti pumpuri un iet ne uz priekšu, bet atpakaļ.

Un tomēr laiks jau spiežas virsū, jauna tauta atrodas pavasara sta-

dijā, lauks gaida aprīlī, lai ar steigu viņu apstrādā, lai ar un ecē un

lai sējējs kaisa viņā audzelīgu sēklu. Viņa zeme ir tik laba, tik daudz

mitruma un audzējošu vielu viņā iekšā, ka tikai vajag graudu pašu,

uz kuriem tie varētu izlieties.

Ja atskatāmies nostu no visām plašākām prasībām, tad prasīsim
to vismazāko, visnepieciešamāko pienākumu, kas vectautībai bij jā-

dara, lai piepildītu kaut cik sava laika prasības.

Viņai vajadzēja nākošai paaudzei atstāt vismaz vēsturi, mitoloģiju,
kaut cik izkoptu valodu, literatūru, tad viņai būtu bijis aizsarga dam-

bis, kad jaunās strāvas plūdi ar varu viņiem pāri šļāca un izgrāva

vecās «māmuļas» pamatus.

Vēsture, šis lautu pamata akmens un stiprā pils, cik par to rūpējās

tie, kam mutē bij sentēvu tikums? Vai tā vien bij visa vēsture, ko

tie pie Trimpus galda svinēja? Kad kāds vairāk ko no viņiem prasīja,

tad tie atsaucās uz tautas dziesmām — bet kāds nopelns gan viņiem

pie šīm tautas dziesmām. Vai tautas dziesmas viņi ir vākuši ar kopī-

giem spēkiem? Vai tie no savas kules ir pūlējušies par viņu pienācīgu

Izdošanu un popularizēšanu? Tautas dziesmu vākšana un pirmā izdo-

šana ir atsevišķu personu individuālais nopelns ar saviem pašu vā-
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jiem spēkiem un līdzekļiem, biedrības ar saviem pabalstiem viņiem nav

nākušas talkā. Par šo dārgo mantojumu mums jāpateicas mūsu

Barona [tēvam], un tāpat arī gluži privātai personai nākas pateicība

par viņu pirmo izdošanu — tas bij Visendorfs Pēterburgā un, ja ne-

maldos, Dravnieks Jelgavā. Bet arī pēc tam tautas dziesmas palika
lielumā kā materiāls ar visiem variantiem, un tautu dēli bāleliņi ne

paši tās pirka un lasīja, ne arī pūlējās viņas populārā veidā izdot

tautai priekš lasīšanas. Viens tāds mēģinājums gan bij, bet arī tikai

viens, un tas pats atkal nāca no privātpersonas, kurai sirds sila

priekš tautas gara dzīves un daiļuma, — tas bija Aronu Matīss, un

par Āronu Matīsu var sacīt, ka viņš toreiz, savā laikā, bij tas progre-

sīvākais pret citiem, un viņš jau arī bij tas, kas strādāja pie pirmās
«Dienas Lapas»; un, tā kā toreizējais laiks tik maz deva, kā redzējām,
tad viņš starp tiem ieņēma izcilus vietu.

Bet aiz mūsu tautas dziesmu laika posmas stāv vēl lielāks laik-

mets, tās ir mūsu tautas pasakas. Ja tās ir parādījušās, sakopotas
kādos krājumos, tad atkal jāpateicas atsevišķām personām, kas pie
tā pūlējušās, tās bij Brīvzemnieks, Lerhis-Puškaitis un vēl kādas pāris.

Bet, kad tagad šinīs pasaku krājumos ieskatās, ar pazinēja acīm ieska-

tās, tad redz gan, kādas mantas un dārgumi tur slēpjas, varbūt vairāk

nekā tautas dziesmās, vismaz tur tēlojas daudz vecāks un lielāks laik-

mets, mūsu varoņu laikmets un pat vēl tālāk mitoloģiskais laikmets,

bet šīs pasakas ir daudz mazāk apstrādātas nekā tautas dziesmas —

tās īsteni ir tikai pasaku materiāls vien, un, ja tur ir kādi iekārtojumi,
tad tie tomēr ir tik patvarīgi un haotiski, ka ļoti bieži divas trīs pa-

sakas samistrotas kopā, kurām nav nekāda sakara, un no tām iztai-

sīta viena pasaka, un tad atkal nebeidzamie varianti. Kā jau apzīmēju,

tautas pasakas, tāpat kā tautas dziesmas, ir tikai materiāls un sava

neapstrādātā veida, kā arī biezo izdevumu dēļ plašākai publikai gluži

nepieejams, jā, pat izglītotie viņas nepirka un nelasīja, ja tie nebija
taisni folkloras pratēji ar speciālu interesi. Vai tas nu nebij atkal diž-

vīru un bāleliņu darbs apstrādāt un izdot pasakas, lai tās būtu arī tau-

tai pieejamas!

Pasakas pētot, būtu arī daudz vietās uzgājuši uz vēstures pēdām —

bet kā tad stāv ar mūsu vēsturi? Tai iet vēl bēdīgāk, viņai nav pat
tādu materiālu kā dziesmām un pasakām, kas būtu mazākais priekš-

darbs. Te būtu minams atkal tikai viens — Krogzemju Mikus, bet cik

tad sekoja viņa piemēram.

Dzirdēja gan par kādu Krogzemja prēmiju, parādījās uzaicinājumi

laikrakstos, bet, cik ir bijis iesūtījumu un kādi tie iesūtījumi bijuši,

tas vēl tagad nav zināms, un šie apcerējumi nekad nav tikuši darīti

populāri. Ja runā par mūsu vēsturi, tad atsaucas uz Rūtenberga, Rihtera

etc, bet tie ir vācieši, un tie ir mūsu vēsturi rakstījuši no sava stāvokļa,

un priekš vāciešiem un nebūt ne priekš latviešiem — kā daži savā laikā
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mēdza sajūsmināties, sevišķi par Rūtenberģi. Ja viņu izlasa un dzijāk

pārdomā, tad nebūt nav iemesla par viņu sajūsmināties.
Un te jāmin atkal, ka to darbu, kas bij vectautiešiem jādara, to

atkal darīja jaunā strāva, netautieši, kosmopolīti, ārdītāji, kā veči vi-

ņus sauca.

Tikai pec pirmās revolūcijas 1905. parādījās Roziņš ar savu «Zem

r.ieks» un Landers un tika izdoti arī Merķeļa «Latvieši».

Kā stāv ar mitoloģiju, šo visu tautu ābeci, ja tā grib saukties kaut

cik par kulturālu tautu? Vai vismaz šo pieturas punktu neatradīsim?

Pārāk bēdīgi top ar sirdi, kad ar še jākonstatē, ka ne tikvien nav

nekas gatavs parādāms, bet pat nav ne mēģinājuma bijis kādu grā-

matiņu, lai nu cik mazu, mazītiņu par šo priekšmetu sarakstīt un lai

nu cik mazā mērā sakopot un apstrādāt tos materiālus, pie kuriem

pieturēdamies varēja loģiski atvasināt mitoloģiju, tautas dziesmas un

pasakas salīdzinot ar citu tautu mitoloģiju. Parādījās gan toreiz

«Balsī» un «Baltijas Vēstnesī» daži apcerējumi, bet tur līdz ar etno-

grāfiskām Indriķa pogām un citiem apģērba gabaliem mums plašākas

kultūras vēstures vēl trūkst, bet cerēsim, ka ar laiku arī šis trūkums

tiks izpildīts.
levērojot literatūru un summējot kopā visus iznākumus, vajadzēja

arī vairāk uzsvērt tos punktus, kuros noslēdzas laikmeta posms un

kurā visaugstāk izteicas viņa īpašības un ētiskās vērtības: tās būtu

bijušas — varoņeposs un traģēdija. Ja arī, pašu tautības laikmetu

sākot, tās nevarējām cerēt ne sapņot un ja šim laikmetam cauri gā-

jām, velti meklēdami kā pa smilšainu klajumu, tad pašās beigās va-

jadzēja uziet šo oāzi. Pasākumus tad gan arī varam sastapt, vismaz

eposā: Pumpurs ir sarakstījis «Lāčplēsi» un Lautenbahs-Jūsmiņš «Nied-

rīšu Videvudu». Pirmajam nav vēl noskaņota un izturēta eposa stila,

arī nevienādais ritms to dara, haotisku, un tāpat valoda pārāk smaga

un vecmodīga. Labāk izturēts būtu «Niedrīšu Videvuds», bet tas arī

ir pārāk raibs, pārāk haotisks, pārāk daudz nesijāta materiāla sa-

spiests šauros rāmjos, un visam velkas cauri piemaisīta tāda naiva, sal-

kana vecmodes morāle. Tiešām nav ko smieties vien, vairāk jādusmojas

par šādām piedevām, kuras neviens vairs negrib baudīt un kuras kā

mazs šunelis maisās pa kājām lielajiem varoņtēliem. Ja vien būtu kaut

cik vairāk izstrādāts, ja šīs piedevas atmestu nost un ja šo raibo haosu

kaut cik pārredzamāki grupētu un novilktu taisnas līnijas, tad mums

būtu savs liels eposs, kāds ir somiem «Kalevala» un igauņiem «Kalevi-

pocgs». Tomēr liels priekšdarbs ir darīts, un tas mums jāatzīst un

jāuzskata kā tautiskā laikmeta mantojums, lai mēs neizietu ar gluži
tukšam rokām. Vectautieši savā laikā Lautenbaham-Jūsmiņam ir

vairāk ļauna nekā laba darījuši: viņi to ir neganti saslavējuši tur, kur

tas nebij slavējams, un nav pietiekoši ne sapratuši, ne atzinuši tur,

kur tas bij atzīstams. Pēc šī mēra tad arī pats Lautenbahs ir turējies
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un izkopis tās īpašības, kuras Trimpus dēli no viņa prasīja, pāriedams
no varoņu kulta uz zilu acu un zeltenīšu auskaru kultivēšanu, šinī

virzienā tas ir gājis līdz absurdam un priekš jaunākiem laikiem tapis

par smieklu priekšmetu. Un, ja vēlāk viņš arī atģidās un gribēja iet

atpakaļ uz varoņzemi, sarakstīdams traģēdiju «Induls un Ārija», tad

izrādījās, ka laika plaisa jau bij par lielu un priekš šā darba viņa

spēki vairs nesniedza.

Lautenbaha labākais ražojums kā vispār vectautiskās literatūras

lielākais idejiskais darbs, man šķiet, paliek «Niedrīšu Videvuds», to-

mēr vectautībnieki taisni te Lautenbahu pienācīgi neatzina, un, kad tanī

pašā laikā nāca jaunā strāva, kura jau principiāli karoja ne pret per-

sonām kā tādām un viņu atsevišķiem ražojumiem, bet pret visu veco

virzienu, kuras ideologs bij Jūsmiņš, tad vecie nobijās, paši noklusēja
šo ražojumu, it kā paši no sevis kaunēdamies.

Raksturiski vēl ir, ka tie sāka par to kritizēt un galvenā kārtā

pārmeta autoram, ka eposs neesot īsti latvisks, ka tas sastādīts no

svešām pasakām, kuras neviens nepazīstot, un diezin kur viņš tādas

salasījis. Te nu mums, jaunstrāvniekiem, jāliecina, ka šīs pasakas nav

svešas un no cittautām salasītas, bet ka tās atrodas itin visas Lerha-

Puškaita sakopoto tautas pasaku krājumā; ar to vecie bij izrakstījuši

sev spožo liecību, ka tie nepazīst paši savus pasaku krājumus un mēs,

jaunstrāvnieki, tos labāk pazīstam. Līdzīgu pārmetumu Lautenbaham

arī taisīja, attiecoties uz viņa vieglāka stila episku dziedājumu «Zal.ša

[Zalkša] līgava» —
tā neesot latviešu, bet leišu pasaka. Par to izcēlās

asa polemika, kuru galvenā kārtā veda kāds Pārstrautu Jānis.

Lai nu arī šāda kritika varbūt bij pamatota, tad tomēr pats viņas
stāvoklis bij nepareizs: viņa prasīja no poētiski domāta dziedājuma

jeb poēmas tās pašas īpašības kā no eposa: neviltotu tautisku īstību un

vēsturisku patiesību, bet šīs īpašības pie poēmas nav galvenās, te ir

vairāk svarā poētiskā brīvība un rotājošā fantāzija, un [no] šī stā-

vokļa arī «Zalšu līgava» jākritizē. Bet diemžēl, ja nu mēs no šī vie-

dokļa skatāmies, tad gan tik kokainu ražojumu, ar tik nabadzīgu fan-

tāziju, gluži bez poēzijas reti uziesim. Te arī atklājas Lautenbaha dzi-

ļākais trūkums: viņš nav dzejnieks, un arī pie eposa tomēr un tomēr

vajag dzejnieka, vajag īsta dzejnieka. Pumpurs ir vairāk dzejnieks,
bet nav pietiekošs mākslenieks un nepārvalda formāli savus tematus.

Tautiskā laikmeta lielākais dzejnieks laikam ir bijis Auseklis, bet viņa

fantāzija nav dabūjusi attīstīties, un viņam pašos sākumos bij jābeidz

sava gaita.
Visiem šiem dzejniekiem kā vispār vectautībnieku literatūrai par

šķērsli bij viņu neizkoptā valoda, tā bij priekš Mūzas kājām lielāks

piedauzīšanās akmens nekā pats slavenais rūnu akmens. Juris Alunāns

un savu tiesu Biezbārdis bij gan pūlējušies ap valodu un atvasinājuši

dažus jaunvārdus, bet visi šie jaunvārdi bij noderīgi tikai publicistikai,
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priekš dzejas tie bij pārāk abstrakti, ar tehnisku nozīmi. Mūzas mēle

vēl nebij atraisīta, dzejas valoda vēl nebij radīta, tā atskanēja vēlāk,

daudz vēlāk, un viņas zelta zvans pirmoreiz atskanēja «Fausta» tulko-

jumā, kurš lika pamatu visai tai valodai, kuru runā mūsu jaunu laiku

literatūra.

Ar to būtu beidzies īsais pārskats par visu vectautisko sabiedrības

līmeni, un te mēs redzējām, ka tikpat idejiskā, kā sabiedriskā ziņā

viņas vadošie un dzenošie spēki bij ne tikvien jau atslābuši un apstā-

jušies, bet gāja jau stipri uz leju. No taukainas miermīlības un lais-

kuma un ākstīgas pašcildināšanas garīgā atmosfēra bij jau tik pietva-

nējuse un sastrēgusēs, ka te vajadzēja nākt stipram negaisam ar pēr-

koņgrāvieniem, lai vecu iztīrītu un ienestu svaigu un gaišu strāvu, —

un šis negaiss nāca.

Laika ilgas

Visām lielām kustībām tomēr iet pa priekšu laika ilgas, laika mek-

lēšana — neredzamu spārnu švīkoņa gaisā kā vasaras svētku dū-

koņa — tas bij tas jaunais laiks, kas šaubās trīsēja, kas nevarēja pats
no sevis nākt, ja viņu neveda.

Šie vedēji bij no sākuma tikai šur un tur aprautas skaņas bez ko-

pēja sakara, salstošie priekšpavasara putni šur tur kailos zaros

iečirkstējās, bet viņu balsis vēl bija par vājām, lai izveidotos par no-

teiktu meldiņu un lai korī sadziedātos, vedot pavasari.

Sākot tie bij tik vientuļie sapņotāji, kuri katrs savu degli nesa klāt

priekš lielā ugunskura. Bet viņu vispersoniskākie sapņi jau atšķīrās no

visiem līdzšinējiem, viņi citādi mīl, citādi nīst, citādi ir viņu nenoteiktie

sapņi, smeldzošās ilgas: viņi ienes dzīvē jaunas formas — bez cieti

noteikta veida, viņi mudina uz meklēšanu, uz iešanu bez droša mērķa,

pat bez droša ceļa vai pat pavisam bez ceļa. Bet viens dzinējs spēks
tomēr dzina, viens vadons tomēr vadīja, tās bija ilgas, neizsakāmas,

neapjaušamas ilgas, tās vēl bij personiskas ilgas, kuras tomēr reizē

bij visa laika ilgas.
šādi vientuļi, atsevišķi sapņotāji jau bij sastopami dažādos veidos.

Kādi trīs jauni dzejnieki gandrīz vienā un tanī pašā laikā, viens

otra nepazīdami, ne arī no publikas pazīti, dzied to pašu dziesmu.

Jauneklis, kuru toreiz nesauca vēl par Raini, raksta savas jaunības

dzejas un sapņo par apburto karaļmeitu un nogrimušo pili, «Tanī niknā

dienā»; aiz septiņiem kalniem otrais jauneklis dzied: «Kā gulbji pade-

beši iet,» — etc.

Un vēl aiz septiņiem kalniem kāda jauna meitene raksta savu pirmo

lugu, kuras idejiskai varonei tā liek sapņot:
«Es dzirdu zvanus atskanam, gavilēdami plūst ļaužu bari un dzied
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brīvības dziesmas — ak, man ir, it kā visa mana būte stieptos bezga-

līgā plašumā un garumā un es celtos augšup — augšup uz nepārre-
dzamiem gaismas mājokļiem.»

Tanī pašā laikā teātrī kādā reizē, nezin kā gadījies, kā ne, taisni

pašā vēsturiskajā urjavu dienā 30. augustā izrāda, ko tad — tas šo-

reiz nebij «naudasmaiss no Kalifornijas», tā nebij «izandelēta brūte»,

ne «uz pavēli jākrāc» līdz ar garšīgajām kuplejām — nē, šinī reģistri
tas nebij sastopams, lai meklētu kā meklēdams, — šis necerētais ga-

dījums bij Šekspīrs.
Tas nāca kā pērkoņa spēriens agrā martā: izrādīja Šekspīra «Venē-

cijas tirgoni». Tur atvērās citāds apvārsnis, tie bij citādi — daudz lie-

lāki cilvēki, ar citām -— lielākām jūtām, ar citiem jauniem vārdiem

mutē — tā bij pavisam jauna, apžilbinoša pasaule.
Te nu jāprasa, kā veči tādu nezvēru un pasaules grāvēju bij lai-

duši uz savas skatuves, savā dienā.

Lieta izskaidrojās Joti vienkārši. Alunāns, kurš no lielajām ovāci-

jām par kuplejām bij ticis no publikas pārāk izlutināts, sāka palikt

nekaunīgs un prasīja par daudz lielu honorāru. Par to veči ļoti sa-

skaitās, jo, lai arī cik siltas nebij viņu attiecības un jūtas, par naudu

taču neviens nevar pārjusties pāri.

Taisni tanī pat reizē gadījās, ka kādi studenti un skolnieki piedā-
vājās par velti uzvest — Šekspīru: tie bij kāds students Roberts Jan-

sons, visas lietas iniciators un vadītājs, vēlāk plaši pazīstams kā ak-

tieris, un vietējie ģimnāzisti un ģimnāzistes. Tad nu notika, kam neva-

jadzēja notikt un kas, protams, labā sabiedrībā vairs neatkārtojas.

Diemžēl jāpiezīmē, ka atkārtojās gan, tas bij taisni atkal

30. augustā, kad bij ielaiduši otru Jansonu, kas nolasīja savu slaveno

sacerējumu «Domas par jaunlaiku etc». Viņi nu bij velnu ielaiduši

otrreiz baznīcā, tikai pa citām durvīm, un tas otrais velns bij niknāks

un dzina viņus pašus laukā.

Pēc Šekspīra tie paši sarīkotāji gribēja uzvest Sillera «Laupītājus»,

šos laupītājus, kas ķeras vēl ciešāk pie vecās sabiedrības saknes un

rāva to laukā, — bij jau viss sagatavots, visi bij kā spārnos, ar lie-

lāko sajūsmību bij mēģinājumi noturēti, bet pa tām starpām bij veči

iepazinušies,, kas tas tāds Sillers īsti ir un ko viņš grib, —■ un tad to

izrādi aizlieguši.

Var iedomāties, kāds izmisums sagrāba jaunos ļaudis, kad viņu

entuziasma spārni uzreiz tika sasieti. Lai sakustinātās jūtas kaut cik

noviļņotu, viņi gribēfa lugu izrādīt kādā privātā izrīkotā skolnieku

izrādē — bet tas tika denuncēts pie skolotājiem, kuri galīgi izārdīja

visus pasākumus un sāka ar lielāku stingrību meklēt pakaļ skolnieku

vakariem, kuri tika noturēti sakarā ar šīm izrādēm.

Arī šie skolnieku vakari bij bijuši tāda priekšziedoņa zīme un or-

ganizēta darba pasākums.
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Ziedoņa putni uz laiku apklusa —

«Padziedāja, drīzi rima.

Tad tik sākās ziedoņdima».

Vecie dziedāja un gavilēja tālāk savu veco dziesmu un savas urja-

vas, te pašu gaviļu un urjavu augstākā pacilātībā atskanēja atkal kā-

das svešas, skarbas un nepatīkamas balsis: iznāca — Trešos dziesmu

svētkos Rīgā maza grāmatiņa «Apdziedāšanas dziesmas» no Plikšēnu

Plikša. Mazā grāmatiņa, lai cik maza būdama, bij tikuse tūdaļ pama-

nīta un sacēla, no vienas puses, lielu sašutumu, no otras — lielu

jautrību.

Pagāja svētki ar nesaskaņu, un pēc tiem nāca vēl kas nepatīka-
māks, tie bij klajā izlaistie mazie dunduri, kuri sāka mierīgi soļojošo

veco laika garu dzelt no visām pusēm, līda tam ausīs un degunā,

neļaudami vairs mierīgo patīkamo dusu uz šovinisma spilveniem.

Viņi vēstīja, ka vasara tuvu, ka laiks spieda, un tiešām, atskanēja

jau pirmie pērkoņa grāvieni — Jansona priekšlasījums «Domas par

jaunlaiku literatūru».

IZ ATMIŅĀM PAR BLAUMANI

Teātra epizode

Svarīgs priekš mūsu nacionālas skatuves dzīves bija 1893. gads,
kurš ne tikvien teātri, bet visā kultūrā ienesa daudz pārgrozību.

Sinī vēsturiskajā gadā līdz ar citām jaunām parādībām ari Blau-

manis ar savām lugām dominēja uz Rīgas Latviešu biedrības skatuves,

kura toreiz bija ne tikvien valdošā, bet ari vienīgā pastāvīgā skatuve

ne vien Rīgā, bet visā Latvijā.

Bet, pirms tuvāk pakavējamies pie Blaumaņa, mums visā īsumā

jāiepazīstas ar toreizējiem sabiedriskiem apstākļiem.

Kā zināms, skatuve, kur tautas dzīve parādās dzīvos tēlos un runā

dzīvu vārdu, toreiz bija vienīgā vieta uzturēt gaišu gara ugunskuru,

jo cita visa sociālā un nacionālā dzīve bija sastingusi cara laiku

tumsā un ledū, skatuve bija, kopā ņemot, visas tautas pārstāve.

Tādai viņai vajadzēja būt, bet viņa līdz tam vel tāda nebij bijusi.

Teātra direktors bija toreiz kāds ārzemnieks, vācietis Rode-Ebelings,

gan teicams mākslenieks savā arodā, tehnisks meistars, bet ne sociālu

un nacionālu uzdevumu izpildītājs.
Ar ne visai lielu cienību viņš arī pats skatījās uz viņam svešo

latviešu tautu, kurā caur gadījumu bij ieklīdis. Viņš to turēja par maz

attīstītu un tādēļ izrādīja tikai seklākos tiroliešu un bavāriešu jodleru
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gabalus, īstus vācu skatuvju atkrišļus un, ja daudz, kādas lokalizētas

«Lenores» vai «Staburaga meitiņas», vai «Dzīvību priekš cara».

Tā ilgi nevarēja iet. Tautas gars neļāvās sevi nomākt un meklēja
izteiksmi pa citu ceļu.

Pacēlās balsis, nodibinājās prese uz jauniem pamatiem, — toreizējā
«Dienas Lapa» ar asu satīru kritizēja visus apstākļus, nostādamās

pretī «Baltijas Vēstnesim» un «Balsij».

Savādi tomēr tagad izliekas, ka «Dienas Lapa» taisni bija tā, kas

aizstāvēja tautību un tādēļ jo sīvi uzbruka nelatviskajam Rīgas Lat-

viešu biedrības teātrim.

«Dienas Lapas» pusē bija arī pirmais latviešu skatuves pamata

licējs, teātra tēvs Ādolfs Alunāns, kurš nesaskaņu dēļ jau priekš Rode-

Ebelinga bija no Rīgas Latviešu biedrības skatuves aizgājis un tagad

līdzi savas bultas pret pēdējo vērsa.

Rīgas Latviešu biedrība bija spiesta savu taktiku grozīt — un Rode-

Ebelingam bija jāaiziet.

Savu lielāko darbu viņš arī bija padarījis — pedagoga darbu —,

viņš bija latviešu skatuvei izaudzinājis aktierus māksliniekus.

No viņa skolas bija izgājušas mūsu skatuves zvaigznes — Dace

Akmentiņ, Berta Rūmniek, Skaidrīte, Brigaders un Brigaderu Maija,

Duburs, Mierlauks, A. Freimanis, Valdšmits v. c, kuri ar savu mākslu

audzinājuši tālākas paaudzes.

Tagad bija jānāk teātra direktoram latvietim, un kā tāds tika izrau-

dzīts Pēteris Ozoliņš, kurš arī skaitījās kā Rode-Ebelinga skolnieks,

bet bija pēc tam vēl dažus gadus papildinājies savā mākslā ārzemes

kā aktieris un studējis arī režiju. Mazos apstākļos direktoram toreiz

bija jāsavieno visas funkcijas — tas bija reizē arī dramaturgs un reži-

sors.

Nu tikai bij jāizvelē pats repertuārs.

Ļoti bēdīgi gāja ar latviešu drāmu, jo oriģināllugu gandrīz nekādu

nebija, un, ja tādas būtu arī parādījušās, tad Ebelings, kurš latviešu

valodu nepārvaldīja, tās nebūtu pratis iestudēt: katra latviska luga

priekš viņa bija pirms jātulko vāciski.

Teātra komisija, kurā toreiz piedalījās pats R. Blaumanis, Olavs un

Birzmanis un nelaiķis Berģis bija teātra priekšnieks, gan bija mēģi-

nājusi oriģināllugas iegūt un izsolījusi godalgas ar simt piecdesmit

kā pirmo, simt kā otro un septiņdesmit pieciem rubļiem kā trešo god-

algu, un bija arī kādas divpadsmit lugas tikušas iesūtītas.

Blaumanis pats, kurš līdz tam bij sarakstījis tikai vienu lugu

«Zagļi», šinī sacensībā nepiedalījās.
No visām šīm iesūtītām lugām diemžēl tikai viena nāca uz re-

pertuāra.

Luga, kura pirmo godalgu ieguva, «Atriebēja» (šā raksta autorei),
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vairāk nekā gadu sagulēja Pēterpilī pie cenzora Remiķa un beidzot*
kad jau lomas bija izrakstītas un priekšdarbi iesākti, aizliegta.

Otro godalgu dabūja Rozentāla-Krūmiņa «Sarkanais kungs», kura

arī tika atļauta un izrādīta. No pārējām lugām neviena vēl nebij tik

gatava, ka būtu varējušas parādīties uz skatuves.

Repertuārs tomēr pacēlās ar vērtīgiem tulkojumiem: tika izrādīti

Sillera «Laupītāji» un «Orleānas jaunava», Šekspīra «Otello» un

«Hamlets», Kleista «Heilbronas Kātiņa», un tiroliešu jodleri nogrima
teātra arķīvos.

Taisni šinī uzņēmības un gaidu laikā, kad izsalkusi publika gaidīt

gaidīja, nāca arī laika piepildītājs — Rūdolfs Blaumanis.

Sis vārds jau bija ieskanējies lugā «Zagļi» un modinājis publikas
interesi, bet tas bija bijis tikai priekšpavasars; starpā nāca pagara

pauze, un tad tikai uzplauka Blaumaņa literāriskais maijs ar viņa
«Pazudušais dēls».

Reti mēdz sagadīties kopā tik laimīgi apstākļi kā toreiz: nobriedis

laiks, uzņēmīga publika, aizgrābjoša un dramatiski izdevusēs luga,

ģeniāls autors un ģeniāli izpildītāji — aktieri, kuri bij labā skolā

mācījušies.

Latviešu publika Rīgā varēja pirmo rei2i sagaidīt mākslas baudī-

jumu, līdzīgu sveštautiešu uzvedumiem lielajā Vācu teātrī (tagadējā

Operas namā), kurus līdz tam apmeklēja arī inteliģentākā latviešu

daļa.

«Pazudušais dēls» jau bija likts uz repertuāru — tas bij novembra

otrā pusē 1893. g. —, un drīzumā varēja sagaidīt izrādi.

Blaumanis pats bij no laukiem pārcēlies uz Rīgu, kur domāja ziemu

pavadīt, un apmeties kādā mēbelētā istabā, Dzirnavu ielā N° 42, sētā,

apakšstāvā, pa labo roku.

Autors pats gribēja būt klāt pie iestudēšanas, un bez tam viņš
dzīvu dalību ņēma teātra komisijas sēdēs.

Lomas atradās vislabāko aktieru rokās. Tēvs — Duburs; pazudu-
šais dēls — pats direktors Pēteris Ozoliņš, kurš jau ar spožiem panā-
kumiem bija debitējis Hamletā; ārprātīgā Aža bij Berta Rūmniek, kura

jau toreiz šo lomu nepārspējami tēloja, un kroga Matilde — Jūlija
Vārna-Skaidrītc. Arī šī jaunā māksleniece ne vien ar savu apburošo

tēlojumu, bet arī ar savu ārējo izskatu publiku sevišķi valdzināja.

Viņai bij viscaur spilgti sarkans kostīms, kurš ļoti saderēja kopā ar

viņas čigānisko izskatu un piķamelniem matiem un lugā lenesa ekso-

tisku momentu.

Viņas pretspēlētāja bij Dace Akmentiņ kā Ilze, kuras ģenialitāte

taisni šinī lomā dabūja spīdēt.

Viss gāja, kā labāk nevarēja vēlēties, bet nu pats pēdējais, galve-
nākais jautājums: mātes loma, kam to uzticēt? Berta Rūmniek jau bij

aizņemta ar Ažu, kuru cita neviena nebūtu spējusi tēlot.
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Priekš šāda veida lomām bij angažēta Olga Ezerlauk, bet Blau-

manis uz mēģinājumiem dabūja pārliecināties, ka šai aktrisei ir dziļa
alta balss, un viņš dzīvi bij iedomājies, ka trešajā cēlienā mātes klie-

dzienam, kad dēls viņai sit, šim sirdi caururbjošajam kliedzienam va-

jadzēja notikt visaugstākā soprānā. Autors visas savas lugas kvinte-

senci bija koncentrējis šinī kliedzienā, tāpat kā Bēthovens savā «Fi-

delio» Leonores kliedzienā, un te nu taisni viņš nepanāca, ko bij sap-

ņojis un gribējis.

So rindiņu rakstītāja dabūja redzēt, cik nelaimīgs bij Blaumanis

kādā mēģinājuma vakarā, nervozā uzbudinājumā ar asarām acīs viņš

sūdzējās: «Neiznāk, viss par velti! Man visa luga vairs netīk!» — un

taisījās pat doties uz laukiem atpakaļ un nebūt vairs klāt pie pirm-
izrādes. Man grūti nācās viņu pārrunāt un apmierināt: varbūt vēl bij

iespējams ko grozīt.
Lai mēs tomēr saprastu, cik ļoti Blaumanim taisni šī mātes loma

visos sīkumos bija no svara, mums jāmet skats viņa dziļajā dzejnieka

dvēselē, kurā jau par sevi vien visas jūtas tiek divkārt justas, visas

krāsas spožāk iedegas nekā vienkāršā dzīvē un katra nervu šķiedriņa
ir pastāvīgi vibrējošs elektrisks aparāts starp ārpusi un sirdi.

Un taisni šinī jutu trausmā dzejnieka mātei piederēja izcilus vieta.

Erotiskā dzimuma mīlestība Blaumaņa dzīvē nekad nav tik lielu

lomu spēlējusi kā viņa mīlestība uz māti. Pirmējā izteicās pēc viņa

maigi aizplīvurotā veidā ar sēri rezignējošu nokrāsu, tā bij vairāk

platoniska nekā reāla un dzīvoja īsteni tikai dzejā, bet mātes mīles-

tība — tā aizņēma visu viņa iekšējo cilvēku un izpildīja un piepildīja
tiklab dzīvi, kā dzeju, tā bij tik stingri noteikta, ka priekš viņas visām

citām jūtām bij jāatkāpjas.

Bieži vien Blaumanis sarunās izteicās, ka vienīgā viņa vēlēšanās

būtu, lai viņš nomirtu mātei papriekšu un lai viņam nebūtu jāpiedzīvo

mātes nāve, to viņš nepārciestu ...

Rūgtākās sava mūža sāpes un izmisumu Blaumanis pārdzīvoja,

kad izrādījās, ka viņa māmiņa slimo ar vēzi (ja labi atceros, ar māgas

vēzi) un cita nekāda glābiņa nebija kā pārdroša operācija, vairāk uz

nāvi nekā dzīvību.

Ārsti šo smalko dzejnieka dvēseli turēja par tik stipru, ka tie vi-

ņam klaji aizrādīja, ka cerību jau ļoti maz esot.

Un Blaumanis bij stiprs. Mātei pašai viņš neko par briesmām ne-

teica un prasīja, lai tomēr izdara operāciju. Jā, vēl vairāk! Viņš atra-

dās pat tuvumā, kad operatoru naži grieza mātes miesu, un pats pus-

sastindzis cieti pavēlēja, lai tik vien dziļāk griež, ka ļaunais trums

vairs nevarētu tālāk iet.

Visu to līdz ar pārdzīvotām šausmām un dvēseles satricinājumiem

man Blaumanis tuvāk atstāstīja, tikai mans temats diemžēl man neat-

ļauj pie šī starpgadījuma tālāk uzkavēties.
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Pieminēšu tikai, ka taisni šis gadījums bij devis dzejniekam mo-

tīvu viņa skaistajam dzejolim «Nāves sala». Tāpat arī vēl daudzi citi

no dzejoļiem ir tikai attiecībā uz viņa māti dzejoti.
Un dievi, kuri priekš poēta vēl dzīvi, izpildīja viņa vēlēšanos: mā-

miņa pārcieta operāciju un izveseļojās, — dēlam nebij jāpieredz viņas
nāve.

Piepildījās arī vēlējuma otrā — neizteiktā puse: mātei bij jāpie-
dzīvo dēla nāve. Vai viņa gan to mazāk dziļi sajuta nekā dēls, ja tas

viņas vietā būtu bijis?
Savā klēpī viņa to maziņu bija guldījusi, un savā klēpī viņa šo

bālo, sastingušo galvu atkal guldīja, kura savus dzīves sapņus vēl

nebūt nebij izsapņojusi.
Skaista, aizgrābjoša aina — šis poēts un poēta māte, mums nav

otras vairs tādas, tā ir latviešu «Piēta»\ Vai mūsu gleznotājiem šis

skats nav devis nekādu motīvu viņu mākslai?

Vai šī sērojošā mate nav it ka simbolizēta latviešu tautapati, kuras

nāvi toreizējos apstākļos viņas dēls arī nekad nebūtu spējis pārdzīvot?
Bet man jāatgriežas atkal pie lugas, kurā šī matēs traģēdija vis-

dziļāk izteikta.

Radās tomēr izeja — mātes loma tika uzticēta citai tēlotājai. Tā

bij Brigaderu Maija, kura līdzās Dacei Akmentiņ līdz šim kā skatuves

zvaigzne bij dominējusi tikai jaunās lomās.

Mēģinājums spoži izdevās, un nu visi ceļi šķīrās.

Sajūsmas pilnā pirmizrāde bij notikums latviešu drāmas vēsturē.

Publika uzgavilēja dzejniekam, un dzejnieks pats gāja tanī vakarā ar

prieka asarām acīs, garā pacilāts uz jauniem darbiem.

ATMIŅAS PAR JĀNI ASARI

Kam ir izdevība bijusi pārdzīvot divas laika posmas, to, kas bija

priekš kara un tagadējo, tas varēs viņas abas salīdzināt un arī no-

svērt, kādas pozitīvas vērtības tās abas dod.

Pie lielām, pozitīvām vērtībām pieder arī lielas personības, kas

masām iet priekšgalā, un degvielu materiālā, kas uzkrājies, met pirmo
dzirksteli.

Pie tādam lielam personām un laika priekšgājējiem piederēja Jānis

Asars.

Viņa darbības gaita norisinājās neilgā laikā, pāra gadus priekš

un pāra gadus pēc lielā 1905. gada, un mēs zinām, ka lielāka par šo

1905. gadu nav gandrīz mūsu mazajā tautiņā un viņas vēsturē.

Mūsu tagadējā Latvija balstās uz šā 1905. gada. Tur viņas funda-

ments tika likts un saķitēts ar toreizējās paaudzes labāko dēlu un

meitu asinīm un trimdenieku sūro likteni.
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Ja mēs gribam salīdzināt tagadējo laiku un jauno paaudzi, kurai

viss gatavs tiek dots rokā, ar lielajiem priekštečiem, tad mums gan ar

Dioģena laternu būtu jāmeklē pēc kaut kādas spilgtākas izcilus perso-

nības vai parādības,

Latvija gan iegūta, bet kā viņa tiek izveidota? Kur ir lielums, ideā-

lisms, progress? Vai tas pastāv veikalniecībā?

Kur ir lielas personas un nākotnes ideju nesējas? Mūsu jaunatne?
Jāgaida ar pacietību, līdz šim vēl neko taustāmu mēs neieraugām.

Visa mūsu jaunatnes ētiskā un estētiskā audzināšana, par kuru

mēs, vecie, i ne sapņot nevarējām, ir panākusi tikai to, ka jaunatne ir

joti «zinoša» un uz visiem raugās skeptiski, bet pate tikai visur diletē

un nekā pozitīva nevar dot.

Būtu tiešām jānopūšas, un mēs nezinātu, kurp skatus vērst, ja

mums nebūtu sava ētiska pamata, savu lielo tradīciju un priekšgājēju,

uz kuriem mēs spētu balstīties.

Tas viss bija jāsaka, lai reljefāki būtu saredzams Jānis Asars. Viņš

piederēja pie tiem, kas dzīvo lielo garu dzīvi un kura personīgā dzīve

ir tikai blakus lieta. Tādēļ arī tagadējiem lasītājiem velti gaidīt no

viņa biogrāfijas kaut ko~ interesantu, pikantu un seksuēli romantisku,

kas tagad taču tik ļoti modē.

Jānis Asars bij ideālists, idejas cilvēks bez interesantiem piedzī-

vojumiem, un -m
kas izklausās tik neticami — viņš par saviem ideā-

liem aizgāja bojā.

Tie, kuri ar viņu strādājuši kopā, var kaut cik par viņu dot liecību.

Es ar viņu iepazinos 1901. vai 1902. gadā. Tas notika vēsturiskās

«Dienas Lapas» redakcijā, kuru tālāk vadīja Dr. phil. Zālīts, R. Blau-

manis toreiz kaut kādu nesaskaņu dēļ bij no «Dienas Lapas» aizgājis

prom, un viņa vietu ieņēma Asars.

Kādu rītu pēc tam, kad Blaumanis bij aizgājis, es ieraugu savā

priekšā jaunekli, mazu no auguma, bet lielām, zilām acīm, kādas tik

piemīt fanātiķiem un sajūsmas cilvēkiem.

«Tas tagad izpildīs Blaumaņa vietu,» saka Dr. phil. Zalīts. «Viņš

rakstīs recenzijas par teātriem un citām sabiedriskām lietām.»

Jāni Asaru es pazinu līdz tam tikai no viņa tulkojumiem «Mājas
Viesa» feļetonā, kurā viņš tulkoja Lenava «Meldru dziesmas» un parak-

stījās «Asaru Jānis». Es par to zobojos, jo es domāju, ka tas būtu

viņa pseidonīms, kuru tas būtu pieņēmis, lai pie lasītājiem panāktu

vairāk iespaida. Es sacīju, ka būtu varējis arī parakstīties «2ēlabu

Jēkabs» vai «Nopūtu Fricis», vai «Sirdssāpju Mārtiņš» etc, jo tolaik

tiešām bij uznākusi mode ja ne citādi, tad ar parakstiem vērst uz sevi

lasītāju uzmanību, un tā arī iznira visādi «Dēmoni» un «Sausmoņi» un

etc. Izrādījās tomēr, ka Asaru Jānis ir patiesi Jānis Asars un ka viņa

ierocis nav tikai asaras, bet asums, kas piemita viņa divgriezīgai

spalvai.
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Recenzijas un teātra kritikas, kuras rakstīja Jānis Asars, izvērtās

drīz vien par polemikām un par jautājumiem, kas aptvēra visu kultūru.

Tas bija tas pats karš, kuru jau bij agrāk sākusi ar skaļiem «kaujas
saucieniem uz lūpām» «Dienas Lapa» pret «Baltijas Vēstnesi» un

«Balsi» jeb jaunā paaudze, saukta jaunā strāva, pret veco sausni,

uguns pret nakti, Lāčplēsis pret melno bruņenieku.

Pirmie karotāji līdz ar savu vadoni priekšgalā — Jāni Pliekšānu —

bija apklusināti, tie smaka zem cara pātagas vai nu cietumos, vai trim-

dās, tikai pate ideja gāja tālāk, un pie viņas karotājiem priekšrindā

piederēja Jānis Asars. Tā ir viņa lielā vēsturiskā nozīme politikā.

Viņš stāvēja atklātā, redzamā vietā, kamēr kāda saujiņa citu jaunu

kareivju lasījās kopā un sāka savu pagrīdes darbību kā izteka no

jaunās strāvas ar šaurāku, bet izteiktāku raksturu kā sociāldemokrā-

tija. Arī Jānis Asars pie šīs nozares sāka ņemt dalību un apmeklēja

slepenās meža sapulces, bet viņa pārliecība bija tomēr, ka politiskā

cīņa bez kulturēlas nav pareiza un abējām jāiet roku rokā.

Bieži vien, kad redakcijas stundas beidzās, mums par šiem jautā-

jumiem nācās pārrunāt, un pie mūsu diskusijām piedalījās arī profe-
sors Kārlis Balodis, kurš kādu laiku profesora Zālīša vietā vadīja
«Dienas Lapu», un nelaiķis Jānis Vidiņš, kurš arī piederēja pie jaunās
strāvas pirmcīnītājiem un «Dienas Lapas» galvenajiem redakcijas lo-

cekļiem.

Neaizmirstamas bija šīs stundas, kurās mēs redakcijā kavējāmies

pie mūsu lielajiem priekštečiem un smeldamies spēku un sajūsmu rīt-

dienas darbam un nākotnei. Dzīvās sarunās un debatēs mēs pavisam

nedomājām, ka jāiet mājā un jāiebauda kaut kas miesīgām vajadzībām.
Jau tad Jānis Asars sāka sūdzēties, ka pa naktīm nevarot gulēt un

vienmēr aizmiegot tikai ap pulksten pieciem no rītā. Jau toreiz sākās

garīgās pārpūlēšanās sekas, bet ko mēs visi prasījām toreiz pēc mie-

sas, ja mēs dedzām sajūsmas liesmās.

Jānis Asars visvairāk uzsvēra kultūras nozīmi un mākslas un zi-

nātnes popularizēšanu, un sabiedriskas apziņas modināšanu.

«Pirms jādara galvas gaišas un jāatver ļaudīm acis, tad tikai tie

varēs saprast savu stāvokli un grozīt apstākļus,» viņš bieži sacīja.
Ar visu sparu viņš tad arī metās šinī kultūras darbā. Daudz viņš

rakstīja «Dienas Lapā» par šiem jautājumiem gan polemikas, gan ve-

selos garos apcerējumos. Arī «Mājas Viesa Mēnešrakstā» viņš daudz

ievietoja savus rakstus, un šis žurnāls ar savu daudzpusību literatūrā,

zinātnēs un vērtīgām ilustrācijām mums līdz šim ir palicis nesasniegts.
Bet ar to vien neaprobežojās Jāņa Asara kultūras darbība, reizē

viņš studēja politehnikā dabas zinātnes un ieguva pirmo godalgu par

kādu zinātnisku darbu, cik atceros, par «spektranalīzi».

Bet stundām ilgi viņš arī pavadīja augstskolas bibliotēkā un stu-
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dēja privāti mākslas vēsturi, jo tolaik Rīgā priekš šīs zinātnes vēl

nebija katedris.

Savus sūri pelnītos grašus viņš pa lielākai daļai izdeva, pastellē-
dams dārgas grāmatas no ārzemēm.

Tāpat arī J. Asars mīlēja glezniecību un bija sapircis daudz dārgu

gleznu reprodukciju krāsās, cik nu viņa sīkie līdzekļi viņam to atļāva.

Es atceros, ka viņš veselu gubu gleznu grāmatu bija atstiepis uz

redakciju un ievietojis tās redakcijas skapī, kur atradās redakcijas
bibliotēka. Tur bez tam vēl bija daudz gleznu un grāmatu dārgos sē-

jumos, kuras tika pastellētas priekš «Mēnešraksta». Dr. Hermīne Zā-

līts kundze toreiz vadīja «Mēnešraksta» glezniecisko daļu, kura, kā

dažs lasītājs atcerēsies, bija ļoti vērtīga, jo viņa pati bija gleznotāja
māksliniece un sevišķi klasiskās mākslas cienītāja. Sinī nozarē Jānis

Asars no viņas smēlās daudz ierosinājumu, un viņi par to veda ga-

ras sarunas, jo Dr. H. Zālīts kundze bij apceļojusi Itāliju, Franciju,

Vāciju un pirmējā ilgāku laiku uzturējusies.

Mūsu redakcijas skapis, pats jau glīts pēc ārējā izskata, bija mūsu

redakcijas lepnums ar saivu grezno saturu. Tādas bibliotēkas gan ta-

gad neatradīs nevienā redakcijā. Ne mazāk jāslavē Dr. Platesa de-

vīgā roka, kas mums atļāva tādu ierīkot. Viņš bij tiešām ideālists un

netaupīja līdzekļus priekš kultūras pacelšanas un vācu-latviešu savie-

nošanās, jo tā bija viņa mūža ideja. Arī viņu aizsniedza traģisks lik-

tens tāpat kā Asari. Viņa lielais uzņēmums tika izpostīts, un viņš uz-

traukumā krita, triekas ķerts. Arī pie šī skapja Asars mēdza allaž ilgi

jo ilgi kavēties. Bet ne mazāk kā glezniecību, ja pat vairāk J. Asars

mīlēja mūziku. Mūzika bij, tā sakot, visa viņa būte, un viņam bij tik

laba dzirde, ka viņš visas meldiņas, kādas bij dzirdējis, izsvilpoja

pakaļ. Koncertus un operas viņš apmeklēja visas, kādas vien tolaik

pie mums bija. Tagadējā opera piederēja vāciem, un viņā tika uzves-

tas trīs reizes nedēļā opera un četras reizes — drāma. Māksla tika

pabalstīta vairāk no privātiem garantiem nekā no pilsētas, un Dr. Pla-

tess bija viens no galvenākiem garantiem, tādēļ mums arī bija divas

redakcijas ieejas kartes un mēs to bieži varējām apmeklēt. J. Asars

rakstīja arī visas recenzijas par mūziku, un, kaut gan viņš nespēlēja
nevienu instrumentu, viņam tomēr bija smalka izpratne par visu in-

strumentālo daļu. Viņa recenzijas par mūziku, tāpat kā par gleznie-

cību, nebūt vēl nav visas uzņemtas viņa kopotos rakstos. Personīgi

bija viņam kāda iemīļota meldiņa, kura bija, tā sakot, viņa reliģija un

kuru viņš svilpoja visos grūtos brīžos, — tā bij Riharda Vāgnera

«Svētceļotāju kora dziesma» no operas «Tanheizers». Šī meldiņa, kā

viņš man teica, esot viņam kā glābiņa spieķis, pie kura viņš pieturoties

un kas viņu arī izpestīšot. Nezinu, vai viņš to savas dzīves pēdēja

brīdī būs varējis vairs izdvest, bet, kā man stāstīja, viņa sastingušās
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lūpas bijušas pusatvērtas, it kā tās vārdā vai mūzikā vēl ko gribētu

sacīt, un tās bijušas ar mutautiņu jāaizsien.

Es gribētu ticēt, ka viņa glābēja meldiņa bez skaņas vēl dvesmoja

no viņa lūpām. No mūziķiem viņam vismīļākais bij Vāgners, un starp

pēdējā darbiem viņam visvairāk patika «Tanheizers», «Skrejošais ho-

landiets» un «Tristāns un Izolde». Toreiz vācu opera bija arī ļoti labi

nostādīta, un viņā bieži viesojās vislabākie ārzemju spēki. Ne mazāk

izdevības mums bij vasarā dzirdēt Snēfogta slaveno kapelli, kura kon-

certēja ik vakarus Dubultu plašajā dārzā un kuras orķestrs pastāvēja

no pirmklasīgiem spēkiem. Arī par to tika daudz rakstījis Asars. Tāpat
liriskais Grīgs bija viņa mīlulis. Kā starp mūziķiem abi minētie, tā

starp gleznotājiem viņam bij iemīlēts romantiskais Bēklins. Pēdējam

līdzīgais, bet forsētais Stuks jau viņam tā vairs nebij pa prātam.
No jaunākiem meistariem, kurus viņš tik labi pazina un par kuriem

mums vēl tagad vienīgi no viņa ir sava, kaut arī neliela mākslas vēs-

ture, viņam nebij neviena dvēseles tuvinieka. Protams, ka arī tie, kā

neviena jauna parādība, viņam nepagāja garām, ka viņš uz tiem ne-

būtu tūdaļ atsaucies. Arī toreiz modē uznākušo «ūberbrettli» viņš kā

laika parādību mēģināja saprast. Kā mūzikā viena meldiņa viņu visur

pavadīja, tāpat arī viena glezna bija viņa fetišs, no kuras viņš nekad

nešķīrās, tikai vairs neatceros, no kāda meistara tā bija. Es šo gleznu

ieraudzīju, kad mēs ar Zālīts kundzi viņu pēc «Dienas Lapas» slēgša-

nas kādreiz apmeklējām viņa dzīvoklī. Es, šo gleznu ieraugot, sabijos.

MŪSU TEĀTRA KLASISKAIS LAIKMETS

Atmiņas par Daci Akmentiņu

Ir mākslinieki, kurus atminam tikai no viņu mākslas, ko tie savā

personīgā dzīves laikā mums veltījuši, un ir tādi, kuru darbība sais-

tīta ar laikmetu, tiem ir divējāda nozīme. Pirmējo gaita norisinājās
samērā gatavā laikā, pēdējie turpretim aug un izceļas līdz ar savu

laiku.

Mūsu lielā māksliniece Dace Akmentiņa, pie kuras še atmiņās ka-

vējos, pieder pie pēdējiem. Svinot 4. augustā savu 70. gada dzimum-

dienu, viņa var atskatīties uz četrdesmit gadu darbības posmu mūsu

teātrī. Sī posma sakrīt taisni kopā ar teātra attīstības gaitu, kad tas

tautā bij ievadījies kā spilgtāka nacionālisma izpaudējs un tālākā pa-

kāpē sāka piegriezties kultūras un mākslas uzdevumiem, un izauga

par galveno kultūras iestādi.

Pirmo lielo uzdevumu bij veicis Ādolfs Alunāns, ne velti tādēļ cil-

dināts kā teātra tēvs, jo viņš bija nesis to «jauko, gaišo rītu», par
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kuru tautas dzejnieki, kā Auseklis, bij sapņojuši: viņš tautu bija vedis

caur daili uz apziņu un atziņu.

Uz šā pamata varēja tālāk būvēt un piegriezties mākslas pašas
iekšējai izpratnei un viņas izveidojumam uz āri. Priekš tā vajadzēja
ari tehniski izglītotu aktieru un krietna mākslas skolotāja, kas tādus

izaudzinātu. Pašu tautā mums vēl tāda mākslas pedagoga nebija, un

tādēļ bija jāpieaicina spēki no ārpuses. Laimīgi gadījās atrast speciālu

pedagogu, Rodi-Ebeliņu, kurš caur kādu konfliktu ārzemēs bij tagad

ārpus darba un tādēļ vieglāk pieejams angažementam uz Latviju.

Viņš bij pirmais mākslas skolotājs latviešu teātrī, un no viņa sko-

las izgājuši visi mūsu pirmie lielie aktieri, kā Mierlauks, Duburs,

Valdšmits un no māksliniecēm Dace Akmentiņa, Jūlija Skaidrīte, Olga

Ezerlauks, Berta Rūmniece v. c.

So aktieru Rodes-Ebeliņa laikā iegūtā skola palika arī par pamatu

turpmākām aktieru paaudzēm, un uz šā pamata Duburs dibināja arī

savus vēlākos dramatiskos kursus.

Dace Akmentiņa esot bijusi Ebeliņa apdāvinātākā skolniece,

un, iegūto tehnisko izglītību savienodama ar savu spilgto ģenialitāti,
tā pa saviem četrdesmit darbības gadiem uz latviešu skatuves sasnie-

gusi to augstāko virsotni, ka latviešu tauta, viņas vārdu minēdama,

dēvē to par «latviešu Dūzi».

Mans uzdevums nav še kritiski vērtēt mākslinieces nopelnus, ne

arī sniegt biogrāfiskus datus no viņas dzīves, šis uzdevums piekritīs
daudziem citiem, jo priekš cienītās mākslinieces godināšanas ir sastā-

dījusies vesela komiteja, es varu šimbrīžam atzīmēt tikai tos iespai-

dus, kurus es personīgi no viņas esmu guvusi.
Pirmoreiz Daces Akmentiņas vārdu dzirdēju, dzīvodama uz lau-

iem Zemgalē tēva mājās, kad tikko biju skolu beigusi. Lasīju teātra

kritikas «Baltijas Vēstnesī» un jauniznākušā «Dienas Lapā». Tās bija
visai spožas, un blakus Akmentiņas vārdam izcēlās arī Maija Briga-

dere, tikai lugas pašas un viss repertuārs nebija no tāda apjoma, ka

viņās māksliniece būtu varējusi parādīt plašāku emociju skolu un ta-

lanta pakāpes, jo tās sastāvēja no «Lenores», «Mātes svētības» un

vieglā žanra posēm.

Uz skatuves pirmoreiz redzēju Daci Akmentiņu, kad Rīgas aktieri

viesojās Jelgavā lugā «Dzīvību priekš cara». Viņas slava gāja jau lu-

gai pa priekšu, un daudzi laucinieki iebrauca uz izrādi galvenām kār-

tām Daci Akmentiņu redzēt puikas Vaņas lomā. Divi skati no lugas

man sevišķi palikuši atmiņā: kvartets, kurā dziedāja Akmentiņa altu

un Brigaderu Maija Antoņidu ar viņas brīnišķo soprānu. Jo spilgtāk

mani aizgrāba Akmentiņas — Vaņas klostera skats, tā tiešām bija

liela stila māksla. Bet arī citu aktieru, kā, piemēram, J. Brigadera,

toreizējā varoņa tēlotāja, Susaņins bija lielisks tēlojums.

Pagāja divi trīs gadi, kad es atrados jau uz laukiem kā mājskolo-
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tāja, atstāta no kultūras un teātra, un Akmentiņa pa tam savā spožā

gaitā varēja kāpt vienmēr augstāk. Gadījās tad vēlāk arī man, lielās

dzīves pabērnam, nokļūt kultūras centrā Rīgā un vēl pie paša gais-

mas avota, teātra. Vientulībā man bija uzauguši spārni, kas mani turpu

bija atnesuši, tā bija «Vaidelote».

Personīgi vaigu vaigā es vēl Daci Akmentiņu nebiju redzējusi un

biju sev iztēlojusi viņu kā blondīni ar zilām acīm, varbūt caur iespaidu

no Vaņas linu dzeltenajiem, pagariem matiem.

Sēdēju kādu vakaru dāmu garderobes istabā aiz kulisēm, un man

blakām, skatos, sēd brūnēta jaunkundze ar melnām, dzirkstelīgām
acīm ar kādu rokdarbu. Abas sēdējām, brīdi klusēdamas, un es viņu

noturu par kādu mazāku aktrisi, jo kurai citai gan tiks nodoties tik

čakli rokdarbam. lenāk pēc brīža Blaumanis, kuru arī pirmoreiz re-

dzu, bet kurš mani nemaz nepazīst un ar lielu iztapību un cienības

parādījumiem grozās vien ap mazo aktrisi. Atzīstos, ka tas man sāka

drusku nepatikt, jo, atnākot uz Rīgu, arī es biju kļuvusi visu uzma-

nības priekšmets, un nepiedienīgi man likās, ka mani, turpat stāvošu,

gluži ignorē. Bet — netiku jau arī ar Blaumani iepazīstināta.

Klausos manu kaimiņu dedzīgā sarunā un dzirdu, ka tie pārrunā

Blaumaņa jauno lugu «Pazudušais dēls», kura nupat uz repertuāra

uzlikta. Nodomāju: «Lūk, nu, arī par to viņš sarunājas ar mazo ak-

trisi.» Apprasos pēc tam, kas šī tāda par tik lielas ievērības cienīgu

aktrisi bijusi, un izrādās, ka esmu sēdējusi kopā ar slaveno Daci Ak-

mentiņu, bet — arī tā nebija mani pazinusi un par mani apprasījusies,
kas es tāda esot. Tātad mēs visi trīs savu iepazīšanos varējām dēvēt

par «literāriskām aklajām vistiņām».
Drīz pēc tam es arī redzēju Daci Akmentiņu uz skatuves kā Ilzi

«Pazudušā dēlā», tas bija aizgrābjošs tēls, apdvests ar lauku nevainību

un sirsnību it kā ar mirdzumu. Sāda veida «lauku nevainība», kā

pace Akmentiņa pati izteicās, viņai bijušas sevišķi mīļa, nāca taču

yiņa pati no laukiem, no «lakstīgalu šūpuļa». Arī savai beneficei viņa

bija izraudzījusies šāda veida lugu «Mātes svētība».

Lielais piedzīvojums un pārsteigums visiem bija redzēt Daci Ak-

mentiņu kā Mirdzu «Vaidelotē». Tā vairs nebija jauna, nevainīga mei-

tene vien, kas šinī apjoma pārdzīvoja savu likteni, bet te viņā ar

katru cēlienu izauga par lielu traģisku varoni un sniedza visu jūtu
skalu ar tādu nepārspējamu meistarību, ka ar to viņa savu vārdu mir-

dzošiem burtiem iezīmēja latviešu teātra vēsturē. Dace Akrhentiņa

vairs nebija naivo lomu tēlotāja vien, bet viņas ģenialitāte apvienoja

visas nianses un pakāpes, kādās vien var dvēsele izpausties tēlojošā

mākslā un kas ir dots tikai liela stila retām māksliniecēm.

Protams, ka viņu šinī ziņā pabalstīja arī viņas daiļā āriene, viņas

brīnišķīgi mirdzošās, tumšās, lielās acis un dzidrā, spēcīgā balss. Divas

sezonas es toreiz Rīgā pavadīju un redzēju Daci Akmentiņu klasiskās
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lugās kā Dezdemonu, Ofēliju, Heilbronas Kātiņu un vēl citos tēloju-

mos, kas man neaizmirstami palikuši atmiņā. Dzīve mani ilgus gadus
aiznesa prom no latviešu kultūras centra, un, pārnākot mājās 1920. g.,

es redzēju D. Akmentiņu kā «māsu Beatrisi», tur viņas dvēsele raudāja
kā kokle ar pušu trūkstošām stīgām. Pēc tam ļauna slimība lielo

mākslinieci ir galīgi salauzusi. Viņa vairs nevar mūs pacelt ar savu

mākslu, bet tagad ir mūsu reize atminēt viņu un rādīt, ka tas apga-

rojums un dzīvie tēli, kurus tā mums sniegusi, dzīvo mūsu dvēselē un

mudina mūs uz visu cēlu un dai'u. Lai sirsnīgs laimes vēlējums uz-

meklē pirmo zvaigzni, vārgo Auseklīti, kuru tagad tālu no sabiedrības

kādā Latvijas malā sedz tumši sāpju mākoņi. Viņas laime ir lielais

kultūras darbs, kuru tā radījusi tautai, lai šī apziņa lemj viņai at-

miņā pārdzīvot vēlreiz viņas spožo gaitu.

JŪLIJA SKAIDRĪTE

Atmiņas un iespaidi

Sinī sezonā īsti svinīgi sagadījies, ka mūsu abas lielākās skatuves

zvaigznes svin savu ilggadēju jubileju.
Viena no tām, savu spožo ceļu notecējuse, ieiet jau vēsturiskā

sfērā, kamēr otra atrodas vēl savu spēju apjomā un pieder skatuvei,

cerēsim, vēl labu laiku.

Grūti viņas vienu ar otru salīdzināt, jo abas viņas lielas, tikai ar

savu talantu tās stāv diametrāli pretī.

Viena savā visīstākā dabā ir nepārspējama naivo, sevišķi lauku

meiteņu tēlotāja, otra, ar vienu vārdu sakot, ir — klasiska varone,

viena izdveš dziļu sirsnīgumu, otra lieliskumu. Ārzemēs tādi divi pre-

tēji piemēri ir Dūze un Zāra Bernār.

Arī dzīvē un savās personības viņām bijušas savas īpatnības un

katrai savādas priekšrocības.

Jūlija Skaidrīte Joti agri sāka savu gaitu, tā sakot, agri tika at-

rasta, jau gadu septiņpadsmit veca tā pirmo reizi uzstājās Ādolfa

Alunāna lugā «Kas tie tādi, kas dziedāja» kā Skaidrīte un ar savu

spēli visus sajūsmināja līdz asarām.

Es gan personīgi nebiju šinī pirmizrādē, bet mana nelaiķe māmiņa,

kura bij kaislīga teātra mīļotāja un apmeklēja gandrīz katru izrādi,

kas gan diemžēl reti tika dotas Jelgavā, pārbraukuse man stāstīja ar

asarām acīs, cik aizgrābjoši spēlējuse jaunā Skaidrīte un cik skaista

tā pate esot. So izrādi viņa nekad nav varējuse aizmirst, un tikai otr-

reiz viņai tāds liels piedzīvojums bijis Rīgā «Uguns un nakts» izrādē.

Tikai viņa nožēloja, ka nav bijuse Skaidrīte kā Spīdola, jo tā viņas

mīlule bij palikuse uz visu mūžu.
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Skaidrītei pašai, kā liekas, arī šī mākslas pirmā mīlestība ir pali-
kuse liktenīga, jo viņa ir paturējuse sev Skaidrītes vārdu.

Arī luga pate caur Skaidrītes debiju tika pacelta uz mākslas un

literatūras līmeni un pieder pie Alunāna populārākām lugām, kura

vairāk tikuse izrādīta.

Jelgavas teātris līdz ar to bij sasniedzis sava ziedu laika galotni,

Jo izrāde notika plašākos apmēros nekā vēlāk.

Izrāde notika vēl senajā muižnieku celtā bruņniecības teātrī, kurā

ietilpa vai tūkstots apmeklētāju, un tanī reizē to arī ne tikai jelgav-
nieki vien pildīja, bet arī laucinieki, sabraukuši no visas apkārtnes.

Slava par jauniņās aktrises talantu, kas jau bij novērojams bijis

mēģinājumos, ātri vien bij izplatījušās visapkārt.
Teātra iekārta pati arī vēl izrādīja seno godību, kaut gan jau stipri

nobālušā veidā: ložas visas bij polstētas, ar apzeltījumiem un sar-

kana samta pārvilkumiem, skatuve pate dzija un plaša priekš liela stila

izrādēm. Norietot muižniecības saulei, arī teātris tika nojaukts un

pārbūvēts kā tā dēvētais «stalplacis» priekš garā vājiem slimniekiem.

Latviešu teātris pats vēlāk nogrima zemā līmenī uz mazas skatu-

vīties kā kādā lauku šķūnī Latviešu biedrības dārzā, senākajā Mēdema

villā.

Skaidrīte tad jau bij pārgajuse uz Rīgu, kur pēc savas slavenās

debijas tā tūliņ tika angažēta.
Uz mazās Jelgavas skatuvītes turpināja savas izrādes šad un tad

vietējie diletanti tikpat mazās ludziņās, un viss, tā sakot, bij pieņēmis

ģimenes raksturu ar savstarpējām paļām un uzslavām. Ārējas publikas
bez biedriem pašiem nebija gandrīz nemaz.

Jaunās mākslinieces debija tātad bij noritējuse lielā stilā, ar visām

mākslas prasībām, un, tik jaunai esot, viņai viss ceļš bij vaļā. Rozes

bez ērkšķieml Tā ir reta laime, ko var piedzīvot kāds mākslinieks, kam

gadiem ilgi jāizlaužas caur ērkšķiem, pirms tiek vismaz redzamā vietā.

Ērkšķi arī viņai, protams, nāca vēlāk, jo bez tiem nepaliek neviens

dievu mīlulis, kam jāsaduras ar dzīves rupjām pretešķībām un intri-

gām. Bez šīs agrās karjeras Skaidrītei bij vēl otra laime, tā bij viņas

ārējais izskats, jo visi viņu cildināja kā ārkārtēju skaistuli, kas ari

vēl tagad nojaušams.

Visa viņas būte izdvesa garīgumu, kas viņu ietina traģiskā atmo-

sfērā, drūmā, dēmoniskā mirdzumā. Stipri īpatnlgas bija viņas balss

mīksti sērās molla skaņas.

Nelaiķis Jānis Poruks, kurš bij liels mākslinieces cienītājs, rakstīja

par viņu kritikās, ka dzirdēt Skaidrītes balsi esot tikpat kā klausīties

kādu Sopēna nokturno.

Tiešām, agra karjera, ārējs skaistums — tās bij divas laimītes,

lepriekš jau dotas uz kredīta, tās nevar tik viegli ieskaitīt par pašas

jpopelnu.
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Man salīdzinot šķiet, ka tās ir tās divas purpurzeltainās buras pie
karalienes Kleopatras laivas, kuras jau no tālienes kā brīnumputna

spārni lidinājās pretim romietim Antonijam un to uzvarēja.

Bet — drīz vien bij arī jāsajūt pretēji vēji, kas puta purpura

burās.

Skaidrīte pārnāca uz Rīgu, bet viņa tur neatrada vis tukšu un ne-

iztaisītu zemi kā Jelgavā.

Tur jau publikai bij savi dievi, kuri tur jau bij gadus iepriekš

nodibinājušies un ieguvuši preses un publikas simpātijas un, galve-

nais, kam bij viņu mākslas sevišķi labvēļi.

Skaidrīte atrada priekšā — Daci Akmentiņu. Visi laikraksti bij

pilni no pēdējās uzslavas, un publika gaidīt gaidīja uz katru viņas

tēlojumu, vai nu tā bij «Staburaga meitiņa», vai «Turaidas roze», vai

Fatime «Leonorē», vai «Mātes svētība», vai naivās skuķes tiroliešu

un bavāriešu gabalos.

Direktors toreiz bij Rode-Ebeliņš, un viņa repertuārs pastāvēja no

šādiem gabaliem; viņš tos atrada latviešu publikai piemērotus!

Mūsu Skaidrītei tur nebij īsti piemērotas lomas. Bez tam viņa jau

arī blakām vecākai zvaigznei bij tikai jauna iesācēja.

Bet spožu zvaigzni nevar arī biezākie mākoņi aizsegt. Gadījās

viņai tomēr paspīdēt cauri. Vienā otrā lomā, kaut arī nenozīmīgos

gabalos, piemita elementi no varonības — un kas lai cits tādas lomas

būtu tēlojis, ja ne jaunā Skaidrīte. Piemēram, tāda bij Raupaha «Dzī-

ves skola», kurā apstrādāta pazīstamā pasaka par karali Brusubārdu

un kur Skaidrītei bij iedota princeses loma.

Skaidrītei arī šis uzdevums spoži izdevās, bet te viņas prieku sa-

rūgtināja kāds cits apstāklis.

Minēta lomā princeses lepnums tiek ar to lauzts, ka tai jāubago ka

übadzei, un te nu viņai greznā zīda kleitē jāvārtās gar zemi.

Tada zīda kleite priekš jaunas aktrises bij vesels kapitāls, un tā,

caur vārtīšanos sabojāta, arvien bij jāatjauno.

Kur nu naudu ņemt? Algas vel aktieriem, sevišķi jauniem, bij pā-
rāk mazas.

Viņa griezās pie teātra komisijas, lūgdama pabalstu, bet te nu

viņai savu labvēļu nebij, un tā tika strupi noraidīta, var būt, ka pret

viņu dažs labs bij noskaņots naidīgi.

Nu Skaidrītei sakās tas ērkšķu ceļš, kas jāizbauda tam, kas stāv

viens, tikai uz sava spēka.

Bet viņas slava auga, un radās arī citādi apstākļi, kas to veicināja.

Direktoram Ebeliņam bij no Rīgas jāaiziet, daudz viņš latviešu

teātrim bij devis ar aktieru tehnisko izglītošanu, uz kuras vēl tagad

balstās mūsu teātra māksla, bet viņa lugu repertuārs bij nepanesams.

Visādi bavāriešu un tiroliešu gabali ar iepītiem jodleriem un kuplejām
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un sentimentālās Lenores līdz ar pārtaisītām Birh-Pfeiferas Stabu-

raga meitiņām bij jau publikai apnikušas un viss līmenis par zemu.

Sacēlās pretstrava, kas prasīja, lai teātra direktors būtu latvietis,
tā bij toreiz jauniznākusē «Dienas Lapa».

Un tāds spēks patlaban arī bija atrodams. Tas bij Pēteris Ozoliņš,
kas ārzemēs izglītojās kā režisors un aktiers un bij ar labām sekmēm

uzstājies turienes teātros.

Viņš tika uzaicināts kā direktors Ebeliņa vietā un pārnāca uz

dzimteni.

Ar atzinību jāmin, ka viņš tūdaļ grozīja repertuāru: viņš tūdaļ
iesāka ar lielajiem klasiķiem, Silleru, Šekspīru utt., un latviešu oriģi-
nāliem, Blaumani, Zeiboltu un pēc tam arī ar «Vaideloti».

Gadījās arī man toreiz pārnākt uz Rīgu, un pirmā luga, ko es re-

dzēju, bij «Luīze Miller» no Šillera. Tur Skaidrīte tēloja lēdiju
Milford.

Jāsaka, ka viņas tēlojums bij lielisks un ka tas pārspēja tēlotāju
tanī pašā lomā, ko biju redzējusi no slavenas aktrises vācu lielajā
teātrī.

Atvērās nu spoža galerija no varones lomām, kuras visas nācās

Skaidrītei tēlot: Marija Stjuart, Orleānas jaunava (Akmentiņa šinī

lugā ir tēlojusi Agnesi Sorel un ne titullomu, kā aiz pārpratuma no-

drukāts), Amālija «Laupītājos» un vēlāk Pompadūra «Narcisā» no

Brahfogeļa un Magda Zūdermaņa «Dzimtenē».

Tie visi bij apžilbinoši tēlojumi, kuri līdz šim nav tikuši un arī

netiks pārspēti.
No oriģināliem kā spožākā loma jāmin viņas Asja.
Pēc «Vaidelotes» pirmās izrādes vācu pazīstamais kritiķis Viktors

f. Andrejanovs man rakstīja: «Esmu vecs mākslas pazinējs ar augstām

prasībām un varu sacīt: Akmentiņa bij gan burvīgs karaļbērns (ein

liebreizendes Konigskind), bet redzēt Asju un skatu pie nāvesstaba —

tas bij tāds mākslas baudījums un mani tā saviļņoja, ka nevarēšu to

aizmirst visu mūžu, tā bij brīnišķa glezna pate par sevi.»

Skaidrīte bij tagad Rīgas Latviešu teātra lepnums un ari nepiecie-
šama direktoram Ozoliņam, kuram pieder nopelni, ka tas nodibināja
teātra klasisko laikmetu. Viņa laikā arī sāka pamosties operas pasā-

kumi. Uzveda «Martu», «Čigānu baronu» ar Brigaderu Maiju kā

pirmo dziedātāju, un tāpat arī tika pamati likti pirmajam latviešu

baletam.

Pie pēdējā nopelni gan bij pirmai latviešu balerīnai, daiļai, gracio-
zai Tālberg, vēlāk Ozoliņa kundzei, jo tā ar savu pirmo mēģinājumu

Vērsa uz sevi publikas un teātra kungu uzmanību, ka tie vispār sāka

par baleta nodibināšanu domāt.

Nezinu, kā turpmāk norisinājās Skaidrītes un visa teātra gaita, jo

es biju spiesta no Latviešu teātra aprindām aiziet, pareizāk sakot, es
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biju tikuse izmesta no turienes, tādēļ ka es opozīcijas lēģerī biju at-

klāti uzstājusēs ar runām un «Baltijas Vēstnesis» ar «Dienas Lapu»
atradās toreiz asā cīņā.

Biju spiesta no Rīgas aiziet, un, kad pēc pāra gadiem atkal at-

griezos un strādāju Platesa jaunizdotā «Dienas Lapā» kā literāriskās

nodaļas vadītāja, es tomēr maz apmeklēju Rīgas Latviešu teātri. Kri-

tiku nodaļu bij uzņēmies Jānis Asars.

Atceros, ka nelaiķis Deglavs, kurš vadīja vietējo nodaļu, mani pie-
zoboja, kad manī pamodās ilgas aiziet uz veco «māmuļu».

«Ko gribat iet meklēt desu suņu kūtī.» Negāju arī, un tā no visa

man palika tikai atmiņas.

Atminos Skaidrīti arī kā liela vēriena cilvēku. Viņa nedomāja pie
savas personas labuma, bet upurējās visa priekš mākslas.

Kā jau minēju, teātra komisijā viņai savu labvēļu nebija, un viņas
lomas kā varonei klasiskā un salona stilā prasīja lieliskas tualetes.

Tā arī iznāca, ka Skaidrītei bij jāknapinājas un tā nespēja neko at-

licināt.

Sirdsskaidra viņa bija, kā jau viņu raksturo viņas mākslinieces

vārds — Skaidrīte.

Kad es pirmoreiz atnācu uz Rīgu un nezināju, kā Noasa balodis,

kur savu kāju likt, viņa bij pirmā, kas man ļoti silti nāca pretī, un

tāpat arī vēlāk, kad jau biju izbīdīta laukā un uzturējos Jelgavā, viņa
mani apciemoja.

Cik tāli viņa spēja pate sevi aizmirst un uzupurēties, pierādīja

pirmā «Vaidelotes» izrāde.

Pēdējo dienu priekš pirmizrādes «Vaidelotei», kad jau biļetes visas

bij izpārdotas un visi gaidīja ar nepacietību, Skaidrīte pēkšņi grūti
saslima, un dakters Volframs tai bij aizliedzis pavisam no gultas cel-

ties, ja negrib riskēt ar dzīvību.

Kas nu lai būtu uzņēmies lielo, grūto Asjas lomu!?

Visi bija izmisumā un prātoja pat, ka kāds lomu nolasītu ar

tekstu rokā.

Saprotams, ka ar to būtu luga zuduse. Bet kas notiek!

Visiem par lielu pārsteigumu, īsi priekš izrādes ierodas Skaidrīte

un — tēlo Asju. Viņa ir sevi pašu riskējusi pret ārsta nosacījumiem.

Kājās tā nevar nostāvēt un sēd pie dievietes kājām. Aizgrābjošs skatsl

Un, kad publika pēc katra cēliena izsauc, viņa ar nevarību kāpj pa

trepēm zemē no savas garderobes istabas, kura viņai augšā ierādīta.

Tādu lielu īpašību arī daudzi citi būs pie viņas redzējuši un varēs

pastāstīt.
Liela māksla, liela personība, mūsu mazai tautai nav daudz tādu

spīdekļu — tagad tai jubilejas gadījumā pēc lielās mākslinieces četr-

desmit darba gadiem būs izdevība pierādīt savu cienību un pateicību.
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KĀ ES ATCEROS PĒTERI STUČKU

īsa telegramma no Maskavas ziņo, ka pirmdienas vakarā 25. janvāri
miris viens no tagadējās Krievijas lielākiem vīriem, savā arodā pat
vislielākais — Pēteris Stučka.

Kamēr viņš aktīvi darbojās savā amatā, ja nemaldos, kā virspro-
kurors, viņam bij padotas visas Krievijas tiesas, un, kad viņš aiz

pārpūlēšanās šo amatu nolika, viņš sarakstīja biezu sējumu, kuri

sastādīja visus Krievijas jaunos likumus. Viņam tā retā laime bijusi

paveikt savu mūža darbu, viņš varēja mierīgi rokas salikt un svinēt

lielo svētvakaru.

Pēdējos gadus viņš arī stipri slimoja, un jau gadu atpakaļ bij

šaubas, ka viņš diezin vai vairs piecelsies. No dabas viņš bij stipra
vīrs, bet straujie pārdzīvojumi un amata pienākumi bij viņu stipri

sagrauzuši.

Jāsaka, ka pēc dabas viņš arī bij vairāk teorētiķis, zinātnieks nekā

atklātības darbonis, kaut gan no paša sākuma, kad viņš Latvijā dar-

bojās kā advokāts, viņam bij lieliska prakse.

Viņš arī bij liela stila sabiedrisks cilvēks, kas toreiz, kad tas bij
«Dienas Lapas» redaktors, pulcēja savos salonos visu progresīvo jeb

jaunā virziena latviešu sabiedrību. Atklāts, sirsnīgs, visiem izpalīdzīgs
un pieejams — tāds savā laikā bija Pēteris Stučka.

Lai šo vīru kaut cik novērtētu un saprastu, man jāmet lielos vilcie-

nos atskats uz viņa dzīvi un darbību, ciktāl man tā pazīstama. Vi-

siem varbūt nebūs zināms, ka P. Stučka bij tuvs radinieks mūsu Rai-

nim, jo viņš bij apprecējis Raiņa māsu, Doru Pliekšān.

Arī Dora Stučka ir liela stila persona, viņa bij ne tikvien latviešu

pirmā studente, bet arī pirmā sieviešu kustības ierosinātāja. īsteni

bija arī viņa tā, kas Stučku ievirzīja politiskajā virzienā un ne tikvien

Šveicē un Francijā, kur viņa studēja Monpeljē pilsētā, viņa spēlēja
izcilus lomu, pulcēdama ap sevi krievu politiskos studentus, bet arī

pārnākot pēc studijām Latvijā, kad vēl nebij notikuši pirmie aresti, vi-

ņas salons pulcēja visu sabiedrību un bij pazīstams ar savu smalko

toni un māksliniecisko iekārtu.

Pēc būtības un izskata Dora Stučka bij īsta aristokrāte, kura do-

minēja augstākās sfērās un ar lielu taktu pārvarēja visgrūtākos dzīves

brīžus. Liela disonanse viņas dzīvē bij tā, ka taisni viņai nācās darboties

ar rupjo pūli, kā vispār dzīves un arī savstarpīgās attiecībās starp

Pēteri Stučku un Raini un Doru Stučku norisinājās dziļa traģēdija.

Mēģināšu šo dzīvi, kas tagad izskanējusi ka aizmirsta dziesma,

attēlot no sākta gala.

Pirmais, kas iepazinās ar Pēteri Stučku, bij Rainis, kad tie abi

Rīgas pilsētas Pirmā ģimnāzijā sēdēja uz viena skolas sola. Pēteris

Stučka bij par Raini nedaudz vecāks, bet starp viņiem nodibinājās
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stipra draudzība. Stučka ģimnāzijā bij labākais matemātiķis un Rai-

nis labākais valodnieks. Ja nemaldos, viņi dzīvoja pat kopējā pansijā

pie vecā hofrāta Dīriķa. Katrā ziņā viņi kopīgi turējās un dzīvoja to-

reizējā Pēterburgā, tagadējā Ļeņingradā un studēja ari kopēji tiesu

zinātnes. Par šo studentu dzīvi, kura ir bijusi stipri bohēmiska, bet

reizē arī dzemdējusi lielas idejas, Rainis atstājis plašu dienasgrāmatu,
kas vēlāk parādīsies drukā, tāpat arī kā daudzas Stučkas vēstules, kas

atstātas Raiņa garīgā mantojumā.

Pēterburgā tolaik pastāvēja nelieli studentu pulciņi, pie kuriem kā

filistri skaitās arī cenzons Remiķis, mācītājs Sanders, inženiers Lesņi-

kovs, valodnieks Sirmais etc. Šinīs pulciņos iestājās arī Stučka un

Rainis. Pulciņiem ir vairāk literāriska nozīme, viņi lasa utopijas par

nākotnes valsts iekārtu un Fr. Mēringa pretrakstus, ved sarunas ar

krievu biedriem un 1880. g. iepazīstas ar «Zem|a i voļa». Krievu biedru

pulciņos viņi tomēr neiestājas, bet ar dzīvu interesi seko laika parā-

dībām. Toreīz, 1884. g., notiek arī Latvijā tautiski radikāla kustība

(Aizups) un Stučkas un Raiņa tēvs taisās prāvoties ar baroniem.

Te jau abu draugu intereses sāk šķirties. Kamēr Stučka vairāk ar

juridisku interesi piegriežas straujiem dzīves notikumiem, Rainis no-

gremdējas zinātnēs, studē folkloru, stājas sakarā ar profesoru Volteri

un kopā ar to uzraksta Inflantes tautasdziesmas un ierašas. Sos dau-

dzos materiālus vēlāk bij sagrābuse un iznīcinājuse žandarmērija
1897. gadā, ieraudzīdama tur tautiskas tieksmes un separātismu.

Pēc nobeigtām studijām 1884.—88. Stučka pārnāk uz Rīgu un uz-

ņemas advokāta praksi. Taisni ap šo laiku Rīgas «Amatnieku bied-

rība» sāk izdot savu orgānu «Dienas Lapa». Laikraksts, kura galvenais

izdevējs bij Pēteris Bisenieks, kas reizē bij direktors minētās biedrības

kasei, nebūt to nebij nodomājis izveidot par kaut kādu garīgas cīņas

ieroci, bet tam bij kalpot vienīgi kases vajadzībām, tomēr pret viņa

un citu kases direktora gribu tas par tādu izvērtās.

Pirmais redaktors «Dienas Lapai» bij Bergmanis, kurš taisni vēl

nenostājās asā opozīcijā pret «Baltijas Vēstnesi» un ar Mozus zizli

vēl nepāršķēla sabiedrību vecajā un jaunajā strāvā, bet sāka lietot ci-

tādu toni, nekā laikrakstos parasts, un laikraksts sāka pieņemt lite-

rārisku virzienu. Viņš neaprobežojās vairs urjavu stilā cildināt priekš-

galā stāvošus dižvīrus un uzvandīt putekļus no nobalojušā tautiskā

spožuma, bet sāka sniegt rakstus ar kultūras vērtību un jaunlaiku

uzskatiem.

Biseniekam tas nebij īsti pa gaumei, un viņš Bergmaņa vietā uzai-

cināja par redaktoru Pēteri Stučku.

Bet te nu viņš īsti bij ieķēries. P. Stučka nostājās noteiktā opozī-

cijā pret veco «māmuļas» biedrību. Asprātīgi un bez žēlastības tika

kritizēti visi vecie dižvīri un viņu orgāni, kā arī iestādes, par ko
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P. Stučka tika ar troksni izslēgts no Rīgas Latviešu biedrības. Stučka

pats rakstīja veselu virkni artiķeļu, kuri sacēla sensāciju.

Nu gāja vaļā asa ciņa: vienā pusē «Baltijas Vēstnesis» un «Balss»,

otrā «Dienas Lapa». Pēdējai sāka sekot sabiedrība ar dzīvu interesi,

bet pretējā pusē viens no «Baltijas Vēstneša» redaktoriem, rakstnieks

Pūriņu Klāvs, sarakstīja lugu «Nauda», kas tomēr skanēdama izkrita

cauri tanī pašā vecajā biedrībā, jo rakstnieks bij tur tikai kariķējis

pretinieku personīgo dzīvi.

Rūdolfs Blaumanis par to bij sarakstījis vairāk satīrisku rakstu, kā,

piemēram:

«Par to Graudiņa graudu
Var maksāt tik Klāviņa Naudu.»

Tāpat arī luga bijusi tik tukša, ka viņš, Blaumanis, pa visu izrādi

saldi snaudis un pamodies tikai no sarīkotās klapēšanas.

Beigta gan bij «Nauda», bet beigts arī Blaumanis, kas tūlīt tika

izmests no teātra komisijas, un viņa vietā iecelts Klāvs.

Sis sīkais aizrādījums noder tikai kā maza ilustrācija toreizējiem

cīņas paņēmieniem.
Stučkas laikā arī man nācās personīgi iepazīties ar «Dienas Lapu».

Kā jau viss, kas jauns, sensacionēls, jaunību aizrauj, tā arī gadījās

ar mani. Es sāku lasīt «Dienas Lapu» un savu pirmo dzejoli, kuru biju

sacerējusi latviski, piesūtīju «Dienas Lapas» redaktoram Stučkām, kas

to tūdaļ nodrukāja un atrakstīja man pat glaimojošu vēstuli, ka es

esot jauna, spilgta parādība, lai vien tādā garā rakstot tālāk.

Es pa to laiku biju sacerējusi savu pirmo lugu «Atriebēja», kuru

diemžēl, citu pierunāta, biju iedevusi ieskatam Ādolfam Alunānam.

Pēdējais, no mana sižeta ierosināts, sacerēja savus «Senčus» un manu

lugu neatdeva veselu gadu, līdz tas bija uzvedis savu lugu. Vēl ne-

jaukāk bij, ka Alunāns, kas taču nav nekāds dzejnieks, sāka pantos

izzobot manu personisko dzīvi. Es tūdaļ pret to sarakstīju asu pret-
rakstu un nonesu to personīgi Stučkām.

Tad arī pirmo reizi man bija izdevība viņu redzēt. leejot redakcijā,

man nāca pretī garš, slaids, jauns vīrietis, blonds un simpātisku iz-

skatu un ļoti pieklājīgām manierēm. Lūdza mani apsēsties un izlasīja

manu rakstu cauri.

Iznākums bij citāds, nekā es biju cerējusi.
Raksts esot pārāk ass, pat iznīcinošs, viņš, to uzņemdams, varot zau-

dēt tādu vecu svarīgu līdzstrādnieku kā Alunānu un es jau esot tikai

jauna iesācēja. Tomēr lai es rakstu atstājot viņam vēlākiem laikiem.

Es biju tāda nelga, ka to arī atstāju, bet vēlākie laiki nemaz ne-

nāca, un mans diezgan plašais raksts bij nozudis.

Man diemžēl mans personīgais konflikts jāpiemin tālāk, jo tam bij

lielākas sekas, nekā paredzēts.
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Sarūgtināta es griezos pie «Baltijas Vēstneša» redaktora, vecā

hofrāta Dīriķa, kas mani ar abām rokām saņēma un joti pierunāja,
lai es ne tikvien viņa laikrakstā rakstot, bet lai nākot arī pie skatuves

par aktrisi kā pirmā mīļotāja.

Pēdējo uzaicinājumu es nevarēju uzņemties, jo biju saistīta ģime-

nes saitēm, un tad arī pie skatuves gāja pilnā gaitā Akmentiņas ziedu

laiki un bija jau arī angažēta jaunā Skaidrīte.

Bet rakstīt es varēju un tūdaļ turpat redakcijā uzmetu mazu dze-

jolīti, kas noderēja kā vesels strīdus ābols. Tas bij sckošais, Alunāna

stilā:

«Tūdaliņ, tagadiņ
Burtu liči rakstīs:

Cits par dzīvi, cits par mākslu,

Cits par politiku.

Ņem to spalvu, mērc to tintē,

Kad tik lamāt protil

Tūdaliņ, tagadiņ
«Dienas Lapa» drukās.»

Nebij jau nekas liels, bet Stučka par to bij varen noskaities. Jo

vairāk vēl, kad es uzrakstīju šādus tādus prozas rakstiņus pret viņu.

Ar manu niecīgo personu vecajai strāvai bij nākuši jauni, sīki pie-

plūdi.
Stučka, sarūgtināts vispār no cīņas un no nesekmīgā redaktora

amata, taisījās to nolikt.

Bisenieks arī jutās neomulīgi un šūpojās kā uz kuģa vētras laikā.

Viņš sāka apskatīties pēc cita redaktora.

Pēteris Stučka, sīkumainās cīņas sarūgtināts, atkāpās no redaktora

amata, un Pēteris Bisenieks uzelpoja vieglāk, domādams, ka nu varēs

laikrakstu ievadīt mierīgos ūdeņos. Viņš sāka apskatīties pēc bezparte-

jiskāka redaktora, kas vēl nebija pirkstus apdedzinājis preses cīņā.
Par tādu viņam izlikās Jānis Pliekšāns, vēlākais Rainis.

Pēdējais pēc studiju beigšanas Pēterburgā bij iestājies par lerēdni

Vijņas apgabaltiesā. Viņam bija priekšā laba karjera un izredze uz

augstu ierēdņa vietu. Tomēr ierēdņa darbs viņam bija līdz kaklam

apnicis, un viņš būtu garīgi notrulis, ja nebūtu blakus nodarbojies ar

dzeju. Daudzas no tā laika dzejām jau ievietotas «Tālās noskaņās»,

bet daudzas vēl stāv nedrukātas.

Viņi abi ar Stučku kā skolas un studiju biedri un draugi uzturēja

dzīvus sakarus un bieži sarakstījās. Abi kopā tie arī izdeva nelielo

grāmatu «Mazie dunduri» zem pseidonīmiem. Stučka rakstīja prozas

daju un Pliekšāns dzeju. Tā pastāvēja no meistariski tulkotām Ho-

rāca [Horācija] odām un grieķu lielās dzejnieces Sapfoas [Sapfo]

komplicētām strofām. Bez tā vēl Pliekšāns sarakstīja par tanī vasarā
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sarīkotiem dziesmu svētkiem (laikam trešajiem) mazu grāmatiņu ap-

dziedāšanas dziesmu zem pseidonīma «Jasenu Pliksis». Abas minētās

brošūras ieguva stipru ievērību, bet viņu autori ilgāku laiku palika
nezināmi.

J. Pliekšāns savu Viļņas karjeru bij atmetis un pārnācis uz Jel-

gavu un piestājies pie Stērstes par palīga advokātu. Arī Andrejs Stēr-

ste bij ievērojama personība un laika atjaunotājs, jo viņš bij pilnīgi

pārstrādājis vecos likumus un sarakstījis ievērojamus juridiskus apce-

rējumus. Te blakām jāmin, ka A. Stērste ir arī mūsu jaunās, ievēro-

jamās dzejnieces Elzas Stērstes tēvs, ar kuru Rainis kā bērnu mīļo-

tājs bij noslēdzis draudzību un šūpojis «Juku» uz ceļiem.
Bet arī advokatūra nebij Raiņa īstā dzīves loma, kaut gan viņš arī

tad blakus nodarbojās ar literatūru un strādāja līdzi pie «Austruma»

zem Jēkaba Dravnieka vadības.

Uz Stučkas ierosinājumu P. Bisenieks viņu aicināja par redaktoru

pie «Dienas Lapas». Rainis vēl atminēja Stučkas vārdus: «Es esmu

izrakstījies, un man nav vairs nekā jauna, ko teikt, tagad nāc nu tu

manā vietā.»

«Dienas Lapa» tiešām ar visu interesanto saturu tomēr gāja tikai

negatīvā, graujošā virzienā, bez kā tā dotu vietā kādu noteiktu pozi-
tīvu programmu.

Rainis redaktora vietu ar prieku pieņēma, bet pirms tam viņš aiz-

brauca uz ārzemēm, lai apciemotu mījoto māsu Doru un iepazītos ar

Vakareiropas valdošām idejām. Tur arī visapkārt viļņoja kā sabangota

jūra, kas no tās vētras, ko bij īstenībā sacēlusi franču revolūcijai un

tās pirmierosinātājs Zans Zaks Ruso, vēl ilgus laikus meta lokus pa

visām valstīm un izsauca tā dēvēto reālisma laikmetu.

Sis pirmais reālisms no vēlākā izšķīrās ar to, ka tas bij «ideju»

reālisms, kamēr vēlākais reālisms aprobežojās tikai ar tehnisku īste-

nības attēlošanu un var noderēt tikpat labiem, kā kreisiem.

Rainis, dažus mēnešus pavadīdams ārzemēs, piesūcās ar visām

jaunlaiku idejām un valdošām strāvām. Tāpat arī uzturēdamies Cīriķē

pie māsas Doras, viņš nāca sakarā ar turienes studējošo jaunatni un

arī ar Augustu Bēbeli, kas viņu pārliecināja par sociālismu un mar-

ksismu, kaut gan Rainis, jau Viļņā dzīvodams, ar to bij iepazinies no

poļu studentu puses.

Pārbraucis mājās, viņš uzņēmās «Dienas Lapā» vadošo lomu un ar

to nodibināja jauno strāvu.

Sis laikmets tomēr ir sākums no jaunas demokrātijas un vēl ne-

būt no sociāldemokrātijas, kā tas līdz šim pavirši tiek apzīmēts.
Nav man šī raksta nolūks plašāk to iztirzāt, man tikai jāseko

Stučkas gaitas gājienam, cik tas nāk sakarā ar to laiku un cik es pati
to piedzīvojusi.

Stučka no tā laika pret mani personīgi bij naidīgi noskaņots, jo
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es taču nu piederēju pie vecās strāvas. To pašu vasaru pirms Raiņa

pārbraukšanas arī Jansons-Brauns 30. augustā nolasīja savas «Domas

par mūsu literatūru», kas bija turētas tanī pašā noārdošā virzienā, pa-

stiprinātā ar skaļu, ārēju bravūru, bet nekā pozitīva nedeva, kur nu

vēl tās dēvēt par jaunās strāvas nodibināšanu.

Ar jaunu, pozitīvu programmu nāca tikai Rainis, kad tas, pārbrau-
cis no ārzemēm, stājās «Dienas Lapas» priekšgalā 1894. gadā. Gandrīz

visās nozarēs tika sacīts kas jauns. Literatūrā tika izplatītas Ibsena,

Zolā, Dostojevska un Tolstoja idejas, tāpat arī Hauptmanis un Zūder-

mans. Dabas zinātnēs Darvina atziņas, filozofijā Hēgeļa attīstības

jēdziens, un līdz ar to uz dienas kārtību uznira arī sieviešu jautājums,
sākot ar Bēbeļa «Sievieti», kuru apstrādātu sniedza Dora Pliekšān.

lekustināti tika arī ētiski jauni uzskati: mīlas jēdziens vairs nepa-

matojās uz aklu dievināšanu, bet uz abpusēju cienību un līdzvērtību,

draudzības vietā vairāk tika uzsvērta solidaritāte, kas apņem cilvēci

plašākos lokos, utt. Nevaru še par visu plašāk izteikties, bet uzsveru

vēlreiz, ka tie bij jaunas demokrātijas pamati.
Rainim bija arī tā laime, ka viņam pie «Dienas Lapas» radās ap-

dāvināti līdzstrādnieki, kā Aleksandrs Dauge līdz ar brāli Paulu,

Dr. Pauls Kalniņš, Dr. Miķelis Valters, brāļi Kovaļevski un daudzi

citi. Viens brālis Kovaļevskis ir tagad laikam vēl Maskavā, Padomju

Krievijā, komisārs, bet otrais, senākais «Liepājas Vēstnļešaj» redak-

tors, Maskavā tika nošauts kā pretrevolucionārs. Pieminu viņu tādēļ,
ka Rainis viņu mīlēja un augsti vērtēja viņa garadāvanas.

Visi šie progresīvie studenti pulcējās ap Raini un bohēmas veidā

mita palaikam viņa dzīvoklī, ēda pie viņa, ģērbās viņa drēbēs, un uz

viņiem arī Rainis izdalīja visu savu redaktora algu kā honorāru, jo

izdevējs Bisenieks par iesūtītiem rakstiem nemaksāja ne plika graša.

Rainis šo bohēmas un plikatības laiku tomēr atminas ar humoru,

esot bijis tāpat kā Heines dzejā:
«Zvei Polen und eine Laus.» («Divi poļi un viena uts.»)

Bet pie visiem jauniem virzieniem Rainis bij un palika tautībnieks

un piekopa folkloru un tautas valodas studijas, kurām viņš jau bij no-

devies Pēterburgas laikā. Valodas nodaļā viņa līdzstrādnieks bij no-

pietnais zinātnieks Sirmais, kas sīvu karu veda ar veco Mīlenbahu un

pēdējo stipri satricināja, līdz ar tā «Odisejas» tulkojumu, kas arī ap-

stājās iznākt.

Tāpat arī mūzikā tika iemītas jaunas tekas, kad tur parādījās mūsu

apdāvinātais Emilis Melngailis, kas līdz tam valdošo Nikolaju Alunānu

pavisam sagrāva.

Blaumanis jau iepriekš biedināja: «Pagaidāt vien. Kad Melnais

gailis dziedāt sāks, tad jūs kaut ko piedzīvosat!» Un piedzīvoja arī:

Melnais gailis sāka dziedāt jaunajā «Dienas Lapā», un tā bij nedzir-

dēta rīta dziesma.
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Piedalījās arī tāds augsti vērtējams zinātnieks kā Garais, kas ta-

gad slēpjas aiz kautrības klusumā un kuram Latvijas kultūra daudz

parādā.
Tiešām labi būtu, ja mēs viņu no kaut kāda kakta vilktu ārā, jo

mums viņš vēl varētu daudz ko dot.

Strādāja arī vēl līdzi demokrātiskie skolotāji Dzenis un Valdis

Zālīts, «Staburaga bērnu» un «Sirdsdomu» autors; Rainis viņu augsti

vērtēja, un Valdis Zālīts bij toreiz viņa tuvs draugs. Tāpat arī tūdaļ
tika drukātas Jansona-Brauna trokšņainās «domas par literatūru».

Teātra nodaļā sniedza ziņas nelaiķis Aleksandrs Freimanis, un

teātris, kas toreiz bij tas pats viens Latviešu biedrības teātris, uz

«Dienas Lapas» spiediena sāka uzvest Šekspīru, Silleru, Zūdermani

utt. Tika arī ataicināts no ārzemēm Pēteris Ozoliņš, kas sekoja jaunā
laika garam un bij labs režisors un reizē direktors.

Blakām visiem šiem virzieniem gāja arī nebēdīgais feļetons, pilns
humora kā ielu puika ar cepuri uz vienas auss. Notika jau daudz

pārestības, kā, piemēram, nabaga Esenberģis tika nokrustīts par «Ēst-

gribu Jāni» un no dzejnieka Pavasaru Jāņa tika pieprasīts tikai nakt

bez satura.

Viss laiks kūsot kūsoja no pārgalvības, uguns un spara, tas bij
ziedons ar vētrām un dubļiem, bet arī ar jaunu sauli un auglību.

Rainis šo laiku telo kadā garāka dzejā:

«Kaisām uz galvām

Ogles ar gailēm:

Ļaudis ar bailēm

Skatās un brīnās» utt.

Visam lielajam troksnim pievienojās tomēr divas klusas iztekas,

kas aizveda katru uz pretējo pusi. Viena no tām bija «D. L.» pastā-

vīgi līdztekošais literāriskais feļetons, līdzīgi konversācijas vārdnīcai,

kur tika vākti kopā visi vecie vārdi un tautas gara mantas. Tur lieli

nopelni mūsu tautas dziesmu izdailētājam un estētiskam kopotājam
Aronu Matīsam. Rainis par viņu izteicās: «Man vairāk nevajag kā

Matīsa tautas dziesmu krājumu, tad jau man skaistākais zieds rokā!»

Tāpat arī es, no šī krājuma dailes aizraudamās, sarakstīju «Vaideloti».

Otra un pretējā strāva, kuru minēju, bij sociāldemokrātija, kuru

Rainis sāka propagandēt, rakstīdams pats ārzemes hroniku un noturē-

dams pie sevis ilegālas sapulces, bet šis ierosinājums, kā jau minēju,

bija tikai viena izteka no jaunās strāvas, kā upe no jūras.

Varbūt, pēc manām domām, sociāldemokrātija bij pāragrota un

būtu varējusi vēl labus pāra gadus gaidīt, jo Rainis savu tematu bij

ņēmis no ārzemēm, un fabriku sistēma pie mums taču nebij tik attīs-

tīta kā Rītprūsijā vai Francijā. Tiesa gan, ka caur muitu likumu labī-

bas cenas stipri krita un algas pēkšņi nospieda uz leju, bet attiecības
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starp darba devējiem un ņēmējiem nebūt nebij tik asas, un mūsu

strādniekiem bij tas pats jāpaskaidro, ko Ferdinands Lasals teica itā-

liešu strādniekiem: «Vācu strādnieki zin, ka tie cieš par savu stāvokli,

bet jums, itāliešiem, jāiekaļ, ka jūs pavisam esat cietēji.» Nav jāaiz-

mirst, ka Latvija galvenām kārtām ir zemkopības zeme un ka fabriku

sistēmu un Marksa «Kapitālu» varēja attiecināt tikai uz Rīgu, Liepāju
un pāra fabrikām Jelgavā, bet agrārlikums un apgrozība, kas pie

mums ir galvenais, to Markss nebūt nav pārdomājis un izstrādājis

savā «Kapitālā».

Protams, ka sociālisms šā vai tā būtu nācis, jo, kad jau lielajās
blakus valstīs, Krievijā un Vācijā, tas dega pilnās liesmās, tad dzirk-

steles krita arī uz Latvijas salmu jumtiem.

Apustuļi studenti pa brīvdienām apstaigāja Rīgas fabrikas un lauku

malas, izplatīja brošūras un izskaidroja Rīgas fabriku strādniekiem

un lauku puišiem, ka tie esot cietēji un tiekot izmantoti, un tad nu

pēdējie sāka to arī nojaust.

Varbūt es aizeju par tālu, kaut arī steidzīgā īsumā visu laika posmu

skriedama, bet bez šī fona Stučkas tāļākā loma nebūs saprotama, jo

nevar taču sižetu izgriezt no viņa laika ārā kā ēnu tēlu. Arī pats
laika posms ir tik maz pārskatīts, tik maz saprasts un tik daudz pār-

prasts, ka par to var runāt un atkal runāt!

Kā nu Stučka atsaucās uz šo laiku, kas gāja citā virzienā un tempā,

nekā viņš bij sācis? Draudzība ar Raini gan jau pastāvēja, viņš arī

šo to rakstīja «Dienas Lapā», bet kaut kāds vēsums bij nevilšu ieza-

dzies viņu starpā.

Ārēji notikumi virzīja gaitas gājienu vēl vairāk uz priekšu: neilgi

pēc tam, kad Rainis bij uzņēmies «Dienas Lapas» vadību, vecajā teātrī

jeb pretinieku pusē tika uzvesta luga «Vaidelote».

Lugai bij necerēti panākumi, un «Dienas Lapas» asā kritika, kas

citādi visu bij nopēlusi otrā pusē, tagad pēkšņi lugu atzina un to vēl

cildināja.
Vēl vairāk — pats redaktors uzmeklēja lugas autori un mēģināja

ar to iepazīties. Arī Jansons-Brauns, kas tagad uzturējās Rīgā, pastā-

vīgi apmeklēja dzejnieci, kas dzīvoja pie aktrisēm — māsām Zēfeldēm.

Dzejnieces simpātijas piederēja Rainim, un J. Brauna tuvošanās tai

nebij visai patīkama: norisinājās pat daži nepatīkami incidenti. Pa to

starpu pārbrauca arī pa 1894. gada vasaras brīvdienām Dora Pliekšān

no Francijas. Arī starp viņu un Stučku drīzi vien nodibinājās tuvākas

saites, tāpat kā Rainim ar «Vaidelotes» sacerētāju.

Stučkām gan bij bijušas agrākas simpātijas ar kādu jaunu skatu-

ves zvaigzni, bet Dora nāca ar jauniem politiskiem ideāliem, un viss

laiks rāva to līdzi savā straumē, tā ka bijušās saites pārtrūka. Līdzīgi

jau arī dzejniece, kurai arī bij bijušas agrākas simpātijas, tagad pie-

griezās Rainim. Visi tad nesa upurus uz laika altāra.
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Domājams bij, ka caur personīgām saitēm Stučkas un Raiņa drau-

dzība pastiprināsies, un kādu laiciņu uz to pusi arī gāja, bet notika

otrādi.

Simpātijas starp abām sievietēm nenodibinājās, drīzāk tās abas

arvien vairāk attālinājās.
Man gan Dora imponēja kā ideju nesēja un kā smalka eiropejiska

dāma, bet viņa man nenāca pretim ar līdzīgu sirsnību, varbūt mēs

bijām pretēja rakstura, varbūt arī viņa brāli ļoti mīlēja un es tai ne-

likos diezgan laba priekš viņa. Kas lai nu sazin, kā viss notika, sirdīm

jau nevar pavēlēt. Varbūt arī mans konflikts ar Stučku mūs šķīra,
bet plaisa starp abām pusēm vērās arvien plašāka.

Viņa mani gan apmeklēja pāra reizes manā dzīvoklī pie Zēfeldēm,

bet izlikās, it kā viņas apciemojums vairāk būtu domāts viņām nekā

man.

Vēl vairāk es jutos aizskarta, kad viņa manā klātbūtnē savu ģī-
metni dāvināja pēdējām un ne man. Tāpat arī es Raiņa mājā pret-

apciemojumos no viņa mātes un abām māsām — Rainim bij arī vecāka

māsa — tiku uzņemta vairāk atraidoši nekā ar pretimnākšanu, tā

ka personīga satiksme starp mums pārtrūka, un Rainis viens pats mani

bieži apciemoja.

Arī Jansons, kuru biju atraidījusi, sāka mani ienīst un piegriezās
Dorai un to dievināja. Pamazām mēs nodalījāmies pretējos lēģeros un

naids starp mums augtin auga. Tikai uz pāra ilegālām sapulcēm pie

Raiņa, kur bij sapulcējušies ap četrdesmit cilvēku, es tiku aizgājusi.
Tērbatā nodibinājās savs studentu pulciņš, kurš izdeva kādu krā-

jumu, sakopotu ar atsevišķiem rakstniekiem, starp kuriem visvairāk

izcēlās Kasparsons kā nopietns zinātnieks. S.-d. partija viņu sākumā

tiešām par tādu arī atzina, bet, kopš tas no viņas atšķēlies, viņa to

ignorē. Viņš līdz 1905. gadam arī skaitījās kā Stučkas personīgs

draugs, — vēlāk viņu ceļi šķīrās.

So Tērbatas pulciņu Stučka arvien vairāk pie sevis pievilka caur

viesību vakariem, kurus viņš kā bagātāks par Raini spēja spoži sarīkot.

Arī Raiņa māsa Dora kā Stučkas līgava turējās pēdējā pusē. Kādā

no tādiem vakariem bij notikusi izšķiroša apspriede, un notika tā, ka

Rainis netika no saviem tuviniekiem pat uzaicināts, un šinī vakarā pie
krietnas iedzeršanas tika nolemti divi garīgi nāves spriedumi — pret

Raini zem zināmiem apžēlošanas nosacījumiem un pret mani. Ar mani,

protams, bij viegla lieta, jo es jau biju tikai dzejniece un vēl jauna,

neiesakņojusēs, kaut gan man bij bijuši tik spoži panākumi.
Pret mani kā dzejnieci tika raidīta smagā artilērija: Veidenbaums

un Ada Negri. Veidenbaums bij īsts partijas ideologs ar diviem sarka-

niem pavedieniem, kas stiepās viņa dzejā: viens ritinājās pret «kun-

giem ar manšetēm stīvām, kas brauc lepnās karietēs», un otrs: «ledzer,

brāli, nodzer prātu.» Tas bij īsti no pašas sirds dziedāts, un Veiden-
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baums tika tūlīt vaiņagots par lielu dzejnieku un viņa dzejas ar pro-

pagandu izplatītas starp studentiem un skolniekiem. No tā laika ari

tradīcijas par Veidenbaumu vēl tagad uzturējušās partijā, kaut gan

bez nodilušiem pantiem nevienu jaunu pārsteidzošu domu, ne gleznu

pie viņa neatrada.

Pēc minētā vakara, no Stučkas puses sūtīts, kā viņš pats izteicās,

pie manis ieradās Jansons-Brauns un lika man priekšā: vai nu atkāp-
ties no Raiņa, vai Rainim būs jāiet prom no redakcijas. Lai mani

arī kā sievieti degradētu Raiņa acīs, tad tika izplatītas baumas, ka es

vedot netiklu dzīvi un man bez Raiņa esot citi cienītāji. Mana netik-

lība bij tā, ka es biju pirmā praktiski pacēlusi sieviešu jautājumu un

gājusi pa biedrībām apkārt, uzstādamies kā runātāja un organizētāja.
Tātad taisni tur, kur partijai vajadzēja mani cildināt, tā mani nogāza

un gribēja samīt dubjos.
Lai nu Raini neattālinātu no viņa radniecības saitēm un no bied-

riem, es arī no viņa atsacījos un aizgāju pat no Rīgas projām. Rainis

tomēr no manis negribēja šķirties, un tad nu pienāca tūlīt pēc tam

viņa reize.

Bisenieks, kas līdzi bij intrigās ievilkts vai naivā veidā brīdināts,

ka Rainis kā redaktors esot bīstams, nu lika pēdējam priekšā, lai tas

piedaloties par laikraksta līdzizdevēju un ieliekot zalogu, labi zinā-

dams, ka pēdējam tādas summas vai vispār nekādas naudas nebija.
Rainis bij indirekti spiests atkāpties. Daudzi no līdzstrādniekiem

bija viņa pusē, un arī no tiem pašiem intrigas dalībniekiem daudzi to

nožēloja un viņam visu atklāja. Viņi gribēja arī, lai Rainis par to

atklāti rakstītu. Bet Rainis, pēc Tolstoja morāles, nekad jaunam nav

pretojies, tāpat arī vēlāk, un šī pasivitāte arī bij, kas sagrauza viņa
mūžu. Viņš meta visu un pārnāca uz Jelgavu dzīvot, cerēdams nodi-

bināt advokatūru. [. .]

IEVĒROJAMAI KULTŪRAS DARBONEI VEĻUVALSTI AIZEJOT

Ar Hermīni Zālīti atkal noriet viena spoža zvaigzne no 90. gadu
kultūras laikmeta. Daijuma pilna viņas dvēsele, daiļuma pilns viņas
mūžs, kas iztecēja kā strauja upe no maza avota un, pieņemdamies
arvien garumā un plašumā, uzņēma sevī ziedošas krastu ainas un

atspoguļoja visus zeltainos mākoņus un mirdzošās zvaigznes. Daudz

viņa ir devusi pati kā persona, daudz tā darījusi priekš citiem, un

daži izcilus darboņi var pateikties tikai viņas gādibai, ka tie tādi

kļuvuši.

Man bija izdevība ar viņu iepazīties 1894. gada pirmajā pusē.
Dr. phil. Zālīts līdz ar savu dzīvesbiedreni Hermīni un pēdējās brāli,

pilsētas virsinženieri Balodi, apdzīvoja toreiz plašu dzīvokli ar ele-
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gantu iekārtu Mērķēja (Pauluči) ielā Ns 8. Jaunākais brālis, slavenais

tautsaimnieks Kārlis Balodis, atradās Berlīnē.

Toreiz latviešiem vēl salonu nebija, un Zālīši bija pirmie, kas tā-

dus salonus ar zināmu nozīmi rīkoja. Sabiedrības līmenis toreiz bija

sācis skaldīties starp vecstrāvniekiem un jaunstrāvniekiem. Pirmējo

laikraksti bija «Baltijas Vēstnesis» un «Balss» un pēdējo — «Dienas

Lapa». Vienu sapulču un pārrunu centrs bija Rīgas Latviešu bied-

rība, otrajo — «Dienas Lapas» redakcija Elizabetes ielā 16 vai arī

abu redaktoru — Stučkas un Pliekšāna — privātdzīvokli. Trešais

centrs bija Zālīšu salons un viņu «Mājas Viesis» un «Mēnešraksts».

«Mājas Viesis» līdz tam laikam bija bijis gluži nevainīga, naiva

lapiņa, bet lielais latviešu draugs Dr. Platess, kam vēl līdz šim nav

ierādīta pienācīga vieta latviešu literatūras vēsturē, bija uzņēmies

sava nelaiķa tēva mantojumu garīgā ziņā izplatīt gaismu savā ap-

kārtnē starp vēl diezgan necivilizētiem mūsu tautiešiem un sāka do-

māt, ka varētu savus izdevumus padarīt par idejiskiem mākslas un

kultūras paudējiem.
Šim mērķim par labu viņš ataicināja no ārzemēm Jēnā izstudē-

jušo Kanta ideju tulku Dr. phil. Zālīti līdz ar viņa kundzi, kas jau

arī bija daudz ceļojusi un gribēja savu mākslas karjeru ārzemēs tur-

pināt kā gleznotāja. Platess lika tiem priekšā darboties un rediģēt

«Mēnešrakstu», kam bija tīra mākslas nozīme vien, kamēr «Mājas
Viesis» ievēroja vairāk kultūras jautājumus.

Priekš tā vajadzēja daudz līdzekļu, daudz zināšanu, daudz māk-

slas sapratnes. Upuri tika nesti no visām pusēm. Dr. Platess nežēloja
materiālos upurus, un Dr. Zālīts un Hermīne abi atstāja savu perso-

nīgo dzīves darbu, pirmais, kas būtu apmeties ārzemes universitātēs,

un pēdējā, kas savā ilgu un daiļuma zemē Itālijā būtu studējusi glez-

niecību, — tie nu nāca uz asajiem ziemeļiem, uz aso cīņu starp naidī-

gām partijām, pie neizglītotās tautas, kuras augstākā kultūras pa-

kāpe bija — skandināt koros tautasdziesmas un dažādos ķeizara svēt-

kos saukt urjavas, miestiņa glāzes šķindinot. Bet pienākums sauca,

svēts pienākums, un toreizējā laika iezīme jau vispār bija personīga

uzupurēšanās un varonības ideja.

«Baltijas Vēstnesis» un «Balss» bija sanācis asos strīdos ar «Die-

nas Lapu», kas no kultūras jautājumiem sāka jau novirzīties uz po-

litisko pusi, un te nu bija «Mājas Viesim» un «Mēnešrakstam» īstā

vieta starp abiem.

Vispirms bija jāaicina vienkopu visi inteliģentie spēki, kas nesa kul-

tūru, un tādēļ Zālīši savā salonā pulcēja visus. Tur sapulcējās to-

reizējie progresīvie skolotāji ar Medni, Kriškanu, Kalniņu, dzejnieku
Valdi («Staburaga bērnu» autoru) utt. priekšgalā, kaut gan tie ari

bija «Dienas Lapas» redaktora Pliekšāna, vēlākā Raiņa, draugi. Tur

piederēja arī Dr. Butuls, Meņģeļi un arī — Ed. Veidenbaums. Pēdē-
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jais tomēr atšķēlās nost kā Tērbatas Pīpkolonijas studentu pulciņa

biedrs, kas bija uzņēmušies viņa dzejas izplatīt un to padarīt par so-

ciāldemokrātijas ideologu. Sī salona viduspunkts un pulcētajā bija
Hermīne Zālīte.

Kā izcilus personas vēl jāmin mūsu lielais romānists, tā dēvētais

Zolā, Augusts Deglavs, kura lielie vēsturiskie romāni mUms vēl ta-

gad var noderēt par paraugiem, un Jānis Poruks. Pēdējais bija Her-

mīnes Zālītes īstais audžubērns un vienīgi viņai var pateikties par savu

dzejnieka karjeru.

Rītos pēc pārlaistām studentu naktīm viņa ieradās pie viņa, pār-

runāja, kas būtu rakstāms priekš jaunā «Mēnešraksta», un, tā kā

Poruks tādās reizēs bija vislabāk disponēts uz Mūzas darbiem, bet

bieži arī noguris vai laisks tās uzrakstīt, tad Hermīne viņu ieslēdza

istabā un ātrāk nelaida laukā, kamēr darbs bija uzrakstīts. Pa tām

starpām viņa nokārtoja viņa drēbes, veļu un parādus ar saimnieci.

Kad darbs bija gatavs, bija Porukam arī avanss kabatā. Tādēļ arī

saprotams, ka Poruka darbība pastāvēja no īsiem stāstiņiem un dze-

joļiem. Arī drāmā viņš izmēģinājās, «Hernhūtiešos», un stāsta va-

rone Aleksandra bija Hermīne Zālīte.

Savādais uzraksts drāmai nāca no tā, ka Poruks un tāpat Her-

mīne bija cēlušies no hernhūtiešiem, un tās arī bija stiprākās ētiskās

saites, kas viņus saistīja. Poruka reliģiozitāte un sirdsskaidrība, kas

atspoguļojas viņa «Zalšu tēvā» utt. un ir tapusi vecākai paaudzei
par ētisku simbolu, cēlusēs no hernhūtiešu ticības pamata.

Tanī laikā arī es tiku ieaicināta pie Zālīšiem kā jauna parādība

literatūrā un sieviešu emancipācijas ierosinātāja pie latviešiem.

Kad «Dienas Lapa» novirzījās uz kreiso pusi, neatzina klasisko

mākslu un vispār nekādu mākslu — Pliekšāns jau toreiz bija aizbīdīts

no «Dienas Lapas» projām —, attīstījās asa polemika starp abām

pusēm, asāka vēl nekā starp «Vēstnesi» un «Dienas Lapu». Šinīs

krusta ugunīs galvenā cīnītāja bija Hermīne Zālīte. Kad «Dienas

Lapu» slēdza viņas kreisā virziena dēļ un līdzstrādniekus ieslodzīja
cietumos un izsūtīja trimdā, Dr. Platess, pateicoties saviem sakariem

ar Pēterpili, dabūja atļauju to no jauna izdot, tolaiku atkal pulcējā-
mies visi kopā, tika pieaicināts Rainis, Blaumanis, Deglavs, Gruzīts,

filozofs Vidiņš utt. Politisko daļu vadīja K. Balodis. Mums deva

plašas telpas, un visi jaunie mākslinieki grupējās ap mums. Arī Jānis

Asars ieņēma vietu redakcijā un rakstīja savas spožās kritikas un

apcerējumus par mākslu. Dr. phil. Zālīts uz laiciņu bija aizbraucis

uz Pēterpili nolikt valsts eksāmenu, un Hermīne gandrīz viena pate

izpildīja viņa vietu. Visi līdzstrādnieki tika labi atalgoti, kamēr viņa

strādāja vairākus darbus reizē ar samērā mazu algu vai pavisam bez

tās. Viņa viena pate arī izdarīja visus rupjos darbus pie fotogrāfijām,
caur ko gandrīz saindēja savas rokas.
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Bagāts garīgā ziņā bija šis laikmets.

Atliek vēl tikai pāra vārdos minēt Hermīnes personu. Pašaizlie-

dzīga ideāliste viņa bija katrā laikā. Kaut gan viņa savus personīgos

mērķus pilnīgi bija uzupurējusi, tomēr viens apakštonis, viens ilgu

pbinata motīvs vienmēr skanēja viņas dvēselē — ilgas pēc mākslas

un dai]uma zemes Itālijas. Turp viņa allaž un allaž atgriezās, kaut

g&n bija apceļojusi vai visu Eiropu un laikus pa pasaules izstādi uz-

turējusēs Parīzē.

Itāliju viņai nekas nevarēja atvietot, viņas motīvs bija Gētes Min-

jonas dziesma. Tādēļ J au arī mēs vi°u Pa^u dēvējām par Minjonu.

Ari viņa pēc savas ārienes jaunībā bija īsts Minjonas tēls, skaista

tumšmate ar lielām, melnām acīm, ar vienmēr mitru, ilgu pilnu ska-

tienu.

Tagad nu viņa aizceļojusi vēl tālāk — uz sfērisko Itāliju,

Vai zini zemi, kurā rozes zied?

Kur saule mūžudienu nenoriet?

Kur laika strāva ieplūst mūžībā

Kā zila upe zelta aizjūrā?

Turp vieni

Turp vieni

Pa zvaigžņu ceļu tavas ilgas skrien.

CILVĒKS, KAS DZĪVOJA TAUTAS LABĀ

Atmiņas par latvju mākslas veterānu

Piecdesmit pieci darba gadi tautas labā! Vai tas vien jau neiedveš

d?iju cienību par sevi, nemaz neprasot, kāds darbs tas bijis? Vai

asaras neiemirdzas acīs, un vai negribas roku spiest tādam darbonim,

kam galva dreb un plecus liec pārlaistās dzīves svars ar visām cie-

šanām un grūtībām, bet kas tomēr nepagura sekot savai zvaigznei?
Un zvaigzne tā bija, kam Kārlis Brīvnieks sekoja, skaista rīta

zvaigzne mūsu teātra mākslas vēsturē.

Mūsu tagadējā jaunatne saņem veselu kultūras laikmetu kā manto-

jumu, nemaz neprasīdama, kā tas tapis un audzis, kādus upurus ne-

suši šī laikmeta radītāji. Jā, vēl vairāk. Viņa jūtas vecākai paaudzei

augsti pāraugusi. «Kas tā par kultūru un varonību! Cik tas vecmo-

dīgi!»

Jā, tiešām, vecā paaudze Joti atšķiras no jaunās. Tā nepazina

personīgās dzīves un modernās pašnāvības, bet prata gan dzīvot un

iet nāvē tautas labā. Tā nepazina arī korupcijas un liela stila uzdzī-

ves pa naktslokāliem, kas vēlāk beidzās ar miljoniem tautas mantas

apzagšanu un nervu notrulumā ar dzīves apnikumu. Tā pazina tikai
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darbu. Tā nesa darba ideju savā dvēselē kā bite medus saldumu.

Darbs bija viss viņas mierinājums un pirmais un pēdējais pr.eks.

Tāds čakls, nenogurstošs darbonis bija Kārlis Brivnicks. No ik-

dienas darba viņš izauga mākslas darbā, un, ja dodam godu Ādolfam

Alunānam kā teātra tēvam, tad tūlīt pēc viņa kā turpinātājs nāk

Kārlis Brīvnieks. So rindu tālāk papildina Mierlauks, Valdšmits, Dv«

burs. Par sievietēm, pirmajām māksliniecēm, nemaz nerunāšu, tās

aiz smalkjūtības un dziļa sarūgtinājuma kā novītušas rozes guļ no-

mestas putekļu kaktā, un daža, kas pirmā plauka tautas dārzā, pat

nesaņem pensiju bada kumosam.

Kārli Brīvnieku atminos no skolas laikiem. Viņš cēlies no mums

abiem kopēja apvida Zemgalē — Zaļenieku pagasta. Viņš toreiz bija
mākslas audējs, pats uz savu roku. Atminos, ka viņš manai nelaiķei

māmiņai auda gultas segas. Man tagad vēl tās stāv priekš acīm kā

īsts mākslas darbs, ar kuru tagad varētu lepoties mūsu mākslas rok-

darbu piekopējas. Bet Brīvnieka fantāzijai ar to nepietika, un drīz

vien dzirdēju, ka tas darbojas kā aktieris Rīgas Latviešu teātrī meis-

tera Rodes-Ebeliņa vadībā, kas toreiz uzspieda mūsu lielajiem ak-

tieriem mākslas zīmogu.

«Brīvnieks — kupletists!» jaunie nicīgi izsaucās. Ādolfs Alunāns

arī kupletists, un kuplejas jau bija tās, kas pēdējam ienesa visvairāk

slavas laurus. Publika jau toreiz neko citu zem teātra vārda nesaprata
kā tikai smiešanos, jo citādi tā nemaz pie teātra nebija pieradināma.
Brīvnieks jau šo žanru bija piekopis pirmās apkārtklejojošās trupās
un Alunāna tradīcijas nesis tālāk. Pastāvīgā vietā viņš darbojās kā

komiķis, kāds jau ieder katrā teātra organismā.
Otru un varbūt vēl lielāku kultūras darbu Brīvnieks ir darījis, kad

tautas smago pārdzīvojumu laikos, kad viss draudēja iznīkt un sa-

brukt, viņš salasīja izklīdušos spēkus un nodibināja pats savu trupu,

darbodamies kā režisors un direktors, un aktieris reizē. Tagadējais

apkārtceļojošais teātris dibinājās uz šīm tradīcijām, lai to neaizmir-

stam. Lielie direktori tad vairs par teātri nelikās zinot. Cik grūtību

viņš tanī laikā pārcietis, man nav zināms, jo pate tad atrados trimdā.

Senāk aktieri no teātra honorāra nevarēja dzīvot un katram bija

sava blakus nodarbošanās. Tā Brīvnieks bija atvēris mazu veikaliņu

ar kungu drēbēm, bet tas drīz vien izputēja, jo īpašniekam bija jāiet

uz mēģinājumiem un citu pārdevēju viņš nevarēja turēt. Bads un trū-

kums atkal ieviesās mākslinieka dzīvē.

Brīvnieku sastapu viņa kāzās, un tas varbūt bija viņa laimīgākais

laiks, jo bija atradis daiļu un čaklu dzīvesbiedreni, kas strādāja roku-

darbus no rītausmas līdz melnai tumsai. Kāzās bija ielūgti tādi pret-

poli kā teātra direktors Pēteris Ozoliņš un redaktors Jānis Pliekšāns.

Arī [es] tur atrados un biju pirmējā galda biedrene; es tad Pliekšānu

vēl maz pazinu.



430

Kad vēlāk Brīvnieks iemantoja laulībā dēliņu, es tiku aicināta par

krustmāti. Tas arī bija mans pirmais krustdēls. Diemžēl notika bries-

mīga nelaime. Kad dēliņš bija četrus gadus vecs un vecāki no mā-

jas bija izgājuši, viņš bija atradis butelīti ar sērskābi un to izdzēris,

pēc tam nobeidzās briesmīgās mokās.

Aktieri Brīvniekam kā kāzu dāvanu bija dāvinājuši stundeni. Vai

viņi ar to bija domājuši, ka viņa laiks notecējis un tam jāiet pro-

jām? Nēt Brīvnieks vēl ilgi dzīvoja un darbojās, viņš nepieder laika

plūsmai, bet vēstures ostai.

Lai jaunā paaudze tagad kaisa rozes viņa cejā, Jo viņš Ir asu

ērkšķu dzelts. Lai mījā saule silti spīd uz viņa sirmās galvasl

SKAISTS UN LIELS IR CILVĒKA MŪŽS,

ja tas pavadīts darbā, vēl jo vairāk, ja darbs ir bijis radošs un pats

darbonis audzis līdz ar viņu.
Kirhenšteina darbība ir bijusi tik daudzpusīga, ka to no visām

pusēm varētu apgaismot ar atmiņām kā ar starumetēju. Manas at-

miņas savijas no izklaidētiem, gaišiem stariem par gaviļnieka dažā-

diem dzīves posmiem, pazīstu viņu kā revolucionāru, kā trimdinieku,
kā zinātnieku un kā cilvēku, un kā Raiņa un manu kopēju draugu.

Pirmā iepazīšanās notika 1905. g. vēlā rudenī, pašā revolūcijas

trauksmē, kad ļaužu pūļi viļņoja pa Rīgas ielām kā vētrā sabangota

jūra un no laukiem nāca ziņas, viena par otru vairāk uztraucošas.

Vajadzēja inteliģentu spēku, organizatoru un vadoņu, un tādu toreiz

vēl nebija daudz, tie paši arī vēl saskaldījās partijās. Mēs ar Raini

bijām vēlā rudenī pārnākuši dzīvot Rīgā, Marijas ielā 4-a, sētā, mē-

belētās istabās. Ļaudis pie mums toreiz plūda iekšā un ārā, galvenā
kārtā dažādu grupu pārstāvji un laucinieki. Tā ieradās pie mums kāds

kungs, kas pēc ārējā izskata vairāk atstāja aristokrāta nekā proletā-
riskā vadoņa lomu — pēdējam vēl piemita no jaunstrāvnieku laikiem

bohēmas raksturs. Jaunais viesis bija glīti ģērbies, veikls žestos un

dzirkstošu asprātību valodā. Tomēr šai džentlmeniskā gludumā vir-

moja revolūcijas uguns. Prieks bija noklausīties viņa un Raiņa saru-

nās, kur asprātības krustojās kā zibsnoši šķēpu gali. Kad viesis bija

aizgājis, es prasīju Rainim: «Kas tas bija par kungu?» — «Tas ir

kāds ārsts no Limbažiem, dakters Kirhenšteins, viņš tikko paspējis

no turienes izvākties, jo Orlova pulki tuvojas un pēc viņa jau noti-

kusi aptauja.»
Vēl kādas reizes Dr. Kirhenšteins mūs apmeklēja, pie kam izrādī-

jās, ka viņš vairāk skaitījās pie socrevolucionāru (savienībnieku) par-

tijas nekā pie sociāldemokrātijas. Mēs visi bijām jau ierakstīti mel-

najā listē, kur tika tiesāts pēc alfabēta, un mums bija jārauga, kā
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kurš tiekam no uguns laukā. Ar pūlēm un caur briesmām izdevās

tikt pāri krievu robežai un nonākt brīvajā Šveicē. Apmetāmies Cī-

rihē, kādā istabiņā ārpus pilsētas, kur drīz saplūda vairāk kā četr-

desmit emigrantu. Visi bija izglābuši tikai kailu dzīvibu, visiem mā-

cās virsū trūkums. Bet gars jau pārvar miesu. Inteliģentie cilvēki

meklēja darbu gan kā ielu slaucītāji, gan viesnīcās kā trauku maz-

gātāji vai fabrikās kā strādnieki. Visu tie darīja tik priekšzīmīgi, ka

svešā pilsētā bez kādām pilsoņu tiesībām spēja noturēties savās

vietās un pakāpeniski atrast piemērotāku darbu. Nosaluši ziemā plā-

nās drēbēs un nokusuši no neparastā darba, visi vakaros pulcējās

kopā un mēģināja organizēties, lasīdami dzirkstis kopā no izjauktā
revolūcijas ugunskura, lai atkal uzpūstu dzisušo liesmu. Arī mēs ar

Raini salām kā divi circeņi aizkrāsni savā mazajā Istabiņā uz

«Freudenberga» prieka kalna, kas nebūt neizskatījās pēc sava apzī-

mējuma. Te pēkšņi zem mūsu loga atskan dziesma «Kur tu teci, kur

tu teci, gailīti mans?». Kas tas? Uzlecam kājās, asaras saskrēja
acīs — dzimtenei Skatāmies lejā: Dr. M. yalters un Kirhenšteins.

Abi sveiki un veselil

Bet te jau viņi arī nāk pa durvīm iekšā. Kāds prieksl Cik daudz

nu bija, ko stāstīt, pa kādiem ceļiem katrs šurp atkjuvis, un par to

Šausmu drāmu, kas norisinājās dzimtenē. Brīdi aizmirsām briesmas un

priecājāmies par atkalredzēšanos. Abi, kā jau džentlmeņi, nebija
aizmirsuši pieklājību pret dāmām un atnesuši man: Dr. Kirhenšteins —

lielu, smaržīgu vijolīšu pušķi un datēju kastīti un Dr. M. Valters —

Kellermaņa romānu «Ingeborga», kas tikko bija iznācis. Visa mazā

istabiņa pieplūda ar pavasara smaržu ziemas vidū.

Puķes nu bija, bet maizes nebija! Bija jādomā pie politiskām lie-

tām. Arī Dr. Kirhenšteina galva bija ideju pilna, bet makā tukšs.

Vajadzēja arī uzmeklēt pajumti, kur palikt. Un tas nemaz nebija
viegli, jo dzīvokji bija Joti dārgi. Par laimi, Šveicē kā kultūras zemē

jau sen ierīkoti tautasnami, kur varēja šad un tad uzturēties. Beidzot

arī Kirhenšteinam izdevās atrast mēbelētu istabu uz tā paša «Prieka

kalna», kur mēs mitām.

Nu bija izdevība allaž satikties, bet diemžēl mums drīz nācās aiz-

braukt. Nervi tuvojās galīgam sabrukumam, vajadzēja uzmeklēt mai-

gāku klimatu viņpus Gotharda. Dr. Kirhenšteins bija atradis nodar-

bošanos, ja nemaldos, pie universitātes vai bakterioloģiskā Institūtā

un darbojies arī līdzi kādā socdem. nodibinātā partijā, bet nesaskaņas

viņu kādu gadu vēlāk dzina no turienes prom. Viņa paša vājā veselība

arī spieda meklēt citu klimatu. Viņš devās uz Davosu, kur bija at-

radis nodarbošanos. Bet saite nepārtrūka. Rainim vēl uzglabājušās
visas Kirhenšteina vēstules, kuras tas rakstīja no Davosas. No visām

viņām dveš pretim tas pats ugunīgais gars un saturs kā vienmēr.

Trešais posms, kad viņu satikām personīgi, bija kara laikā — Lv«
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gānā. Viņš tur bija atradis vietu kā kontrolārsts un mus bieži vien

apciemoja. Ilgi ar Raini sarunājās, un es viņu sarunām sekoju ai

vislielāko interesi. Bija jau daudz, ko domāt par mūsu mijo dzimteni,

kuras nākamība svārstījās svarukausā.

Mūsu līdzjutējs un dalībnieks bija kāds kņazs Sčetiņins, kam pie*

derēja lieli īpašumi Krievijā, bet kas ar karstu sirdi sekoja 17. gada
krievu revolūcijai. Vārgs un kropls viņš nespēja no gultas kustēties

kādā tuvējā viesnīcā, un Kirhenšteins viņu bieži apciemoja.
Tad nāca tas, ko nevarējām ticēt, — 17. gada krievu revolūcija.

Kirhenšteins ar lielu avīžu paku ieskrēja mūsu istabiņā un atnesa

mums šo prieka vēsti pirmais. Protams, ka mūsu dzimtenē brīvības

un patstāvību iekarošana nenorisinājās ik strauji kā 1905. gadā.

Kirhenšteins atkal metās iekšā revolūcijas vietās. Viņa cejš noveda

uz Serbiju, kur tas darbojās kā kara ārsts un bija pārlaidis visādas

dēkas. Atkal mēs nejauši sastapāmies Lozannā, kur bija nodibināju-

ms kāda leišu-latviešu komiteja, bet Kirhenšteins tur nepalika un de-

vās uz dzimteni.

Beidzot sanācām visi kopā, un jaunā Latvijā bija visiem darba

pilnas rokas. Dr. Kirhenšteins, kā par spīti visiem nelabvēlīgiem ap-

stākļiem, bija arvienu zinātnēs progresējis un nolicis kā ārzemnieks

dažādus formālos eksāmenus. Tagad viņš darbojas kā profesors un

savā zinātņu arodā ved to pašu cīņu pret cilvēces postītājiem kā

agrāk.

Viņa veselība ir nesagraujama, un viņa gars un spars to tura

arvien augšā. «Mēs esam paaudze, kas netop veca,» saka Rainis.

Novēlu jubilāram vēl ilgus gadus darboties tautas un cilvēces labā.

AIZBAIDĪTĀ LAKSTĪGALA

Atmiņu pušķītis

Moto: Mirt nav grūti,
Bet sevi nepiepildīt ir

grūti.

Rainim

Mākslinieka dzīves traģēdija ir tā, kad viņš sevi nepiepilda; un, jo

vairāk viņam ir dots, jo dziļāka šī traģēdija, ko citi nemaz nevar ap-
tvert un kas norisinājās viņa paša klusā dvēselē.

Tāda dziļa traģēdija bija jāpārdzīvo Maijai Brigaderei. Viņa bija

spiesta aiziet no skatuves savu spēju un dailes pašos augstumos, un

no tā laika viņas dzidrā, daiļā balss vairs nav atskanējusi; tik vien-

kāršās sarunās dzirdami cauri kā sadauzīti sudraba gabali. Ari viņas

dzīvesbiedris Jānis Brigaders, labākais varonis uz skatuves, kāds
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mums bijis, lidz ar viņu aizgājis. Un citādi jau nevarēja būt —• tās

bija dalītas bēdas.

Ļaudis no malas nemaz nezin, kādēļ tas tā noticis, un tauta neap-

tver, cik viņa ar šiem māksliniekiem ir zaudējusi. Paši mākslinieki

taču ir par lepniem un smalkjūtīgiem, lai savas sirdssāpes izkliegtu uz

ielas.

Par laimi, no šīs ģeniālās ģimenes tautai ir palikusi viena pasta-
rīte — mūsu lielā dzejniece Anna Brigadere, kura nesen nosvinēja
savu jubileju. Viņa tautai daudz vēl dos, to pierādīja viņas pēdēja,

augsti vērtējamā luga «Karaliene Jāna», bet aizbaidītā lakstīgala, kas

jau gadiem klusējusi, vairs nedziedās...

Laime man bija ar Brigaderiem iepazīties, kaut arī beigu cēlienā

no šīs nezināmās traģēdijas.
Tas bija 1893. g., kad atnācu uz Rīgu un caur nejaušu gadījumu

man bija jāsaraksta Rīgas Latviešu biedrībai kāds scēnisks prologs
viņas divdesmit piecu gadu jubilejai. Prologs tika steigā inscenēts, un

kā personas viņā figurēja Maija Brigadere, Dace Akmentiņa, Tērvete

Lanka, nelaiķis Freimanis un Duburs.

Vēl bez tam man bija izdevība Maiju Brigaderi dzirdēt kā Anto-

ņidu lugā «Dzīvību priekš cara». Tas bija rets baudījums, kādu laikam

neviens mūžu neaizmirsīs, tāpat kā Flotova «Martas» galvenā lomā,
kur viņa dziedāja «Pēdējo rozi».

Tā ari bija priekš viņas pašas pēdējā roze, jo no tā laika viņa

vairs uz skatuves neuzstājās kā dziedātāja. Ne visai labvēlīgi pret

viņu noskaņots bija toreizējais direktors Pēteris Ozoliņš. Tuvāk par

šo konfliktu man nav tiesības runāt. Arī man tas pats bija jāpiedzīvo,
kad mani izmeta kā teātra rakstnieci laukā. Gadi aiztecējuši. Katrs

esam to ceļu gājuši un to laimi guvuši, ko esam pelnījuši.

Kā aktrisi redzēju Maiju Brigaderi Blaumaņa lugā «Pazudušais

dēls». Viņai gan, kā par spīti viņas daiļajai figūrai un jaunai balsij,

bij iedota veca loma — māte, bet pazemojums kļuva par uzvaru. Ko

gan liela māksliniece nespēj! Atceros vēl labi, ka Blaumanis sajūsmi-
nāts lēca kājās un teica: «Nu mana luga ir uznesta kalngalā, par to

varu pateikties šai lielajai māksliniecei.»

Tā laikam bija pēdējā uzvara. Viss tika darīts, lai zemi izraktu

zem kājām, un, līdz pēdējam sasāpināta, Maija Brigadere pati no

teātra aizgāja. Līdz ar viņu ari Jānis Brigaders.

Mājās tiku pie viņiem pāra reizes bijusi. Viņi toreiz apdzīvoja kādu

nelielu dzīvoklīti Berga bazārā. Kādi mīļi un laipni cilvēki viņi bija!

Kādas daiļas dvēseles atspoguļojās katrā viņu vārdā, ar ko mani,

svešinieci, uzņēma. Maija izrādīja man visas savas dāvanas, ko viņa

bija dabūjusi savā desmit gadu jubilejā. Tur bija grezni albumi, vel-

tīti «latviešu pirmai vai vienīgai lakstīgalai», tur daudz sudraba lietu

un pulka citu mantu. Varēja redzēt, cik ļoti publika viņu mīļojusi un
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cienījusi. Viņa pat man nodziedāja kādu dziesmu; tā bija Jurjanu An-

dreja «Egle», kuru, kā nu prazdama, uz klavierēm pavadīju. Mazā

istabiņa bija par šauru aptvert šo skaisto, plašo balsi.

Vairāk gan ar šo ģimeni nesatikos, jo man kā trimdiniecel bij jāiet

no Rīgas projām un jāmeklē māja citur.

Mans dzīves ceļš aiztecēja pavisam no Latvijas prom. Abas mēs

smakām trimdā; tikai Maijas Brigaderes trimda nav ņemama burtiski:

tā norisinājās dvēselē un klusībā un bija varbūt vēl smagāka.

Gadi pa tam bija pagājuši un atkal gadil Gari un smagi, kad ga-

bals pa gabaliņam atlūst no cilvēka būtnes, no viņa dvēseles kā no

kādas zemē iegrimušas statujas.

Kad nu abi ar Raini beidzot pārbraucām mājās, tad Brigaderi bija

pirmie, kas mūs apciemoja. Es sabijos, kad šīs daiļās sievietes matos

jau stiepās sudraba pavedieni, kaut gan stāvs bija tikpat stalts un

nesaliekts kā agrāk un tie paši smalkie sejas panti. Ari balsī atskanēja
vēl tās pašas ziedoņa skaņas.

Varbūt tās arī vēl tagad tur iemīt, bet kādiem siltiem vējiem vaja-

dzētu pūst, lai tās atkal izvilinātu ārā? Kādai saulei vajadzētu spīdēt

pār viņas sidraboto galvul Laimīgs tas, kas viņu reiz dzirdējis, un,

visam par spīti, laimīga ir arī Maija Brigadere, ka viņai tomēr ir bi-

jusi spēja kaut īsu brīdi aizraut un valdzināt visu sirdis.

Novēlu no visas sirds šo apziņu sevī nest un sajust daijajai rudens

lakstīgalai.

LATVJU MEITAS RAUD...

(Lielo tautas rakstnieci, mīļo garamāsu pieminot)

Pirmdienas vakarā vēlu dabūju «Jaunākās Ziņās» vēsti. «Mirusi

atkal liela persona — Anna Brigadere,» — tā man teica pasniedzēja.
«Kas? Kā? Nevar būt!» iesaucos kā apstulbusi. Ir jau tumšs, rokas

dreb, lapu turot, bet sirds liedzas ticēt, varbūt tā ir pašas mūžības

zīme. Sirds, kas pati ievērpta lielā dzīvības ritumā un ar savu elpu
krīt un cejas viļņveidīgi, pazīst tikai nepārtrauktu dzīvību.

Pirmais acumirklis, īsā pārveidība mūs satriec, tādēļ ka mūsu or-

gāni nav vēl tik attīstīti, lai šo pārveidību izjustu un saprastu.
Kad sameklēju uguni, ko nemaz lāgā neveicās atrast, tomēr bija

jālasa tas neticamais. Mana saimniece, vecā Anniņa, sēd man blakus,

sāk raudāt un saka: «Viņa bija tik mīļa, tik laba,» — un viņa taču

tik pāra reizes rakstnieci bija redzējusi! Un es? Sēdu, un ne asara vēl

nerodas acīs, tikai runāt vairs nevaru. Sacēlās krūtīs tādas sāpes un

vētra ar pārmetumiem, ka esmu tik maz viņu mīlējusi, ka man daudz,

daudz bija vairāk jāmīl. Sinī ziņā esmu ļoti kautra un nespēju jūtas
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izrādīt. Tikai vēlāk, kad par vēlu. Tā sajutu, kads liels mīlas spēks

manī iemitis.

Nē, pirmo brīdi neraudāju, gāju ātri gulēt, bet visu nakti miegā,
kas nebija miegs, jutu, ka man pa vaigiem kas rit un rit; no rīta vaigi

stingi. Visu nakti es ar Annu Brigaderi runājos, šo nakti viņa bija
man tuvu, es to pārāk dzīvi izjutu, un šodien mani atvieglo tā siltā

plūsma, kas vienīgā cilvēcei dota kā augiem veldzinošā rasa.

Arī man jāsaka: es rakstnieci tik maz pazinu, tik maz man izdevī-

bas bija būt ar viņu kopā. Tikai pēdējos gados mēs kļuvām tuvas, tik

tuvas, ka abas slimas un nevarīgas tomēr sarunājāmies pa tālruni, un

tas notika tad, kad sirdij bija grūti, vienai vai otrai.

Kādas pāris dienas priekš aizbraukšanas uz Sprīdīšiem viņa mani

piesauca pa tālruni, un mēs diezgan ilgi ļoti tuvi un mīļi sarunājā-

mies, un savādi — runājām arī par dzīvību un nāvi. Es rakstniecei

biju iedevusi lasīšanai kādu lielāku filozofisku grāmatu — «Wachstum

der Seele» («Dvēseles augšana») —, kurā reiz bija Rainis iegremdējies

un rakstīja savas piezīmes. Viņa solījās to sūtīt atpakaļ, jo es pate

viņu nebiju lasījusi un pazinu to tikai no Raiņa atstāstījuma. Arī viņa
to nebija izlasījusi, bet ļoti par to interesējās un lūdza, lai viņai to pēc

laiciņa dodot vēlreiz lasīt. Norunājām arī, ka viņa, kad būs atspirgusi,
atbrauks uz laiciņu pie manis uz jūrmalu un es pie viņas ciemošos

Sprīdīšos.

Tā bija neapzinīga atvadīšanās.

Pirmie, ko es no Brigaderu dzimtas pazinu, bija Jānis un Maija.
Es tad taisni biju atnākusi uz Rīgu un arī pie viņiem ciemojos. Anna

Brigadere tad nebija mājā, viņa laikam bija Krievijā vai citur. Bet

lasījusi tiku viņas pirmo stāstu «Vecā Karlīne» un redzēju arī viņas

pirmo lugu «Precības».

Man tad drīz pašai bija jāiet no Rīgas prom, un es ar rakstnieci

tikai tā attālu iepazinos 1904. gadā, kad viņa bija Ausekļa dāmu ko-

mitejas priekšniece. Nākošā gadā 1905. gada revolūcija mani atkal

aiznesa tālu no dzimtenes projām. Bet es no tālienes viņai allaž rak-

stīju, kad viņai kāds jauns darbs bija iznācis, un viņa man arvien

laipni atbildēja. Ceru, ka man viņas vēstules visas būs uzglabājušās.

Kad mēs ar Raini pārbraucām, Brigaderi visi mūs laipni sagaidīja un

ieradās personīgi mūsu mājās. Arī Rainis rakstnieci augsti cienīja un

Joti atzinīgi vērtēja viņas darbus. 1926. g., kad Rainis bija Nacionālā

teātra direktors, mēs visi spoži nosvinējām lielās rakstnieces divdesmit

piecu gadu darba jubileju.
Kādu gadu pēc tam sākās intrigas, kuras starp mums sēja tādi

ļaudis, kuru vārdus šinī gadījumā būtu netaktiski minēt. Rainis bija

spiests atkāpties no teātra direktora posteņa, un mēs retāk sastapā-
mies. Bija iestājies it kā atsalums, pat kad Rainis mira, šīs intrigas
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starp mani un Annu Brigaderi tika pītas, un mēs bieži arī tām noti-

cējām.

Bet jūtas tomēr lauzās cauri, un kādā jaukā ziedoņa dienā, kad

saulīte spīdēja tik silti, tā mūs vilkšus vilka kopā un mēs uz ielas

vidus atradāmies roku rokā un negribējām laist viena otru vaļā — un

nelaidām arī. No tā brīža esam palikušas tuvas līdz pat viņas jaunās

dzīves posmam augstākās un daiļākās sfērās. Anna Brigadere mums

devusi zvaigznes un veidojusi mūsu dvēseles uz augstāku ētisku spēku,

kas ir pašas tautas dzīvības spēks. Daudzas tautas var bojā iet, bet,

kas viņas uztur dzīvas, ir viņas garīgais spēks.

Lai aizgājējas gars mums paliek kā vadošā ceļa zvaigzne grūtās

dienās, lai tas mūs vada uz lielāku, gaišāku cilvēcību.

Cik skaista bijusi viņas pēdējā diena. Pate mīļā saule to nemanot

pār tumšo nakti pāri pacēlusi citā — augstākā saulē. Neraudāsim par

viņu kā par mums mūžam atņemtu un nemeklēsim starp mirušiem to,

kas dzīva un mūžam dzīvos.

ATKAL VIENA...

Atmiņu pušķīts uz kapa Bertai Ozoliņai

Kad par Bertu Ozoliņu runā, tad nav jārunā tik vien kā par mīļu

aizgājēju, kuru apraud radi un draugi, un paziņas. Te jārunā no

mākslas viedokļa, vēl vairāk — no mākslas vēstures viedokļa. Berta

Ozoliņa ir mūsu pirmā klasiskā baleta dejotāja.

Lai ar cik tāli dejas māksla vēlāk attīstījusies un ar cik slavenām

dejotājām tagad varam lepoties, Berta Ozoliņa bija pirmā pamatlicēja.
Ja viņa pie savas pirmās uzstāšanās nebūtu izrādījusi tik daudz grā-

cijas un talanta, tad par baletu ilgi vēl nebūtu bijusi runa.

Kopējs liktenis mums bija ar neaizmirstamo aizgājēju. Tika uzvesta

pirmo reizi «Vaidelote», un tanī bija balets — bakhanteņu deja Mildas

dārzos. Ilgi bija tielēšanās no komisijas kungu puses, vai pavisam ba-

letu neizmest no lugas — nebija taču ne dejotāju, ne apģērbu. Kur

lai tik īsā laikā visu sagatavo?

Koris arī bija sastādīts no gluži jaunām pienācējām, jo jaunais
direktors Pēteris Ozoliņš, nācis no ārzemju mākslas iestādēm, uzstā-

jās kā reformators un, reizē būdams direktors un režisors, pārveidoja
visu teātri. īsti viņš bija teātra klasiskā laikmeta nodibinātājs. Viņš
uzveda Šekspīra un Šillera lugas, tāpat kā Ibsena, Hauptmaņa un

Zūdermaņa drāmas, kas toreiz visu kultūras pasauli saviļņoja. Arī kā

aktieris viņš tēloja labāko Hamletu, kāds mums bijis.
Pat operu viņš gribēja sākt ievest: viņa laikā tika uzvestas «Burvju
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strēlnieks», «Čigānu barons», «Ričmonas tirgus» un pat kāda latviska

opera «Spoki», ko sacerējis nelaiķa komponists Ozols, kas diemžēl par

agru aizgāja, lai spētu parādīt savu mākslu pilnībā.

Visur jauni pasākumi, augsts lidojums: drāmā, operā, horeogrā-
fiskā mākslāl Rode-Ebeliņš gan bija aktieru mākslai licis tehniskos

pamatus, kuri vēl tagad ir valdošie, bet garīgais iedvesmotājs un no-

pietnas mākslas nodibinātājs vēsturē paliek Pēteris Ozoliņš.

Viņa liktenis arī tuvu saistījās ar Bertu Ozoliņu, toreiz sauktu Tāl-

berģi, kas kļuva vēlāk viņa dzīvesbiedrene.

Nevajag aizmirst, ka viņam bija tādi pabalstītāji kā Birzmanis un

Olavs. Sevišķi Birzmanis bija degpunktā toreizējā teātra komisijā. Ar

ugunīgu sparu un varu viņš panāca visu, ko gribēja. Viņš bija arī

tas, kas, ar dūrēm sizdams uz galda, panāca, ka tika nodibināts balets.

Liels klasicisma aizstāvis bija arī Fricis Veinberģis. No viņa iero-

sinājuma arī vēlāk jaunstrāvnieks, mūsu lielais dramatiķis Rainis gri-

bēja apstrādāt kādu drāmu, kas savā sastāvā jau uzmesta, bet vēlāk

palika neizstrādāta.

Vēl kā svarīgs faktors pienāca klāt nelaiķis Balodis, kas arvien no

savas kabatas deva naudu, ja tās pietrūka. Tie bija īstie ideālisma

laiki, kad bagātnieki ziedojās cēliem mērķiem un tautas garīgai uz-

plaukšanai.

Kad Tālberga, mazā koriste, kā viegls, balts taurenītis citu dejo-

tāju priekšgalā lidoja pa skatuvi, visi bija no viņas sajūsmināti, to

starpā arī pats direktors. Viņai sāka piešķirt arī lugās mazākas lomas,

kurās parādījās tēlotājas dāvanas. Viņa bija jaunākā, nule pieņemta,
kamēr citi aktieri un aktrises bija jau piesavinājušies Rode-Ebeliņa
tehniku.

Atceros, uzveda Zūdermaņa «Dzimteni», kur viņai bija jātēlo Ma-

rijas loma. Man gadījās noskatīties mēģinājumā blakām direktoram.

Tas sacīja: «Redzat, tā Marija ir daudz dziļāka nekā Magda, es viņu

ētiski visādā ziņā stādu augstāk.» To jau viņa arī dejiski pierādīja.
Gadi aizgāja, dzīve mūs šķīra. Kādreiz gan, dzimtenē pārnākot, es

ar Bertu Ozoliņu teātrī sasveicinājos, bet tuvākas satiksmes man

nebija.

Interesanti man bija iepazīties ar viņas dēlu, kas sekoja mātes

pēdas un darbojās Nacionālā teātrī kā baleta meistars. Viņš toreiz

aranžēja «Zivju deju» «Zalšu līgavā», kas ļoti labi bija izdevusēs.

Pēdējo reizi satiku Bertu Ozoliņu Maijas Brigaderes jubilejā. Tur

sarunājāmies ilgi un sirsnīgi, it kā atvadīšanās nojautā. Bijām taču

viena laika un viena gara bērni. Tagad viņu sedz mīkstas, zaļas ve-

lēniņas un rozes, kurām — viņas simbols — lido pulciņš baltu taure-

nīšu apkārt. Tie tikmēr lidos, kamēr tauta cels pieminekli savai pirma-

jai baleta māksliniecei.
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LIELA LAIKMETA ATMODINATĀJS LATVJU TEĀTRA MĀKSLĀ

Pētera Ozoliņa šūpļasvētkos

Reti mums dzīvē tādi brīži, kas aizved no dzīves trokšņa un bur-

zmas tāli, tāli projām. Pāri šķirām un plaisām. Pāri uzveicējiem un

uzveiktiem. Pāri naidam un mīlai.

Un klusāk top, arvien klusāk ap mums; mēs tuvojamies mūžīgai
dailes valstij, ieejam Bēklina svētajā birzē.

Mākslinieka mūžu neskaita pēc gadu desmitiem vai simtiem. Tam

ir citāds mērogs nekā tiem simtiem dažāda veida praktiskā darba pie-

kopējiem. Tie mierīgi atskatās uz savu svētīgi pavadīto mūžu, tad at-

pūšas, auklē savus bērnubērnus un tad mirst.

Protams, tiem arī ir nopelni, Joti noderīgi darbi, bez kuriem dzīvē

nemaz nevar iztikt. Bet es te runāju par dzīvi — ārpus un virspus
dzīves. Par dzīvi, kurai laika mēroga vispār nav.

Radošs cilvēks nerūpējas par sevi, viņš met savu personīgo dzīvi,

sadeg sevī, lai vēlāk rastos gaisma. Par Pēteri Ozoliņu ir sacīts, ka

viņš labs teātra direktors — bet tas vēl par maz teiktsl Bijis labs ak-

tieris —
arī par mazi Pētera Ozoliņa nozīme ir lielāka, daudz lielāka:

viņš ir liela laikmeta nodibinātājs mūsu teātra mākslā. Lai šo faktu

apgaismotu, metīsim šī īsā raksta starumetēju atpakaļ uz pagātni.

Kas bija latvju teātris iepriekš Pētera Ozoliņa? Kad es vēl biju

bērns, dzirdēju, ka uz laukiem sanākot pagastu namos vai citur dzie-

dātāju kori un izrādot tādus jokus kā «Izandelētā brūte», «Zaglis nau-

das skapī», «Asiņaina roka uz kapsētas vārtiem», «Uz pavēli jākrāc»

v. c. Ja tur vēl gadījās skūpstīšanās, tad tāds pārītis droši vien vēlāk

dzīvē apprecējās; īsti sakot, tāds teātris bija sava veida precību birojs.
Zinu to no savas pašas onkuļiem.

Nāca Ādolfs Alunāns — teātra tēvs. īsteni es biju tā, kas viņam

šo vārdu devu, kad to aizstāvēju pret Niedras iznīcinošo kritiku. Vi-

ņam pieder nopelni, ka viņš vispār teātri pacēla. Laimīgi apstākļi vi-

ņam vēl piebiedrojās — dabūt skaistas, lielas teātra telpas. Tas bija

senais Vācu teātra nams Jelgavā uz «staļļplača», ar sarkana samta

ložām un visām skatuves ierīcēm. Ar to bij nodibināts teātra sākums.

Atceros, kad biju skolniece, dabūju tur redzēt divas lugas no A. Alu-

nāna «Naudas maiss no Kalifornijas», kurā ienācu taisni tanī brīdī,

kad divi vīri, ar lieliem vēderiem sadūrušies, stāvēja viens pret otru.

Otrais un slavenākais gabals bija «Kas tie tādi, kas dziedāja». Mana

kaimiņiene teica: «Pagaidāt, vēl jau nāks beigas, kur abi mīlētāji sa-

precas un svin kāzas.» Bez jautra fināla teātris nebija iedomājams.

Un kur nu vēl tas kupleju birums! Alunānam simtām reižu bij jāiz-

nāk uz skatuves.

Bez patriotisma vajadzēja vēl kā cita — mākslas. Ataicināja no
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ārzemēm slaveno aktierl-režisoru Rodi-Ebelingu. Pēdējais paliesi iz-

veido aktierus lielā stilā, kā Daci Akmentiņu, Jūliju Skaidrīti, Maiju

Brigaderi, Olgu Ezerlauku, Rūmnieci, no vīriešu personāla Freimani,

Jāni Brigaderu, Duburu, Vārtiņu, Valdšmitu, Mierlauku. Tehnika nu

būtu, bet satura nav. Tiroliešu jodleru gabali un sentimentālie vācu

atkrišji nevar apmierināt publiku. Bez tam šim paņēmienam nikni uz-

brūk «Dienas Lapa» — grib sākt jaunu kultūru pret sastingušo šo-

vinismu.

Un te nu nāk Pēteris Ozoliņš — ar jaunu garu un jaunu izveido-

jumu. Viņam pat nav vajadzīga Ebeliņa pirmskola, jo ir pašam sava

tehnika. Viņam pieder slava, kā pirmais nodibina lielas mākslas laik-

metu. Kāds lēciens no bēdīgiem pasākumiem uz lielo pasaules litera-

tūru! Nepietiek viņam, ka tikai labi spēlē un publika var omulīgi

smieties. Viņš meklē un atrod klausītāju sirdis. Viņš aizrauj, pacej

mākslas līmeni tik augstu, kāda mums šimbrīžam nava.

Viņam jāpeld pret straumi. Skatuves izbūve, tehniski piederumi ir

tik primitīvi, ka grūti uzvest lielas drāmas. Teātrim arī krievu laikā

nav liela teātra tiesības, tas drīkst būt tikai — tautas teātris. Un to-

mēr Ozoliņš panāk savu. Jaunā strāva, kas atrodas niknā cīņā ar

veco biedrību, piegriež vērību, sāk apbrīnot šo jauno posmu. Kāda

ironija: Pēteris Ozoliņš īsteni piederas viņai. Viņa ir saucēja, viņš

piepildītājs. Un vecā biedrība cērt savu mežu nost, pa kura celmiem

tai vēlāk jāklūp. Uzvara uz visām pusēm piekrīt Ozoliņam.

Jauna laika nesējs — tā ir Ozoliņa lielākā slava. Viņa vārds tiks

pirmais ierakstīts zelta burtiem ne vien mākslas, bet reizē arī kultūras

vēsturē.

Un vēl kāds liels aktieris parādās mūsu jubilārā: Hamletsl Otra

tāda Hamleta neesmu redzējusi. Man ir izdevība bijusi viņu salīdzināt

ar ārzemēs redzētiem slavenākiem aktieriem — Ozoliņš tomēr paliek

liels un īpatns šinī lomā. Neminēšu vairāk šāda virziena lomas —

sagrauztas, sadegušas dvēseles, kas dzīvē neatrod, ko meklējušas, vai

kam dzīve smagi gājusi pāri; dievi lieluma necieš, tā ir pārmērība, ko

senie grieķi sauca «hibris».

Es te saku to, ko sirds saka, un ar sajūsmu sveicinu viņu tā, kā

esmu to sapratusi.

APSKAIDROTAIS

Atmiņu lapiņa par Dr. Fēliksu Lūkinu

Pēdējos gados esmu zaudējusi Joti daudzus no man pazīstamām

personām, dažas no tām man bija jau garus gadus tuvas, dažas tikai



440

īsu laiku. Kā spoža veļu rinda tās vijas man apkārt, gan neaizmirstas,

gan neaizmirstamas. Gara pasaulē tomēr neizbeidzas laika robežas.

Atgriežoties īstenībā, minēšu Dr. Fēliksu Lūkinu. Sākumā lepazinā-
mies tikai dažas minūtes, kā jau sabiedriski cilvēki mēdz laipni sasvei-

cināties ar pāra pieklājīgiem vārdiem. Un vēlāk, neilgi priekš viņa aiz-

iešanas no zemes apskaidrotībā, kādā vēlā, tumšā rudens vakarā, kad

jo gaišāk dega dvēseļu uguns (Rainis bija miris), Dr. Lūkins mani

apmeklēja, sarunājām veselas stundas. Tas bija svēts, pacilājošs brī-

dis. Divas dvēseles dzīves uzskatos bija tuvu radniecīgas bijušas un

nebija viena otru pazinušas.

Tāpat man atgadījās ar Brigaderu Annu. Pēdējā viņas dzīves

posmā, neilgi priekš viņas aizbraukšanas uz laukiem, mēs sanācām tik

tuvu, ka, viena otru dziļi uzskatīdamas, prasījām: «Kādēļ mēs, kopā

dzīvodamas, kaut arī īsu laiku, turējāmies diezgan attāli viena no

otras?» Bet te mūs šķīra pretējs dzīves veids. Viņa, tautā izaugusi,

bija līdz ar tautu dzīvojusi, par viņu cietusi un, galvenais, to pazinusi.
Es, agri ārpusē dzīvodama pa gariem trimdas gadiem, — kas man

no tautas bija? Tikai ilgas, bezgala ilgas un sāpes. Viena vērotāja un

vērtētāja, otra instinktīva uztvērēja. Bez tā vēl — sabiedriskā dzīves

plūsma, kur cilvēki savas dvēseles noslēdz kā pērli cietā gliemezī. Arī

F. Lūkins bija ar Annu Brigaderi saticies viņas apskaidrotā veidā.

Kādēļ dzīve dod tik retus tādus brīžus? Vai tā ir tik pilna zemes

tvaiku un dūmu, ka dvēseles stari izšaujas tikai kā zibens nakti?

Vai tie doti tikai īsu mirkli, lai atkal viens otru zaudētu?

Ak, cik skopa ir dzīvei Un te lai nu varētu runāt par zemes laimi!

Bet diezgan arī tā! Viens mirklis ir mūžība — un mūžība viens mir-

klis. Mēs atkal visi sastapsimies arvien gaišāk un augstāk sfairiskā

spirālē, celti kā Dantes debesīs vai arī Fausta redzējumā. «Kas ar-

vien cenšas augstāk, to mēs varam atpestīt.»
Dr. Fēliksa Lūkina dzīves tuvināšanās ar mani un Raini notika caur

viņa mediju — viņa kundzi, rakstnieci Ivandi Kaiju. Dzīvodami

Kastaņolā, mēs kādu dienu dabūjām vēstuli no dzimtenes ar svešu

rokrakstu. Tādas reizes mums bija prieka dienas. Sabāzām galvas kopā

un ņēmāmies pētīt, no kā vēstule varētu būt. Rainis pēta un pēta,
manu ziņkārību līdz pēdējam sasprindzinādams... Vēstule bija bei-

dzot attaisīta un gulēja uz galda kā balta spalva, gulbim no spārna

izkritusi. Te man jāmin, ka Rainim piemita īpašība ilgi raisīt vaļā

katru viscietāko mezgliņu. Es turpretim griežu tūlīt ar nazi visu pušu,
kā Aleksandrs Lielais pārcirta Gordisko mezglu.

Noslaucīju sviedrus, un nu sākām lasīt katru rindiņu kā glāstī-

dami, kas nāca no dzimtenes. Bet nu arī es lasītāja ziņkārību esmu

saspīlējusi — kas bija vēstules paraksts? Parakstā bija — Antonija

Lūkina. Saturā — tā bij kāda sveša kundze, kas grib pie mums at-

braukt un ar mums iepazīties. Kas nu var būt svešs, kas nāk no dzim-
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tenes! Noteiktā dienā Rainis aizgāja uz vilcienu viņai pretī un es

paliku mājā drusku uzposties. Te nu viņa bija: viegla, smalka, skaista.

Rainis teica, ka pirmais iespaids no viņas bijis kā no putniņa, kas

vairāk lido nekā staigā.

Cik daudz nu bija, ko runāt, it kā ar sauju smeltu veselu upi.

Sēdējām līdz vēlai naktij, tad tikai sadabūjām dzīvokli, kur kaimiņos

viņu novietot, jo mūsu mazajā istabiņā telpas nebij. Dienu no dienas

bijām kopā, un tā no viņas tēlošanas vien dzīvi iepazināmies ar viņas

ģimeni: ar viņas dzīvesbiedru Fēliksu un bērniem, mazo Silviju un

dēliņiem Haraldu un Ivaru. Mēs ar visiem bijām draugos, vaigā nere-

dzēdamies.

Galvenais nolūks tomēr bija runāt par literatūru, kuras viņai bija

pilna galva, kaut gan vēl neko nebija laidusi klajā. Gatavos darbus

viņa lasīja mums priekšā: gan romānu «ledzimtais grēks», gan lugas.

Man sevišķi patika viņas dramatiskā un poēzijas pilnā luga «Apol-

lons», kas diemžēl vēl nav līdz šim izrādīta uz mūsu skatuvēm un

būtu Joti ieteicama. Rainis deva viņai arī literatūras stundas, paskaid-

rodams dažādus virzienus. Tad apstaigājām apkārtnes skaisto apga-

balu, un Tonijai bija steidzīgi jābrauc uz Romu un vēlāk uz Parīzi

iepazīties ar lielpasaules kultūru. Agrāk jau viņa bija studējusi Leip-

cigā. Viņa atkal atgriezās pie mums un pārveda daudz skaistu bilžu,

sevišķi Vatikāna antīko mākslas darbu attēlus. Daudzus viņa mums

iedāvināja, kurus vēl tagad glabāju. Viņa rūpējās arī materiāli par

mūsu, sevišķi manu, veselību, kas bija stipri sagrauta vēl no cietuma

laikiem.

Beidzot taču bija jāšķiras un Tonijai jābrauc mājās. Viņa palika
mums sirsnīgā atmiņā, un mēs viņu nokristījām par «Balto liliju»,
kura bija Raiņa mīļākā puķe, un tai arī mūsu jaunā draudzene līdzi-

nājās.

Daudz baltu ziedu lapiņu vēstuļu veidā viņa mums raidīja šurpu
no dzimtenes, un tā nodibinājās mūsu sakari, kas daudz prieka ienesa

mūsu skumjajā trimdinieku dzīvē.

Vēl man jāmin šinī reizē kāds savāds liktenīgs, pat iepriekšējas

nojausmas pilns gadījums. Mēs bijām kopīgi apmeklējuši arī Milānas

kapus, kas jau paši par sevi ir brīnums ar saviem skaistajiem piemi-
nekļiem un tāpat slaveno domes baznīcu. Bet te bija tikai ko skatīties

vien un apbrīnot. Gluži citāds iespaids bija no Lugānas kapiem un tās

pieminekļiem. Tie gan ir daudz mazāki par Milānas kapsētu, bet ori-

ģinālāki. Man sevišķi atmiņā — marmora skulptūrā jauna ābelīte,

nolauzta pilnos ziedos, tā liecās pār kapu, tāpat arī kapa ģēnijs, pie-
licis pirkstu pie lūpām, lai klusē. Daudz tur arī tādu ārpuses tēlu, kas

savienojas ar kapu sienas zemreljefu.
Bet pie viena kapu tēla mūsu draudzene palika ilgi, ilgi stāvot,

acis no tā nenolaizdama. Tā bija kaija ar salauztiem spārniem. Tad
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būšu es.» Tā arī ir noticis, un no tā rakstniece ņēmusi savu vēlāko

autores vārdu «Ivande Kaija».

Kā zināms, skumjais liktenis arī vēlāk ir piepildījies. Ivandes Kai-

jas spārni ir lauzti, un lielāku bēdu nav, kā kad radošam garam"tiek

atņemts viņa darbs. Kas atliek, ir — «membra disiecta poetae».
Otrreiz uz ārzemēm braucot, Kaija mani apmeklēja Cīrihē, kur es

ārstējos un apmeklēju augstskolu. Tagad Kaijai bija līdz abi puikas,
Haralds un Ivars. Tūlīt gājām staigāt pa apkārtējiem mežainajiem kal-

niem. Vēroju abus līdzi atvestos puikas. Vecākais, Haralds, bija ļoti

simpātisks, ar garīgu izteiksmi sejā un apdvests ar skumju maigumu.
Jaunākais, Ivars, turpretim likās romantiskas dabas, acis tam spīdēja

vien visapkārt, viņš iemiesoja Dīrera gleznas «bruņinieku pret velnu

un nāvi». Tādi dzīvē viegli tiek cauri, kamēr Haralds ņems dzīvi vi-

sur augstākā iztulkojumā un pacels sevi un citus. Esmu par viņu jau

dzirdējusi, ka viņš esot slavens ārsts, un biju neizsakāmi priecīga,

viņu pēc ilga laika atkal redzēdama, kur visa pagātne un jaukais laiks

atkal ceļas augšā no dziļām nāves bedrēm.

Toreiz mums maz atlika laika iepazīties. Kaija aizbrauca uz Lo-

zannu un vēlāk solījās ierasties Kastaņolā, kurp arī es aizbraucu pie

Raiņa. Visi kopā pavadījām brīnum jauku ziedoni 1914. gadā, īsi pirms

pasaules kara. Tad nāca lielais pārtraukums, kur tikai reti dabūjām

apmainīties sīkām vēstulēm. Beidzot pēc gadiem nāca miers un dzim-

tene mūs aicināja mājā. Ak, cik mīļi mūs sagaidīja dzimtenes ļaudisl

Pirmo vasaru nodzīvojām kopā ar Lūkiniem, tikai pašu Dr. Lūkinu

nedabūjām satikt, no kara pārpūlēm viņš bija aizbraucis ārzemēs kal-

nos veseļoties. Pēdējo vasaru 1929. g. mūsu draugi dzīvoja taisni

mūsu mājā, jūrmalā. Dakteris atkal nebija sastopams, un tikai vasaras

beigās mēs dabūjām uz mirkli redzēties ...
Laiks nu visiem gājis pāri. Baltās Kaijas spārni ir salauzti, Rainis

ir traģiski miris. Dr. Fēlikss Lūkins, pēc tam kad īsu brīdi ar viņu

tuvāk dziļi nopietnā sarunā satikos, nu aiz pārpūliņa miris. Es pēc

smagiem pārdzīvojumiem vienmēr slimoju, un mēs varam satikties

tikai reti.

Gars nav miris, nevar mirt! Dvēsele sudrabpavedienā vijas augstāk

un augstāk spirālē uz mūžībul
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IV

JAUTRIE BRĪŽI RAIŅA UN MANĀ DZĪVĒ

INDRĀNU IZRĀDE

Gadījās man apmeklēt teātra izrādi, kur uzveda Rūdolfa Blaumaņa
«Indrānus».

Visas lomas tika tēlotas priekšzīmīgi, sevišķi Indrānu māte. Pub-

lika klausījās, elpu aizturēdama, un bijām visi dziļi aizgrābti par In-

drānu rūgto likteni. Tad nāca vieta, kur Indrānu mātei jāsaka:

«Tēv, tu strādā kā zirgs un ēd kā gailis.»

Viņa to arī ar uzsvaru sacīja, bet, par nelaimi, kaut kā mēle sa-

mežģījās un iznāca otrādi:

«Tēv, tu strādā kā gailis un ēd kā zirgs.»

Vai Indrānu tēvu vairs varēja nožēlot?

ISASARS UN ĀBOLS

Rainis savā dziļākā traģēdijā «Jāzeps un viņa brāļi» gribēja iepīt
arī jokus, lai publiku kaut cik atsvaidzinātu, kā Šekspīrs to bieži da-

rījis, piemēram, kaprači joko pie Ofēlijas kapa.

Otrā cēlienā, kur Dina, atvadoties no Jāzepa, tam sniedz augļus no

savām krūtīm, Rainis lika vienam ābolam nokrist zemē.

Kad brāļi pēc tam brūk Jāzepam virsū un to gūsta, Isašārs ierauga

zemē nokritušu ābolu — un gluži mierīgi to apēd.

Es devu padomu Rainim šo vietu nostrīpot, ko viņš arī darīja.

DZEJNIEKS UN ZOSS

Kad es vēlāka «Dienas Lapā», kuru izdeva Dr. Platess, biju literā-

riskā feļetona redaktrise, piedzīvoju daudz jautru brīžu.
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Kādā dienā ienāk pie manis pazīstams dzejnieks, no kura sagaidīju
atkal jaunas dzejas.

«Ko nu atnesāt? Ko tik smagi pūšat? Vai būs kāda traģēdija?»

Viņš nosarka, jo bija ļoti kautrs, un kaut kā stomījās.

leraugu, ka tam pie sāniem kads smags nesamais. Tas mani ļoti

pārsteidz: dzejnieks nes tīklā lielu, smagu zosi ar visām spalvām.
Tiešam bija jābrīnās, jo dzejnieks bija pazīstams ar savu smal-

kumu un eleganci.

«Vai tad jūsu jaunā sieviņa pate nevarēja iet uz tirgu?»

«Esmu emancipācijas izpildītājs: vīram jādara tas pats, kas sie-

vai ...»

«Es arī tā domāju,» viņam atbildēju, «tikai šoreiz nevajadzēja zosi

tirgū pirkt, jo jums jau mājā ir zoss.»

MELNGAILIS ELLĒ

Mūsu lielais mūzikas meistars, kura burvīgā mūzika visus iepin
zīda tīklā, kā cilvēks tomēr ir ķildīgas dabas, un labāk tam netuvo-

ties — kā degošam ērkšķu krūmam.

Sevišķi uz mani viņš trina zobus un, kur vien satika uz ielas,

ievilka mani sētas vārtos, uzskaitīja tur visādus manus nelabumus un

pamācīja, kā vajaga darīt. Arī par Raini viņš visādi bārās, pat atklāti

presē.

Reiz eju pa ielu. Te dzirdu dimdošus soļus — kads aizelsies man

skrej pakaļ un sauc, lai pagaidu.

Apstājos, redzu — Melngailis! Domāju: nu viņš ko svarīgu teiks,

ka tik steidzīgi mani meklē.

«Vai ziniet ko?» viņš man nikni uzsauc. «Pasakiet savam labajam

Rainim, lai viņš iet ellē!»

«Ka?» es atbildēju. «Kā viņš tur ietiks, kad jūs tur sēdat jau

priekšā un ar citiem nevarat satikt.»

JAUTRIE BRĪZI TEĀTRA UN REDAKCIJAS DZĪVE

ZODERMAŅA «DZIMTENE» UN PORUKS

Dzejnieks Poruks, kas citādi bija individuālists, pie sievietēm to-

mēr neatzina ne patstāvību, ne personību. Viņš sieviešu emancipāciju

taisni nīda un visur sīvi apkaroja. Jaunās strāvas laikā visi šie jau-

tājumi dega gaišās liesmās. Starp citām lugām tika arī uzvesta Zū-

dermaņa «Dzimtene». Lugas varone Magda ir stipra personība ar
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lepno proklarnējumu «Es esmu es!». Kad viņa nāk sadursmē ar tēvu,

kas to grib locīt un lauzt un pat grib, lai tā noliegtu savu bērnu, viņa

itāliski vaimanā: «0, il mio bambino!» Poruks, kas citādi nebija kri-

tiķis, pēkšņi sarakstīja asu kritiku, sacīdams: «Te nu jūs redzat, kas

par sievieti! Pašā lielākā afekta brīdī viņa sauc savu suni.»

Poruks bambino (bērnu) bija noturējis par suni.

NOTIKUMS «VAIDELOTES» PIRMUZVEDUMA

Garderobjere, kas par lugu izdevumiem un tualetēm mēdz iesniegt

rēķinus, bija arī tādu rēķinu sastādījusi par «Vaidelotes» garderobi.

Gadījās man ieskatīties tādā rēķinā, kas atradās uz galda, un tas man

krita acīs ar savu virsrakstu:

«Rechnung fūr Waide Lote.» (Rēķins priekš «Vaidu Lotes».)

Es sāku skaji smieties, bet lāga sieva nezināja, par ko, un, manī

nopietni skatīdamās, apgalvoja: «Jā, jā, tas ir priekš to Loti.»

«Bet ko tad tā Lote ir nodarījusi, ka liekat viņai tā vaidēt?» es

prasīju.

«Jūs laikam šaubāties, ka man tik daudz «štofa» ir izgājis tām

kleitēm?»

Es smējos vēl vairāk.

KĀ ES IZDZĒSU VAKARA ZVAIGZNI

Deviņdesmitos gados bija Joti pazīstams kāds gleznotājs Sen-

berģis, kas daudzām ievērojamām personām gleznoja ģīmetnes un arī

cita žanra gleznas. Tā, piemēram, senatora Valtera kundzi, Stučkas

tēvu un māti un citus. Var sacīt, ka viņa darījumi nebija zemē me-

tami.

Arī man ir viņa gleznota ģīmetne, kaut gan varētu līdzības ziņā

kaut ko iebilst, jo viņam jauni neizdevās tik labi kā veci.

Gadījās nu, ka Senberģis ieradās «Dienas Lapas» redakcijā, kurā

es strādāju Raiņa trimdas laikā un kur pulcējās visi, kam ar mākslu

bija darīšana. Viņš man bija gleznojis Joti romantisku ainu «Rīgas

kanāls naktī».

Es to paņēmu un nejauši izkasīju ar pirkstu kādu punktiņu, kas

man likās uzkritis traips.

Senbergs sasita rokas un nelabi iekliedzās: «Vai dieviņ, ko nu jūs

esat izdarījusi!»
«Ko tad?» es sabijusies prasīju.
«Jūs esat izdzēsuši vakara zvaigzni!»
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BLAUMAŅA ATZINUMS

No «Dienas Lapas» redakcijas laikiem, kur strādājām abi kopā ar

Blaumani un vaļas brīžos jautri tērzējām, man atmiņā daži labi kla-

siski joki un asprātīgi izteicieni.

Kā zināms, Blaumanis Poruku ne visai ieredzēja un viņa darbus arī

diezgan zemu vērtēja. Nezinu, kāds iemesls bija viņu abu naidam, bet

tas jau bija sācies diezgan sen atpakaļ.

Gadījās, ka jaunais dzejnieks Viktors Eglīts bija Poruku kaut kur

personīgi vai presē diezgan saslavējis un dēvējis pat par «latviešu

Gēti».

:«Nu ja!» izsaucās Blaumanis. «Tā lieta iet mākoņos! Ja jau nu

Poruks ir latviešu Fausts, tad Eglīts ir viņa pūdelis.»

ANEKDOTES PAR CENZORU

KĀ SUDRABU EDŽUS SARUNĀJĀS AR MĀCĪTĀJU

Vecais cenzors Ruperts, kas ar Raiņa dzejoli «Rupucis» ir nemir-

stīgs kļuvis, bija tas šķērsbomis, pār kuru visi rakstnieki un redaktori

klupa un krita.

Tā kādā jaukā dienā rakstnieks Sudrabu Edžusbija «Mēnešrakstam»

atsūtījis stāstu, kurā lauku saimnieks nobrauc pie sava dvēseļu gana

un grib ar viņu par kādu lietu garāki sarunāties. Stāstā galvenais ir

taisni šī saruna, kas iesākas tā:

«Saimnieks iebrauca mācītāja pagalmā, izkāpa no ratiem, piesēja

zirgu pie sētas un pateica labdienas.» Tad nu nāca gara saruna, kas

cenzoram nepatika un kuru viņš visu nostrīpoja, tā ka stāsts nu iznāca

tāds: «Kad saimnieks bija Izkāpis no ratiem, zirgu piesējis un pateicis

labdienas, viņš tūlīt atkal teica: «Ardievu,» — raisīja zirgu no sētas

vaļā, iesēdās ratos un brauca prom.»

Kad Rupertam ieskaidroja, ka tā taču nevar stāstu atstāt, ka saim-

nieks tikai izkāpa no ratiem un atkal iekāpa un pateica tikai labdie-

nas un ardievas, viņš tomēr nebija pārliecināms un deva padomu:

«Nu, tad iedrukājat kādā mazā lapas stūrītī: «No tās runas nekas

neiznāca.»»

RUPERTS UN PĒDĒJA SIEVA

Es biju iesūtījusi cenzēšanai dzejoli «Pastara tiesa», kurš nobeidzas

šādi:

«Tad uguns meles pār pasauli līs

Un kritīs pēdējā siena!»



Tur cenzoram nepatika vārds «siena», un viņš lo nostrīpoja, tā ka

palika nezināms, kas īsti kritīs.

Es ņēmu viltību palīgā: «sienas» vietā ierakstīju «pēdējā sieva» un

iesūtīju viņam dzejoli pa otram lāgam. Tas cenzoram patika, jo viņš

sievietes ne visai ieredzēja, un nu izlaida visu nestrīpotu cauri. Pro-

tams, ka es nodrukāju «siena» un atvainojos, ka izdarīta drukas kļūda.

ZORZ SAND — AR CITU VARDU

Gadījās man, ka biju sarakstījusi apcerējumu par franču slaveno

rakstnieci Zoržu Sand un iesūtījusi to cenzēšanai.

Ruperts vārdu Zoržu Sand visur bija nostrīpojis, tā ka nebija

zināms, par ko es īsti rakstu tik gari un plaši. Viņš mani vēl ataici-

nāja pie sevis un bargā balsī uzkliedza: «Kā jūs drīkstat par to pa-

laidni rakstīt?» Cenzors jau kaut ko bija dzirdējis par sieviešu eman-

cipāciju.

Ko nu man darīt? Pretoties un kaut ko viņam Izskaidrot bija velti.

Izlietoju atkal viltību: izlikos dziļi noskumusi un sāku vai raudāt, ka

man tāds garš raksts rakstīts par velti. Atkal viņš deva gudru pa-

domu:

«Liekat tanī vietā kādu citu — godīgu sievišķi.»

To es arī darīju, tikai nerakstīju vairs Zoržu Sand, kas rakstnieces

pseidonīms, bet ņēmu viņas ģimenes vārdu Auroru Didevan — tā bija
viena un tā pati personība. Nu vilks bija paēdis un kaza palika vesela.

RUPERTS UN ELLESMASINA

Cenzora cietā sirds tik vienreiz nedējā kļuva mīksta, un tas bija

piektdienās, kad viņš gāja pirtī. Visi to zināja un tanī dienā arī nesa

pie viņa rakstus, lai kaut ko dabūtu cauri nestrīpotu.

Rainis, kad bija pārbraucis no trimdas un arī kādu laiciņu strā-

dāja «Dienas Lapā», aizgāja reiz piektdienā pie Ruperta tanī pašā
nolūkā.

lekšā ejot, viņš savu resno nūju bija atstājis priekšistabā. Ru-

perts, balti nomazgājies kā eņģelis, sēdēja pie samovara un bija tik

mīkstsirdīgs, ka piedāvāja pat Rainim tēju un būtu arī citādi izturē-

jies pret viņu labvēlīgi. Te, par nelaimi, priekšistabā atskanēja liels

blīkšķis, Ruperts nogāzās izbailēs no krēsla, noraudams sev līdzi gald-
autu un visu samovaru ar karsto ūdeni. Viņš spēja tikai izdvest:

«Ellesmašīna — nu esmu beigts.»

Izrādījās, ka ellesmašīna ir tikai Raiņa boze, kas bija apkritusies.
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V

NO VĒSTULĒM OLGAI UN MARIJAI ZĒFELDĒM

1896. gada 26. aprīli

Mīļā Olgiņ!
Tu taču būsi saņēmusi manu pēdējo vēstuli, kurā es rakstīju, ka

svētdien mēs nevarējām aizbraukt, jo tieši kuģis vēl negāja. Es gan

apsolījos drīz atkal rakstīt, bet mūs vienmēr aizkavē, jo tieši mūsu

lietas nav kārtībā. Nabaga Jāni vienmēr novilcina ar apstiprināšanu,

un beidzot tomēr nekas neiznāks, šejienes |audis pārāk rakņājas aiz

viņa un tagad ir uzrādījuši lietu. Vajadzēja jau viendien tikt izlem-

tam, un tādēļ es gribēju vispirms nogaidīt, iekams rakstu, bet nu ir

atkal noraidīts, viņi tagad vispirms gribot izmeklēt lietu. Tas ir tie-

šām postsl

Viņš nezina, ko tagad darīt, un grib tikt projām no Jelgavas.

Pagaidām mēs gribam vēl nogaidīt, līdz viņš dabūs vietu, un tad

braukt uz Dubultiem. Mēs esam tagad nolēmuši braukt nākošo treš-

dien, un es rakstu, lai Tu varētu iekārtoties. Ja Tu nevari braukt, Tev

tūlīt jāraksta, tad mēs iekārtosimies citā dienā, kuru Tu noteiksi. Kad

mēs iebrauksim, mēs neiesim tūlīt pie Tevis, man vispirms pilsētā
kaut kas jānopērk, vai es arī iešu tūlīt un lūgšu Tevi, lai Tu nāc

līdz. Jānis vispirms ies uz pastu. Mēs sirsnīgi sveicinām Tevi un

Marijiņu. Jānis liek ekstrā pateikties par dāvinātajiem ziediem.

Elza.

Berlīne 1896. gada 4. (16.) decembri

Mīļie bērni!

Jūs sēžat tik omulīgi mājās vecajā Rīgā, kamēr mēs tā vien lidi-

nāmies vējā. Es būtu rakstījusi jau agrāk, bet mums vēl nebija dzī-

vokļa, un tādēļ es nevarēju uzdot adresi. Tagad mēs sēžam mazā,

īsti patīkamā istabiņā, un es varu Jums vismaz uzrakstīt kaut ko sa-
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karīgu. Pēc tam, kad mēs pirmdien bijām atvadījušies no Jums, mēs

tomēr nevarējām tik drīz izbraukt. Jāņa māsa Līza bija slima, un

mums bija jānogaida. Tikai sestdien, pulksten 12 naktī, mēs izbrau-

cām, jo šis vilciens gāja tieši cauri. Lai gan mums bija daudz saiņu,

pie kā vainīgs ir Jānis [Raiņa ieraksts ar zīmuli: Pret to es protestēju
ar rokām un kājām!!! — S. V.], mēs tomēr netraucēti pārbraucām ro-

bežu. Ceļā mums bija jāgaida uz dažiem vilcieniem, un tā tikai pēc

2 jL. dienam mēs iebraucam Berlīnē. Par miegu ceļā gan tikko varēja

domāt, un tā mēs bijām ļoti noguruši. Mēs novietojāmies viesnīcā un

tad diendienā izgājām uz dzīvokļa meklēšanu. Ka nav viegli orientē-

ties šajā milzu pilsētā, to Jūs varat gan iedomāties. Pašā centrā dzī-

vokļi ir dārgāki, un tā mēs noīrējām vairāk nomalē — Šarlotenburgā.
Tiešām dzīvokļi ir lētāki nekā Rīgā. Mums ir mēbelēta istaba, īsti

patīkama, ar apkalpošanu, par 15 markām [7-ļ-rbļ.] mēnesī.

Ceļš mums abiem izmaksāja 35 rubļus, 10 no tiem izgāja par ba-

gāžu. Tas arī nav tik dārgi, tomēr pārējie blakus izdevumi bija lieli.

leskaitot papīrus, tas iztaisa 36 rubļus, mēs izdevām nevajadzīgi.

Tagad mēs esam krietni vien ierobežojušies un dzīvojam knapi. Es no-

pirku mazu spirta virtuvīti, un mēs vēl pārtiekam no līdzpaņemtajiem

šķiņķa un desu krājumiem. Pārtikas līdzekļi šeit ir apmēram tikpat

dārgi kā Rīgā. Drānas un rotājumi ir Joti lēti, tepiķi, Smirnova gald-

drānas par 3 rubļiem gabalā, bet maksa par pagatavošanu ir dār-

gāka. Par pašu Berlīni es vēl varu maz pastāstīt, jo man galva vēl

griežas no visiem tiem lielajiem iespaidiem. Starp Gitu, mēs pilsētu

esam redzējuši lielākoties vēl tikai no ārienes, t. i., no ielas, ēku iekš-

pusē Un galerijās mēs neesam vēl bijuši.
Jānis nav gluži vesels, un tā mums dažas dienas jāpagaida, tad

sāksies staigāšana. Viena lieta mums ir uzkritusi. Berlīnietes ir bries-

mīgi neglītas, bet neredz nevienu patīkamu seju, cik nu mēs arī esam

redzējuši, arī drānu ziņā viņām pilnīgi nav gaumes.

Rakstiet mums labi drīz, kā Jums klājas, tas mums, nabaga bāre-

ņiem, būs ļoti patīkami. Mēs, starp citu, jūtamies kārtīgi nopurinājuši

tēvzemes putekļus, un, ja tur nebūtu visi mūsu mīļie, mēs par to- ne-

kad vairs nedomātu. Dzīvojiet sirsnīgi sveicinātas.

Sveiciens no Jāņa. Nākošreiz atbildēs viņš.

Elza.
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Pleskava 1898. gada 16. janvāri

Mija Olgiņ un Marijiņ!

Jūs, nabaga mijās, gan būsit atkal nogaidījušās mūsu vēstuli, bet

ar apsolīšanu iet ātrāk nekā ar izpildīšanu. Pie mums, nogurušajiem,

slimajiem, nomocītajiem cilvēkiem, viss iet lēnām, ļoti lēnām. Jums jau

ar mums jābūt ļoti pacietīgām un iecietīgām. Bija jānosūta gadījuma
darbi «Mājas Viesim», jo bija jau pāri termiņam, un tas viss gāja ar

lielām grūtībām un saņemot visus spēkus.

Ar Jāņa veselību neiet nemaz uz priekšu; kas gadiem ilgi ir iesak-

ņojies, to nevar tik drīz izārstēt, viņš arī neguļ gandrīz nevienu nakti

un vienmēr lieto trionālu, kas šeit ne reiz nav kārtīgi dabūjams. Seit

arī nekas nav dabūjams un tās pašas sliktās preces ir 3 reiz dār-

gākas.

Es gan Jums pagājušoreiz personīgi raksturoju Pleskavu, bet pie-
redze katru dienu rāda, ka ir vēl daudz ļaunāk. Ja mēs tad esam izgā-

juši un kaut ko nopirkuši, kas ir dārgs un slikts, tad, pārnākot mā-

jās, nodusmojamies zaļi un zili, t. i., tikai par vienu toni tumšāki

nekā mūsu pašu pamatkrāsa. Bez bagātīgās piedzērušo floras šeit arī

laupīšana un slepkavošana esot ievērojami progresējušas, policija šeit

par to interesējoties tikai tik daudz, ja kāds gadoties tieši ceļā. Ne-

tālu no mums nesen ir noslepkavota kāda dāma kopā ar sulaini. Mēs

gan dzīvojam vienā no galvenajām ielām un otrā stāvā, bet tas ir

aizsniedzams ar vienu lēcienu, un tam ir plata dzega, kur droši var

pastaigāties. Bet par sargu mums pretim ir baznīca, uz kuras durvīm

ir uzkrāsota zila, staru vainagā ietverta, trīsstūraina Dieva acs, kas

vienmēr stāv vaļā. lespējams, ka mēs arī izkulsimies ar veselu ādu.

Tu, Olgiņ, ar savu svaigo humoru un aktiera talantu prastu lietas at-

tēlot pavisam citādi, es jau vēl neesmu uzskaitījusi pat ne 10. daļu

no visa šī posta, tam šeit nepietiktu telpas. Tev tikai būtu jāredz

mūsu saimniece, tā Tev būtu īsta rakstura studēšana. Katru brīdi viņa

skrien iekšā pie mums pārlūkot, vai uz mēbelēm nav traipi vai kas

salauzts, āmuru ar naglām un citus rīkus viņa nēsā sev līdz. Viņas

vīrs miris jau kopš 25 gadiem, bet smarža, ko viņš tai dāvinājis, nav

vēl izgājusi. Mēs viņu izmetām no mūsu istabas, kopš tā laika viņa uz

mums vairs netura labu prātu.

Uz savas petrolejas virtuves es nu it nemaz nedrīkstu vārīt, da-

žas reizes mēģināju, bet tas ir pilnīgi neiespējami. Lai ari liesmu jau

nogrieztu gluži neredzami zemu, tā tomēr briesmīgi smird un uzvāra

tikai pēc veselas stundas vai pat vēl ilgāk. Es to sūtīšu Tev, Olgiņ, pa

pastu atpakaļ. Lūdzu, aiznes to Rēdliham, lai viņš iedod citu, cilindrs

ir pārāk augsts, tādēļ tā neder. To pašu jau nekādā gadījumā neņem

atpakaļ; ja viņam nav labākas, tad par to naudu paņem ko citu, var-
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būt to (mazgājamo traukti komplektu) un kaut ko klāt no zilajiem
traukiem. Lūdzu, uzņemies šis pūles to izdarīt un atsūti pa pastu

atpakaļ uz pēcmaksu. Arī veļu, ja Tev neiznāk naudas, Tu vari sūtīt

kā lielā ātruma preces uz pēcmaksu. Mums ļoti visu vajaga. Mēs esam

spiesti pusdienas ēst ārpus mājas, un tas par 1-1-pusdienām iznāk

13-I.rubļi un ir ļoti slikts. Vispār dzīve mums iznāk ļoti dārga. Un

tad vēl slimība un vientulība. Katru dienu mēs runājam un domājam
par Jums, mūsu mīļajiem bērniem, un asaras mums bieži rit pār vai-

giem. Rakstiet taču drīz un labi daudz, aprakstiet katru sīkumu, kā

Jums iet. Jānis tik ļoti gaida un liek Jūs daudzreiz skūpstīt.

Jūsu Elza.

Rigina gorā 1898. gada 20. septembri

Jus, labie, no sirds mīļotie bērni!

Man iet gluži tāpat kā Jumsi Tikko taisos Jums rakstīt, tā tomēi

nāk vidū viss iespējamais, kaut kāda grūtsirdīga, auksta pūsma un

viss siltais un saulainais ir kā ar pūšanu aizpūsts.

Mīļā Olgiņ, kad es saņēmu Tavu vēstuli, es biju tikpat svinīgā un

aizgrābtā noskaņojumā kā toreiz, kad Tu ienāci ar vīna pudeli un —

«visi strīdi nu bija galā». Tā jau ir taisnība, ka, ja ir slims un ner-

vozs, tad visas lietas uztver daudz ļaunāk un tām piedēvē tādu no-

zīmi, kādas tām nemaz nav. Jau šie nieki — vai tad tie bija to vērts,

ka mūsu draudzība gandrīz izputēja un ka tie mums sabojāja visu

vasaru? Vai tad, rakstot Ņinai, es varēju nojaust, ka viņa Vasarsvēt-

kos neatbrauks, tādēļ ka mēs nebijām vēl iekārtojušies ar dzīvokļiem
un ka es izdarīšu tādu postu?

Ņina un Priedīts jau pagājušo vasaru bija ciemos pie mums, un

tad jau nu viņi redzēja, kā pie mums izskatās. Ja es nebūtu gribējusi,
ka Jūs braucat, es taču gluži vienkārši nebūtu uzaicinājusi. Tomēr ir

arī labāk, ka Jūs nebijāt braukušas, jau tādēļ vien, ka Olgina bija
slima. Mēs tad būtu pārkravājušies uz veco piebūvi, par kuru es stās-

tīju, un tā būtu bijusi tikai nelaime. Tagad es redzu, ka tai pamatu

pilnīgi trūkst un vējš svilpo caur visiem stūriem; tik slima, kāda Tu

biji, Tu būtu varējusi apaukstēties līdz nāvei. Mēs tad arī palikām

jaunajā ēkā, lai gan tur mūsu rīcībā ir tikai viena neliela istaba.

No ārstiem šeit arī nav nekā prātīga, vismaz mēs neesam ne ar

vienu no viņiem konsultējušies, mēs pieturamies vēl pie Rīgas re-

ceptēm.
Visa vasara šeit arī ir bijusi Joti slapja un nemīlīga, un aukstie

vēji šeit pūš katru dienu: man pastaigājoties arvien vajadzējis'uzvilkt
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savu biezo jaku. Mēs tad arī nedomājam šeit palikt, jo Jānis nepanes

klimatu, viņam tad nu gandrīz pēc gada, kamēr ir brīvs, būtu vaja-

dzējis kļūt veselākam. Varbūt tas nāk ari no tam, ka viņš taču nekad

nav varējis tā pilnīgi atpūsties, bet gan visļaunākajās dienās tam

bijis vēl jāstrādā — un viss priekš tā muļķa vēdera. Mēs gribam
mest pie malas šo tik maz ienesīgo rakstniecību un uzsākt kaut ko

citu, bet ar advokatūru nelaime ir tā, ka, lai taču arī cik knapi iekār-

totos, vienmēr tomēr ir nepieciešamas mēbeles. Advokātam tomēr jā-
ievēro pieklājība, citādi pie tā nenāks neviens cilvēks, un tur ir vaja-

dzīga nauda, taču nauda, ko esam ieņēmuši, gandrīz visa ir izgājusi,

jo mums bija jānomaksā parādi, un ar tiem 30 rubļiem mēnesī arī nav

iespējams iztikt, lai arī dzīvotu, cik taupīgi dzīvodami, un sev neie-

gādājot pilnīgi neko. Tomēr šeit viss ir tikpat dārgs, jo Pēterburga

ir tuvumā, un tad nāk vēl dārgās zāles.

Jānis arī bija tik slims, ka viņš nevarēja advokatūru uzņemties.
Pa to laiku šeit ir nometies par advokātu Voldemārs Teikmanis, iz-

platīdams visur tenkas. Kad mēs vēl dzīvojām pilsētā, viņš vienmēr

skraidīja aplūkot mūsu logu. Bez tam šeit vēl apmetusies Līberu ģi-

mene. Lībers ir dabūjis direktora vietu degvīna monopolā, tā ka šeit

ir īsta tenku ligzda, un mēs nekādā ziņā negribētu šeit palikt. Taču

vispirms mums jānogaida spriedums no Pēterburgas un jāgaida drošī-

bas nauda, ar kuru tad mēs kļūtu brīvi.

Arī citur mēs vēl nevaram apmesties uz ilgāku laiku, jo mēs jau
tomēr vēl nezinām, ko nesīs nākotne un kur mēs drīkstēsim palikt.
Mēs jau arī katru mēnesi gaidām lēmumu, līdz tam mēs nevaram

nekā iesākt.

Jūs, nabaga mīļie bērniņi, arī Jums ir tik grūti. Mēs jau esam tāda

nelaimes čupiņa, bet nenokariet galvu, sevišķi Marijiņa lai nav bē-

dīga. Kad vien mēs būsim mazliet saņēmušies un pārvarējuši kritisko

stāvokli, tad jau mēs Jūs ņemsim pie rokas un turēsimies kopā.

Oktobra beigās es braukšu uz Rīgu, tad mēs varēsim par visu iz-

runāties. Esiet no mums daudzkārt sirsnīgi sveicinātas un skūpstītas,

līdz tam taču Jūs vēl atrakstīsit?

Elza.

[Raiņa piezīme]

lespējams, ka vispirms mēs iesim uz Kremcnčugu. Tā ir kāda ma-

zāka pilsēta ar nedaudz advokātiem, bet nevar jau vēl nekā noteikti

zināt.

Dzīvojiet sveikas, mīļie, labie bērnil
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Pleskavā, Rigina gorā, 1898. gada 30. decembri

Jūs, mīļie sirdsbērni!

Jūs nu gan būsit pašos svētku priekos un ar spožiem sarīkoju-
miem bagātā Ziemsvētku nemierā, kur viss tā staro vien un smej, un

gavilē, un viens otram vēl laimi. Mums Kristus bērns gandrīz pagāja

garām; tas ir arī tik nomaļš nostūris, un ceļi ir tik slikti, nevar pat
pārkļūt pāri upei, kādēļ jau arī kopš laba laika esam tā pilnīgi no-

griezti no pilsētas.

Jūs, mīļās, jau arī dažreiz esat žēlojušās, ka tā visai vientuļi esat

pavadījušas svētkus, bet Jums jau jāiet uz izrādēm, Jūs redzat un

runājat viena ar otru. Kas ir īsta vientulība, to Jūs gan nezināt; to

zinām tikai mēs, kā dienu dienā sēž mazā istabiņā ar pāris kailiem

kokiem un- iesnigušiem krūmiem loga priekšā. Tālāk pa ceļu mēs

nevaram iet pastaigāties, sniegs ir briesmīgi dziļš, tad nu mēs abi

sev visapkārt esam izrakuši mazus celiņus, sniegu abās pusēs augsti

sakraujot, tā ka alejas izskatās kā ieejas sniega pilī, un mēs gandrīz

esam tie abi karaļbērni, kuri mežā apmaldījās un kurus sniega māte

uzņēma savā valstībā.

Jūs tātad redzat, mēs dzīvojam tādu pavisam nošķirtu dzīvi, un

viens gads mums tā jau pagājis. Būtu jau labi, ja vien bēdas mūs pa-

laistu mazliet svabadāk. Mans nabaga mīļais zēns vēl izskatās tik

pelēks un izkrities, ar veselību nav kļuvis labāk. Un tomēr, ja es to

salīdzinu ar manu agrāko spožo dzīvi Rīgā, par spīti tam visam, ko

tik šausmīgi esmu izcietusi, ar visiem tiem lielākajiem vai mazākajiem

pagurumiem, slimību un tām daudzajām asarām, es tomēr to nemai-

nītu ar šo agrāko. Mūsu dzīve, uz kurieni tā arī netiektos, ir tomēr

pilnīga, vesela dzīve, izcīnīta un izjusta līdz vissīkākajam nervam,

ko šie ļaudis, tur nepazīst.

Sāpīgais jau ir vienīgi slimība un tas, ka Jūsu mums trūkst, ar

ko mēs esam kopā dzīvojuši un saauguši. Tu, Olgiņ, runāji par to,

ka Tu varētu atbraukt un dabūt brīvbiļeti. Ak dievs, cik tas būtu

Skaisti! Varbūt tas tomēr iet, Tu mums būtu tāds Kristus bērniņš,

kaut arī mazliet novēlojies.
Pēc Jaungada jau mēs vēl būsim šeit, vēl jau nemaz nav zināms,

vai lēmums tik drīz pienāks. Un, ja tomēr arī Marijiņa varētu tikt līdz,

tas būtu prieks, ja mēs atkal visi varētu būt kopā. Mēs gribam lūkot,

vai janvārī nevarētu vairāk nopelnīt, tad mēs palīdzētu segt ceļa iz-

devumus. Bet ar Zālīti ir tīrais posts. Mēs ticējām, ja viņam tagad ir

3 laikraksti, ka viņš mums maksās vairāk, bet viņš maksā vēl mazāk,

3 mēnešus samaksāja tikai pa 15 rubļiem. Cauru gadu mums vien-

mēr vajadzējis daudz pielikt klāt, un kur tad vēl sašutums! Jānis jau

būtu kļuvis vesels, ja vienmēr un vienmēr nevajadzētu par to dus-

moties. Cerībā uz 3 laikrakstiem Zālītes kundze man no Rīgas atsū-
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Tija jaku, bet nu tā rūgti jāatstrādā. Kas tad ir ar to jauno laik-

rakstu? Vai Jūs esat dzirdējušas ko tuvāku? Runā, ka mēs būtu uzai-

cināti par līdzstrādniekiem, bet mēs par to nekā nezinām. Pie tam —

kādēļ mēs arī nevarētu darboties līdz, ja mūs uzaicinātu? Vai laik-

raksts ir jau apstiprināts?

Daudz sirsnīgu skūpstu no mums un laimīgu Jauno gadu! Varbūt

tas tomēr atnāks! Rakstiet par to drīz, Jūs, mīļās, mīļās dvēseles.

Elza.

Tu varētu pārtulkot Hauptmaņa jaunāko lugu «Ormanis Henšels»,

tā joti labi der latviešu skatuvei, bet nestāsti neko tālāk, viņi tad atkal

notulkos Tev no degungala.

Stobodskā 1900. gada 18. jūnijā

Jūs, mīļās, mīļās dvēseles!

Beidzot es tieku pie vēstules, ir izrēķināts — vienu vēstuli mam-

mai un pāris darīšanu vēstules. Sī ir pirmā, ko es, t. 1., mēs (jo es

taču esmu pastāvīgā sekretāre mūsu abpusējām jūtām) kādam rak-

stām. Es nu kopš 30. jūnija [laikam maija — Antons Birkerts] esmu

šeit, ceļā man pagāja veselas astoņas dienas, jo, ja es būtu nepār-

traukti braukusi, tad man par pāris ātrvilcieniem būtu bijis jāpie-
maksā apmēram 6 rubļi, un to es negribēju, jau tā ir izgājis tik bries-

mīgi daudz, es ļoti labi būtu varējusi braukt 3. klasē, bet tvaikonī

nekad nevar braukt trešajā, citādi naktīs uz klāja var līdz nāvei pār-

salt. Un -tomēr nabaga Jānis toreiz šurpbraucot braucis tikai 3. klasē.

Ceļā es uzturējos Smoļenskā un gāju apskatīt pilsētu. Tā ir netīra

ligzda ar nebruģētām ielām, kā jau visas mazās krievu pilsētas, tikai

tā atrodas kalnā, un tas atstāj patīkamu iespaidu. Ļoti jauks un

vienreizējs ir piemineklis no Napoleona laikiem (pirms kādas kaujas

Barklaja dc Tolli vadībā), kur guļ aprakti 40 tūkstoši vīru, tas izska-

tās lielisks.

Otra uzturēšanās, apmēram 12 stundas, bija Maskavā, bet neiedo-

mājieties jau neko lielu, ja Jūs dzirdat «Maskava» un vārdu «reziden-

ces pilsēta». Pilsēta ir tālu izkaisīta, bet visu to varētu uzskatīt kā

raibi kopā sapītu konglomerātu no daudzām mazām pilsētiņām. Tā

pati neiznīdējamā krievu netīrība.

Tev, mīļā Olgiņ, ar Tavu atjautību un asajām novērošanas spējām
šādā ceļojumā būtu iemesls daudzām jautrām piezīmēm un Tu daudz

ko ieraudzītu, kas man aizslīd garām nepamanīts. Visskaistākais

brauciens tomēr bija ar kuģi no Ņižņijnovgorodas lejup pa Volgu līdz
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Kažaņai. Viens krasts ir ļoti augsts un apaudzis ar mežu, otrs gluži
lēzens. Pati pilsēta atrodas skaistā vietā, tas ir tiešām brīnišķs skats,

vispār šis brauciens pieder pie maniem visskaistākajiem ceļojuma pie-

dzīvojumiem.
No Kazaņas kuģis jau tūlīt bija netīrāks un mazāks, bet visa ap-

kārtne izmainījusies: auksta, pelēka, neapdzīvota, — un viss noska-

ņojums bija vējā.
Jānis ar pūlēm bija izdabūjis atļauju no gubernatora atbraukt man

pretim līdz Vjatkas robežai (Vjatskije Poļani). Jau veselas divas die-

nas viņš bija mani gaidījis, līdz es beidzot viņu ieraudzīju piestātnē.
Sveicienus un skūpstus esmu uzticīgi nodevusi, un nu pāri par trīs-

tūkstoš verstīm ar šo vēstuli jāpasveicina pretim un jāskūpsta.
Jānis gan ir nosāpinājies, ka viņš uz savu vēstuli vēl līdz šim

nav saņēmis pretī nekādu atbildi.

Jūs, mīļās, labās sirdis, mēs jau gan esam daudz skrāpējušies, bet

tālums jau visu izlīdzina un izskaistina, Jūs taču mums esat tās mī-

ļākās un labākās. Ja nebūtu ikdienas rūpju, slimības un mocošā darba,

tad arī būtu atkrituši daudzi pārpratumi, bet tādi jau mēs esam, tie

nabaga nomocītie, kas nekad neizkļūst no rūpju ēnas.

Mums jau ari šeit varētu būt daudz sakaru, bet mēs dzīvojam ļoti

vientuļi un taupīgi, tā ka citos mēs jau esam izraisījuši nepatiku. Bet

mēs nevaram izšķiest laiku, mums jāstrādā, kamēr ir vēl darbs, kas

zin, cik ilgi Platess laikrakstu paturēs.

Ņina ari ir Jānim atrakstījusi apsūdzību pilnu vēstuli, ka es esot

viņu gluži pametusi novārtā un, ja es reiz aizejot, tad esot nogurusi

un jūtoties garlaikota, un tādēļ pasludina, ka viņa mani neieredzot.

Tā tas ir, ja esi darba vergs.

Dzīvojiet sveikas, Jūs, mīļās meitenes! Jūs .mums esat vienīgās.

Domājiet par saviem tālajiem draugiem un rakstiet.

Jūsu Elza

NO VĒSTULĒM ANNAI BRIGADEREI

1905. gada 31. janvāri

Augsti godātā jaunkundzei
Nav man vēl izdevība bijuse Jums un citām cienījamām Ausekļa

komitejas dāmām izsacīt savu pateicību par skaisto balvu, ar kuru

Jūs mani tik ļoti pārsteidzāt un iepriecinājāt. Varu liecināt, ka man

līdz šim neviens dāvinājums nav tādu prieku darījis kā šī jaukā atzi-

nības zīme, kura man reizē norāda, ka man ir biedrenes, kas ar mani

vienādi jūt un domā. Lūdzu tādēļ Jūs visām komitejas dāmām izsacīt
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manu dziļi justu pateicību. Būtu arī izrādes vakarā labprāt personiski
ar Jums tikusēs, bet aiz ļaužu drūzmas tas bija neiespējami. Ar Jūsu

laipno atļauju ņemšos tomēr Jūs drīzumā apciemot, jo man jāatzīstas,
ka es ļoti bieži pie Jums domāju un it kā valdzināta jūtos no tās

mīļās simpātijas, kuru Jūs man no paša sākuma paradījāt.
Palieku tādēļ ar daudz sveicieniem no manis un Raiņa un tāpat

arī brāļa un svaines kdzei

Jūsu

Elza Pliekšan.

Dubultos 31/1 1905.

Aleksandra prospektā Nr. 2.

1912. gada 21. novembri

Mīļā kolēģei
Mani ļoti aizkustina pēc dažiem gadiem Jūs sastapt tādā veidā un

vietā, kur es to nebiju cerējuse. Līdz šim es sekoju ar garīgu prieku
Jūsu literāriskai darbībai, cik man tā no tālienes bij pieejama, tāpat

man arī bij uzglabājusēs visai simpātiska atmiņa no mūsu nedaudzas

personiskās satikšanās. Tagad turpretim es redzu, ka Jūs tīri perso-

niski rūpējaties par mani manā jubilejas gadījumā, uzņemdamās vi-

sas pūles un nepatikšanas, kādas ar šo rūpēšanos ir savienotas. Sī

nesavtība man uzpūta kā silta dvesma no dzimtenes, kur citādi plosās
tik salti un savstarpēji pretēji vēji.

Saņemat manu pateicību, kura ir dziļāk sajusta nekā še izsacīta.

Es Jūsu mīļo un daiļo dvēseli zināšu par to jo vairāk cienīt un jutīšu
to sev tuvāk. ?:?"

Sirsnīgi sveicinot,

Aspazija.

1913. gada 11. janvāri

Mīļā kolēģe!

Jūsu vēstule man nonāca daudz vēlāk rokā, jo es biju Izvadājusēs

uz citu korteli, un tā Dr. kdze, uz kuras adresi Jūs bijāt rakstījuši, bij

uz pāra nedēļām aizbraukuse atvaļinājumā, un visa korespondence bij

glabājusēs ieslēgta. Bet tad nu gadījās, ka vēstule taisni atnāca pa

Ziemsvētkiem un tiešām man atnesa sūtītu dzimtenes egļu smaržu un

zvaigžņu mirdzumu.

Sāku arī tagad kaut cik no slimības atspirgt, tā ka uz vasaru
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gandrīz varu cerēt uz mājā braukšanu, kaut gan man tās stiprākās

saites, kas mani turpu vilka, ir pārtrūkušas. Tikai tagad atkal, kur es

redzu, ka ir tomēr uz pasaules tik mīļas un daiļas sirdis, arī manī sāk

kaut kas atkust un raisīties.

Mīļā kolēģe, mūsu personiskai satiksmei līdz šim bijis drusku for-

māls raksturs, kaut gan jau no pirmās reizes es pret Jums sajutu

stipru simpātiju; ja Jūs priekš manis arī uzglabājat kādu siltāku per-

sonisku atmiņu, tad atrakstāt man pa rindiņai, varbūt mēs varam

viena otrai kas būt. Lidz šim es no ārzemes redzu Jūsu mīļo sirdi, kas

par mani tā rūpējas.
Attiecoties uz teātra izrādi, man jau vienalga, ko no manis uzved,

es jūtos pagodināta, kad vispār ko priekš manis dara, lūkošu nākotnē

par to būt pateicīga.

Naudu Jūs man varat sūtīt caur kādu banku šurpu. Varbūt caur

«Banque federale» (Eidgenossische Bank), tai ar turieni ir sakari,

reiz kāds apgādātājs Rainim tā sūtīja. Arī caur pasta pārvedumu ir

tas pats, tikai tad jādala pāra mazākās daļās. Es uz šo adresi palikšu

līdz martam še. Jūs sirsnīgi sveicinu un tāpat lūdzu sveicināt, kas

mani vēl atmin.

Jūsu Aspazija.

1913. gada 22. aprīli

No IV 13. j. stila mana adrese:

Schweiz, Castagnola pr. Lugano

Mīļā, dārgā kolēģei
Nu es beidzot varu atgūties pēc savām lielajām svētku dienām,

kaut gan tur nekā ārēji trokšņaina nebija, kas mani būtu varējis no-

gurdināt, tie tik'bij klusi iekšēji pārdzīvojumi pēc vienas noslēgtas

dzīves posmas.

Jūs esat daudz, darījuse, lai man to nākošo posmu darītu ērtu un

patīkamu, es sajūtu, cik Jūsu mīļā, daiļā sirds šinī pašaizliedzīgā

darbā ir silti pukstējuse, un garā par to Jūs sirsnīgi, sirsnīgi skūpstu,
cerēdama, ka man būs izdevība to arī reiz darīt īstenībā. Kad saņēmu

lielo albumu caur Ozoliņa kgu, man bij tā, it kā man istaba butu pilna

pienākuse ar sen neredzētiem, dārgiem viesiem. Kāds prieks man bij

pašā priekšgalā ieraudzīt Daci, kuru es no pirmā redzēšanas brīža

visus ilgus gadus esmu tik ļoti cienījuse un mīlējuse. Tūlīt meklēju

pēc Jums un atradu Jūs arī, kā vijolīti aizslēpušos aiz citiem. Cik

dabiska, mīļa un vienkārša Jūs tur esat, šo ģīmetni vien uzskatot, gri-

bas Jūs mīlēt. Cik žēl, ka tālums mūs šķir un ka nav mums iespējams

dzīvā valodā un garīgā daudzpusībā kopā skanēt! Atliek tik tas rak-
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nu arī gribētu turēt kā aiz smalka diedziņa, lai Jūs man neizzusta

tāpat kā 905. g., kad nupat blakām sēdējām un es pēkšņi tiku pro-

jām aizsaukta, tā ka nedabūju pat no Jums atvadīties. Tāpat es cera

no Jums, ka Jūs mani negribēsat aizmirst. Atrakstāt man par savu

dzīves gaitu, par veselību jeb, labāk sakot, slimību, un es Jūs iepa-
zīstināšu ar savējo modus vivendi, kur laikam būs daudz vienādības.

Par Daci dzirdēju no Berg un Albert kdzēm, ka viņa slimojot ar rei-

matismu, un man viņas joti žēl. Vai Jūs abas neatbrauktu šurp iepa-

zīties ar šejienes ārstēšanās metodēm, varbūt dažs kas noderētu, te

ttek piekopta Naturheilmethode, un tā diezgan labi palīdz. Par visām

tām ģīmetnēm, kā jau teicu, es Joti priecājos, cik daudz atmiņu tur

mostas, un cik tālumā viss top tuvs. No sarakstītiem vārdiem gan

daudzus nepazīstu* bet pietiek, ka tie pazīst mani. Ģīmetņu krājumu

gan es lūkošu stipri papildināt: tur vispirms vēl trūkst to kolēģu, kas

mani sveicinājuši. Kad satieciet attiecīgās personas, tad pastāstāt par

manu prieku un pateicaties visiem tiem, kas man šo prieku sagādājuši.

Sirsnīgus sveicienus izsakāt brālim un svaines kundzei, kuru es tik

dzīvi atminu ar viņas daijo balsi, un par visu paliekat pate vissirsnī-

gāk! sveicināta.

Jūsu Aspazija.
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KOMENTĀRI

Sestajā sējumā ievietoti nozīmīgākie Aspazijas prozas darbi, kas

radušies 20. un 30. gados. Stāsti, tēlojumi un fantāzijas atspogujo

galvenokārt dzejnieces vientulību un, vilšanos sava laika dzīvē. Da-

žiem darbiem izteikti autobiogrāfisks raksturs. īpašu vietu viņas sa-

cerējumu vidū ieņem romāns «Rudens lakstīgala». Jaunās strāvas

laika notikumu atspoguļojums te savijas ar interesantu, taču bieži vien

neprecīzu datu fiksējumu un subjektīvismu personu attēlojumā.

Savdabīgu daiļrades kontekstu rada Aspazijas «Mana dzīve», kas

šeit publicēta kā plašākā un faktos bagātākā Aspazijas autobiogrā-

fijas versija. Sava veida turpinājums šim darbam ir dzejnieces atmi-

ņas par Jauno strāvu, Raini un citiem laikabiedriem. Plašā apjoma un

daudzo faktu dublēšanās dēļ šis materiāls Kopotos rakstos ievietots

daļēji.

Tekstā respektēta Aspazijas lietotā vārdu, uzvārdu, citu īpašvārdu

un jēdzienu rakstība, piemēram: jaunā strāva, vecā strāva (ar mazo

burtu), Berta Rūmniek etc. Komentējot vārdus, kuru agrākā rakstība

atšķiras no pašreizējās, iekavās dota mūsdienīgā forma.

Komentēšanā ievēroti tie paši principi, kas iepriekšējos sējumos.

Tekstā lietotie saīsinājumi:

Atp — žurnāls «Atpūta»,
DL — laikraksts «Dienas Lapa»,
JDL — laikraksts «Jaunā Dienas Lapa»,
JL — laikraksts «Jaunais Laiks»,

JT — žurnāls «Jaunības Tekas»,

JZ
— laikraksts «Jaunākās Ziņas»,

KR — Aspazijas Kopoti raksti 10 sējumos. R„ 1920.-1924.,

A. Gulbja izd.,

MV — laikraksts, vēlāk žurnāls «Mājas Viesis»,

MVM — žurnāls «Mājas Viesa Mēnešraksts»,

Scd — laikraksts «Sociāldemokrāts»,

T — laikraksts «Tēvija»,

TV — žurnāls «Teātra Vēstnesis»,

RLMVM — J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs.

Pirmpublicējumi atzīmēti ar zvaigznīti (*).
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TĒLOJUMI, FANTĀZIJAS

Bez vēstures. *Kultūras svētki, 1920, 4., 5., 6. jūn. Seit iespiests

pēc publicējuma KR, 7. sēj., 1922.

Atēna — sengrieķu gudrības dieve, Atēnu sargātāja.

Ceiss (Zevs) — visu sengrieķu dievu valdnieks.

Klio — vēstures un varoņdziesmu mūza sengrieķu mitoloģijā.

Memnona stabs — sens akmens koloss pie Tēbām, kas, temperatū-
rai strauji mainoties, izdevis dziedošas skaņas.

Pegazs — spārnotais zirgs sengrieķu mitoloģijā

Mēness un Nakts. *JT, 1920, Nt 7, 520.—524. Ipp. Seit iespiests

pēc publicējuma KR, 7. sēj., 1922.

Erkšku līgava. *Strādnieku un bezzemnieku kalendārs 1921. ga-

dam, 52.-53. Ipp. Seit iespiests pēc publicējuma KR, 7. sēj., 1922. g.

Aktrises pēdējā loma. *JZ, 1930, 12., 14., 15. jūl.

Kleopatra — pēdējā Senēģiptes valdniece (69.—30. g. p. m. ē.),
slavena ar savu skaistumu.

Mesalīna *— Romas valdnieka Klaudija sieva, dzīvojusi'm. ē. pir-

majos gadu desmitos. Viņai pārmet īpaši izvirtušu dzīves veidu.

Petronijs un Einice — varoņi H. Senkeviča romānā *Quo vadīs»

(1895), kurā darbība norit Nerona valdības laikā. Pēc Nerotta pavēles

viņr dodas pašnāvībā.

Viena vakara stunda. *JZ, 1932, 24. sept.

Aspazija runā par ģimenes tuviem paziņām — Inženieri Brancl un

Ņinu Priedīšiem, Birutu Skujenieci, kura 1931. g. mirst katastrofā, un

dažiem citiem mazāk pazīstamiem kultūras darbiniekiem.

RUDENS LAKSTĪGALA

Romāna *Atp., 1933, N° 430.—460. Seit iespiests pēc publikācijas
«Mana dzīve un darbi» 2. sējumā. Pēc pirmiespieduma dažādās inter-

vijās parādās apgalvojumi, ka darbs pie romāna turpināsies un tā

otrā daļa sauksies «Mēs nabaga Ciānas bērni».

Aspazija vairākkārt izteikusies, ka romānā izmantoti autobiogrā-

fiski notikumi un vērojumi Jaunās strāvas laikā. Kā norādīts šī izde-

vuma 5. sējuma priekšvārdā, darbā attēlotos personāžus tieši iden-

tificēt ar vadošajiem jaunstrāvniekiem nebūtu pareizi. Romāna vērtī-

gākā daļa — bagātais kultūrvēsturiskais materiāls, tā laika garīgās

gaisotnes emocionālais fons, ko dzejniece tēlo ar lielām simpātijām

un aizrautību.
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Citvalodu un mazāk pazīstamu vārdu

skaidrojumi

«Allons, enfants dc la patreef» — «Uz priekšu, tēvu zemes dēli!»

(Franču vai.) — Marseljēzas sākums.

Anonīmus m pluralis — daudzie nezināmie (latiņu vai.).
Bēbeļa «Sieviete» — vācu sociāldemokrāta Augusta Bēbeļa izcilā-

kais darbs sieviešu emancipācijas jautājumā.
Brunhilde no Nībelungām — skandināvu teiku varone, kuru sargā

ugunsloks.

Ceļš uz Kanosu — ceļš viduslaiku Itālijā, pa kuru 1077. gadā
ieradās ķeizars Heinrihs IV, lai nožēlotu pāvesta priekšā savus grēkus.

Chambre separee — atsevišķa istaba (franču vai.).

Džungļu Klāvs — šeit autore piemin 90. gadu progresīvās kritikas

uzbrukumus Pūriņu Klāva diletantiskajai lugai «Nauda».

Enfant terrible — briesmīgais bērns (franču vai.).

Fēmes tiesa — viena no vācu viduslaiku tiesas formām.

Finis coronat opus — beigas vainago darbu (latīņu vai.).
Hic Rhodus, hic saltai — Seit tev Roda, šeit arī lec (latīņu vai.),

t. 1., rādi, ko vari, — izteiciens no Ezopa fabulas «Lielīgais pieccīņ-
nieks».

Isolement complet... — Pilnīga savrupība — tādam jābūt dabas

dižajam likumam. Ir viņam tūkstošiem acu un tūkstošiem ausu, un

neredz un nedzird viņš it neko.

Izīda — senēģiptiešu dievu māte, nemirstības un ari nāves dieve.

«Jānis Kristītājs jeb vajāta patiesība» — acīmredzot domāta H. Lī-

ventāla lokalizēta luga 5 cēlienos «Jānis jeb vajāta patiesība» (1874).

Kalokagathia (grieķu vai. — kalos kai agathos) — skaistums, sa-

vienots ar labo, sengrieķu cilvēka pilnības ideāls.

Karmelitu klosteris — t. s. «baskāju» mūku uzturēšanās vieta. Sie

mūki deva solījumu dzīvot Joti trūcīgi un askētiski.

Mater dolorosa — sāpju dievmāte (latīņu vai.) — katoļticīgo ap-

zīmējums Jēzus Kristus mātei pēc dēla nāves.

Molto vivace vai presto — ļoti dzīvi vai ātri (itāļu vai.).

Omnia mea mecum porto — visu savu mantu nēsāju līdzi (la-

tīņu vai.).

Parkidas (parccs) — seno romiešu liktens dieves.

Pētera loms — Bībeles leģenda stāsta, ka Jēzus Kristus māceklis

Pēteris bijis zvejnieks, kas ar dieva novēlējumu izvilcis ļoti daudz

zivju.

Pītija — sengrieķu priesteriene, kas pareģoja nākotni un Izteica

dievu gribu.
Rubikons (Rubikona) — upe Apenīnu pussalā. 49. g. p. m. ē. pāri
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tai bez Romas valdības atļaujas pārgāja Jūlija Cēzara karaspēks un

sāka pilsoņkaru, tāpēc ar Rubikonu saistās priekšstats par izšķiroša,
bīstama lēmuma pieņemšanu.

Šmoks — skribents (Schtnock — no vācu vai.).

«So sīkās dzīves smagumu...» — pārfrāzētas Raiņa dzejoja
rindas.

Teists — cilvēks, kurš tic dievam kā pasaules radītājam.

Trimpus — līksmības dievs latviešu pseidomitoloģiskajā dzejā pa-

gājušā gs. otrajā pusē.
«Tautas grauds» — ironija par visās godībās dziedāto un citēto

dzejoli «Nevis slinkojot un pūstot», no kura allaž īpaši tika uzsvērtas

rindas — «Ja ikviens tik zemē sētu / Vienu graudu veselu».

Votīvtāpeles — šeit acīmredzot domātas piemiņas plāksnes, kurās

atzīmē izcilus notikumus un varoņus.

Vailda «Salome» — luga sacerēta 1893. gadā, Rihards Strauss to

komponējis 1905. g., tāpēc iestudējums Jaunās strāvas laikā nav iespē-

jams.
Zevs un Danaja — sengrieķu teika stāsta, ka dievu valdnieks Zevs

ieradies pie iemīļotās Danajas, nolidams kā zelta lietus.

<Zwei Po/en und eine Laus» — divi poļi un viena uts (vācu vai.).

LAIKMETA DOKUMENTI

I

Mana dzīve

Aspazijas plašākā autobiogrāfija «Mana dzīve» iespiesta dzejnieces

rakstu «Mana dzīve un darbi» izdevuma sešos sējumos (I. un 2. —

1931. g., 3. un 4. — 1938. g., 5. — 1939. g., 6. — 1940. g.). Nepubli-
cēta palikusi autobiogrāfijas 7. daja, kas glabājas mašīnrakstā un

korektūras salikumā, RLMVM, mv. X? 82731, 135234.

Pirmajos sējumos «Mana dzīve» izskan kā «Zila debess zelta mā-

koņos» turpinājums, taču, gadiem ritot, dzejniecei pietrūkst spēka ma-

teriāla literārai apdarei. 6. un īpaši 7. daļas materiālu sagatavot pa-

līdz brāji Birkerti. Ir pamats domāt, ka viņi gandrīz pilnīgi sastādī-

juši 7. daļu — te daudz agrāko Aspazijas rakstu pārpublicējumu

(piemēram, atmiņas par lugu tapšanu, par iepazīšanos ar Raini etc.)

un citu autoru atmiņu. Lai novērstu nevajadzīgu dublēšanos, 7. daļa

šeit iespiesta īsinātā veidā. Izlaisti arī Kopotos rakstos jau publicēti
dzejoļu citējumi.

Jāatceras, ka autobiogrāfiju Aspazija rakstījusi sirmā vecumā un

faktus viņa nav nekur pārbaudījusi, tāpēc tekstos vietām sastopami
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anahronismi. Tā, piemēram, pēc Aspazijas stāstījuma iznāk, ka «Atrie-

bēja» sarakstīta jau pirms viņas apprecēšanās, kas nekādi nesaskan

ar pārējiem zināmajiem biogrāfijas faktiem. Neprecīzi raksturots

J. Jansona-Brauna grāmatas un referāta «Domas par jaunlaiku lite-

ratūru» parādīšanās laiks v. c. kultūrvēsturiski fakti. Neprecīzs apgal-

vojums «Jansons gribēja mani tūlīt padarīt par partijas biedreni» —

nekādas partijas tolaik nebija, un šāda rakstura izteicieni nozīmē vie-

nīgi to, ka Jansons v. c. gribēja viņu padarīt par savu uzskatu piekri-

tēju. Nav iespējams precīzi noteikt, kas, piemēram, bijis Aspazijas pie-
minētais narodņiks Egle, «latviešu brīvības cīnītājs Balodis» un vai-

rākas citas personas. Vēl arvien neskaidra ir «Tērbatas universitātes

maģistranda» Kārļa Emīla Jansona personība.

Sastopamas arī neprecizitātes tekstu citējumos, taču tās atstātas

nelabotas.

Ar visiem trūkumiem «Mana dzīve» ir nozīmīgs, bagāts materiāls

Aspazijas personības un laikmeta raksturojumam.
Bez jau pieminētajiem 7. nodaļas materiāliem «Mana dzīve» ma-

nuskripti atrodami RLMVM, 135333, 74161, 85447, 85837, 137596 v. c.

inventāra numuros.

Citvalodu un mazāk pazīstamu vārdu skaidrojumi:

Anabaze — (grieķu anabasis — gājiens uz...) — par anabazēm

sengrieķi literatūrā sauca karagājienu aprakstus, piemēram, Kseno-

fonta vēstījumu par Kira iebrukumiem, Arriana darbu par Aleksandra

Lielā gājienu uz Indiju.
Austrietes — Jelgavas jauniešu pulciņa «Austra» dalībnieces, no

kurām daļa vēlāk kļuva par sociāldemokrātēm.

cAuf wiedersehen, mein Frāulein!» — «Uz redzēšanos, mana jaun-

kundze, mēs jums rakstīsim!» (Vācu vai.).

«Berliner Tageblatt» — «Berlīnes Avīze» (vācu vai.).
Brunhilde — varone Nībelungu epā.
«Damms» — tā parasti dēvēja Gustava štelngrēbera klavierspēles

mācību grāmatu, kuru viņš izdeva ar pseidonīmu «Damms».

Damenschneiderei — dāmu šuvēju darbnīca (vācu vai.).

<Das ewigweibliche zieht uns hinan» — «Mūžīgi sievišķais ceļ

mūs augšup» (vācu vai.) — Gētes «Fausta» teksts.

«Dein dich ewig liebende Eduard» — «Tavs tevi mūžam mīlošais

Eduards» (vācu vai.).

Didrihs — acīmredzot domāts baltvācu vēsturnieks un skolotājs
H. Dīderihs.

«Die Lettische Myien und Volkslieder» — «Latviešu mīti un tautas-

dziesmas» (vācu vai.).
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«Domas par jaunlaiku literatūru» — J. Jansona-Brauna referāta '

pirmā daļa tiešām tika nodrukāta 1892. g., bet 1893. g. nolasītais

referāts ar šādu pašu virsrakstu iespiests atsevišķā grāmatā 1894. g.

«12 svētās ģimenes» — atsaukšanās uz F. Kārkluvalka rakstu

1894. g. 5. martā «Svētīgās latviešu dzimtas». Kārkluvalks gan piemin

sešpadsmit latviešu ģimenes, kas visiem dēliem devušas augstāko iz-

glītību.
Ebersa romāni — vācu ēģiptologs un rakstnieks kļuva ļoti popu-

lārs ar romāniem par seno Ēģipti — «Ēģiptes karaļmeita» (1964),
*Uarda» (1877), «Homo sum» («Esmu cilvēks») (1878), «Māsas»

(1879), «Per aspera» («Caur ērkšķiem»), «Kleopatra» (abi 1893) v. c,

taču darbu mākslinieciskā un vēsturiskā vērtība niecīga.

Esplanāde — tagadējais Komunāru laukums.

Feenkdnigin —Feju karaliene (vācu vai.).

Finita la comedla — komēdijas beigas (itāļu vai.).
Geslnde «Peles» — lauku mājas «Peles» (vācu vai.).
«Habt Ihr ein Buch gelesen ...» —

Ja esat izlasījis grāmatu,
Daudz gudrāk runāt varat..

Kad grāmata izlasīta,

To malā nolieku klusi,

Ja tās dziļākai jēgai
Es atslēgu atradusi.

Dzejnieka gars ar manu

Kā straumes kopā plūst,

Te divas Dēmona dabas

Viens otru pazīst un gūst

(Atdzejojusi Anda Plēsuma,

Harons — mirušo pārcēlājs pāri pazemes upei grieķu mitoloģijā.

Hermess (Hermejs) — dievu ziņnesis sengrieķu mitoloģijā.
Hohenstaufi — viduslaiku vācu valdnieku dzimta 12. un 13, gad-

simtā. Ludvigs Svētais (dzīv. 13. gs.) un Pipins īsais (dzīv. 8. gs.)

ir franču karaļi.
«Ich weif} es w0h1...» — «Es skaidri zinu -— nevienā veidā mani

zemes dzīve pilnībā neapmierinās.» (Vācu vai.)

lacta alea est — ir mesti kauliņi (latīņu vai.) — resp., kāds ir

iedrošinājies riskēt.

«Kein Feuer, kelne Kohle .-..» — «Neviena uguns, neviena ogle ne-

deg tik karsti kā slepena mīlestība, ko neviens nezina.» (Vācu vai.)

Kirils — domāts t. s. Kirils no Aleksandrijas, kristīgo baznīctēvs

un svētais 5. gs. Viņa tēlu Aspazija paredz izmantot lugā par Hipa-
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liju, attēlojot kristiešu dogmatika un faiurtiķa-oiimtfti ar mslo filo-

zofi un matemātiķi.

Makss un Morics — vācu rakstnieka Vilhelma Buša bērnu grāma-

tas varoņi. «Makss un Morics» 1904. g. iznāca Aspazijas tulkojumā.

tMeln Frāulein!» — «Mana jaunkundze!» (Vācu vai.)

«Meine Welt. Gesammelte.
.

.» — «Mana pasaule. Viktora fon An-

drejanova kopoti dzejoļi. lespiešanai sagatavots oriģinālmanuskripts»

(vācu vai.).

«Meiner verehrten Collegin ...» — «Manai godājamai kolēģei lat-

viešu dzejniecei Aspazijai (Elzai Rozenbergai) par draudzīgu piemiņu
no Viktora fon Andrejanova. Rīgā 29. aprīlī 1894. g.» (Vācu vai.)

Narodnaja voļa — lielākā narodņiku organizācija 70. un 80. gados,
kas programmā paredzēja patvaldības iznīcināšanu, zemes izdalīšanu

zemniekiem, demokrātisku brīvību izkarošanu. Sofija Perovska ir viena

no redzamākajām šīs organizācijas biedrēm.

Obols — sīknaudas gabals senajā Grieķijā.

«Petersburger Zeitung» — «Pēterburgas Avīzes» (vācu vai.).

Rihtera «Baltijas vēsture» — acīmredzot domāts baltvācu zinātnieka

Hristofa Melhiora Rihtera darbs «Geschichte der deutschen Ostsee-

provinzen» (1857, 1858).

Ruhe sanftt — Dusi saldi! (Vācu vai.)

Širasas rožu dārzi — senās Irānas pilsēta Sirasa (Siraza) bijusi

viduslaikos mākslas un arī izcils daiļdārzniecības centrs.

Sirrens — acīmredzot baltvācu vēsturnieks K. Sirrens.

«Tūdaliņ, tagadiņ» — Aspazijas dzejolis ievietots «Baltijas Vēst-

neša» feļetona turpinājumā 1889, N° 63.

Verfolgte Christen, verfluchte Christen, verfluchtes Greichen —

vajātie kristieši, nolādētie kristieši, nolādētā Grietiņa (vācu vai.).

«Wohin, vermag ich nicht zu sagen...» —

Kurp gan? Kā to lai pateikt zinu?

Vai ilga dusa, mērķis sauc?

Vai vilnis tas, ko vētra dzina,

Gan zina, kurp tas īsti trauc?

(Atdzejojusi Anda Plēsuma)

«VPeltgerlcht von Viktor von Andrejanoff...» — «Pastartiesa no

Viktora fon Andrejanova. Savai cienījamai kolēģei vecā draudzībā

7/19 jūnijā 95.» (Vācu vai.)
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II

No rakstiem par Raini

Aspazija atstājusi visai plašas atminas un apceres par Raiņa dzīvi

un darbu — «Raiņa pēdējā vasara» (JZ, 1930, 11. sept.), «Kā es

atceros Pēteri Stučku» (JZ, 1932, 27. janv., 28. janv., 29. janv.,
30. janv., 2. febr.), «Gēte un Rainis» (JZ, 1932, 22. martā) v. c.

Diemžēl publicētie materiāli stipri dublējas — atkārtojas ne vien fakti,

bet arī lieli teksta fragmenti pāriet no viena raksta otrā. Tā, piemē-

ram, «Mana dzīve» ietver daļu no Aspazijas atmiņām par Raini, kas

publicētas grāmatā «Rainis un Aspazija dzīvē un mākslā» (1937).

Aspazija iecerējusi arī grāmatu par Raini, RLMVM saglabājušās dau-

dzas piezīmes un darba plānojumi, taču uzrakstītu nodaļu nav. No

materiālu klāsta publicēšanai izvēlēti divi kompaktākie darbi, kuri lielā

mērā ietver arī citu publikāciju faktus.

Kur Rainis jutās visvairāk mājās? *Domas, 1932, Ne 4, 269.—

275. Ipp.; M 5, 345.-349. Ipp.; JVa 6, 408.-409. Ipp.; N° 7, 472.—

474. Ipp., ar papildvirsrakstu «No Raiņa biogrāfijas». Daļu teksta Aspa-

zija ņēmusi no saviem atmiņu tēlojumiem J. Raiņa grāmatā «Kasta-

ņola» (1927).

Neprecīzi Aspazija norādījusi tiesas sprieduma pasludināšanas
laiku — lēmums par Raiņa izsūtīšanu uz Vjatkas guberņu tiek parak-
stīts 1899. g. 31. marta.

Delirium tremens — dzēruma trakums (latīņu vai.).
Ein toter L6we — beigts lauva (vācu vai.).

Kaucija — drošības nauda.

Odiseja — šeit vārds lietots ceļojuma nozīmē.

Raiņa pēdējā vasara. *JZ, 1930, 11. sept.

tMadame, non ange...» — «Kundze, mans eņģeli, kad pieskaras

jūsu rokas, tās spēj izcelt mirušos no kapa» (franču vai).

<Werd' ich zum Augenblicke sagen...» — fragments no Gētes

«Fausta». Raiņa tulkojumā:
Ja es uz acumirkli teiktu:

Cik jauks tu esi, paliec vēl pie manisl

Tad vari mani saitēs siet,

Tad labprāt gribu bojā iet.

111

Atmiņas

Publicēšanai izvēlēti atmiņu stāstījumi, kas pēc iespējas mazāk

dublē Kopotos rakstos jau publicētas epizodes.
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Jaunā strāva. *Raiņa gadagrāmata. R., 1977., 41.—58. Ipp., taču

ar lieliem īsinājumiem. Seit iespiests pēc rokraksta (RLMVM,

134286), kas rakstīts Šveices trimdas beigās vai 20. gadu sākumā. Ka

tēma apstrādāta jau emigrācijā, liecina Aspazijas pārskats «Kas pār-

strādāts no 1906—1919» (RLMVM, 90557), kur Aspazija ailē «Nega-
tavie» ieraksta: «Apcerējums par Raini — 120 lapiņas — 4 loksnes

par Jauno strāvu — 40 lapiņas — 2 loksnes,» 1932. gadā žurnālā

«Daugava» 2., 5., 7., 8. JVs Aspazija arī publicē apceri «Jaunā strāva»,

kurā izmantotas atsevišķas rindkopas no pirmā raksta. Apcere papla-
šināta teorētiskā virzienā, taču līdz konkrētam Jaunās strāvas laikam

nemaz netiek un paliek nepabeigta. Seit publicētais darbs pārrunāts
ar Raini un atspoguļo arī dzejnieka nostāju. Tomēr tajā daudz impul-

sīvu, no laikmeta notikumu tieša līdzdalībnieka. viedokļa izteiktu vēs-

turisko personu un parādību vērtējumu.

«Apdziedāšanas dziesmas no Plikšēnu Plikša» — pareizi: «Apdzie-

dāšanas dziesmas 111 vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem. Sakrājis
Jans Jasenu Pliksis».

Landers — domāts Kārļa jLandera darbs «Latvijas vēsture», I—III,

1908-1909.

Pārstrautu Jānis — zem šī vārda diskusijā ar Kaudzītes Matīsu

slēpjas pats «Zalkša līgavas» autors Jēkabs Lautenbahs-Jūsmiņš.

Rihtera vēsture — baltvācu vēsturnieka Ilristofa Melhiora Alek-

sandra darbs «Geschlchte der deutschen Ostseeprovinzen», I—III,

1857-1858.

Roziņa «Zemnieks» — Friča Roziņa-Aža grāmata «Latviešu zem-

nieks», 1904.

Rūtenberga vēsture — baltvācu vēsturnieka Johana Jozefa Got-

harda Oto fon Rūtenberga darbs «Geschichte der Ostseeprovinzen

Liv-, Esth- und Ķurland» I—II, 1859—1860.

Zinību komisija — Rīgas Latviešu biedrības nodaļa, kas rūpējās pai

grāmatu izdošanu un t, s. Zinību komisijas Vasaras sapulču orgāni

zēšanu.

Iz atmiņām par Blaumani. *TV, 1923, Ks 5, 4.-8. Ipp. Pēteris

Ozoliņš par direktoru kļūst 1893. gadā. Lugu konkurss, kuru piemin

Aspazija, notika 1888. gadā, R. Blaumaņa «Zagļi» tiek uzvesti vēl

Hermaņa Rodes-Ebelinga laikā 1890, gadā. Runājot par dzejoli «Nāves

sala», Aspazija acīmredzot domājusi R. Blaumaņa «Bēklina «Miroņu

salu» uzlūkojot» (1898).

Atmiņas par Jāni Asari. *Scd, 1926, 20., 22. un 27. jūn. Diemžēl

atmiņām trūkst nobeiguma.

Vberbrettl'i — varietē teātris (no vācu vai.).

Mūsu teātra klasiskais laikmets. *JZ, 1928, 3. un 4. aug.

«Dzīvību priekš cara» — M. Gļinkas operas «Ivans Susaņins» uzve-

dums, kurā iestudētāji akcentēja monarhistīsko tendenci.
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«Mātes svētība» — G. Lemuena un H. d'Eneri luga.

Jūlija Skaidrīte. *JZ, 1929, 2. martā.

«Birh-Pfeiferes Staburaga meitiņām...» — Aspazija, ironizēdama

par teātra repertuāru, šeit norāda uz Šarlotes Birh-Pfeiferes lugām,

kuras radniecīgas Teodora Hāna asarainajiem skatuves gabaliem «Tu-

raidas Roze», «Staburaga meitiņa» un Holteja «Leonori».

«Ciganu barons» — Johana Strausa operete, «Marta» —
Fridriha

Flotova opera.

«Nocturno» — sapņaina, romantiska skaņdarba apzīmējums.

Kā es atceros Pēteri Stučku. *JZ, 1932, 27.-30. janv., 2. febr. Laik-

rakstā atmiņu pirmā daļa ievietota zem ziņojuma «Pēters Stučka

Maskavā miris». Atmiņas būtiski papildina Aspazijas un Raiņa bio-

grāfiju kā apliecinājums, ka viņu domstarpības ar Pēteri un Doru

Stučkām pirmām kārtām veidojušās sadzīviskā līmenī.

Stāstījumā diezgan daudz neprecizitāšu. Rainis un Pēteris Stučka

no 1880. gada līdz 1883. gada beigām gan mācījušies vienā klasē

un bijuši sola biedri, taču nav dzīvojuši vienā dzīvoklī. Tas notiek

tikai studiju laikā no 1884. līdz 1888. gadam. Pēteris Stučka ir «Die-

nas Lapas» redaktors no 1888. līdz 1891. gadam, Rainis vada avīzi no

1891. gada beigām līdz 1895. gadam, bet brauciens uz Sveici notiek

1893. gadā. J. Jansona brošūra saucas «Domas par jaunlaiku litera-

tūru». Pēteris Stučka kopš 1923. gada ir KPFSR Augstākās tiesas

priekšsēdētājs, un viņa vadībā tiek izdota «Valsts un tiesību enciklo-

pēdija» trīs sējumos.

Atmiņas publicētas nedaudz saīsinātā veidā.

levērojamai kultūras darbonei veļuvalstl aizejot. *JZ, 1932, 4. jūl.

Cilvēks, kas dzīvoja tautas labā. *JZ, 1932, 11. jūl.

Skaists un liels ir cilvēka mūžs. *JZ, 1932, 17. sept. Rakstīts,

A. Kirhenšteina sešdesmito jubilejas dienu atzīmējot.

Aizbaidītā lakstīgala. *JZ, 1932, 12. dcc.

Latvju meitas raud... *JZ, 1933, 28. jun.

Atkal viena... *JZ, 1933, 20. jūl.

«Nelaiķis Balodis» — domāts tautsaimnieks un literāts Kārlis Ba-

lodis, kurš aktīvi piedalījās arī Aspazijas pirmo lugu liktenī (sk. ko-

mentārus lugai «Neaizsniegts mērķis»).
Liela laikmeta atmodinātajs latvju teātra mākslā. *JZ, 1934,

29. aug.

«Naudas maiss iz Kalifornijas» ir Emīla Pola luga.

Apskaidrotais. *Grām.: «Sirds gaisma», R.
f

1937, 92.—98. Ipp.

Tekstā dažas hronoloģiskas neprecizitātes — literāram darbam

I. Kaija pievēršas pēc Kastaņolas brauciena.

Membra disiecta poetat — dzejnieka peltā patība.
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IV

Jautrie brīži

30. gados Aspazija vairākkārt publicējusi anekdotiskus notikumus

no savas un Raiņa dzīves. Te dotas publikācijas «Jautrie brīži Raiņa
un manā dzīvē». *JZ, 1932, 18. jūn. «Jautrie brīži teātra un redakcijas

dzīvē». *JZ, 1932, 9. jūl. «Anekdotes par cenzoru». *JZ, 1932,

13. aug.

No vēstulēm Olgai un Marijai Zēfeldēm

šīs vēstules izskan kā savdabīgs Aspazijas dzīvesstāsta turpinā-

jums, jo ilgu laiku Olga un Marija Zēfeldes (Ezerlaukas) ir tuvas

dzejnieces draudzenes. Pie viņām Aspazija vairākkārt dzīvo gan pēc
ierašanās Rīgā 1893. gadā, gan tad, kad Rainis atrodas trimdā. Diem-

žēl vēstules nav saglabājušās. Tās 30. gados norakstījis un tulkojis

Antons Birkerts. Noraksti glabājas RLMVM, 85009. Datējumi doti

pēc vecā stila.

1896. g. 26. apr. Jelgavā, vācu vai. Rainis šajā laikā gaida apstip-

rinājumu par juristu, bet, kā nojaušams, žandarmērija jau sāk pār-

baudīt viņa politisko uzticamību un nedod iespēju strādāt šajā pro-

fesijā.
1896. g. 4. (}. st. 16.) dcc, Berlīnē, vācu vai.

1896. g. 16. janv., Pleskavā, vācu vai.

1898. g. 20. sept:, Pleskavā, vācu vai.

Dabūt brīvbiļeti — domāta vilciena biļete uz Pleskavu, jo Rīgas

stacijas priekšnieks aktrisēm pazīstams. Rigina gora — lauku mājas

Pleskavas tuvumā, kur dzejnieki apmetās vasarā.

«Trīs laikraksti» — kopš laikraksta «Dienas Lapas» atjaunošanas

laikrakstu nopirka izdevējs Arnolds Platess, kurš jau agrāk bija arī

«Mājas Viesa» un «Mājas Viesa Mēnešraksta» īpašnieks. Par redaktoru

visiem trim izdevumiem tika iecelts Pēteris Zālīte.

1898. g. 30. dcc, Pleskavā, vācu vai.

1900. g. 18. jūn., Slobodskā, vācu vai.

No vēstulēm Annai Brigaderei

1905. g. 31. janv. (13. febr.), Dubultos, RLMVM, 34924. Vēstule

rakstīta pēc «Sidraba šķidrauta» pirmizrādes, kurā atturības biedrības

«Auseklis» biedres pasniedz Aspazijai lauru vainagu.



1912. g. 21. nov. Kastaņolā, RLMVM, 34921. Sabiedrība dzimtenē

gatavojas atzīmēt Aspazijas 25 gadu literārā darba jubileju, kas tiek

svinēta 1913. g. martā. Anna Brigadere ir viena no aktīvākajām zie-

dojumu vācējām Aspazijas balvai.

1913. g. 11. janv., Cīrihē, RLMVM, 34923. Aspazija janvārī maina

dzīvokli — pāriet no Dr. Farbšteinas klīnikas uz mājokli pie Srep-

feres Granītceļa ielā.

1913. g. 22. apr., Kastaņolā, RLMVM, 34922. Kā jubilejas dāvanu

Aspazija saņem lielu fotoattēlu albumu, ko ievada Daces Akmentiņas

uzņēmums. To acīmredzot nosūtījis aktieris un režisors Pēteris Ozoliņš.

• Modus vivendi — dzīves veids (latīņu vai.).

Naturheilmethode — dabiskās dziedināšanas metode (vācu vai.).

S. Viese, K. Aigare
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ĪSS DZĪVES PĀRSKATS

Aspazijas Kopotu rakstu kompozīcija lielā mērā atšķiras no tra-

dicionālās uzbūves, tāpēc noslēgumā sniedzam nelielu dzejnieces dzīves

gaitu kopsavilkumu. Tajā akcentēti galvenie biogrāfiskie dati, grāmatu

pirmizdevumi, minētas arī plašākās publikācijas periodikā. Ja tās nav

ietvertas Kopotos rakstos, iekavās dotas bibliogrāfiskas norādes.

Tekstā ietilpinātas arī ziņas par Aspazijas dzīvesvietām (norādot
adresi pēc Aspazijas dzīves laika nosaukumiem un numerācijas),

dzejnieces pašas rakstītās «Hronikas» materiāli (RLMVM, 90557), kas

nav publicēti Kopotos rakstos, dažu runu atreferējumi v. c. doku-

menti.

Datējumi līdz 1906. gadam pārskatā sniegti pēc cariskajā Krie-

vijā lietotā vecā kalendāra stila, iekavās norādot jaunā stila datu-

mus. Tekstā lietotie saīsinājumi atbilst saīsinājumiem komentāros.

1865

4. (16.) martā pulksten 1000 vakarā Zaļenieku pagasta Daukšās

piedzimst Johanna Emīlija Lizete Rozenvalde (ari Rozenberga). Elzas

vārds nekur agrīnajos dokumentos nav sastopams, uzvārda rakstībā

eksistē paralēlformas.

1873
,w

Dāvis Rozenvalds (arī Rozenbergs) iepērk Daukšas par dzimtu.

1874

Sākas Aspazijas skolas gaitas Zaļās muižas pagastskolā. Rudenī

viņa pāriet uz četrgadīgo Dorotejas meiteņu skolu Jelgavā.

26. apr. (8. maijā) piedzimst brālis Kristaps Roberts.
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1877

12. (24.) apr. piedzimst brālis un māsa Doroteja Albertīne un Za-

muēls Jūlijs,

1878

Nepabeigusi Dorotejas meiteņu skolu, Aspazija pāriet uz jaundi-
bināto Jelgavas sieviešu ģimnāzijas sesto klasi (t. 1., pēc toreizējā

klašu iedalījuma viņai jāmācās skolā sešus gadus). Precīzu ziņu par

skolas beigšanu nav. Atmiņās Aspazija vairākkārt stāsta, ka skolu

beigusi, bet vectēva bēru dēļ palikuši nenokārtoti gala eksāmeni.

Skolā sākas pirmie literārie mēģinājumi vācu valodā.

1884

13. (25.) aug. ar Kalnu Elzas parakstu iespiesta pirmā Aspazijas

publikācija par gaidāmo V. Šekspīra «Venēcijas tirgotāja» izrādi Jel-

gavas Latviešu biedrībā. Skolēnu pašdarbnieku izrāde notiek 30. aug.

(11. sept.). Aspazija spēlē Džesikas lomu.

1886

31. maijā (12. jūn.) tiek parakstīts Daukšu pārdošanas līgums.

Pircējs — Aspazijas līgavainis Maksis Vilhelms Valters. Pēc trim

dienām notiek laulības.

1887

Gada noslēgumā «Dienas Lapas» feļetona pielikumā Ks 296 publi-
cēts Aspazijas dzejolis «Jaunā gadā».

1888

12. (24.) apr. M. Valters pārdod Daukšas Teobaldam Vāgneram

un aizbrauc uz Ameriku. Jaunais īpašnieks drīz izliek Rozenbergus
no mājām.

21. apr. (3. maijā) «Baltijas Vēstnesī» publicēts «Jz.-spriedums par

konkursa lugām, kas bija iesūtītas Rīgas Latviešu teātra komisijai
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uz pērnā gadā izsolītām goda algām». No satura viedokļa kā labākā

atzīta Aspazijas «Atriebēja»,

1889

Rozenbergi pārceļas uz Jelgavu un 16. (28.) oktobri nopērk nelielu

māju Zaļā (vēlāk Raiņa) ielā 25.

Aspazija publicē Jelgavā izdotā laikrakstā «Tēvija» vairākus dze-

joļus ar visai sentimentālu saturu. Dzejolis «Viņš nāks!» («Tēvijas»

pielikumā, N° 2) izsauc Ādolfa Alunāna (pseid. Ķeneris un Rakaris)

parodijas «Dienas Lapā». Aspazija atbild ar paskvilu, kas skar «Die-

nas Lapu» (sk. «Mana dzīve», 6). Konflikts uz visiem laikiem ievieš

vēsumu Aspazijas un redaktora Pētera Stučkas attiecībās.

1890

Dzīve Jelgavā. Hronikā: «Vieta pagrabā no 8 rītā līdz 7. Pelnu

8 rubļi mēnesī un kosti. Mēģinājumi latviski dzejot. Pagrabā bija
tumsā ari rokdarbi jādara, kad attaisīju durvis, vilka cauri. Slimības:

reimatisms, zobu sāpes, mazasinība, acis tapa vājinātas.»

1891

Mājskolotājas vieta Jaunsvirlaukas Ķiplokos. Hronikā: «Skolotā-

jas vieta Svirlaukā pie 8 bērniem 6—B stundas dienā. Grāmatas pa

krieviski bij pašai iepriekš jāpārmācās. Suvu sev, Dorei un mammai

uz saimnieces mašīnas pēc pabeigtām stundām. [. .J Pēc 10 vakarā

«Saules meita», «Ģēnija liesma», luga nepabeigta. «Lupatu karaliene»

(«Zaud. tiesību» uzmetums).»

1892

Mājskolotājas vieta Rikveiļu ģimenē Limbažu apkārtnē, vispirms

Drieliņu muižā, tad Pociema Kaukuļos. Hronikā: «Astoņas stundas pa

dienu pie divām meitenēm un uzraudzība. Alga 10 [rubļu] mēnesī un

koste. Visi vienā istabā, meitenes skaļi mācījās. Pēc desmitiem va-

karā atlika man. Gribēju mācīties, nebij laika un spēka, literatūra

ceļā. «Vaideloti» otrreiz uzrakstīju. «Lupatu karaliene» uzrakstīta kā

«Antonija». Slimības. Acis vājas, sāku brilles valkāt, sāku negulēt.»
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• , . 1893 .L . . .

Pēc mājskolotājas darba izbeigšanās Aspazija dzīvo Jelgavā. lepa-

zīstas ar Jani Jansonu-Braunu. Ap novembra sākumu pārceļas uz

Rīgu, apmetas Dzirnavu ielā 42 un sāk strādāt par Rīgas Latviešu

biedrības «teātra rakstnieci». 9. (21.) nov. Rīgas Latviešu teātrī no-

tiek Rīgas Latviešu biedrības 25 gadu pastāvēšanas sarīkojums, kur

Izrāda Aspazijas «Prologu». Dzejniece iepazīstas ar Rūdolfu Blau-

mani, Daci Akmentiņu, Jūliju Skaidrīti, māsām Zēfeldēm un pāriet
dzīvot pie viņām Elizabetes ielā 26.

Gada nogalē iznāk «Prologs jubilejas svētkiem. Rīgas Latviešu

biedrības skatuves 25 gadīgai pastāvēšanai». R., F. Gēliņš, 20. lpp.

1894

19. (31.) janv. — Rīgas Latviešu teātrī «Vaidelotes» pirmizrāde.
3. (15.) apr. — «Zaudētu tiesību» uzvedums, ap kuru sākas asa dis-

kusija periodikā.
18. (30.) janv. — iepazīšanās ar Raini, 4. (16.) febr. sakas dzej-

nieku sarakstīšanās, dienu vēlāk «Dienas Lapā» iespiesti dzejoļi «Mūsu

mīlestība» un «Nirvāna»,

Jūlijā Aspazija viesojas Nītaurē pie ārsta J. Zolta un pie skolotāja

L. Gūtmaņa Siguldā. Oktobrī «DL» publicē noveli «Cīņa par nāka-

mību». 2. (14.) dcc. Aspazija Pēterburgas Arrīgas dziedāšanas bied-

rībā nolasa referātu «Tikumības jautājums lugā «Zaudētas tiesības»».

Iznāk «Saimnieču un zelteņu kalendārs 1895. gadam» ar pirmo dzej-

nieces biogrāfiju, kurā ieviests nepareizs Aspazijas dzimšanas gads

(1868).
Gada beigās iznāk: «Cīņa par nākamību. Novele». R., P. Bisenieks,

70.1pp.; «Saules meita. Fantāzija 6 tēlojumos». Jelgava, H. J. Dra-

viņš-Dravnieks, 53 lpp.; «Vaidelote. Drāma no leišu pagātnes 5 cē-

lienos». Jelgava, H. J. Draviņš-Dravnieks, 103 lpp.

Februārī Aspazija oponē Fricim Kārkluvalkam sievietes tiesību

jautājumā ar rakstu «F. K. kungs un emancipācija», bet septembrī—

oktobrī notiek diskusija dzejā ar Rūdolfu Blaumani par mākslas so-

ciālo uzdevumu.

4. (16.) apr, — «Raganas pirmizrāde» Rīgas Latviešu teātrī. Se-

zonu beidzot, Aspazija no teātra aiziet. Lugu «Neaizsniegts mērķis»,

kas jūlijā un augustā iespiests «DL», Rīgas Latviešu teātris vairs

neuzved, pirmizrāde notiek 20. aug. (L sept.) Liepājas Labdarības
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biedrībā. «Zaudētas tiesības» parādās uz daudzām pašdarbnieku ska-

tuvēm — Rīgas un Jūrmalas biedrībās, Jelgavā, Jaunjelgavā, Audar-

Asītē, Siguldā, Vietalvā, Zaļeniekos v. c.

Hronikā: «No vasaras sākot Jelgavā. Rudeni braucu uz Cīrihi (As-

pazija grib iestāties medicīnas fakultātē — S. V.) un atbraucu atpa-

kaļ. Slimības: mazasinība, gāju pie ārsta. Darbi: «Sarkanās puķes».
Laiks aizgāja bez īstas darbības.»

Grāmatās iznāk: «Neaizsniegts mērķis. Drāma no tagadnes 4 cē-

lienos». R., Bisenieks, 91 lpp.; «Zaudētas tiesības. Drāma 5 cēlienos.

Laiks tagadne». R., P. Bisenieks, 71 lpp.

1896

Gada pirmā puse paiet Jelgavā, vasara — jūrmalā, bet novembri

Aspazija un Rainis dodas uz Berlīni un apmetas Sarlotenburgas

priekšpilsētā Kanta ielā 105*, pēc tam Līkā ielā (Krummestrafie) 44.

Gada nogalē MVM publicēta luga «Ragana» (Ni 10—12) un pir-
mais J. V. Gētes «Fausta» atdzejojuma paraugs (Ma 12) ar abu dzej-
nieku parakstiem.

Parādās vairāki plaši, pret Aspaziju vērsti apcerējumi: J. Kreic-

bergs (?) «Aspazija un mūsu kritika», I, Liepājā, 31 lpp.; A. Niedra

(-dr-dr) «Aspazijas raksti» — «Austrums» (Ns 6, 8, 12).

1897

Februārī dzejnieki atgriežas Jelgavā, bet aprīlī pārceļas uz Pa-

nevēžu Lietuvā. 31. maijā (12. jūn.) Raini arestē, pēc mēneša pārved
uz Liepājas, pēc tam uz Rīgas cietumu. Arī Aspazija pārceļas — vis-

pirms uz Jelgavu, tad uz Rīgu. 21. dcc. (2. janv.) dzejnieki salaulā-

jas un nākamā dienā dodas uz Raiņa pagaidu Izsūtījuma vietu

Pleskavā.

Septembrī MV nodrukāta Aspazijas apcere «Džons Gabriēls

Borkmans».

Gada nogalē iznāk: «Sarkanas puķes. Dzejoļi no Elzas Rozenberg

(Aspazijas)». Jelgavā, L. Neimanis, 63 lpp.

1898

Dzejnieki dzīvo Pleskavā un piepilsētas lauku sētā — latviešu ko-

lonista Miķeļa Ērgļa mājās «Rigina gora»,

MVM publicēta plašāka Aspazijas apcere «Mihails Jurjevičs Ļer-
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montovs» (N° 1), K. Flammariona «Pasaules gals. Astronomisks ro-

māns» tulkojums (No 1—8). Aspazija kā tulkotāja minēta ari

G. Hauptmaņa lugu «Hannele» un «Nogrimušais zvans» publicēju-

mos, taču paši dzejnieki vēlāk norāda, ka tie ir Raiņa darbi.

1899

Janvāra vidū Aspazija sāk strādāt Rīgā atjaunotās «Dienas La-

pas» redakcijā. 31. martā (12. apr.) Rainim tiek pasludināts adminis-

tratīvais sods — izsūtīšana uz Vjatkas guberņu, 8. (20.) jūn. Aspa-

zija pavada dzejnieku no Pleskavas.

DL Aspazija raksta recenzijas par izrādēm Rīgas pilsētas Vācu

teātri, Latviešu teātri, sniedz apskatus par cittautu literatūru un

mākslu. Nozīmīgākais literatūrkritiskais raksts — «Ibsena «Nora»»

(«Saimnieču un zelteņu kalendārā 1900. gadam»), prozā — novele

«Skats brīnumu pasaulē» (MVM, Ka 5).

Jūnijā Aspazija uzstājas debatēs Zinību komisijas Vasaras sapul-

cēs, aizstāvēdama Raiņa veikto «Fausta» tulkojumu, kā arī dod plašu

sapulču atreferējumu DL.

DL pielikumā no janvāra līdz martam publicēts H. Senkeviča ro-

māns «Kurp eji?» Aspazijas un dajēji Raiņa tulkojumā. Piedaloties

arī citiem redakcijas darbiniekiem, MVM no 1899.—1901. gadam tiek

sniegts E. Uhtomska apraksta «Viņa ķeizariskās majestātes ķeizera

Nikolaja II austrumu zemju ceļojums» tulkojums.

1900

Maijā Aspazija aizbrauc uz Slobodsku. No turienes MVM tiek

sūtīts plašs literatūras apskats «Aiz dzimtenes šaurajām robežām.

Piezīmes par kādiem Baltijas vācu rakstniekiem» (N° 11, raksts da-

ļēji izmantots «Mana dzīve», 7), bet DL «Nākotnes romāns» v. c.

darbi. Kopā ar Raini Aspazija tulko R. Hammerlinga romānu «As-

pazija», ko MVM drukā visu gadu.

1901

Februāra beigās Aspazija atbrauc uz Jelgavu pie slimā tēva, kurš

mirst 20. martā (2. apr.), tad paliek strādāt «Dienas Lapas» redak-

cijā līdz oktobrim. Viņa daudz piedalās progresīvo biedrību jautā-

jumu vakaros — 14. (27.) apr. atturības biedrībā «Auseklis» lasa
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Raiņa «Jaungada nakts domas», 27. jūl. (9. aug.) piedalās debatēs

«Kāpēc $ekspīrs liek saviem varoņiem mirt, bet Zūdermanis savējos

atstāj dzīvus», 14. (27.) aug. nolasa Raiņa rakstu «Par Gētes jau-
nām dienām», 11. (24.) sept. Raiņa tulkoto M. Gorkija «Dziesmu par

ērgli»* v. c. Zinību komisijas Vasaras sapulcēs Aspazija uzstājas ar

referātu «Latviešu lirika dažādos laikmetos».

Plašākās publikācijas presē: MVM — luga «Zeltīte» (N° 1, 2),

apcere «Zorž Sand» (N9 3, 5, 6), «Latviešu lirika dažādos laikmetos»

{No 7); DL — «Jaunākā krievu lirika» (6. (19.) un 7. (20.) febr.).

1902

Martā Aspazija ierodas Rīgā un nostrādā DL redakcijā līdz ok-

tobrim.

Lielākās publikācijas — MVM — novele «Atēna» (Ni 4), apceres

«Zukovskis» (Ni 5), «Cehova drāmas» (N° 9), DL — «Franču liriķi»

(17. (30.) maijā un 26. jūl. (8. aug.)).

1903

Maija sākumā dzejnieki atgriežas dzimtenē un apmetas Pārdau-

gavā Baznīcas (tag. Slokas) ielā 26. Aspazija turpina darbu DL

redakcijā.

MVM pirmo reizi tiek publicēta drāma «Atriebēja» (JVs 9—12),
«Saimnieču un zelteņu kalendārā 1904. gadam» iespiests «Sidraba

šķidrauta» fragments. DL no jūlija līdz septembrim iet E. Bulvera ro-

māns «Pastarā diena Pompejos» Aspazijas tulkojumā.

Raiņa un Aspazijas tulkojumā iznāk: J. V. Gēte. Raksti septiņās

burtnīcās. Pēterburga, A. Gulbis.

1904

Dzejnieki dzīvo Jelgavā, Rīgā un Rīgas jūrmalā, kur Jaundubul-

tos Aleksandra prospektā 16 viņi sāk celt vasarnīcu.

Gada laikā iznāk: «Dvēseles krēsla. Dzejas». Pēterburga, A. Gulbis,

92 lpp.; «Raksti ar biogrāfiski literāru apcerējumu no J. Asara».

11 burtnīcas. Pēterburga, A. Gulbis.

* Precīzāk: «Dziesmu par Vanagu».
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1905

Dzejnieki uzturas Jūrmalā un Rīgā, aktīvi iesaistās 1905. gada sa-

biedriskās dzīves notikumos.

27. janv. (9. febr.) Jaunā Latviešu teātri — «Sidraba šķidrauta»

pirmizrāde. 30. okt. (12. nov.) Aspazija pati uzstājas ar runu pēc

lugas izrādes. Novembrī viņa piedalās arī latviešu tautskolotāju kon-

gresā un pieprasa dievvārdu vieta bērnus iepazīstināt ar «populāru

loģiku, ētiku un estētiku». Decembra beigās Aspazija un Rainis at-

stāj Rīgu, kādas dienas uzturas Daugavpils apkārtnē, tad pāriet

Krievijas robežu Milovices tuvumā.

Bieži Rīgā un Jūrmalā notiek Aspazijas dzejas vakari ar Jēkaba

Dubura piedalīšanos.
Divos izdevumos iznāk: «Sidraba šķidrauts. Teiku drāma piecos

cēlienos». Cēsis, J. Ozols, 143 lpp. un 116 lpp.

1906

Janvāra beigās dzejnieki ierodas Cīrihē un apmetas Freidenberga
ielā. Martā pārceļas uz Lugānu, aprīlī apmetas Kastaņolā «Casa

Carlo Cataneo». Aspazija palīdz Rainim «Virpuļa kalendāra 1907. ga-

dam» sastādīšanā un uzraksta plašāku apceri «Par laulības celšanos

un attīstību» («Berga bazāra kalendārs 1907. gadam»).

1907

Sākas darbi pie liriskās biogrāfijas. Hronikā: «26. nov. nolēmu tai-

sīt «Saulaino stūrīti».» Rakstu krājumā «Ciba» publicēta revolūcijas
laikā sarakstītā «Dievazemīte», žurnālā «Auseklis» apcere — «Pie vēs-

tures ugunskura» (Ne 1, 2), «Rīts» — «Sievietes franču revolūcijā»

(Ns 25—30) un fantāzija «Pa idejas ceļu» («Via dolorosa») (Ns. 1).

1908

,
- - ■ -■ - r -:.

'* . ī•. *strs

Jūnijā dzejnieki pārceļas uz jaunu dzīvokli «Steila d' Oro». Aspa-

zija smagi slimo un novembra nogali pavada Bernē pie ārstiem, kas

konstatē ielaistu zarnu kataru.

Periodikā parādās dzejoļi, kas vēlāk ievietoti liriskā biogrāfijā un

«Izplestos spārnos», fantāzijas prozā un apcere «Rolāna kundze»

(«Landsberga Latviešu kalendārs 1909. gadam»).
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1909

29. jūn. mirst Aspazijas brālis Zamuēls*.

Gada sākumā pēc Aspazijas raksta «Kāds labums mums no mūsu

studējošām sievietēm» (MV, M» 1, 2) izraisās diskusija ar Bernes

studentēm latvietēm. 16. novembrī Aspazija nosūta izdevējam «Sau-

lainā stūrīša» manuskriptu.

1910

Augusta sākumā Kastaņolā viesojas Aleksis Mierlauks, augusta bei-

gās Vilis Hertelis, Pēteris un Dora Stučkas, oktobrī un novembrī —

Ivande Kaija.
Gada sākumā pirmizdevums: «Saulains stūrīts. Liriska biogrāfija».

R., D. Zeltiņš, 94 lpp. (Martā Zinību komisijas Literatūras fonds pie-

šķir grāmatai 100 rubju prēmiju.)
Otrā paplašinātā izdevumā iznāk Aspazijas Raksti. R., D. Zeltiņš,

1096 lpp.

1911

Aspazija daudz slimo, 26. nov. ierodas Cīrihē pie Dr. Farbšieinas

{Turnerstrafie 22). 22. jūn. mirst Aspazijas brālis Kristaps.
9. nov. (pēc vecā stila — 27. okt.) DzV publicēta Aspazijas vēs-

tule Aronu Matīsam sakarā ar polemiku rakstnieku materiālā pabalsta

jautājumos. 6. dcc. (v. st. 23. nov. JL v. c. kreisie izdevumi iespiež

Pēterburgas studentu marksistu protestu pret Aspaziju, ar ko iesākas

gara polemika par Aspazijas sabiedriski politisko stāju.

Gada beigās pirmizdevums: «Ziedu klēpis. Liriska biogrāfija, II».

R., Dzirciemnieku izd., 182 lpp.

1912

Marta beigās Aspazija atgriežas Kastaņolā. 29. apr. mirst Grieta

Rozenberga. Mātes nāve saasina dzejnieces slimību, un viņa no jauna

sāk ārstēties Cīrihē (dzīvo Hadelaubstra/3e 15, Ulsteri 14, Granitvveg

6, II v. c).

•
Jaunatrasti dokumenti liecina, ka 29. jūnijs ir jaunā, nevis vecā

stila datums, kā rakstīts agrākajās publikācijās, ari šo rakstu 5. sē-

jumā.
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Visu gadu turpinās spekulatīvā diskusija ap Aspaziju. No 19t1.—

1913. g. publicēti ap 100 raksti, 1912. g. iznāk divas brošūras: «As-

pazija, prese un strādnieki. Viņu pēdējā laika attiecību kritisks rak-

sturojums no Ķibuļu Andreja [A. Spriņģaj». R., Autora apg., 43 lpp.;

P[elše] Roberts. «Kurp trauc Aspazijas varones? Kritisks apcerējums».

R., R. Virauskis, 31 lpp. Pati Aspazija publicē rakstus: «Balsis iz

publikas». JL, 1912, 9. janv. (v. st. — 1911, 24. dcc); «Atbilde «Die-

nas Lapas» redakcijai» JDL, 17. (v. st. 4.) janv.; «Paskaidrojums»,

DzV 29. (v. st. 16.) janv.*
13. nov. (31. okt.) Anna Brigadere, Austra Krauze un Ivande

Kaija DzV v. c. laikrakstos publicē uzaicinājumu atzīmēt Aspazijas

25 gadu literārās darbības jubileju.

~,r . ,. . • .
1913.. . ...

Aspazija ārstējas Cīrihē, tikai pāri reižu neilgi apmeklē Kastaņolu.

Rudenī viņa ir brīvklausītāja Cīrihes universitātē.

Dzimtenē plaši atzīmē Aspazijas jubileju. Jau 21. (v. st. 3.) janv.

Rīgas Jaunā teātrī par Aspaziju referē Augusts Deglavs (viņš vēlāk

uzstājas ari daudzos provinces sarīkojumos), 18. (5.) febr. žurnālistu

biedrībā «Ideja» V. Knoriņš nolasa referātu «Aspazijas lirika», teātros

notiek Aspazijas lugu iestudējumi, presē parādās plaši vērtējoši
raksti.

22. martā Latviešu sociāldemokrātijas Cīrihes komiteja sarīko ju-

bilejas svinības Platendārza restorāna zālē ar Pētera Sējas referātu

un «Zeltītes» izrādi. Dzejniece saņem pāri par 150 telegrammu un

vēstuļu, to skaitā arī M. Gorkija apsveikumu. JDL 4. apr. (22. martā)
sniedz Aspazijas pateicības runas atreferējumu:

«Dziļi aizkustināta esmu klausījusies visas šīs balsis no tāluma

un tuvienes. Jo mīļi man bij dzimtenes cīruļi un lakstīgalas, ko dzir-

dēju. So pirmo jubilejas dienu man bij sagatavojušas manas gara

māsas dzimtenē. Kad par šo dzirdēju, manas jūtas mani pārņēma. Es

viņu nevarēju savaldīt, kā burvju māceklis nespēja apturēt reiz vaļā

palaistos burvības spēkus. Manas jūtas bija prieks. Bet es jautāju:

vai tu esi tīrais prieks? Un es redzēju, ka tas nebija tīrais prieks:
tur bij arī sāpes, pat bailes. Kādēļ šis prieks bij sāpīgs prieks? Kādēļ

bailīgs prieks? Lai atbildētu, jāiedzīvojas mākslinieka psiholoģijā. Māk-

slinieks, kad nāk atklātībā, top nedrošs. Viņš gatavojas vientulībā,

viņš slēpjas kā uguns pelnos, kā lakstīgala zem lapām. Tāpat arī

* Visi diskusijas dalībnieku raksti, kas savstarpēji cieši saistīti

un līdz ar to cits citu komentē, publicēti grām.: «Latviešu literatū-

ras kritika», 111, R., 1958, 27.—129. Ipp.
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es, kad iesāku, biju viena: neviens manis nesaprata, neviens manis

nepazina. Es sajutu nemieru, nedrošību, sāpes. Un tagad, sevi atkal

jautājot, es redzu, ka manā priekšā ir sāpes. Man ir kā pazudušam

dēlam, kas mājās pārnāk nemanits, ne pa lielajām durvīm. Tā kājas
klātas smiltīm, pats tas piemircis ar velgumu, kas birst no acīm.

Dzīvē arī man bieži nācies maizi ēst ar asarām. Bet *Wer nie sein

Brot mit Trānen ap, / Wer nie die kummervollen Nāchte / Auf seineru

Bette weinend sali, / Der kennt euch nicht ihr himmlischen Māchie!»*.

Kaut dzimusi privileģētā šķirā, dzīve mani no turienes atsvieda

jeb, labāk, es pati aizgāju. Ilgus gadus esmu dzīvojusi starp tiem,

kuru dala dzīvē ciešanas. Es mācījos viņus saprast, un tie man tapa

tuvi. Esmu darījusi priekš viņiem, ko varējusi un zinājusi. Šimbrīžam

esmu še starp jums un jūtos apmierinātāka un laimīgāka kā jebkur,
kaut ari svešumā. Bet manas lakstīgalas un mani cīruļi lai aiznes

manus sveicienus dzimtenei.»

Gada nogalē Aspazija, Raiņa skubināta, vēlreiz iesaistās jau gan-

drīz pieklusušajā diskusijā, vērsdamās pret Andreja Upīša rakstu

«J. Jansons un jaunlaiku literatūra» (JDL, 10. sept., 11. sept. (28.,
29. aug.)) — «Piezīmes pie Andreja Upīša raksta «Jansons un jaun-
laiku literatūra» (JDL. 14. (2.) okt.). «Andrejs Upīts vairāk nekā «tikai

feļetonists»» (JDL. 23. (9.) nov.) un «Atbilde uz A. Upīša neatbildē-

šanu» (JDL, 23. (10.) dcc).

Periodikā parādās pirmās Aspazijas memuāru nodaļas «No atzīša-

nas koka».

Rudenī pirmizdevums: «Mazajo saulainais stūrītis». R., Izglītība,

I—II, B+B lpp.

1914

Lielāko gada daļu dzejnieki pavada Cīrihē (Rigistraße 4H
un

Ottikerstrafie 24). Aspazija turpina darbu pie memuāriem. Pirmā pa-

saules kara sākums sarežģī kontaktus ar dzimteni. No jauna paslik-
tinās dzejnieku materiālie apstākļi, tāpēc jāatgriežas Kastaņolā, kur

dzīve lētāka.

1915

Aspazija dzīvo Kastaņolā, bieži slimo, šajā gadā publicēti tikai

divi dzejoļi.

* Kas nekad nav maizi ar asarām ēdis, nav rūpju pilnās naktīs

uz savas gultas raudādams sēdējis, tas nepazīst arī jūs, dievišķās
varas! (Vācu vai.)
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1916

Maija sākumā Aspazija aizbrauc ārstēties uz Lozannu (dzīvo

Clocheton 21), bet tur tik smagi saslimst («nervu pārkairina jums līdz

nelabai pakāpei», RLMVM, 23249), ka uz turieni jādodas ari Rainim.

Dzejnieki atgrieias Kastaņolā jūlija beigās, taču slimošana turpinās.

7. okt. Maskavā, Politehniskā muzeja lielajā auditorijā, notiek lat-

viešu bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas Maskavas kultūras biroja
rīkotais Aspazijas vakars. Referē Antons Birkerts, piedalās latviešu

skatuves mākslinieki,

1917

Martā Aspazija veseļojas Cīrihē. Darba spējas uzlabojas, biogrā-

fiskajā hronikā norādīts, ka 1917. gadā sarakstīti 23 dzejoļi, ««Zelta

zirgs» !. cēliens pārtulkots, studijas priekš «Hipatijas» 1 mēnesi, ap-

cerējums «Rainis» priekšdarbs: iekārtots 20 nodaļās, 40 Ip».

Rokrakstos saglabājušies dažādi uzmetumi darbam par Raini. Viens

no interesantākajiem monogrāfijas plānojumiem.: «Rainis. 1. Raiņa

māju. dzīve (apkārtne, paražas, kustoņi, putni, puķes, saimniecība,

materiālu vākšana). 2. Raiņa draugi. 3. Publika, masa, partija, 4. Daba

uņ kultūra Raiņa dzejā. 5. Saules ticība un ētika. 6, Mīlas jēdziens.
7. Vientulība. 8. Sieviešu tēli R[aiņa] 1ugā5...9.. Raiņa varoņu simboli,

10. Nāves un mūžības filozofija, 11. Atjaunotne. Gals un sākums.»

(RLMVM, 135329.)

1917. gadā Petrogradā iznāk «Latviešu literatūras krājums»

(«C6opHHK jiaTbinjcKoA JiHTepaTvpu») ar pirmo plašāko Aspazijas dze-

joļu izlasi krievu valodā,

■ttofe HAri ;M ««;)!v -..l' :i> ok> i'ļ-'i :r. >;•>. u:n

1918,1919

Dzejnieki vairākkārt gatavojas atgriezties dzimtenē, tomēr tas ne-

izdodas sarežģītā starptautiskā stāvokļa dēļ.

Hronika 1919. gadā: ««Jāzeps» seši mēneši tulkots, norakstīts,

caurskatīts. Dzejoļi 4 mēneši, krājums («Izplesti spārni» — S. V.),

10 loksnes. Saimniecībā — lāpīšana. Veselība — febr. un martā zobu

sāpes, aprīlī 1 mēn. gripa, 3 mēn. ausu ārstēšana, zobu ārsts.»

1919. gada 20. maijā pēc P. Stučkas ierosinājuma Aspazijai un Rai-

nim tiek nolemts piešķirt mūža pensiju.

1919. gadā pirmizdevums: «No atzīšanas koka». R., Latv. Izglīt

komisariāts, 40 lpp.
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1920

26. martā no Cīrihes uz Varšavu izbrauc Rainis, 1. apr. Aspazija.

Pēc īsas uzturēšanās Varšavā dzejnieki 9. apr. pārbrauc Latvijas
robežu pie Daugavpils, 10. apr. — ierodas Rīgā. Dzejnieku pirmās

mājvietas 1920., 1921. g. ir Baložu ielā 14, Muitas ielā 4, Šoneru ielā 16.

12. apr. Nacionālajā operā notiek dzejnieku sagaidīšanas svinības.

Aspaziju ievēlē par Satversmes sapulces deputāti. Viņa darbojas

Kultūras komisijā.

Sāk iznākt Kopotu rakstu trešais izdevums A. Gulbja apgādā
I—III sējums. (156+124+102 lpp.)

Pirmizdevums gada vidū: «Izplesti spārni». Dzejas 1908.—1918.

R., A. Gulbis, 159 lpp.

1921

Turpinās darbs Satversmes sapulcē. Hronikā: «Lirikā gatavie —

300 rindiņas. Priekšdarbi: «Jaunie argonauti» — 1 mēnesis. Priekš-

darbi — «Raganu nakts» — 1 mēnesis. «Jāzepa» 25 jub[ilejas izrādes]

prologs — 80 rindiņu. Lugas — priekšdarbi «Aspazijai» 1 mēnesis,

priekšdarbi «Robespjēram» — 2 mēneši, 2 nedējas taisīta «Atriebēja».

[..] Publicistika — par «Uguni un nakti» — 3 nedējas, par «Jāzepa»
izrādēm — 2 nedējas. «Teātris vai opera» — 1 dienu.»

Iznāk Kopotu rakstu IV un VI sējums. (192+211 lpp.)

i

1922
f...'•*.'rv ' !-"/-':• - ' n£!>r

v
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Maijā dzejnieki pārcejas uz Dīķa ielu 11. Turpinās darbs pie drā-

mas «Aspazija» un «Robespjērs», publicistikā plašākais sacerējums —

«Sofokla laikmets un darbi». Uzrakstīti 28 dzejoji «Jauniem argonau-

tiem» (resp., «Trejkrāsainai saulei»), strādāts ari pie «Raganu nakts-»

un «Raud rudens» jeb «Asteru laika» iecerēm. Iznāk Kopotu rakstu

V un VII sējums. (152+143 lpp.)

1923

Jūnijā dzejniece pabeidz darbu pie drāmas «Aspazija», 1. sept. —

lugas pirmizrāde Nacionālā teātrī. K. Egles sastādītajā autobiogrāfiju

krājumā «Atziņas», I iespiesta Aspazijas biogrāfija, bet «Teātra Vēst-

nesī»
— «Iz atmiņām par Rūdolfu Blaumani».
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Pirmizdevumi gada beigās: «Aspazija. Senhellādas drāma 5 cēlie*

nos». R., A. Gulbis, 152 lpp.; «Raganu nakts. Liriska biogrāfija, III».

R., A. Gulbis, 136 lpp.

1924

Aspazija strādā pie bērnības atmiņu tēlojumiem «Zilā debess»,

kārto materiālus lugām «Boass un Rute», «Sulamīte» un «Torņa

cēlējs».

3. okt. tramvajā Aspazijai ar draudiem uzmācas nacionālistiski

noskaņoti huligāni. Incidentu plaši atspoguļo kreisā prese.

Iznāk Kopotu rakstu VIII, IX un X sējums (303+164 +280 lpp.).

Pirmizdevums gada beigās: «Zila debess. Autobiogrāfija». R., A. Je-

sens, 161 lpp.

1925

7. jūl. mirst Aspazijas māsa Dora Rozenberga. 1. okt. Rainis un

Aspazija noraksta testamentus, atstādami viens otram visu kustamu

un nekustamu īpašumu, taču dokumenti netiek oficiāli noformēti.

Aspazija pabeidz lugu «Boass un Rute», 18. nov. lugu uzved Na-

cionālā teātrī.

Rudenī pirmizdevums: «Boass un Rute. Drāma pēc Bībeles motī-

viem 5 cēlienos». R., A. Gulbis, 66 lpp.

1926

Dzejnieki pārceļas no Pārdaugavas uz Baznīcas ielu 30. Sarežģī-

jumi savstarpējās attiecībās. Aspazija smagi pārdzīvo Raiņa tuvību

ar Olgu Kliģeri, ilgi slimo. Gada beigās pabeidz lugu «Torņa cēlējs».

Gada otrā pusē pirmizdevums: «Trejkrāsaina saule. Dzejas ziedo-

nim un jaunībai». R., A. Gulbis, 96 lpp.

1927

Aspazija strādā pie lugas «Zalša līgava» un dzejoļu krājuma «As-

teru laikā». 12. martā Dailes teātrī «Torņa cēlēja» pirmizrāde.
Gada sākumā pirmizdevums: «Torņa cēlējs. Drāma no viduslai-

kiem 5 cēlienos». R., A. Gulbis, 96 lpp.
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1928

Darbs pie autobiogrāfijas «Zelta mākoņi», atmiņām par Daci Ak-

mentiņu v. c.

No 16.—18. martam Latvijā atzīmē Aspazijas 60. (patiesībā 63.)
dzimšanas dienu. Plašs sarīkojums notiek Kauņas universitātē. Kul-

tūras fonda godalgu saņem krājums «Asteru laikā».

31. martā «Zalša līgavas» pirmizrāde Nacionālā teātrī.

' Pirmizdevumi: «Asteru laikā. Rudens dzejoļi». R., A. Gulbis,

111 lpp.; «Zalša līgava. Teiku drāma 7 ainās ar epilogu». R., A. Gul-

bis, 132 lpp.: «Zelta mākoņi. Autobiogrāfija, II». R., A. Jesens,

135 lpp. Iznāk arī J. Raiņa atmiņu grāmata «Kastaņolā» ar veltī-

jumu; «šī grāmata pieder Aspazijai kā maza piemina par kopā pa-

vadīto dzīvi.» Te ievietoti divi Aspazijas atmiņu tēlojumi: «Starp di-

vām dzimtenēm» un «Vēlreiz vārds Aspazijai».

1929

17., 18. martā Nacionālā teātrī v. c. atzīmē Aspazijas 40 gadu lite-

rārā darba jubileju un 35 gadus kopš «Vaidelotes» pirmizrādes.

Aspazija raksta atmiņas par Jūliju Skaidrīti, strādā pie lugas
«Velna nauda», «Zeltenē» iespiež autobiogrāfisku pārskatu «Alana

dzīve» (N° 6, 9).

12. sept. dzejnieku vasarnīcā Majoros, Aleksandra ielā 3, mirst

Rainis. 15. sept. dzejnieka bēres. Atvadrunā Aspazija saka: «Lai ir

grūt', vajag spēt, stipram būt, uzvarēt. Man šodien ir visgrūtāk. Man

liekas, ka es nesu visas Latvijas skumjas sevī. Bet Rainis man ir de-

vis savu stiprumu. Viņš man uzlicis pēdējos uzdevumus. Viens uz-

devums ir viņa darbu izskaidrojums, kuros vēl ir daudz bagātību
iekšā, kas nebūtu saprotamas, ja tām trūktu sakara. Rainis tagad ir

iegājis pārvērtībā — ne miris. «Ko jūs meklējiet dzīvo pie mirušiem.

Viņš ir augšāmcēlies.» Viņš ir jūsu vidū, bet viņam trūkst tikai mie-

sas orgānu, trūkst runas.

Es izsaku visdziļāko pateicību un sveicienus visai latvju tautai,

visām tautībām, ari nelatviešiem, kas dzīvo Latvijas zemē, zem Latvi-

jas spārniem, tad arī visiem tiem, kas nākuši no tālas ārienes, nes-

dami pēdējos sveicienus. Es izsaku sveicienus tiklab sociālistiem, kā

arī nacionālistiem, kas nākuši Raini pavadīt, tiklab augstiem, kā ze-

miem, šim lielajam kapam vajadzēja nākt, kā te teica, lai visus ap-

vienotu. Jūs iesiet tālāk savā ikdienišķajā dzīvē. Jūs iesiet atkal

cīņā, lai taptu laimīgi, jo trulums un kūtrība citādi nogulst uz dvē-



486

seles kā sārņi. Bet arī dabā ir mūžīga cīņa pēc saules. Trako vētra,

cel viļņus uz augšu, bet vētra norimst, un spīd atkal saule. Lai Raiņa

gars jūs vada, un viņš vadīs jūs uz priekšu. Viņš būs vienmēr jūsu

tuvumā un, kur vajadzēs, arī manu sīko būtni sūtīs. Arī. es iešu cīņā.

ja jūs aicināsit. Lai ceļas ik reizes Lāčplēsis, un lai Spīdola iet viņam

palīgā, jo «vēl cīņa nav galā un nebeigsies, Tev, Lāčplēsi, Spīdola

palīgā ies!». To Raiņa lielais gars man liek Jums sacīt. Tas Jūs vadis

uz priekšu.» (Scd., 17. sept.) Gada nogalē Aspazija smagi slimo.

1930

• 1f
•. >.

*

>: :,... * . r
W fts

Gada pirmo pusi Aspazija slimo. Tiesā sākas process par Raiņa

mantojuma sadalīšanu, jo pēc buržuāziskās tiesas likumiem tas jādala

starp atraitni un vīra radiem, ja ģimenē nav bērnu. Dora Stučka no

mantojuma atsakās,, .

Pēc Jāņa Ziemeļnieka nāves Aspazija uzraksta 1 lugu «Jānis Zie-

melis». Žurnālā «Daugava» Aspazija sāk publicēt savu saraksti ar

Raini (Wa 8, 10, 11), bet «Atpūtā» no 1930.—1934. gadam tiek publicē-
tas Raiņa dienasgrāmatas. levadot publicēšanu, Aspazija raksta:

«Sniedzot še dažus izvilkumus no Raiņa hronikas, aizrādu, ka te

attēlota tikai īsi, kopā saņemta viņa dienu gaita. Dziļākas sarunas un

filozofiskas pārrunas uzrakstītas īpašā nodaļā. Domāju, ka arī šādā

veidā iepazīties ar lielā aizgājēja mājas dzīvi un personīgo būtību

publikai būs visai interesanti, varbūt tā jutīsies ar viņu pat tuvāki,

it kā Rainis staigātu vidū starp visiem un laipni vienam otram uz-

smaidītu un mīļi spiestu roku. Mūsu tagadējā paaudze ir kritiski ana-

lītiska, un viņa grib izpētīt ne vien ģēnija darbus, bet arī viņa per-

sonu pat ikdienišķos sīkumos, un te nu Rainis nostāsies viņas priekšā,
kāds viņš ir; «Ecce homol»» (Atpūta, 1930, Ms 294).

■ ■ 1931 *;" • ■ ■ i

11. martā Rīgas apgabaltiesa pieņem lēmumu, ka Aspazijai man-

tojumā jādalās ar Raiņa māsīcu Almu Birģeii-Paegli, kuras īpašumā

pāriet vasarnīca jūrmalā un daļa honorāru.

Aspazija uzraksta komēdiju «Pūcesspieģelis», «Daugavā» turpinās

Raiņa un Aspazijas sarakstes publicēšana.

Sāk iznāk Aspazijas Kopotu rakstu «Mana dzīve un darbi» jauns
izdevums — 1. un 2. sējums. R., A. Gulbis, 441+437 lpp.
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1932

Notiek lūzums Aspazijas un sociāldemokrātu partijas attiecībās,

kas saasinājušās pēc Raiņa dienasgrāmatu publicēšanas un Aspazijas
sadarbošanās ar liberālajiem laikrakstiem un sieviešu organizācijām.
Decembrī sociāldemokrāti savu godabiedreni no partijas izslēdz.

Aspazija strādā pie krājuma «Dvēseles ceļojums», periodikā publi-
cētas vairākas atmiņu skices par Jaunās strāvas un 1905. gada kultū-

ras darbiniekiem.

27. martā Dailes teātrī «Pūcesspieģeļa» pirmizrāde.

Aspazijas sakārtojumā iznāk J. Raiņa «Raksti. Tautas izdevums, I».

R., A. Gulbis, 200 lpp.

1933

Aspazija pārdod māju Rīgā un nopērk vasarnīcu Dubultos, Gon-

čarova prospektā 13—15.

«Atpūtā» gandrīz visu gadu turpinās romāna «Rudens lakstīgala»

publicējums. 1. sept. Nacionālā teātrī pirmizrāde — komēdija «Velna

nauda».

Pirmpublicējumi grāmatās: «Dvēseles cejojums. Dzejas. 1928.—

1933». R., A. Gulbis, 128 lpp.; «Velna nauda. Teiku komēdija». R.,

A. Gulbis, 90 lpp.

1934

Martā Aspaziju ieceļ par goda direktori Dailes teātrī, bet pēc fa-

šistiskā apvērsuma viņa šo vietu zaudē. Vairākkārt laikrakstos ziņots,
ka Aspazija strādā pie lugas «Marats un Šarlote Kordē», taču darbu

nepabeidz.
Visu šo un nākošo gadu turpinās materiālas nepatikšanas un tie-

sāšanās sakarā ar Raiņa mantojumu.

7MJq! '.!.'.'.' .: 1935 '^V
s

ļ'^

Vasarā Aspazija apceļo Limbažus, Pociemu, piedalās Dziesmu svēt-

kos Kurzemē un Zemgalē. Plāno rakstīt lugu «Balta puķe ezerā» un

komēdiju «Nebēdne meitene», sastāda krājumu «Vārpu vainags» (iz-
nāk ar nosaukumu «Kaisītās rozes»). «Daugavā» (Ni 1, 2, 3) publi-
cēta daļa no Raiņa un Aspazijas sarakstīšanās pirmās trimdas laikā.
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1936

Gada sākumu Aspazija pavadīja Dr. Nīmaoa slimnīcā. Plāno rak-

stīt lugu «Mīlas aleja», «Balta puķe ezerā», taču tālāk par uzmetu-

miem darbi nevirzās. Pēteris Birkerts publicē apceri «Mīlas filozofija

Aspazijas lirikā». R., J. Grīnbergs, 31 lpp.

Gada otrā pusē pirmizdevums: «Kaisītās rozes. Dzejo|i». R.f Val-

ters un Rapa, 136 lpp,

Aspazija darbojas pie Kopotu rakstu, autobiogrāfijas un vēstuļu

kārtošanas.

Iznāk: «Rainis un Aspazija dzīvē un mākslā, I—II». Red. Aspa-

zija, A. Birkerts, P. Birkerts, R., Kultūras draugs, 295 lpp.

Martā plaši atzīmē Aspazijas septiņdesmito jubileju. Dzejniece
daudz slimo.

Iznāk: «Mana dzīve un darbi», 3. un 4. sēj. R., A. Gulbja izd.,

3914-354 lpp.

1939

Laikrakstos parādās ziņa, ka sarakstīta luga «Imanta ausma» un

dzejniece strādā pie drāmas «Kārlis XII».

Aspazijai piešķir Tēvzemes balvu.

Iznāk: «Mana dzīve un darbi», 5. sēj. R., A. Gulbja izd., 408 lpp.

1940

7. febr. Aspazija plāno rakstīt: «Lugas: 1) Kārlis XII, 2) Gersikas

karalis, 3) Pēteris Lielais; Sveštautu — 1) Antonijs un Kleopatra,

2) Samsons un Dalila, 3) S. Korde un Marats; teiku lugas —

1) Augstrozes meitiņa, 2) Debeskalējs, 3) Skumjais princis un

nelga; poēmas — Staburaga meitiņa; dzejas — Zvaigžņu svētceļotājs.
Proza — Klusie vakari» (RLMVM, 73706). Atjaunojoties padomju
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kurā apsveic notikušās pārvērtības un J. V. Staļinu:

Jauna laikmeta rīta vēji
Noslauka tīru zemes klonu,

Karaļa trogus, cietokšņu mūrus,

Samet mēslājā vienā gubā,
Satver laika ritošo riteni,

Griež tā apakšpusi uz augšu —

Visu zemeslodi ceļ saulē.

(Atrodams tikai dzejoja mašīnraksts: RLMVM, 79193) Iznāk:

«Mana dzīve un darbi», 6. sēj. R., A. Gulbja izd., 355 lpp.

1941

Gada sākumā Aspazija piezīmēs atkārto agrāk skicētos projek-

tus, iesāk jaunu dzejoju krājumu «Šalcošā straume», kas lecerēts kā

veltījums darba jaunatnei (RLMVM, 73922). Taču Aspazijai kontakts

ar Latvijas PSR Padomju rakstnieku savienību nenodibinās, viņa pat
nav pirmā rakstnieku kongresa dalībniece.

Kādu laiku viņa pat zaudē pensiju, kamēr aprīlī viņai piešķir per-

sonālpensiju.
Kad iebrūk vācu okupanti, Aspazijas un Raiņa bulvāri tiek pār-

dēvēti iekarotāju valstsvīru vārdos,

1942

Aspazija daudz slimo un dzīvo ļoti trūcīgi.
Pirmizdevums grāmatā: «Zem vakara zvaigznes». R., Latvju grā-

mata, 140 lpp.

1943

16. martā Aspazijas 75 [781 gadu jubilejas sarīkojums Dramatiskajā

(bij. Nacionālā) teātrī, kur Aspazija pati neierodas.

Oktobra beigās dzejnieci ievieto Dr. J. Nīmaņa klīnikā.

5. nov. pīkst. 200 naktī Aspazija mirst.

Dzejnieces bēres — 10. nov. sākas ar izvadīšanu no Doma baznī-

cas un noslēdzas Raiņa kapos.
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ASPAZIJAS DARBU ALFABĒTISKAIS

RADĪTĀJS

Darbu rādītājā uzņemti arī to darbu nosaukumi, kas Rakstos nav

lekļauti, bet tikai minēti. lekavās aiz lappuses skaitļa dots Šajā lap-

pusē atšķirīgi vai kļūdaini minētais nosaukums. Ja atšķirība ir lielāka,

dota norāde uz pareizo nosaukumu.

Personu rādītājā nav ietvertas mazāk nozīmīgas personas un radi-

nieki, kuriem nav būtiskas lomas Aspazijas dzīvē. Aiz radošajām per-

sonām alfabēta kārtībā sniegts Rakstos minētā darba nosaukums

(dzejolis, glezna, romāns, dziesma, raksts un tml.).
Kursīvā dotas lappuses sējuma komentāros.

Pustreknā iespiedumā — sējums, kurā minēts darbs vai persona.

A. Mierlaukam uz 40 gadu darba jubileju II — 254

II -675

A. Prledkalnam II — 254

II — 675

Abi labi 1- 298

I - 573

Acu dēļa skat. Ak, acisl

Acu dzejas 11 — 154

N - 671

Acu spēks 11 — 581

It — 691

Acumirkli I — 28

I - 553

Adoniss ir miris II — 269

II -678

Agras krāsas 11 — 211
If — 675

Agrumā I — 136
1-555

Aicinājums (Es noklausos: vai vējš ir mani saucis?..,) II — 495

II — 554

Aicinājums (Man rozes aicinājums,..) H — 468
II

— 684

Aicinājums (Skaties, kur vistuvāk liecas...) I — 143
I — 555

Aicinātājs — cīnītājs — veidotājs II — 562
II — 691
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Aicinātie II — 321

II — 678

Aijaijā I — 44

I -554

Aina I - 100

I — 560
Aiz durvīm I — 219

I — 573

Aiz dzimtenes šaurajām robežām. Piezīmes par kādiem

Baltijas vācu rakstniekiem

V — 549; VI — 476

Aiz nāves pagalmiem II — 396

II -681

Aiz uguns žoga II — 53

II — 665

Aizbaidīta lakstīgala II — 159

II — 671

Aizbaidītā lakstīgala VI — 432

VI — 468

Aizelsies strautiņš 1 — 305

AizģāTa 5 5 I'— It 4
I 55/

Aizgulējies pravietis II — 589

II — 691
,

Aizlūzīte 11,-149
II -671

Aizmirstās skaņas I — 103
I — 561

Aizmirstība II - 105

II — 665, 690
Aizvēja dzīvē II — 561

11 — 69/

Ak, acisl 11 — 153

II 671

Ak, cik mēs vientujil II — 496

II — 685

Ak, jaunam būti I — 140

1-566

Ak, kauti II — 55

II -665
Ak, nakts nav dusai II — 112

II — 666, 690; V — 9

Ak, novelt zemes grūtības skat. Nebūtibā

Ak, par tevi II — 178

II — 671

Ak, projām! 11—38

II — 666

Ak, rudeni, ziedoņa brāli II — 188

II — 646, 671, 699

Ak, vārtiņi, zaļie vārtiņi II — 225

II — 675

Ak, ziedonisl II - 280
II — 678
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Akmens trauks II 49
II — 665

Aktrises pēdējā loma VI — 16
V — 16; VI — 460

Andrejs Upīts vairāk nekā tikai feļetonists
VI — 481

Anekdotes par cenzoru VI — 446
VI — 469

Annai Brigaderel II — 584
II — 692

Antonija skat. Zaudētas tiesības
Antonijs un Kleopatra

II — 655; VI — 488

•Ap pusnakti (Ap pusnakti...) II — 370
II -681

Ap pusnakti (Mans tēls še nedzīvs apkārt klīst...) I—B9
I — 561

Ap tevi I _ 276
I — 573

Apdomā galu! II — 486
II — 685

Apiņu putniņš II — 76
II — 666

Aprakta manta II —
lii

II — 666

Aprīlis (Aprīlis, gada ģeniālais mēnesis!.,.) II — 225
II — 675

Aprīlis (Kas gan no aprija ko citu gaida!...) II — 342
II - 681

Aprija saulīte II — 385
II — 681

Apsēstie II 4.14
II — 685

Apskaidrotais VI — 439
VI — 468

Aptverošs gars II 425
II — 685

Apzinīgais Maijs II 573
II — 692

Ar sniega baltiem spārniem I — 61
I — 554

Arājs 11 — 467
II — 685

Asaru emalja I 195
I — 566

Asaru krūmiņš I — 229
I — 575

Asaru sēkla II 192
II — 681

Asaru smiekli II 357
II — 681

Asaru strautmalē I — 193
I — 555

Asins rotācija II 602
11-692 . ,
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Aspazija IV — 5

II _ 637, 641—643, 671, 672; 111 — 14, 15;
IV — 646, 647, 653, 663, 664, 666, 681, 682, &|
VI — 344, 45.3, 484

[Aspazija par savu jauno lugu Dailes teātrī] IV — 654
IV — 682

Aspazijas runas Satversmes sapulcē V — 475

V — 547, 548
Asteru laikā II — 263

I -20, 21; II — 671, 675, 677, 678 (Asteru laiks),
679-681, 684, 690, H; VI — 483—485

Astrāla sirds II — 372

II — 681

Atbilde II — 548
II — 692

Atbilde «Dienas Lapas» redakcijai
VI — 456»

Atbilde protestējošām bernietēm V — 469

V — 547, 553

Atbilde uz A. Upīša neatbildēšanu
V — 554; VI — 481

Atcere 11—678
II — 692

Atdod sevi 11—298
II — 678

Atdzīvināta roze II — 587

II — 692

Atēna V — 118

V — 6, 538; VI — 477

Atjaunotājs II — 550

II — 692

Atjaunotie II — 344

II — 681

Atkal un atkal II — 328

II — 645, 678

Atkal viena... VI — 436

VI — 468

Atlauztie spārni I — 238

I — 21, 573

Atlauzts zars II — 75

II — 666

Atminas VI — 386

V — 505; VI — 466

Atmiņas par Daci Akmentiņu VI — 408

Atmiņas par Jāni Asari VI — 404

VI — 467

Atmiņu meldiņa II — 387

II — 681

Atmoda (Dzīvi panest — tas vēl nav viss...) II — 618

II — 695

Atmoda skat. Ziedoņa atmoda

Atmodusies saule I — 375

I — 579

Atriebēja 111 — 21

| _ 474; 111 — 7, 8, 585; IV —648, 653; V-521,527;
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VI — 281, 282, 284, 286, 288, 306, 308, 321, 326, 341,
401, 418, 463, 473, 477, 483

Atskats uz Raiņa 60 gadiem II — 251

II — 675
Atspirdzis I - 87

I — 561

Atstarojums II — 71

II — 666

Atstāta svētnīca II — 186

II - 671

«Atveru 10gu...» 11 — 350

II — 681

Atzinums skat. Kam, mūza, dzīves īstenību
Audzinātājs (Gars un dvēslel...) II — 551

II — 692

Audzinātājs (Sāpes mani pētija...) II — 617
II — 695

Augstākā laime I — 96
I — 561

Augstāks vijņojums II — 377
II — 681

Augstrozes meitiņa
111 — 18, VI — 488

Augšāmcelšanās II — 219
II — 675

Augustam Dombrovskim II — 255
II — 675

AlUagsmenschen skat. Ikdienas cilvēki

Bābeles elks I L. 370

I -579

Bailīgas būdiņas II _553
II — 692

Bakhanālija I _ 106
I - 560, 561

Bālais mēness, debess lotoss II — 270
II — 678

Balles zālē \]■ _ 366
II — 681

Bāl-mēnestinš 1 77
I -561

Bālo, šķidro asintiņu iļ 934
II — 675

Balsis iz publikas 111 545
111 — 600; VI — 480

Balta aina li
_ 136

II -672

Baltā aliņa I 310
I — 573

Balta puķe ezerā I 234
I

— 573; V — 553; VI — 457, 455
Baltā spalva II 9»

II — 666
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Baltā tauta II — 19

II -665

Baltais vēdeklis II — 572

II — 692

Baltas krāsas I — 235

I -573

Baltie brītiņi II — 570

II -692

Baltie ceriņi II — 579
II — 692

Balto raganu nakts I — 263
I -573; VI — 306

Balts balodīts II — 161

II — 672

Balva 1 — 293
I- 575

Bārene skat. Bārenīte

Bārenīte V — 187

> V — 10, 11, 539, 540, 554
Bārenītis un bārenīte skat. Mēs divi

Bāru bērni II — 323

II- 675

Baskājis skat. Mākoņu skrējējs
Bēdu biedrs V - 213

V - 552

Beidzot II -603
II -692

Bērnības dziesma skat. Augstākā laime
Bez atbildes I — 44
I- 554

Bez dusas I — 194

I — 565

Bez izejas II — 301

ll— 675

Bez vēstures VI — 7

VI — 460
Bezspēkā I — 86

.1-56/

Biedinājums (Gan dzīves laime ziedēs...) I — 62

1—554

Biedinājums (Pašos augjos un ziedos...) II — 469

II — 655

Biji I - 175

I — 566

«Bij rudens, vēju vilki kauc...» skat. Rudens vējā
Birutai Skujeniecei II — 612

II — 695

Blaumaņa atzinums VI — 446

Boass un Rute (luga) IV — 129

II - 650—653; 111 - 15, 16; IV - 653, 654, 67/—

674, il.; VI - 454

«Boass un Rute» (raksts) IV — 653
IV — 682

Brāļu kapi II — 323
11 — 675
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Brauciens II — 104

II — 666

Briesmās un skaistumā I — 184

I — 566

Brīnumdaris I — 182

I — 566

Brīnumu vara 1—56

I — 553, 554

Brītiņš skat. Viens acumirklis

Brīvība I — 356

I — 579

Brūces, kas nedzīst
V — 546

Brūtgāns un brūte II — 587

II — 692

Burvība (Kāds burvis, kurš raganu zalves tur...) I — 290

I — 573

Burvība skat. Dzejnieka acīs

Būtības loks skat. Rituma lokā

Būvmeistars skat. Torņa cēlājs
Bruder d. Frūhling skat. Ak, rudeni, ziedoņa brāli

Capriccio (cikls)
| _573, 578

Carpe dieml II — 329

II — 679

Caur magoņu lapām I — 279

I — 573

Cēlais II - 488

II — 685

Celies II — 563

II — 692

Ceļā I - 108

I — 561

Ceļa galā II - 378

II — 682

Cerība I - 181

I — 566

Cerību lodziņš II — 154

II — 672

Ciānas bērni I — 85

I — 12, 561

Cien. lasītājiem (Priekšvārds Rakstu 1910. g. izdevumam) 1 — 474

I — 588

Cien. lasītajiem (Priekšvārds krāj. «Ziedu klēpis») I — 570

Cienīgtēvu gaudu dziesma I — 361

I — 579

Ciešākā saite II — 479

II — 685

Cik dzīve skaista II — 328
"

II — 678

Cik tālu tiki? II — 12

' II — 666

Cilvēces gars skat. Brīnumu vara
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Cilvēka vērtība skat. «Tik tā labuma ...»

Cilvēks, kas dzīvoja tautas labā VI — 428

VI — 465

Cīņa par nākamību V — 19

V — 5, 6, 537; VI — 474

Cīņas arēna II — 331

II — 645, 675

Circenīša ziemas svētki I — 93

I — 12, 561

Cīruju sniegs skat. Spēka mucas

Citāda mīla II — 390

II — 65/

Citāds likums II — 488

II — 655

Cehova drāmas

VI — 477

Dabas ritums II — 387

II — 682

Dadzītis 1 — 174

I— 566

Daile I — 107

I — 561

Daiļākai latvju dziedonei Maijai Brigaderei II — 597

II — 692

Dāņu novelistika
V — 545

Darbs skat. «Lai grūts tavs darbs vai ērts.. >

Dārza saule II — 36

II — 666

Dārzs pēc lietus II — 174

II — 672

Daudzi, pārāk daudzi skat. Strādnieki

Daudzveidībā II — 388

II — 652

«Dažs velti tukšus salmus kuļ,..» H — 485

II — 655

Debess atslēdziņa I — 92

I — 561

Debess kalējs II — U6

II — 666

Debess laulības II — 384

II — 682

Debess mīlestība II — 63

II — 666; VI — 347

Debesskalējs

VI — 455

Debesu dārzi . II — 207

II — 675

Debesu līgaviņa I — 293

I
— 573

Debesu paģirnieks II — 96

ll— 655

Debesu pelnrušķīte I — 171

1 — 566
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Degošas ogles II — 9
II — 666

Dēmona sposme II — 318
II -678

Dēmoniskais spēks II — 19s
II — 672

Devēja sirds II — 232
II — 675

Dienas daibs II 251
11— 675 ļ

Dienas skumjas II — 359
II — 682

Dienu aumaļi II 314
II -678

Dienu ritumā skat. Steīgās
Dienu vampīrs , II — 277

II — 678

Dienvidus Āfrikas dzejniece
I — 588; V — 546

Dienvidus vējiņš ; II 143
II -672

Dieva dēli II _ 227
11-675

Dieva fantāzija II — 241
II — 675

Dieva pabērnītis 1 — 160
1 — 565

Dieva radījumi tļ _ 567

- II -692
Dievazemīte V — 140

V -8, 539; VI -478
Dievs I _ 205

I — 573 ', .

Dievu azaids II — 179

II -672

Dievu dzīrās skat. Vasara (Savanditi, izsvaidīti
mākoņi...)

Dievu gaisma II 544
II — 690

Dionīziska sajuta ; n 445

II -685

Divas draudzenes II _ 157
> II — 672

Divas dzimšanas, II 484
II — 685 . •

Divas elles I] 480
II — 685

Divas mācības II — 249
II — 675

Divas puķītes skat. Puķes sniegā
Divas puses II _ 487

II
— 685
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Divas rokas II 398
II — 652

Divas straumes
tt oha

II -645, 675
1 ™

DiT-682 {.' -395

Divējādi dzejnieki skat. Nākotnes dzejnieks
Divējas lomas it -00

II -692
11 ~~

Divi svari TT «Q1

II — 682
~~ *yi

Divi vārti
TT Aqt

II _ 685
11 - 487

Divus vārdiņus t ia7
I - 567

1 — 14/

«Dīga rozes, zēla lauri...» m 595
Domas

jr 44c

Domas degošās ti 4n<-.
II — 652

1 4U&

Dorē fantāzija tt oqk

II -678
- Hb

Drošais 11

II -692
"

;

575

Dūmi ilgojas, vējš cerē it
_

010

II — 675 ĪF
DUII-692
Dusošā Laima i

1 -567
1 152

Dvēsele (Kad sākās laiks un skaitīšana...) 1 — 204
I -20, 573

Dvēsele (Likteni, lemi mums atkal lielāku laiku...) II — 256
II — 675

Dvēseles aromāts Ii — 47fi
II -555

Dvēseles cejojums (krājums) II _ 333
1 — 22; II — 681—683, 690, 11; VI — 487

Dvēseles cejojums (cikls)
I — 19; II — 65/, 682

Dvēseles diendusa §|
_

iru

II — 666

Dvēseles dzimtenē II 17R
II — 672

Dvēseles krēsla I _ 65
I — 12—14, 17, 18, 475, 558-563, 583, II.; II —

690; VI — 477

Dvēseles līmenis II — 231
II — 675

Dv-eseju ceļojums II — 383
II — 652

Dzejnieka acis II — 97
II — 666, 690

Dzejnieka būtība II — 335
II — 652
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Dzejnieka dvēsele II — 306

II — 678

Dzejnieka sapņi II — 97

II — 666

Dzejnieks (Dzejnieks, vējmātes mīlamais dēls...) II — 574

II — 692

Dzejnieks (Kas dzejnieks?...) II — 451
II — 685

Dzejnieks (Tam noslēgts krūšu kambarīts...) II — 308

II — 678, 690

Dzejnieks un zoss VI — 443

Dzelmē I — 47

1—554

Dzelmes karalis I — 260
I — 573; VI — 305

Dzeltens zars II — 152

II — 672

Dzelzceļa vilciens naktī II — 10

II — 666, 690

Dziedonis II — 99

II — 665

Dziesma par vientulību 1 — 117

I — 56/

Dziestošas krāsas II — 276

II — 679

Dziļākās sāpes II — 444

II — 685

Dzimtene (Kā savu dzimteni lai tēloju?...) I—9B

I — 56/

Dzimtene (Tu Skaidrotā) II — 519

II — 690

Dzimtenē 11—109

II — 667, 690

Dzimtenes vējš I — 327

I — 575

Dzirksteļu sēkla II — 208

II — 675

Dzīve un dzeja II — 555

II — 692

Dzīves atslēga II — 115

II — 667

Dzīves balvas II — 250

II — 675

Dzīves brauciens V — 129

V — 538

Dzīves mācība II — 481

II — 685

Dzīves mērogs II — 447

11 — 685

Dzīves skaistums II — 228
II — 675

Dzīves smagums (Dzīves rupjums ...) II — 524

II — 690
Dzīves smagums (Dzīves smagums ir panesams ...) II — 486

II — 685
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Dzīvības celi II — 310

II — 679

Dzīvības kodoliņš II — 211

II — 676

Dzīvības sardze II — 110
II — 667, 690

Džons Gabriels Borkmans skat. Ibsena jaunākā luga
«Džons Gabriels Borkmans»

Efejas ap drupām II — 307

Egle 11-113

II — 667

Ej prom! II — 83

II — 667

Elēģija 11 — 346

II — 682

Elēģija Augusta Deglava piemiņai II — 552

II — 692

Ērgļa nāve II — 307

II — 679

Eritis sicut deum II — 307

II — 679
Erkšku krūms I — 275

I — 573

Ērkšķu līgava VI — 14

VI — 460

Erkšku zars un liepu lapa II — 79

I — 595; II — 667

Eross, ak, Erossl II — 167

II — 672

Es gulēšu zārkā I — 116

I — 560, 561
Es labprāt atnestu

I — 553

Es negribu 11 — 499

II — 685

Es nezinu, vai tā ir cerība skat. Neizteikts

Es redzu ii f 377

II — 682
«Es tevi izmeklējos visā dabā...» II — 392

II — 682

Es un tu II — 52

I — 18; II — 667

Estētiskas piezīmes par divām Raiņa lugām IV — 603

IV — 680

«Uguns un Nakts» IV — 603

IV j~ 680

«Jāzeps un vina brāļi» uz skatuves IV — 615

,V -680
TT AA

Ezers 11 — 44

II — 667

F. K. kungs un emancipācija V — 455

V — 6, 546; VI — 356, 474
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Fantāzija 11 — 308

II — 679
Fātums I — 83

I — 560, 562

Faustiskais acumirklis 11—56

II -667

Februāris II — 340

II — 682

Februārs II — 206

II - 676

Feju saimniecība V — 541

V — 544

Filozofs skat. Gudrais
Fin dc sietie I—9o

1- 12, 562, 593

Formas I — 206

I -573

Franču lirika

I — 10, 588 (Franču liriķi); VI — 477 (Franču liriķi)

Frulingstnorgen skat. Ziedoņa rīts

." .
v
. .

*

' Hr'- .
Gabal' pa gabalam 11—93

II — 667

Gada apskats I — 363

I — 579

Gada parāds II — 287
II — 679

Gadu gājums II — 373

II — 682
Gadu simteņu maiņā 111 — 515

I — 515, 561, 562; II — 595

Gadu simts skat. Gadu simteņu maiņā

Gadusimteņa balva II —571

II — 692

Gaisma bēdza iz pasaules V — 132

V — 555
Gaismas sēkliņas ■"" -

II — 645
Gaismas straume 1— 49

I — 553

■Gaiss un robežas II — 433

II — 655

Gaistoša mīla II — 242

II — 676

Gaišā zvaigzne I — 70

I — 562

Gāju putni skat. Baltā spalva

Gāju zvaigzne skat. Mīlas klēpī

Gala slēgums II — 485

II — 655

Galerija 11-319

Galotne,un sakne II — 469

11 — 655
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Galvas inteliģence un sirds inteliģence
II -546

Ganes dziesma

VI — 309

Gar paradīzes maliņu II — 158

II -672

Gara cīņa 11 — 618

II -695

Garacīņa II — 412

II — 682

Garīgais testaments (Doma) II — 620

II — 695

Garu sala II — 24

II — 667

Gatavs ābols II — 249

II — 676

Gavēņzieds II — 18

II — 667
Gazeles 11 — 376

Gersikas karalis
VI — 488

Gēte un Rainis
VI — 466

Glābējs skat. arī Nākošs laikmets I — 52

I -554

Griba I — 30

I — 554

Griba un spēja II — 489

II — 686

Grūta diena skat. Smagums

Grūtsirdīgais cīrulītis V — 198

V — 10, 540
Gudrais II — 486

II — 686
Gudrs padoms II -t 484

II — 686

Guns un gaisma ■ II — 386

II — 682

Gūsteknis I — 299

I — 573

Ģēnija aicinājums
II — 664

Ģēnija liesma II — 411

II — 682; 111 — 589; VI — 473

Ģēnijs I — 30

I — 554

Ģēnijs un talants II — 484

II — 686

Hamleta-monologs II — 265

II — 679

Harmonija II — 100

II -667, 690
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Hei, baltcHenas! zildienasl zaldienasj II — 144
II — 672

Henriks Senkevičs
V — 548

Hipatija
111 — 14, 18; VI — 482

Homo sapiens II — 556

II _ 645, 692

Homo sum II — 331
II — 646, 679

Hronika

VI — 471

Humāni II _ 584

II -692

Ibsena jaunākā luga «Džons Gabriels Borkmans» 111 — 546
111 — 600, 601; VI — 475

Ibsena «Nora» 111 — 556
111 — 601; VI — 476

Ideālā māksla 1—76
I — 562

Ideālam pie krūtīm II — 102

II -667

Ideālists II _ 479
II — 686

leguvums un zaudējums II — 307

II - 679

lekšējā vētra I — 322
I — 573

lekšējs ugunsgrēks II — 40

II -667

lelu bruģis II — 549
II — 692

leraksts Zelta grāmatā II — 599

II — 692

levērojamai kultūras darbonei vejuvalstī aizejot VI — 425

VI — 468

Ifigenija II — 548

II — 692

Ik pavasari I — 247

I — 574

Ikdiena un dzeja II — 308

II — 679

Ikdienas cilvēki I — 32

I — 552, 554

Ikdienas laime I — 71

I — 562

Ikdienas ruda II — 308

II — 679

Ikdienas spārni II — 113

II — 667, 690

«Ikkatrā dzīves grūtā brīdī...» I — 339

I — 579
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Ikvienam II — 616-

-11 — 695

«Ikvienas jūtas, kas jaunas un lielas...» II — 488

II — 686

Ilgas (Kā kalna iekšā virmo karsta lava...) II — 498

II — 686

Ilgas (Un atkal mana dzīvība...) I—llB

I — 562

Ilgošanās I — 43

I — 554

Ilgu nakts I — 272

I — 574; II — 690

Ugu zeme I — 132

I - 567, 690

Ilguie I - 229

I — 574

Ilūzija (Kad savas dzīves drupas kopā lasu...) II — 461

II — 686

Ilūzija (Tik klusi, klusi tu nāci...) II — 160

II — 672

Imanta

111 — 18; IV — 663

Imanta ausma ,

VI — 488

Indrānu izrādē VI — 443

Ir vērts I — 81

I - 560, 562

Irstošs vainadziņš" II — 160

II — 672

īsa mācība — gara atziņa II — 446

II — 686

īsa nopūta II — 358

II — 682

Isašārs un ābols VI — 443

īss pavasaris II — 43

II — 667

īstā krāsa 11—44

II — 667

īstais zelts II — 309

II — 679

Iz atmiņām par Blaumani VI — 400

VI — 467, 483

Iz dziesmām par laimi skat. Daile

Iz sieviešu kustības vēstures

V — 546

Izbēdzis skolas skuķis I — 306

I — 574

Izdzirdēta balāde II — 92

II - 667

Izīda 11-419

II — 682

Izkapšu zvans II — 468

II
-

686
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Iznīcība skat. Rudens aina

Izplesti spārni II — 5
| — Ķ 16-18, 579; II — 664—670, 677, 690, fl.;
VI — 478, 482, 483

Izredzētie II — 322

II — 679

«Ja darbam ticam...» II — 473
II — 686

Jādzīvo II — 236

II — 676, 690

Jānim Mislņam, dižajam jubilāram II — 588

II —'693

Jānis Ziemelis IV — 375

111- 17; IV -677, 679; VI — 486
Janvārī 11 — 598

II — 693

Janvāris II — 340

II — 682

Jāņam Jaunsudrabiņam II — 585

II — 692

Jau! Jau!
„

II — 142

II — 672
Jaukākais sapnis I — 105

I — 562; U — 690

Jaunā audze N — 243

II — 676

Jaunā gadā I — 335
I — 7, 579; VI — 280, 284, 472

•j'
'••

• . I • ; ■ ' ■. "•'<'.■ .....

Jaunā holandiešu literatūra

V — 548

Jaunā krasa I — 341

I — 553, 560, 579

Jaunā mīla I — 346

I
— 579

Jauna nāve 1—179

I — 566, 567

Jaunā strāva VI — 388

II — 650, 655. 699; VI — 467

Jauna zemes karte II — 451
11 — 686

Jaunais II — 477

II — 686

Jaunais gads (Jaunais gads, saules gads!...) II — 437

11 — 686

Jaunais gads (Nāc šurp pie mums ne jautrā dejā...) I—6l

I — 554

Jaunais vīns II — 47

II — 667, 690

Jaunākā krievu lirika

II — 587, 588; VI — 477

Jaunākās dzejas. 1943

II — 695
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Jaunās dienas I — 139

I -567

Jaunatnes dvēsele II — 513

11—690

Jauni dievi II — 551,
II — 693

Jaunības ardievas I — 214

.1 — 574

Jaunības dienas skat. Vētrainas dienas

Jaunie argonauti (iecerēta dzejoļu krāj. nosaukums) II — 107

II — 637, 641, 671—673-, IV — 664; VI — 483

Jaunie argonauti (Dvēseles plašajos laukos...) II — 325

II — 645, 679

Jaunie argonauti (Teikas tēlo argonautu...) II — 119

II — 667; V — 552

Jaunie ūdeņi skat. Ziedoņa ūdeņi
Jauns vanags II — 143

II — 672

Jaunums un vecums II — 487

II — 686

Jautrā māsa diena 11 — 515

II — 690

Jautrie brīži Raiņa un manā dzīvē VI — 443
VI — 469

Jautrie brīži teātra un redakcijas dzivē VI — 444

VI — 469

Jāzepa sapņi 1—157

I — 15, 567

Jēkaba trepes I — 157

I — 15, 567

Jel dodat milzeņa domu mani I — 31

I — 552, 555

Jonatāna biedrības 25 gadu pastāvēšanas svētkiem jūlija
9. dienā 1895. g. Prologs 1 — 341

1—579
Jūlija nakts /II - 538

. II — 690

Jūlija Skaidrīte VI — 411

VI — 468

Jūra II 406

II — 682

Jūras dziesmas II — 236

Jūras karaliene II — 238

II — 676

Jūras raganas II — 195

• 11 — 672

Jūras sēras 1—76

I — 562

Jūras šalkonis I — 313

Jūras vējš fl — 274

U — 679

K. Dēkenam 11 — 254

II — 676
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«Kā divas straumes kopā satecēja...» II — 393

II — 682

Kā es atceros Pēteri Stučku VI —• 416

VI — 466, 468

Kā es izdzēsu vakara zvaigzni VI — 445

Kā kapa zvanis 1—43

I — 555; II — 690

Kā mums vajag II — 487

II — 686

Kā radās drāma «Ragana» skat. Kā radusēs drāma «Ra-

gana»
Kā radās «Pūcesspieģelis» IV — 65Š

111 — 17; IV — 679, 683

Kā radās drāma «Zalša līgava» IV — 655

IV — 676 (izlaists vārds: drāma), 682

Kā radusēs drāma «Ragana» IV — 649

II — 699; IV — 682

Kā radusies drāma «Aspazija» IV — 646

IV — 682

Kā Sudrabu Edžus sarunājās ar mācītāju VI — 446

Kā rozes plaukst V — 171

V — 9, 10, 539, 552

Kā tas var sevi pazaudēt? II — 452
II — 686

«Kad būsim visām veidu vijām...» pareizi: «Kad cauri

būsim visām veidu vijām.._.» skat. Uz citas zvaigznes
Kad lapas vairs neplaukst zaļāk H — 71

II — 667

Kad meklē dvēseli I — 130
I — 125, 567; II — 690

«Kad pārgājis ziemas sniedziņš ...» skat. Aprīļa saulīte

Kad redzu sejās plūstam skat. Remdenajiem
Kad rozes plaukst skat. Kā rozes plaukst
Kad tu ienāktu II — 458

II — 686

Kad tu nenāci II — 169

II — 672

Kāda tā mīla ir? I — 286

I — 574

Kāds labums mums no mūsu studējošām sievietēm? V — 462

V — 469, 472, 546, 547; VI — 479

Kāds plašums! I — 354

I — 579

Kaisītas rozes II — 423

I
— 20; II — 664, 684—689, U.; VI — 487, 488

Kājas vēl nav staigājušas II — 149

II — 672

Kaķīša zābaki I — 294

I — 574

Kaku pēdas I — 285

I — 574

Kalnu avots II — 475

II — 686

Kalnu upe II — 48

II — 667, 690
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Kam, mūza, dzīves īstenību i — 54

I — 10, 555, 556

Kara|bērns I — 225

I — 574

Kara]mētelis II — 130

II — 672

Karjerists II — 575

II — 693

Kārlim Brīvniekam II — 590

II — 693

Kārlis XII

111 — 18; VI — 488

Karstās dienās II — 66

II — 667

Karsts dienvidvējš II — 173

II — 672

Karš II -615

II — 695

Kas dzimtene? II — 427

II — 686

Kas esi? II — 234

II - 676

«Kas lika rasties Tev un man?» skat. Atmiņu meldiņa
Kas man tur daudzi I — 145

I -567

Kas nekad vēl nava laidies II — 184

II — 672

Kas paliek pāri II — 617

II — 695

Kas pastrādāts no 1906—1919

VI — 467

Kas tuvāk mūžībai II — 412

II — 682

Kasandra

111 — 14

Kāzu nakts I — 110

1 — 12, 562

Kirkes padoms I — 287

I — 574

Klusas harmonijas II — 509

II — 690

Klusēt un dusēt! I — 180

I
— 567

Klusie vakari

II —695; VI — 488

Ko kodes un rūsa nemaitā I — 210

I — 574

Ko mūsu jaunais gadu simtenis prasa no sievietes?

V — 546

«Ko tu no citiem prasi?...» II — 488

II — 686

Ko vakars klus II — 613

II — 695

«Ko zeme tiem lai dotu...» II — 473

II — 686
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Koka spēks I—los

I — 562

Kopskaite skat. «Lai dzīve drūma vai skaista., >

Korektais 11—574
II — 693

Kosmiskais koris II — 404

II — 681, 682

Kosmiskas ainas II — 401

II — 647

Kosmosā I! — 395
II — 682

Kritiķim II — 582

II — 693
Krītošas lapas II — 483

Kroga brālis I — 373

1 — 579
Kuplais zieds skat. Nāvīgais zieds
Kur? I — 28

I — 557
Kur esam kopā , II — 394

II — 682

Kur esam līdzīgi 11—390
II — 682

Kur laime mīt? I — 84
I — 562

Kur Rainis jūtas visvairāk mājās? VI — 362

VI — 466

Labais draugs II — 592
II — 693

Labais un daiļais II — 467

II — 686

«Lai dzīve drūma vai skaista...» '•• II — 473

II — 686

«Lai grūts tavs darbs...» II — 477
II — 686

Laika gars skat. Pastarā tiesa

Laika grāmata II — 397

II — 682

Laika ilgas VI — 398

Laika maina II — 479

II — 686

Laika noskaņas skat. Memorandums

Laikmeta pirmnieki II — 600
II — 693

Laime (poēma) I — 451

I — 56/, 586

Laime (Laime var būt, ir ne...) II — 489

II — 686

Laime (Par velti, Mūza...) I — 37
I — 557

Laime. Dzejots 1890. skat. Ikdienas laime

Laimēs surogāts II — 361

II — 682
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Laimīgais laiks II — 14?

II -672

Laipnais maigums II — 227

II — 676

Laiskā saimniecīte I — 271

I — 574 hl&sv&i&ī
Lakatiņš II — 348

II -682

Lakstīgala I — 253

I- 574

Lapas
"

II — 483

II — 686

Latviešu lirika dažādos laikmetos I — 465

I — 587, 588, 594; VI — 477

Latviešu Minjona skat. Ilgule
Latvju meitas raud... VI — 434

VI -468

Latvju meitēns II — 532

II — 690

Latvju vīrs I — 336

I -580; VI — 307

Lauku Loreleja II — 80
II — 667

Lausks I -259

I — 573, 574

Lauztā sirds skat. Sirdslūzīte
Lazda un ozols II — 78

II- 668

Ledus karaļa līgava II — 281

11—679

Lēkājoša guntiņa I — '245

I — 574

Lepnuma ledus II — 302

II — 679

Lielā diena I — 330

I — 574

Liela laikmeta atmodinātāji latvju teātra mākslā VI — 438

VI — 468

Lielajai gavilniecei Bertai Rūmniecei II — 599

II — 693

Lielajos Oktobra gaviļu svētkos

i VI — 489

Lieldienas Ii —■ 1216

II — 645, 676
Lielie laiki II — 476

II — 686

Lielie meistari II — 447

II — 686

Lielmutim II — 582

11—698

Lielums mazumā II — 235

II — 676

Liesmas zem pelniem II — 620

II — 695



512

Lietutiņš raud tt ano

II — 693
Līgava i fi o

Likteni! t
_

i fiq
1- 557

IDy

Liktens s&a*. «Mēs pūlamies ap nākotni...»

Liktens zvaigznes tt
_

40c
11 — 687

Lilijai Ērikai tt
_ «ni

II — 693

Liras zvaigznājs II 41*?

II -682

Loreleja j _ 2 46
I — 574

Lotospuķe IT — \rq

II -682, 690
U JB9

Lucifera pēcnieks t 7*
1 — 562

Lūgšana I _ 86
I -562

Lupatu karaliene skat. Zaudētas tiesības
Lūpu rotaļa \\ _ 155

II — 672

Madlienas baznīcas torņa cēlējs skat. Torņa cēlējs
Magone I _ 320

I — 574; II — 690

Maijā skat. «Atveru 10gu...»
Maija diena skat. Maija ziedonī

Maija lietiņš II _ 385
II — 682

Maija lietutiņš I 192
I — 567

Maija svētkos II _ 580
II — 693

Maija ziedonī II 350
II — 682

Mākoņu skrējējs II 39
II — 668

Maldu ceļi I 74
I — 562

Māmiņas galdauts II _ 284
II — 679

Man no debess dzēšat I — 29
I — 557

Man pāri II _ 391

II — 688

Mana dzīve VI — 247

V — 14, 15; VI — 459, 462, 463, 466, 473, 474, 485

Mana dzīve un darbi
I

— 6; II — 665; 111 — 586, 587, 589, 590, 594, 595;
IV — 673, 675, 676, 680; V — 14, 15, 536; VI — 282,
460 ,462, 486, 488. 489
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Mana ģeogrāfija II — 475

II — 687

Mana mute ir puķe II — 156

II — 672

Mana sirds I — 109

I — 562

Manas domas I — 78

I — 562

Mans bāleliņš I — 338

I — 580; VI — 309

Mans cels II — 306

II — 679

Mans draugs (Mans draugs!...) • II — 396

II — 683

Mans draugs (Saule laidās, un tosaini tvaiki plūda ...) 11—87

II — 668

Mans miers ir beigts I — 39

I — 557

Mans pagalvīts II — 153

II — 672

Mans piederums II — 460

II — 687

Mans ziedonis II — 475

II — 687

Marats un Šarlote Kordē
111 — 18; VI — 487, 488

Marss I — 238

I — 574
Marta acis II — 150

II — 672

Marts (Tam ziedoņa plāns tik un ideja...) II — 213

II — 676, 690

Marts (Vēl tumsa sauli tur 510gā...) II — 341

II — 683

Mašīna 11—531

II — 690

Māte nakts , II — 523

II — 690

Māte Sfinksa II — 292

II — 679

Materiālists II — 571

II — 693

Mātes, māsas, līgavas
V — 546

Matēs tiesības un jutas
V ~ 546

t iKK
Mazā Penelope 1 150

I — 567; II — 668
Mazais brālis skat. Dadzītis

Mazais Cakejs * 156

I — 567

Mazajo Saulains stūrītis

I _ i5; vi — 481 (Mazajo saulainais stūrītis)

«Mazi grēcini...» 567

II — 693
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Mazs zemes gabaliņš II — 595
II — 693

Medus dienas, vīna naktis II — 355

II — 683

Medus rasa II — 229

II — 676

Medus un asaras II — 221

II — 676

Meitenes mirte V — 156

V — 506, 507, 539, 553

Meitiņa nomira I — 193

I — 567

Meklētāji II — 326

II — 679

Melnā meitene II — 564

II — 693

Melnā, radītāja nakts II — 126

II — 672

Melnā, raganiskā nakts II — 130

II — 672

Melnā zeme II — 495

II — 687

Melnais rāmis II — 277

II — 679

Melnais zirneklis II — 368

II
— 683

Melngailis ellē VI — 444

Memorandums I — 357

I
— 580

Mēness II — 191

II — 672

Mēness (cikls)
VI — 9

Mēness dziesmas I — 149

1 — 567

Mēness krēsla

VI — 306

Mēness starus stīgo I — 48

I — 9, 557; 11 — 646, 699; 111 — 8, 588; V — 9,

500; VI — 273, 305

Mēness un Nakts VI — 9

VI — 460

Mēness un zvaigzne II — 180

II — 672

Mēncssdārzs

II — 694, 695

Mēnessirpis II — 278

II — 679

Mēnessnakts I — 266

I — 18, 574

Mēnestiņš meloja II — 210

II — 676

Mēs divi 1 — 281

I — 574 '

Mēs, nabaga Ciānas bērni skat. Ciānas bērni
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Mēs nabaga Ciānas bērni (neuzrakstīts romāns)
VI — 460

«Mēs pūlamies ap nākotni...» II — 485

II — 687

Metamorfozas II — 148

II — 672

Meža māte I — 252

I 575

Mežs rudenī II — 283

II
— 679

Miegs II — 29

II
— 668

Miera apustulim II — 448

II — 687

Miera eņģelis II — 602

II — 693

Miers II — 619

II — 695

Miglas meitiņas I — 256

I — 575

Mihails Jurjevičs Ļermontovs
I — 587, 588; VI — 475

Miju-viju-biju I — 301

I — 575

Mikrokosms I — 159

I — 568

Mīla 11 — 458

II — 687

Mīla un nave I — 280

I — 575

Mīlas aleja
VI — 488

Mīlas bultas II — 166

II — 673

Mīlas būtība I — 315

I — 575

Mīlas dāvana II — 297

II — 679

Mīlas filigrāns I — 213

I — 575

Mīlas klēpī 1 — 309

I — 575
Mīlas laiviņā II — 44

II — 668

Mīlas leģenda
II — 681, 682

Mīlas otra puse II — 476

11—587

Mīlas slēptuve i" —i455

II — 687

Mīlas zvērests I» Hs! 49

II — 668

Mildas dārzos II — 536

II — 690 ■ , : : %«. .:. i -i !
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Mīlīgā maģija II — 83

II — 668

Mī|a sejiņa I — 131

I — 568

Mīļākais 1—36
I

— 557

Mirdzas dziesma skat. Mēness starus stīgo
Mirklis II — 176

U — 673

Mirstīgais II — 65
II — 668, 690

Mirstošais gads II — 72

II — 668

Mirt jaunam V — 194

V — 10, 539, 540
Mirt un to zināt II — 57

II — 668

Mirt ziedonī II — 351

II — 683

Mirtes lapiņa II — 155
II — 673

Mirušās zvaigznes un dzīvie cilvēki II — 511

II — 690

Modinājums I — 209

I — 575

Mola akordi II — 136

II — 673

Mošie cilvēki skat. Ikdienas cilvēki

Motīvs (Cik labi tam, kas pats ar cietu gribu...) II — 398

II — 683

Motīvs (Liesma, skaistā, spožā liesma...) II — 617
II — 695

Mums atkal spārnos jāceļas II — 30
II — 668

«Mūs abus zeme pievilka...» skat. Pirmā asara

Mūsu dzīve I — 27
I — 557

Mūsu mīlestība skat. Ne ziedoņa klēpī
Mūsu teātra klasiskais laikmets VI — 408

VI — 467

Mutes sprauslis II — 575

II + 693

«Mūzu aizmūžos
.. pareizi: «Mūža aizmūžos ...»

skat. Debess laulības

Mūžam jauns skat. «Var dzīve iet...»

Mūžam sveša I — 99

I — 12, 497, 560, 563

Mūžības harmonija skat. Harmonija
Mūžības krāsa II — 511

II — 690

Mūžības rotaļa II — 449

II — 687

Mūžības simboli II — 330

II
—

679
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Mūžīgā sievietība (cikls)
I — 561

Mūžīga sievietība (dzejolis) 1—72
I — 563; II — 690

«Mūžīgi ķēžu locekJi...» II — 215

II — 676

Mārchen skat. Pasaciņa

«Nāk atkal ziedonis pa pērnām pēdām...» II — 215
II — 676

Nāk nakts II — 376

II — 683

Nākošām audzēm II — 14
II — 668, 690

Nākošs laikmets skat. arī variantu «Glābējs» I — 344

I — 553, 554, 560, 582

Nākotnes dzejnieks 1—55
I — 10, 557

Nākotnes lapas puse II — 440
II — 687

Nākotnes mūza 1—53
I — 557

Nākotnes princis II — 17
II — 668

Nākotnes romāns V — 483

V — 549; VI — 476

Nākotnes sapnis 11 — 115

II — 668

Nākotnes sūtnis skat. Zukunftsbote
Naktī, dzijā nakti (cikls) II — 89

II — 665
Naktī, dzijā naktī (dzejolis) II — 91

II — 668

Naktij mati iz melnākā melnkoka mirdz

I — 563

Nakts un rīts II — 374

II — 683

Nakts vārtu sardze II — 240

II — 676

Namdari II — 94

II — 668
Nāru pirksti II — 138

II — 673
Nav dzīve Bēthovena sonāte I — 88

I — 563

Nav vērts skat. Ir vērts
Nāve daijumā II — 505

II — 690

Nāve ziedonī II — 351

II — 683
Nāve ziedu laikā II — 601

II — 693
Nāves deja I — 180

I — 568
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Nāves lakstīgalas I — 237
I — 575

Nāves poēzija II — 489
II — 687

Nāves sala II — 238
II — 645, 676

Nāvīgais zieds I — 314
I — 575

Ne mierā skat. Nemiera bērns
Ne ziedoņa klēpī I — 39

I — 557; VI — 474

Neaizmirstelīte II — 79
II — 668

Neaizmirstules skat. Asaru strautmalē
Neaizsniegts mērķis 111 — 309

I — 475; 111 — 10, 12, 18, 593, 594; IV — 648;
VI — 468, 474, 475

Neatraidāmais
1 — 560

Nebēda I — 145

I — 566, 568

Nebēdne meitene I—6B
I — 560, 563; V — 500; VI — 487

Nebūtībā 1 — 109

I — 563

Nedarbiņi I — 147
I — 568

Nedrošais tilts I — 150
I— 568

Negaisa laulība II — 53

II — 668

Negaisa vidū II — 177

ll— 673

Negaiss II — 58

II — 668

Neizdziedātā dziesma I — 227
I — 576

Neizteikts I — 97

I — 563

Nejēdzīgas asaras II —232
II — 676

«Nekas nav pārgājis, kas bijis...» II — 215

II — 676

Nelaimes gadījums I — 291

I — 576

Nelga II — 279

II — 679

Nelgu laime II — 38

II — 668

Nemanot I — 310
I — 576

Nemiera bērns I — 326

I — 576 ;

Nemiers 11 — 531

II — 690



519

Nemiers un miers 1 — 311

I — 576

Nemirstība II — 4GI

II — 687

Nenoplūkts ķekars II — 28
II — 668

Nepaklausīga vētra II — 233

II — 676

Nepateicīgais skat. Mutes sprauslis
Neprāta putās II — 37

II — 668

Nerātnais negaiss II — 356

II — 683

Neredzamais koris I — 331

I — 576

Nervu mūzika II — 291

II — 679

Nervukoks IL— 406

II — 683

Nestaigājami ceļi skat. Tu gāji turp
Nešķeltais Es I — 328

I - 576

Nešķirami II — 82

II — 668

Neticīgais Ii — 376

II — 683

Neviens skat. «Neviens tā nesasils ...»

«Neviens guvums nav bez zaudējuma...» II — 474

II — 687

«Neviens tā nesasils...» II — 474

II - 687

Neviens to nezinās II — 399

II
— 683

Nimfa jasmīnā II - 158

II — 673, 690

Nirvāna (Es neprasu, kas pagājībā...) I — 40

| _557; VI -474

Nirvāna (Ne meklēt, ne dzīties...) II — 305

No atzīšanas koka

V — 10, 536, 540, 541; VI — 481, 482
No atzīšanas koka. Biogrāfija, VII skat. Mirt jaunam
No atzīšanas koka. Biogrāfija, VIII skat. Grūtsirdīgais

cīrulītis ' ;y, ..' S/f
No atzīšanas koka. Dzīves atmiņas

V — 10. 12, 539, 540

\Ņo atzīšanas koka. Dzīves atmiņas, I skat. Saruna ar

sirdi
..r rff

>Np atzīšanas koka. Dzīves atmiņas, II skat. Veca balāde

No atzīšanas koka. Dzīves atmiņas, IV skat. Bārenīte

No dzejoļu uzmetumiem II — 612

No ilgiem, ilgiem maldu ceļiem skat. Maldu ceļi j
No Prometeja cilts I "~

I — 15, 568
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«No strauju jūtu plūstošas vielas...» II — 478

II — 687

No mūžības uz mūžību II — 554

II — 693

No vēstulēm Annai Brigaderei VI — 465

VI — 469

No vēstulēm Olgai un Marijai Zēfeldēm VI — 448
VI — 469

Noasa balodītis I — 273
I

— 576

Nogāztais eņģelis II — 452
II — 687

Nogurusi roze II — 67

II — 668, 690

Noklusēts vārds " II — 613
II — 695

Noli mc tangere I —- 319

I — 576

Nomaldījies ziedonis II — 371

II — 683

Norietošai zvaigznei II — 596

II
— 693

Norimis vējš II — 299

II — 679

Nosalis tauriņš I — 352

I — 582

Nosaluse lāsīte II — 370

II — 683, 690

Nosalušie putni II — 27

II — 668

Noslēpums I — 35

I — 557

Notikums «Vaidelotes» pirmuzvedumā VI — 445
Noveiktie skat. Kalnu avots

Novembra vētra II — 483

II — 687 ■-. _• /
, . /

'

Ofēlija I —114

I — 563

Ogle un dimants II — 229

II — 676

Opera vai teātris IV — 626

111 — 6; IV — 681

Orfeja sieva II — 480

Ū — 687

Organismu veidā II — 389

II — 683

Otra dzīve II — 309

II — 679

Otrā saule 11 — 374

II — 683

Otrais ziedonis II — 485

II — 687
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Ozoliņš, vectētiņš I — 249
I — 577

Pa idejas ceļu skat. Via Dolorosa
Pa negaisa joņiem I — 45

I — 558

Pa tumsu II — 41
II — 668

Pabērtas sēkliņas II 228
Pacelti spārni skat. Izplesti spārni

Padevīgais H — 583
II — 693

Pagātnes pagalmā I — 134
I — 568

Pakalpīgais ļļ — 488
II — 687

Pakrēsla tumsā I — 91
I — 563

Pamazām II 299
II — 680

Pāna dzīres II — 57
II — 668, 690

Pāna gulta II — 271
II — 680

Pāna mūžs II 359
II — 683

Papardes zieds I — 243
I — 577

Papīra kuģītis 1 — 212
1—577

«Par dzejnieku netiks neviens cits...» II — 475
II — 687

Par formu V — 488
V — 549

Par laulības celšanos un attīstību
V — 546; VI — 478

Par mūsu laika romānu
V — 507

Par rakstniecību Bulgārijā
V -549

Par sieviešu kustību Amerikā un dažās Eiropas valstīs
V — 546

Par vēlu (Kad sen tu cerēt pārstājis...) 1—372
I — 582

Par vēlu (Tikai, kad tu projām biji...} II — 392
II — 683, 690

Parādība I — 37

I — 552, 558
Paradīzes fragments skat. Vaska vanadziņš
Pārciests skaistums II — 507

II — 691

Pārdzīvots II — 497
II — 687



522

Pārgājis negaiss . H — 298
II — 680, 690

Pārlauzts gredzentiņš n
_

iri

II -673

Pārmērīgais II 565
II — 646, 693

Pārveidība (Uz noras, pie kājām pavasaram.,.) I — 250
I — 577

Pārveidība {Vai nāvei tiešām ir pār dzīvi vara...) II — 352
II — 683

Pasaciņa I 93
; | — 563; II — 646, 699; V -500
Pasaules maijs II 555

II — 693

Paskaidrojums
VI — 480

Paslēptā manta skat. Noslēpums
Pastarā tiesa I 64

1 —12, 552, 553, 558, 560; VI — 446
Patiesība J _ 431

I — 515, 560, 586

Patiesības augstā dziesma V — 100
V — 7, 8 (Patiesības dziesma), 538

Patvērums II — 78
II — 668

Paulam Saksim II 589
II — 693

Paveras debeši II — 357
II -683

Pazudis vārdiņš I 273
I — 577

Pazudis ziedonis skat. Ak, ziedonis!

Pēc manis II -* 261
II — 646, 676

v.
Pēc pērkona '""*

11—62
II — 668

Pēc tukstots gadiem II — 325
II — 680

Pēdējā mīla II -. 393

11 — 683

Pēdējais taurenītis I _ 196
I — 568

Pēdējs prieks II —, 459
II — 687

Pelēkais mākonis I — 374
I — 582

Pelēkais pērkons II — 359
II — 683

Penelopes auds 11— 94
II — 668

Pērkona dusmas II — 140

H-673
Pērkona pajūgs 11 — 231

II — 676
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Personība II — 316

II — 680

Pēteris Lielais

111 — 18; VI — 488
Pie dzīves vārtiem II — 513

II — 691

Pie dzīvības upes II — 413
II — 683

Pie pilniem galdiem II — 127
II — 673

Pie Tevis I—3B
I — 558

Pie vēstures ugunskura
V — 546; VI — 478

Piedot — iedot II — 584

II — 693

Pielijuši roze I — 278
I — 577

Pierādījums II — 489

II -687

Pietā H — 86

II — 669

Piezīmes pie Andreja Upīša raksta «Jansons un jaun-
laiku literatūra»

VI — 481

Pilnība 1 — 213

1-577
Pilsētas teātrī (M. Halhe «Bez dzimtenes») 111 — 566

111 — 602

Pilsētas teātris (K. M. Vēbers «Brīvais strēlnieks») 111 — 549
111 — 601

Pilsētas teātris (L. Fulds «Jaunības draugi») 111 — 550
111 — 601

Pilsētas Vācu teātri (T. Grillparcers «Zelta aunāda») 111 — 567
IR — 602

Piramīda II — 546
II — 691

Pirmā asara II — 383

II — 683

Pirmais Maijs II — 569

II — 693

Pirmais Nē 1 — 217

I - 577

Pirmais skūpsts I — 277

I — 577

Pirmais sniedziņā 11—99

II — 669; V — 516

Pirmās asaras I — 216

1-577

Pirmatnība 11 — 313

II — 680, 690

Pirms tūkstots gadiem skat. Priekš tūkstots gadiem
Plaisa II -305

II — 680
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Plašums 1—163
I — 565

Platā upe skat. Upe
Plaukstošs zars II — 432

II — 657

Plīvuru audums II — 42
II — 669

Pļāvēju dziesma II — 260

II — 676

Polāra ainava (Kopš projām 1u...) II — 170
II — 673

Polāra ainava (Salas dimantos mirdzoša...) II — 286

II — 645, 680

Polāra braucējs II — 408

II — 653

Politika un māksla II — 309

II — 680

Prasības skat. «Ko tu no citiem prasi?»
Pravieša sapnis skat. Praviešu parādība
Praviešu parādība I — 324

I — 577

Prelūdija I — 271

I — 577

Pret rītu 11 — 102

II — 669

Pretēji poli 11 — 391
II — 655

Pretstati un apvienojums II — 446

II — 657

Pretstati un vienība II — 545

II — 691

Priekš tūkstots gadiemi II — 85

II — 669, 690

Priekšjūtas (Ak, kas gan vairāk esmu e5...) 1—321
1-577

Priekšjūtas (Iz zemes galvu pabāzis) I — 137
1-565

Priekšpavasaris (Pilns nebēdnības aprīlis...) I — 189

I — 568; V — 552 (Priekšpavasars)
Priekšpavasaris skat. Nākotnes princis
Princese 1 — 148

1 — 565

Principiels jautājums teātra lietā IV — 623
IV — 681

Proletārisks pavasaris 1 — 251

1-577

Prologs atjaunotai «Dienas Lapai» I — 340

I — 552

Prologs «Fausta» Izrādei Nacionālā operā Gētes 100 gadu
atceres dienā II — 585

II — 694

Prologs Nacionālā teātra 3000. Izrādei skat. Prologs Na-
cionālā teātra 4000. izrādei

Prologs Nacionālā teātra 4000. Izrādei II — 593

11 -694
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Prologs «Pūt, vējiņi!» izrādei II — 591

II — 694

Prologs Raiņa 60 gadu jubilejā skat. Atskats uz Raiņa
60 gadiem

Prologs Rīgas Latviešu biedrības 25 gadu jubilejas die*

nai, sarakstīts 25. novembrī 1893. 111 — 501

111 — 593; VI — 314, 327, 328, 340, 346, 474

Pūcesspieģelis IV — 511

II — 655, 656, 657; 111 — 17; IV — 658, 659, 675,
683; VI — 486. 487

«Puķes it visur var salasīt...» II — 485

II — 657

Puķes sniegā II — 87

II — 669

Puķes un zvaigznes II — 209

II — 676
Puķu duets I — 445

I — 519, 555

Puķu mūmija II — 296

II — 680

Purpura āvē II — 272

II — 680

Pusnakts I — 161

I — 565

Pusnakts vējš I — 272

I — 577; II — 690

Putekļu lietutiņš II — 151

II — 675

Putns ar uguns spārniem II — 214

II — 676

Radības astotā diena 11 — 411

II — 653

Radību lokā II — 386

II — 653

Radniecība II — 243

li — 676

Radošais gars II — 29

II — 669, 691
Radošs asins II — 218

11-676

Ragana 111 - 245

I — 475, 554, 558, 559; II — 648, 652, 699; 111 — 9,

574, 579, 591—593, 603; IV — 649-653, 652; VI —

333, 353, 474, 475

Raganu brauciens II — 183

II — 673

Raganu nakts II — 121

I — 16, 20; II — 637, 643, 671—675, 690, 699, il.;
IV — 664; VI — 453, 454

Raganu rāsa II — 126

II — 673

Raganu rēvija II — 435

11 — 637
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Raganziedi II — 168

II — 673

Rainis
VI — 482

Raiņa pēdējā vasara VI — 379
VI — 466

Rainis un Aspazija dzīvē un mākslā
VI — 466, 488

Raksturs un fantāzija II — 484
II — 687

Rasa un vējš II — 385

II — 683

Raud rudens (iecerēta krāj. nosaukums)
II — 633, 665, 671—673, 677; VI — 483

Raud rudens (dzejolis) II — 76

II — 669

Raudoša debess I — 172

I — 568

Reālisti un ideālisti II — 476

II — 687

Rembranta gaismā II — 271
II — 680

Rembranta krāsas

II — 646

Remdenajiem I — 53

I — 556, 558; VI — 341

Rīdzeniekam II — 255
II — 676

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas 1899. g. vasa-

ras sapulces 111 — 551

111 — 601

Rīt un šodien II—, 131
II — 675

Rīta dziesma I — 270
I — 577

Rīta rasa II — 165

II — 673, 690

Rīta zvaniņš I — 208

I — 577

Rīts II — 35
II — 669

Rīts ir čakluma dēls II — 530

II — 691

•Rituma lokā 11 — 546

II — 691

Robespjērs
JI — 637, 639, 641, 655, 671, 698; 111 — 14; IV —

664; VI — 483

Rodopes kurpīte II — 594
* II — 694

Rolāna kundze
V — 546; VI — 475

Rotāja I - 158

I — 15, 565



527

Roze un ērkšķis II — 386
II — 683

Rožainais mākonis II — 19

II — 669

Rožaini meli II — 162

II — 673

Rožu gaismā II — 540
II — 691

Rožu sētmalīte II — 156
II — 673

Rūda un zelts 11 — 494

11 — 687

Rudens (Ko tā gaisma tik nespoža?...) I — 173

I — 566, 568

Rudens (Nu izspēlēta vasaras 10ma...) II — 470
II — 687

Rudens aina I — 103

I — 563

Rudens bakhanāls II — 190

II — 673

Rudens dziesma skat. Tu baltā jūra, vai dzirdi?

Rudens karnevāls II — 365

II — 683

Rudens krāsas II — 73

II — 669

Rudens laiks skat. Asteru laiks

Rudens lakstīgala VI — 29

II — 658; V — 14, 15; VI — 300, 304, 325, 346, 459,

460, 487

Rudens raganas II — 189

II — 673

Rudens vējā II — 384

II — 683

Rūdolfam Blaumanim I - 58

I — 10, 556, 558

Ruperts un ellesmašīna VI — 447

Ruperts un pēdējā sieva VI — 446

Rute skat. Boass un Rute

S. Korde un Marats skat. Marats un Šarlote Kordē
Sadauzīta laiva II — 275

ll— 680

Sadegt un spīdēt II — 421
II — 683

Saites 1 — 167

I — 568

Sakne un galotne II ~* 230

II — 676

Sala 11-276

11 - 680 ' ■
, ««.

Saldā misa 1 — 224

I — 577
Saldā smarža 11 — 506

II — 691
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Samirkusi bite II — 217

II — 676

Samīta roze II — 521

II — 691

Samsons un Dalila

111 — 15; IV — 653 (Simsons un Dalila), 671 (Sim-
sons un Dalila); VI — 488

Sāp sirds II — 498

II — 687

Sāpes (Grauds lūst, bet asnis ārā risinājās..,) II — 565

II — 694

Sāpes (No grauda asnis ārā risinājās...) II — 377

II — 683

Sāpes un prieks II — 460

II — 687

Sapfo dziesma skat. Sapfoa
Sapfoa II — 187

II — 646, 673, 699

Sapfoas dziesmas skat. Sapfoa
Sāpju klēpītis I — 170

I — 568

Sāpju māsas II — 565
II — 694

Sāpju maskerāde II — 300

II — 680

Sāpju mātes klēpī II — 543

II — 691

Sāpju mīla II — 482

II — 687

Sāpju romantika II — 327

II — 645, 680

Sāpju rotāja II — 303

II — 680

Sāpju tiesības II — 449

II — 687

Sapnis I — 72

I — 563

Sapnis karstā pusdienā II — 360

II — 683

Sapņotāji II — 185

II 4* 673

Sapņu brāli II — 557

II — 694

Sapņu brīvdienas II — 490

II — 688

Sapņu dieviete I — 323

1 — 577

Sapņu mežiņā I — 69

1 — 563

Sapņu tālumā I — 46

I — 558; VI — 339, 347, 348

Sarautās stīgas I — 46

I — 558; VI — 322

Sarkanā fata morgana 11 — 180

II — 673
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Sarkanā guntiņa un baltais bērziņš II — 257

II — 676

Sarkanā roze (Nav laime tverama...) II — 361

II — 683

Sarkanā roze (Sirsniņa, mana sirsniņa...) I — 289

I — 577

Sarkanās puķes I — 23

I — 8, 11, 12, 16, 22, 475, 551—555, 557—559, ik;
II — 690; IV — 646; VI — 273, 475

Sarkanota saule leca II — 519

I — 21; II — 691

Sarkans pumpurs II — 572

II — 694

Sarkans sniegs II — 173

II — 673

Sarkanu zibeņu laikā V — 154

V — 539

Saruna ar sirdi V — 178

V — 10, 539, 540

Sasaluse zeme II — 172

II — 673

Sašauts cīrulītis I — 170

I — 568

Sātan, atkāpies! II — 583

II — 694

Saucējs II — 247

II — 676

Saujiņa saules, riekšiņa zvaigžņu II — 287

II — 680

Saulains stūrītis (krājums) I—ll9

I — 14, 15, 17, 18, 124, 530, 541, 543, 545, 546, 548,

550, 564—572, 578, il.; II — 668, 690; V — 9, 10, 14,

503, 504, 519, 520, 551, 552, 554; VI
— 478, 479

Saulains stūrītis (dzejolis) I — 129

I — 568

Saule ar lietu II — 356

II — 683

Saule, mēness, zvaigznes II — 403

II — 683

Saule nāk II — 141

II — 673

Saule un mēness II — 88

. II — 659

Saule un sirds skat. Mūžības simboli
Saules atslēdziņa II — 205

II — 677

Saules dēls un mēness meita II — 65

II — 669

Saules kronis II — 567

II — 694

Saules meita I — 333

I _ g, 475, 477, 502, 535, 557, 584, 589; II — 650;

111 — 7, 589; IV — 648; VI — 284, 313, 314, 331—

334, 336, 346, 473, 474
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Saules meita kroņus pina II — 533

II — 690

Saules meitas 11—26
II — 669

Saules meitas brauciens II — 214

II — 677

Saules republika II — 339

II — 683

Saules un mēness padoms II — 192

II — 673

Saules un vēja meitiņas II — 237

II — 677

Saules valsts sabrukums II — 282

II — 680

Saules verdzene II — 67

II — 669

Saules vietiņa II — 493

II — 688

Saulgriezīte V — 61
I — 475; V — 5, 6, 537

Saulīt, saullt II — 522

I — 21; II — 691

Saulīt tecej tecēdama II — 527
II — 690

Saulīte I — 181

I — 568

Savu mīlu I — 274

1—577

Sēklu trauks (Ak, cik sēklu dvēsles traukā ...) II — 247

II — 677

Seklu trauks (Kur puķes vissaldāk smaržo...) II — 545

II — 691

Sena pasaciņa II — 399
II — 684, 690

Senču sapņi II — 426

II — 688

Sentence skat. Griba

Sfinksas mīkla II — 417

II — 684

Sidraba dziesmiņa I — 353

.1 — 583

Sidraba šķidrauts 111 — 405

I — 5, 475; II — 690; 111 — 12—14, 596—598, ik;
IV — 651, 653; VI — 353, 469, 477, 478

Sidraba trīsa skat. Ezers

Sietiņš sijā I — 240

1—577

Sieviešu izglītība un nervozitāte

V
— 546

Sieviete 11-434

II — 688
Sieviete kultūras vēsturē

V — 546; VI — 356

Sievietes dvēsele skat. Dvēsele
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Sievietes franču revolūcijā
V — 546; VI — 344, 478

Sievietes sirds II — 481

II — 688

Sievietes sirds nesīs pasaulē sociālo taisnību

V — 546

Sievietes smaidi II — 576

II — 694

Sievietes vecums II — 482

II — 688

Signāla uguņi II — 11

II — 669

Sīkā paaudze skat. «Mazi grēciņi...»
Simbols skat. Sāpju tiesības

Simtstūkstošu gadu II — 170
II — 673 (Simttūkstošu gadu)

Sirds II — 482
II

— 688

Sirds maizīte II — 375

11 — 684

Sirdslūzīte I — 190

I — 568

Sirdssāpju puķe I — 218

1—577
Skaistā dzīve II — 346

II — 684, 690

Skaista ir debess skat. Skaista dzīve

Skaistākā princese I — 101

I — 563

Skaisti ir dzīvot II — 508

II — 691

Skaists un liels ir cilvēka mūžs VI — 430

VI — 468

Skats brīnumu pasaulē ' V — 102

V — 6, 538; VI — 476

Skats senatnes sievietes jūtu dzīvē

V — 546

Skuķīša gudrības grāmata I — 153

I — 566

Skumjā brīdī īl — 523

•II — 691

Skumjais brālis vakars II — 515

II — 691

Skumjais princis un nelga
VI — 488

Slapja dakts II — 576

II — 694

«Slepenās Vecenes» pirmais izbraukums I — 347

I — 583 -
Slimais ziedonis II — 294

II — 680

Smagums I — 188

I — 568 <i;>»£ itfti •
Smaids M —493

II — 688 . -A - ■
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Smalkas antenas II — 345

II — 684

Smalkas stīdziņas II — 148
II — 673

Smilšu graudiņi II — 236
II — 677

Sofokla laikmets un darbi IV — 628
IV — 664, 681, 682; VI — 483

Sokrāts un bakhante V — 133

I — 535, 569; V — 539
Somu poēzija

I — 588

Soneta nākošām audzēm skat. Nākošām audzēm

Spāniešu romānu rakstnieki

V — 549

Spārītis — meitenītis I—3ll

I — 577

Spārni (Lai filozofs smejas...) II — 580

II — 694

Spārni (No pīlādžu ogām man kakla rota...) I — 158

I — 568

Spārni aug II — 209

II — 645, 677

Spārnoti sapņi II — 478

II — 688

Spārnots darbs

II — 695

Speķa mucas II — 213
II — 645, 677

Spēks 11 — 316
II — 680

Spēks, darbs, daiļums II — 529
II — 691

Spoku gājiens skat. Fin dc sietie

Sportistam II — 582
II — 694

Spožākais metāls II — 478

II — 688

Spoži sapņi
I

— 475, 541—543, 596; V — 8, 536, 539, 553

Staburaga meitiņa
VI — 488

Staigulis II -539

II — 691

Staipekņi II - 283

II — 680

Starp divām dzimtenēm

VI — 485

Starp lakstīgalu un bezdelīgu II — 168

II — 673, 690

Steigās I — 139

I — 568

Stiprākie II — 477

II — 688
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Stiprie II — 319

II — 680

Strādnieki II — 433

II — 688

Stratosfērā II — 460

II — 688

Straume II — 475

II — 688

Strazdiņš un lakstīgala I — 282

I — 577

Strīdīgie strazdi I — 287

I — 577

Studentu dziesma I — 340

I — 553, 583

Sudraba kaps II — 273

II — 680

Sudraba lieldienas II — 229

II — 677

Sudraba tīklis II — 155
II — 673

Sulamite

II — 638, 647, 649, 650, 698; 111 — 15, 18; IV — 653,
671, 672; VI — 484

Sūtnis 1 — 231

I — 577
Sv. Antonijs mākoņos II — 50

II — 669

Svecīte vējā 11—20

II — 669

Sveiciens «Strādnieku Avīzei» uz 10 gadu darbības pie-
miņu II — 577

II — 694
Svešniece I — 55

I — 558

Sapfos Lied skat. Sapfoa

Šalcošā straume
II — 695; VI — 489

Sās nakts vaiņagā II — 157

II — 673

Šaudīgais vējiņš skat. Ezers

Seherezādes pasakas II — 64

II — 669

Sī stunda ir manai II — 56

II — 669

Sillera jubileja I — 359

I — 583

Šķiras apzina II -— 612

II — 696

Šodien pašai man nav jāraud II — 150

II — 673

Stata samazināšana II — 479

II — 688

Surp, pagājība I — 51

I — 558
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«Tā asara, kas nenokrita...» skat. Rasa un vējš
Tā ■mīla bij II _ 456

II — 688

Tāda es esmu I — 148

I — 568

Tagadnes spēks skat. Pastarā tiesa

Tai laikā I — 378

I — 583

Taifūnā II — 197

II — 673

Taisnais soģis V — 110

V — 538

Tālas skanas I — 322
I — 577

Tālie brāli II — 524
II — 691

Tālreģe 11 — 118

II — 669

Tanheizera brīnums II — 317

II — 680

Tanī laikā skat. Smalkās stīdziņas

Tapšanas sāpes II — 390

II — 684

Tapšanas spēks II — 344

II — 684

Tārps un āboliņš I — 292

I — 578

Tas bij tik sen

II — 634

Tas bij ziedonī II — 573

II — 694

Tas laiciņš I — 133

I — 568

Tas vārds 11—116

II — 669, 690

Tautai / 11 — 525

II - 691 ■
'

Tautas progress 11—571

II — 694

Tava mīlestība 1—79

I - 552, 563

Tavās rokās II — 159
II -674, 690

Tavu lūpu bites II — 174
II — 674

Te sākta, te arī nobeigtai II — 98
II — 669

Teātris vai opera

VI — 483

«Telpa vēl radīta nebij...» skat. Dvēseļu ceļojums
Terra nova I — 226

I — 578
tev II -457

II — 688
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Tev jāizšķir! II _ 27

U—669

«Tev nepietiek, ka mīla sien...» II — 481
II — 688

Tevi gaidot II — 169

II — 674

Tie lepnie, tie brīvie II — 320
II — 680

Tie varenie II — 575
II — 694

Tie viņu slāpēja skat. Mana sirds
Tik sapnī II _ 86

II — 669

Tik sen I _ 102
I — 563

Tik skumjas, skumjas II — 25

II — 669

Tik šodien skat. Sirds

«Tik tā labuma...» II — 474
II — 688

Tik vien II — 347

II -684

Tik vien! II — 17

II — 670

Tik vienu! skat. Vienu pašu
Tikumības jautājums lugā «Zaudētas tiesības» 111 — 539

111 — 600; V — 6; VI — 358, 474
Tintes piliens II — 415

II — 684, 690

Tīrā skaņa I — 29
I -558

Tīrs daiļums II — 229

II — 677

Toreiz II — 294

II — 680

Torņa cēlējs IV — 185

II — 646, 647, 650, 652; 111 — 16 (Torņa cēlājs) —

18; IV — 654, 674, 675, ik; VI — 484

Traģiskā dvēsele II — 23

II -670

Trauslais vārds 11-455
II — 688

Trejkrāsaina saule II — 199

I — 20; II — 671, 674—676, 682, 690, ik; VI —

, 483, 484

Trijlapina II — 438

II — 688
Trimdā II — 427

II — 688
Trīs ābeles II — 515

II — 691 - . . .

Trīs dzīves 11—566
II

— 694

Trīs mācības I — 83-
I — 563
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Trīs piemēri skat. Trīs mācības

Tu, baltā jūra, vai dzirdi? II — 91
II — 670, 690

Tu gāji turp II — 22
II — 670

Tu, lielā jūra! II — 195

II — 674

Tu mani līdzi rauj ar stipru roku skat. Mūžam sveša

Tu mani līdzi velc ar stipru roku skat. Mūžam sveša

«Tu — mēness, es — vilnis...» skat. Radību lokā
Tu nāc kā ziedons II — 172

II — 674

«Tu tumšā nakts...» II — 474
II — 689

Tualetes noslēpums II — 571
II — 694

Tūdaliņ, tagadiņ VI — 419

VI — 465

Tuksnesī I — 169
I — 568

Tūkstots nāves II — 197

II — 674

Tūlas karalis

VI — 296

Tūlīt! II — 54
II — 670

Odenīte I — 177

I — 568

Odens lilija II _ 43

II — 670, 690

Uguns burvība I — 329

1 I — 578

Uguns un nakts
111 — 9

«Un dabas ritums netop gauss...» skat. Dabas ritums

Un laime bija tik tuva VI —

VI -

Untumaina mīla H — 161

II — 674

Untums un grācija skat. Untumaina mīla

Upe II -259

II — 677

Uz brīvības ziedokļa ll— 562

II — 694, 700

Uz citas zvaigznes (Kā mirons atmostas uz jaunu
dzīvi...) II — 497
II — 689

Uz citas zvaigznes (Kad cauri būsim visām veidu vi-

jām...) II — 394

II — 682, 684

Uz jasmīnu spilveniem II — 178

II — 674

Uz vēju krastiem II — 306

II — 684
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Uz zeltainas noras skat. Pārveidība

Uzplaukusi puķe II — 538

II — 691

Vācu jaunlaiku lielākais klasiķis IV — 641

IV — 682

«Vai daudzos veidos mēs jau sastapāmies?» skat. Daudz-

veidībā

Vai liela lieta I — 176

I — 568

«Vai tev ar ilgām nepietiek...» II — 481

II — 689

Vai vēl tāpat II — 95

II — 670

Vai, zeme! II — 74

II — 670, 690

Vaidelote 111 — 105

1 — 9, 12, 475, 519, 522, 536, 557, 584, 592, 594; II —

520, 656, 692; 111 — 7—lo, 579, 586—588; IV — 648,

653, 661, 662, 683; VI — 273, 284, 296, 314, 317, 321,
323, 328, 330, 333, 336, 339, 340, 343, 345, 346, 360,

410, 414, 415, 422, 423, 436, 445, 473, 474, 485

«Vaidelote» staru stīgojumā IV — 661

IV — 683

Vainīgās kājiņas I — 295

I — 578

Vaiņagotie II — 129

II — 674

Vaiņags II — 484

«Vairāk kā tēvs savu dēlu...» II — 473

II — 689

Vairs nepeld II — 75

II — 670

Vairs zvaigznes nespīd tā! skat. Ilgu zeme

Vakara daiļums I — 265

I — 578; II — 690
Vakara miers II — 537

II — 691
Vakara sarkanā laivā II — 21

II — 670

Vakara zvaigzne II — 512
II -691

Vakardiena
II — 645

Vakardieņi 11 — 257

II — 677

Vakardieves dārzos II — 171

II — 674

Valgais vakars II — 379

II — 684

Valoda 1—57

I — 559

Vajās diezgan II — 309

II — 680
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Vājība skat. Ar sniega baltiem spārniem
Vanitas 1 — 372

I — 588

«Var dzīve iet...» II — 473

II — 689

Varbūt ziedonis I — 175

I — 568

Vārds II — 414

II — 684

Varoņu piemiņai II — 439

Vārpu vaiņags skat. Kaisītās rozes

Vasara (Savandīti, izsvaidīti mākoņi...) II — 467

II — 689
Vasara (Vasara, vasara...) II — 469

II — 689

Vasaras auklējums skat. Ziedoņa auklējums ,
Vasaras darbs II — 483

II — 689

Vasaras vakars (Nāc, vakars, nāc!...) II — 242

II — 677

Vasaras vakars (Tad tuvs top tāls...) 11— 62

II — 670

Vasaras vakars (Vējš pabeidzis klejot — svin ...) II — 357

II — 684

Vaska pils II — 206

II — 677

Vaska vanadzinš II — 34

II — 670

Veca balāde V — 182

V — 10, 539, 540

Veca dziesma i II — 480

II — 689

Vecā pasaule II — 14

II — 670, 690

Vecais: trimdenieks II — 615

II — 696

> Vecie II — 477

II — 659

Vecie un jaunie laiki II — 584

II —
694

Vectēvs I — 207

1 — 578

Veidojošs gars. Jaungada vēlējums II —
685

Vēja braucēji I — 164

I — 569

Vēja dieve I 255
"•"■0 I — 578

Vēja grābslis skat. «Dažs velti tukšus salmus kul • •
>

Vēja rozītes 1 — 269

I -578

Vēja zirdziņš II — 135

U -674

:» Vēju- menuets II — 366

II — 684
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Vēl II — 36

II — 670
Vēl saulīte II — 73

II — 670
Vēl viena lakstīgala II — 190

II — 674

Vēlie uguņi II — 544

II — 691

Velna aicinājums I — 220

I — 578

Velna nauda IV — 439
II — 658; 111 — 17; IV — 660, 678; VI — 285,

485, 487

«Velna nauda» IV — 660

IV — 683

Velns skat. Velna aicinājums

Vēlreiz II — 125

II — 674

Vēlreiz par «Saulaino stūrīti» I — 124
Vēlreiz vārds Aspazijai

VI — 485

Velta skat. Neaizsniegts mērķis

Veltījums 11 — 457

II — 689

Vēju āboli II — 303

II — 680

Vēju māte I — 257

I — 578

Veļu mēnesī (Šķiet, visa pasaule it kā skumtu...) II — 372

II — 684

Vēju mēnesī skat. Aizmirstība

Veļu puķīte I—l7o

I — 569

Venera II — 457

II — 689

Verdzene I — 168

I — 569

Vētrā un vaļā I — 315

I — 578
Vētrainas dienas II — 431

II — 689

Vētras laikmetā II — 12

II — 670

Vētras mājvieta II — 194

II — 674

Vētras sapnis II — 569

II — 694

Vētras un dzinās
II — 645

Vētras un dziņu laikmetā skat. Augšāmcelšanās
Vētru trubadūrs II — 343

II — 684
Via Dolorosa V — 144

V — 8, 539; VI — 478



540

«Viegli ir būt pieticīgam...» II — 615

II — 696

Viegls sārtums II — 152
II — 674

Viena I — 321

I — 575

Viena balss I — 273

I — 575

Viena odziņa II — 84
II — 670

Viena stunda II — 165
II — 674

Viena vakara stunda VI — 24

V — 14, 16; VI — 460

Vienāds elements I — 52

I — 559

Vienāds uzdevums skat. Vienāds elements
Vienīgā sposme II — 450

II — 659

Vienīgais cejš II — 315

II — 680

Vienīgais spožums II — 557

II — 646, 694

Viens II — 92

II — 670

Viens acumirklis I — 236

I — 575, 690

Viens mākonis skat. Viens mākons
Viens mākons II — 559

II — 646, 694
Viens piliens II — 95

II — 670

Viens un tauta II — 409
I — 22; II — 654

Viens vienīgs vārds II — 248

II — 677

Vientulības krāsa II — 313

II — 650

Vientuļa meldija I — 343

I — 553 (Vientuļa meldiņa)
Vienu pašu II — 27

II — 670 (Vienu pašūt)

Viešņa I - 146

I — 569
Vilnīša stāsts I — 177

I — 559

Vīnogu spaidi II — 193

II — 674

Viņa skat. Viņš un viņa

Viņš skat. Viņš un viņa
Viņš nāks! - 1 — 337

I — 553 (Viņš nāk); VI — 307, 473

Viņš un viņa I — 296

I — 573, 578
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Virpu|u bakhante II — 285

II — 680

Virs zemes miers II — 436

II — 689

Visaugstākol I — 47

.1—559

Vismāte saule I — 254

I — 578

Viss plūst 11 — 111

II — 670

Visskaistākais skat. Viens acumirklis

Visu cauru garu nakti II — 179

II — 674

Visu reibumu un steigsml II — 175

II — 674

Visuvaldnieks II — 54

II — 670, 690

Vītols meža I — 95

I — 563

Zalša līgava IV — 263

II — 656; 111 — 16, 17; IV — 655, 656, 658-660,

676, 678, 682, ik; VI — 437, 484, 485

Zaļais maijs II — 558

II — 645, 694

Zārks

I — 523

Zaudētas tiesības 111 — 189

I — 475; 111 — 7, 10—12, 539, 540, 545, 588—591,
593, 594; IV — 648; V — 6, 185, 532; VI — 318,

321—323, 331, 333, 336, 347, 354, 355, 358, 473—475

Zelta cilvēks 11—583
II — 594

Zelta laikmetā II — 218

II — 677

Zelta laiva II — 541

II — 690

Zelta mākonīts II — 295

11 — 687

Zelta mākoņi
II — 660, 698; V — 13, 540, II; VI — 247, 264, 485

Zelta oranža II — 490

II
- 689

Zelta rasa (Mēs neesam ne sākums un ne beigums,..) II — 604

II — 694

Zelta rasa (Nu ir, nu ir atnākusi...) II — 152

II — 674

Zelta sapnītt I — 138

I — 569

Zelta saule II — 358

II — 684

Zelta saule un sudraba vējš II — 220

II — 677
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Zelta stunda 1 — 186

I — 569

Zelta vāverīte ll— 356
II — 684

Zelta zīmogs II — 465

II — 689

Zeltcepurītis I — 247

I — 578

Zeltīte 111 — 371
I

— 514, 516, 563, 594; 111 — 12, 18, 276, 595, 602;
. V — 544; VI — 285, 289, 477, 480

Zem cita debess loka II — 112
II — 670

Zem Platona zvaigznes II — 443
II — 689

Zem rudens zvaigznes skat. Zem vakara zvaigznes
Zem saules rieta II — 103

II — 670

Zem vakara debess

II — 695

Zem vakara zvaigznes II — 501

I — 20, 21; II — 689—691, 695, IL; VI — 489

Zemenīte, vecenīte II — 560

II — 694

Zemes māte (Ko, ziedon, ar tevi lai iesāku,..) II — 349

II — 684

Zemes mate (Zemes mātes tumšās acis...) I — 110

I — 563

Zemes mātes meita (krājumā «Asteru laikā») II — 293

II — 681

Zemes mātes meita (krājumā «Dvēseles ceļojums») II — 418

II — 684

Zemes mātes meitas II — 607

II — 694 . ■ ]
Zemes mīlestība II — 62

II — 670; VI — 347

Zemes poēzija II — 535

II — 691

Zemes sirds 11. — 404

II — 684

Zemes ,vīns II — 128
"

II — 674

Zemgales laukos 11 — 520

MI II -691

Zīdtauriņš I — 233

;ļ \—A 578

Ziedon, tu mīlas tēvs II — 466

vi II JĻ 689

Ziedonī (Aukstām zvaigznēm seko silta saule...)
skat. Lieldienas

Ziedonī (Ikkatra mana jūta...) 1—36

• • 1 -4 559

Ziedonis mostas II H 139

U — 674
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Ziedons un es (Man nevajag karstā dienvida...) II — 559
II — 694

Ziedons un es (Tā saidi skumja dziesmiņa skan...) II — 220
II —677

Ziedoņa amnestija
II — 645

Ziedoņa atmoda II — 33

II — 670

Ziedoņa auklējums II — 40

II — 670

Ziedoņa balvas II — 348
11—684

Ziedoņa bērni I — 144
I — 566, 569

Ziedoņa cīņa I — 376

I — 583

Ziedoņa dvēsele I — 137
I — 569

Ziedoņa feja II — 138

II — 674

Ziedoņa gaita I — 379
I — 583

Ziedoņa maģija II — 226
II — 645, 677

Ziedoņa milži II — 137

II — 674

Ziedoņa naktis I — 183

I — 569 (Ziedoņa nakts)
Ziedoņa negaiss I — 300

I — 578

Ziedoņa,pali II — 4G5

II — 689

Ziedoņa priekšpulki I — 191

I — 569

Ziedoņa priekštecis skat. Rožainais mākonis

Ziedoņa rīts 1—67

I — 563; II — 646, 699

Ziedoņa solījums I — 185

1—559

Ziedoņa steigas II — 216

II — 645, 677
Ziedoņa ūdeņi II — 432

II — 689

Ziedoņa uguns skat. Lēkājoša guntiņa
Ziedoņvētra II — 114

II — 670

Ziedoša debess II — 137

II — 674

Ziedu klēpis (krājums) I — 197

I — 14, 18, 21, 530, 546, 548, 550, 565, 566, 569, 570,

573—578, 595, ik; II — 690; V — 10, 14, 499, 520,

522, 529, 531, 554, 555; VI — 479

Ziedu klēpis (dzejolis) I — 203

I — 578

Ziemā skat. Biji
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Ziemā, kad vairs puķu nava II — 296

II — 681

Ziema maija vaiņagā II — 560

II — 695

Ziemai gals I — 377

I — 583

Ziemas pasaciņas I — 259

Ziemas valdība II — 203

II — 677

Ziemeļa ilgas II — 605

II — 695 (Ziemeļu ilgas)
Ziemeļnieka piemiņai II — 612

II — 696

Ziemeļu naktis I — 79

• I — 563

Zild debess

II — 638, 644, 646, 647, 649, 650, 660, 698; IV —

653; V — 13, 540, 541, ik; VI — 247, 484

Zila debess. Autobiogrāfija skat. Zila debess

Zilā debess skat. Zila debess

Zila debess zelta mākoņos V — 201

V — 5, 10, 13, 14, 536, 540, 541, 544; VI — 462; Bal-

tas puķes: V — 540; Bernu prieks: V — 540; Brūnā

grācija: V — 540; Gaiļa deja: V — 540; Gugiņa:
V — 540; Lielas lietas: V — 540, 541; Likteņa lomā:

V — 540 (Likteņa lokā), 553; Paradīzes putniņš: V —

540; Pirmās sāpes: V — 540, 553; Sīkās brūces. Lieli

grēki: V — 544; Šūpoles un viņu sekas: V — 540;
Trakais brauciens: V — 540; Vienīgais draugs: V —

540

Zilā jūnija nakts II — 260

II — 677

Zilā maģija II — 177

II — 674

Zilā puķe (Tā zilā ilgu puķe...) I — 223

I — 530, 578;
Zilā puķe (Ziedoņa ūdeņu putošie viļņi...) 1 — 118

I — 564, 593

Zila ziedoņa straume II — 614

II — 696

Zilais avots H — 369

II — 684

Zīļu vainadziņš < II — 480

Zinātnes I — 307

I — 578

Ziņkārības šalkas II — 81

'JI — 670

Zūdermaņa «Dzimtene» un Poruks \ll — 444

Zvaigznei Zvaigznei II — 379

II — 684

Zvaigznes, saule, mēness II — 568

11 — 695

Zvaigžņu māja II — 597

Zvaigžņu mīla II — 410

II — 684



Zvaigžņu sējējs II — 576

II — 695

Zvaigžņu svētcejotājs
II — 695; VI — 488

Zvejniece II — 274

II — 681

Zaubermeise skat. Mēness starus stīgo
Zukunftsbote (Nākotnes sūtnis)

II
— 646, 699

Žēlabās mirusi dvēsele I — 257

I — 578

Zorž Sand — ar citu vārdu VI — 447

Zorža Sanda (Zorž Sand)
I — 510, 512; V — 546; VI — 342, 477

Žurkas I — 31
I — 559

Zukovskis

VI
—

477

Talrids Rullis
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kopotos rakstos ievietoto personu

rādītājs

Adamovičs Fricis (1863—1933), literāts un skolotājs — I — 498,

515, 592

Aizups Kārlis (1855—?), cara armijas virsnieks, narodovojcs — V —

513 554- VI 417

Akmentiņa Dace (1858—1936), aktrise — I — 557; II — 578, 692;
111 — 580, 588, 590, 591, ik; IV — 662; VI — 309, 331, 337, 346,

401, 402, 404, 408—411, 413, 414, 419, 433, 439, 457, 470, 474, 485

Akurāters Jānis (1876—1937), rakstnieks — II — 694; 111 — 576;
V — 506, 519, 520, 550
Viesturs — II — 694

Aleksandrs Lielais skat. Maķedonijas Aleksandrs
Alfrēds skat. Rubenis Alfrēds

Alksnis Ādams (1864—1897), gleznotājs — I — 480, 590

Alunāns Ādolfs (1848—1912), aktieris, režisors — I — 494; 111 —

552, 554; IV — 661; VI — 282, 306, 308, 309, 392, 399, 401, 408,

411, 412, 418, 419, 429, 438, 473

Kas tie tādi, kas dziedāja — 111 — 552; VI — 411, 438

Labie cilvēki — I — 494; 111 — 552

Lielpils pagasta vecākie — 111 — 552

Līksmības avoti — VI — 308

Senči — VI — 418

Tūdaliņ, tagadiņ! — VI — 309

Visi mani radi raud — 111 — 552; VI — 306

Alunāns Indriķis (Heinrihs; 1835—1904), grāmatizdevējs Jelgavā —

VI — 252, 254, 255, 268, 307

Alunāns Juris (1832—1864), dzejnieks, valodnieks — I — 465, 467;
V« 397

Alunāns Nikolajs (1859—1919), komponists — VI — 421

Amtmanis Briedītis Alfrēds (1885—1966), aktieris, režisors — IV —

617, 618, 620-622

Anakreons (Anakreonts; ap 570—478 p. m. ē.), sengrieķu dzejnieks —

IV — 632

Anaksagors (ap 500—428 p. m. ē.), sengrieķu filozofs — IV — 633,

665, 670; V — 122

Andrejanovs Viktors fon (1857—1895), baltvācu dzejnieks — I —

519; VI — 314, 329—335, 344, 414, 465

Gleznas no Latvijas (Bilder aus Lettland) — VI — 333

Latviešu mīti un tautasdziesmas (Die Lettische Myten und \olks-

lieder) — VI — 334, 463
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Mana pasaule (Meine Welt) — VI — 332, 465

Pastartiesa (Weltgericht) — VI — 333, 334, 465

Sātans — VI — 334

Andrejevs Leonīds (1871—1919), krievu rakstnieks — I — 544, 597

Stāsts par septiņiem pakārtiem — I — 597

Anna (Boleina; 1507—1536), Anglijas karaliene — 111 — 558

Ansbergs Jānis (1866—1937), advokāts, žurnālists — I — 499, 519,
592

Antonijs (13.—14. gs.), kristiešu mūks — II — 50, 669

Apsesdēls (1880—1932), dzejnieks — V — 522

Apsīšu Jēkabs (1858—1929), rakstnieks — VI — 388

Ariosto Ludoviko (1474—1533), itāju dzejnieks — 111 — 558, 601

Trakojošais (Saniknotais) Rolands — 111 — 558, 601

Aristofans (ap 445—385 p. m. ē.), sengrieķu dramaturgs — V — 486

Putni — V — 486

Sievu valsts — V — 486

Aristotelis (384—322 p. m. ē.), sengrieķu filozofs, zinātnieks — II —

633; IV — 613; V — 457, 519

Arnima Betina (Elizabete; 1785—1859), Gētes draudzene, literāte —

111 559. v 456

Arnis (1888—1957), dzejnieks — IV — 677

Ko līdz tev jautri draugi — IV — 677

Arnts Morics (1769—1860), vācu publicists, dzejnieks — I — 465

Aronu Matīss (1858—1939), žurnālists, bibliogrāfs — I — 500, 531;
V — 11, 515, 516, 528, 550, 554; VI — 318, 395, 422, 479

Mūsu tautas dziesmas. Pa tēvijas kalniem un lejām lasītas un

vaiņagā vītas — VI — 318

Arrians Flāvijs (ap 95—180), grieķu rakstnieks —
VI

— 463

Asars Hermanis (1882—1942), žurnālists — I — 519, 594; 111 —

579, 580, 603; V — 506

Asars Jānis (1877—1908), literatūrkritiķis — 1 — 510, 514—516. 519,
520, 560, 593; II — 670; 111 — 596; V — 506, 553; VI — 404-

-408, 415, 427, 467, 477

Aspazija (ap 470—? p. m. ē.), Atēnu sabiedriskā darbiniece, Pcrikla

sieva — IV — 664—666; VI — 284, 356

Auseklis (1850—1879), dzejnieks — I — 465—467; VI — 392, 395,
397, 409

Bahs Johanns Sebastiāns (1685—1870), vācu komponists — 111 —

218

Bairons Džordžs Noels Gordons (1788—1824), angļu dzejnieks —

I — 7, 472, 562; II — 557; 111 — 590; V — 456; VI — 254, 280,
287, 329, 343

Kains — VI — 254, 287

Bakuņins Mihails (1814—1876), krievu revolucionārs anarhists —

VI — 283

Balmonts Konstantīns (1867—1942), krievu dzejnieks — I — 587
Balodis Antons skat. Krauja Antons

Balodis Kārlis (1864—1931), tautsaimnieks, literāts, DL līdzstrād-

nieks — I — 498, 512, 514; 111 — 593; V — 554; VI — 406, 426,

427, 437, 468

Baltābola Paula (1891— 1978), aktrise — IV — 622

Banga Tija (1882—1957), aktrise — I — 524, 594; 111 — 574, 580,
603; IV — 645
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Bangaitis skat. Iniņbergs Jēkabs

Bārda Fricis (1880—1919), dzejnieks — I — 570; V — 10, 529, 555

Barons Krišjānis (1835—1923), publicists, dzejnieks, folklorists —

I — 465, 467, 519; VI — 395

Baškirceva Marija (1861—1884), krievu gleznotāja — I — 486, 590;
II — 626, 697; V — 547; VI — 357, 358

Tagebuch der Maria Baschkirtseff (Dienasgrāmata) — I — 590,
697; VI — 357

Baumanis Arturs (1866—1904), gleznotājs — 111 — 588

Baumanis Kārlis (1835—1905), komponists, literāts — VI — 317

Dievs, svētī Latviju! — VI — 317

Bēbelis Augusts (1840—1913), starptautiskās strādnieku kustības dar-

binieks Vācijā — VI — 305, 357, 358, 420, 421, 461

Sieviete — VI — 357, 358, 421, 461

Beklins Arnolds (1827—1901), šveiciešu gleznotājs — II — 187,
671; V — 7, 146, 530, 555; VI — 408, 467

Nāves sala (Miroņu sala) — II — 187, 671; VI — 467

Pils pie jūras (Schloss am Meere) — V — 530, 555

Svētlaimīgo birze — V — 146

Bekers Viktors (1858—?), DL līdzstrādnieks, advokāts — I — 490

Belamijs Edvards (1850—1898), amerikāņu rakstnieks — V — 485

Belše Vilhelms (1861—1939), vācu rakstnieks, filozofs — I — 524

Mīlas dzīve — I — 524

Bejinskis Visarions (1811—1848), krievu publicists, kritiķis — VI —

325

Bergmanis Fricis (1860—1898), žurnālists — VI — 308, 417

Bergs Arveds (1875—1942), publicists — V — 508; VI — 322

Bergs Kristaps (1843—1907), rūpnieks, sabiedrisks darbinieks — I —

500; VI — 336, 401, 433

Bergs Teodors, K. Berga radinieks — 111 — 586, 589; IV — 661,
683

Bermonts Pāvels (1881—?), krievu kontrrevolucionārās armijas ko-

mandieris 1919. g. — IV — 626, 682; V
— 535

Bernāra Zāra (Sāra; 1844—1923), franču aktrise — VI — 411

Bērziņš Ludis (1870—1965), literāts, folklorists — I — 468, 494, 495,

515, 592

Bērziņš Pēteris (1848—1927), literāts, grāmatizdevējs — VI — 318

Bērziņš Rūdolfs (1881— 1949), aktieris, operdziedonis — IV — 619,
645

Bēthovens Ludvigs van (1770—1827), vācu komponists — I — 88,
534, 563; 111 — 218; VI — 317, 353, 403

Fidelio —
I

— 534; VI — 403

Betina skat. Arnima
Biezbārdis Kaspars (1806—1886), sabiedrisks darbinieks, filozofs —

I
— 466; VI — 397

Bihners Georgs (1813—1837), vācu rakstnieks — I — 596, ik;
Uriels Akosta — I — 536, 596

Bihners Ludvigs (1824—1899), vācu dabaszinātnieks, filozofs — V —

507, 553;

Spēks un viela — V — 553

Bīlšovskis Alberts, vācu literatūrvēsturnieks — VI — 343

Gēte — viņa dzīve un viņa darbi (Goethe, sein Leben und seine

Werke) — VI — 343
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Birģele Paegle Alma skat. Paegle Alma
Birha-Pfcifere Šarlote (1800—1868), vācu rakstniece — VI — 414,

468

Birkerts Antons (1876—1971), literatūras kritiķis, rakstnieks — li-

ii.; 111 — 602; V — 518, 549, 554; VI — 454, 462, 469, 482, 488

J. Rainis Pleskavas trimdā — V — 549

Nolādējums — V — 518, 554

Birkerts Pēteris (1881—1956), literāts, folklorists — V — 14; VI —

462, 488

Mīlas filozofija Aspazijas lirikā — VI — 488

Bīrons Ernests Johans (1690—1772), Kurzemes hercogs — V — 405,

425, 427

Birzmanis Ernests (1860—1900), farmaceits, sabiedrisks darbinieks —

1 — 500, 592; IV — 661, 682; VI — 318, 322, 323, 328, 336, 341,

346, 358, 359, 401, 437

Birznieks Upītis Ernests (1871—1960), rakstnieks, grāmatizdevējs —

I — 125, 531, 541, 564, 569, 588, 595, 596; V — 504, 505, 522

No rīta — I — 550

Birznieku Latiņa (1864 —1951), dzejniece — I — 504

Bisenieks (Bisnieks) Pēteris (1853—1911), izdevējs, sabiedrisks dar-

binieks —
I

— 542, 597; 111 — 590, 594; V — 537; VI — 391,

417, 419—421, 425, 474, 475

Bismarks Oto (1815—1898), Vācijas valstsvīrs — V — 409, 411, 412

Bjernsons Bjernsterne (1832 —1910), norvēģu rakstnieks — 111 —

559; VI — 342

Blaumanis Rūdolfs (1863—1908), rakstnieks — I — 10, 58, 348, 351,
499, 502, 504, 506, 512, 514, 556, 558, 583, 591, 593, 594; II —

593, 651, 694; 111 — 554, 596; IV — 661; V
— 15, 422; VI —

329—331, 333, 335, 337, 338, 341, 359, 388, 390, 400—403, 405,

410, 414, 418, 421, 427, 433, 443, 446, 467, 474

Andriksons — V — 422

Indrāni — II — 694; VI — 443;
Nauda — I — 348

Nāves sala resp. Bēklina «Miroņu salu» uzlūkojot — VI — 404,
467

Pazudušais dēls — II — 694; VI — 337, 402, 410, 433
Purva bridējs — 111 — 555

Skroderdienas Silmačos — I — 594

Stāsts par cūku, kura runājusi — I — 583

Zagli — VI — 401, 402, 467

Blūmentāls Oskars (1852—1917), vācu dramaturgs — V — 421

Brahfogels Alberts (1824—1878), vācu rakstnieks — 111 — 600;
VI — 414

Narciss — 111 — 545, 600; VI — 306, 414

Bramberga Elvīra (1902—1979), aktrise — IV — 679

Brandess Georgs (1842—1927), dāņu literatūrzinātnieks — I — 571;
VI — 325

Brencēns Eduards (1885—1929), gleznotājs, grafiķis — V — 540, fl.
Brencis skat. Priedīte Boriss

Brigadere Anna (Brigaderiete; 1861—1933), rakstniece — I — 533;
II — 584, 601, 692, 694, 698; V — 14, 533; VI — 433—436, 440,
455, 469, 470, 480
Ausma — II

— 640, 698

Karaliene Jāna — VI — 433



550

Lolitas brīnumputns — II — 694

Maija un Paija — II — 694

Sprīdītis — II — 692, 694

Precības — VI — 435

Vecā Karlīne — VI — 435

Brigadere Maija (1857—1940), aktrise, dziedātāja — II — 597, 692;
VI — 328, 401, 404, 409, 414, 432—435, 437, 439

Brigaders Jānis (1856—1936), aktieris, gramatizdevējs — VI — 401,

409, 432—435, 439

Brīls X., vācu rakstnieks — V — 546

Venēcijas asinsnakts jeb Galeru vergs Marino Marinelli — V —

328, 546

Brīvnieks Kārlis (1854—1934), aktieris, rakstnieks — I — 516, 579;
II — 590; 111 — 594; VI — 359, 428—430

Brīvzemnieks (Treilands) Fricis (1846—1907), dzejnieks, folklorists —

I — 465, 467, 495, 544, 592, 594; VI — 339, 359, 395

Bruno Džordano (1548—1600), itāliešu dzejnieks, filozofs — V — 460

Bruņinieks Mārtiņš (1866—1950), literāts, folklorists — I — 494

Būdnieks skat. Freimanis Dāvids

Bulvers Litons Eduards (1803—1973), angļu rakstnieks — VI — 477

Pastarā diena Pompejos (Pompeju pēdējā diena) — VI — 477

Bundža Dāvids (1873—1901), revolucionārās kustības dalībnieks —

V — 15; VI — 300, 301

Buševics Jānis (arī Žanis; pseid. Skabarga; 1875—1941), sociāldemo-

krātijas darbinieks — I — 526, 529, 595

Bušs Vilhelms (1832—1908), vācu rakstnieks — VI — 465

Makss un Morics — VI — 465

Butuls Ādams (1860—1938) — I — 519; VI — 326, 426

Cērpiņš (arī C), Aspazijas kaimiņš pie Daukšām — VI — 283, 284

Cēzars Gajs Jūlijs (ap 102—44 p. m. ē.), Senās Romas karavadonis —

II — 625; VI — 251, 343, 462

Cicerons Marks Tullijs (106—43 p. m. ē.), romiešu valstsvīrs, filo-

zofs — II — 434, 688; VI — 279

Cielēns Fēlikss (Fricis; 1888—1964), publicists, LSDSP darbinieks —

II — 645, 646, 699

čakste Jānis (1859—1927), jurists, publicists, Latvijas prezidents —

II — 642; V/ — 268, 286, 307, 308, 326

Cehovs Antons (1860—1904), krievu rakstnieks — 111 — 6; VI —

477

Cikste Anastasija (1879—1962), ārste, literāte — VI — 324

Dambekalns Jānis (1883—?), advokāts, B. Skujenieces dzīvesbiedrs —

111 — 602

Dambekalns Rainis (dz. 1909), B. Skujenieces dēls — VI — 381

Damms skat. Steingrebers Gustavs

Dante Aligjēri (1265—1321), itāliešu dzejnieks — I — 587; II —

303; 111 — 558, 601; V — 488; VI — 375, 440

Dievišķā komēdija (Commedia divina) — I — 587; 111 — 601

Elle (Pekle), «Dievišķās komēdijas» daja — 111 — 558. 601

Dantons Zoržs Zaks (1759—1794), Lielās franču revolūcijas vado-

nis — VI — 369



551

Darvins Čārlzs (1809—1882), angļu dabaszinātnieks — V — 457;
VI — 344, 421

Dārziņš Emīls (1875—1910), komponists — I — 519; VI — 273, ik

Dauge Aleksandrs (1868—1937), literāts, filozofs — VI — 365, 421
Dauge Pauls (1869—1946), filozofs, revolucionārās kustības dalīb-

nieks — VI — 365, 421

Dāvids Zaks Luijs (1748—1825), franču gleznotājs — II — 631, 697

Dēbners Kristiāns Augusts (1800—1873), baltvācu mācītājs, literāts —

V — 456

Deglava Emma (1872—1949), DL redakcijas darbiniece, A. Deglava
dzīvesbiedre — V — 507, 510, 512, 515, 553

Deglavs Augusts (1862—1922), rakstnieks — I — 494, 502, 524, 531,
588, 591; II — 552, 652, 692, 699; 111 — 555; V — 5, 486, 497—

501, 504, 505, 522, 550, 551, 553, 554; VI — 339, 415, 427, 480

Jaunā pasaule — I — 494

Liesma — 111 — 555

Olimpa kandidāts — V — 508, 553

Pārcilvēki un sabiedriskie (Vienpadsmitā stunda) — V — 507,
553

Rīga — V — 5, 509, 513, 554; VI — 339

Dēķens Kārlis (1866—1942), skolotājs, izglītības darbinieks — II —

254, 676

Demostens (ap 384—322 p. m. ē.), sengrieķu orators, politisks darbi-

nieks — II — 195, 327, 680; V — 39

Dermanis Vilis (1875 —1938), literatūrkritiķis, revolucionārs — I —

510, 512, 515, 592, 593

Dīderihs (Dīdrihs) H., baltvācu vēsturnieks, skolotājs — VI — 296,
463

Dinsbergs Ernests (1816—1902), rakstnieks, skolotājs — V — 292,

522, 545

Dinsbergs Krišjānis (1830—1904), skolotājs, jaunlatvietis — V —

512, 554

Zaļais Krišs — V — 512

Diogēns (Dioģens; ap 404—423 p. m. ē.), sengrieķu filozofs — VI —

405

Dīrers Albrehts (1471— 1528), vācu gleznotājs — VI — 442

Dīriķis Bernhards (1831—1892), žurnālists, sabiedrisks darbinieks —

I — 466; VI — 309, 417, 419

Dīrings Eižens (1833—1921), vācu filozofs — VI — 279, 314

Dobroļubovs Nikolajs (1836—1861), krievu literatūrkritiķis — VI —

325

Dodē Alfonss (Daudet Alphonse; 1840—1897), franču rakstnieks —

I — 127

Dombrovskis Augusts (1845—1927), rūpnieks, sabiedrisks darbinieks—

II 255 675' VI 336 339

Dorē Gistavs (1832—1883),'franču grafiķis .— II — 285, 678

Dostojevskis Fjodors (1821—1881), krievu rakstnieks — I — 8, 480;
VI — 279, 280, 324, 341, 342, 360, 421

Brāļi Karamazovi — VI — 342

Miroņu nams — VI — 280, 341

Pazemotie un apvainotie (OčH>KeHHbie h ocKopCneiuibie) — I — 8,

480; VI — 280, 341, 342

Draudziņa Natālija (1864—1949), izglītības darbiniece — VI — 312

Draviņš Dravnieks Jēkabs (1858—1927), literāts, grāmatizdevējs —

I — 584; 111 — 587; VI — 264, 314, 395, 420, 474
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Dreifuss Alfrēds (1859—1935), franču armijas virsnieks — I — 493,
497

Duburs Jēkabs (1866—1916), aktieris, literāts — I — 506, 516, 530;
111 — 590; IV — 662; VI — 322, 328, 401, 402, 409, 429, 433, 439

Duimhens Teodors (1853—1908), vācu rakstnieks — I — 591

Cuba insurecta (Sacēlusies Kuba) — I — 489, 591
Dūze Eleonora (1859—1924), itāliešu aktrise — VI — 409, 411

Dzenis Pēteris (1878—?), skolotājs — VI — 422

Džordžs Henrijs (1839—1897), amerikāņu rakstnieks — VI — 344

Progress un nabadzība — VI — 344

Ebeliņu (Ebeju) Reinis (1859—1928), rakstnieks, tautskolotājs —

I — 515

Ēberss Georgs (1837—1898), vācu eģiptologs, romānists — VI — 253,
464

Caur ērkšķiem (Per aspera) — VI — 253, 464

Esmu cilvēks (Homo sum) — VI — 253, 464

Ēģiptes karajmeita — VI — 253, 464

Kleopatra — VI — 464

Māsas — VI — 253, 464

Uarda — VI — 253, 464

Efka skat. Kārkluvalks Fricis

Egle, narodniks — VI — 283, 326, 463

Egle Kārlis (1887—1974), bibliogrāfs, literāts —
V — 553; VI —

483

Eglītis Viktors (1877—1945), rakstnieks — I — 512; II — 643; VI —

388, 446

Ekters skat. Kalniņš Pauls

Ekis E., grāmatizdevējs — V — 469, 506
Eliots Džordžs (1819—1880), angļu rakstniece — VI — 324

Elizabete (1533—1603), Anglijas karaliene — 111 — 558; V — 457

Emsītis skat. Deglava Emma

Endzelīns Jānis (1873—1961), valodnieks — I — 494

d'Enerī A., franču rakstnieks — 111 — 556

Ceļojums ap zemes lodi — 111 — 601; VI — 468

Ērglis Miķelis, latviešu kolonists Pleskavā — I — 492, 592; VI —

475

Ērika Lilija (1893—1981), aktrise — II — 601, 693; 111 — 580, ik;
IV — 617, 622, 666, ik

Ertnere Felicita (1891—1975), režisore — IV — 679, il

Esenberģis Jānis (1862—1890), dzejnieks — I — 468; VI — 422

Eshils (Ešils; 525—456 p. m. ē.), sengrieķu dramaturgs — IV — 631,

633, 640; VI — 375

Ezerlaukas skat. Zēfeldes Olga un Marija
Ezops (6. gs. p. m. ē.), sengrieķu dzejnieks — VI — 461

Lielīgais pieccīņnieks — VI — 461

Fallijs (1877—1915), rakstnieks — IV — 657, 676

Zalkša līgava — IV — 657, 676

Farbšteina Betija, ārste Cīrihē — I — 526—528, 547, 595; V — 501;
VI — 470, 479

Feidijs (Fīdijs; starp 500—490 p. m. ē.), sengrieķu tēlnieks — IV —

632, 633, 649, 665, 666; V — 122, 126; VI — 7

Filips II (1527—1598), Spānijas karalis — IV — 658, 659, 679
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Flammarions Kamils (1842—1925), franču astronoms, rakstnieks —

VI — 476

Pasaules gals — VI — 476

Flobērs Gistavs (1821—1880), franču rakstnieks — V — 518
Flotovs Fridrihs (1812—1883), vācu komponists — VI — 433, 468

Marta — VI — 414, 433, 468

Franss Anatols (1844—1924), franču rakstnieks — VI — 363
Freiligrāts Ferdinands (1810—1876), vācu dzejnieks — I — 465

Freimane Margrieta skat. Rozenberga Grieta

Freimanis Aleksandrs (1864—1919), aktieris — IV — 662; VI —

328, 401, 422, 433, 439

Freimanis Dāvids (Būdnieks), Aspazijas vectēvs — V — 11, 182,

184—186, 188, 190—192, 337; VI — 257, 326

Freinbergs Kārlis (1884—1967), teātra darbinieks, literāts — II —

640, 648, 698

Tumsā un salā (Badā un salā) — II — 640, 698
Fukē Fridrihs (1777—1843), vācu dzejnieks —1 — 590

Fulda Ludvikis (Ludvigs; 1862—1939), vācu dramaturgs — 111 —

550, 551, 560

Biedri (Die Kamēraden) — 111 — 551, 601

Herostrats — 111 — 551

Jaunības draugi (Die Jugendfreunde) — 111 — 550, 551, 601

Talismans — 111 — 550

Verdzene — 111 — 550, 560

Zudušā paradīze — 111 — 550

Fulvija (40 gs. p. m. ē.), romiešu augstākās sabiedrības sieviete —

II — 434, 688

Gailītis Pauls (1869—1943), literāts — I — 521

Galilejs Galileo (1564—1642), itāļu astronoms, filozofs — I — 586;
V — 460

Garais Fricis (1865—1936), literāts, publicists — VI — 341, 345, 360,
422

Gārborags Ārne (1851—1924), norvēģu rakstnieks — I — 33, 41;
V — 490

Geibelis Emanuēls (1815—1884), vācu dzejnieks — I — 468

Gēliņš (Gēliņš) Fridolīns, grāmatizdevējs — 111 — 593; VI — 328,

336, 474

Gēte Johans Volfgangs (1749—1832), vācu dzejnieks — I — 317, 573,
584, 587, 590, 591; II — 296, 527, 585, 657, 694, 697; 111 — 9,
219, 559, 590; IV — 642, 643, 658, 660; V — 102, 430, 456, 457,
485, 549; VI — 254—256, 279, 280, 287, 330, 343, 428, 446, 463,
466, 475, 477

Ceļojumu gadi — V — 485

Fausts — I — 317, 470, 471, 474, 481, 482, 494, 495, 497, 498, 502,
504, 515, 553, 584, 587, 590; II — 585, 667, 694, 697; IV — 64\
658; V — 102, 549; VI — 254, 320, 370, 398, 463, 466, 475, 476

Ifigēnija Tauridā — I — 488, 591

Jaunā Vertera ciešanas — V — 456

Persiešu dīvāns — II — 296

Torkvato Taso — II — 628, 697
Gijo Zans (1854—1888), franču filozofs, literāts — VI — 325

Gļinka Mihails (1804—1857), krievu komponists — VI — 467

Dzīvība priekš cara (Ivans Susaņins) — VI — 401, 409, 433, 467
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Gogolis Nikolajs (1809—1852), krievu rakstnieks — 111 — 6; VI —

279, 280, 303

Golts skat. Zeltiņš Dāvids

Gončarovs Ivans (1812—1891), krievu rakstnieks — VI — 280

Oblomovs — VI — 280

Gorkijs Maksims (1868—1936), krievu rakstnieks — I — 367; VI —

477, 480

Dziesma par Vanagu — VI — 477

Graudiņš Kārlis (1863—1916), žurnālists — V — 6

Jaunas idejas mūsu rakstniecībā — V — 6

Grēvinš Valdis (Dr. Orientācijs; 1895—1968), dzejnieks, tulkotājs —

II — 641, 665, 699

Gribojedovs Aleksandrs (1795—1829), krievu rakstnieks — VI — 279,

280

Tope ot y\ia (Gudra cilvēka nelaime) — VI — 280

Grīgs Edvards (1843—1907), norvēģu komponists — VI — 408

Grillparcers Francs (1791 — 1872), austriešu rakstnieks — 111 — 567,

568; VI — 330

Ciltsmāte — 111 — 568

Hero un Leanders — 111 — 568

Mēdeja — 111 — 568

Sapfo — 111 — 568

Sapnis — dzīve — 111 — 568

Zelta āda jeb Argonautu brauciens (Das goldene Vliess — Zelta

aunāda) — 111 — 567, 568, 602

Grots Jānis (1901—1968), dzejnieks, teātra kritiķis — IV — 672,
679

Aspazijas jaunākais darbs uz Nacionālā teātra skatuves — IV —

672

Gruzitis Alfrēds (1872-1919), DL līdzstrādnieks — I — 512; VI —

427

Gulbis Ansis (1873—1936), rakstnieks, grāmatizdevējs — I — 125,

533, 537, 538, 548, 551, 559, 560; II — 643, 670, 674, 677, 681,
699; 111 — 592, 601; IV — 644, 664, 666, 673, 675, 676, 678; V —

507, 513, 533, 534, 536, 546; VI — 375, 459, 477, 483—489

Gurevica Paulīne, Aspazijas paziņa Cīrihe — I — 532, 534, 596

Gūtmanis Leo, skolotājs Līgatnē — VI — 353, 474

Gūtmanis Pēteris (1848—1919), skolotājs, rakstnieks — I — 480, 590

Ģērmanis Jānis (1889—1965), aktieris — IV — 618—621, 623, 666,
672, ik

Ģiezens Augusts (1888—1964), rakstnieks, tulkotājs — II — 652

Hafis (Hafīzs), 14. gs. persiešu dzejnieks — II — 297, 680

Halbe Makss (1865—1944), vācu rakstnieks — 111 — 566, 567

Bez dzimtenes (Die Heimatlosen) — 111 — 566, 567, 602

Jaunība (Die Jugend) — 111 — 567, 602

Māte zeme (Mutter Erde) — 111 — 567, 602

Hammerlings Roberts (1830—1889), vācu dzejnieks — IV — 647,

663, 682; VI — 476

Aspazija — IV — 647, 663, 664, 682; VI — 476

Hamsuns Knuts (1859—1952), norvēģu rakstnieks — V — 549; VI —

341, 342

Bads — VI — 342

Mistērijas — V — 490, 491, 549
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Hāns Teodors (1862—1897), vācu dramaturgs — VI — 468

Staburaga meitiņa — VI — 401, 413, 468

Turaidas Roze — VI — 413, 468

Hartmanis Eduards (1842—1906), vācu filozofs — V — 513

Harts Juliuss (Jūlijs, 1859—1930), vācu rakstnieks — 1 — 496, 592;
VI — 328, 343

Dzīves triumfs (Triumph des Lebens) — I — 592

Pasaules literatūras vēsture — VI — 328, 343

Hauptmanis Gerharts (1862—1946), vācu dramaturgs — 111 — 6,

551, 566; IV — 641-644, 682; V — 549; VI — 341, 342, 360, 421,

436, 454, 476

Audēji — IV — 643, 644, 682

Bebra kažoks — IV — 644, 682 (Bebru kažoks)
Floriāns Geiers — IV — 644, 682

Hannele (Hanneles debessbrauciens) — IV — 644, 682; VI — 476

Kramptons (Kolēģis Kramptons) — IV — 644, 682

Nogrimušais zvans — I — 494; IV — 644, 682; VI — 476
Ormanis Henšelis — V — 454

Priekš saullēktas (Pirms saules lēkta) — IV — 642, 644, 682
Sluks un Jaups (Schluck und Jaup) — 111 — 566, 602
Vientuļie cilvēki — IV — 643, 644, 682 (Vientuli cilvēki); V — 549

(Vientuli cilvēki)
Haushofers Makss, vācu rakstnieks —• V — 487

Planētu uguns — V — 487

Hēbels Kristīāns Fridrihs (1813—1863), vācu dramaturgs — VI — 330

Hēgelis Georgs Vilhelms (1770—1831), vācu filozofs — VI — 279,

280, 421

Heimburga Berta (1850—1912), vācu rakstniece — V — 38, 421

Heine Heinrihs (1797—1856), vācu dzejnieks — I — 8, 14, 25, 121,
141, 246, 267, 347, 367, 468, 477, 502, 542, 573, 574, 583, 588; II —

668; 111 — 18, 543, 567, 568; V — 182; VI — 254, 263, 266, 324,
421

Bimini — I — 502

Heize Pauls (1830—1914), vācu dzejnieks — I — 25

Henkers (acīmredzot — Henkels) Karls (1864—1925), vācu dzej-
nieks — I — 465

Hermanis skat. Asars Hermanis
Hērodots (ap 484—425 p. m. ē.), sengrieķu vēsturnieks — IV — 633
Hertelis Vilis (1873—1918), žurnālists, jaunstrāvnieks — I — 490;

VI — 479

Hervēgs Georgs (1817—1875), vācu dzejnieks — 1 — 49, 465; II —

324

Hēziods (Hesiods; 8. gs. p. m. ē.), sengrieķu dzejnieks — IV — 637,
681

Hilners Gothilfs (1862—1925), baltvācu mācītājs — I — 504

Hipatija (5. gs. — 415), grieķu filozofē — II — 640, 698; 111 — 14,

18; V — 460; VI — 356, 464, 465

Hipokrats (ap 460—377 p. m. ē.), sengrieķu ārsts — IV — 633

Hohenštaufi (12., 13. gs.), vācu valdnieku dzimta — VI — 251, 464

Holcs Arno vācu rakstnieks — 111 — 553, 601
Holtejs Kārlis (1798—1880), vācu dzejnieks — I — 562; IV — 682;

VI — 468

Lenore (Leonore) — I — 562; IV — 652, 682; VI — 401, 409,

413, 468
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Homērs (apm. 9.-8. gs. p. m. ē.), sengrieķu dzejnieks — I — 574;
IV — 631; V — 483; VI — 357, 375

Iliāda — IV — 631

Odiseja — I — 567, 574; IV — 631, 681; V — 488; VI — 279,
421

Horācs (Horācijs; 65—8 p. m. ē.), romiešu dzejnieks — I — 469; II —

679; VI — 419

Hūgenbergers Karls Fridrihs (1784—1860), Baltijas vācu mācītājs,
dzejnieks — I — 296

Huss Jans (ap 1371 —1415), čehu revolucionārās kustības ideologs —

V — 457

Ibsens Henriks (1828—1906), norvēģu dramaturgs — I — 8, 514, 592,
594; II — 626, 640, 698; 111 — 6, 16, 528—532, 540, 546, 548—

550, 556, 557, 559—562, 564, 566, 574, 600—602; IV — 642; VI —

324, 341—343, 360, 421, 436, 476

Būvmeistars Solness — II — 698; 111 — 16 (Celtnieks Sūlness),
546 (Namdaris Solness), 548 (Namdaris Solness)
Estrotas Ingere (Inger auf Oestrot) — II — 640, 698

Heda Gablere — II — 640, 698; VI — 342

Jūns (Džons) Gabriels Borkmanis — II — 698; 111 — 546, 564,
600; VI — 475

Jūras sieviete (Frau vom Meere) — II — 640, 698; VI — 342

Kad mēs, mirušie, mostamies (Kad mirušie mostas; Wenn die

Toten ermachen; Wenn wir, Toten, ermachen) — II — 698- 111 —

566, 602

Mazais Eijolfs (Klein Eyolf) — II — 640, 698; 111 — 564

Meža pīle (Wildente; Raudava) — II — 640, 698; 111 — 562

Nora jeb LeJlu nams — II — 640, 698; 111 — 546, 550, 556, 559,
601; VI — 342, 476

Pērs Gints — I — 480; II — 626

Rosmersholma — II — 626; 111 — 562, 564; VI — 342

Sadzīves pīlāri — 111 — 556, 601
Spoki — 111 — 546; VI — 342

Svētki Solhaugā — I — 496, 501, 514, 592; 111 — 574

Tautas naidnieks — VI — 342

lesmiņa Mihelsone Lizete (1872—1934), aktrise — IV — 617

Igo Viktors (1802—1885), franču rakstnieks — I — 544, 597

Parīzes Dievmātes katedrāle (Notre Dame) — I — 544, 597

Uz nāvi notiesātā pēdējā diena (Dernier jour) — I — 542, 597

Iktīns, sengrieķu arhitekts — IV — 665

Iniņbergs Jēkabs (Bangaitis; 1874—1925), dzejnieks, izdevniecību dar-

binieks — I — 495, 497, 544, 546, 548, 550, 597

Uz jūras — I — 495

Ivanovs Roberts (1883—1954), žurnālists, sociāldemokrāts — I — 526,
531 536 595

Irbe Kārlis'(lB6l—?), Seima deputāts — V — 478, 548

Jakobijs Leopolds (1840—1895), vācu dzejnieks — I — 49, 57, 465,
559

Lai top gaisma! — I — 559

Jankavs Jānis (1886—1918), literatūrkritiķis, publicists — 111 — 569;
V — 513, 522, 554

Kad pusnakts pāri, maskas krīt — V — 554
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Jansons Kārlis Emīls, filologs, Aspazijas pazina — IV — 663; VI —

279—281, 283—286, 288, 306, 307, 314, 319, 463

Jansons Roberts (1864—1899), aktieris — VI — 286—289, 307, 399

Jansons Brauns Jānis (arī: Jansons, Jancis; 1872—1917), literatūr-

kritiķis — I — 479, 529, 536, 590, 595; 111 — 551; V — 512, 513;
VI — 321, 325, 326, 341, 343, 345, 355, 358, 360, 365, 377, 399,
400, 421—425, 463, 464, 468, 474, 481

Domas par jaunlaiku literatūru — VI — 325, 343, 399, 400, 421,
463, 464, 468

Par kulturidejām latvju jaunākā «beletristikā» — VI — 325

Jaunsudrabinš Jānis (1877—1962), rakstnieks — I — 564, ik; II —

585, 693; V — 14, 519, 520, 550

Balta grāmata — V — 14

Jēkabsone Ella (1885—1958), aktrise — IV — 678

Jēkabsonu Kārlis (1879—1946), dzejnieks — I — 512

Jesens Andrejs (1873 —1958), bērnu un jaunatnes literatūras izde-

vējs — I — 125; II — 638, 644, 698; V — 503, 540, 550, 552; VI —

484, 485

Jurjānu Andrejs (1856—1922), komponists — 111 — 218, 268 (brāļi
Jurjāni); VI — 434

Egle — VI — 434

Jušiņa, Jelgavas teātra aktrise — VI — 306

Kaija Ivande (īst. v. Lūkina Antonija; 1876—1942), rakstniece — I —

531, 588; II — 635, 698; V — 522, 523, 525—531, 535, 550, 555;
VI — 440—442, 468, 479, 480

Ādams un leva — V — 526

Apollons (Belvederas Apollons) — V — 523, 524, 555; VI — 441

ledzimtais grēks — V — 555

Mātes (Madonnas) — V — 523, 524, 555

Kaincs Jozefs (1858—1910), austriešu aktieris — IV — 644

Kallikrats (5. gs. p. m. ē.), sengrieķu arhitekts — IV — 665

Kalnenieks skat. Kaudzītes Matīss

Kalniņa Klāra (1874—1964), sabiedriska darbiniece, sociāldemokrāte —

I — 526-528, 595; VI — 324

Kalniņš Alfrēds (1879—1951), komponists — IV — 628, 681

Baņuta — IV — 628, 681

Kalniņš Jānis (dz. 1904), komponists — IV — 678
Kalniņš Pauls (1872—1945), ārsts, sabiedrisks darbinieks — I —

526—528, 595; VI — 365, 385, 388, 421

Kalniņš Rodrigo (1883—1940), aktieris — IV — 623

Kants Imanuels (1724—1804), vācu filozofs — VI — 26, 279, 280,

314, 426

Tīrā prāta kritika — VI — 280

Karamzins Nikolajs (1766—1826), krievu rakstnieks — I — 561

Kārkluvalks Fricis (1867—1903)
I — 347; V — 546, 547; VI — 336, 339, 356, 464, 474

Emancipācija un emancipētas sievietes — V — 546

Svētīgās latviešu dzimtas — VI — 464

Kasparsons Kārlis (1865—1962), mediķis, literāts — VI — 365, 424

Kaudzīte Matīss (1848—1926), rakstnieks, kritiķis — I — 506; IV —

682

Kaudzīte Reinis (1839—1920), rakstnieks — I — 494, 506

Mērnieku laiki — VI — 285
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Kautskis Kārlis (1854—1938), vācu sociāldemokrātu darbinieks —

VI — 344

Erfurtes programma — VI — 344

Kellermanis Bernhards (1879—1951), vācu rakstnieks — VI — 431

Ingeborga — VI — 431

Kellers Kārlis (1868—1939), baltvācu mācītājs — I — 495, 496

Kellers Gotfrīds (1819—1890), šveiciešu rakstnieks — I — 465

Kīperts Heinrihs (1818—1899), vācu ģeogrāfs — V — 500, 552

Atlas von Hellas (Hellādas atlass) — V — 552

Kirhenšteins Augusts (1872—1963), mikrobiologs, valsts un sabied-

risks darbinieks — VI — 430—432, 458

Kirkegards (Kirgegors) Sērans (1813—1855), dāņu filozofs — V —

485

Klāviņš skat. Pūriņu Klāvs

Kleists Heinrihs (1777—1811), vācu rakstnieks — VI — 330, 402

Heilbronas Kātiņa — VI — 402

Klenstroma Katija, dzejniece — I — 488

Gulēt iet — I — 488

Kleopatra, senas Ēģiptes valdniece (69—30 g. p. m. ē.) — I — 107;
II — 192, 309, 671; VI — 19, 460

Kliģere Olga (dzim. 1898), skolotāja, Raiņa paziņa — II — 700;
VI — 484

Klingers Maksis (1857—1920), vācu gleznotājs — I — 473

Knoriņš Vilis (1890—1939), kritiķis — I — 11, 565; VI — 480

Aspazijas lirika — VI — 480

Kolumbs Kristofors (1451—1506), jūrasbraucējs — V — 486

Kondorsets (Kondorsē) Marī Zans (1743—1794), franču filozofs —

111 — 558

Konopnicka (Konopņickaja) Marija (1842—1910), poju rakstniece —

I — 488

Pēc grāmatas — I — 488

Kopē Fransuā (1842—1908)"; franču rakstnieks — VI — 357

Kordē Šarlote (1768 —1793), franču sabiedriska darbiniece — II —

434, 688; 111 — 18

Korelli Marija (1864—1924), angļu rakstniece — I — 501

Barabass — I — 501

Koroļenko Vladimirs (1853—1921), krievu rakstnieks — V — 7

Korvins (Corvinus) Oto fon, vācu vēsturnieks — V — 500, 552

Illustrierte Geschichte des Alterthums (Ilustrētā senatnes vēs-

ture) — V — 552

Kostērs Saris dc (1827—1879), beļģu rakstnieks — 111 — 17; IV —

511, 658, 659, 663, 678, 679

Leģenda par Tilu Pūcesspieģeli — 111 — 17; IV — 658, 663

Kovalevska Sofija (1850—1891), krievu matemātiķe — V — 459, 460,
547; VI — 356

Krauja (Balodis Antons; 1880—1942), literatūrkritiķis — I — 550

Krauze (Ozoliņa) Austra (1890—1941), rakstniece un sabiedriska dar-

biniece — V — 532; VI —480

Kreicberģis J. (1864—1948), advokāts, sabiedrisks darbinieks — VI —

355, 475
Aspazijas raksti — VI — 475

Krēmers Hanss, vācu izdevējs — V — 555

Visums un cilvēce (Wetalt und Menschheit) — V — 530, 555

Krēsliņš Jānis (1860—?), gleznotājs — IV — 653; VI — 318

Vaidelote — IV — 653
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Krilovs Ivans (1769—1844), krievu dzejnieks — V — 422

Kriškāns Jānis (1863—1916), skolotājs, vēsturnieks — VI — 426

Krodznieks Jānis (1851— 1924), vēsturnieks — I — 494

Kronbergs Augusts (1886—1956), aktieris — IV — 623

Kronenbergs Alberts (1887—1958), grafiķis — V — 540, ik

Kronvalda Atis (1837—1875), pedagogs, valodnieks, sabiedrisks dar-

binieks — I — 466

Krūza Kārlis (1884—1960), dzejnieks — V — 509

Ksenofonts (ap 430—355 p. m. ē.), grieķu rakstnieks — VI — 463

Kserkss (5. gs. p. m. ē.), peršu karavadonis — IV — 630, 664

Kucevalovs, krievu armijas virsnieks, Aspazijas draugs — I — 557;
VI — 303—306, 310

Kuģa Jānis (1878—1969), gleznotājs, scenogrāfs — IV — 623, 676;
y 553

Kundziņš Kārlis (1850—1937), mācītājs, literāts — IV — 662, 683;
VI — 328

Ķēniņš Atis (1874—1961), dzejnieks, pedagogs — IV — 657

Ķibuļu Andrejs (Spriņģis Andrejs), literāts — VI — 480

Aspazija, prese un strādnieki. Viņu pēdējā laika attiecību kritisks

raksturojums — VI — 480

Ķikuts Pēteris (1907—1943), kritiķis, dzejnieks — 11—674

Lamarks Zans Batista Pjērs Antuāns (1744—1829), franču dabaszi-

nātnieks — VI — 344

Landers Kārlis (1875—1938), vēsturnieks, publicists — VI — 396,
467

Latvijas vēsture — VI — 467

Lapas Mārtiņš (1846—1909), žurnālists, rakstnieks — V — 292, 522

Lasāls Ferdinands (1825—1864), vācu strādnieku kustības dalībnieks,
filozofs — VI — 344, 423

Lasvics Kurts, vācu rakstnieks — V — 486, 487

Uz divām zvaigznēm — V — 486, 487

Lautenbahs Jūsmiņš Jēkabs (1847—1928), dzejnieks, sabiedrisks dar-
binieks — I — 468; IV — 656, 676, 682, 683; V — 518. 519; VI —

396, 397, 467

Induls un Ārija — V — 518; VI — 397

Niedrīšu Videvuts — 1 — 468; VI — 396, 397

Zalkša līgava — IV — 656, 657, 676, 682; VI — 397, 467

Zila kalna līgava jeb Naidīgie brāļi — V — 518, 519

Lazdiņš Kārlis (1896—1960), aktieris — II — 644, 699

Lejiņš Jānis (dz. 1899), aktieris — IV — 676

Lemuens G., dramaturgs — VI — 468

Mātes svētība — VI — 409, 410, 413, 468

Lēnavs Nikolajs (1802—1850), vācu dzejnieks — I — 468, 472; VI —

254, 405

Meldru dziesmas — VI — 405

Lerbergs Saris fon (1861—1907), beļģu rakstnieks — IV — 680

Pāns — IV — 620, 623—626, 680, 681

Lerhis Puškaitis Ansis (1859—1903), folklorists, izdevējs, rakstnieks —

IV — 657, 660, 676, 678; VI — 395, 397

Lesings Gorholds (1729—1781), vācu rakstnieks — I — 591, 594;
IV — 642; VI — 272

Nātans Gudrais — I — 489, 494, 514, 591

Libermans Makss (1847—1935), ebreju gleznotājs — II — 631, 697



560

Liberts Ludolfs (1895—1959), mākslinieks, scenogrāfs — II — C4B,

699; IV — 672

Līgošu Ernests skat. Vīgners Ernests

Līgotnu (Roze) Jēkabs (1874—1942), rakstnieks, redaktors — I —

560; V — 506, 508, 517, 518, 520, 534, 553, 554

Latviešu rakstniecība 1910. gada — V — 554

Lilija skat. Kaija Ivande

Līventāls Ansis (1803—1878), rakstnieks — VI — 461

Jānis jeb Vajāta patiesība — VI — 461

Livšics Boriss (1872—1933), ārsts — VI — 382, 384, 385

Līvu Jurka (1875—1956), humorists, satīriķis — I — 368

Rīkste — I — 368

Lūkina Silvija, Ivandes Kaijas meita — V — 526, 534, 555; VI —

441

Lūkins Fēlikss (1875—1934), ārsts — V — 531; VI — 439, 440, 442

Lukins Haralds (dz. 1906), ārsts, sabiedrisks darbinieks — VI — 441,
442

Lūkins Ivars, Ivandes Kaijas dēls — II — 636; VI — 441, 442

Lunačarskis Anatolijs (1875—1933), valsts un sabiedrisks darbinieks,

rakstnieks, mākslas zinātnieks — VI — 256

Luters Mārtiņš (1483—1546), ticības reformātors, teologs — V —

231, 232, 457

Lermontovs Mihails (1814 —1841), krievu rakstnieks — I — 8, 544,

545, 587; II — 523; VI — 254, 303, 475, 476

Dēmons — I — 8, 494, 544, 545, 587; VI — 254

Mača Alma (Saltupe Alma; 1894—1967), dzejniece — II — 663, 700

Madernieks Jūlijs (1870—1955), lietiskas mākslas meistars — V —

553

Maķedonijas Aleksandrs (Aleksandrs Lielais; 356—323 p. m. ē.), kara-

vadonis — IV — 665; VI — 251, 343, 440, 463

Marats Zans Pols (1743—1793), franču revolūcijas darbinieks, zināt-

nieks, publicists — II — 434, 688; 111 — 18

Marholma Laura (1854—1928), baltvācu rakstniece, kritiķe — V —

455, 547

Markss Kārlis (1818—1883), zinātniskā komunisma pamatlicējs —

I — 597; VI — 423

Ekonomiskās mācības (Ekonomische Lehren) — I — 542, 545, 597

Kapitāls — VI — 423

Mārlita Eiženija (1825—1887), vācu rakstniece — I — 494; V — 38,
421

Das Geheimnis der alten Mamsell (Vecās mamzeles noslēpums) —

V — 421

Masaks Aleksandrs (1905—1925), strādnieks — II — 562, 660, 694,
700

Māterlinks Moriss (1862—1949), beļģu rakstnieks — 111 — 582; IV —

620

Zilais putns — 111 — 582

Māters Juris (1845—1885), publicists, žurnālists — I — 466; VI —

254, 264, 284, 388

Mečņikovs lija (1845—1916), krievu embriologs, mikrobiologs — I —

526

Medems, Za]ās muižas grāfs — V — 364; VI — 265, 275, 277, 412
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Medinš Jāzeps (1877—1947),' komponists, diriģents — 111 — 558;
IV — 628, 681

Uguns un nakts — IV — 681

Mednis Eduards (1863—1939), skolotājs, literāts — I — 494; VI —

426

Melngailis Emilis (1874—1954), komponists, diriģents, folklorists —

I _ 557; IV — 661; VI — 329, 338, 421, 444

Mendelsons Bartoldi Fēlikss (1809—1847), vācu komponists — VI —

353

Dziesma bez vārdiem — VI — 353

Merežkovskis Dmitrijs (1866—1941), krievu rakstnieks — I — 587

Mērings Francis (1846—1919), vācu sabiedrisks darbinieks, publicists,
vēsturnieks

— VI — 417

Merkelis Garlībs (1769—1850), publicists, rakstnieks — 111 — 7;
IV — 648, 653; V — 327; VI — 260, 296, 341, 364, 396, 426

Latvieši — IV — 648, 653; V — 327; VI — 260, 396

Mesalīna (1. gs.), Romas ķeizara Klaudija sieva — I — 462, 486;
VI — 19, 460

Mierkalns Fricis (1873—1955), zobārsts, literāts — I — 514; V
— 514

Mierlauks Aleksis (1866—1943), aktieris, režisors — II — 254, 675;
IV — 617, 618, 623, 672, 676, ik; VI — 401, 409, 429, 439, 479

Atihelsons Arveds (1886—1961), aktieris, rakstnieks — IV — 679

Mikelandželo Buonaroti (1475—1564), itāļu tēlnieks, gleznotājs
Piēta — VI — 404

Mīlenbahs Kārlis (1853—1916), valodnieks — I — 515; VI — 421

Mills Džons Stjuarts (1806—1873), angļu filozofs, ekonomists —

111 — 558

Mirabo (grāfs Onorē Gabriēls Riketī; 1749—1791), franču revolūcijas
dalībnieks — V — 457

Miržē Anrī 0822—1861), franču rakstnieks — I — 511, 593

Skati iz čigānu dzīves — I — 593

Misiņš Jānis (1862—1945), bibliotekārs — I — 573, 579; II — 588,

635, 636, 693, 698

Mitrevics Augusts (1898—1964), aktieris — IV — 679

Mocarts Volfgangs Amadejs (1756—1791), austriešu komponists —

I — 519

Muceniece Otīlija (1871—1951), aktrise — 111 — 574, 580, 596, ik;
V — 509

Muncis Jānis (1886—1955), aktieris, režisors, dekorators — IV — 678

Napoleons Bonaparts (1769—1821), Francijas imperators — II —

625, 635; 111 — 547, 558; V — 460, 545; VI — 343, 454

Negri Ada (1870—1945), itāļu dzejniece — I — 41, 465; II — 389;
111 — 572; VI — 424

Neiberga Lūcija (1891—?), aktrise — IV — 675

Neimanis Ludis (1863—1926), grāmatizdevējs — I — 552; VI —

475

Nerons Klaudijs (37—68), Romas imperators — II — 40; VI — 460

Nestrojs Johanns Nepomuks (1801 —1862), austriešu komediogrāfs —

111 — 601

Trīs klenderi — 111 — 556, 601

Nīče Frīdrihs (1844—1900), vācu filozofs — I — 512, 594; IV —

650; V — 485, 489; VI — 329, 344, 360

Tā runāja Zaratustra — I — 594; V — 489; VI — 344
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Viņpus laba un Jauna — I — 517, 594; VI — 344

Niedra Andrievs (1871—1942), rakstnieks, sabiedrisks un valsts dar-

binieks — I — 494, 495, 505, 506, 512, 521, 528, 592; 111 — 551—

556; V — 507, 529, 555; VI — 282, 388, 390, 391, 438, 475

Aspazija un mūsu kritika — VI — 475

Par tautiskās apzinās mošanos — VI — 391

Nīmanis Jēkabs (1892—1979), ārsts — VI — 384, 488, 489

Novaliss (1772—1801), vācu rakstnieks — I — 502; VI — 390

Heinrihs fon Oftendingens — I — 502

Ņefedova Lūcija (dz. 1933), režisore — IV — 676

Ņekrasovs Nikolajs (1821—1878), krievu dzejnieks — I — 542; VI —

324

Ņūtons Izaks (1643—1727), angļu fiziķis — VI — 376

Olavs (Plute) Vilis (1867—1917), politisks, izglītības un preses dar-

binieks
— IV — 652, 682; V — 527; VI — 321, 322, 336, 337, 353,

360, 401, 437

Olģerds (AJģirds; ?—1377), Lietuvas lielkņazs — 111 — 107, 126—

129, 132, 587, 588; VI — 318

Orientācijs skat. Grevinš Valdis

Osis Jānis (1895—1973), aktieris — IV — 622, 672, 678

Ozoliņa Berta, baletdejotāja (?—1933) — VI — 414, 436

Ozoliņš Kārlis (1866—1933), advokāts — I — 514, 518, 594; II —

649* VI 339 346 348 350

Ozoliņš Pēteris (1864—1938), aktieris, režisors — 111 — 570; IV —

661; V — 527; VI — 328, 359, 401, 402, 414, 422, 429, 433, 436—

439, 457, 467, 470

Ozols Jānis (1859—1906), izdevējs — I — 560; 111 — 597; VI — 478

Ozols Jēkabs (1863—1902), komponists — 111 — 591; VI — 437

Spoki (pareizi: Spoku stundā) — VI — 437

Paegle Birģele Alma (1877—1949), etnogrāfe, Raiņa radiniece —

II — 654—656, 658, 700; VI — 486

Paegle Leons (1890—1926), rakstnieks — IV — 666

Paganīnijs Nikolo (1782—1840), itāļu vijojvirtuozs, komponists —

I — 466; 111 — 561

Palevičs Jukums (1873—1900), rakstnieks — 111 — 602

Purvā (Spīgani) — 111 — 576, 580, 602

Pārstrautu Jānis — IV — 656, 682, 683

Domas par tautiskas dzeias nodibināšanu — IV — 683

Parnickis Reinis (1891—1977), aktieris — II — 644, 699

Pasītis Grigorijs (1836—1908), skolotājs, DL atbild, redaktors —

I — 591

Paulīne skat. Gurevica Paulīne

Pauls — Daukšu māju īpašnieks — V — 502, 552

Pauls Zans skat. Zans Pols

Pavasaru Jānis (1867—1913), žurnālists, dzejnieks — I — 468, 583;
VI — 422

Pelše Roberts (1888—1955), revolucionārās kustības dalībnieks, māk-

slas un literatūras vēsturnieks, kritiķis — VI — 480

Kurp trauc Aspazijas varones? — VI — 480

Perikls (apm. 499—429 p. m. ē.), sengrieķu politiķis, karavadonis, ora-

tors — II — 643; IV — 632, 641, 647, 649, 663—665; VI — 356
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Perovskaja (Perovska) Sofija (1854—1881), krievu revolucionare —

VI — 283, 326, 341, 465

Pētefi Sāndors (1823—1849), ungāru dzejnieks — 111 — 568

Pipins Mazais (īsais; 714 vai 715—768), franku valsts karalis —

VI — 251, 464

Pīpiņš Vizulis Ermanis (1873—1927), literatūrkritiķis, žurnālists —

1 — 552, 592; V — 504, 511

Pisarevs Dmitrijs (1840—1868), krievu publicists, literatūrkritiķis —

VI — 325

Plāķis Juris (1869—1942), valodnieks, izglītības darbinieks — VI —

681; V — 513

Piatess Arnolds (1852—1915), izdevējs — I — 509, 512, 520, 591,

593; V — 521; VI — 372, 374, 407, 415, 426, 427, 443, 455, 469

Platons (427—347 p. m. ē.), sengrieķu filozofs — I — 201, 472; II —

441, 443, 643, 689; IV — 633; V — 485, 520; VI — 279, 280, 314,
357

Plēsuma Anda (dz. 1928), valodniece, tulkotāja — VI — 464, 465

Pliekšāne Dore skat. Stučka Dore

Pliekšāne Līze (Elīza; 1854—1897), Raiņa vecākā māsa — I — 509,
593; VI — 448

Plūdonis Vilis (Lejnieks; 1874—1940), dzejnieks — II — 659, 700;
VI — 273

Atraitnes dēls — VI — 273

Plutarhs (ap 46—120), sengrieķu vēsturnieks — IV — 665; VI — 344

Perikls — IV — 665

Senatnes ievērojamo personību dzīve un darbi — VI — 344

Polignots (ap 500 p. m. ē.—?), sengrieķu gleznotājs — IV — 633, 665

Polonskis Jakovs (1819—1898), krievu dzejnieks — I — 537

Pols Emīls, dramaturgs — VI — 468

Naudas maiss iz Kalifornijas (Kalifornijas zelta maiss) — VI —

306, 438, 468

Poruks Jānis (1871—1911), rakstnieks — I — 494, 504, 515, 559, 591.

593; V — 7, 506, 553; VI — 388, 390, 412, 427, 444-446

Asaras — V — 7

Hernhūtieši — VI — 390, 427

Mūsu tagadnes rakstniecība — V — 553

Pērļu zvejnieks — VI — 390

Zalšu tēvs — VI — 390, 427

Potockis Jevgeņijs, izmeklētājs jaunstrāvnieku lietā — II — 626, 697

Prāksitels (ap 390—330 p. m. ē.), grieķu skulptors — I — 586

Prande Alberts (1893—1957), gleznotājs, mākslas kritiķis — II — ik

Priedīte Boriss (Brencis; 1869—1944), inženieris — I — 500, 592;
VI — 451, 460

Priedīte Nīna (Anna; 1874—1941), jaunstrāvniece — I — 500, 512,

592; VI — 358, 451, 455, 460

Priedkalne Anna (1873—1949), medicīnas darbiniece — VI — 383

Priedkalns Andrejs (1873—1923), ārsts, publicists — II — 254, 675;

V — 553

Prozorovskis Mihails, žandarmērijas pārvaldes priekšnieks — I —

490, 491, 591, 592

Prūša Emīlija (1878—1950), rakstniece — II — 647

Pšibiševskis Staņislavs (1868—1927), polu rakstnieks — \ — 596

Homo sapiens — I — 541, 596

Pūcīšu Ģederts (1846—1919), grāmatizdevējs, literāts — IV — 656;

VI -283, 318
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Pumpurs Andrejs (1841—1902), dzejnieks — I — 465, 523, 584;
111 — 7; VI — 392, 396, 397

Lāčplēsis — I — 584; 111 — 7; VI — 396

Purapuke Jānis (1864—1902), rakstnieks — V — 507; VI — 388

Purinu Klāvs (Klāviņš; 1858—1935), dzejnieks — I — 347, 348, 351.

5i 4, 583; VI — 336, 418, 461

Nauda — VI — 418, 461

Purvits Vilhelms (1872—1945), gleznotājs — II — 187, 672

Pavasaris — II — 187, 672

Puškins Aleksandrs (1799—1837), krievu dzejnieks — VI — 254, 279.

280, 303, 304

Boriss Godunovs — 494

Jevgeņijs Oņegins — 1 — 498, 592; VI — 254, 304

Rablē Fransuā (apt. 1494—1553), franču rakstnieks — II — 678

Rafaels Santi (1483—1520), itāliešu gleznotājs, arhitekts — V — 20

Rainis Jānis (1865—1929), dzejnieks — I — 5, 7, 8, 10—16, 18, 19,

124, 125, 206, 471—473, 477, 494, 495, 512, 515, 541, 542, 544—547,

549, 551—555, 557—561, 564, 565, 567—569, 572, 574, 588—597, II.;
II — 251, 593, 629—631, 641, 647, 654, 660, 661, 663, 666, 676, 678,

681, 694, 696—700, Ik; 111 — 6, B—lo, 13, 15—19, 570, 571, 582,
588, 591, 595, 596, 600, 601; IV — 603—605, 607, 608, 613—617,

619, 620, 623, 643, 644, 654, 657, 660, 663, 671, 676—678, 680, 682,

ik; V — 5, 8, 10, 11, 13—16, 463, 474, 489, 495, 497—499, 504,
505, 507, 509—520, 522—524, 526—530, 533—535, 538, 549—554;
VI — 247, 252, 314, 325, 338, 345—351, 353, 354, 358—370, 372—

385, 398, 406, 416, 417, 419—427, 429—432, 434, 435, 437, 440—

452, 454, 455, 457, 459, 462, 466—469, 474—478, 481—489

Apdziedāšanas dziesmas 111 vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem —

VI — 400, 467

Alkanā zeme — I — 499

Ar pātagām šaust (Jā, riet...) — I — 504, 593

Ave sol (Saules dzejoji) — I — 542, 544, 597

Baltā laime — I — 499

Bez augļu — I — 495

Bula laiks (Vētras dzejolis) — I — 515, 594

Debora (Kas bija pirmā dzejniece?) — I — 488, 591

Dilonis (Mūžības priekšvakarā) — I — 488, 497, 499, 512, 591,
593

Gals un sākums — I — 16, 538

Gara gaita (Gars) — I — 501, 523

Ģirts Vilks — 111 — 574; IV — 605

Ilgas (Manas ilgas) —
I

— 525, 595

Iliņš (Kurbads) — I — 15, 522, 532, 594; 111 — 13

Imanta — I — 532

Indulis un Ārija — I — 526. 530—533, 536, 537, 595; II — 656;
IV — 605, 607, 616; V — 499, 509, 518, 519

Jaungada nakts domas (Jauna gadusimteņa nakts domas) — VI —

477

Jāzeps un vina brāļi — I — 531, 535—537, 567; II — 121, 633,

656, 694; 111 — 9, 15; IV — 605, 608, 615-617, 625, ik; V — 511;

VI — 443, 482, 483

Kā nemazgājies mēness — I — 125, 567

Karaļmeita (Tanī niknā dienā ...) —1— 7, 488, 553; VI — 398
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Kastaņolā — VI — 466, 485

Lilijas laukā (Lauka lilijas) — I — 488, 591
Mazie dunduri — VI — 419
Mušu Ķēniņš — II — 647

Nākotnes cilvēks — I — 15, 505, 593; V — 488, 490, 549
Par Gētes jaunām dienām — VI — 477

Pa; pumpurīti un lapām — I — 151; I — 125, 568
Pūt, vējiņil — II — 591, 656, 694; 111 — 9; IV — 605, 617, 657
Raksti. Tautas izdevums — VI — 487

Rasa klāja zemes vaigu — I — 525, 595

Rupucis — VI — 446

Sabirzušais ziediņš — I — 503

Saules gadi — I — 15

Silts dvašas vilnis — I — 501

Skroderītis (arī Skroders, Dons Kihots, Pusideālists) — I — 516,
519, 522, 524, 593, 594; 111 — 570; IV — 605

Spēlēju, dancoju (Spēlmanis) — II — 639, 698; IV — 605, 676

Spītnieks — II — 627, 697

Tālas noskaņas zilā vakarā — V — 553; VI — 419

Taurētājs — I — 504

Tie, kas neaizmirst — I — 570

Treji loki — VI — 363

Uguns un nakts — I — 527, 530, 532, 536; II — 657; 111 — 6,
13; IV — 605—607, 614, 616, 618, 623, 680; V — 518, 519, 551;
VI — 411, 483

Vajaga (Nu vajaga mirt) — I — 504, 593

Vārdi — I — 504

Vecas strāvas pēdējais gads — 111 — 8

Vēl ziema — I — 515

Vitauts — VI — 380

Zaļā lievenī (Zajā pavēnī) — I — 510

Zelta tvaiks — I — 510, 511

Zelta zirgs — I — 545; IV — 605—607, 676; V — 504, 515; VI —

482

Ziedu sapņi — I — 499

Zilganās dzirksteles — I — 504

Die Wangen hohl (lekritušie vaigi) — I — 499, 592

Ein Fluss, ein blauer Streifen Wald (Straume, zila meža strīpiņa) —

I — 499, 592

Unter Deckchen von Seide (Zem zīda deķīša) — I — 499, 592

Werden und Gāhren (Tapšana un rūgšana) — I — 499, 592

Rapa Jānis (1885—1940), grāmatizdevējs — II — 684; V — 515;
VI — 488

Reinhards G., Satversmes sapulces deputāts — V — 478, 480, 548

Reklāms Antons Filips (1807—1898), vācu izdevējs — V — 445;
VI — 314, 333, 334

Rembrants Harmenss van Rems (1606—1669), holandiešu glezno-
tājs — U — 271, 646, 680

Remikis Mārtiņš (1845—1921), cenzors — I — 516, 519, 594; 111 —

570, 593, 602; VI — 402, 417

Renāns Ernests (1823—1892), franču filozofs — VI — 357

Rentgens (Rentjens) Vilhelms Konrāds (1845—1923), vācu fiziķis —

I — 368

Rīdzenieks Vilis (1884—1962), fotogrāfs — II — 255, 676, ik

Rieksts Jānis (1881—1970), fotogrāfs — V — 524
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Rihters Hristofs Melhiors Aleksandrs, baltvācu zinātnieks — VI —

322, 360, 395, 465, 467

Baltijas vēsture (Geschichte der deutschen Ostseeprovinzen) —

VI — 322, 360, 465, 467

Rijniece Anna (Anniņa) (1864—1944), mājkalpotāja — II — 663, 696;
VI — 379—385, 434

Rikveiļi, rentnieku ģimene Vidzemē — VI — 314, 316, 317, 321—323,
473

Robespjērs Maksimiljēns (1758—1794), Lielās franču revolūcijas dalīb-

nieks — VI — 483

Rode Ebelings (Ebeliņš) Hermanis (Fricis) (1846—1903), režisors —

111 — 601; IV — 661, 662, 666; VI — 286—288, 392, 400, 401,
409 413 429 437 439 467

Rodēns Ogists (1840—1917), franču tēlnieks — V — 532

Skūpsts — 532

Rolāna Zahna Manona (1754—1794), franču rakstniece, politiska dar-

biniece — VI — 367

Rostāns Edmons (1897—1918), franču rakstnieks — I — 502; 111 —

566

npHHuecca — rpe3a (Sapņu princese) — I — 502

Rozenberga Margrieta (Grieta) (1835?—1912), Aspazijas māte — I —

596; V — 11, 188—193, 492, 550, 551, 554; VI — 479

Rozenberga Dore (Doroteja Albertīne; 1877—1925), Aspazijas māsa —

I — 522, 524, 525, 594; II — 648, 699; 111 — 588; V — 492, 495,
497, 499, 510-512, 515, 529, 530, 534, 550—552; VI — 472, 473,
484

Rozenberga Virēne (1906—1956), skolotāja, Aspazijas brāļameita —

II — 696

Rozenbergs Dāvis (?—1901), Aspazijas tēvs — VI — 471

Rozenbergs Kristaps Roberts (1874—1911), Aspazijas brālis — I —

507, 508, 525, 593; II — 626, 631, 697; V — 7, 396, 397, 402, 493,

495—498, 500, 512, 551; VI — 299-301, 471, 479

Rozenbergs Zamuēls Jūlijs (arī Zāmus; 1877—1909), Aspazijas brā-

lis —
I

— 507, 509, 593; II — 631, 697; V — 500, 551; VI —

299, 300, 472, 479

Rozentāls Krūmiņš Jēkabs (1855—1918), aktieris, dramaturgs — V —

521; VI — 402

Sarkanais kungs — V — 521; VI — 282, 402

Rozentāls Jānis (1866—1916), gleznotājs — 111 — 558

Roziņš Āzis Fricis (1870—1919), publicists, kritiķis, marksisma teorē-

tiķis — VI — 358, 365, 396, 467;
Latviešu zemnieks (Zemnieks) — VI — 396, 467

Rubenis Alfrēds (1885—1977), aptiekārs, revolucionārs — V — 502,

551, 552

Rudzītis Rihards (1898—1960), dzejnieks — II — 651, 651, 699

Rūmane Ķenina (1877—1950), literāte —
VI

— 273

Rūmniece Berta (1865—1953), aktrise — II — 599, 693; 111 — 591;
IV — 617, 576; VI — 401, 402, 409, 439, 459

Ruperts Adrians (1837—1907), cenzors — I — 553; VI — 446, 447

Ruso Zans Zaks (1712—1778), franču apgaismotājs — II — 639;
V — 445; VI — 420

Emīls jeb Domas par audzināšanu — V — 445

Rūtenbergs Johans Jozefs Gothards Oto fon (1802—1864). baltvācu

vēsturnieks — IV — 647, 653, 682; VI — 318, 395. 396, 467
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Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Esth- und Kurland von der

āltesien Zeit his zum Uniergang ihrer Sebbstsiāndigkeit — IV —

682; VI — 467

Sakss Pauls (1878—1966), operdziedonis — II — 589, 693

Saftikovs Sčedrins Mihails (1826—1889), krievu rakstnieks — VI — 324

Saltupe Alma skat. Mača Alīna

Sanda Zorža (1804—1876), franču rakstniece — I — 510, 512, 593;
111 — 518, 558, 559; V — 445, 456, 461, 546; VI — 342, 357, 447

Indiāņa — V — 445; VI — 342

Lelija — VI — 342

Sapfo (ap 600 p. m. ē.), sengrieķu dzejniece — II — 187, 388, 416, 417,

646, 673; VI — 419

Sardū Viktorjēns (1831—1908), franču dramaturgs — I — 495, 592;
111 — 546, 554

Segliņš Vilis (1882—1961), aktieris, režisors — IV — 618

Sēja Pēteris (Mārtiņš; 1880—1940), sociāldemokrāts, politisks darbi-

nieks — I — 526, 527, 595; II — 634, 698; VI — 480

Senkevičs Henriks (1846—1916), po|u rakstnieks — I — 591; V — 7,
548; VI — 17, 460, 476

Quo vadis? (ari: Petronijs un Eirinice, 2eroms) — 1 — 488, 591;
VI — 17, 460, 476

Servantess Sāvedra Migels dc (1547—1616), spāņu rakstnieks — II —

678

Sī Eižens (Ežēns) (1804—1857), franču rakstnieks — V — 484

Šiliņš Matīss (1861—1942), etnogrāfs, literāts — V — 309; VI — 394

Silvija skat. Lūkina Silvija
Simsone (Anna) Annija (1890—1967), aktrise — II — 648, 699, ik

Simsone Tusnelda (?—1932), dziedātāja, aktrise — II — 596, 693

Sirmais Jānis (1863—1895), valodnieks, folklorists — VI — 417, 421

Skabarga skat, Buševics Jānis
Skaidrīte Jūlija (Vārna; 1871—1942), aktrise — 111 — 588, 590, 591,

ik; IV — 662; VI — 309, 328, 331, 401, 402, 409, 411-415, 419,

439, 468, 474, 485

Skalbe Kārlis (1879—1945), rakstnieks — I — 559; V — 422, 519,

520, 550

Skruzīšu Mikus (Miķelis; 1861— 1905), rakstnieks, etnogrāfs — VI —

336

Skubikis Eduards (1875—1944), sociālists, revolucionārs — I — 526—

528, 536, 537, 595

Skujeniece Aina, Birutas Skujenieces masa — 111 — 574, 575, 584, 602

Skujeniece Biruta (1888—1931), aktrise, dzejniece — I — 527, 588,

589; II — 612, 657, 700; 111 — 571, 576, 577, 579, 580, 582, 583,

602, 603, ik; IV — 375, 645, 677; VI — 25, 380, 460

Skujeniece Luīze (1857—1934), teātra kritiķe — I — 514, 519; 111 —

583, 603

Skujeniece Vita (1893—1935), Birutas Skujenieces māsa — 111 — 575,

577

Skujenieks Marģeris (1886—1941), politisks darbinieks — 111 — 577,

603

Skulme Oto (1889—1967), gleznotājs, dekorators — IV — 666, 675,

679

Smilģis Eduards (1886—1966), aktieris, režisors — II — 652, 656;
IV — 659, 675, 679

Sofokls (ap 497—406 p. m. ē.), sengrieķu dramaturgs — 111 — 539,
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IV — 628, 629, 633, 634, 637—641, 649, 664, 665, 681; VI — 483

Antigone — 111 — 539, 634, 641

Ķēniņš Edips — IV — 628, 634, 681

Oidips Kolonās — IV — 634, 640, 641

Sokrāts (ap 469—399 p. m. ē.), sengrieķu filozofs — I — 472, 535,
596; II — 327, 643, 680; 111 — 534; IV — 631, 633, 649, 664, 665;
V — 122, 133—139, 460; VI — 314

Solons (ap 640—559 p. m. ē.), sengrieķu likumdevējs — IV — 631

Sorma (Zorma) Agnese (1865—1927), vācu aktrise — IV — 644

Spāģis Andrejs (1820—1871), jaunlatvietis, publicists — I — 466;
V — 544

Spartaks (?—7l p. m. ē.), vergu sacelšanās vadonis —VI — 251,
254

Spriņģis J. skat. Ķibuju Andrejs
Spuri (Dore, Ginters, Krišjānis etc), Aspazijas mātes radinieki —

V — 341—345, 402, 495, 551; VI — 266, 267

Stāla (Stāla) Anna Luīze dc (1766—1817), franču rakstniece — I —

461; VI — 342

Korinna — VI — 342

Staļins Josifs (1889—1953), diktators — VI — 489

Stānke Astrīda, tulkotāja — 111 — 597

Stefenhāgens (Stavenhāgens) Johans Fridrihs (1744—1812), grāmat-
izdevējs — IV — 658, 683

Stenders Gothards Fridrihs (1714—1796), mācītājs, valodnieks, rakst-
nieks — I — 494; 111 — 60/

Ceļinieks un vētra (Saule un vējš) — 111 — 557, 601
Jaukas pasakas un stāsti — 111 — 601

Stērste Andrejs (1853—1921), sabiedrisks darbinieks, jurists, lite-

rāts — VI — 346, 364, 420

Stērste Elza (1885—1976), dzejniece — VI — 306, 420

Stoktors Franks (Frensiss) R. (1834—1902), amerikāņu rakstnieks —

V — 488

Uz Ziemeļpolu un zemes iekšu — V — 487, 488

Stolipins Pēteris (1862—1911), Krievijas valsts darbinieks — IV —

676

Straume Jānis (Vaidelaitis), dzejnieks, komponists — VI — 308, 321,
322

Ūdensmeita — VI — 308

Straubergs Kārlis (1890—1942), sabiedrisks darbinieks, filologs —

II — 652

Strindbergs Augusts (1849—1912), zviedru rakstnieks — VI — 341,

342

Sarkanā istaba — VI — 342

Strunke Niklāvs (1894—1966), gleznotājs, grafiķis — II — ik

Stučka (Pliekšāne) Dora (1870—1950), sabiedriska darbiniece — I —

490, 524, 534, 591; II — 700; V — 474; VI — 358, 416, 420, 421,

423, 424, 468, 479, 486

Stučka Pēteris (1865—1932), jurists, sabiedrisks darbinieks — I —

490, 524, 591; VI — 308, 309, 372, 416—420, 423—426, 445, 468,

473, 479, 482

Sudrabkalns Jānis (1894—1975), dzejnieks — IV — 674, 678

Sudrabu Edžus (1860—1941), rakstnieks — I — 544; VI — 446

Sāberts Jānis (1892—1973), aktieris — IV — 676, 678
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Šatobriāns Fransuā Renē (1768—1848), franču rakstnieks — I — 472-
V

— 456

Renē — V — 456

Ščetiņins Nikolajs (?—1918), Šveices krievu zinātnieks — VI — 432

Šekspīrs Viljams (1564—1616), angļu rakstnieks — I — 7, 563, 594;
II — 632, 692, 697; 111 — 5, 219, 590, 601; IV — 658; V — 209,
485; VI — 279, 280, 286, 288, 330, 343, 375, 399, 402, 414, 422,
136, 443, 472, 477

Hamlets — I — 563; II — 692; 111 — 601; IV — 658; VI — 402

Karalis Līrs — I — 514, 515, IV — 658

Otello — II — 692; V — 506; VI — 402

Ričards 111 — VI — 288

Sapnis vasaras naktī (Sommernachtstraum) — II — 632, 697

Venēcijas tirgotājs — VI — 286, 288, 399, 472

Sellijs Persijs Bišijs (1792—1922), angļu dzejnieks — I — 165; VI —

313, 329, 375

Feju valdniece (Feenkdnigin) — VI — 313

Sellings Fridrihs Vilhelms Jozefs (1775—1854), dzejnieks, filozofs —

V — 485

Sēnbergs, gleznotājs — VI — 445

Rīgas kanāls naktī — VI — 445
Sillers Johans Kristofs Fridrihs (1759—1805), vācu dzejnieks, drama-

turgs — I — 7, 8, 359, 468, 583, 595, 597; II — 692; 111 — 5,
7, 219; V — 36, 413, 438, 506, 519, 553; VI — 254, 279, 288, 330,
343, 399, 402, 424, 422, 436

Dēmetras žēlabas — V — 438
Dons Karloss — V — 36

Laupītāji — I — 542, 597; 111 — 6; V — 506, 553; VI — 288,
399, 402, 414
Luīze Millere — VI — 414

Marija Stjuarte — II — 692
Mīla un viltus (Kabale und Liebe) — V — 506

Orleānas jaunava — VI — 402

Vallenšteina nāve (Wallensteins Tod) — I — 527, 595; VI — 343

Vilhelms Tells — I — 513
Die Braut von Messina oder die feindlichen Brūder — V — 519

Sirrens (Sirrens) Karls Kristiāns (1826—1910), baltvācu vēstur-

nieks — VI — 296, 465
Slāfs Johanness (1862—?), vācu rakstnieks — 111 — 553, 601

Smithene Mirdza (1887—1978), aktrise — 111 — 580; IV — 617, 622,
672, 676, ik

Smits Pēteris (1869—1938), valodnieks, folklorists — I — 571

Snēfogts Georgs (1872—1947), somu diriģents — VI — 353, 354,
408

Sneiders (Aleksandrs) Saša (1870—1927), vācu gleznotājs — V — 7

Bēdas — V — 7

Sopenhauers Arturs (1788—1860), vācu filozofs — V — 194, 513;
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