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RAINIS — PASAULES DRAMATURĢIJAS
TULKOTĀJS

19. gs. beigas un 20. gs. sākums, kad Rainis visinten-

sīvāk nodevās cittautu autoru lugu tulkošanai latviešu

valodā, bija laiks, kad visā pasaulē pastiprinājās inte-

rese par kultūras sasniegumiem. Humanitārajās zinātnēs

pieauga saistību meklējumi ar vēsturi, tās sāka uzlūkot

pagātnes kultūras vērtības kā potenciālas sava laika un

nākotnes veidotājas, sāka apzināties, ka ne tikai mēs, cil-

vēki, veidojam vēsturi, bet arī vēsture veido mūs. Līdz ar

to notika arvien dziļāka ietiekšanās pagātnē, citās tautās

un zemēs, kur tika meklētas savas nācijas kultūras attīstī-

bai noderīgas vērtības.

Latviešu tuvināšanu citu tautu kultūrai 19. gadsimta
vidū aizsāka jaunlatvieši ar Juri Alunānu priekšgalā. Lat-

viešu nacionālās literatūras pamatus atmodas kustības

darbinieki cementēja tiklab no latviešu, kā cittautu pagāt-
nes kultūras vērtību un sava laika progresīvo ideju sin-

tēzes. Tas bija pirmais solis ceļā uz pasaules kultūras ap-

guvi. Nākamo, jau drošāku un platāku, soli spēra Jaunās

strāvas pārstāvji, ieviešot mūsu kultūrā pasaules sociāli

filozofiskās un estētiskās domas sasniegumus. Kolosāls

panākums bija Raiņa latviski atdzejotais J. V. Gētes

«Fausts». Līdzās «Faustam» nostājas arī tas Raiņa darbs,
ko viņš veicis, tulkojot latviešu valodā citu izcilu

cittautu dramaturgu sacerējumus. Ar savu sabiedriski vēs-

turisko nozīmību Raiņa tulkotās cittautu autoru lugas
kļuvušas par mūsu kultūras neatņemamu sastāv-

daļu.

Kā dzejnieks izaugdams un kā cilvēks visu mūžu dzī-

vodams ciešā saistībā ar pasaules kultūru, Rainis saprata,
ka katrā cilvēkā, katrā nācijā, katrā vēsturiskā parādībā
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ir kondensēta visa šīs parādības pagātne, tās noietais vēs-

turiskās attīstības process. Rainis saka:

Viss pāriet, — viss, — bet nezūd it nekas. 1

Rainis bija pārliecināts, ka ikvienas — un vēl jo īpaši ma-

zas — tautas kultūra var izaugt un pilnveidoties tikai tad,

ja tā uzņem sevī visas pasaules kultūras vērtības. Vēstulē

A. Gulbim 1910. gada 27. novembrī Rainis teica dziļi pa-

tiesus vārdus: «.. taisni es visvairāk no visiem latviešu

rakstniekiem, varbūt pat vienīgais, esmu uzņēmis sevī visu

šo cilvēces kultūru, šo .. pasauls literatūru, kura vienīgā
spēj dot pamatu un spēku ne vien personām, bet masām

un virzieniem. No kultūras visuma uzņemšanas vien tik

var izaugt kas jauns un liels. Pus mūža ziedodams veselas

klasiķu bibliotēkas tulkošanai, es gribēju arī latviešu tau-

tai dot pirmo pamatu un iespēju radīt iz sevis ko jaunu un

lielu. Un, man liekas, es to arī esmu panācis, jo mūsu tauta

sāk sabiedriski atmosties un piedalīties pie civilizētās pa-

saules, pie Eiropas dzīves» (KR, 21, 302—303).

Rainis tulkotājs dzima reizē ar Raini dzejnieku. Uz tās

pašas lapiņas, kura saglabājusi Raiņa pirmo oriģināl-

dzejoli, lasāmi ari viņa pirmie atdzejojumi (A. Ko|cova,
A. Puškina, J. V. Gētes dzejoļi, bulgāru «Bajāru dziesma»).
Jau skolas gados radās iecere sagatavot un laist klajā

pasaules dzejas tulkojumu izlasi pēc J. G. Herdera sa-

stādītā krājuma «Tautu balsis dziesmās» («Stimmen der

Volker m Liedern») parauga. Izlasē Rainis bija nodo-

mājis ietvert dažādu tautu dziesmas, kā ari dižo kla-

siķu — V. Šekspīra, J. V. Gētes, Dž. G. Bairona, A. Puš-

kina v. c. dzejas darbus.

Līdztekus lirikai Raini saistīja lielas formas sacerē-

jumi ar vēsturisku un filozofisku tematiku. Protams, šādu

darbu tulkošana prasīja jau daudz vairāk pūļu un zinā-

šanu. Pirmais tāda veida sacerējums, ko Rainis jaunībā
pārtulkoja, bija A. Puškina monumentālā tautas drāma

«Boriss Godunovs».

Jau toreiz — agrā jaunībā, kā Rainis vēlāk —

1911. gada 26. oktobrī atzīstas A. Gulbim, tulkot mudinā-

1 Rainis J. Jāzeps un viņa brāļi // Kopoti raksti 30 sēj. — R.,
1981. — 11. sēj. — 205. Ipp. Turpmāk atsauces uz Raiņa Kopotu

rakstu akadēmisko izdevumu 30 sējumos (Rīgā, 1977—1986) dotas

tekstā ar šifru KR, kam sekojošie skaitļi norāda attiecīgo sējumu un

lappusi.
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jusi doma par savas tautas kultūras bagātināšanu: «Mana

sen-senā ideja, kura man bija jau sen priekš «Fausta»

tulkojuma iznākšanas, jau ģimnāzijas gados, kad es tul-

koju «Borisu Godunovu» un sāku «Faustu», tagad pie-

pildīsies dzīvē: latviešiem jātop par kultūras tautu, un

vienīgais ceļš uz to ir unversal, t. i., pasaulsliteratūras
iegūšana par savēju» (KR, 21, 410).

«Borisu Godunovu» Rainis sāka atdzejot ģimnāzijas
laikā — 19. gadsimta 80. gadu vidū (domājams, ap
1884. gadu), pabeidza, būdams juridiskās fakultātes stu-

dents. Taču žurnāls «Austrums», kur jaunais tulkotājs
savu veikumu aizsūtīja, to nepublicēja un tulkotājam pat
neatbildēja.

Sis atdzejojums bija ne tikai kvalitatīvs, bet arī revo-

lucionārs tiklab saturā, kā formā. Rainis, tāpat kā vēlāk

ar J. V. Gētes «Fausta» atdzejojumu, bija aizsteidzies

priekšā sava laika (t. i., 80. gadu) tulkošanas praksei.
Ja «Boriss Godunovs» būtu publicēts 80. gados, tas pir-
mais būtu radījis to apvērsumu latviešu tulkošanas praksē
un latviešu valodā, kādu desmit gadus vēlāk veica

«Fausta» atdzejojums, kas nāca klajā 1896. gadā. «Borisa

Godunova» atdzejojumā jau realizējušies Raiņa principi:

tulkojumam adekvāti jāaizvada līdz lasītājam oriģināla

idejiskā satura nozīmība, izteiksmes bagātība, oriģināl-
sacerējuma autora mākslinieciskās personības individuali-

tāte, nacionālās specifikas īpatnības un reizē jābūt rado-

šam, t. i., ne burtiskam pārcēlumam, bet tēlainam,

dzejiskam, tulkotāja dzimtās valodas poētiskuma apga-

rotam.

«Boriss Godunovs» Raiņa atdzejojumā nāca klajā
1898. gadā, un, kaut arī tas it kā palika «Fausta» atdze-

jojuma ēnā, latviešu sabiedriski filozofiskās domas un lat-

viešu literatūras attīstības procesā šim latviešu valodā

iznākušajam A. Puškina darbam bija liela nozīme.

Raiņa interesi par «Borisu Godunovu» noteica viņa kā

topošā dzejnieka organiskā tuvība A. Puškina idejiski filo-

zofiskajiem uzskatiem, viņa tautiskumam un reālismam.

«Boriss Godunovs», rakstīja Rainis savās piezīmēs
1887. gadā, izvēlēts tulkojumam tādēļ, ka tas ir «Viens

no pilnīgākajiem, labākajiem, jaukākajiem. Mums vairāk

saprotams, vērtīgs, tautisks. [..] Nozīme priekš mums:

aistētiska, tautiska, pamudinoša mūsu drāmai. [. .] Tra-

ģēdija ir vistautiskākais Puškina darbs, bet tas mūs
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nevar atbaidāt; Puškins uzsāka jaunu tautisku ceļu Krie-

vijā, deva virzienu krievu literatūrai. Uz to pašu viņa arī

mūs var pamudināt.»2

Arī rakstā «Aleksandrs Scrgcjevičs Puškins» (1898),
kas publicēts vienlaikus ar «Borisa Godunova» tulkojumu,
Rainis plašā Eiropas literatūras kontekstā analizēja lielā

krievu dzejnieka reālismu un augstu to novērtēja. Balstī-

damies uz V. Beļinska uzskatiem, Rainis atzina, ka A. Puš-

kins sācis jaunu reālismu, to reālismu, kuru turpinājuši
F. Dostojevskis un Ļ. Tolstojs un kura pamats ir tautas

cienīšana, tautas dzīves pētīšana un tēlošana, tautas īste-

nības un varenības spēka aptveršana. «Borisu Godunovu»

Rainis uzskatīja par šī jaunā krievu reālisma pirmo spožo

uzvaru, jo krievu tautas dzīvi A. Puškins te parādījis pa-

tiesi, reālistiski, turklāt skaidrā, vienkāršā, saprotamā
un poētiski tēlainā valodā.

Tādējādi ar «Borisa Godunova» tulkojumu Rainis lat-

viešu sabiedrībai atklāja A. Puškina reālisma spēku un

deva paraugu latviešu rakstniecības turpmākajam ceļam.
Un arī pats mācījās no dižā krievu dzejnieka.

1897. gadā, domādams par nākotnes iecerēm, Rainis

atzīmējis: «Drāma ā la «Boriss Godunovs»» (KR, 24, 188).
Šādu drāmu Rainis neuzrakstīja, taču Puškina nākotnes

ideālus izteica savā dzejā, tiesa, ar citādu poētisko un sti-

listisko sistēmu, bet cariskās patvaldības kritika un pra-
sība pēc jaunas dzīves kārtības skanēja tikpat drosmīgi,
asi, kaujinieciski. Savukārt Raiņa dramaturģija ieveda

latviešu literatūrā (tāpat kā Puškins krievu literatūrā)

gan savas tautas likteņtēmu, gan izcilu personību traģis-
kas kolīzijas, gan tautas un valdnieka attiecību dialektiku

un līdzīgi Puškinam parādīja, ka vienīgais, īstais vēsturi

virzošais spēks ir tauta.

Līdzīga nozīme Raiņa mākslinieciskās personības,
Raiņa kā domātāja un sarežģītu filozofiski ētisku problēmu
risinātāja attīstībā, nobriešanā, Raiņa kā dramaturga iz-

augsmē un sava monumentālā stila atrašanā bija Šekspī-
ram, Šilleram, Gētem, Ibsenam.

Piezīmēs Rainis ne reizi vien konfrontējis savu stilu

ar Šekspīra, Šillera, Ibsena stilu, konstatējot gan kopīgo,

gan atšķirīgo, gan pieņemamo, gan noraidāmo. Tāpat vai-

rāku lugu radāmajās domās, apcerot un formējot savu

2 Literārais mantojums. — R., 1957. — 1. sēj. — 156. Ipp.
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varoņu idejiski estētisko struktūru, Rainis vilcis paralēles
ar atsevišķām klasiskās dramaturģijas personām (Eg-
montu, Ifigeniju, Antoniju, Kleopatru, Liru, Vilhelmu Tellu

v. c). Piemēram, Imants (lugā «Imants») ir «kā Tclls,

kurš nespēj spriest, bet nāks tikai ar spēku un rokas

darbu» (KR, 14, 105), bet Ils («Kurbads») «ir ģeniālais
Antonijs pret līdēju, filistri Oktāviju» (KR, 14, 227). Savu-

kārt, rakstot lugu «Gulbja dziesma», Rainis sev uzlika par

pienākumu lasīt Sillera «Laupītājus», jo viņa iecerē, tāpat
kā Sillera lugā: «Tādas pat stipras runas» (KR, 15, 33).

Vairākkārt Rainis uzsvēris, ka tulkošana veicinājusi

viņa valodas izjūtu, attīstību, meistarību. Dienasgrāmatā
1912. gada 25. maijā viņš atzīmēja: «Man vajga tulkoju-
mus piepaturēt, ne naudas dēļ, bet lai vingrinātos valodā.

Oriģināji nekad tā nevingrina valodas veiklā lietošanā

kā tulkojumi. Un it sevišķi ritmiski un atskaņoti dzejas

tulkojumi. Tur arī vingrina vārdu radīšanas spējas» (KR,
24, 436). Bet klasiķu tulkošanā apgūtā valodas meista-

rība, kā pamatoti atgādinājis Rainis, sekmē ikviena rakst-

nieka augstāko un cildenāko misiju — dzimtās valodas

kopšanu un bagātināšanu. Spožākais piemērs te — Raiņa
«Fausta» tulkojums.

Visintensīvāk lugu tulkošanai Rainis nodevies Pleska-

vas un Slobodskas trimdas periodā. Sī intensitāte skaid-

rojama ar Raiņa līdzdalību Pētera Zālītes vadītajos pre-

ses izdevumos — laikrakstā «Mājas Viesis» un žurnālā

«Mājas Viesa Mēnešraksts». Kaut arī sabiedriski politis-
kajos jautājumos P. Zālīte bija laipotājs, saviem izdevu-

miem viņš centās piesaistīt talantīgākos un populārākos
(arī progresīvākos) tālaika latviešu rakstniekus. Pēc iz-

glītības būdams filozofs, P. Zālīte augstu vērtēja pasaules
klasisko literatūru un gribēja to darīt pieejamu arī lat-

viešu lasītājiem. Turklāt publicēt pagātnē radītus sacerē-

jumus bija drošāk nekā jaunlaiku autoru darbus, kuros

cenzūra allaž varēja atrast nepieļaujamas lietas. P. Zālīte

meklēja arī labus tulkotājus. Raiņa tulkotāja gaitas «Mā-

jas Viesa Mēnešrakstā» aizsākās ar J. V. Gētes «Fausta»

un M. Ļermontova «Dēmona» atdzejojumiem. Tie bija ļoti

veiksmīgi tulkojumi, un P. Zālīte rosināja Raini uz jau-
niem tulkojumiem, to izvēli atstājot Raiņa ziņā. Lai gan

Raiņa un Zālītes pasaules uzskati radikāli atšķīrās un

klasiskajā literatūrā viņi katrs akcentēja citas idejiskās
vērtības, jautājumā par klasikas nepieciešamību viņu
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domas sakrita. Tā kā Rainim tuvāka bija dramaturģija,
«Mājas Viesa Mēnešrakstā» parādījās vairāki pasaules

dramaturģijas šedevru tulkojumi. Izsūtījuma apstākļos šie

tulkojumi kļuva par galvenajiem Raiņa eksistences nodro-

šinātājiem, jo P. Zālīte maksāja tiem laikiem samērā

augstu honorāru un samērā regulāri sūtīja to uz Pleskavu

un Slobodsku.

Taču sadarbībai ar «Mājas Viesa Mēnešrakstu» bija
arī sava ēnas puse. P. Zālīte neprasīja no Raiņa visu tul-

kojumu uzreiz, bet tikai tik, cik iespējams publicēt vienā

žurnāla numurā. Rainim tas bija izdevīgi, jo pēc katra

publicējuma viņš saņēma honorāru. Tāpēc viņš precīzi

izrēķināja, cik vienā mēnesī un cik vienā dienā rindiņu
jāpārtulko, lai pietiktu vienam mēnešraksta numuram, un

šo normu stingri centās izpildīt, tulkodams diendienā pa-

cietīgi un jebkuros apstākļos. Tulkojums pa cēlieniem

tika sūtīts uz Rīgu un publicēts pirms tā galīgās pabeig-
šanas. Caurskatīt visu tulkojuma rokrakstu kopumā vairs

nebija iespējams. Tāda prakse, gluži dabiski, ietekmēja
darba kvalitāti, atņēma iespēju stilistiski un detalizēti

tulkojumu noslīpēt.
Lugu tulkojumus P. Zālīte publicēja gan ar Raiņa

vārdu, gan ar Raiņa un Aspazijas vārdiem, gan ar Aspa-

zijas vārdu vien, jo piesardzības dēļ negribēja savos izde-

vumos pārāk bieži atkārtot Raiņa, politiskā izsūtītā, vārdu.

19. un 20. gadsimta mijā aizsākās Raiņa sadarbība ar

Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodalu, kas

Raiņa tulkojumus tūdaļ izdeva grāmatās, un 20. gad-
simta sākumā — ar tolaik jauno grāmatizdevēju Ansi

Gulbi, kas laida klajā Raiņa pārtulkotās J. V. Gētes lugas,
kā arī iespieda grāmatās P. Zālītes izdevumos publicētās
lugas.

Šveices emigrācijas periodā Raiņa tulkotāja darbs jū-
tami apsīka — piecpadsmit gados viņš pārtulkoja tikai

četras lugas. Tas acīmredzot skaidrojams ar Raiņa rosīgo
pievēršanos oriģināldarbu sacerēšanai, kad lugas un dze-

joļu krājumi paņēma visas viņa radošā darba iespējas.

Raiņa tulkojumu hronoloģija ir sekojoša.
Pleskavas trimdas laikā (1898—1899) bez agrāk at-

dzejotā «Borisa Godunova» nāca klajā vācu rakstnieka
G. Hauptmaņa lugas «Hannele» un «Nogrimušais zvans».

Slobodskas trimdas laikā (1899—1903): G. E. Lesinga
«Nātans Gudrais» (pārtulkots Pleskavā), J. V. Gētes «Ifi-
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genija», H. Ibsena «Svētki Solhaugā», V. Šekspīra «Ka-

ralis Līrs», Dž. G. Bairona «Kains» (1. cēliens), F. Sil-

lera «Vilhelms Tells» un H. Heines «Viljams Ratklifs».

Rīgas periodā (1903—1905): V. Šekspīra «Antonijs un

Kleopatra» un virkne J. V. Gētes dramatisko sacerējumu —

«Prometejs», «Egmonts», «Brālis un māsa», «Klavigo»
un «Torkvato Taso».

Šveices emigrācijā (1906—1920): F. Sillera «Marija

Stjuarte» un «Laupītāji», G. Bīhnera «Dantona nāve» un

Kalderona «Salameas tiesnesis».

Minētie gadi, kad tika publicētas Raiņa tulkotās lugas,
bija laiks, kad latviešu proletariāts sociāldemokrātijas va-

dībā cīnījās par savām politiskajām un sociālajām tiesī-

bām. Demokrātiskā literatūra atmaskoja kapitālisma šķi-
riskās pretrunas, sociālo nevienlīdzību, strādnieku smagos
dzīves apstākļus. Revolucionārā literatūra sauca cīņā pret
ckspluatatoriem, cīņā par sociālisma ideāliem. Sociālās

atbrīvošanās cīņas mērķus īpaši dedzīgi sludināja Raiņa
daiļrade.

Visus šos laikmeta sociāli politiskos centienus tiešāk

vai netiešāk atbalstīja Raiņa tulkotās lugas. Arī šai ziņā
Rainis, tāpat kā savā oriģināldaiļradē, bija drosmīgs ceļa
cirtējs, kas daudz darīja, lai pasaules mākslas un progre-
sīvās domas sasniegumi cauri cariskās cenzūras žņaugiem
ienāktu mūsu, latviešu, dzīvē un literatūrā. Apzināda-
mies, ka drāma ir ne vien tautas kultūras stāvokļa atspo-
guļotāja, bet arī pašas kultūras virzītāja, Rainis centās

ar cittautu drāmas tulkojumiem reizē radīt pamatu lat-

viešu literatūras tālākai attīstībai.

Jau 1900. gadā T. Zeiferts par Raiņa tulkojumiem rak-

stīja: «Neatlaizdamies no ideāliem, ka cilvēcei gaidāmi
jauni laiki, viņš latviešiem darījis pieejamas domas un

idejas, kas viņu gara dzīvi var stipri padziļināt .
.»
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Jauno laiku vārdā Rainis tulkoja F. Sillera revolucio-

nāro drāmu «Vilhelms Tells». Raini neatbaidīja tas, ka šo

lugu J. Vidiņa tulkojumā patvaldnieciskā cenzūra divreiz

(1888, 1895) bija aizliegusi uzņemt Rīgas Latviešu teātra

repertuārā. Rainis «Vilhelmu Tellu» pārtulkoja. Grāmatā

Raiņa tulkojums iznāca 1901. gada beigās. Tobrīd tautas

masās pastiprināti rūga neapmierinātība ar pastāvošo

3
Teodors. Jauni celi // Jauna raža. — Cēsis, 1900. — 4. laid.

228. Ipp.
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carisko režīmu un baltvācu kundzību, brieda priekšnotei-
kumi 1905. gada revolūcijai. Un šajā revolucionārajā situā-

cijā Raiņa atdzejojumā latviski atskanēja F. Sillera cī-

ņas aicinājums, cīņas slavinājums.
Vācu dzejnieka drāma, kas bija sarakstīta pirms simt

gadiem, sasaucās ar latviešu dzejnieka Raiņa revolucio-

nāro noskaņojumu un līdzīgi viņa tālaika oriģināldzejai
(krājuma «Tālas noskaņas zilā vakarā» dzejoļiem) kļuva
par latviešu darba tautas modinātāju, aicinātāju cīņā par

atbrīvošanos no apspiestības jūga. Ne velti Andrejs Upīts

rakstīja, ka «visos Sillera darbos ir kaut kas, kas viņu,
savam laikam dzīvojušo padara dzīvu visiem laikiem.

«Tellā» tas it īpaši skaidri tiek redzams: naids pret katru

varmācību, brīvības slāpes, drosme un izturība cīņā. Tādēļ
arī šī luga latviešu demokrātiskajam lasītājam un skatī-

tājam tik mīļa. Tādēļ arī Rainis viņu tik nepārspējami
veikli tulkojis — blakus «Faustam» šis ir viens no lielā-

kajiem un vērtīgākajiem mūsu lielā klasiķa tulkotāja
darbiem.» 4

Taču tulkojuma liktenis nebija gluds. Kad 1902. gadā
Raiņa tulkoto «Vilhelmu Tellu» gribēja iestudēt Rīgas
Latviešu teātris, cariskā cenzūra trešo reizi šo F. Sillera

darbu aizliedza izrādīt. Tikai revolūcijas dienās — 1905.

gada nogalē — «Vilhelms Tells» beidzot uznāca uz ska-

tuves.

Ar laikmeta sabiedriski politiskajiem strāvojumiem, ar

attiecīgo vēsturisko situāciju sasaucās arī daudzas citas

Raiņa tulkotās lugas. Tā, piemēram, kad 1906. gadā Raiņa
tulkoto J. V. Gētes «Egmontu» sāka izrādīt Rīgas Latviešu

teātrī, kritika uzsvēra, ka J. V. Gētes impozantā, cildenā

brīvības alcēja Egmonta ideāli, viņa sajūsma, ticība tau-

tas nākotnei cieši saaužoties ar tiem laikmeta notikumiem,
kas noris pie mums, Latvijā, — ar cīņu par tautas tiesī-

bām un reakcijas nežēlīgo izrēķināšanos. Kaut arī Eg-
monts, reakcijas uzveikts, iet bojā, luga pauž ticību tautas

brīvības ideālu uzvarai nākotnē.

Tāpat F. Sillera «Laupītāji» ar aso vēršanos pret des-

potismu un sociālo netaisnību, ar aicinājumu pārveidot
sabiedrisko kārtību — Stolipina reakcijas gados, kad tul-

kojums nāca klajā, — skanēja revolucionāri, asināja darba-

4 Upīts A. Fr. Sillera «Vilhelms Tells»
.. // Vārds. — [R], 1912. —

1. sēj. — 352. Ipp.
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ļaužu sociālo apzinīgumu, lika domāt par cīņas nepiecie-
šamību.

Raiņa tulkotās lugas rosināja pārdomas, atziņas, lika

citādām acīm palūkoties uz sabiedrisko kārtību, sociāla-

jām attiecībām, uz cilvēka dzīves jēgu un uzdevumiem,

jo V. Šekspīra, F. Sillera, J. V. Gētes, H. Ibsena, G. E. Le-

singa, G. Hauptmaņa lugas bija un joprojām ir pasaules
dramaturģijas augstākās virsotnes ar lielām sabiedriskām,
filozofiskām un estētiskām vērtībām.

Idejiskās funkcijas, ko veica Raiņa tulkotās lugas, bija
viņa tulkotāja darba nozīmīguma viena puse. Otru, ne ma-

zāk svarīgu pusi, veidoja Raiņa tulkotāja talanta meista-

rība.

Kopš 18. gadsimta Latvijā bija izplatīts tā sauktais

lokalizētais tulkošanas veids, kad no kādas svešas (vis-
parastāk — vācu) valodas atsevišķus vārdus un teiku-

mus latviešu valodā pārcēla burtiski. Lai padarītu tulko-

jumu «dzejiskāku», to nereti izgreznoja ar «skaistiem»

vārdiem. «Neglītās» vai nesaprotamās, tāpat latviešu lasī-

tājam nepiedienīgās vietas tulkojumā izlaida vai pārvei-
doja, piemērojot latviešu zemnieka domāšanas veidam un

sadzīves īpatnībām. Oriģinālsacerējuma darbības vietu,
laiku, nacionālo kolorītu ignorēja — visam bija jānotiek
tagadnē, Vidzemes vai Kurzemes apstākļos, latviešu zem-

nieku vai baltvācu muižnieku vidē.

Ar 19. gadsimta otro pusi, kad pie tulkošanas ar lielu

sabiedriskās atbildības sajūtu stājās jaunlatvieši, tulko-

tāji jau centās vairāk ievērot oriģināla saturu un iz-

teiksmes īpatnības, raksturu individualitāti, nacionālo un

sociālo specifiku.
Rainis spēra krietnu soli tālāk. Viņa tulkojumi iezīmē

kvalitatīvu pavērsienu latviešu tulkošanas mākslas vēs-

turē. Turpinādams jaunlatviešu aizsāktās tradīcijas, viņš
lika drošus pamatus mūsdienu latviešu tulkošanas praksei.
Rainis maksimāli tuvināja tulkojumu oriģinālam: sagla-
bāja visu tā satura un formas vērtību, sociālo un nacio-

nālo specifiku un izteiksmes poetizācijai veiksmīgi izman-

toja kā savas dzimtās valodas bagātību, tā savu dzejiski
radošo fantāziju.

Jau tālaika kritika Raiņa tulkotāja meistarību vērtēja
ļoti atzinīgi. Tūlīt pēc pirmo tulkoto lugu publicēšanas
tika cildinātas Raiņa spējas izteikt latviešu valodā visu

to, kas līdz tam bija pieejams tikai citu tautu valodās,
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resp., oriģinālvalodās. Teātra kritiķe L. Skujeniece par

J. V. Gētes lugu «Ifigenija», piemēram, rakstīja, ka «tul-

kojums ir oriģināla cienīgs, jo mēs dabūjam tā skaidrības,

grācijas un diženības iespaidu»5.
Raiņa tulkojumi ievērojami bagātināja latviešu dzejas

valodu, izteiksmi, stilu. «Latviešu dzejas stils un valoda

caur viņu ievirzīti jaunā attīstības posmā,» par Raiņa tul-

kotajām lugām rakstīja T. Zeiferts.0

Daudzi kritiķi ieteica no Raiņa mācīties tiklab tulkotā-

jiem, kā dzejniekiem, jo V. Šekspīra «Karaļa Līra» veik-

smīgais tulkojums, T. Zeiferta vārdiem runājot, «dos arī

mūsu pašu rakstniekiem neiznīcīgus piemērus, kuri, kā

zināms, māca un glīto vairāk nekā veseli sausās teorijas

sējumi»7. Līdzīgi par F. Sillera «Vilhelma Telia» tulko-

jumu izteicās E. Vizulis: «Mūsu tulkotāji un dzejnieki va-

rēs no šī Raiņa darba daudz ko mācīties tā valodas jau-

kuma, kā arī satura ziņā.»
8 Vēlāk uz Raiņa tulkošanas

meistarību kā paraugu norādījis arī A. Upīts: «Raiņa tul-

kojumi var noderēt kā labākais paraugs, no kā mācīties

saprast, kā mākslā saturam un formai jābūt vienotiem, kā

katra sevišķa ideja vai sajūsma prasās savādi izteicama,

kā tikai caur īpatnējo mākslas darba formu var piekļūt
viņas saturam.»9 Raiņa meistarību uzteicis arī J. Jansons

(Brauns): «Savos tulkojumos Rainis ir tāds pats dziļš

dzejas lietpratējs, vārsmas un latviešu literārā stila

meistars kā savos oriģinālsacerējumos.» 10

Rainis tulkošanai parasti izvēlējās sev tuvus autorus

un tādus darbus, kas attiecīgajā laika periodā sasaucās

ar viņa domu, ideju, ieceru pasauli.

Priekšroka tika dota klasikai. Šekspīra, Sillera un

Gētes varoņu kaislo protestu pret rutīnu un sociālajām
netaisnībām, viņu dziļo cilvēciskumu, patiesības meklēju-

SL. Sk[uje n i c c c]. Latviešu teātris // Baltijas Vēstnesis. —

1904. — 22. apr. — 3. Ipp.
6 Tfeodors]. Viljama Šekspīra «Karalis Līrs»

..
// Jauna raža. —

Cēsis, 1901. — 5. laid. — 187. Ipp.
7

Turpat.
BV[iz v 1 i s]. Fridriha fon Sillera «Vilhelms Tells»

.. // Jauna

raža. — Cēsis, 1903. — 6. laid. — 178. Ipp.
9

Upīts A. A. Gulbja «Universālā Bibliotēka» // Vārds. — 1. sēj. —

421. Ipp.
10 J. Jansons-Brauns. Latviešu sabiedriski kulturālā attīstība

un latviešu literatūra // Latviešu literatūras kritika. — R., 1958. —

3. sēj. — 836. Ipp.
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mus, mīlestību pret tautu, alkas pēc tautas un personības
brīvības Rainis vēlējās ar saviem tulkojumiem tuvināt arī

latviešu sabiedrībai.

Līdzās klasikai Rainis tulkoja sava laika rakstniekus —

tos, kurus uzskatīja par talantīgiem un savdabīgiem laik-

meta sociālo, ētisko un estētisko problēmu risinātājiem.

Pirmajā vietā izvirzījās vācu dramaturgs Cerharts

Hauptmanis, kas 19. gs. beigās guva lielu popularitāti
visā Eiropā, it īpaši ar pasaku drāmām «Hanneles debes-

braukšana» un «Nogrimušais zvans». Šīs lugas cildināja
arī latviešu kritiķi, «Hanneles debesbraukšanu» uztverot

kā skumju dziesmu par izmocīta, maldināta un apsmieta
cilvēka dvēseli, kura ilgojas miera un atpestīšanas, bet

par «Nogrimušo zvanu» vēl pirms tās pārtulkošanas kāds

-dis atzinīgi rakstīja: «Hauptmans laidis klajā jau labi

daudz un ievērojamus gabalus. Bet neviens, pat viņa sla-

venie «Audēji» («Die Weber») nav tik milzīgu piekrišanu
mantojuši, kā šis, viņa jaunākais ražojums: īsā laikā «No-

grimušais zvans» iznācis jau 30 izdevumos. Bet neviens

no iepriekšējiem gabaliem nav arī tik savādas dzejas pilns
kā šis. Ar apbrīnojamu veiksmi Hauptmans iedvesis viņā
seno pasaku garu, kas tik neatturami saista viņa tautas

garu, kura pamatus nekāda kultūras vara nav spējusi iz-

nīcināt. Visam gabalam cauri plūst saldas vēsmas iz tāļa-

jiem teiksmu laikiem un pārņem it visu, sākot ar dīvai-

niem tēliem un neparastā pantmēra un beidzot ar veclaiku

burtiem un pat papīru, uz kura drāma nodrukāta. [..] Bet

līdz ar visu šo Hauptmans zvanu lējējā Indriķī tēlojis arī

mūžam jauno cilvēka centību un dzīšanos pēc svētīgiem
darbiem un pilnības. Viss tas nu dara šo drāmu jo sevišķi
pievilcīgu.»ll Lugas galveno varoni Indriķi latviešu kri-

tiķi, sekojot savu vācu kolēģu paraugam, pielīdzināja
Faustam, Manfrēdam, Brandam, uzsvēra viņa sasliešanos

pret to veco dzīvi, kurai trūkst dvēseles, jūsmoja par

viņa centieniem radīt jaunu pasauli.
Par Hauptmaņa grandiozajiem panākumiem latviešu

sabiedrību informēja arī Rainis. «Vēstulēs no Berlīnes»

viņš 1896. gadā rakstīja: «.. Hauptmanis ir viens no jaun-
laiku galvenākajiem vācu rakstniekiem, ap kuru interesējas
visa modernā literāriskā pasaule» (KR, 18, 93). To pašu

11
-dis. Nogrimušais zvans // Jauna raža. — Cēsis, 1898. — 1. laid. —

196. Ipp.
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viņš atkārtoja arī rakstā «Fūrmanis Henšelis» 1899. gadā:
«.. Hauptmanis nav salīdzināms ar kaut kādiem otras kla-

ses rakstniekiem, viņš ir un paliek šimbrīžam Vācijas pir-
mais dzejnieks — dramatiķis» (KR, 18, 225).

Visaugstāk Rainis vērtēja Hauptmaņa reālistiski sociā-

lās lugas «Audēji» («Vēveri») un «Pirms saules lēkta».

levērojot Hauptmaņa neoromantisko lugu lielo populari-
tāti, Rainis operatīvi centās ar tām iepazīstināt latviešu

lasītāju un skatītāju. Tādā nolūkā viņš četrus gadus pēc
iznākšanas vācu valodā pārtulkoja «Hanneles debesbrauk-

šanu» un divus gadus pēc iznākšanas «Nogrimušo zvanu»,

publicēja arī plašu rakstu par Hauptmaņa lugu «Fūrmanis

Henšelis» (KR, 18, 225—237), kuru latviski bija pārtul-

kojusi Aspazija. Raksts «Fūrmanis Henšelis», starp citu,

labi parāda, ka Rainis nebūt nejūsmoja par visu, ko

Hauptmanis uzrakstījis. Rainis kritiski novērtēja vācu

rakstnieka popularitāti, objektīvi atsedza viņa daiļrades

stiprās un vājās puses.

Par izcilāko sava laika literatūras meistaru Rainis uz-

skatīja norvēģu rakstnieku Henriku Ibsenu. 1899. gadā
Rainis norādīja, ka dzejas ģēnijs «mūsu dienās tik ir viens

dzejnieks — Henriks Ibsens» (KR, 18, 226). Ibsena lie-

lumu Rainis saskatīja gan viņa nozīmīgajā un allaž svai-

gajā problemātikā, gan cīņā par personības apziņas brī-

vību, atbrīvošanu no buržuāziski liekulīgās sabiedrības

valgiem, gan psiholoģiski meistarīgajā cilvēka dvēseles

analīzē. Rainis rakstīja: «Ibsens attīsta savās lugās arvien

jaunus problēmus ..» (KR, 18, 107), viņš «cenšas pēc
patības atsvabināšanas no senās, liekulīgās sabiedrības

valgiem» (KR, 18, 190—191), «līdz pēdējai cīpsliņai iz-

ārda dvēseles sastāvdaļas un liek mums visu redzēt un

saprast» (KR, 19, 224), «prasa, lai indivīds būtu brīvs un

dotu brīvību, un līdzekļiem brīvības sasniegšanai arī jābūt
brīvībai, bet ne varmācībai ..» (KR, 19, 297).

Labi pazīdams Ibsena plašo daiļradi, Rainis pārtul-
koja gan tikai vienu viņa lugu — «Svētki Solhaugā».

Citi, personiskāki, apsvērumi pamudināja Raini tulkot

vācu rakstnieka Georga Bīhnera drāmu «Dantona nāve».

Rainis bija iecerējis lugu ciklu par Lielo franču revolū-

ciju, un viņu interesēja, kā šo tēmu mākslas darbā risinā-

juši citi autori. Bīhnera drāma bija šai ziņā viens no

vērtīgākajiem sacerējumiem un atbilda tulkotāja idejiski
estētiskajiem kritērijiem.
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Tās Raiņa tulkotās lugas, kas izrādītas latviešu teātros,
nenoliedzami veicinājušas arī latviešu skatuves mākslas

attīstību. Klasiskā dramaturģija arvien bijusi aktieru un

režisoru meistarības pārbaude, vienlaikus sniegdama lie-

lisku materiālu šīs meistarības izaugsmes un veidošanās

procesam. Arī Raiņa tulkotā klasiskā dramaturģija, uz-

nākdama uz skatuves 20. gadsimta pirmajos gadu desmi-

tos, rosināja latviešu režisorus un aktierus meklēt jaunus
skatuviskās izteiksmes līdzekļus, jaunus tēlošanas paņē-
mienus gan dialektisku dzīves pretrunu un sarežģītu rak-

sturu atklāsmei, gan dziļu, traģiski cildenu pārdzīvojumu
atspoguļošanai. Aktieriem bija jāmācās citādi (ne tā kā

sadzīves lugās) runāt, izturēties, staigāt un pats galve-
nais — lielās dimensijās domāt. Tā, piemēram, J. Duburs,

recenzējot ne visai veiksmīgo J. V. Gētes «Egmonta» uz-

vedumu Rīgas Latviešu teātrī, atzīmēja: «Ģētes skaistā

valoda ir aktierim cieta rieksta pārkodums. Bez tehnikas

tur nekā nevar panākt. Kas šo valodu tekoši, vingri un

dabiski vienkārši spēj pārvaldīt, tas izraksta sev labāko

liecību.»12 Vairāki Raiņa tulkoto lugu pirmiestudējumi ne-

guva cerētos panākumus tieši vājā inscenējuma un aktieru

meistarības trūkuma dēj. Tas lieku reizi apstiprina, cik

vajadzīga bija pasaules klasika latviešu aktieru meista-

rības kaldināšanai, latviešu nacionālās skatuves mākslas

attīstībai, jo to pašu lugu vēlākie uzvedumi nereti kļu-
vuši par latviešu teātra mākslas sasniegumiem.

Ne viens vien latviešu aktieris tieši Raiņa tulkotajās
lugās guvis spožus panākumus, apliecinājis sava talanta

briedumu. Marijas Stjuartes monologus un dialogus ar

Anglijas karalieni Elizabeti meistarīgi skandējušas tādas

latviešu skatuves zvaigznes kā Jūlija Skaidrīte un Lilita

Bērziņa, Elizabeti majestātiski atveidojušas Jūlija Skaid-
rīte un Alma Ābele. Vilhelma Telia dedzīgos cīņas vārdus

skatītājos raidījuši Aleksandrs Mihelsons, Gustavs Zibalts,
Alfrēds Amtmanis-Briedītis, Teodors Lācis. Karaļa Līra

mokošās pārdomas par taisnības un ciešanu pretmetiem
risinājuši Aleksandrs Mihelsons un Teodors Lācis. Zvanu

lējēja Indriķa alkas pēc radoša cilvēka harmonijas pau-
duši Rūdolfs Bērziņš, Vilis Segliņš, Alfrēds Amtmanis-

Briedītis, Voldemārs Švarcs, Teodors Amtmanis, Teodors

12 D [üburs]. Rīgas Latviešu teātris // Balss. — 1906. —
21. apr.—

2. Ipp.
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Lācis, Arturs Filipsons, bet maigo, teiksmaino Rūtiņu lie-

liski tēlojusi Biruta Skujeniece, arī Tija Banga, Mirdza

Smithene, Milda Riekstiņa, Mirjama Stāle, Irma Laiva.

Tulkojumu liktenis Rainim nebija vienaldzīgs. Cik trim-

das apstākļos iespēja, viņš rūpējās gan par to uzņemšanu
teātru repertuārā, gan, jo īpaši, par izdošanu grāmatā»
turklāt iespējami lētākos izdevumos, lai tie kļūtu pie-

ejami visplašākajām lasītāju aprindām. Par Raiņa cen-

tienu atbalstītāju un atsaucīgu realizētāju kļuva grāmatu

izdevējs Ansis Gulbis. Viņš, sākot ar 1904. gadu, izdevis

lielāko daļu Raiņa tulkoto lugu gan atsevišķā grāmatā,

gan, sākot ar 1911. gada rudeni, divās sērijās — «Univer-

sālās Bibliotēkas» sērijā un kā Raiņa Kopotus tulkojumus

ar numerāciju no 1 līdz 1913, kad attiecīgais tulkojums tika

tipogrāfijā salikts vienreiz, bet iespiests divos novilkumos.

«Universālās Bibliotēkas» sērijā to novilka uz neliela for-

māta vienkāršāka papīra un tātad tā pārdošanas cena bija
zemāka, Kopotos tulkojumos — uz lielāka formāta un

labāka papīra un līdz ar to nedaudz augstākā cenā. Ja

«Universālās Bibliotēkas» sērijā tulkojuma cena pa-

rasti bija 10 kapeikas, tad Kopotu tulkojumu izdevumā —

20, 25 vai pat 30 kapeikas. Ar A. Gulbja izdotajām grāma-
tām Rainis bija ļoti apmierināts. Kad grāmatā iznāca luga
«Indulis un Ārija», Rainis 1911. gada 19. novembrī A. Gul-

bim rakstīja: «Un Tev esmu sirsnīgi pateicīgs par visu

to glītumu un sagādāšanu; cik redzu, tad skaistāka izde-

vuma kā kop. tulk[ojumi] un šis, lugas, man nav bijis»
(KR, 21, 427).

Atgriezies dzimtenē pēc Šveices emigrācijas, Rainis lo-

loja cerību vēlreiz izdot savus agrākos tulkojumus, šoreiz

sešos sējumos, ietverot tajos arī J. V. Gētes «Faustu»,
M. Ļermontova «Dēmonu», R. Hamerlinga «Amoru un

Psihi» un H. Heines poēmas. Nodoms tomēr nerealizējās.
Vairākas Raiņa tulkotās lugas laistas klajā atkārtoti,

ievietotas Raiņa Kopotu rakstu 1947.—1951. g. izdevumā,

Šekspīra un Gētes darbu kopojumos. Sillera «Vilhelms

13 Vēlāk šīs atsevišķās burtnīcās izdotās Raiņa tulkotās lugas A. Gul-

bis iesēja pa 4—5 lugām vienā sējumā un laida klajā kā Raiņa Kopo-
tus tulkojumus 4 sējumos (1. sējumā — J. V. Gētes «Fausts»; 2. sē-

jumā — J. V. Gētes lugas; 3. sējumā — G. Hauptmaņa, H. Heines,
A. Puškina, H. Ibsena darbi; 4. sējumā — V. Šekspīra, F. Sillera,
G. E. Lesinga lugas). Taču šo četrsējumu kopojumu par atsevišķu
izdevumu nemēdz uzskatīt.



19

Tells» un «Laupītāji», kas uzņemti Padomju Latvijas
skolu mācību programmās, iznāk atkārtotos izdevumos.

Raiņa tulkoto lugu mākslinieciskā un valodas kvalitāte

nav viscaur vienādi augsta. Ir vietām neveikla izteiksme,
burtiski pārcēlumi, vāciskas teikumu konstrukcijas, nekon-

sekvence atsevišķu vārdu atkārtotā rakstībā v. tml. Bet

neaizmirsīsim, ka tulkots tika trimdas apstākļos, kad

darbu pa laikam traucēja slimības, garīga pārpūle, pat
depresīva nomāktība, kad bieži nācās tulkojumu sasteigt,
lai termiņā nosūtītu uz Rīgu iespiešanai periodiskā izde-

vumā, kurā attiecīgās lugas sākums jau bija nonācis lasī-

tāju rokās un turpmāko numuru izdošanu nedrīkstēja aiz-

kavēt. Turklāt oriģinālsacerējumiem, kuri tapa vienlaikus

ar tulkojumiem, allaž tika dota priekšroka un nereti darbs

pie tiem notika uz tulkojuma rēķina. Tāpat laika gaitā,
turpat jau simtgadē, kas aizritējusi kopš lugu tulkošanas,

daudz kas tāds, kas tālaika valodniecībā bija parasts,

tagad apsūbējis vai pat novecojis. Tāpēc Raiņa tulkoju-
mus pēc viņa nāves no jauna izdodot (piemēram, Raiņa
Kopotu rakstu 1947.—1951. g. izdevumā), tie patvaļīgi re-

diģēti un uzlaboti. Tādu rīcību mūsdienu zinātniskās tek-

stoloģijas prakse nevar pieņemt un attaisnot.

Šajā izdevumā, laižot klajā četros sējumos visas Raiņa
tulkotās lugas14

,
tiek ievērotas mūsdienu ortogrāfijas un

interpunkcijas normas (Raiņa tulkotajās lugās vērojama

nekonsekvence, nereti mehāniski pārcēlumi no oriģināla),
bet reizē maksimāli saglabātas Raiņa rakstības īpatnības,
jo bez vēsturiskās nozīmes Raiņa tulkojumiem ir arī poten-
ciāla zinātniska vērtība. Tas ir izpētes objekts, kas paver
plašas perspektīvas pētniecībai gan valodniekiem, gan lite-

ratūras zinātniekiem jaunu valodniecisku, socioloģisku un

kulturoloģisku slāņu atsegšanai.
Raiņa tulkotāja darbs nav vēl pietiekami novērtēts,

nav zinātniski analizēti nedz viņa tulkošanas principi un

to nozīme latviešu tulkošanas mākslas attīstības procesā,
nedz arī tas, kā tulkojumos atspoguļojusies viņa māksli-

nieciskā personība, poētiskā individualitāte, tīri cilvēciskā

emocionalitāte (cietumnieka, trimdinieka, emigranta pār-
dzīvojumi) un sabiedriski politiskā aktivitāte. Bet kādos

14 J. Raiņa Kopotu rakstu jaunākajā, akadēmiskajā izdevumā Raiņa
tulkotas lugas nav uzņemtas; tur ievietots vienīgi J. V. Gētes «Fausta»

atdzejojums (16. sēj.', 1982), kā arī Raiņa tulkotā cittautu dzeja
(8. sēj., 1980).



gadījumos, kādā vēsturiskā situācijā, cik lielā mērā un

ar kādiem izteiksmes līdzekļiem Raiņa emocionalitāte rea-

lizējusies, nav vēl noskaidrots. Šis Raiņa tulkoto lugu
apkopojums pētnieciskus uzdevumus sev neizvirza, bet

piedāvā materiālu turpmākiem pētījumiem.
Šajā izdevumā Raiņa tulkojumi iespiesti no pēdējā

Raiņa dzīves laikā publicētā teksta.

Trijām Raiņa tulkotajām lugām — J. V. Gētes «Ifige-
nijai», G. E. Lesinga «Nātanam Gudrajam» un H. Heines

«Viljamam Ratklifam» — pirmpublicējumā pievienotas

Raiņa sarakstītās piezīmes (komentāri). Tāpat kā tulko-

jumi, tās tapušas trimdas apstākļos, kad Rainim nebija
pieejama visa nepieciešamā palīgliteratūra. Dažbrīd ko-

mentārus lugām, tāpat kā «Faustam», nācās rakstīt pil-

nīgi no galvas. Un tikai Raiņa erudītās zināšanas pasau-

les literatūrā, antīkajā kultūrā un vēsturē palīdzēja tos

uzrakstīt, kaut arī skaidrojumos vietām ieviesusies pa ne-

precizitātei un netradicionālam antīko īpašvārdu atveido-

jumam latviskajā transkripcijā. Tomēr ar mitoloģisko tēlu

un parādību, ģeogrāfisko vietu, vēsturisko notikumu v. tml.

skaidrojumiem Raiņa komentāri palīdzēja sava laika lat-

viešu lasītājam orientēties tulkoto lugu saturā. Laika gaitā
šīs piezīmes novecojušas, skaidrojošo nozīmi pa daļai zau-

dējušas. To saprata arī Rainis un, būdams paškritisks pret

savu veikumu, izdodot minētās lugas grāmatā, šīs piezīmes
atmeta. Šajā izdevumā publicējam tās ne tik daudz kā

attiecīgajās lugās skarto faktu kompetentas izskaidrotājas,
bet galvenokārt kā Raiņa darbu un laikmeta kultūrvēstu-

risku ilustrāciju, kas ataino tālaika komentēšanas praksi
un lasītāju zināšanu līmeni.

Pamatos Raiņa tulkoto lugu teksti un sastādītāju ko-

mentāri šajā izdevumā sagatavoti pēc tiem pašiem princi-
piem, kā veidots Tautas dzejnieka Kopotu rakstu akadē-

miskais izdevums (1977 —1986), it īpaši 8. sējums (Raiņa
tulkotā dzeja) un 16. sējums (Raiņa tulkotais J. V. Gētes

«Fausts»). lespiedkļūdas, pārbaudot pēc oriģināla, labotas

bez īpašas norādes.

Šī izdevuma teksta komentāri sniegti divējādā veidā:

ar indeksiem (cipariem) numurētas Raiņa rakstītās pie-
zīmes, kuras ievietotas pēc lugu tekstiem, ar zvaigznī-
tēm — sējuma sastādītājas skaidrojumi attiecīgās lap-
puses parindē.

B. Gudriķe
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KREMĻA PALĀTAS

(1598. gadā, 20. februāra d[ienā].)

(Kņazi Sujskis un Vorot i n s k i s.)

VOROTINSKIS

Mums abiem šodien uzdots pārzināt
Par pilsētu, bet ko tu pārzināsi,
Kad viss ir tukšs; ar patriarku reizē

I Jaudis aizsteidzās uz klosteri.

Ko domā gan? Kā viss šis troksnis beigsies?

SUJSKIS

Kā beigsies? Nav nemaz tik grūti teikt:

Vēl Jaudis drusku pabrēks, paraudās,
Vēl Boriss pavaibstīsies brītiņu,
Kā dzērājs dara pilnas glāzes priekšā,
Un beidzot viņš pēc savas žēlastības

Būs mierā pazemīgi kroni pieņemt,
Un tad — un tad viņš mūsu valdnieks būs

Pa vecam.

VOROTINSKIS

Bet jau mēness pagājis,
Kopš viņš ar māsu slēdzies klosterī

Un, liekas, metis visas pasauls lietas.

Ne patriarks, ne domes bajāri
Līdz šim vēl nelocīja viņa prātu;
Viņš neklausās ne viņu žēlos vārdos,
Ne lūgšanās, ne maskaviešu gaudās,
Viņš nevēro pat lielās saeimas.
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I viņa māsu velti lūgtin lūdza,

Lai svētī Borisu uz cara godu;
Bet skumju pilnā care — mūķene —

Kā viņš — ir nepielūdzama un cieta:

Tai Boriss pats šo garu iedvesis. —

Bet ko, ja nu patiesi valdniekam

Ir apnikušas valdīšanas rūpes
Un ja viņš nesēdīsies tukšā tronī?

Ko teiksi?

SUJSKIS

Es tik teikšu, ka pa velti

Tad mazā cara asins tecējis;
Ja tā, tad Dmitrijs varēja ar dzīvot.

VOROTINSKIS

Ak, briesmīgs noziegums! Bet vai tad Boriss

Patiešām viņu nokāva?

SUJSKIS

Kas cits?

Kas uzpirka pa velti Čepčugovu?
Kas abus Bitjagovskus salīga
Un Kačalovu?

...
Es jau biju sūtīts

Uz Ugļiču, tur lietu izmeklēt,
Un nobraucu uz pašām karstām pēdām:
Viss pilsēts uzrādīja noziegumu,
It visi liecināja vienādi;
Un pārnākot ar vienu pašu vārdu

Es spēju atklāt slēpto ļaundari.

VOROTINSKIS

Bet kā tad pameti tu viņu dzīvu?

SUJSKIS

Viņš toreiz mani tiešām apstulboja
Ar savu bezkaunīgo mierību;
Kā taisnis viņš man acīs lūkojās:
Viņš izprasīja katru sīkumu,
Un viņa priekšā viņam atkārtoju
Tos niekus, ko viņš pats man iepūta.
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VOROTINSKIS

Nav godīgi!

SUJSKIS

Bet ko man bija darīt?

Vai visu caram izteikt? Jā, bet cars

Uz visu skatījās ar viņa acīm,

Uz visu klausījās ar viņa ausīm;

Un, kaut es caru spējis pārrunāt,
To Boriss tūdaļ būtu atgriezis
Un mani aizdzītu kur pasauls galā,
Jā — savā laikā — klusu nožņaugtu
Kā manu tēvabrāli cietumā.

Es nelielos, bet vajadzībā tiešām

Pat visubārgā soda nebīstos;

Gļēvs neesmu, bet ari muļķis ne,

Un velti slazdā līst es neiešu.

VOROTINSKIS

Ak, briesmīgs noziegums! Klau, sirdsapziņa
Gan tiešām tagad moca slepkavu:
Kas cits kā nevainīgā bērna asins

Uz cara krēsla viņam sēsties liedz.

SUJSKIS

Gan sēdīsies! Tāds bailīgs Boriss nav!

Kāds gods priekš mums, priekš visas Krievijas!
Sis tatārs, vakar vergs, Maļutam znots,
Znots bendēm, savā sirdī bende pats,
Ņems sevim Monomaha scepteri ...

VOROTINSKIS

Tā ir, viņš zemas cilts, mēs augstāki.

SUJSKIS

Kā liekas gan.

VOROTINSKIS

Zin' Sujskis, Vorotinskis . ..
Tā viegli liekas sakāms ... dzimti kņazi!
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SUJSKIS

Jā, dzimti — un vēl ruriķiešu cilts!

VOROTINSKIS

Klau, kņaz, mums īsti nāktos tiesība

Pēc Feodora mantot.

SUJSKIS

Jā, gan vairāk

Par Godunovu.

VOROTINSKIS

Tiešām! Tiešām!

SUJSKIS

Ko?

Ja Godunovs vel taļak manīsies,
Tad ņemsim Jaudis gudri musināt,
Lai viņi Godunovu mierā met. —

Ir viņiem diezgan savu pašu kņazu,
No tiem lai cej par caru, kuru grib.

VOROTINSKIS

Ne mazums mūsu, kņazu ruriķiešu,
Bet grūti sacensties ar Borisu:

Jau tauta atsenējās* lūkoties

Uz mums kā veco kungu atvasēm. —

Jau sen mums ņemtas mūsu daju valstis,
Jau sen mēs visi cara klausībā,
Un viņš ir pratis apburt tautas prātu
Ar bailēm, mīlestību, kara slavu ...

SUJSKIS

(Veras logā.)

Viņš dūšīgs, tas ir viss — un mēs . . . bet, lūk! ...
Jau Jaudis pārnāk mājā — ejma ātrāk

Un paklausāmies, vai jau izšķīries?

* Atradinājās (oriģināla: «otbhk»).
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SARKANAIS LAUKUMS

(Ļaudis.)

VIENS

Viņš nepielūdzams! — aizraidījis prom

I bajārus, i augstos baznīckungus.
Tie velti viņa priekšā ceļos metās;

Viņš bījas jūt no troņa spožuma.

OTRS

Vai dieniņ manu, kas par mums nu valdīs

Vai dieniņ!

TREŠAIS

Skat, tur iznāk virsējs djaks,
Viņš pateiks, ko tur domē nosprieduši.

ĻAUDIS

Klus'! Klusāk jel! Lai runā domes djaks.
S-š! — uzklausāties!

SCELKANOVS

(No sarkanā lieveņa.)

Seimā nosprieda
Vēl reizi mēģināt, vai lūgumam
Nav spējas vērst šo sēro cara prātu.
Rīt atkal visusvētais patriarks,
Kad Kremlī lūgšanas būs turētas,
Ar svētiem karogiem un Vladimiras

Un Donas svētām bildēm ceļā dosies;
Ar viņu līdzi sinklīts, bajāri
Un muižnieki, un ļaužu sūtītie,
Un visa krievu tauta Maskavā,

Mēs visi iesim cari atkal lūgt,
Lai žēlo bārenīti Maskavu

Un Borisam dod svētību uz kroni;
Nu cita tagad Dieva mierā sētās

Un lūdzat Dievu, lai skan debesīs

No visiem ļaudīm karstas lūgšanas.
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JAUNAVU LAUKUMS

(Jaunais jaunavu klosteris. Ļaudis.)

VIENS

Nu viņi aizgāja uz cares ceļu*;
Tur iekšā arī Boriss, patriarks
Un daudzums bajāru.

OTRS

Ko dzird?

TRESS

Viņš tiepjas
Arvienu vēl, bet ir jau cerība.

SIEVA

(Ar bērnu.)

Klus'! nevarkš! nevarkš! edz, kur übags nāk

Ar garu pātagu, tas tevi ķers.

PIRMAIS

Vai nevaru kā aizkļūt viņpus sētas?

OTRS

Kur nu, kad laukā tāda spiešanās,
Kas būs vēl pašā iekšā, ko? Nav joks!
Še saspraukusēs visa Maskava.

Lūk, pilni jumti, tornis, sētmalas,
Pat kupoli un krusti baznīcās

Ar ļaudīm apsēsti.

PIRMAIS

Ir gan ko redzēt!

VIENS

Kas tas par troksni? Dzirdi?

* Seit: celli.
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OTRS

Paklausies!

Ko ļaudis gaudo? Lūk, tur ceļos krīt

Kā viļņi rindu rindām
...

vēl un vēl
...

Nu mūsu reize, brāl! Tik ašāk ceļos!

ĻAUDIS

(Ce|os; brēkšana un raudāšana.)

Ak, tētiņ, apžēlojies! Valdi jele!
Tu mūsu tēvs, tu cars!

VIENS

(Klusām.)

Par ko tur raud?

OTRS

Kā mums to zināt? Bajāri to zin —

Ne mūsu daļa.

SIEVA

(Ar bērnu.)

Edz? Kad vajag raudāt,
Tad šis, re, apklusa! Bet pag tik, pag!
E, übags! varkš nu, neliet, varkš!

(Bērns raud.)

Nu tā!
. . .

VIENS

Klau, visi raud, — brāl, ņemsimies ir mēs!

OTRS

Es pūlos gan, bet neiet.

PIRMAIS

Es tāpat.
Vai nava sīpolu, ko acīs ieberzt?
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OTRS

Nē, es sev ietrīsu ar siekalām.

Kas vēl tur notiek?

PIRMAIS

Ej nu sazini!

ĻAUDIS

Viņš pieņēma! Viņš cars! Viņš ir ar mieru! . ..

Lai dzīvo Boriss! Boriss mūsu cars!

KREMĻA PALĀTAS

(Boriss, patriarks, bajāri.)

BORISS

Tu, patriarka tēvs, jūs, bajāri!
Jums visa mana dvēsle atklāta:

Jūs redzējāt, es lielo cara varu

Ar bailēm pieņēmu, ar pazemību.
Cik grūts mans augstais pienākums!
Es pēcnācējs pēc varenajiem Jāņiem,
Es pēcnācējs pēc cara eņģeļa! ...

Tu taisnais Kungs, Dievs augstais, valdons — Tēvs!

Ak, lūko labo kalpu asaras

Un sūti tam, ko esi iemīlējis,
Ko tu tik brīnišķi šeit godā licis, —

Uz cara varu augsto svētību!

Lai savu tautu vadu slaveni,
Lai tieku labs un taisnīgs it kā tu!

No jums es gaidu, bajāri, jūs būsat

Man līdzcensoņi; kalposat i man,

Kā viņam kalpojāt, kad darbojos
Vēl līdz ar jums, no tautas neizvēlēts.

BAJĀRI

Mēs nepārkāpsim doto zvērastu!

BORISS

Nu ejam, paklanāmies svētiem kapiem,
Kur atdus senie krievu valdoņi,
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Un tad — lai visus Jaudis dzīrēs sauc,

No lielmaņa līdz aklam übagam,
Man visi — viesi, visiem ieiet brīv.

(Aiziet; viņam seko bajāri.)

VOROTINSKIS

(Sujsku aizturēdams.)

Tu atminēji!

SUJSKIS

Ko?

VOROTINSKIS

Nu, vakar, še —

Vai iegādā?

SUJSKIS

Es nezinu nekā.

VOROTINSKIS

Kad Jaužu bars uz Jaunavlauku steidzās,
Tu teici

...

SUJSKIS

Tagad iegādāt nav laiks,
Pa reizēm vajag mācēt arī aizmirst!

Bet toreiz, zin, es tā vien izlikos, —

Es gribēju tik tevi pārbaudīt
Un izprast, kādas tavas īstās domas;
Bet klau, tur Jaudis mūsu caru sveic, —

Varbūt vēl pamana, ka manis trūkst, —

Es eju līdzi.

VOROTINSKIS

Viltus galmenieks!
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CELA* CUDOVAS KLOSTERI

(1603. gadā.)
(Nakts.)
(Pimena tēvs, Grigorijs (guļot).)

PIMENS

(Raksta, pie lampas sēdēdams.)

Vēl vienu vēstījienu, pēdējo —

Un beigta mana laiku grāmata
Un pildīts pienākums, no Dieva lemts

Man, grēcīgam. Ne velti lika Dievs

Par liecinieku mani ilgiem gadiem
Un deva prātu rakstu mākslu jēgt!
Sis raksts bez vārda — manu pūļu darbs, —

Varbūt to atradīs kāds rūpīgs mūks

Un aizdegs lampiņu tāpat kā es,

Un, nobīdījis mūža putekļus,
Viņš patiesīgos stāstus pārrakstīs,
Lai zina pareizticībnieku bērni,
Kāds liktens bijis viņu tēvijai;
Lai piemin savus lielos valdniekus

Par visu viņu labu, slavu, pūlēm —

Un lēnā garā Pestītāju lūdz

Par viņu grēkiem, tumšiem ziegumiem. —

Uz vecumu es dzīvoju no jauna,
Man garām pagājība aizlido ...
Cik ilgi gan, kad viņa, pilna dzīves,
Kā jūra viļņodamās līgoja?
Nu viņa guļ tik mēma, miera pilna:
Nedaudzas sejas man vēl atmiņā,
Nedaudzi vārdi atsniedzas līdz manim,
Un cits ir viss uz mūžiem izģindis!
Bet tuvu diena, lampiņa jau beidzas —

Vēl vienu vēstījienu, pēdējo.
(Raksta.)

GRIGORIJS

(Pamostas.)

Tas pats vien sapnis! Brīnums! Trešu reizi!

Sasodīts sapnis! ... Lūk, un sirmgalvis

* Celle.
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Vēl sēd pie savas lampiņas un raksta —

Viņš nakti nav ne acu aizlicis.

Cik mīļš man viņa klusais, cēlais veids,

Kad, domām nogremdējies pagātnē,

Viņš gadu rakstus sek*, un dažu reiz

Es izprast gribēju, par ko viņš raksta:

Vai gan par Ordas tumšo verdzību?

Vai niknā Jāņa nežēlīgiem sodiem?

Par auku pilno Novgorodas veču?

Vai tēvu zemes slavu? — Veltīgs darbs!

Nedz augstā pierē, nedz ar dziļās acīs

Nav viņa slēptās domas lasāmas.

Tas pats vien veids, tik kluss un goda pilns ...

Tā soģis, nosirmojis tiesas gaitā,
Lēns, mierīgs skata netaisnos un taisnos

Un vienaldzīgi klausās labam, ļaunam,
Ne dusmu pazīdams, ne žēluma.

PIMENS

Vai pamodies?

GRIGORIJS

Dod, godājamais tēvs,

Man savu svētību.

PIMENS

Lai žēlīgs Dievs

Dod svētību tev šodien, rīt un mūžam.

GRIGORIJS

Tu, miega neveikts, tikai rakstīji,
Bet manu dusu velna murgi trauca,

Un ļaunais naidnieks mani tirdīja:
Man sapnī izlikās, it kā es kāptu
Pa trepēm tornī; tur no augstuma
Man šķita Maskava kā skudru pūznis;
Un zemē ļaudis drūzmām drūzmējās,
Un rādīja uz mani ņirgādamies.

* Seko, peta.
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Man metās kauns un bailes uzmācās —

Un, lejup gāžoties, es pamodos ...

Un trejas reizes jau tas pats vien sapnis.
Vai nava brīnums?

'

PIMENS

Jaunās asinis

Tev kaisli deg; veic sevi, gavējot
Un Dievu pielūdzot, un viegli būs

Tev sapņi. Brīžiem arī man tāpat,

Ja, miega pārspēts, reizi nenoskaitu,
Uz dusu ejot, garo lūgšanu —

Mans vecais miegs nav maigs un bezgrēcīgs
Tad redzas man gan trokšņu pilnas dzīres,
Gan kara nometne, gan karstas kaujas,
Sie prieki neprātīgā jaunībā!

GRIGORIJS

Cik jautri jaunība tev aizsteidzās!

Tu līdzi cīnījies pie Kazaņas,

Tu, Sujskam vadot, leišus vairīji,
Tu biji Jāņa greznā pilsgalmā!
Tu laimīgais! Bet es no zēna gadiem
Pa klosteriem tik maldos, nabags mūks!

Par ko i manim kaujās nelīgsmot
Un nedzert dzīres cara galda galā?
Uz vecām dienām es gan paspētu
Kā tu no pasauls trokšņa atšķirties,
Dot mūku svēto mūža solījumu
Un klusā vientulībā ieslēgties.

PIMENS

Brāl, nesūdzies, ka grēku pasauli
Pa agri atstājis, ka Dievs tev šķīris
Maz kārdinājumu. Ak, tici, dēls:

Iz tāles vijina mūs slava, greznums
Un sievu mīlestība viltīgā.
Es ilgi dzīvoju, daudz baudu jutu,
Bet laimi zinu tik kopš viņa brīža,
Kad klosterī Dievs mani noveda.

Dēls, pārdomā par lieliem valdniekiem:
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Kas augstāks ir par viņiem? Vienīgs Dievs.

Kas spēj tiem atstāvēt? Neviens. Un tomēr

Nereti kronis viņiem tika smags,

Tie viņu mainīja pret mūku ģērbu.
Cars Jānis censās mieru atrast pūlēs,
Kas grūtiem mūku darbiem līdzīgas.
Viņš savu pili, pilnu lepnu kungu,
Par jaunu mūku namu veidoja:
Tur kromešnieki* tafjās**, villas kreklos

Par pazemīgiem mūkiem rādījās
Un niknais cars par lēnu igumeni***.
Es redzēju šai pašā istabā

(Še toreiz cietējs Kirils piemita —

Svēts, taisnīgs vīrs; ir man bij tobrīd Dievs

Jau lēmis atzīt pasauls niecību),
Es redzēju še caru piekusušu
No dusmu domām un no asins sodiem.

Tik rāms un domīgs bija niknais cars!

Mēs apkārt nekustoši stāvējām,
Un klusu runas veda viņš ar mums.

Viņš bilda priekšniekam un visiem brāļiem:
«Jūs, mani tēvi, drīz tā diena nāks —

Še jūsu priekšā stāvu, glābes alkdams;

Tu, brāli Serģij, Kiril, Nikodem!

Jūs visi — klausāt, ko še svēti solu:

Pie jums es nākšu grēcnieks, lāstu apkrauts,
Še jūsu mūku ģērbā ieģērbšos,
Pie tavām kājām krizdams, svētais tēvs.»

Tā bilda toreiz lielais valdinieks,
Un saldi plūda viņa lēnie vārdi,
Viņš raudāja, un mēs ar asarām

No debess lūdzām mīlu viņam piešķirt
Un mieru kaislai sāpju dvēselei. —

Un viņa dēls, kņazs Feodors? Vēl tronī

Pēc vientuļnieka dzīves sērojās.
Un savas greznās cara palātas
Viņš pārvērta par mūku istabu.

Tur netraucēja svēto dvēseli

* Opričņiki, īpaši iecelti zemes pārvaldnieki (muižnieki) Ivana

Bargā valdīšanas laikā, ar kuru palīdzību tika stiprināta cariskās

patvaldības iekārta.
** Mūku cepurēs.
*** Klostera priekšnieku.
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Nekādas grūtas valdīšanas raizes.

Dievs iemīlēja cara zemību,

Un, viņam valdot, Rusja līgsmojās
Un saldu mieru baudīja, un galā —

Kad nāca viņa laiks — tad notikās

Šāds retais brīnums: gultai blakus stājās
Tik caram redzams mirdzin skaidris vīrs;

Un cars ar viņu sāka sarunu,

Un sauca to par lielo patriarku ...

Un visi apkārt bija baismas pilni,
Jo debess zīmi noģida ikkurš,
Un joču* vairāk, ka pats patriarks
Pie cara gultas toreiz nestāvēja.

Bet, kad viņš mūža dusā aizgāja,
Tad telpas svētām smaršām pildījās
Un cara vaigs kā saule aizvizēja. —

Nekad vairs tāda cara neredzēt,

Ai, bēdas neredzētas, briesmīgas!
Mēs Dieva priekšā grūti ziegušies:
Jo cara slepkavu sev iecēlām

Par valdinieku.

GRIGORIJS

Godājamais tētiņ,
Jau sen es tevim prasīt vēlējos
Par cara dēla nāvi: tanī brīdī

Tu biji Ugļičā.

PIMENS

Ak, atminos!

Dievs lika manim redzēt grēka darbu.

Uz Ugļiču es toreiz tiku sūtīts

Nez kādu svētu gaitu izpildīt.
Es nakti nonācu. Pret rītu dzirdu

Uz reizi troksni ... visus zvanus rauj ...
Sauc, kliedz

...

Uz cares pili visi skrien ..
Es arī turp — jau laužu brāzmu brāzmām

Tur redzu: mazais Dmitrijs nokauts guļ;
Pār viņu māte care apģībuse
Un aukle izmisuse skaņi raud,
Bet ļaudis, traki sašutuši, stiepj

* Jo.
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Jau ļauno nodevēju — kopēju ...

Uzreiz starp ļaudīm niknis, dusmu bāls

Pats Jūdass Bitjagovskis parādās.
«Lūk, tur, lūk, tur ir slepkavs!» — pūlis brēc,
Un acumirklī viņš bij saplosīts.
Tad ļaudis metās pakaļ viņa biedriem;
Drīz paslēpušies ļaundari bij tverti,
Pie bērna siltā līķa viņus velk —

Un brīnums — mirons pēkšņi nodrebēja.
Nu ļaudis brēc un pavēl: «Atzistaties!»

Un nāves briesmās atzīst ļaundari
Un teic, ka Boriss visa vaininieks.

GRIGORIJS

Cik vecs bij nonāvētais cara dēls?

PIMENS

Tā gadu septiņu; viņš tagad būtu —

Nu būs jau gadu desmit atpakaļ,
Nē, vairāk, divpadsmit, — viņš tagad būtu

Ar tevi vienos gados — būtu cars,

Bet Dieva padoms sprieda citādi.

Sī raudu vēsts lai ira pēdējā.
Ar viņu slēdzu savus gadu rakstus.

No tamēr maz par pasauls lietām dzirdu.

Tavs prāts caur rakstu mākslu apgaismots,
Tev novēlu šo darbu turpināt.
Kad tev no svētām pūlēm atliek laika,
Tad apraksti bez gudrībām un skolām,

Ko savā dzīvē būsi redzējis:
Gan mieru, karu, caru valdību,
Gan svētu aizbildnieku brīnumus,
Gan pareģojumus un debess baigus; —

Bet man jau laiks, jau laiks ir atpūsties
Un lampu dzēst... Bet rīta lūgšanā,
Man dzirdas, pulkstens sauc. . . Lai svētī Dievs

Mūs, savus kalpus!... Dod, Grigorij, kruķi.
(Aiziet.)

GRIGORIJS

A, Boris, Boris! viss priekš tevis dreb,
Neviens tev nedrīst pat ne vārda bilst
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Par nelaimīgā bērna likteni.

Un tikmēr tumšā klostrī vientuļš mūks

Pret tevi raksta briesmu liecību
...

Un neizbēgsi tu šīs pasauls soda,

Tāpat kā Dieva soda debesīs.

PATRIARKA PALĀTAS

(Patriarks, Cudovas klostera igu mc n s.)

PATRIARKS

Un viņš aizbēga, igumena tētiņ?

IGUMENS

Aizbēga, svētais tēvs, nu jau šī trešā diena.

PATRIARKS

Ak tu, blēdis sasodītais! Kādas tad viņš ģintes?

IGUMENS

Otrepjevu ģintes, no galiciešu bajāru bērniem. Jauns bū-

dams, nez kur iestājās klosterī, dzīvoja Suzdaļā, Jefim-

jevskas klosterī; no turienes aizbēga un bokstījās apkārt
pa dažādiem klosteriem un beigās atnāca uz mums,

Cudovas brāļiem; es, redzēdams, ka viņš vēl jauns un

muļķis, atdevu viņu vadīt Pimena tētiņam, lēnīgam un

mierīgam sirmgalvim. Bet viņš bija diženliels rakstu

lasītājs, skaitīja* mūsu gadu grāmatas, sacerēja lūgšanas

svētajiem, bet, lūk, tā rakstu gudrība viņam gan nebija
no Dieva Kunga dota.

PATRIARKS

Ak tu, šie tādi grāmatnieki! E, ko vēl izdomājis: būšu par

caru Maskavā! Ak tu, tāds elles prauls! Bet tur jau man

nav ko caram vēstīt; ko pa velti nemieru darīt tētiņam
valdniekam! Diezgan būs par bēgumu paziņot djakam
Smirnovam vai djakam Jefimjevam. Ak tu tavu ticības

* Lasīja.
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zaimošanu! Būšu par caru Maskavā! ... Ķert viņu, ķert
to sātana kalpu un nosūtīt Soloveckā uz mūžīgu grēku
nožēlošanu. Tā taču ir Dieva aizliegšana, igumena tētiņ?

IGUMENS

Dieva aizliegšana, svētais tēvs, tīra Dieva aizliegšana!

CARA PALĀTAS

(Divi galda pārziņi.)

PIRMAIS

Kur ira valdnieks?

OTRS

Savā gultuvē,
Tur viņš ar kādu burvi ieslēdzies.

PIRMAIS

Lūk nu, ar ko viņš mīlē runas vest!

Ar burvjiem, vārdotājiem, zīlniekiem.

Viņš zīmes lemj kā jauna meitene.

Es labprāt zinātu, ko viņš tur zīlē?

OTRS

Lūk, te viņš nāk. Vai tīkas paprasīt?

PIRMAIS

Kāds drūms!

(Aiziet.)

CARS

(lenāk.)

Es sasniedzu visaugsto varu.

Jau sesto gadu valdu mierīgi,
Bet sirdij laimes trūkst. — Vai nava ta —

Mēs iemīlāmies jaunībā un salkstam
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Pēc mīlas saldiem priekiem, bet cik drīz

Sirds salkums dzesēts acumirkļa baudā,
Tad karstums gaist un garlaiks moca mūs! ...
Man burvji velti sola ilgas dienas

Un ilgu, netraucētu valdību; —

Ne valdība, ne dzīve mani priecē;
Es bēdas, debess sodu paredzu.
Man laimes nav. Es nodomāju tautu

Ar slavu, labklājību mierināt,

Ar devību sev viņu mīlu gūt; —

Bet visas veltas pūles atmetu:

Jo ļaudis katru dzīvu varu nīst —

Tik nomirušos viņi mīlēt māk.

Mēs bezprātīgi, ja mums sirdi trauc

Vai ļaužu prieks, vai ļaužu dusmu klaigas.
Dievs mūsu zemē lika bēdām nākt;
Un ļaudis brēca, mokās beigdamies,
Es viņiem maizes klētis atvēru,
Es zeltu saujām bēru, devu darbu,
Bet trakumā tie mani lādēja!
Un ugunsgrēki viņu mājas rija;
Es viņiem jaunas mājas uzcēlu,
Bet mani ugunsgrēkos vainoja!
Tāds ļaužu sods! Nu censies viņu mīlas! —

Es savā dzimtā šķitu priekus rast

Un meitu aplaimot, to izprecēdams; -—
Kā vētra nāve aizrauj brūtgānu . . .
Un arī šoreiz ļaužu viltus mēles

Par meitas atraitnības vainīgo
Teic mani, mani, nelaimīgo tēvu! . ..
Kas vien tik mirst, es visu slepkava:
Es esot steidzinājis cara nāvi,
Pat savai māsai, carei mūķenei,
Es esot ģifti devis . .. visu es!

Ak, es gan nomanu: nekas mums nevar

Se pasauls bēdās mieru sirdij dot;
Nekas . . . varbūt tik sirdsapziņa vien —,
Jo, tīra būdama, tā nebēdā

Par ļaunumu, par tumšām melu runām;
Bet, tikko viņa vienīgs plankumiņš,
Viens vienīgs netīšām ir ieradies,'
Tad posts: kā niknā mērī dvēsle tvikst,
Sirds pildās kā ar šķērmām indevēm,
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Kā veseriem klaudz ausis pārmetumi,
Viss riebj un īgnē, galva riņķī griežas,
Un asiņaini zēni acīs žib

...

Un bēgtin bēgtu, bet nav kur
...

ak briesmas!

Ak, vārgs, kam sirdsapziņa neskaidra!

KROGS PIE LEIŠU ROBEŽAS

(Misaīls unVarlaams, vazaņķi mūku uzvalkā; Grigo-
rijs Otrepjevs kā zemnieks; krodziniece.)

KRODZINIECE

Ar ko man jūs pamielot, godājamie tētiņi?

VARLAAMS

Ko jau Dievs devis, kroga māt! Vai nav brandvīna?

KRODZINIECE

Kā nu ne, tētiņ! Tūliņ atnesīšu.

(Aiziet.)

MISAILS

Ko tu, biedri, tā noskumi? Rau, te leišu robeža, līdz kurai

tev tik ļoti gribējās aiztikt.

GRIGORIJS

Kamēr vēl neesmu Lietavā, tamēr nevaru būt mierīgs.

VARLAAMS

Ko tu tanī Lietavā tā iemelsies*? Lūk, mēs, Misaīla tētis

un es, grēcīgais, kā izmukām iz klostera, tā ne par ko

vairs nebēdājam: vai Lietavā vai Krievija, vai cepts vai

vārīts —

Tas viss ir viena alga man,

Kad tik mums vīna būtu gan ...
Un tur jau vīns nāk arīdzan!...

* lemīlējies.
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MISAĪLS

Tad ta brangi teikts, Varlaama tēt!

KRODZINIECE

(lenāk.)

Se jums, mani tētiņi. Dzeriet veseli.

MISAĪLS

Paldies, mana mijā, lai Dievs tevi svētī!

(Dzer.)

VARLAAMS

(lesāk krievu tautas dziesmu.)

«Kā bija Kazaņas pilsētā —»

MISAĪLS

(Uz Grigoriju.)

Ko tad tu nevelc un nevelc līdzi?

GRIGORIJS

Negribu.

MISAĪLS

Na, tava paša vaļa ...

VARLAAMS

Mums, ģirtiem*, tur nav daļa. — Misaīla tēt, — izdzersim

mēs labāk mēriņu

Par kroga mēmiņu ...

(Dzied.)

Bet vai zin', tēt Misaīl,

* No girtas — dzērājs. (Lietuv. vai)
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Kad es iedzeru,
Tad es liekuļus neciešu:

Sava lieta plītēšana,
Sava uzpūtīga švītēšana;

gribi dzīvot kā mēs — laipni lūdzam; ja ne — vāķies
projām pie diviem deviņiem: cūka nav zosei biedre.

GRIGORIJS

Dari ko darīdams, apdomā galu, Varlaama tēt!... Tu

redz', ir es māku reizēm brangi izrunāt.

VARLAAMS

Kādu galu tad man apdomāt?

MISAĪLS

Laid viņu mierā, Varlaama tēt!

VARLAAMS

Kas tad šis tāds svētuls? Pats taču mums uzbāzās par

biedri; neviens nezina, kas šis tāds, no kurienes nācis, —

bet, lūk, vēl ko iedomājas; varbūt suņa asti...

(Dzer un dzied.)

GRIGORIJS

(Uz saimnieci.)

Kur aiziet šis ceļš?

KRODZINIECE

Uz leišiem, manu cālīt, uz Lujas kalniem.

GRIGORIJS

Vai tāļu līdz Lujas kalniem?

KRODZINIECE

Netālu; ap novakaru gan varētu aiztikt līdz turienei, kad

tikai nebūtu cara šķēršu un sargu.
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GRIGORIJS

Kas tie par šķēršiem? — ko tas apzīmē?

KRODZINIECE

Nez kas tur iz Maskavas esot bēdzis, un nu pavēlēts visus

aizturēt un caurlūkot.

GRIGORIJS

(Zem sevis.)

Tebe nu bij!

VARLAAMS

E, draudziņ! tu jau ap saimnieci lumsties. Zin gan! Tu

negribi šnapstīties, bet gribi knapstīties, brašs zēns, jan-

die*, brašs zēns! Katram savs padomiņš, vienam patīk
meita, otram māte, mēs ar Misaīla tēvu —

Abi žūpas,
Mums vienas rūpas:
Kad tik mēs izdzeram

Līdz pašam dibenam.

Izdzeram, apsviežam,
Dibeniņā piedauzām.

MISAĪLS

Tad ta brangi teikts, Varlaama tēt!

GRIGORIJS

(Krodziniecei.)

Kā tad viņiem vajaga? Kas tāds bēdza iz Maskavas?

KRODZINIECE

Ej nu tu sazini! Bij zaglis, bij laupītājs, tik jau te labi

ļaudis nevar vairs godīgi garām paiet. Un kas tur viņiem
liels iznāks? Ne velna neiznāks; ne raiba suņa viņi neno-

ķers: domāt, ka uz leišiem nav vairs cita' ceļa' kā tik

* Jānudien.
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lielceļš vien! Nu, kaut no šenes pagriezies pa kreisai un ej
tik caur silu pa tekai līdz tai mazai baznīciņai, kas tur

pie Cekanas strautiņa, un tad griezies taisni caur tīreli

uz Hlopinu, no turienes uz Zaharjevu, un tur jau katris

zeņķis tevi novedīs uz Lujas kalniem. No šiem sargiem tik

vien ir tā labuma, ka viņi spaida ceļiniekus un aplaupa
mūs, nabadziņus. (Dzirdas troksnis.) Kas tur vēl? Ak, tur vi-

ņi, nolādētie, iet pārlūkodami!

GRIGORIJS

Saimnieci Vai nav istabā kāda cita kakta?

KRODZINIECE

Nevaid, mīļais, es pate ar prieku paslēptos. Tik tā slava,
ka iet apkārt pārlūkodami, liec tik vien viņiem priekšā
brandvīna un maizes, un, Dievs zin, ko vēl, — ka viņi

izputētu, tie sasodītie! Ka viņi ...

(Sargi nāk.)

SARGS

Sveika, krodzniec!

KRODZINIECE

Veseli, veseli, mīļie viesiņi, lūgtu ienāciet!

VIENS SARGS

(Otram klusu.)

E, te jau plītē: varēs kādu grasi noplēst. (Uz mūkiem.)
Kam ļaužu?

VARLAAMS

Mēs Dieva vecīši, nabagi mūki, staigājam pa sādžām un

lasām kristīgas dāvanas priekš klostera.

SARGS

(Grigorijam.)

Un tu?
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MISAĪLS

Mūsu biedris
...

GRIGORIJS

Zemnieks iz pilsētiņas, pavadīju večus līdz robežām; no

šenes eju atpakaļ uz mājām.

MISAĪLS

Tātad tu apdomājies ...

GRIGORIJS

(Klusu.)

Klusi!

PIRMAIS SARGS

Krodzniec, uzliec vēl brandvīna, mēs te ar večiem kopā

padzersim un patrieksim.

OTRS SARGS

(Klusu.)

Puisis — tas liekas pliks, no viņa nav ko ņemt, bet tie

veči —

PIRMAIS SARGS

Klus', gan mēs viņus dabūsim. Nu, tētiņi mani, kā vedas

ar lasīšanu?

VARLAAMS

Vāji, dēls, vāji! Šinīs laikos kristīgie šautīgi* palikuši:
mamonu** mīlē, mamonu glabā. Maz Dievam dod. Un

uznāca liels grēks par tām zemēm to ļaužu. Visi ir gājuši
starp tiem tirgotājiem, tiem grēciniekiem un muitiniekiem,
doma uz pasaules bagātību, ne uz tās dvēseles paglāb-
šanu. Staigā, staigā; lūdzies, lūdzies; reizēm pa trejām

* Skopi, pārlieku taupīgi, alkatīgi.
** Bagātības dievu; alkatību, mantkārību.
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dienām trejus grašus nesalūgsies. Tāda grēka būšana!

Paiet viena nedēļa, paiet otra, paveries maciņā, bet tur ir

tik maz iekšā, ka ir kauns klosteri rādīties; ko darīt? Aiz

bēdām ir atlikumiņu nodzēri; posts vien ira. — Ak, grūti
laiki, nu gan pienāca mūsu pastara diena ...

KRODZINIECE

(Raud.)

Dievs Kungs, apžēlojies un pasargi!

(Kamēr Varlaams runā, pirmais sargs noskatās uz Misaīlu.)

PIRMAIS SARGS

Aļeha! Vai pie tevis cara ukazs?

OTRS SARGS

Pie manis.

PIRMAIS SARGS

Dod šurpu.

MISAĪLS

Ko tu uz mani tā noņēmies skaties?

PIRMAIS SARGS

Ko skatos? Lūk še: iz Maskavas bēdza kāds ļauns Dieva

zaimotājs, Griška Otrepjevs. Vai tu to dzirdēji?

MISAĪLS

Nedzirdēju.

PIRMAIS SARGS

Nedzirdēji? Labi. Un to bēgli Dieva zaimotāju cars lika

saķert un pakārt. Vai tu to zini?

MISAĪLS

Nezinu.
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PIRMAIS SARGS

(Uz Varlamu.)

Vai tu māki lasīt?

VARLAAMS

Jaunos gados mācēju, bet nu jau piemirsu.

PIRMAIS SARGS

(Uz Misaīlu.)

Un tu?

MISAĪLS

Nav devis Dievs tās gudrības.

PIRMAIS SARGS

Tad še tev cara raksts.

MISAĪLS

Ko man ar viņu darīt?

SARGS

Man liekas, ka tas bēgušais bezdievis, blēdis, krāpnieks —

tas tu.

MISAĪLS

Es? Vai traks?

SARGS

Paga! Turat durvis cieti! Mēs to tūliņ izzināsim.

KRODZINIECE

Ak, tie nolādētie tirdltāji! I veci, i to mierā nelaiž!

SARGS

Kurš te ir grāmatnieks?
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GRIGORIJS

(Panāk uz priekšu.)

Es māku lasīt.

SARGS

Vai redz nu ... Pie kā tad tu izmācījies?

GRIGORIJS

Pie mūsu zvaniķa.

SARGS

(Dod viņam rakstu lasīt.)

Na, lasi dikti.

GRIGORIJS

(Lasa.)

«Cudovas klostera necienīgais mūks Grigorijs iz Otrep-

jevu cilts ieslīga bezdievībā un uzdrošinājās, no velna pa-

mācīts, musināt svētos brāļus uz visādiem kārdinājumiem
un apgrēcībām. Un pēc aptaujāšanām ir izrādījies, ka šis

nolādētais Griška ir bēdzis uz leišu robežām.»

SARGS

(Uz Misaīlu.)

Kas ta cits kā tu?

GRIGORIJS

«Un cars pavēlēja viņu saķert...»

SARGS

«Un pakārt!»

GRIGORIJS

Te nav sacīts «pakārt».
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SARGS

Mels! Ne katru vārdiņu redzami raksta. Lasi: «Ķert un

pakārt.»

GRIGORIJS

«Un pakārt. Un gadu tam blēžam Griškam
...

(Skatās

uz Varlaamu.) pāri par 50, vidējs augums, piere plika,

bārda viņam sirma, vēders nokāries.»

(Visi skatās uz Varlaamu.)

PIRMAIS SARGS

Puiši! Sekur Griška! turiet, sieniet viņu! Tad ta gan ne

domāt nedomāju, ne mīklā neminēju.

VARLAAMS

(Izraudams papīru.)

Laidiet mierā, blēži! Kāds es jums Griška, ko? 50 gadu

vecs, sirma bārda, vēders nokāries! Nē, brāl, par jaunu tu

vēl ar mani jokus dzīt. Es sen neesmu lasījis un tik vāji
skaitu, bet te jau saskaitīšu, kad cilpa kaklā. (Lasa burto-

dams.) «U-n g-a ga, d-u dv gadu vi-ņam ...

20» — Ko,

brāl, kur te 50? raug še — 20?

OTRAIS SARGS

Jā, man ar tā ir prātā, 20 — tā mums ar bija teikts.

PIRMAIS SARGS

(Uz Grigoriju.)

Tu jau, brāl, kā liekas, jokupēters.

(Kamēr Varlaams lasa, Grigorijs stāv, galvu nodūris, roku azotē.)

VARLAAMS

(Lasa tāļāk.)

«Un no auguma viņš mazs, krūtis platas, viena roka īsāka

par otru, acis zilas, mati sarkani, uz vaiga kārpa, uz pie-
res otra kārpa.» E, draudziņ, vai tas tik neesi tu pats?
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(Grigorijs piepeši izrauj dunci; visi no viņa atkāpjas; viņš lec pa

logu laukā.)

SARGI

Turi, turi!

(Visi skrien mistru mistram.)

MASKAVA. ŠUJSKA NAMS

(Sujskis, pulks viesu; vakariņas.)

SUJSKIS

Vēl vīna šurp!

(Pieceļas, pēc viņa visi citi.)

Nu, mani dārgie viesi,

So beigu kausu! Puis, sāc lūgšanu.

ZĒNS

Dievs Kungs, tu mūžīgi un visur esošs,

Uz saviem kalpiem mīļi uzklausies:

Lai lūdzamies par savu valdnieku,
No tevis celto, dievabijīgo
Un visu Kristus Jaužu patvaldoni,
Kungs, sargā viņu kaujā, palātās
Un ce|a tālumā, un dusas vietā.

Lai ienaidnieki trīs priekš viņa rokas,
Lai viņa slava dimd pār zemju zemēm;
Lai viņa ģinta veselībā zied.

Lai viņas dārgie zari ēnu plata
Pār visu pasauli; mums, saviem vergiem,
Lai viņš kā senāk ira labvēlīgs,
Pilns apžēlošanas un pacietības;
Lai viņa neizsmeļamgudrā prāta
Dzi]dziļais avots mūžam rit pār mums.

Uz to, šo carakausu paceļot,
Mēs tevis lūdzamies, tu debess Kungs!

SUJSKIS

(Dzer.)

Lai dzīvo mūsu augstais valdinieks!
Nu esiet sveiki, mani dārgie viesi;
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Paldies, ka neliedzaties iebaudīt

Ar mani sāT ar maizi. — Labu nakti!

(Viesi aiziet; viņš pavada viņus līdz durvīm.)

PUŠKINS

Tik tikko projām aizdabūji; nu, kņaz Vasilij Ivanovič, es

jau domāju, ka mums neizdosies i ne vārdiņu parunāt.

SUJSKIS

(Sulaiņiem.)

Ko jūs te slaistāties, mutes atplētuši? Jums tik gribas no-

klausīties, ko kungi runā. Noņemat galdu un vāķaties
laukā! — Ko labu teiksi, Afanasij Mihailovič?

PUŠKINS

Tīri brīnumi vien ir!

Mans brājadēls Gavrila atsūtīja
Man šodien skrējēju iz Krakavas.

SUJSKIS

Nu?

PUŠKINS

Brīnumziņas raksta brājadēls.
Ka niknā Jāņa ... paga ...

(Pieiet pie durvīm un apskata.)

mantnieks Dmitrijs,
Kas bij ar Godunova ziņu nokauts

...

SUJSKIS

Jā, tā jau veca lieta!

PUŠKINS

Pagaidi —

Sis Dmitrijs dzīvs.
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SUJSKIS

Vai re! Jā, tā tik vēsts!

Tad Dmitrijs dzīvs! Nu, tiešām brīnums, brīnums!

Vai tas ir viss?

PUŠKINS

Pag, paklausies līdz galam:
Lai viņš sev ir, kas būdams, — glābtais bērns

Vai cara dēla veidā tikai spoks,
Vai arī blēdis, viltnieks bezkauņa,
Bet viens ir tiesa, Dmitrijs parādījies.

SUJSKIS

Tas nevar būt.

PUŠKINS

Pats Puškins redzējis,
Kā Dmitrijs poļu galmā ieradies

Un leišu paniem cauri taisni gājis
Uz karaliskām slepenpalātām.

SUJSKIS

Bet kas viņš ir, kur cēlies?

PUŠKINS

Dievs to zin;
Tik zināms tas, ka viņš pie Višņevecka
Par kalpu bijis; grūtā vājībā
Viņš esot garīdzniekam atklājies;
Pec pans šo noslēpumu izzinājis
Un viņu kopis, kājās pacēlis
Un līdzi aizvedis pie Zigismunda.

SUJSKIS

Ko runā ļaudis par to ņipro zēnu?

PUŠKINS

Kā daudzina, viņš gudris, laipnis, veikls
Un visu mīluls. Maskaviešu bēgļus
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Viņš apbūris. Ar Romas priesteriem

Viņš pirmais draugs. Pats kārais viņu glauž,
Un dzird, ka solījies tam palīdzēt.

SUJSKIS

Nu, brāl, tas viss tāds mistru mistreklis,

Ka neviļus vai galva iesāk griezties.
Bez šaubām, tas tik būs kāds viltnieks vien

Bet, jāatzīstas, briesmas nava mazas.

Vēsts svarena! un, ja tā ļaudīs nāks,

Tad niknis negaiss joņiem sacelsies!

PUŠKINS

Tāds negaiss, ka, Dievs zin, vai Boriss pats
Spēs gudrā galvā kroni noturēt.

Bet tā tam vajga ar: viņš valda mūs

Kā niknais Jānis (nakti neminēts).

Kāds labums mums, ka klaju sodu nav,

Ka asiņainā laukā ļaužu priekšā
Mēs Jēzum slavas dziesmas nedziedam,
Ka mūs uz sārta necepina vairs

Un cars ar savu nūju nerauš ogles?
Vai gan ir droša mūsu dzīvība!

Kasdien* mūs gaida cara nemīlība,
Gan cietums, klosters, važas, Sibīrija,
Gan bads vai cilpa kādā nomalē.

Kur mūsu lielās ciltis palika?
Kur kņazi Sieki, kņazi Sestunovi,
Kur Romanovi, mūsu cerība? —

Tie tāļi trimdā likti, nomocīti.

Naks laiks, i tevim liktens būs tāds pats.
Ko saki: mēs visapkārt apsēsti
No neticamiem kalpiem kā no leišiem:

Visapkārt pārdevēju ausis, mēles,
Visapkārt cara pirkti izlūki.

No katra verga esam atkarīgi,
Ja tikai gribam viņu pārmācīt.
Skat

— Jura dienu iedomāja atcelt.
Mēs kungi savās muižās neesam,
Ne sliņķi nedrīst padzīt! Negribot

* Katru dienu.
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Viņš jābaro! Nav brīv tev strādnieku

No citiem atvilkt! Tūliņ — kalpu tiesā!

Nu, vai tas dzirdēts kaut pie cara Jāņa?
Tāds posts? Un kāds tur vieglums zemniekiem?

Ej prasi. Lai tik jaunais viltus cars

Tiem sola atdot seno Jura dienu,
Viss buru burām* ies.

SUJSKIS

Tev taisnība.

Bet zini ko? Par visām šādām lietām
Mēs klusēsim vēl kādu laiku.

PUŠKINS

Protams,
Tas noslēpums. Tu esi prātīgs vīrs;

Vienmēr es gatavs parunāt ar tevi,

Un, ja kaut kas man dara nemieru,
Es nenociešos tevim nesacījis;
Turklāt tavs medus, saldais alutiņš
Man šodien pārāk mēli atraisījis '...
Sveiks paliec, kņaz.

SUJSKIS

Sveiks, brāl, uz redzēšanos.

(Pavada Puškinu.)

CARA PALĀTAS

(Cara dēls zīmē ģeogrāfisku karti. Carene Ksenija, ca re-

ne s aukle.)

KSENIJA

(Skūpsta ģīmetni.)

Mans mīļais brūtgāns, daiļais karaļa dēls ne manim tu

tiki, ne savai līgaviņai, bet tumšam kapa slogam svešā

nomaļā: nekad neapmierināšos, mūžīgi raudāšu pēc tevis.

* Juku jukām.
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AUKLE

I, ko nu carene! Vai meitiņa raud, vai rasa rit. Uzlēks

saulīte, nožūs rasa. Būs tevim cits brūtgāns — i daiļš,
i mīlīgs. Tu viņu iemīlēsi, mūsu mīļo, dārgo bērniņ, aiz-

mirsīsi karaļa dēlu Jāni.

KSENIJA

Nē, māmuliņ, es viņam i mirušam būšu uzticīga.

(lenāk Boriss.)

BORISS

Ko, Ksenija? Ko, mana mīļā meitiņ? —

Vēl vaiņagā tu sēra atraitne!

Vienmēr tu raudi mīļā aizgājušā.
Man, mīļo bērniņ, liktens nebij lēmis

Būt jūsu abu laimes nesējam.
Es laikam iedusmoju debesis,
Es neiespēju tevi aplaimot;
Tu bezvainīgā! Kādēļ tevim ciest?

Un tu, mans dēls, kāds tevim darbs? Kas tas?

FEODORS

Te maskaviešu zeme uzzīmēta,
It visa valsts. Te, paskat, Maskava,
Te Novgoroda, tāļāk Astrahaņa.
Te jūra, te, lūk, Permas tumšie meži
Un te, lūk, Sibīrija.

CARS

Kas tas tāds,
Kas te tā līču ločiem iet?

FEODORS

Tā Volga.

CARS

Cik brangi! Saldi augļi mācībai!
It ka no debešiem tu pārredzi
Uz reizi visu valsti, pilis, upes ...
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Dēls, mācies: zinātne tik īsina

Mums straujās dzīves garo pamācību,
Reiz atnāks laiks, varbūt jo drīzi vien,

Šīs zemes, kuras tagad papīrī
Tu gudri uzzīmēji, visas nāks

Zem tavas rokas, tavas valdības.

Dēls, mācies vien, un gaišāk tu un vieglāk
Tad noģidīsi valdīšanas pūles.

(lenāk Simons Godunovs.)

Redz, Godunovs pie manis nāk ar vēsti.

(Uz Kseniju.)

Ej, mīlulīt, uz savu istabu;

Ardievu, meitiņ, Dievs lai dod tev mieru.

(Ksenija līdz ar aukli aiziet.)

Ko teiksi, brāli Simon?

SIMONS GODUNOVS

Sorītu,

Kopš ausa, manim slepen vēsti nesa

Viens Sujska kalps un otris Puškina.

CARS

Nu, ko?

SIMONS GODUNOVS

Pirmkārt par Puškinu man ziņoja,
Ka vakarrīt pie viņa atjājis
Iz Krakavas kāds skrējējs un pēc stundas

Bez raksta ticis sūtīts atpakaļ.

CARS

Lai saķer skrējēju.

SIMONS GODUNOVS

Jau viņu gūsta.

CARS

Un Sujskis?
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SIMONS GODUNOVS

Šujskis vakar mieloja
Pie sevis draugus: abus Miloslavskus

Un Buturļinus, kņazu Saltikovu

Un Puškinu, un dažus citus vēl;

Jo sebu* viņi šķīrās, tikai Puškins

Vēl palika viens pats ar saimnieku,

Un ilgi viņi abi runājās.

CARS

Tūliņ lai sūta man pēc Sujska.

SIMONS GODUNOVS

Car,

Viņš te jau klāt.

CARS

Tad iesaukt viņu iekšā.

(Godunovs aiziet.)

CARS

Ar leišiem saites? Ko tas nozīmē?

Man riebjas Puškini, šie dumpinieki,
Un Sujskam arī nevar uzticēt:

Viņš lokans, bet ar drošs un skolupilns ...

(lenāk Su j sk i s.)

Man, kņaz, ar tevi ir ko parunāt.
Bet liekas, pats tu nāci vajadzībā,
Papriekšu gribu tevī klausīties.

SUJSKIS

Jā, kungs, mans pienākums tev pavēstīt
Ko visai svarenu.

CARS

Es klausos tevī.

* Vēlu.
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SUJSKIS

(Klusām, uz Feodoru rādīdams.)

Bet, kungs ...

CARS

Var zināt cara dēls, ko zina

Kņazs Sujskis. Runā.

SUJSKIS

Car, iz Lietavas

Mums ziņa atnāca
...

CARS

Vai nav tā pate,
Ko skrējējs vakar nesa Puškiniem?

SUJSKIS

(Zem sevis.)

Viņš visu zina! ... Un es domāju,
Tu, car, vēl nezināsi slepuvēsti.

CARS

Lai paliek vien; es gribu salīdzināt

Sīs vēstis, citādi mēs netiksim

Pie taisnības.

SUJSKIS

Es zinu tikai to,

Ka Krakavā kāds viltus cars ir radies

Un kārais līdz ar šjahtu iet pa viņam.

CARS

Kā daudzina? Kas ir šis viltus cars?

SUJSKIS

Es nezinu.
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CARS

Bet ... kādēļ viņš man bīstams?

SUJSKIS

Gan, car, ir stipra tava valstība!

Ar žēlsirdību un ar devību

Tu iemantoji savu vergu sirdis.

Bet pats jau zini, neprātīgais bars

Ir grozīgs, dumpīgs, māņticības pilns
Un viegli ļaujas tukšām cerībām;
Tas klausa acumirkļa iespaidam,
Pret patiesību vienaldzīgs un kurls

Un barojas tik blēņām vien un tenkām.

Tam patīk bezkaunīga pārdrošība;
Ja tagad nezināmais klaidonis
Pār leišu robežu tik pārnāk pāri,
Ap viņu nelgu pūļus salasīs

Viens vienīgs vārds: iz kapa cēlies Dmitrijs.

CARS

Ko? Dmitrijs! ... ko? šis puisēniņš viņš esot?

A, Dmitrijs! ...
Dēls, ej savā istabā!

SUJSKIS

(Zem sevis.)

Viņš nosarka, būs negaiss! ...

FEODORS

Car, vai ļauji? ...

CARS

Nē, nevar, nevar, dēls, ej istabā.

(Feodors aiziet.)

CARS

A, Dmitrijs!
...

SUJSKIS

(Klusu.)

Tad viņš nezināja vēl.
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CARS

Klau, kņaz: tūliņ lai šķērsuvārtus liek,

Ka Krievija pret leišiem būtu slēgta;

Lai nepārietu pāri robežai

Ne dzīva dvēsele; lai nepārskrietu
Ne zaķis šurp iz poļiem, lai pat krauklis

Iz Krakavas lai nepārlaistos. Ej!

SUJSKIS

Es eju.

CARS

Pagaid. Vai nav tiesa, vēsts

Ir jocīga? Vai kādreiz dzirdēji,
Ka miroņi iz kapa cēlušies

Še tirdīt carus, likumīgus carus,

Kas vēlēti un celti visas tautas,

Kas lielā patriarka kronēti?

Vai nava joki? Ko? Kam nesmejies?

SUJSKIS

Es, augstais valdon?
...

CARS

Klau, kņaz Vasilij,
Kad zināt dabūju, ka cara dēlu ...
Ka cara dēls nez kā ir galu ņēmis,
Tu tiki sūtīts lietu izmeklēt, —

Nu tevi apzvēru pie svētā krusta,
Pēc sirdsapziņas teic man taisnību:

Vai tiešām bērna līķi pazini?
Vai viņš tik nebij pārmainīts? — Nu — runā!

SUJSKIS

Es zvēru tev ...

CARS

Nē, Šujski, nezvēri,
Bet saki: tas bij Dmitrijs?
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SUJSKIS

Tas viņš bij.

CARS

Kņaz, apdomā. Es žēlastību solu,
Par seniem meliem sodīt negribu,
Bet, ja tu ari šoreiz mani vil,
Es zvēru tev pie sava dēla galvas —

Tad tevi aizsniegs briesmīgs moku sods,

Tāds sods, ka briesmupilnais Jānis pats
No šausmām savā kapā nodrebēs.

SUJSKIS

Ne soda, — tavas nelaipnības baidos!

Kā drīstu tavā priekšā izlikties?

Un vai es varēju tik akli vilties?

Kā cara dēlu manim nepazīt?
Trīs dienas viņa līķi apmeklēju,
No visas Ugļičas turp pavadīts.
Ap viņu gulēja vēl trīspadsmit
No Jaudīm saplosītu ķermeņu.
Jau trūdums viņos stipri bija manāms,
Bet skaidrin skaidris bija bērna vaigs.
Tik svaigs un mierīgs it kā gulētājam;
Vēl dziļais griezums nebij aizretējis,
Un sejā nebij mainījies ne vaibsts.

Nē, car, tur nav ko šaubīties, ka Dmitrijs
Guļ tagad kapā.

CARS

Diezgan, vari iet!

(Sujskis aiziet.)

A, grūti ... Kaut jel elpu atgūtu!
Es jutu: visa mana asins metās

Man vaigā un tad smagi atkritās ...
Nu noģiedu, kāpēc jau ilgus gadus
Vienmēr man sapnī redzas nokauts bērns!
Bet kas viņš ir, mans baigais pretinieks?
Kas draudot uzbrūk man? — Tukšs vārds un ēna —

Vai tiešam ēna manim kroni noraus?
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Vai skaņa laupīs troni maniem bērniem?

Es neprātīgais! Ko es izbijos?
Tik dvašas pūsma — un šā spoka nav.

Mans apņēmums: es nerādīšu baiļu;
Bet arī nieka nevar nicināt ...

Ak, Monomaha cepure, tu smaga!

KRAĶAVA, VISŅEVECKA NAMS

(Viltus cars un pāters čerņikovskis.)

VILTUS CARS

Nē, tētiņ, kavēkļu nekādu nebūs!

Es savas tautas garu pazīstu;
Tas dievabijīgs, bet bez iekarsuma,
Un cara piemērs ir priekš viņa svēts.

Labprāt viņš cietīs citas ticības.

Es galvoju, ka divos īsos gados
Jau visa tauta, visa baznīca

Par galvu atzīs Romas pāvestu.

PĀTERS

Lai tevim palīdz svētais Ignatijs,
Kad būs mums citi laiki atnākuši!

Līdz tam, car, glabā savā dvēselē

Sī debess balvojuma svēto sēklu.

I lieku vaigu rādīt atklātībā

Mums dažreiz pavēl svētais pienākums:
Jo tavus vārdus, darbus ļaudis tiesā;

Viens Dievs tik lūko tavus nodomus.

VILTUS CARS

Āmen! Kas tur?

(lenāk sulainis.)

Ej teic: mēs pieņemam.

(Durvis atdarās, ienāk bars krievu un poļu.)

Jūs, mani biedri! rīt mēs izjāsim
Iz Krakavas. Es, Mņišek, piestāšu
Pie tevis Samborā uz trijām dienām.
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Es zinu, tava viesmīlīgā pils
Stāv, mirdzēdama smalkā greznumā,
Un lepojas ar jaunu saimnieci.

Tur ceru satikt skaisto Marinu.

Bet, mani draugi, Lietavā un Rusja,
Kas sacēluši brāju karogus
Pret mūsu ienaidnieku Borisu,
Pret mana troņa nekaunīgo zagli,
Drīz — slāvu dēli — jūsu bargos pulkus
Es sengaidītā cīņā vedīšu;
Bet jūsu starpā redzu jaunas sejas.

GAVRILA PUŠKINS

Sie atnāca pie tavas žēlastības

Lūgt tava dienasta.

VILTUS CARS

Paldies jums, bērni,

Šurp, mani draugi! Puškin, teic, kas vārdā

Šim skaistulim?

PUŠKINS

Kņazs Kurbskis.

VILTUS CARS

(Uz Kurbsku.)

Skanošs vārds!
Vai esi radus viņam varonim,
Kas ņēma Kazaņu?

KURBSKIS

Es viņa dēls.

VILTUS CARS

Vai viņš vēl ir starp dzīviem?

KURBSKIS

Nē, jau miris.
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VILTUS CARS

Tas bija vīrs! Drošs kaujā, gudris domē!

Bet no tā laika, kad viņš aizgāja
Par sūrām pārestībām atriebties

Un apsēda ar leišiem Oļginu,
Par viņu nedzirdas ne vēsts.

KURBSKIS

Mans tēvs

Uz mūža galu mita Volīnijā,
No Batorija viņam dotās muižās,
Tik rāmi, vientulīgi, zinātnēs

Sev prieku meklēdams; bet klusais darbs

Tam neiespēja sirdi mierināt.

Aizvien viņš pieminēja dzimteni

Un sērojās pēc tās līdz kapa malai.

VILTUS CARS

Ak nabags varons! Viņa straujā dzīve

Kā skaidra saule koši uzausa!

Es priecājos, mans augstais bruņiniek,
Ka viņa asins mieru der ar mums;

Lai tēvu vainas netiek minētas,
Miers viņu pīšļiem! Dod man roku, Kurbski!

Vai nava dīvaini, ka Kurbska dēls

Uz troni ved? Un ko? — Jā, Jāņa dēlu! —

Pa manim visi: cilvēki un liktens.

Un tu kas tāds?

POLIS

Brīvs šļahtičs Sobaņskis.

VILTUS CARS

Gods, slava tevim, brīvestības bērns!

No algas trešdaļu tam iepriekš izdot.

Kas šie tur? Tēvu zemes uzvalkā?

No tā es redzu: tie ir mūsu ļaudis.

HRUSCOVS

(Pazemīgi klanīdamies.)
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Tā tiešām, tētiņ car, tie esam mēs,
Daudz vajātie, tev uzticamie kalpi.
Mēs bēgam, padzīti iz Maskavas,
Pie tevis, car, un esam gatavi
Par tevi galvu nolikt, mūsu miesas

Lai tevim ir par kāpieniem uz troni.

VILTUS CARS

Tik dūšu, nevainīgie cietēji,
Lai tikai tieku savā Maskavā,
Gan Boriss mums par visu atmaksās.

Kas tu?

KARELA

Es kazaks, atsūtīts no Donas,
No brīviem pulkiem, drošiem atamaniem,
No kazakiem, gan zem-, gan augšgalā,
Lai redzu tavas dzidrās cara acis

Un klanos tevim mūsu ļaužu vietā!

VILTUS CARS

Es Donu pazīstu, es nešaubījos,
Ka manos pulkos mirdzēs bunčuki*.

Mēs pateicamies saviem Donas pulkiem.
Mēs zinām labi, tagad kazaki

Tiek netaisnīgi vajāti un spiesti; —

Bet augstais Dievs lai tikai palīdz mums

Sēst tēva tronī, tad mēs žēlosim
Pa senam paradumam brīvo Donu.

DZEJNIEKS

(Tuvojas, dziļi klanīdamies un Grišku aiz svārku stūra ķerdams.)

Visaugstais princi, visužēlīgs karal!

VILTUS CARS

Ko gribi?

* Seit: Donas kazaku kara regālijas.



67

DZEJNIEKS

(Padod Griškam papīri.)

Paņemat jel žēlīgi
So manu pūļu nabadzīgo augli.

VILTUS CARS

Ko redzu? Tās jau latīniskas dzejas!
Lai simtreiz sumināta derība

Starp zobenu un liru: vieni lauri

Ap abiem vijas. Dzimis ziemeļos,
Es tomēr protu Romas mūzas balsi

Un mīlu ziedus, plūktus Parnasā.

Es ticu nākotnei, ko dzejnieks junda.
Nē, ne par velti viņa liesmu krūtīs

Deg cēlas jūsmas: svētīts ir tas darbs,
Ko dzejnieks ir jau iepriekš daudzinājis! —

Nāc tuvāk, draugs. So balvu ņem
Par piemiņu!

(Dod viņam gredzenu.)

Kad piepildīsies reiz

Mans laimes nolēmums, kad senču kroni

Es galvā likšu, ceru, skanēs man

No jauna saldā balss un cēlā himna.

Musa gloriam coronat, gloriaque musam*

Nu, draugi, veseli, uz redzēšanos!

VISI

Uz kauju, kauju! Slava Dmitrijam!
Lai dzīvo Dmitrijs, krievu lielais kņazs!

VOJEVODA MŅISKA PILS SAMBORĀ

(Marinas ģērbjamais kambars.)

(Marina, Rus ja viņu rotā, kalpones.)

MARINA

(Spoguļa priekšā.)

Kas ir? Vai gatavs drīz? Vai nevar pasteigties?

*
Mūza vainago slavu, slava — mūzu. (Lai. vai.)
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RUSJA

Papriekšu lūdzu, lai jūs palūkotu,
Vai gribat smaragdpusmēnesi aplikties,
Vai labāk izvēlētos pērļu rotu?

MARINA

Dod manu dimantvaiņagu.

RUSJA

A, jauki! Atminat, viņš pušķoja jums matus,

Kad ballē braucāt jūs uz pilsgalmu?
Kā saule, teic, jūs saistījāt tur visus skatus.

Kā kungi nopūtās un dāmas sačukstējās ...
Tad pirmo reizi ar jums satikās,

Kā liekas, Hotkevičs, kurš vēlāk nonāvējas! —

Nudien, daudz patiesības ļaužu valodās:

Kas jūs tik redzēja, tas iemīlējās.

MARINA

Vai nevar ātrāk?

RUSJA

Tūdaļ pabeigšu.
Šovakar jūsu tēvs no jums cer uzvaru,

Jo cara dēls jau nespēj apslēpt savu jūtu,
Par velti nebij viņa lūkojums;
Viņš ievainots — lai gluži jūsu varā kļūtu,
Tik vajadzīgs vēl beigu uzbrukums.

Viņš, pana, iemīlējies ir patiesi;
Jau mēness, kā viņš prom iz Krakavas

Un karš un tronis tam iz atmiņas.
Pie jums viņš dzīrēs vien vēl mīt par viesi,

Kaut krievi, poļi sen jau piktojas.
Ak Dievs, kad sagaidīšu gan to dienu! ...
Vai ne? Kad Dmitrijs savā galvaspilsētā
Jūs vedīs krievu cares godībā,
Jūs mani neatstāsat tad še vienu?

MARINA

Tu domā, ka es būšu Maskavā par cari?
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RUSJA

Kas cits? Kas skaistumā jums pāri?
Kas drlst ar manu kundzi mēroties?

Vai Mņišku cilts pret citām piekāpsies?
Pret jūsu prātu nobālst katra slava

...

Tas laimīgs, kuru ievēroja jūsu skats,
Kas jūsu mīlestību gava*? —

Lai tas, kas būdams ir, — ne mūsu kārais pats
Ne franču princis jums par augstu nava

...

Ne tik šis übags cars, diezin no kurienes

Diezin kā atmaldījies šurpu ciemā!

MARINA

Viņš tiešām cars un atzīts visas pasaules.

RUSJA

Bet tomēr viņš vēl pagājušā ziemā

Pie Višņeveckiem bija dienderos.

MARINA

Viņš slēpās.

RUSJA

Es tur nestrīdos.
Bet jums tik būtu jāpajautā,
Ko visu dzird par viņu tautā!

Viņš esot mūks iz Maskavas, kurš izbēdzis,
Un savā draudzē zināms nedrēbis**.

MARINA

Ko muļķības! ...

RUSJA

Es nelieku uz viņām svara!

Tik to es saku, ka viņš liktens laipnibu
Var slavēt, ka tam devāt priekšroku
No visa precinieku bara

...

* Guva, ieguva, izcīnīja.
**

Nelietis.
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KALPONE

(leskrien ātri iekšā.)

Jau viesi klāt!

MARINA

Vai redzi nu!

Tu vai līdz rītam pļāpāt nenostatu,

Un es pa tam lai neapģērbta palieku.

RUSJA

Tūlīt!

(Kalpones steidzas šurp un turp rīkodamās.)

MARINA

(Pie sevis.)

Es raudzīšu, ka visu izzinātu
...

RINDA APGAISMOTU ISTABU. MŪZIKA

(V išņeve c k i s, Mņišeks.)

MŅISEKS

Ar manu Marinu tik vien viņš runā,
Ar Marinu tik vienu nododas

...

Tas gluži izskatās it kā pēc kāzām.

Nu, Višņevecki, vai tu domāji,
Ka mana meita tiks par cari, ko?

VIŠŅEVECKIS

Jā, brīnums gan! ...
un vai tu domāji,

Ka krievu tronī sēdīsies mans kalps?

MŅISEKS

Bet kas par skuķi mana Marina!

Es tikai iebildu: nu, pielūko,
Ka nepalaistu Dmitriju! ...

un skat,

Viņš beigts, viņš sapinies jau viņas tīklos.

(Mūzika spēlē poļu deju. Dmitrijs iet ar Mar i nu pirmajā pārī.'
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MARINA

(Klusu Dmitrijam.)

Jā, vakarā ap pulksten vienpadsmitiem
Tur liepu gatvā, rit pie fontanas.

(Aiziet, cits pāris.)

KAVALIERS

Ko Dmitrijs viņā atrod sevišķu?

DĀMA

Ko? Viņa skaistule.

KAVALIERS

Jā, marmornimfa;

Vaigs, acis, viss bez dzīvības, bez smaidiem

(Cits pāris.)

DĀMA

Viņš nava skaists, bet toties pievilcīgs,
Un cara daba viņā parādās.

(Cits pāris.)

DĀMA

Kad karā dosaties?

KAVALIERS

Kad vēlēs cars.

Mēs gatavi, bet, redzams, pana Mņišek
Mūs līdzi Dmitrijam še tura gūstā.

DĀMA

Tāds gūsts ir tīkams.

KAVALIERS

Zināms, ja tik jūs ...

(Viesi sāk izklīst, istabas paliek tukšākas.)
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MŅISEKS

Mums, večiem, nav tie laiki vairs, lai dietu

Mūs neviļina jaukā mūzika,
Mēs skaistu rociņu vairs neskūpstām ...
Ak, man vēl prātā senās nerātnības!

Nav vairs tie laiki, nē, ne tie, kas senāk!

I jaunie ļaudis nav tik droši vairs,

Un skaistules nav arī vairs tik jautras;

Draugs, atzīsties: viss ticis skumīgāks.
Lai viņi paliek, ejam, biedri, mēs

Un liekam atrakt vecā ungārvīna
Sen zāles apzēlušo buteli,
Un sūksim abi kādā nomalē

No medusbiezās, smaršu pilnās strāvas,

Pa starpām spriezdami par šo un to.

Nāc iesim, brāli.

VIŠŅEVECKIS

lesim arī, draugs.

NAKTS. DĀRZS. FONTĀNA

(Viltus cars, Marina.)

VILTUS CARS

(lenāk.)

Te fontāna; šurp viņa teicās atnākt.

Es gan no dabas bailīgs neesmu

Un nāvei tuvu acīs lūkojos —

Un dvēsle netrīsēja nāves priekšā.
Man mūža nevaļība draudēja,
Man pakaļ dzinās — tomēr neapmulsu,
Ar bezkaunību gūstam izrāvos.

Bet kas man tagad krūtīs elpu žņaudz?
Ko apzīmē šīs nevaramās trīsas?

Vai mani kaislas gaidas drebina?

Nē, tās ir bailes. Cauru dienu jau
Es gaidīju šo slēpu tikšanos
Un visu pārdomāju, ko tai teikšu,
Kā viņas lepno prātu kārdināšu,
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Par krievu cari viņu nosaukdams.

Bet brīdis klāt — nekā es neatminu

Un iemācīto runu nerodu;
Man mīla visus prātus samulsina ...
Bet kas tur mirdzēja ... klau, kas tur čaukst

Nē, tā tik mēness gaisma mānītāja,
Un tikai vējiņš lapās šalca.

MARINA

(lenāk.)

Car!

VILTUS CARS

Tā viņa! ... Visas asins manim stingst.

MARINA

Vai, Dmitrij, jūs?

VILTUS CARS

A, burvjusaldā balss!

(Tuvojas viņai.)

Vai reiz tu nāci? Vai es tevi redzu

Vienu ar mani zem klusās nakts segas?
Cik lēni vilkās garlaicīgā diena!

Cik lēni saule laidās vakarā!

Cik ilgi gaidīju es tumšā naktī!

MARINA

Drīz stundas bēg, un laiks ir manim dārgs.
Es noteicu ar tevi tikšanos

Ne mījotāja glaimurunu dēļ.
Mums lieku vārdu nevajga. Es ticu,

Tu mani mīli; lūk, es apņēmos
Ar tavu aukupilno likteni

Uz mūžu manu laimi savienot.

Man tiesība no tevis visu zināt:

Es prasu, ka tu savas dvēseles

Visslepenākās cerības man teiktu

Un savus nodomus un bailes pat,
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Lai droši varētu es dzīvē iet

Ar tevi roku rokā, ne kā bērns,
Nedz ar kā vīra vaļas verdzene,

Kā tavas gultas mēma dalītāja,
Bet vien kā tevis cienīgs laulāts draugs
Kā krievu cara īstā biedrene.

VILTUS CARS

Ak, ļauj jel acumirkli aizmirst man

So manu nemieru, šīs manas rūpes!

Ak, aizmirsti, ka tavā priekšā cars,

Un lūkojies uz mani, Marina,

Kā mīļotāju, tevis izvēlētu,

Ko laimo vienīgs tavu acu skats.

Ak, klausies mīlestības lūgšanās!

Ļauj visu izteikt, kas man sirdi pilda!

MARINA

Nav laika, kņaz! Tu kavējies, un tamēr

Var atdzist tavu draugu padevība;
Diendienā darba bailīgums un grūtums
Tiek bailīgāks un grūtāks; ļaudīs dzird

Jau dažnedažas šaubu pilnas runas,

Jau viena jauna bauma otru dzen,
Un Godunovs to starpu rīkojas ...

VILTUS CARS

Ko Godunovs? Vai vara Borisam

Par tavu mīlestību, manu laimi?

Nē. Tagad vienaldzīgi lūkojos
Uz viņa troni, viņa cara varu.

Tik tava mīla
...

ko bez viņas der
Man dzīve, slava, visa krievu valsts?

Jo tāļā stepē, zemes būdiņā
Tu būsi manim cara valstība,
Ja mani mīli

...

MARINA

Kaunies, neaizmirsti

Jel sava augstā, svētā uzdevuma;
Viņš tev par visu dārgāks jātura,
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Par visiem priekiem, visām dzīves baudām

Nekam tu nedrīsti to līdzināt.

Ne kaislam, bezprātīgam jauneklim,
Kas ticis apburts mana daiļuma,
Es svinīgi šo savu roku dodu,
Tik krievu carakrēsla mantniekam,
Tik laipna liktens glābtam cara dēlam.

VILTUS CARS

Ak, nemoki jel mani, Marina,
Un neteic man, ka manu augsto godu,
Ne mani mīli! Tevim jausmas nav,
Cik sāpīgi tas sirdi ievaino.

Kas būtu — briesmu pilnā šaubība!
Ja aklais liktens, teic, man būtu lēmis

Ne caru tronī piedzimt, ja es būtu

Ne mazais Dmitrijs, niknā Jāņa dēls,
Ko visa pasaule sen aizmirsuse;
Vai tad ... vai tad tu mani mīlētu?

MARINA

Tu Dmitrijs esi, nevari būt cits;

Es cita mīlēt nespēju.

VILTUS CARS

Nē, diezgan!
Man netīk sacensties ar mironi

Ap mīļāko, kas viņam nolemta, —

Būs diezgan liekuļots! Es teikšu visu!

Tad zini, sen tavs Dmitrijs nomiris,

Guļ dzestrā zemē — viņš vairs necelsies.

Bet vai tu gribi zināt, kas es esmu?

Nu uzklausies: es esmu nabags mūks!

Man mūka nevaļība apriebās,
Un klosterī es klusi apdomāju
Šo drošo nedarbu, man gribējās
Dot ļaudīm pabrīnēties — tad es bēdzu

Iz ceļas ukrainiešu brīvos pulkos.
Tur visās kara mākslās mācījos;
Tad nācu šurpu, teicos Dmitrijs esus —

Un apmānīju nesajēgas poļus.
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Ko teiksi, augstprātīgā Marina?

Vai tu ar manu atzīšanos mierā?

Par ko tu klusu ciet?

MARINA

Ak kauns! ak bēdas!

(Cieš klusu.)

VILTUS CARS

(Klusu.)

Kurp mani dusmu ceras noveda!

Es savu grūtām pūlēm celto laimi

Varbūt uz visu mūžu postīju.
Ko, nelga, padarīju es?

(Dikti.)

Nu redzu:

Tu kaunies necariskas mīlestības;

Tad bildi arī izšķirošo vārdu,
Mans liktens tagad tavās rokās stāv;
Es gaidu, spriedi!

(Nometas ceļos.)

MARINA

Celies, nabaga mūks!

Varbūt tu domā, ceļos mezdamies,

Kā vājai, lētticīgai meitenei

Man goda kāro sirdi kustināt?

Tu pārskatījies, draugs, pie savām kājām
Es bruņniekus un grāfus redzēju,
Bet viņus visus dzestri atraidīju
Ne tādēļ, lai kāds bēglis, viltnieks mūks

...

VILTUS CARS

(Pieceļas.)

Nē, nenicini jauno viltus caru;
Varbūt viņš sevī glabā tikumus,
Kas cienīgi pat troņa Maskavā,
Ne tikai poļu panas lētās rokas

...
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MARINA

Jā, cilpas cienīgi, tu pārdrošais!

VILTUS CARS

Es vainīgs; lepna prāta apstulbots,
Pret cariem meloju, pret pašu Dievu —

Es mīlu pasauli. Bet, Marina,

Ne tevim mani sodīt; tavā priekšā
Es taisns; es tevi nevarēju vilt.

Tu biji manim viss un vienīgs svētums,

Es tevim nedrīstēju liekuļot.
Tik mīlestība, akla, greizsirdīga,
Tik mīlestība mani aizrāva

Tev visu teikt.

MARINA

Ko lielies, bezprātīgais!
Kas lika tevim kaunu atzīties?

Ja reiz jau, nezināmais pasauls klaidon,
Tu divas tautas apburt iespēji,
Tad tevim arī vajga būt vismaz

Sī sava pienākuma cienīgam
Un savu drošo viltu noglabāt
Kā dziļu, cietu mūžanoslēpumu.
Vai varu, saki, tevim atdoties

Un, savu cilti, godu aizmirsdama,
Ar tavu laimi saistīt savējo,
Kad tu jau pats ar tādu vaļsirdību
Tik lēti savu kaunu izteici?

Aiz mīlas viņš ir šoreiz izpļāpājies!
Man tikai brīnums, ka tu manam tēvam

Aiz draudzības vēl arī neatklājies
Un mūsu karalim aiz liela prieka,
Un vēl varbūt i panam Višņeveckam
Aiz uzticama kalpa cītības.

VILTUS CARS

Es tevim zvēru, ka iz manas sirds

Tu viena spēji izraut atzīšanos,
Es tevim zvēru, ka nekur, nekad,
Ne jautrās dzīrēs, vīna mulsumā,
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Ne vaļsirdīgā sarunā ar draugu,
Ne nāves briesmās, niknās mocībās

Šos noslēpumus mana mēle neteiks.

MARINA

Tu zvēri! tad man, zināms, jātic būs.

Ak, es jau ticu ar! Bet saki, lūdzams,
Pie kā tu zvēri? Vai pie Dieva vārda

Kā ticīgs, jezuītu pieņemts bērns?

Jeb vai kā bruņenieks pie sava goda,
Vai laikam vienkārši ar cara vārdu

Kā īstens cara dēls? Teic, vai ne tā?

VILTUS CARS

(Lepni.)

Pats niknā cara gars ir mani saucis,
Par Dmitriju iz kapa uzcēlis,

Visapkārt manim tautas dumpī jaucis
Un Borisu man rokā nodevis.

Es cara dēls. Nu diezgan! Manim kauns

Priekš lepnas poļu panas zemoties.

Ardievu mūžam: asiņainais karš

Un mana liktens plašais uzdevums,
Es ceru, aizdzīs manas mīlas skumjas.
Kā tevi ienīdēšu, kad būs dzisis
Šīs necienīgās kaisles zvērojums!
Es eju nu — lai kronis jeb vai posts
Tur krievu zemē manu galvu gaida;
Vai goda nāvi kaujā atradīšu,
Vai beigšos kartavās kā noziedznieks,
Nekur tu nebūsi man biedrene,
Tu nedalīsies manā liktenī.
Bet pēc varbūt tu pate nožēlosi
To laimi, kuru tagad atstūmi.

MARINA

Bet ko, ja tavus bezkaunīgos melus
Es visiem atklāt priekšlaik pasteidzos?

VILTUS CARS

Vai domā gan, ka es no tevis baidos?
Ka vairāk ticēs poļu jaunavai
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Par krievu cara dēlu? Tikai dzirdi,
Ne karalis, ne pāvests nedomā

Par manu izteikumu patiesību.
Vai Dmitrijs es, vai ne — kas viņiem daļas?
Es viņiem iemeslis, ko karu celt;
Tas vien tiem vajadzīgs, un tici man,

Gan tevi darīs klusu, dumpiniece.
Ardievu!

MARINA

Pagaid', cara dēls! Nu reizi

Es dzirdu vīra, nevis zēna runu.

Tā tevi manā priekšā atvaino.

Es tavas trakās ceras aizmirstu

Un redzu atkal Dmitriju. Bet klausies:

Jau laiks! Nu celies, nekavējies ilgāk,
Ved ātrāk pulkus savā Maskavā,
Ņem Kremli, sēdies krievu cara krēslā,
Tad sūti šurp pēc manis precniekus;
Bet — Dievs to zina — kamēr tava kāja
Nav stājusēs uz troņa kāpieniem,
Līdz kamēr Godunovs vēl nava gāzts,
Es mīlestības runās neklausīšos.

(Aiziet.)

VILTUS CARS

Nē! vieglāk man pret Godunovu karot

Vai viltū mēroties ar jezuītu,
Bet ne ar sievietēm. Rauj viņas velns;
Tas mulsina, tās vijas, lokās, lien

Un slīd iz rokām, biedē, šņāc un dzeļ —

Ak čūska!
...

ne par velti trīsēju.
Tik tikko mani neiegrūda postā.
Bet nospriests: rītu pulkiem jāiziet.

LEIŠU ROBEŽA

(1604. gada 16. oktobra dienā.)

(Kņazs Kurbskis un Dmitr i j s, abi jāšus; pulki tuvojas
robežai.)
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KURBSKIS

(Pirmais piejājis.)

Lūk, te, lūk — krievu robeža, lūk, te!

Tu svētā Rusja! Tēvija! es tavs!

Es svešas zemes pīšjus nokratu

No kājām nicīgi; es kāri dzeru

So jauno gaisu; viņš man radniecīgs!
Mans tētiņ! tagad tava dvēsle rims

Un tavi kauli kapā līgsmosies!
Nu atkal mūsu dzimtas zobens mirdz,
Sis slavas zobens — kazaniešu posts,
Sis labais zobens — krievu caru kalps!

Viņš tagad līgos kara asins dzīrēs

Par savu cerību, par valdinieku
...

DMITRIJS

(Jāj klusi, nodurtu galvu.)

Cik laimīgs viņš! Kā viņa skaidrā sirds

No prieka un no slavas pacilāta!
Mans varon, kā es tevi apskaužu!
Tu Kurbsku dzimums, svešā zemē audzis,
Kas tēvam pāri darīts, aizmirsdams

Un izpirkdams pie kapa viņa vainu,
Tu tagad steidzies savas asnis liet

Par Jāņa dēlu, likumīgo caru,
Tu caru atdod tēvijai, tu taisns,
Ja, tavai sirdij priekā jāliesmo.

KURBSKIS

Vai tevim prāts nav arī pacilāts?
Lūk, mūsu Rusja — viņa tava, car!
Tur tevis gaida tavu ļaužu sirdis,
Tavs tronis, Kremlis, tava Maskava.

DMITRIJS

Ai, Kurbski, Kurbski, krievu asins līs!

Jūs tīri, jūs par caru ceļat šķēpus,
Es jus pret brāļiem pulcinu;'es leišus
Uz krieviem atsaucu un ceļu rādu
Es naidniekiem uz skaisto Maskavu! ...
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Bet lai šie grēki ne uz mani krīt,

Bet nāk pār tevi, Boris — cara kāvējs!
Uz priekšu! priekšu!

KURBSKIS

Nāvi Borisam!

(Aulekšo. Pulki pāriet pār robežu.)

CARU DOME

(Cars, patriarks un bajāri.)

CARS

Vai tas ir domājams? Kāds bēglis mūks

Pret mums drīst noziedzīgos pulkus vest,
Mums draudus rakstīt! Pilns ir viņa mērs,
Nu laiks šo neprātīgo pārmācīt!
Jums jāiet, Trubeckoj un Basmanov,
Jo palīgs vajdzīgs mūsu vadoņiem.
Jau Cerņigovu dumpons* apsēdis,
Jums pilsēta un ļaudis jāpaglābj.

BASMANOVS

Mans car, trīs mēneši vēl nepaies —

No dumpinieka nebūs vairs ne miņas;

Mēs viņu atvedīsim Maskavā
X • Kā kādu brīnumzvēru dzelžu būrī,

To zvēru tevim, car.

(Aiziet abi ar Trubeckoju.)

CARS

Man zviedru valdnieks

Caur sūtņiem piesolīja palīdzēt;
Bet sveša palīga mums nevajga:
Mums savu kara ļaužu diezgan būs,
Ko vairīt dumpiniekus līdz ar poļiem.
Es liku atteikt.

Sūti, Sčelkalov,

* Dumpis, nemieri.
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Visapkārt ukazus pie vojevodiem,
Lai zirgos sēžas un lai ļaudis rīko

Pa vecam ieradumam kara gaitas.
Kas klosteros pie dievkalpības pieder,
Tos atšķir visus nost. Gan agrāki,
Kad tēvu zemei briesmas draudēja,
Ir mūki paši gāja kautiņā;
Bet tagad viņus traucēt negribam,
Lai viņi klusi Dievu lūdz par mums. —

Tā pavēl cars un visi bajāri.
Mums jāizšķir nu svarīgs jautājums:
Jūs dzirdējāt, ka drošais viltus cars

Visapkārt melu baumas izplatījis
Un viņa izsūtītās grāmatas
Ir izsējušas nemieru un šaubas.

Uz ielām dzirdams dumpīgs kurnējums,
Jau prāti virtin verd — tos vajag dzesēt!

Es nāves sodus labprāt atturētu,
Bet kā? To tagad gribam pārrunāt.
Teic, svēto tētiņ, pirmais savas domas.

PATRIARKS

Lai slavēts ir Visaugstais, kas tev sirdī

Ir licis pacietībai piemājot
Un mīlestības garam, lielais car! —

Tu grēcinieka posta negribi,
Tu lēni gaidi, kamēr pāries maldus.

Un maldus pāries, patiesības saule

Pār visiem mirdzēs.

Es, tavs Dieva kalps,
Ne gudris spriedējs esmu pasauls lietās,
Tev šoreiz drīstu izteikt savas domas:

Tas velna dzimums, nelietīgais mūks,
Par Dmitriju ir pratis izslavēties;

Viņš cara vārdā bezkaunīgi tērpies
Kā zagtā, svētā baznīcuzvalkā.

Bet lai tik saplēš svārkus — un viņš pats
Būs kaunā gāzies savā kailumā.

Pats Dievs uz to mums sūta līdzekli:

Būs tagad kādi seši gadi, car,

To pašu gadu, kad visaugstais Dievs

Tev deva svētību uz cara godu, —
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Pie manis reizi pavakarē nonāk

Kāds labi pasirms vecis, vienkāršs gans,

Un brlnumnoslēpumu viņš man bilda:

«Vēl jaunos gados,» tā viņš stāstīja,
«Es tiku aklis, un līdz vecumam

Ne nakts, ne dienas es vairs nezināju.
Gan velti zāļojos daždažādi,
Gan burvjiem liku acis aprunāt,
Es velti izstaigājos lūgdamies
Pa svētekļiem, pie lieliem brīnumdariem;
Es velti tumšās acis slacināju
Ar ūdeni iz svētiem avotiem —

Dievs nebij vēlējis man izdziedēties.

Tā beigās pazaudēju cerību

Un apradu ar tumsu, un pat sapņos
Nekas man redzams nerādījās vairs,

Bet tikai skaņas vien vēl dzirdējās.
Reiz dzirdu dziļā miegā — bērna balss

Man saka: celies, tētiņ, celies augšā,

Ej Ugļičmiestā, svētā Dieva namā,
Pie mana kapa Dieva pielūdzies,
Dievs žēlsirdīgs — un es tev piedošu.
Bet kas tu tāds? es prasu bērna balsi.
Es Dmitrijs, cara dēls. Dievs debess Kungs
Ir mani ieskaitījis eņģeļos,
Un tagad esmu es liels brīnumdaris.

Ej, vecīt! — Pamodies es nodomāju,
Kas zin, varbūt ar tiešam debess Tevs

Kaut vēlu atdod manim redzes spēju.
Būs jāiet — un es laidos tālumā.
Nu nonācu es Ugļičā un eimu
Uz Dievanamu mišas klausīties,
Un pacilātā sirdī iekārsies
Tik saldi raudu, it kā neredzība
Iz acīm lītu līdz ar asarām.

Kad ļaudis sāka iziet, saku zēnam,
Kurš mani vadīja: nāc, Jānīt, iesim
Pie kapa, kurā mazais Dmitrijs dus.
Zēns mani noveda — un, tikko guvu
Tur svētus Dieva vārdus noskaitīt,
Man acis atdarījās; — un es redzu,
Visapkārt gaišs, tur dēlēns stāv, tur kaps.»
Lūk, car, ko vecis manim pavēstīja.
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(Visi iztrūkušies. Kamēr patriarks runā, Boriss vairāk reizes slauka

vaigu ar lakatu.)

Es toreiz Jaudis turpu sūtīju,

Kas visu izzinātu, un patiesi
Daudz gaudeņu tāpat kā sirmgalvis
Pie cara dēla kapa izdziedēti.

Lūk, tāds mans padoms: pārvest svētos kaulus

Uz Kremli Arhangela Dievnamā;
Tad visi ļaudis skaidri noredzēs,
Ka bezdievīgais blēdis melojis,
Un velna vara gaisīs it kā dūmi.

(Klusums.)

SUJSKIS

Kas zina, svētais tēvs, tā Kunga ceļus?
Ne man par viņiem spriest. Dievs augstākais
Var bērna atliekām dot netrūdību

Un spēku, darīt lielus brīnumus.

Bet ļaužu runas vajag izpētīt
Bez iekarsuma un ar uzcītību.

Bet vai mēs šinīs nemierīgos laikos

Uz tādu lielu lietu varam domāt?

Vai ļaudis nesacīs, ka to, kas svēts,
Mēs gānām savās pasauls vajadzībās.
I tā jau tauta bezprātīgi šaubās,
Un tā jau diezgan trokšņa, valodu.
Ne tagad laiks, lai ļaudis uztrauktu

Ar tādu lielu, negaidītu ziņu.

Es redzu pats, ka vajag apslāpēt
Sī bēgļa mūka izplatītās baumas;
Bet tur var līdzēties daudz vienkāršāk.
Es, augstais car, ja dosi pavēli,
Pats steigšos lielā tirgus laukumā
Un ļaudis aprāšu un pierunāšu,
Un bēgļa ļauno viltu atklāšu.

CARS

Lai notiek tā! Tu, valdon patriark,
Es lūdzu, atnāc manās palātās,
Es vēlos šodien runāties ar tevi.

(Aiziet; ar viņu līdzi visi bajāri.)
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VIENS BAJĀRS

(Klusām otram.)

Vai manīji, ka valdnieks nobālēja
Un sviedri lielām lāsēm sāka plūst?

OTRIS BAJĀRS

Es taisni acis nedrīstēju pacelt,
Ne elpu vilkt, ne tik vēl pakustēt.

PIRMAIS BAJĀRS

Kņazs Sujskis paglāba. Nu, krietnis vīrs! —

PLĀKNUMS NOVGORODAS-SEVERSKAS

TUVUMĀ

(1604. gada 21. decembra dienā.)

(Kauja.)

KAREIVJI

(Bēgdami mistru mistram.)

Posts, posts! Carevičs! poļi! Edz, kur viņi!

Edz, kur nāk!

(Uznāk kapteiņi Maržerets un Valters Rozens.)

MARZERETS

Kur eit\ kur eit'? Allons 1
...

Marš atpakaļ!

KĀDS IZ BĒGĻIEM

Pats marš, ja tev tā gribas, sasodītais sumpurns tāds!

MARZERETS

Quoi? Quoi? 2

1 Nu cita.
2 Ko? Ko?
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OTRIS

Kva! kva! tīk tev, spranču rupuci, kvarstēt pret krievu

cara dēlu; bet mēs, redz, esam pravoslavni 1.

MARZERETS

Qu'est-ce ā dire pravoslavni? ... Sacrēs gueux, maudites

canailles! Mordieu, mein Herr, j'enrage, on dirait que ca

n'apasdes bras pour frapper, Ģa n'a que des jambes pour
foutre lecamp

2
.

ROZENS

Es ist Schande 3.

MARZERETS

Ventre-saint-gris! Je ne bouge plus dun pas — puisque
le vin est tirē, il faut le boire. Qu'en dites-vous, mein

Herr?4

ROZENS

Sie haben Recht. 5

MARZERETS

Tudieu, il y fait chaud! Cc diable dc Samozvanetz, comme

ils l'appellent, est un brave ā trois poils6.

ROZENS

Jā.

1

Pareizticīgi.
2 Kas tas ir «pravoslavni»?

... Svēti übagi, nolādēti maitas gabali!
Ka viņus, deviņi velni, mans kungs, tur trakam jāpaliek: teiks ļaudis,
ka viņiem nav roku, ko kauties, bet tikai kājas, ko bēgt.
3

Tas ir kauns.
*

Zili, zaļi zibeņi! (Vēders svēts pelēks.) Es neviena soļa neatkāp-
šos — kad zirgs iejūgts, groži rokās, tad jābrauc (ja vīns attaisīts,
tad jādzer). Ko jūs sakāt, mans kungs?
5 Jums taisnība.
6 Velns, bet ir gan silti! Tas velna «samozvanets», kā vinu sauc,

kaujas kā pats nelabais.
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MARZERETS

Hē! Voyez donc, voyez donc! L'actoin s'engage sur les

derriēres dc I'ennemi. Cc doit ētre le brave Basmanoff,

qui aurait fait une sortie. 1

ROZENS

Ich glaube das!2

(lenāk vācieši.)

MARZERETS

Ha, ha! voici nos Allemands. Mein Herr, dites-leur donc

dc se rallier et, sacrebleu, chargeons! 3

ROZENS

Sehr gut. Halt! Marsch! 4

(Vācieši sarindojas.)

VĀCIEŠI

(let.)

Hilf Gott!5

(Kauja. Krievi atkal bēg.)

POĻI

Uzvara! uzvara! Slava caram Dmitrijam!

DMITRIJS

(Jāšus.)

Sist bungas uz rimšanu! Mēs uzvarējuši! Diezgan; sau-

dzējat krievu asinis. Rimstat!

(Taurē un bungo.)

1 E, skatāties tak, skatāties tak! Kauja griežas uz pakaļējiem ienaid-

niekiem. Tas gan būs dūšīgais Basmanovs, kas viņiem uzbrucis.

2Es to ticu.
, j x i •

• t.:
3

A, a! Re, kur mūsu vācieši. Mans kungs, sakāt tak viņiem, lai

sapulcējas; un — ka viņus deviņi velni, lai saņem lietas.

4 Ļoti labi. Stāvat! Marš!
5

Dievs palīdz!
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MASKAVA. LAUKS BAZNĪCAS PRIEKŠĀ

(Ļaudis.)

VIENS

Vai drīz cars iznāks iz baznīcas?

OTRIS

Mišas jau beidzas, tagad nāk aizlūgšanas.

PIRMAIS

Ko, vai to jau nolādēja?

OTRIS

Es stāvēju baznīcas priekšā un dzirdēju, ka djakons
iebrēcās: Griška Otrepjevs — lai nolādēts!

PIRMAIS

Lai lād sev: kas par daļu cara dēlam gar Otrepjevu.

OTRIS

Bet cara dēlam tagad dzied dvēsles mišas.

PIRMAIS

Dvēseles mišas dzīvam! Nu, gan jau viņiem būs par to,

bezdievji tādi.

TREŠAIS

Kuš! troksnis! Vai tik nav cars?

CETURTAIS

Nē, tur nāk muļķis.

(lenāk muļķis, dzelzs cepure galvā, apkārstījies dzelzs valgiem,
viņam apkārt pulks zeņķu.)

ZEŅĶI

Dzelža mice, dzelža mice!
...

stinkš!
...
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VECENE

Nost no viņa, suņa gabali. Lūdz, svētīgais, par mani,

grēcinieci.

MUĻĶIS

Dod, dod, dod kapeiciņu.

VECENE

Se tev kapeiciņa; bet piemini mani.

MUĻĶIS

(Nosēžas turpat zemē un dzied.)

Mēness brauc,

Kaķēns raud,

Muļķīti, celies,

Pielūdzi Dievu!

(Zēni apstāj viņu atkal.)

VIENS NO ZĒNIEM

Sveiks, muļķīti, ko tad tu cepures nenoņem?

(Piesit pie viņa dzelžu cepures.)

Edz, kā skan!

MUĻĶIS

Areče, man ir kapeiciņa.

ZEŅĶIS

Melo — nu parādi.

(Izrauj muļķim kapeiciņu un aizbēg ar to prom.)

MUĻĶIS

(Raud.)

Atņēma man kapeiciņu, muļķītim pāri dara.
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ĻAUDIS

Cars, cars nāk!

(Cars iznāk iz baznīcas; bajārs, pa priekšu iedams, izdala

dāvanas. Bajāri.)

MUĻĶIS

Boris, Boris! zēni pāri dara muļķītim!

CARS

(Uz bajāra.)

Dod viņam dāvanas! Ko viņš raud?

MUĻĶIS

Mazie zēni man pāri dara ... Liec viņus nokaut, kā tu

nokāvi mazo cara dēliņu.

BAJĀRI

Ej nost, muļķi! Ķerat muļķi!

CARS

Laidiet viņu mierā. Lūdz par mani Dievu, muļķi.

(Aiziet.)

MUĻĶIS

(No pakaļas iesaucas.)

Nē, nē! nevar Dievu lūgt par caru — Ērodu*: dievmāte

nevēl.

SEVSKA

(Viltus cars savējo vidū.)

VILTUS CARS

Kur gūstītais?

* Hērods, jūdu valdnieks, kurš pēc Bībeles nostāstiem noslepkavojis
Betlēmes jaundzimušos bērnus.
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POLIS

Šepat.

VILTUS CARS

Saukt viņu šurp!

(lenāk krievu gūstītais.)

Kas esi?

GŪSTĪTAIS

Rožnovs, maskaviešu muižnieks.

VILTUS CARS

Vai ilgi dienestā?

gūstītais

Drīz mēnesi.

VILTUS CARS

Kā, Rožnov, varēji tu zobenu

Pret mani celt?

GŪSTĪTAIS

Tā nava mūsu vaļa.

VILTUS CARS

Vai kāvies līdz pie Novgorodas?

GŪSTĪTAIS

Nē.

Es nonācu iz Maskavas pēc tam

VILTUS CARS

Ko Godunovs?

GŪSTĪTAIS

Viņš ļoti iztrūkās,
Ka kauja zaudēta un ievainots
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Kņazs Mstislavskis. Viņš Sujsku nosūtīja

Par karavadoni.

VILTUS CARS

Bet teic, kāpēc

Viņš Basmanovu projām aizsaucis?

gūstītais

Cars atmaksājis viņa nopelnus
Ar zeltu un ar godu. Cara domē

Viņš tagad sēd.

VILTUS CARS

Se viņš bij vairāk vajdzīgs.
Kas liekas Maskavā?

gūstītais

Viss, paldies Dievam,
It klusi.

VILTUS CARS

Ko? Vai mani sagaida?

gūstītais

Dievs zin, par tevi tur i runāt nedrīst —

Te citam mēli atgriež, citam galvu.
Mums parasts katru dienu nāves sods,
Un visi cietumi kā bāztin pilni.
Kur ielas vidū sanāk divi trīs,

Tur, skat, jau apkārt lumstas slepens spiegs
Un valdinieks, ja viņam atliek laika,
Pats pienesējus nopratināt mēdz.

Drīz vien var iestigt, labāk klusu ciest.

VILTUS CARS

Jums jauka dzīve gan pie Borisa!

Kā ir ar karaspēku?
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GOSTITAIS

Kā lai ir?

Viņš apģērbts, paēdis, ar visu mierā.

VILTUS CARS

Vai liels?

GŪSTĪTAIS

Dievs zin.

VILTUS CARS

Būs tūkstoš trīsdesmit?

GŪSTĪTAIS

Nu, sanāks arī tūkstoš piecdesmit.

(Viltus cars apdomājas; apkārtējie skatās viens uz otra.)

VILTUS CARS

Kā spriež par mani jūsu apmetnē?

GŪSTĪTAIS

Par tavu žēlastību saka Jaudis,
Ka tu, kaut blēdis — neņem manim Jaunā —,

Bet krietnis zēns.

VILTUS CARS

(Smiedamies.)

To gribu pierādīt.
Mēs, draugi, negaidīsim Sujsku nākam;
Daudz laimes vēlu: rītu kauja būs.

(Aiziet.)

VISI

Lai slava mūsu caram
— Dmitrijam!
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POLIS

Rīt kauja! Viņu tūkstoš piecdesmit,
Un mums pat tūkstoš piecpadsmit nav pilnu —

Vai traks!

OTRIS

Nekas, brāl, nieki! polis viens

Var izaicināt simtu maskaļu.

GŪSTĪTAIS

Jā, izaicināt, bet, kad pienāks kauties,
No viena paša bēgsi, Helmuti.

POLIS

Ja, nekauņa, tev zobens būtu klāt,
Es tevi, lūk,

(Uz zobenu rādīdams.)

Ar šito pārmācītu.

gūstītais

Es — krievu zēns, bez viņa iztikšu:

Vai negribi tu šito baudīt (Dūri rādīdams.) , vēplis!

(Polis lepni uz viņu paskatās un tad atiet klusu nost. Visi smejas.)

ME2S

(Viltus cars un Puškins.)

(Netā)u guļ zirgs nodvesdams.)

VILTUS CARS

Mans nabags zirgs! cik ņipri aulekšoja
Viņš šodien beidzamajā kautiņā
Un ievainots cik aši mani nesa!

...

Mans nabags zirgs!
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PUŠKINS

(Zem sevis.)

Edz, atradis ko gaust,
Tam zirga žēl, kad visi mūsu pulki
Pagalam sakauti.

VILTUS CARS

Klau, viņš varbūt

Tik drusku paguris no savas vāts

Un atkal atspirgs.

PUŠKINS

Kur nu atspirgs! Beigts.

VILTUS CARS

(let pie zirga.)

Mans nabags zirgs! ...
Ko darīt? Atlaist jostas

Un noņemt iemauktus, lai vajā beidzas.

(Atbruņo zirgu. lenāk vairāk poļu.)

A, sveiki, mani kungi! Kur ir Kurbskis?

Par ko es viņu neredzu starp jums?
Es redzēju, viņš šodien iecirtās

Visniknākajā kaujā; viņam pretim
Pulks zobenu kā vārpas pacēlās,
Bet viņa zobens visus pārvizēja,
Un visus pārskanēja viņa balss.

Kur ir mans varons?

POLIS

Nāves laukā guļ.

VILTUS CARS

Gods drošumam, un viņa dvēslei miers!

Cik maz ir atlicis no mūsējiem!
Šie nolādētie blēži, kazaki,

Mūs postā iegrūda, šie nodevēji!
Ne acumirkļa pretim neatstāvēt! ■>

Bet pag! Ik desmitais pie kartavām!

Tie bendes kalpi!
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PUŠKINS

Lai tur vainīgs kurš,
Bet tomēr mēs pagalam sakauti,
Mums pēdējs posts.

VILTUS CARS

Bet uzvara bij mūsu;

Es būtu pieguldījis priekšējos,
Bet vāci mūs ar sparu atgainīja;
Nudien, tie krietni zēni! Tas man tīk.

Es vēlāk katrā ziņā sastādīšu

No viņu pulkiem sevim goda sargus.

PUŠKINS

Bet kur lai mēs šonakti pārguļam?

VILTUS CARS

Še mežā. Vai tās nava naktsmājas?
Rīt agri kājās; Riļskā azaidosim.

Ar labu nakti!

(Apgulstas, paliek seglus zem galvas un aizmieg.)

PUŠKINS

Saldu dusu, car!

Pagalam pieveikts, bēgšus glābdamies,
Viņš drošs un bezrūpīgs kā muļķis bērns.

Gan pate Dieva roka viņu sargā,
Un, draugi, arī mums nav jānoskumst.

MASKAVA. CARA PALĀTAS

(Boriss. Basmanovs.)

CARS

Viņš pārvarēts, kāds labums mums no tā?
Mes velti gavilējām uzvarā.

Viņš, salasījis izkaisītos pulkus,
Iz Putivļas mūs atkal apdraudē.
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Ko dara mūsu varoņi to laiku?

Pie Kromām stāv, kur pulciņš kazaku
Aiz sapuvušas sētas viņus zobo.

Edz, slava! Nē, man tādu nevajga!
Es tevi sūtīšu par vadoni —

Lai prāts ir pavēlnieks, ne augsta cilts;
Lai viņi tur sev gauž pēc cilšu kārtas!

Laiks augstā pūļa brēkas nicināt

Un iznīcināt posta parašu.

BASMANOVS

Ak, simtreiz, car, tā diena svētīta,
Kad kārtu grāmatas ar viņu ķildām,
Ar uzpūtīgo ģintu lepnību'
Reiz uguns rīs!

CARS

Tā diena tāļu nav;

Tik ļauj man vaļu iepriekš apspiest dumpi,
Kas tautā izcēlies.

BASMANOVS

Ko tautas raudzīt?

Vienmēr tai slepen prāts uz nemieru.

Tā kumeļš kodā savus iemauktus,
Tā zeņķis dēls pret tēva gribu kurn:

Bet kas par to? Lūk, jātnieks zirgu valda,
Un dēlam jāklausa, ko pavēl tēvs.

CARS

Bet kumeļš dažreiz nomet jātnieku,
Un dēls ne visu mūžu tēva vaļā:
Tik nemitoša stingrība var ļaudis
Vēl saturēt. Tā Jānis domāja,
Sis gudrais valdnieks, auku klusinātājs,
Tā viņa nežēlīgais dēladēls:

Nē, ļaudis žēlastības nesajūt:
Ej dari labu — paldies tevim neteiks;

Ej laupi, sodi — nebūs ļaunāki.

(lenāk bajārs.)

Ko?
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BAJĀRS

Svešas zemes viesus atvedām.

CARS

Es eju pieņemt; paliec, Basmanov,
Man vēl ar tevi vajag parunāt.

(Aiziet.)

BASMANOVS

Sis augstais, cēlais valdinieka gars!
Dievs dod, lai viņš ar nolādēto Grišku

Drīz galā tiek! un daudzi daudzi vēl

Viņš laba darīs plašā Krievijā.

Viņš lielu domu prātā ieņēmis,
Tik jāsargā, ka viņa neatdzistu.

Kāds varens ceļš man atveras, kad cars

Reiz ragus lauzīs dzimtai bajārībai!
Man pretinieku kaujas laukā nav;

Pie troņa es kā pirmais nostāšos
...

Varbūt vēl... bet kas tur tāds ērmots troksnis?

(Nemiers. Bajāri, pils sulaiņi skrien mistru mistram; satiekas

un klusi runā.)

VIENS

Pēc ārsta!

OTRIS

Aši, aši patriarku!

TREŠAIS

Pēc jaunā cara, jaunā cara sauc!

CETURTAIS

Pēc garīdznieka!

BASMANOVS

Kas tur notikās?

PIEKTAIS UN SESTAIS

Cars noģība, cars mirst, cars mirst!
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BASMANOVS

Ak Dievs!

PIEKTAIS

Viņš tronī sēdēja, uz reizi krita,
Pa muti, ausīm sāka asins plūst.

(Caru iznes uz krēsla; visa cara ģinte, visi bajāri.)

CARS

Jūs visi ejat— lai pie manis paliek
Tik jaunais cars.

(Visi aiziet prom.)

Es mirstu, apskauj mani!

Ardievu, mīļais dēls: tu tūliņ būsi cars
. ..

Un sāksi valdību... ak Dievs, mans Dievs!

Es Tavā priekšā stājos — nava laika

Vairs dvēsli šķīstīt grēku sūdzībā!

Bet jūtu, mīļais dēls, tu manim dārgāks
Par dvēsles glābšanu ...

lai paliek tā!

Es dzimis pavalstnieks, man pienāktos
I mirt kā pavalstniekam tumsībā;
Bet es sev cara varu ieguvu —

Caur ko, kam velti klaušināt, lai pietiek:
Tu katras vainas brīvs; tu sāksi valdīt

Pēc likumīgas tiesas; Dieva priekšā
Es viens par visu gribu atbildēt.

Mans mīļais dēls, ak, neapmānies lieki

Un labprātīgi acis neaizver.

Tu varu uzņem auku pilnos laikos:

Sis brīnumainais viltus cars ir bīstams —

Viņš ir ar briesmu vārdu bruņojies.
Es, ilgus gadus valdīt iepratis,
Vēl spēju nospiest jucekļus un dumpi;
Priekš manis viņi bailēs drebēja;
Tad nodevība balsi nepacēla.
Bet tu vēl jauns un nepārbaudīts valdons,
Kā spēsi valdīt tādā negaisā,
Kā dumpi slāpēt, nodevību tvert?

Bet Dievs ir liels! Viņš bērnus gudrina
Un spēku vājiem dāvā ... Klausies, dēls:

Vispirms sev padomnieku izmeklē
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Jo uzticamu vīru, vēlos gados,
Ko tauta mīlē, kas starp bajāriem
Stāv cienā augstas cilts vai slavas dēļ —

Kaut kņazu Sujsku. Karaspēkam tagad
Trūkst veikla vadoņa: lūk, Basmanovs —

Lai bajāri sev kurn — tu paliec ciets.

Es tevi ņēmu līdzi domes sēdēs

No mazām dienām, valstsgaitas tu proti:
Lai darbi tek pa vecam. leradums

Ir valstu dvēsele. Es biju spiests
Šimbrīžam sodus, trimdas atjaunot —

Tu vari viņus atmest: tevi svētīs,

Kā caru Feodoru svētīja,
Kad viņš uz niknā Jāņa krēsla sēdās.

Ar laiku savelc atkal pamazām
Jo cieši rokās valdīšanas grožus.
Nu atlaid maģ*, bet nepalaid pavisam.

Dēls, esi žēlīgs, katram pieietams;
Sauc droši ārzemniekus savos kalpos.
Pār visu sargā stingri ticību;

Dēls, esi kluss! Nav labi cara balsij
Par velti tukšā gaisā tērēties;

Lai tā kā Dieva nama svētais zvans

Tik lielus svētkus, lielas bēdas junda.
Mans mīļais dēls! Tu tanīs gados nāc,

Kad meitu vaigs mums asnis trausmās dzen;

Ak, sargā, sargā svētu šķīstību
Un lepnu kaunību un nevainību!

Kas jaunās dienās radis gremdēties
Ar savām jūtām netiklības baudās,
Tas vīra gados drūms un asins kārs,
Un viņa prāts bez laika tumšojas.
Vienmēr par savu dzimtu esi galva;
Gan cienī māti, tomēr valdi pats:
Tu vīrs un valdnieks; mīli savu māsu —

Tu paliec viņas vienīgs aizstāvis.

FEODORS

(Ce|os.)

Nē, nē — ak, dzīvo, valdi ilgu mūžu —

Bez tevis mums un tautai vajag gaist.

* Mazlietiņ, nedaudz.
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CARS

Viss beigts — ap acīm manim tumsa metas,
Es nāves salu jūtu ...

(lenāk patriarks, bīskapi; aiz viņiem visi bajāri.
Carieni ved zem rokas, cariene vaimanā.)

Kas tur nāk?

A! labi, shima — svētā iecirpšana ...

Mans laiks ir kāt! Nu mūkos stājas cars —

Un tumšais kaps būs mana mūku ceļa.

Vēl gaidi drusku, augstais patriark,
Vēl esmu cars ... tad klausāt, bajāri:
Se tas, kam rokās dodu cara varu;

Nu zvērat Feodoram
...

Basmanov,

Jūs, mani draugi!... kapa malā lūdzu,
Tam cītīgi un taisni kalpojat! —

Viņš ir tik jauns vēl un tik nevainīgs.
Vai zvērat?

BAJĀRI

Zvēram.

CARS

Tagad esmu mierā.

Es lūdzu, piedodat man manus grēkus,
Kur zinot noziedzos vai nezinot...

Nāc tuvāk, svētais tēvs, es esmu gatavs.

(Sākas iecirpšana mūkos. Sievas paģībušās, tiek nesus iznestas.)

TELTS

(Basmanovs ieved Pušķi nu.)

BASMANOVS

Nāc šurp, še tu vari runāt droši.

Un tātad viņš pie manis tevi sūta?
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PUŠKINS

Viņš savu draudzību tev piedāvā
Un Maskavā pēc troņa pirmo vietu.

BASMANOVS

Bet Feodors jau mani augsti cēlis:

Viss karaspēks stāv manā vadība;

Viņš manis dēļ i kārtu nicināja,
I bajārus. Es viņam zvērēju.

PUŠKINS

Tu troņa mantiniekam zvērēji,
Kurš likumīgs; bet ja vēl cits ir dzīvs,

Kas likumīgāks?

BASMANOVS

Klausies, Puškin, diezgan;
Kam velti blēņas runāt? Kas viņš ir —

Es labi zinu.

PUŠKINS

Lietavā un krievos

Viņš sen par Dmitriju ir atzīts;
Bet lai nu kā; ap to es netiepjos.
Varbūt viņš tiešām īstais Dmitrijs ir,

Varbūt viņš arī tikai viltus cars;

Bet to es labi zinu, rīt ne rīt

Sim vīram troni atdos Feodors.

BASMANOVS

Nē, kamēr es par jauno caru stāvu,

Viņš sava troņa citam neatdos;
Mums, paldies Dievam, kara pulku diezgan!
Ar uzvarām es viņus drošināšu,
Un ko gan jūs pret mani sūtīsat?

Vai Karelu ar kazakiem, vai Mņišku?
Un cik tad jūsu? tūkstoš' astoņi.

PUŠKINS

Nē, pārskaitījies, tik daudz arī nav.

Es saku pats, ka mūsu pulki — nieks,
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Ka kazaki prot tikai ciemos laupīt,
Ka poji tikai dzer un bramanē

Un krievi, tie... bet ko tur runāt daudz —

Es tavā priekšā melot neiešu;
Bet klausies, Basmanov, kas mūsu spēks?
Ne kara pulks, ne poļu palīgi,
Bet ļaužu domas, visas tautas domas.

Tu atmini, kā Dmitrijs tika saņemts,
Kā mierā iekaroja novadus,
Kad notaļ paklausīgi cietokšņi
Bez viena šāviena jau padevās
Un tiepšas vojevodus ļaudis sēja?
Tu pats jau redzēji: vai jūsējie
Ar prieku kāvās? Kad? Zem Borisa!

Vai tagad? Nē, par vēlu tīšot*, draugs,
Un aukstos kaujas pelnos liesmas pūst;
Ar visu savu gudro, stingro prātu
Tu neatturēsies; vai labāk nav

Dot pirmām saprātīgu piemēru —

Par caru klaji izsaukt Dmitriju
Un tā uz mūžiem viņam pakalpot?
Ko domā?

BASMANOVS

Rītu teikšu.

PUŠKINS

Apņemies.

BASMANOVS

Ardievu!

PUŠKINS

Pārliec labi, Basmanov.

(Aiziet.)

BASMANOVS

Jā, viņam tiesa, visur nodevība.

Ko manim darīt? Vai man gaidīt būs,

* Darit kaut ko tīši, ar nodomu; strīdēties, iebilst
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Lai dumpinieki arī mani sien

Un nodod Griškam? Vai gan labāk nav,

Ka trakai strāvai priekšā aizsteidzos,
Un pats... bet savus svētos zvērus* lauzt! —

Bet iegūt negodu uz bērnu bērniem!

Un jaunā patvaldnieka uzticību

Ar briesmu nodevību atmaksāt!

Jā, viņam, nemīlībā kritušam,

Ir viegli dumpi celt un sazvērības,
Bet manim, manim, cara mīlulim ...
Bet nāve ... vara ... tautas kara posts ...

(Aizdomājas.)

Nāc šurpu!

(Svelpj.)

Zirgu! Taurēt salasā!

PIERES VIETA

(Puškins nāk, ļaužu apstāts.)

ĻAUDIS

Mums cara dēls ir sūtni atsūtījis.
Lai paklausāmies, ko mums bajārs teiks.

Surp! Šurpu!

PUŠKINS

(Uz runājamās vietas.)

Maskavieši, pilsoņi!
Man licis cara dēls jūs sveicināt.

(Paklanās priekš ļaudīm.)

Jūs zināt, visužēlīgs Dieva prāts
No ļaunām rokām cara dēlu glābis;

* Zvērestus.
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Viņš gāja sodīt savu vaidenieku*,
Bet Dieva sods to iepriekš aizsteidzis.

Jau Rusja padevušās Dmitrijam;
Pats Basmanovs ir dzijā žēlumā

Ar saviem pulkiem viņam zvērējis.
Ar miera prātu Dmitrijs nāk pie jums.
Vai jūs par labu Godunova ģintei
Pret savu caru rokas pacelsat,
Pret lielā Monomaha dēladēlu?

ĻAUDIS

Nemūžam.

PUŠKINS

Maskavieši! pilsoņi!
To visi zina, cik jūs izcietāt

Zem niknā atnācēja smagās rokas

Gan sods, gan trimdas, tirdi, nodokji,
Gan darbs un bads — jūs visu baudījāt.
Bet Dmitrijs dod jums visiem žēlastību,
Viss viens, vai bajārs, muižnieks, tiesas vīrs,

Vai kareivs, tirgotājs, vai zems, vai augsts.
Vai gan jūs bezprātīgi tīšosat

Un lepni atraidīsat žēlastību?

Bet viņš ar nāk uz tēvutēvu krēslu,
Uz carību no bargas varas vests.

Nu zvērat likumīgam valdniekam;
Šobrīd vēl nosūtāt pie Dmitrija
Uz nometni, kur arī metropolīts,
No djakiem, bajāriem un Jaudīm sūtņus,
Lai sveicinātu caru tētiņu.

(Nokāpj, ļaudīs troksnis.)

ĻAUDIS

Ko daudz vēl runāt? Bajāram ir tiesa.

Lai dzīvo Dmitrijs, mūsu tēvs un cars!

* lenaidnieku, gūstekni.
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ZEMNIEKS

(Uz runas vietas.)

E, Jaudis! Prom uz Kremli! caru pili!
Lai sienam Godunova kucēnus!

ĻAUDIS

(Steidzas mistru mistram.)

Siet! Slīcināt! Lai dzīvo tētiņš Dmitrijs!
Lai izģinst Godunovs un viņa cilts!

KREMLIS. BORISA NAMS

(Sargi pie durvīm, Feodors pie loga.)

NABAGS

Dodat dāvanu nabadziņam, Jēzus Kristus dēj!

SARGS

Ej pa ceļu; nav vēlēts runāt ar ieslodzītiem.

FEODORS

Ej, vecīt, es nabagāks par tevi: tu esi savā vaļā!

(Ksenija aizsegusēs arī pienāk pie loga.)

KĀDS IZ ĻAUDĪM

Brālis un māsa — nabaga bērniņi, kā putniņi būrītī!

OTRS

Atrada ko žēlot! Nolādēta cilts!

PIRMAIS

Tēvs bija blēdis, bet bērniņi nevainīgi!
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OTRS

Ābols nekrīt tā}i no ābeles.

KSENIJA

Brālīt, brālīt, liekas, bajāri uz mums nāk.

FEODORS

Tie ir Gojicins, Mosaļskis. Citi man sveši.

KSENIJA

Ak, brālīt, sirsniņa aiz bailēm pamirst.

(G olic i n s, Mosaļskis, Molčanovs un Serefedinovs;
aiz viņiem tris strēlnieki.)

ĻAUDIS

Ceļu, ceļu: bajāri iet.

(Viņi ieiet namā.)

KĀDS IZ ĻAUDĪM

Ko viņi atnāca?

OTRS

Laikam taču Feodoru Godunovu apzvērināt.

TREŠAIS

Tiešām. Klau, kāds troksnis namā ... dumpis ... kau-

jas!
...

ĻAUDIS

Spiedz!
...

Tā ir sieviešu balss ... Uziesim augšā ...
Durvis aizdarītas; brēcieni apklusa — vēl dzirdams

troksnis.

(Atdarās durvis. Mosaļskis iznāk lievenī.)



MOSAĻSKIS

Ļaudis! Marija Godunova un viņas dēls Feodors noģif-
tējās. Mēs redzējām viņu līķus. (Ļaudis, briesmu pārņemti,

cieš klusu.) Ko jūs klusat? Kliedzat: lai dzīvo cars Dmitrijs
Ivanovičs!

(Ļaudis cieš klusu.)



GERHARTS HAUPTMANIS

HANNELE

SAPŅU DZEJA



MANAI SIEVAI

MARIJAI

DZIMUŠAI TINEMANEI

Bērni plūc sarkanu āboliņu, izrauj rūpīgi ziediņu kronīšus

un sūc no bālganiem, smalkiem stiebriņiem. Vājs saldums

rodas uz viņu mēles. Ja Tu arī tikdaudz vien salduma

sūci iz manas dzejas, tad es negribu kaunēties savas

balvas.

Gerharts



PERSONAS

HANNELE

GOTVALDS, skolotājs

MARTA, žēlsirdīgā māsa

TULPE,

EDE,

PLESKE fnabagu mājas iedzīvotāji

HANKE

ZEIDELS, meža strādnieks

BERGERS, policijas priekšnieks

SMITS, policijas sulainis

Dr. VAHLERS

Hannelei drudža murgos parādās: mūrnieks Mate ms, viņas tēvs.

Sievietes tēls — viņas nelaiķe māte. Liels, melns eņģelis.
Trīs gaiši eņģeļi. Žēlsirdīgā māsa. Gotvalds un viņa
skolnieki. Nabagu mājas apdzīvotāji. Plešķe,
Han k c un citi. Zeid c 1s. Četri balti ģērbušies jaunekļi.
Kāds sveš nieks. Daudz mazu un lielu, gaišu eņģeļu. Bēre-

nieki, sievietes utt.





PIRMĀ DAĻA

Istaba kāda kalnu ciema nabagu mājā: kailas sienas, vidū durvis,

mazs lodziņš pa kreisai. Lodziņa priekšā pussalūzis galds un sols.

Pa labai gulta ar salmu maisu. Pie pakaļējās sienas krāsns ar solu

un otra gulta, arī ar salmu maisu un dažām pāriklātām lupatām. —

Vētraina decembra nakts.
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Pie galda, uz kura deg tauku svece, sed un dzied iz dziesmu grāmatas
Tulpe — veca, nokankarojusēs übadze.

TULPE

(Dzied.)

Paliec ar žēlastību

Kungs Jēzu Krist' mums klāt,
Ka velns ar netaisnību ...

(Ede, palaidnīga sieviete gadu trīsdesmit, mati uz pieres nolaisti

un apcirpti. Viņai biezs lakats ap galvu un vīstoklis padusē; citādi

viņa ģērbusēs viegli un nabadzīgi.)

EDE

(Pūš sev rokās, bet neizņem vīstokli iz paduses.)

Ka tevi izčibētu! Kas tas par laiku!

(Viņa liek vīstoklim izkrist uz galdu, pūš aizvien rokas, saņēmuse,
un pārmīšus min ar vienu kāju uz otras saplīsušajās kurpēs.)

Tik traki jau sen gadus nav vaira salis.

TULPE

Ko t' atnesi līdzā?

EDE

(Atšiepj zobus un vaimanā sāpēs, apsēstas uz sola pie krāsns un

pūlas sev kurpes nomaukt.)

A, Jēzus — Jēzus — manas kājas! Tvīkst tīri kā ugunī.

TULPE

(Atraisījuse vīstokli, kurā redzams maizes klaips, paciņa cigoriņu,
tūte kafejas, daži pāri zeķes utt.)

Tur jau varbūt priekš manis ar kas atkritīs?
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EDE

(Nopūlēdamās gar kurpēm, nav griezuse vērību uz Tulpi, nu viņa
kā vanags metas uz atnestām lietām un saņem visas kopā.)
Tulpe! (Vienu kāju basu, otru vēl kurpē, viņa aizklibo ar lietām

uz gultu pie pakaļējās sienas.) Es tev gan veselu jūdzi skrie-

šu, ko? Un izsaldēšu sev dzīvību iz kauliem, lai jūs varat

sev mierīgi iebāzt, ko?

TULPE

Turi tu savu muti, vecā lupata! Tās nieka grabažas ne-

viens neaizkārs (Viņa piece]as, aiztaisa grāmatu un noslauka

to rūpīgi sev pie drēbēm.), ko tu tur sev esi saubagojuse.

EDE

(Sabāž lietas zem salmu maisa.)

Nez kurš gan savā mūžā vairāk übagojis, es vai jūs? Jūs

taču visu cauru mūžu nekā cita nedarījāt, cik veca jūs
arī neesat: to taču zin kurš katrs.

TULPE

Tu ta nu gan pavisam citādas lietas esi darījuse. Cientēvs

tev gan teica visu skaidri. Kad es biju jauns meitēns kā

tu, tad es gan citādi zināju izturēties.

EDE

Jā, kā tad! par to jau jūs ar dabūjāt cietumā pasēdēties.

TULPE /

Nu, tu ar drīz vari ietikt iekšā, ja tev tā akurāt gribas.
Man tik vajga kādreiz žandarmu satikt. Es viņam gan ko

pastāstīšu. Re, kāda šī nav! Pag tu man, meit! To es tev

saku!

EDE

Atstellējat to žandarmu pie tās pašas reizes arī pie
manis, es viņam ar ko pastāstīšu.

TULPE

Stāsti tu viņam man's pēc ko gribi.
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EDE

Kas tad to manteli nozaga? Ko? — No krodznieka Rih-
tera mazā puikas?

TULPE

(Grasās uz Edi spļaut.)

EDE

Tulpe! tik paprovē! — nu tu akurāt nekā nedabūsi.

TULPE

Nevajaga ar, es no tevis nekādas dāvanas negribu.

EDE

Jā, par to, ka jūs nekā nedabūsat.

(Plešķe unHanke tiek no vētras, kura pašu laiku pūš ar visu

sparu pret namu, gandrīz grūstin iegrūsti priekšnamiņā. Plešķe, vecs,

pusbērnišķs übags, ar nokārušos pakakli, iesāk smieties pilnā kaklā.

Hanke, jauns palaidnis un dienaszaglis, lād. Abi caur vajējām
durvīm redzami, nokrata uz priekšnamiņā akmeņiem sniegu no

cepurēm un drēbēm. Katrs nes vīstokli.)

PLEŠĶE

Ak tu deviņais! Ak tu deviņais! — tas jau sper kā

velns — tā vecā būda, tas nabagu nams ar kādu dien',

jā ... ar kādu dien', jā, sakritīs čupā.

EDE

(Redz abus ienākam, apdomājas, izņem savas lietas laukā zem maisa

un skrien vīriešiem garām ārā un pa trepēm augšā.)

PLEŠĶE

(Uz Edi.)

Ko t' nu skrien tā ... skrien tā —ko projām? — Mēs —

tev nekā nedarīsim — nekā nedarīsim. — Ko, Hanke, ko?

TULPE

(Pie krāsns nodarbojas gar kartupeļu podu.)

Tas sievišķis gluži dulls. Viņa domā, ka mēs viņai kādu

lietu atņemšot.
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PLEŠĶE

(lenākdams istabā.)

Ak kungs, ak kungs! Ak jūs, ļautiņi mīļie! Nu pa-paklaus'
vien. — Labvakar, labvakar. — Velis tevi — velis tevi! —

Ta tad tik ir laiks ārā ... ta tad tik ir laiks ārā! visā

savā garumā ... visā savā garumā, jā — nosvieda mani

gar zemi — cik garš es esmu.

(Salīkušām kājām viņš ir līdz galdam aizmeimurojis. Tur viņš noliek

savu vīstokli un pagriež savu trīcošo galvu ar sirmajiem matiem un

pūžņotām acīm pret Tulpi. Viņš vēl aizvien no iešanas aizelsies un

nevar atpūsties, klepo un kustas, lai sasildītos. Hanke ar ienāk

istabā. Übagu tarbu viņš nolicis pie durvīm un tūliņ sāk, no

aukstuma drebēdams, krāsnī bāzt sausus zarus.)

TULPE

Kur ta nu nāc?

PLEŠĶE

Vai es? vai es? Kur es nāku? No tālu tālienes. Līdz pašam

Augšciemam biju nostai... biju nostaigājis.

TULPE

Vai t' ko atnesi līdzi ar?

PLEŠĶE

Jā, jā, smalkas lietas man i. — Pie ķestera — es da-

būju ...
es dabūju pimberi, jā, un augšā pie krodznieka ...

augšā — pie krodznieka — es dabūju ...
es dabūju pilnu

podu, jā ... pilnu podu ... pilnu podu zupas es dabūju.

TULPE

Es viņu tūliņ uzvārīšu. Dod tik šurp.

(Viņa izvelk podu iz vīstokļa, uzliek uz galda un maisa pa podu.)

PLEŠĶE

Viens gabaliņš ... gabaliņš desas — ari tur klāt... arī

klāt. Tas miesnieks
...

tas Zeipelts, miesnieks — man

to ... man to iedeva.
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TULPE

Cik ta tu naudas pārnesi līdzi?

PLEŠĶE

Trīs zeseri, pa ... trīs zeseri — būs — man šķiet.

TULPE

Nu, dod šurp tos ar. Es tev viņus paglabāšu.

EDE

(Atkal ienākot.)

Jūs ar esat muļķis, ka visu aizdodat projām.

(Viņa iet pie krāsns.)

TULPE

Ko tu bāz savu degunu citu lietās?

HANKE

Viņš taču ir tās brūtgāns.

EDE

Ak tu Dievs Tēvs!

HANKE

Tā jau viņam vajga ar brūtei ko pārnest mājās. Tas jau
tā reiz ir parasta būšana.

PLEŠĶE

Tu vari nerrot... vari nerrot —ko tu grib', jā ... ko tu

grib. Vecu vīru... vecu vīru — to tu laid mierā.

EDE

(Mēdot veco Plešķi.)

Tas vecais Plešķe... tas vecais Plešķe... tas jau nevar

pavisam... nevar pavisam vairs klumburēties. Tas jau
drīz

...
jau drīz — neviena vārd — vārd — vārd — vār-

diņa vairs
...

vārdiņa vairs neizrunās, jā.
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PLEŠĶE

(Grasās viņu ar koku sist.)

Bet tagad pievelc ... pievelc grožus ... tpievelc grožus.

EDE

Priekš kā tad tā — ē?

PLEŠĶE

Tagad pievelc — grožus.

TULPE

Dod viņai pa ļekām.

PLEŠĶE

Bet tagad pievelc — grožus!

HANKE

Beidzat nu ālēties. Met mieru!

EDE

(Hankem aiz muguras izlieto to acumirkli, kad viņš, viņu aizstāvē-

dams, nodarbojas ar Plešķi, un izrauj viņam mudīgi kaut ko iz

übagu tarbas un metas ātri projām.)

TULPE

(To pamanīdama, smejas pilnā kaklā.)

HANKE

Te nav ko smieties!

TULPE

(Vienmēr smiedamās.)

Ak tu! ak tu! Kā tur nu cilvēks nesmiesies?

PLEŠĶE

A, Jēziņ, Jēziņ! Skat tik vien, skat!
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TULPE

Palūko tik vien savas lietas. Var būt, ka viņas nav visas.

HANKE

(Apgriežas, mana, ka kas paņemts.)

Ak tu draņķis!! (Skrien Edei pakaļ.) Ka es tevi dabūšu! ...

(Dzird pa trepēm uz augšu skrienam, pakaļdzenamies, paklusu
iekliedzamies.)

PLEŠĶE

Vella meitēns! — Vella meitēns!

(Smejas visvisādās balsīs.)

TULPE

(Aiz smiekliem arī nezina, kur likties. Piepeši nama durvis tiek ar

troksni atrautas vaļā. Abi stājas smieties.)

PLEŠĶE

Nu? Kas tur i?

(Vējš pūš ar sparu pret nabagu māju. Sniega graudiņi tiek mesti

pret logiem. Acumirkli klusums. Tad parādās skolotājs Gotva 1 d s,

32 gadu vecs, melnu bārdu, uz rokām viņš nes gadu 14 veco Ha n-

neli Maternu. Meitene, kuras garie sarkanie mati vaļēji karājas
pār skolotāja plecu, vaid vienā laidā. Viņa savu seju apslēpuse skolo-

tājam pie kakla, viņas rokas nokaras it kā nedzīvas. Viņa tikai ne-

pilnīgi apģērbta un lakatos ietīta. Gotvalds, nekādu vērību negriez-
dams uz klātesošiem, noliek savu nastu rūpīgi gultā, kura atrodas

pie sienas pa labai rokai. Kāds vīrs
— meža strādnieks — vārdā

Zeid c I s, ar vējlukturi rokā pa to laiku arī ienācis. Viņš nes līdz

cirvi un zāģi, muskuli slapju, nodriskātu drēbju un galvā uzmaucis

diezgan stalti vecu mednieka cepuri; mati viņam jau it labi iesirmi.)

PLEŠĶE

(Lūkojas muļķiski un izbrīnījies.)

E, c, c, c! — Kas ta tas tāds i? Kas ta tas tāds i?

GOTVALDS

(Sedz deķus un sava paša mēteli pār meiteni.)

Akmeņus sakarsēt, Zeidel, aši!
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ZEIDELS

Labi, labi! pārs ķieģeļu. Allo, allo! gādā vien, ka kas

iznāk.

TULPE

Kas ta viņai kaiš, lai?

ZEIDELS

Laid tu mani mierā.

(Ātri aiziet ar Tulpi.)

GOTVALDS

(Hanneli mierinādams.)

Esi mierīga, esi mierīga! Tev nekas nenotiks.

HANNELE

(Klabošiem zobiem.)

Es tā baidos! Es tā baidos!

GOTVALDS

Bet tev nav ne no kā jābaidās. Tev jau neviens nekā ne-

darīs.

HANNELE

Bet tēvs, bet tēvs
...

GOTVALDS

Tas jau nav še.

HANNELE

Man tā bais, ka tēvs nāk.

GOTVALDS

Bet viņš jau nenāk. Tici taču man.

(Lielā ātrumā kāds skrej pa trepēm lejā.)
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EDE

(Tura gaisā pacēluse rīvīti.)

Lūk še! Ko Hanke dabūn dāvātu.

HANKE

(Dzenas viņai pakaļ, saķer viņu un grib izraut iz rokām rīvīti, bet

viņa to aizsviež projām istabas vidū.)

HANNELE

(Uztrūkdamās.)

Viņš nāk! Viņš nāk!

(Piecēlušās pussēdu, viņa stīvi skatās, kaklu izstiepuse; bālajā, slimī-

gajā, no bēdām novārgušajā ģīmītī manāmas vislielākās bailes. Ede

izrāvusēs iz Hankes rokām un aizskrējuse uz pakaļējo istabu. Hanke

ienāk iekšā, paceļ rīvīti.)

HANKE

Gan es tev rādīšu. Maita tāda!

GOTVALDS

(Uz Hanneli.)

Esi mierīga, Hannele. (Uz Hanki.) Ko ta jūs gribat?

HANKE

(Izbrīnījies.)

Vai es? Ko es gribu?

EDE

(lebāž galvu un sauc.)

Garpirksti! Garpirksti!

HANKE

(Draudēdams.)

Paliec tu mierā, to es tev pieminēšu!

GOTVALDS

Lūdzu izturēties mierīgi, te guļ slimā.
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HANKE

(Pacēlis rīvīti un noglabājis pie sevis. Drusku nokaunējies atkāpjas.)

ZEIDELS

(lenāk un atnes divus ķieģeļus.)

Še būs tam brīžam.

GOTVALDS

(Paņem ķieģeļus rokā un aptausta.)

Vai būs diezgan karsti?

ZEIDELS

Drusku jau sildīs.

(Viņš pieliek vienu ķieģeli pie meitenes kājām.)

GOTVALDS

(Norāda uz citu vietu.)

Otro liekat šeit.

ZEIDELS

Viņa vēl nav ne drusku sasildījušās.

GOTVALDS

Viņu krata vienā kratīšanā.

(Tulpe ir iznākuse pēc Zeidela. Viņai seko Ede un Plešķe. Pie

durvīm parādās vēl citi nabagu nama iedzīvotāji, šaubāmiem vaigiem
un uzvalkiem. Visi pilni ziņkārības, sačukstas, pamazām sāk runāt

diktāk un pievirzās tuvāk.)

TULPE

(Stāv vistuvāk pie gultas, rokas sānos iesprieduse.)

Karstu ūdeni un brandienu, kad ir pie rokas.

ZEIDELS

(Izvelk šņaba pudelīti, tāpat Plešķe un Hanke.)
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TULPE

(Jau pie krāsns.)

Dod tik šurp.

ZEIDELS

Vai ir karsts ūdens?

TULPE

Ak Dieviņ! vai vērsi varētu nošmucināt.

GOTVALDS

Un drusciņ cukura varētu pielikt, ja ir.

EDE

Kur ta lai mēs ņemam cukuru?

TULPE

Tev jau taču i. Ko tu niekus mels.

EDE

Ko, man? Cukurs? Nē-e.

(Viņa smejas izvairīdamās.)

TULPE

Tu taču atnesi līdzi. Es taču redzēju, muskulī, nesen. Ko

tu nu vēl melo.

ZEIDELS

Nu aši! Ne[s] šur!

HANKE

Nu tec, Ede, tec!

ZEIDELS

Tu taču redzi, kā ar to meiteni iet.
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EDE

(Cietsirdīgi.)

E, manis pēc — tā
...

PLEŠĶE

Dzi! atnes cukuru.

EDE

Bodē jau i.

(Iziet ārā.)

ZEIDELS

Nu tikai pielūko, ka tiec projām, citād' dabūsi pa kaklu

ar, ka tev pietiks ilgam laikam. — Vairāk neprasīsi ar.

PLEŠĶE

(Bija uz laiciņu izgājis un atkal ienāk.)

Tāds, lūk, ir tas meitēns... tāds, lūk, ir tas meitēns.

ZEIDELS

Tai es gan izdzītu tos niķus. Kad es būtu te iecirkņa

priekšnieks, es tev paņemtu krietnu lazdas vēzdu un — tā

sadotu, ka tu man tūliņ ietu pie darba. Tāds meitiets kā

šitā
... jauna un stipra, vai tādai vajga te nabagu mājā

gulēt?

PLEŠĶE

Še man i — vēl viens mazs graudiņš... graudiņš ...

viens mazs graudiņš cukura — es vēl to
...

es vēl to at-

radu, jā.

HANKE

(Ostīdams groka smaržu.)

Es tā ar labprāt būtu drusku slims.
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POLICIJAS SULAINIS SMITS

(Ar vējlukturi rokā ienāk.)

Noeita pie malas, dodat vietu! Policijas priekšnieka kungs
nāk.

(lenāk policijas priekšnieks Bergers. Izdienējis virsnieks, ko var

tūliņ novērot. Osiņas. Vēl pajauna labsirdīga seja, mati jau labi

iesirmi. Gari virssvārki, grib būt eleganti ģērbies. Spieķis. Cepure
(platmale) drusku uz sānu uzlikta. Viņa iznešanās atgādina studentu.)

NABAGU NAMA lEDZĪVOTĀJI

Labvakar, priekšnieka kungs! Labvakar, priekšnieka kungs!

BERGERS

L'bvakar!

(Viņš noliek platmali, spieķi un mēteli. Pamāj ar roku nabagiem.)

Ārā visi!

(Smits izvada nabagus laukā un sabīda viņus pakaļējā istabā.)

BERGERS

Labvakar, Gotvalda kungs! (Sniedz viņam roku.) Nu, kā ta še

sviežas?

GOTVALDS

Mēs viņu tikko izvilkām iz ūdens.

ZEIDELS

(Panāk kādus sojus uz priekšu.)

Atvainojat, policijas priekšnieka kungs. (Viņš pēc vecas

zaldātu parašas pieliek roku sveicinādams pie pieres.) Man vēl bija

kaut kas jāpadara smēdē. Es gribēju sev cirvim uzlikt

stīpiņu. Un kā nu es iznāku iz smēdes laukā
...

tur

jau i lejā pie Jeuhnera smēdes
...

tur ir viens dīķis.
Varētu gandrīz teikt pusezars. (Uz Gotvaldu.) Nu tā taču i,

vai ne? Ir gandrīz tik liels kā pusezars. Un ka jūs varbūt

zināsat, priekšnieka kungs, tur i_ viena vieta, kura ne-

aizsalst cieši. Un nevienu reizi tā nekad vel nav aizsa-

luse cieši. Es vēl biju itin mazs puika ...
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BERGERS

Na nu? Kas tad tur bija?

ZEIDELS

(Atkal roku pielikdams pie pieres.)

Nu, kā nu es tā iznāku iz tās smēdes — mēness pašu-
laik izlīda drusku iz mākoņiem, tā es dzirdu, lūk, tā kā

tādu vaidēšanu. Papriekšu es domāju, tas tik tā vien man

liekas. Bet ta es tūliņ ar jau redzu, ka tur kas ir uz tā

dīķa. Un vienmēr tik iet uz to vaļējo vietu. Es jemu
kliegt — bet tas ar tūliņ pazūd. Nu es, protams, jūs jau
varat iedomāties, tūliņ uz smēdi, paķeru dēli, nesaku ne

pušplēsta vārda un projām atpakaļ uz dīķi. Dēli uz ledus

virsū. Viens, divi, trīs — un noķeru šo vēl pie cekuļa.

BERGERS

Tas bij brangs gabals, Zeidel. Citkārt jau par jums tikai

dzird no kaušanās, sasistām galvām, pārlauztām rokām.

Tas taču ir reizi citāds darbs. Tā jūs viņu tūliņ atnesāt

šurp?

ZEIDELS

Skolotāja kungs Gotvalds ...

GOTVALDS

Es gadījos garām ejot. Es nācu no skolotāju sapulces. Tā

es viņu vispirms paņēmu pie sevis. Mana sieva tūliņ sa-

meklēja ko, lai meitenei sausas drēbes uzdotu mugurā.

BERGERS

Kā ta nu viss tā nācies?

ZEIDELS

(Vilcinādamies.)

Nu — tā ir mūrnieka Materna pameita.

BERGERS

(Acumirkli uztraukts.)

Kā meita? Tā vazaņķa!
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ZEIDELS

Māte priekš sešām nedējām nomira. Kas tur vēlāk notika,
to jau visi zina.

BERGERS

(Norūc.)

Tāds nelietis, tāds!

ZEIDELS

Nu tač' viņš atkal sēd Lejaskrečamā un dzer kā no va-

kardienas vienā dzeršanā. Tur jau viņam dod, cik tik viņš
grib.

BERGERS

Na, to prieku nu mēs viņam gan izputināsim! (Viņš pār-

liecas pār gultu, lai uzrunātu Hanneli.) Tu! meitiņ! Sak', ko

tu tā vaimanā? Tev nevajaga nemaz tik bailīgi lūko-

ties uz mani. Es tev nekā Jauna nedaru. Kā ta tevi

sauc? —Ko tu saki? Es nesaprotu. (Viņš atkal atliecas stāvu.)
Tā meitene, man šķiet, drusku stūrgalvīga.

GOTVALDS

Viņa tikai ir iebaidīta. Hannele!

HANNELE

(Tikko dzirdami.)

Jā.

GOTVALDS

Atbildi policijas priekšnieka kungam.

HANNELE

(Drebot.)

Mījais Dievs, man auksti.

ZEIDELS

(Atnāk ar groku.)

Nāču, dzer kādu malciņu še.
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HANNELE

(Kā iepriekš.)

Mīļais Dievs, man gribas ēst.

GOTVALDS

(Uz policijas priekšnieku.)

Un kad viņai dod, tad tā atkal neēd.

HANNELE

Mīļais Dievs, man tik gauži sāp.

GOTVALDS

Kur tad tev sāp?

HANNELE

Man tā bais', tā bais'.

BERGERS

Kas tad tev ko dara? Kas? Runā tik vien, runā. — Es ne-

saprotu ne pušplēsta vārdiņa, mīļais bērns. Tas man nekā

nepalīdz. — Klausies, ko tev saku, meitiņ! vai tavs patēvis
ar tevi slikti apgājās? — Vai viņš tevi sita? Ko? — Vai

ieslodzīja? Iz mājas izdzina, vai? Kā? — — — ak tu

Dievs Tēvs
...

ZEIDELS

Tā meitene cieš klusu. Tad jau vajga kam lielam būt,
kad tā kādu vārdu pateiks. Tā ir, tā sacīt jāsaka, mēma

kā jērs.

BERGERS

Es gribētu zināt ko nebūt noteiktu. Varbūt man tikpat
reiz izdotos dabūt to tēviņu savos nagos.

GOTVALDS

Viņai ir neizsakāmas bailes no tā cilvēka.
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ZEIDELS

Tas taču nav vairs nekas jauns ar to tēviņu. To jau zina,
sakot to ļaužu... To tač' zin katrs... Tur jūs varat

prasīt kuru katru. Man tikai brīnums, ka tā meitene vēl
dzīvo. Būtu jādomā, ka tai vajadzētu jau sen būt kapā.

BERGERS

Ko ta viņš ar viņu darījis?

ZEIDELS

Nu — tā lūk — itin visu, varētu sacīt. Deviņos vakarā

viņš viņu izdzen laukā — un kad ar ir tāds laiks kā

šodien —, lai pārnes tam mājās piecas markas. — Nu, ko

ta nu citu, vajaga jau iedzert. Kur nu tāda meitene lai

ņem piecas markas? Tā viņa palika caurām naktīm

laukā. — Ka tikai viņa būtu nākuse mājās bez naudas
...

na, visi ļaudis saskrēja kopā, tā viņa kliedza, bļāva, tā

sacīt jāsaka.

GOTVALDS

Māte viņu vēl cik necik aizstāvēja.

BERGERS

Es to tēviņu visādā ziņā tūliņ ieslodzīšu. Viņš man jau
sen ielikts melnajā grāmatā kā dzērājs. Nu nāc šurp,
meitēn, paskat uz mani.

HANNELE

(Lūgdamās.)

Ak lūdzu, lūdzu, lūdzu, lūdzu
...

ZEIDELS

No tās jūs gan tik drīz nekā laukā neizdabūsat.

GOTVALDS

(Lēni.)

Hannele!



132

HANNELE

Jā.

GOTVALDS

Vai tu mani pazīsti?

HANNELE

Jā.

GOTVALDS

Kas tad es esmu?

HANNELE

Skolotāja kungs Gotvalds.

GOTVALDS

Labi. Nu tu redzi. Es taču tev vienmēr labu vēlējis. Nu,

vai tu man ar vari pastāstīt ...

Tu taču biji lejā pie smē-

des dīķa. — Par ko tad tu nepaliki mājās? Nu? Par ko

ne?

HANNELE

Man tik ļoti bais'.

BERGERS

Mēs aiziesim gluži tālu projām. Saki tik vien skolotāja

kungam vienam pašam,

HANNELE

(Bailīgi un noslēpumaini.)

Sauca
...

GOTVALDS

Kas sauca?

HANNELE

Mīļais Kungs Jēzus.
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GOTVALDS

Kur tevi sauca mīļais Kungs Jēzus?

HANNELE

Ūdenī.

GOTVALDS

Kur?

HANNELE

Nu apakšā — ūdenī.

BERGERS

(Pārgrozīdams savu apņēmumos, apvelk virssvārkus.)

Te visupirms vajadzīgs dakters. Es domāju, viņš vēl sēdēs

viesnīcā.

GOTVALDS

Es ar tūliņ tiku sūtījis pēc žēlsirdīgās māsas. Tam bēr-

nam vajaga visādā ziņā labas kopšanas.

BERGERS

Es ejmu un atsūtu dakteri. (Uz Smitu.) Jūs pasaucat
man vaktmistru. Ar labu nakti, Gotvalda kungs. Mēs to

tēviņu tūliņ šodien saņemsim.

(Aiziet abi ar Smitu. Hannele iemieg.)

ZEIDELS

(Pēc kāda brīža.)

Tas gan sargāsies to tēviņu iespundēt.

GOTVALDS

Par ko tad viņš neiespundēs?

ZEIDELS

Tas jau gan zina par ko. Kas ta ir tā bērna tēvs?
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GOTVALDS

Ak, Zeidel, tās tikai ir tādas baumas.

ZEIDELS

Na, vai zināt: tas vīrs prot uzdzīvot.

GOTVALDS

Ko nu ļaudis visu nesamelš. Tur jau ne pusi no tā nevar

ticēt. — Kad tikai dakters drīzāk atnāktu.

ZEIDELS

(Klusi.)

Man šķiet, tas skuķis vairs necelsies augšā.

(lenāk dakters Vahlers, gadu 34 vecs, nopietns vīrs.)

DAKTERS VAHLERS

Labvakar.

GOTVALDS

Labvakar.

ZEIDELS

(Piepalīdz pie kažoka novilkšanas.)

Labvakar, daktera kungs!

VAHLERS

(Silda rokas pie krāsns.)

Vēl vajdzēs vienas sveces. (Pakaļējā istabā tiek griezta lejer-

kaste.) Vai tie tur traki palikuši!

ZEIDELS

(Pie pavērtām durvīm.)

Vai jūs nebūsat klusu?

(Troksnis apklust, Zeidels ieiet pakaļējā istabā.)
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VAHLERS

Jūs esat Gotvalda kungs? Vai ne?

GOTVALDS

Mans vārds Gotvalds.

VAHLERS

Es dzirdu, ka viņa gribējuse slīcināties.

GOTVALDS

Laikam viņa vairs nezināja citāda glābiņa.

(Abi cieš kādu brītiņu klusu.)

VAHLERS

(Pieiet pie gultas un aplūko slimo.)

Viņa runā pa miegam?

HANNELE

Miljons zvaigznīšu. (Vahlers un Gotvalds uzklausās. Caur logu

iespīd mēness un apgaismo grupu.) Ko tu rauj manus kau-

lus? Vai, vai! Man sāp līdz pašai dvēselei.

VAHLERS

(Lēni attaisa viņai kreklu pie kakla.)

Visa miesa liekas vienās čūlās.

ZEIDELS

Tā māte arī gulēja zārkā.

VAHLERS

Briesmīgi! Briesmīgi!

HANNELE

(Pārmainītā, stūrgalvīgā balsī.)

Es negribu. Es negribu. Es neiešu mājās. Man jāiet pie
Holles mātes — akā. Laid taču mani, tēvs. Fui, kā smird!
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Tu atkal esi brandvīnu dzēris. — Klau, kā mežs šņāc! —

Šorīt uz kalniem bija vētra. Kad tik neizceļas uguns.

— Kad skroderam nav akmens kabatā un pletīzera rokās,
tad vējš viņu aiznes pār visiem kalniem. Klau! vējš.

(lenāk diakonise, māsa Marta.)

GOTVALDS

Labvakar, māsa.

MĀSA MARTA

(Paloka ar galvu.)

GOTVALDS

(Pieiet pie diakonises, kura visu sagatavo priekš slimās kopšanas,
un runā ar viņu skatuves dbienā.)

HANNELE

Kur ir mana māte? Debesīs? Aak, aak, tik tāli! (Viņa at-

dara acis, skatās izbrīnījušās visapkārt, brauka ar roku acis un runā

tikko dzirdami.) Kur — es — esmu?

VAHLERS

(Pārliecies pār viņu.)

Pie labiem ļaudīm.

HANNELE

Man slāpst.

VAHLERS

Ūdens!

ZEIDELS

(Kurš atnesis otru sveci, iet pēc ūdens.)

VAHLERS

Vai tev nav kaut kur sāpes?

HANNELE

(Krata galvu.)
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VAHLERS

Nav, nu tad re: tad jau vēl nemaz tik ļauni nav.

HANNELE

Vai jūs esat daktera kungs?

VAHLERS

Kā tad!

HANNELE

Tad es gan — esmu slima?

VAHLERS

Drusciņu, ne daudz.

HANNELE

Vai jūs gribat mani veselu padarīt?

VAHLERS

(Ātri izmeklēdams.)

Vai še sāp? Se? Vai še? Se? — Se? — Tev nemaz nevajga
uz mani tik bailīgi skatīties, es tev nekā ļauna nedarīšu.

Kā ir še? Vai še jūti sāpes?

GOTVALDS

(Pienāk atkal pie gultas.)

Atbildi daktera kungam, Hannele!

HANNELE

(Ar sirsnīgu, lūdzošu, raudās trīsošu balsi.)

Ak, mīļais Gotvalda kungs!

GOTVALDS

Nu tikai uzklausies, ko dakters saka, un atbildi labi.

(Hannele krata galvu.) Par ko tad ne?
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HANNELE

Par to
... par to

...
ka es tik labprāt gribētu tikt pie

mātes.

GOTVALDS

(Aizgrābts glauda viņas galvu.)

Na, lai nu paliek, lai!

(Brīdi visi cieš klusu. Dakters pieceļas, atvelk dvašu un acumirkli

stāv domās nogrimis. Māsa Marta paņēmuse otro sveci no galda un

pavada dakteri.)

VAHLERS

(Pamāj māsai Martai.)

Ak, lūgtu, māsa!

(Viņš ar māsu noiet pie galda un klusām dod viņai priekšrakstus, kā

jāizturas pie kopšanas. Gotvalds paņem arī savu cepuri un stāv gai-
dīdams, drīz uz Hanneli lūkodamies, drīz uz dakteri un diakonisi.)

VAHLERS

(Nobeidz kluso sarunu ar māsu.)

Es raudzīšu vēlreiz pienākt. — Zāles es atsūtīšu. (Uz Got-

valdu.) Viņš esot ticis apcietināts viesnīcā.

MĀSA MARTA

Tā man tikko stāstīja.

VAHLERS

(Apvelk savu kažoku. Uz Zeideli.)

Jūs laikam nāksat līdzi uz aptieku!

(Dakters, Gotvalds un Zeidels aizejot atsveicinājās klusu no māsas

Martas.)

GOTVALDS

(Bažīgi.)

Ko jūs domājat par slimnieci, daktera kungs?

(Visi trīs aiziet. Diakonise paliek viena pie Hanneles. Viņa ielej
pienu podiņā. Pa to laiku Hannele atdara acis un aplūko viņu.)
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HANNELE

Vai tu nāc no Kunga Jēzus?

MĀSA MARTA

Ko tu sacīji?

HANNELE

Vai tu nāc no Kunga Jēzus?

MĀSA MARTA

Vai tad tu manis vairs nepazīsti, Hannele? Es taču esmu

māsa Marta, vai ne? Tu taču biji pie mums, vai tu vairs

neatminies? Mēs abas skaitījām lūgšanas un dziedājām
jaukas dziesmas. Vai ne?

HANNELE

(Bez kāda prieka.)

Ak, jaukas dziesmas!

MĀSA MARTA

Tagad es tevi gribu kopt Dieva vārdā, kamēr tu būsi atkal

vesela.

HANNELE

Es negribu būt vesela.

MĀSA MARTA

(Ar piena podiņu pie viņas.)

Dakters saka, ka tev vajaga ņemt drusku piena, lai tu

atkal tiktu stipra.

HANNELE

(Pretojas.)

Es negribu tikt vesela.
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MĀSA MARTA

Tu negribi tikt vesela? Nu, apdomājies tik kādu laiciņu.

Nāc, nāc, es tev matus uzsiešu.

(Uzsien matus.)

HANNELE

(Raud klusām.)

Es negribu tikt vesela.

MĀSA MARTA

Par ko tad tu negribi tikt vesela?

HANNELE

Es vēlētos tik Joti ... tik ļoti — nākt debesīs.

MĀSA MARTA

Tas nestāv mūsu varā, mīļais bērns. Tur mums vajaga
gaidīt, kamēr Dievs mūs aizsauc. Bet kad tu savus grēkus
nožēlo

...

HANNELE

(Uztraukta.)

Ak, māsa! es tik ļoti nožēloju.

MĀSA MARTA

Un tici iekš Kunga Jēzus Kristus
...

HANNELE

Es ticu tik stipri iekš sava Pestītāja.

MĀSA MARTA

Tad tu vari droši un mierīgi nogaidīt. — Es tev tagad sa-

kārtošu tavus spilvenus, un tu iemigsi.

HANNELE

Es nevaru gulēt.
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MĀSA MARTA

Pamēģini tikai.

HANNELE

Māsa Marta!

MĀSA MARTA

Nu?

HANNELE

Māsa Marta! Vai ira grēki ...
ir grēki, kuri netiek pie-

doti?

MĀSA MARTA

Tagad tik guli, Hannele! Neuzbudinājies!

HANNELE

Ak, sakāt man, es mīļi, mīļi lūdzu.

MĀSA MARTA

Ir gan tādi grēki. Tie ir grēki pret Svēto Garu.

HANNELE

Kad es nu tādu esmu padarījuse.

MĀSA MARTA

Ak, ko nu! Tie jau ir tikai gluži ļauni cilvēki. Kā Jūdass,
kas Kungu Jēzu nodeva.

HANNELE

Bet tas taču var
...

tas taču var būt.

MĀSA MARTA

Tev tagad jāguļ.

HANNELE

Man tik bais', tik bais'.
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MĀSA MARTA

Tev nemaz nav ko baidīties.

HANNELE

Kad es esmu padarījuse tādu grēku.

MĀSA MARTA

Tu neesi tādu grēku padarījuse.

HANNELE

(Pieķeras pie māsas un noņēmusēs lūkojas tumsā.)

Ak, māsa! māsa!

MĀSA MARTA

Esi gluži mierīga.

HANNELE

Māsa!

MĀSA MARTA

Kas ir?

HANNELE

Viņš tūliņ nāks iekšā. Vai tu nedzirdi?

MĀSA MARTA

Es it nekā nedzirdu.

HANNELE

Tā ir viņa balss. Ārā. Klau!

MĀSA MARTA

No kā tu runā?

HANNELE

Tēvs, tēvs — lūk tur viņš stāv.
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MĀSA MARTA

Kur tad?

HANNELE

Lūk, lūk!

MĀSA MARTA

Kur?

HANNELE

Pie gultas kājgaļa.

MĀSA MARTA

Se karājas mētels un še cepure. Es noņemšu tos nost —

un aiznesīšu Plešķes tēvam. Es atnesīšu tev arī ūdeni un

aplikšu ap galvu aukstus lakatus. Vai tu gribi palikt acu-

mirkli viena? Bet guli gluži, gluži mierīgi un klusi.

HANNELE

Ak, es esmu muļķe. Tas jau bija tikai mētels, ko? un

cepure?

MĀSA MARTA

Bet gluži, gluži klusu, es tūliņ atnākšu atpakaļ. (Viņa iet,

bet atgriežas atpakaļ, tā ka priekšnamā tumšs.) Es sveci nolikšu

še priekšnamā. (Vēl reizi mīļi māj.) Bet klusu, klusu.

(Aiziet.)

(Paliek gluži tumšs. Tūliņ pie Hanneles gultas kājgaļa parādās mūr-

nieka Matem a tēls. Nodzēries, rupjš sejs, sarkani, izspūruši mati,
galvā nonēsāta zaldāta cepure bez naga. Savus mūrnieka rikus viņš
nes kreisajā rokā. Viņš aptinis siksnu ap labo roku un paliek visu

laiku tā, it kā gribētu katru acumirkli mesties Hannelei virsū un to

sist. No šīs parādības iziet palsa gaisma, kura apspīd Hanneles gultu
un apkārtni. Hannele iztrūkusēs aizklāj rokām acis, vaid, lokās un

klusu snirgo*.)

* Raudot šņukst.
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MURGU PARĀDĪBA

(Aizsmakušā, vislielākā niknumā aizžņaugtā balsī.)

Kur tu paliec? Kur tu biji, meit? Ko tu darīji? Es tevi

mācīšu. Es tev parādīšu, to es tev saku. Ko tu tiem ļaudīm
sacīji? Vai es tevi situ un slikti ar tevi apgājos? Ko? Vai

tā ir tiesa? Tu neesi mans bērns. Celies augšā. Kas man

gar tevi daļas? Es tevi varētu uz ielu izmest ... Celies

augšā un iekur guni. Nu, vai būs drīz? Iz tīras žēlsirdī-

bas es tevi turu savā mājā. Vai tu man vēl slinkosi arī?

Nu? Ko nu tūļojies? Es tev došu tik ilgi, kamēr, kamēr ...

(Hannele ar mokām un aizslēgtām acīm uzcēlusēs, aizvilkusēs līdz

krāsnij, aiztaisījuse durvtiņas un nu saļimst bez samaņas. Sinī acu-

mirklī ienāk māsa Marta ar sveci un krūzi ūdens un Materna

murgutēls pazūd. Marta iztrūkstas, ierauga Hanneli pelnos guļam,
iekliedzas: «Kungs Jēzus Kristus!» Noliek sveci un krūzi, piesteidzas
pie Hanneles un paceļ to no zemes. Uz kliedzienu saskrej nabagu
mājas apdzīvotāji.)

MĀSA MARTA

Man tikai bij jāatnes ūdens, te viņa jau iz gultas izkā-

puse. Lūdzu, Ede, palīdzat man!

HANKE

Nu, Ede, te tev labi jāuzmanās, ka tik tu nepārrautos cel-

dama.

PLEŠĶE

Es domāju — tam meitēnam
...

es domāju, tam meite-

ņam ... tam ir kas nodarīts ... tam ir kas nodarīts, mās!

TULPE

Varbūt — tā meitene — ir apburta.

HANKE

(Dikti.)

Ar to iet uz beigām, to es jums saku.
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MĀSA MARTA

(Ar Edes palīdzību atkal iecēluse Hanneli gultā.)

Varbūt jums ir tīri taisnība, mīļais draugs, bet lūgtu, jūs
taču redzat paši: mēs nedrīstam slimo vēl vairāk uzbu-

dināt?!

HANKE

Ko ta mēs viņai tādu darām?

PLEŠĶE

(Uz Hanki.)

Plencis tu esi
... plencis tu esi

...
plencis, to es tev

saku — un vairāk ... vairāk nekas. Slimnieks ... slim-

nieks —to jau zina katrs bērns ... slimnieks grib miera.

EDE

(Mēda viņu.)

Slimnieks — c
..

. slimnieks — c ...

MĀSA MARTA

Es gauži lūgtu ...

TULPE

Māsai taisnība, taisāt, ka tiekat laukā.

HANKE

Mēs jau iesim paši, kad mums gribēsies.

EDE

Mums gan vajadzēs vistu kūtiņā gulēt.

PLEŠĶE

Priekš tevis būs vieta ... priekš tevis būs vieta, jā, -

tu zin', kur tu paliec.

(Nabagu mājas iedzīvotāji visi aiziet.)
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HANNELE

(Bailīgi atdara acis.)

Vai viņš ir projām?

MĀSA MARTA

Ļaudis aizgājuši. Vai tu sabijies, Hannele?

HANNELE

(Aizvien vēl bailēs.)

Vai tēvs projām?

MĀSA MARTA

Viņš jau nebija nemaz še.

HANNELE

Bija gan, mās, bija.

MĀSA MARTA

To tu būsi sapnī redzējuse.

HANNELE

(Ar dziļu nopūtu, no visas sirds lūgdamās.)

Ak, mīļais Kungs Jēzus! Ak, mīļais Kungs Jēzus! Ak

mīļais, labais sirds Jēzuliņ: ņem jel mani pie sevis, ņem

jel mani pie sevis!

(Pārmainītā balsī.)

Ak, kaut jel Viņš nāktu,
Kaut līdz mani ņemtu,
Lai ļautiņi neredz

Ne manu acu.

Es zinu to itin skaidri, mās ...

MĀSA MARTA

Ko tad tu zini?
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HANNELE

Viņš man to solīja, es nākšu debesīs, viņš man to solīja.

MĀSA MARTA

Hm.

HANNELE

Vai tu zini, kas man to solīja?

MĀSA MARTA

Nu?

HANNELE

(Noslēpumaini čukst māsai ausi.)

Mīļais Gotvalda kungs.

MĀSA MARTA

Bet nu miedz cieši, Hannele, vai tu zin'?

HANNELE

Mās, kļaus'! Skolotāja kungs Gotvalds ir skaists vīrs.

Indus viņu sauc. Vai Indus nav skaists vārds, ko? (Sirsnīgi.)
Tu mīļais, saldais Indus! Mās! vai tu zini ko? Mēs abi

svinēsim kāzas. Jā, jā, mēs abi: skolotāja kungs Got-

valds un es.

Kad tie bija saderēti,
Abi kopā gāja
Sniega baltā dūņu gultā
Tumšā klētiņā.

Viņam ir skaista bārda! (Augstākā aizgrābtībā.) Uz viņa

galvas aug ziedošs āboliņš. — Klau! — viņš manis sauc.

Vai tu nedzirdi?

MĀSA MARTA

Guli, Hannele, guli, neviens nesauc.
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HANNELE

Tas bija Kungs Jēzus. — Klau! klau! tagad Viņš manis

atkal sauc: Hannele! — itin dikti: Hannele! — tīri, tīri

skaidri. Nāc, ej ar mani!

MĀSA MARTA

Kad Dievs mani aicinās, es būšu gatava.

HANNELE

(Atkal no mēness apspīdēta, izstiepj kaklu, it kā iezīstu saldas

smaržas.)

Mās, vai tu nekā nemāti?

MĀSA MARTA

Nē, Hannele.

HANNELE

Pliederu smaržu? (Aizvien augošā, laimīga ekstāzē.) Klausies

jel! Klausies jel! — Kas ir? (It kā lielā tālumā dzirdas salda

balss.) Vai tie tur ir — eņģeļi? Vai tad tu nedzirdi?

MĀSA MARTA

Zināms, es dzirdu, bet vai tu zini ko? nu tev vajaga klusu

gulties uz sānu un mierīgi gulēt līdz rītam.

HANNELE

Vai tu to ar māki dziedāt?

MĀSA MARTA

Ko tad, mīļo bērniņ?

HANNELE

«Čuči, guli, bērniņu!»

MĀSA MARTA

Vai tu to labprāt gribi dzirdēt?



149

HANNELE

(Atlaižas spilvenos un glauda māsas roku.)

Māmiņ, dzied' man to! Māmiņ, dzied' man to!

MASA MARTA

(Izdzēš sveci, pārliecas pār gultu un skaita vārdus, drusku meldiju
apzīmēdama, kamēr tālā mūzika skan joprojām.)

Čuči, luli, bērniņu!
Dārzā staigā aitiņa.

(Nu viņa dzied un pa to laiku gluži aptumst.)

Dārzā staigā jēriņi
Pa to zaļo mauriņu,
Čuči, luli, bērniņu!

(Nenoteikta krēslas gaisma pilda nabadzīgo istabu. Uz gultas malas,

uz priekšu sagubuse, balstīdamās uz kailām, izdzisušām rokām, sēd

bāla, spokaina sieviete. Viņa basām kājām; sirmie mati no-

karājas vaļēji un gari gar deniņiem un sniedzas līdz pat gultas segām.
Vaigs ir nobēdājies, noliesējis, dziļi iedubušās acis, kaut gan cieti

aizdarītas, liekas noskatoties uz guļošo Hanneli. Viņas balss ir kā

guļoši runājošai vienmuļīga. Pirms viņa kādu vārdu izrunā, viņa
kustina lūpas, it kā sagatavodamās. Liekas, it kā viņa ar pūlēm
skaņas izdabūtu iz krūts dziļumiem. Priekšlaika novecojuse, iekritu-

šiem vaigiem, novājējuse un ļoti nabadzīgi apģērbta.)

SIEVIETES TĒLS

Hannele!

HANNELE

(Ar aizslēgtām acīm.)

Māmiņ, mīļo māmiņ, vai tu tā esi?

SIEVIETES TĒLS

Jā. Es mūsu mīļā Pestītāja kājas esmu mazgājuse ar

savām asarām un žaudējuse ar savas galvas matiem.

HANNELE

Vai tu man nesi labu vēsti?
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SIEVIETES TELS

Jā.

HANNELE

Vai tu nāci no tālienes?

SIEVIETES TELS

Simtstūkstošu jūdžu tālu caur nakti.

HANNELE

Māt, kāda tu izskaties?

SIEVIETES TĒLS

Kā pasaules bērni.

HANNELE

Tavā mutē aug balti vizbulīši. Tava balss skan.

SIEVIETES TĒLS

Tā nav skaidra skaņa.

HANNELE

Māt, mīļo māt, kā tu spīdi savā skaistumā!

SIEVIETES TĒLS

Eņģeji debesīs ir daudz tūkstošreiz skaistāki.

HANNELE

Par ko tu neesi arī tik skaista?

SIEVIETES TĒLS

Es par tevi cietu mokas.

HANNELE

Māmiņ, paliec pie manis.
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SIEVIETES TĒLS

Man jāiet projām.

HANNELE

Vai tur ir jauki, kur tu esi?

SIEVIETES TĒLS

Tālas, plašas pļavas, aizsegtas no vēja, sargātas no vēt-

ras un krusas negaisiem Dieva rokā.

HANNELE

Vai tu atpūties, kad tu esi noguruse?

SIEVIETES TĒLS

Jā.

HANNELE

Vai tev ir ēdiens, ko ēst, kad tu esi izsalkuse?

SIEVIETES TĒLS

Es savu salkumu remdēju ar augļiem un gaļu. Man slāpst
un es dzeru dzeltainu vīnu.

(Viņa klīst projām.)

HANNELE

Vai tu ej projām, māt?

SIEVIETES TĒLS

Dievs sauc.

HANNELE

Vai Dievs skaļi sauc?

SIEVIETES TĒLS

Dievs sauc skaļi pēc manis.
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HANNELE

Visa sirds man ir iztvīkuse, māt!

SIEVIETES TĒLS

Dievs viņu dzesēs ar rozēm un lilijām.

HANNELE

Vai Dievs mani atpestīs?

SIEVIETES TĒLS

Vai tu pazīsti puķi, ko es rokā turu?

HANNELE

Debess atslēdziņa.

SIEVIETES TĒLS

(leliek puķi Hanneles rokā.)

Tev viņu būs paturēt kā Dieva ķīlu, esi sveika!

HANNELE

Māmiņ, paliec pie manis!

SIEVIETES TĒLS

(Aizklīst.)

Par mazu brīdi tu mani neredzēsi un atkal par mazu

brīdi tu mani redzēsi.

HANNELE

Man bais'.

SIEVIETES TĒLS

(Aizklīst vēl tālāk.)

Kā no vēja notiek baltajiem sniega putekļiem virs kal-

niem, tā Dievs vajās tavus mocītājus.

HANNELE

Neej projām.
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SIEVIETES TELS

Debesu bērni ir kā zilie zibeņi naktī. — Guli!

(Atkal tiek pamazām tumšs. Dzird mīlīgas puisēnu balsis dziedam

otro pantu no dziesmas: «Čuči, luli, bērniņu!»)

Čuči, luli, bērniņu!
Atnāk sveši ciemiņi.

(Tagad pēkšņi pilda istabu zeltaini zaļš visums. Parādās trīs gaiši
eņģeļu tēli, skaisti, spārnoti jaunekļi ar rožu vaiņagiem galvā,
kuri nodzied dziesmas galavārdus no nošu lapām, kas nokarājas gar
abām malām. Ne diakonises, ne sievietes neredz.)

Atnāk sveši ciemiņi,

Mīļie, labie eņģeļi,

Čuči, luli, bērniņu!

HANNELE

(Atdara acis, skatās stīvi uz eņģeļu tēliem un saka izbrīnījušās.)

Eņģeļi? (Augošos brīnumos, pārplūstošā priekā, bet vēl ne bez

šaubu.)

Eņģeļi!! (Gaviļu pārmērā.) Eņģeļi!!!

(īss starpbrīdis. Eņģeļi runā viens pēc otra, mūzikai skanot.)

PIRMAIS EŅĢELIS

Viņos kalnos silta saule

Nedeva tev savu zeltu,

Viņās lejās viļņots zaļums

Neklāja tev savu segu.

OTRAIS EŅĢELIS

Pilnās druvās zelta vārpas
Alkumu tev neremdēja;
Tavā krūzē neputoja
Baltais piens no treknām govīm.

TREŠAIS EŅĢELIS

Zemes puķes, zemes ziedi,
Pilni smaršas, pilni medus,

Purpursārti, debesszili

Tavu ceļu nemargoja.

(Mazs starpbrīdis.)
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PIRMAIS EŅĢELIS

Mēs tev nesam pirmo vēsti

Cauri bieziem tumsas tvaikiem,
Mūsu liego spārnu galos
Pirmā dvesma dveš no laimes.

OTRAIS EŅĢELIS

Mēs pie savu svārku vīles

Vedam pavasara dienas;
Sārti zied uz mūsu lūpām
Jaunās gaismas pirmie rieti.

TREŠAIS EŅĢELIS

Mūsu tēvu zemes visums

Zaļi viz no mūsu kājām;
Mūsu acu dziļā dzelmē

Zibšņo mūža pilis torņi.



OTRA DAĻA
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(Viss tāpat kā pirms eņģeļu parādīšanās: diakonise sēd pie gul-
tas, kurā gul Hannele. Viņa atkal iededz sveci, un Hannele atdara

acis. Liekas, it kā viņa vēl lūkotos garu valstībā. Viņas vaibstos vēl

manāms debešķis pārlaimības atspīdums. Tikko viņa pazīst māsu,

viņa sāk runāt priecīgā steidzībā.)

HANNELE

Mās! Eņģeji! ... Māsa Marta, eņģeli! ...

Vai tu zini,
kas še bija?

MĀSA MARTA

Vai tu jau atkal augšā?

HANNELE

Nu minat taču! Nu? (Nevarēdama savaldīties.) Eņģeji!
Eņģeji! Patiesi eņģeji! Eņģeļi no debesīm, māsa Marta!

Tu jau zin': eņģeļi ar gariem spārniem.

MĀSA MARTA

Nu, kad tev bijuši tik jauki sapņi ...

HANNELE

Ak, ak! Un viņa saka, ka es to esot sapņojuse. Bet kas

tad tas te? Palūk tik šur!

(Viņa liekas puķi rokā turam un māsai rādām.)

MĀSA MARTA

Kas tad tev tur ir?

HANNELE

Nu paskat jel.
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MASA MARTA

Hm.

HANNELE

Se, palūk tik!

MĀSA MARTA

Aha!

HANNELE

Paod taču.

MĀSA MARTA

(Izliekas it kā puķes smaršu ostu.)

Hm, jauki.

HANNELE

Pag, nepieliecies tik dziļi. Tu vēl salauzīsi.

MĀSA MARTA

Tas man ļoti žēl. Kas tad tas īsti ir?

HANNELE

Nu, debess atslēdziņa, vai tu to nepazīsti?

MĀSA MARTA

Ak tā!

HANNELE

Tu ar esi tāda ... ! Atnes taču sveci. Aši, aši!

MĀSA MARTA

(Uguni rādīdama.)

Ak jā, tagad es redzu.
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HANNELE

Vai ne?

MĀSA MARTA

Bet tu tiešām runā par daudz. Mums tagad vajaga būt

gluži klusām, citādi dakters būs uz mums dusmīgs. Viņš
arī atsūtīja zāles. Tās arī vajaga kārtīgi ieņemt.

HANNELE

Ak, māsa! Jūs tā rūpējaties par mani. Jūs jau nemaz ne-

zināt, kas ir noticis. Nu? Nu? Tad sakāt jel, ka jūs zināt.

Kas tad man to deva? nu? Šo zelta atslēdziņu? Kas tad?

Nu? Ko tad šī zelta atslēdziņa slēdz? Nu?

MĀSA MARTA

Tu man visu to izstāstīsi rīt. Tad tu būsi krietni izgulē-

jusēs, stipra un vesela ...

HANNELE

Es taču esmu vesela. (Viņa paceļas sēdus un nolaiž kājas uz

grīdu.) Tu taču redzi, mās, ka es esmu vesela!

MĀSA MARTA

Bet, Hannle! Nē, to tev nevajga darīt. To tu nedrīsti

darīt.

HANNELE

(Pace|as, atvairās no māsas, iet pāris so|u.)

Tev vajga mani laist. Tev vajga mani laist. Man vajaga

projām iet. (Viņa satrūkstas un noskatās uz vienu vietu.) Ak, tu

mīļo dieniņu!

(Parādās eņģelis ar melnām drēbēm un spārniem. Viņš ir liels,

spēcīgs un skaists un tura rokā garu, viļņotu zobenu, kura rociņa

aptīta ar melniem plīvuriem. Klusu un nopietni viņš sēd krāsns

tuvumā un nolūkojas uz Hanneli, noņēmies un mierīgi. Bāla, sap-

ņaina gaisma pilda telpas.)
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HANNELE

Kas tu esi? (Neatbild.) Vai tu esi eņģelis? (Neatbild.)
Vai tu nāc pie manis? (Neatbild.) Es esmu Hannele

Materna, vai tu nāc pie manis?

(Neatbild. Ar saliktām rokām bijīgi un padevīgi stāv māsa Marta.

Tad viņa lēnām iziet iz istabas.)

HANNELE

Vai Dievs tev ņēmis valodu no tavas mēles? (Neatbild.)
Vai tu esi no Dieva? (Neatbild.) Vai tu esi mans draugs?
Vai tu nāc kā ienaidnieks? (Neatbild.) Vai tev ir zobens

tavu drēbju krunkās? (Neatbild.) Brr, man salst. Grie-

zīgs aukstums dveš no taviem spārniem. Saltums iziet no

tevis. (Neatbild.) Kas tu esi? (Neatbild. Piepeši šausmas viņu
sagrābj. lekliegdamās viņa nogriežas, it kā kāds būtu aiz viņas.)
Māmiņ! Māmiņ! (Kāds tēls diakonises apģērbā, bet jaunāks un

skaistāks ka šī, ar gariem baltiem spārniem ienāk istabā. Hannele

steidzas pie šī tēla un sagrābj viņa roku.) Māmiņ! Māmiņ! Se ir

kas istabā.

DIAKONISE

Kur?

HANNELE

Tur, tur.

DIAKONISE

Par ko tu drebi?

HANNELE

Man bais'.

DIAKONISE

Nebaidies, es esmu pie tevis.

HANNELE

Mani zobi no bailēm klab. Es nevaru turēties. Es šūkstu*

priekš viņa**.

* Drebu, trīcu.
**

T. i., viņa priekšā.
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DIAKONISE

Nebaiļojies, viņš ir mans draugs.

HANNELE

Kas viņš ir, māt?

DIAKONISE

Vai tu viņu nepazīsti?

HANNELE

Kas viņš ir?

DIAKONISE

Nāve.

HANNELE

Nāve. (Hannele uzlūko brīdi melno eņģeli klusu un bijīgi.) Vai tad

tam vajaga notikt?

DIAKONISE

Tā ir ieeja, Hannele.

HANNELE

Vai katram vajaga caur ieeju iet?

DIAKONISE

Katram.

HANNELE

Vai tu mani sāpīgi grābsi, nāve? Viņa cieš klusu. Uz visu,

ko es prasu, viņa cieš klusu, māt!

DIAKONISE

Dieva vārdi ir skaļi tavā sirdī.

HANNELE

Es tevi daudzreiz no sirds vēlējos. Tagad man šausmas

no tevis.
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DIAKONISE

Esi gatava.

HANNELE

Uz miršanu?

DIAKONISE

Jā.

HANNELE

(Pēc brīža kaunīgi.)

Vai man būs skrandās un lupatās zārkā gulēt?

DIAKONISE

Dievs tevi ģērbs.

(Viņa izvelk mazu sudraba pulkstenīti un skandina. Tūliņ ienāk ne-

dzirdoši, kā arī visi turpmākie tēli, mazs, kuprains ciema skroderis,
kurš nes pār roku brūtes uzvalku, plīvuri un vainagu un tura pāri
glāžu kurpīšu. Viņš iet, ērmīgi locīdamies un palēkdamies, klusu pa-
klanās eņģe|u priekšā, tad diakonises un viszemāk Hanneles priekšā.)

CIEMA SKRODERIS

(Vienmēr klanīdamies.)

Jaunava Johanna Katarina Materna. (Viņš atkraukājas.)

Jūsu tēva kungs, viņa godība kungs grāfs, bija tik žēlīgs
un apstellēja pie manis brūtes uzvalku.

DIAKONISE

(Noņem skroderim brūtes svārkus un uzģērbj tos Hannelei.)

Nāc, es tevi apģērbšu, Hannele.

HANNELE

(Priecīgi uztraukta.)

Ak, kā tas čaukst!

DIAKONISE

Tas ir balts zīds, Hannele.
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HANNELE

(Laimīga aplūko pate sevi.)

Ļaudis brīnīsies, cik jauki pušķota es guļu zārkā.

CIEMA SKRODERIS

Jaunava Johanna Katarina Materna. (Kraukā.) Viss ciems

par to vien runā. (Kraukā.) Kāda jums liela laime nāvē,

jaunava Hanna. (Kraukā.) Jūsu tēva kungs. (Kraukā.) Viņa

godība grāfa kungs (Kraukā.) bij pie iecirkņa priekš-
nieka kunga ...

DIAKONISE

(Uzliek Hannelei vaiņagu.)

Pieliec savu galvu, tu debesubrūte!

HANNELE

(Trīsēdama aiz bērnišķa prieka.)

Vai tu zin', māsa Marta, es priecājos uz nāvi
... (Uz reizi

šaubīdamās par māsu.) Tu taču tā esi?

DIAKONISE

Jā.

HANNELE

Tu taču esi māsa Marta? Ak ne jel: tu taču esi mana

māte!

DIAKONISE

Jā.

HANNELE

Vai tu esi abas?

DIAKONISE

Debesu bērni ir viens iekš Dieva.
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CIEMA SKRODERIS

Ja tik jūs atļautu, princesīt Hannele! (Ar kurpītēm nometas

viņas priekšā ceļos.) Tās ir tās mazākās kurpītes visā val-

stībā. Viņām visām ir par lielas kājas: Edei un Līzei, un

Martai, un Minnai, un Annai, un Katei, un Grietai.

(Viņš viņai uzāvis kurpītes.) Viņas laikāļ viņas laikā! Brūte ir

atrasta. Jaunavai Hannelei vismazākās kājiņas. — Ja

jums atkal kādreiz vajga, es jums labprāt pakalpošu!

(Klanīdamies aiziet.)

HANNELE

Es tikko varu sagaidīt, māmiņ!

DIAKONISE

Nu tev nevajaga vairs zāles ieņemt.

HANNELE

Nē.

DIAKONISE

Tagad tu drīzi būsi veselāka nekā zivtiņa ūdenī, Hannele!

HANNELE

Jā.

DIAKONISE

Tagad nāc un gulies uz savām nāves cisām.

(Viņa paņem Hanneli pie rokas, ved viņu lēni uz gultu, un Hannele

atgulstas gultā.)

HANNELE

Nu es taču reizi dabūšu zināt, kas tas ir miršana.

DIAKONISE

To tu dabūsi zināt, Hannele!
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HANNELE

(Uz muguras gulēdama, rokas saņēmuse it kā ap puķi.)

Man ir ķīlas.

DIAKONISE

Spied to cieti sev pie krūtīm.

HANNELE

(Atjaunotās bailēs lūkojas uz eņģeli.)

Vai tam tiešām vajaga notikt?

DIAKONISE

Tam vajaga notikt.

(It kā iz tāluma dzirdamas sēru maršu skaņas.)

HANNELE

(Uzklausīdamās.)

Tagad viņi pūš bēru dziesmu. Meistars Zeifrīds un viņa
muzikanti. (Eņģelis paceļas.) Nu viņš paceļas. (Arā

vētra pieņēmusēs spēkā.) Nu viņš nāk uz mani. Ak, māsa,

māte! Es jau tevi vairs neredzēšu. Kur tad tu esi?

(Lūdzoši uz eņģeli.) Taisi ātri, tu melnais, mēmais gars!

(It kā lietuvēna spaidā stenēdama.) Mani spiež, Spiež —

kā
...

kā akmenis. (Eņģelis lēnām paceļ savu plato zobenu.)

Viņš mani grib .. .
mani grib — gluži iznīcināt.

(Vislielākās bailēs.) Palīdz', mās!

DIAKONISE

(Stājas starp eņģeli un Hanneli, ar augstību liek savas abas rokas

sargādama uz Hanneles sirdi. Cēli, spēcīgi un svinīgi viņa runā.)

Viņš to nedrīst! — Es lieku abas savas svētītās rokas

tev uz sirdi.

(Melnais eņģelis pazūd. Klusums. Diakonise saliek rokas un, lēni

smaidīdama, nolūkojas uz Hanneli, tad viņa nogrimst domās un kus-
tina lupas, nedzirdami lūgšanas teikdama. Sēru marša skaņas pa to
laiku nav apstājušās. Dzirdams troksnis it kā no daudziem maziem
solīšiem. Tūliņ parādās skolotāja Gotvalda tēls vidus durvīs. Sēru

maršs apklust. Gotvalds melni ģērbies kā uz bērēm un nes rokā skaistu
pulkstenīšu pušķi. Godbijīgi viņš noņēmis cilindri un, tikko ienācis,
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atgriežas atpakaļ, ar roku mādams, lai ārā tura mieru. Aiz viņa
redzami viņa skolas bērni: puisēni un meitenes svētku drēbēs.

Uz skolotāja mājienu bērni pārstāj sačukstēties un izturas itin klusu.

Viņi arī neiedrīstas nākt pār sliegsni pāri. Gotvalds nu tuvojas ar

svinīgiem vaibstiem diakonisei, kura vēl aizvien skaita lūgšanas.)

GOTVALDS

(Klusā balsī.)

Labdien, māsa Marta!

DIAKONISE

Gotvalda kungs! Esat sveicināti!

GOTVALDS

(Uz Hanneli lūkodamies, žēli krata galvu.)

Nabaga putniņš.

DIAKONISE

Par ko tad jūs esat tik bēdīgi, Gotvalda kungs?

GOTVALDS

Nu, viņa taču ir miruse.

DIAKONISE

Par to mums nav ko bēdāties; viņai ir miers, un mieru es

viņai vēlu.

GOTVALDS

(Nopūzdamies.)

Jā, viņai ir labi. No bēdām un raizēm viņa tagad ir atsva-

bināta.

DIAKONISE

(Nogrimuse, Hanneli uzlūkojot.)

Cik skaista viņa guļ!

GOTVALDS

Jā, skaista — tagad; kad tu esi miruse, tu īsti uzziedi visā

savā mīlīgumā.
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DIAKONISE

Par to, ka viņa bija tik laba, Dievs viņu darīja tik skaistu.

GOTVALDS

Jā, viņa bija dievbijīga un laba.

(Dziji nopūšas, atšķir savu dziesmu grāmatu un skatās viņā sēri.)

DIAKONISE

(Skatās līdzi dziesmu grāmatā.)

Nevajaga žēloties. Klusam un pacietīgam vajaga būt.

GOTVALDS

Ak, man ir grūti.

DIAKONISE

Par to, ka viņa ir atpestīta?

GOTVALDS

Par to, ka man divas puķītes novītušas.

DIAKONISE

Kur?

GOTVALDS

Divas vijolītes, kuras man še grāmatā. Tās ir manas

mīļās Hanneles mirušās actiņas.

DIAKONISE

Dieva debesīs viņas atkal uzplauks vēl daudz skaistākas.

GOTVALDS

Ak Dievs, cik ilgi mums vēl vajadzēs tāļāk staigāt caur

ŠO tumšo zemes bēdu leju. (Pēkšņi pārgrozītā balsī, ātri un

pusveikaliski, notis izvilkdams.) Ko jŪS domājat? Es biju

nodomājis: mēs še mājās dziedam vispirms korāli «Jēzus

dzīvo mūžīgi».
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DIAKONISE

Jā, tas ir jauks korāls, un Hannele Materna bija ticīgs
bērns.

GOTVALDS

Un tur ārā uz kapiem mēs dziedāsim: «Jēzus mana cerība».

(Viņš apgriežas, pieiet pie skolas bērniem un saka.) Numurs 435.

«Kad es nākšu, kur tie dzīvo.» (Viņš klusu intonē, lidzi takti

sizdams.) Kad es nākšu, kur tie dzīvo, kas to kungu redz

un mīļo
. . . (Bērni paklusu dziedājuši līdzi.) Bērniņi, vai jūs

arī visi esat tik silti saģērbušies? Arā uz kapiem būs ļoti
auksti. Nākat iekšā. Palūkojaties vēlreiz uz nabaga Han-

neli. (Skolas bērni saplūst istabā un svinīgi sastājas ap gultu.)
Paskatāt tikai, kādu skaistu nāve padarījuse mīļo, mazo

meitenīti. Viņa ar lupatām bija apkārusēs — tagad viņai
ir zīda drēbes. Basu kāju viņa skraidīja, tagad viņai glāžu
kurpes. Tā tagad drīz dzīvos zelta pilī un katru dienu ēdīs

ceptu gaļu. — Se viņa pārtika no aukstiem kartupeļiem —

un labi, ka vēl bija tik daudz, citreiz jau bija jāpaliek
ir nepaēdušai. Se jūs viņu arvien saukājāt par lupatu

princesi, tur viņa drīz būs par īstu princesi. Tātad, kam

ir ko nolūgties no viņas, tas lai to dara tagad tūliņ, citād

viņa to pateiks mīļajam Dieviņam un tad jums klāsies

vāji.

MAZS PUIKA

(Panāk drusku uz priekšu.)

Mīļā princesīte Hannele, neņem man ļaunā un nesaki

mīļajam Dieviņam, ka es tevi vienmēr saukāju par lupatu

princesi.

VISI BĒRNI VIENS CAUR OTRU

Mums visiem ļoti žēl, ka mēs tā darījām.

GOTVALDS

Tā, nu jums nabaga Hannele gan piedos. Ejta tik tagad
namiņā un gaidāt uz mani.
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DIAKONISE

Nākat, es jūs vedīšu pakaļējā istabā. Tur es jums teikšu,
kas jums jādara, ja jūs ar gribat tikt par tādiem skaistiem

eņģeļiem, kāda drīz būs Hannele.

(Viņa iet pa priekšu, bērni viņai seko, durvis tiek pievērtas.)

GOTVALDS

(Paliek viens pie Hanneles. Viņš sakustināts noliek puķes viņai pie
kājām.)

Mana mīļā Hannele, še es tev vēl atnesu līdzā jauku

pulkstenīšu pušķi. (Ce]os nometies pie viņas gultas, trīsošā balsi.)

Neaizmirsti mani gluži savā godībā. (Viņš šņukst, pieri iespiedis

viņas drēbju krokās.) Sirds man grib vai lūzt, ka man no

tevis jāšķiras.

(Dzird runājam; Gotvalds paceļas, pārsedz lakatu pār Hanneli.

Divas vecas sievas, ģērbušās kā uz bērēm, lakatiņus un dziesmu

grāmatas dzelteniem griezumiem rokās, ienāk klusām istabā.)

PIRMĀ SIEVA

(Skatīdamās apkārt.)

Mēs jau gan būsim pirmās atnākušas?

OTRĀ SIEVA

Nē, re kur skolotāja kungs ir jau. Labrīt, skolotāja
kungs!

GOTVALDS

Labrīt.

PIRMĀ SIEVA

Jums gan viņas žēl, skolotāja kungs! Bija jau ar tiešām

par daudz labs bērns. Vienmēr tāds nasks, tāds nasks.

OTRĀ SIEVA

Vai tad tiesa, ko ļaudis runā. . . gan jau nav tiesa? Viņa

esot pate sev ņēmuse dzīvību?

TREŠĀ SIEVA

(Pienākuse klāt.)

Tas jau būtu grēks pret to garu.
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OTRĀ SIEVA

Grēks pret svēto garu.

TREŠĀ SIEVA

Tāds grēks, saka cientēvs, netiekot nekad piedots.

GOTVALDS

Vai tad jūs nezināt, ko Pestītājs teica? Laižat tos bēr-

niņus pie manis nākt.

CETURTĀ SIEVA

(Pienākuse.)

Ak, ļautiņi, ļautiņi, ta tad tik ir laiks. Te jau nosals visi

nagi. Kad tikai tas māc'tāja kungs atkal nerunātu tik

ilgi. Sniegs ir trīs pēdas augsts uz kapiem.

PIEKTĀ SIEVA

(Pienāk.)

Vadzi, ļautiņi, māc'tājs negribot viņu svētīt. Viņš gribot
liegt viņai svētību zemes klēpī.

PLEŠĶE

Vai jūs dziržat ... vai dziržat — kāds stalts kungs bijis
pie mācītāja ... stalts kungs bijis pie mācītāja —un esot

teicis: jā — Materna Hannele esot — svēta.

HANKE

(lenāk steidzīgi.)

Viņi nes glāžu zārku!

VAIRĀKAS BALSIS

Glāžu zārku! Glāžu zārku!

HANKE

Ak tu Kungs! tāds gan maksās savus pārs simts dālderu.

VAIRĀKAS BALSIS

Glāžu zārks! Glāžu zārks!
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ZEIDELS

Se mēs vēl piedzīvosim lielas lietas. Eņģelis gājis taisni

caur ciemu cauri. Tik liels kā apses koks, ticat man.

Pie smēdes dīķa sēd arī divi. Bet tie ir mazi kā mazi bēr-

niņi. Tas skuķis ir vairāk nekā prasts übagu skuķis.

VAIRĀKAS BALSIS

Tas skuķis ir vairāk nekā prasts übagu skuķis ... Viņi
nes glāžu zārku .. . Eņģelis ir gājis caur pašu ciemu

cauri
.

..

(Četri balti ģērbti jaunekļi ienes iekšā glāžu zārku, kuru viņi noliek

netālu no Hanneles gultas. Bērinieki sačukstas izbrīnījušies un ziņ-
kārīgi.)

GOTVALDS

(Paceļ drusku lakatu, ar kuru apklāta Hannele.)

Se, palūkojat ar drusku nelaiķi.

PIRMĀ SIEVA

(Ziņkārīgi lūkodamās zem lakata.)

Tai jau mati ir no tīra zelta.

GOTVALDS

(Atvilkdams lakatu gluži nost no Hanneles, kura guļ apspīdēta no

bālas gaismas.)

Un zīda drēbes un glāžu kurpes.

VISI

(Atkāpjas nost no brīnumiem, it kā apstulboti.)

DAŽĀDAS BALSIS

Ak, kāda tā skaista!
..

. Kas tad tā ira? .. . Kas tad tā

ir?
...

Tā ir Maternu Hannele
...

Tā ir Maternu Han-

nele?
...

To es neticu
...

PLEŠĶE

Tā meitene
...

tā meitene — ir — svēta.

(Četri jaunekļi ieceļ rūpīgi Hanneli glāžu zārkā.)
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HANKE

Tā jau vien runā, ka viņa nemaz netikšot apglabāta.

PIRMĀ SIEVA

Viņa tikšot baznīcā nolikta.

OTRĀ SIEVA

Man šķiet, tā skuķe nav nemaz miruse. Viņa jau izskatās

it kā būtu pilna dzīvības.

PLEŠĶE

Padodat tač' ... padodat tač' — kādu spalvu — mēs

viņai .. . mēs viņai — spalvu turēsim mutes priekšā. Jā.

Tā redzēsim, jā — vai viņai vēl i — dvaša. (Viņam padod

spalvu un viņš to tura priekš Hanneles mutes.) Viņa nekustas.

Meitēns ir pagalam. Tai ar ne tik daudz nav dzīvības

iekšā.

TREŠĀ SIEVA

Es viņai došu savu puķu pušķīti.

(leliek puķes zārkā.)

CETURTĀ SIEVA

Manus pārs ziediņus lai jau ar paņem līdzā.

PIEKTĀ SIEVA

Kur ta ir Materns?

PIRMĀ SIEVA

Jā, kur ta ir Materns?

OTRĀ SIEVA

Ak tas, tas sēd tur šeņķī.

PIRMĀ SIEVA

Tas gan vēl nemaz nezina, kas ir noticis.
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OTRĀ SIEVA

Kad tik tam ir šņabis. Tas neliekas ne par ko zinus.

PLEŠĶE

Vai t' jūs tam .. . vai t' jūs tam, ta nekā
.. . nekā — nesa-

cījāt, ka še mirons
...

ka še mirons — i mājās.

TREŠĀ SIEVA

To tam gan pašam ar vajdzēja zināt.

CETURTA SIEVA

Es nekā ļauna negribu sacīt, nē, nē, lai Dievs mani pa-

sarg'! Bet kas to meiteni iedzinis kapā, to gan katrs zinās

pats.

ZEIDELS

Nu, to es domāju. To jau zin, tā sacīt jāsaka, viss ciems.

Tam skuķim ir puns kā mana dūre.

PIEKTĀ SIEVA

Kur tas tēviņš sper, tur zāle vairs neaug.

ZEIDELS

Mēs taču viņu izvilkām. Ta taču es to redzēju itin skaidri.

Tam skuķim ir puns kā mana dūre. Un no tā viņa ir aiz-

gājuse bojā.

PIRMĀ SIEVA

Pie tās meitenes nāves neviens cits nav vainīgs kā vienīgi
Materns.

VISI

(Ar sparu, bet čukstot runā viens caur otru.)

Neviens cits nav vainīgs.

OTRĀ SIEVA

Tas ir slepkava.
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VISI

(Ar niknumu, bet noslēpumaini.)

Slepkava! Slepkava!

(Dzird piedzērušā mūrnieka Materna balsi.)

MATERNA BALSS

Mierīga sirds —ap—ziņa — ira — sal—da at—du—sa.

(Viņš parādās durvīs un kliedz.)Meit! Meit! Draņķi! Kur tu

ielīdi? (Viņš slaistās pie durvju stenderes.) _Es skaitu līdz

pieciem ...
tik ilgi ...

es gaidu. Ilgāk ne: viens —

divi — trīs un . . . būs . . . Meit! nesadusmo tu manis. Kad

es tevi meklēšu un atradīšu, tu kanaja, es tevi saberzīšu

gabalos! (Saraujas, kad ierauga Jaudis, kuri stāv kapa klusumā.)

Ko jūs še gribat? (Neatbild.) Kā jūs šurp nākat?

— Vai velns jūs šurp atdzinis, ko? — Ārā, taisāt, ka tiekat

ārā. — Na, vai būs drīz? (Viņš smejas pats pie sevis.)

Na, pagaid man tikai. Tos jokus es zinu. Tas vairāk nekas

nav. Es tik drusku par daudz būšu pilnā. Tad rādās tādi

ķēmi. (Viņš dzied.) Mierī—ga sirds —ap—ziņa — ira

sal—da atdusa. (Satrūkstas.) Vai jūs vis' vēl esat še?

(Piepešā niknumā meklē, ar ko sist.) Kad es nemŠU ko

(Pa to laiku ienācis vīrs brūnā, nonēsātā mētelī (havelokā). Viņš
apmēram 30 gadus vecs, gariem, melniem matiem un bālu vaigu»
kurš atgādina skolotāja Gotvalda vaibstus. Viņam kreisā rokā plat-
male un sandales kājās. Viņš liekas no ceļa noguris un apputējis.
Mūrnieka vārdus pārtraukdams, viņš lēni aizticis viņa roku. Materns

pēkšņi apgriežas. Svešais uzlūko viņu nopietni un mierīgi un saka.)

SVEŠAIS

(Pazemīgi.)

Mūrniek Matern! — esi sveicināts Dieva vārdā!

MATERNS

Ko tu šurp nāc? Ko tu gribi še?

SVEŠAIS

(Pazemīgi lūgdamies.)

Man kājas asiņotas no iešanas; dod man ūdeni, lai viņas

mazgātu. Karstā saule mani kaltējuse; dod man vīnu

dzert, lai es spirdzinos. Es neesmu maizes ēdis, kopš
devos cejā agri no rīta. Es salkstu.
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MATERNS

Kas man tur daļas? Kas tev liek vazāties pa lielceļu. Ej,
strada. Man ari jāstrādā.

SVEŠAIS

Es esmu strādnieks.

MATERNS

Vazaņķis tu esi. Kas strādā, tam nav jāiet übagot.

SVEŠAIS

Es esmu strādnieks bez algas.

MATERNS

Vazaņķis tu esi.

SVEŠAIS

(Bailīgi, padevīgi, bet tomēr noteikti.)

Es esmu ārsts, varbūt es tev varu būt derīgs.

MATERNS

Es neesmu slims, man dakters nav vajadzīgs.

SVEŠAIS

(Aiz iekšēja sakustinājuma trīsošā balsī.)

Mūrniek Matern, apdomājies! Tev nebūs man dot ūdens,
un es tevi tomēr gribu dziedēt. Tev nebūs man dot maizi

ēst, un es tevi tomēr gribu darīt veselu, tik tiešām, kā

Dievs debesīs.

MATERNS

Tais', ka tiec projām. Ej pa ceļu. Man veseli kauli miesās.

Man nevajaga daktera. Vai t' saprot' ar?

SVEŠAIS

Mūrniek Matern, apdomājies! Es tev gribu mazgāt tavas

kājas. Es tev gribu dot vīnu dzert. Tev būs ēst saldu
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maizi. Liec savu kāju uz manas galvas virsū, un es tomēr

gribu tevi darīt sveiku un veselu, tik tiešām, kā Dievs

debesīs.

MATERNS

Nu taču es gribu redzēt, vai tad tu reizi neiesi pa ceju.
Un kad tu nevari atrast āra durvis, tad es tev parā-
dīšu

...

SVEŠAIS

(Nopietni aprādams.)

Mūrniek Matern, vai tu zini, kas tev ira mājās?

MATERNS

Viss, kas mājās piederas. Viss, kas manās mājās piederas.
Tu tur nepiederies. Pielūko, ka tu tiec tāļāk.

SVEŠAIS

(Vienkārši.)

Tava meita ir slima.

MATERNS

Priekš viņas slimības nevajga daktera. Viņas slimība nav

nekas cits kā slinkums. To slimību es gan viens pats

viņai izdzīšu.

SVEŠAIS

(Svinīgi.)

Mūrniek Matern, es nāku pie tevis kā vēstnesis.

MATERNS

No kā ta tu nāc par vēstnesi?

SVEŠAIS

Es nāku no Tēva. — Un es eimu pie Tēva. Kur tu liki

viņa bērnu?
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MATERNS

Ko es zinu, kur tā vazājas. Kas man daļas gar tā bērniem?

Viņš jau agrāk nekad par tiem nerūpējās.

SVEŠAIS

(Cieši.)

Tavā namā ir līķis.

MATERNS

(lerauga Hanneli gu|am, pieiet stīvi un mēmi pie zārka un lūkojas
iekša, pie sevis murminādams.)

Kur tu ņēmi tās skaistās drēbes? Kas tev pirka to glāžu
zārku?

(Bērenieki čukst nikni un noslēpumaini. Vairākkārt dzird izrunājam
ar rūgtumu un dusmām vārdu «slepkava».)

MATERNS

(Klusu, trīcēdams.)

Es taču ar tevi nekad slikti neapgājos. Es tevi ģērbu.
Es tev devu ēst. (Nekaunīgi pret svešo.) Ko tu gribi
no manis? Kas man tur daļas.

SVEŠAIS

Mūrniek Matern, vai tev nav man ko teikt?

(Starp bēreniekiem čukstēšana top diktāka, aizvien niknāk un biežāk

atskan: «Slepkava!»)

SVEŠAIS

Vai tev nav nekā, ko pašam sev pārmest? Vai tu viņu
nekad nakti iz miega nerāvi? Vai viņa nekad nav no tavas

dūres sitieniem saļimuse kā nedzīva?

MATERNS

(Izbailēs, nesavaldīdamies.)

Ta lai es te uz vietas paliktu. Lai ne kustēt nepakus-
tētu! — Lai mani tūliņ nosper zibens no debesīm, ja es tur

esmu vainīgs.

(Vājš, zilgans zibens un tāļš pērkona dūciens.)
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VISI

(Viens caur otru.)

Pērkons nāk! ... Pašā ziemas laikā?! ... Viņš nepatiesi

zvērējis! ... Bērna slepkava nepatiesi zvērējis! ...

SVEŠAIS

(Piekodinoši, laipni.)

Vai tev vēl nav nekā, ko man sacīt, Matern?

MATERNS

(Bailēs saš|ucis.)

Kas savu bērnu mīļo, tas to pārmāca. Tai skuķei še es

tikai labu vien esmu darījis. Es viņu esmu turējis kā savu

bērnu. Es viņu taču varu pārmācīt, ka viņa nedara labi.

SIEVAS

(Saceļas pret viņu.)

Slepkava! Slepkava! Slepkava! Slepkava!

MATERNS

Tā mani apmeloja un apkrāpa. Tā mani apzaga dien-

dienā.

SVEŠAIS

Vai tu runā patiesību?

MATERNS

Lai Dievs mani soda ...

(Sinī acumirklī parādās Hanneles saliktās rokās debess atslēdziņa,
iz kuras izstaro zeltaini za|a liesma. Mūrnieks Materns stīvi lūkojas
uz parādību, it kā garā satriekts, trīsēdams par visu miesu.)

SVEŠAIS

Mūrniek Matern, tu melo.
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VISI

(Visaugstākā uztraukumā viens caur otru.)

Brīnums! Brīnums!

PLEŠĶE

Tas meitēns
...

tas meitēns — ira svēts. Tas nozvē-

rējis ...
tas nozvērējis — nepatiesi ...

miesas un dvēseli
ellē.

MATERNS

(Bļauj.)

Es pakāršos.

(Saķer sev abām rokām galvu. Aiziet.)

SVEŠAIS

(Soļo līdz Hanneles zārkam un runā, atgriezies pret klātesošiem.
Priekš šī tēla, kas tagad stāv visā augstībā, visi ar godbijību
atkāpjas.)

Nebaidāties. (Viņš noliecas un paņem Hanneles roku. Ar lēnību

viņš runā.)Tā meitiņa nav miruse. — Viņa guļ. (Ar dziļāko
sirsnību un pārliecinātu spēku.) Johanna Materna, celies augšā!!!

(Gaišs, zeltaini zaļš spīdums piepilda telpas. Hannele atver acis,
pieceļas, atbalstīdamās uz svešā roku, bet neiedrošinājās viņam vaigā
lūkoties. Viņa izkāpj iz zārka un tūliņ nokrīt ceļos sava uzmodinātāja
priekšā. Visus klātesošos pārņem šausmas. Tie bēg. Svešais un Han-

nele paliek vieni. Pelēkais mētelis tam no pleciem noslīdējis, un viņš
stāv balti zeltainās drēbēs tērpts.)

SVEŠAIS

(Mīksti, sirsnīgi.)

Hannele!

HANNELE

(Laimības pārņemta, noliec galvu, cik vien varēdama dziļi.)

Tas viņš ir!

SVEŠAIS

Kas es esmu?
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HANNELE

Tu.

SVEŠAIS

Saki manu vārdu.

HANNELE

(Dveš, bijībā drebēdama.)

Svēts, svēts! -

SVEŠAIS

Es zinu visas tavas ciešanas un sāpes.

HANNELE

Tu mījais, mīļais ...

SVEŠAIS

Pacelies.

HANNELE

Tavas drēbes ir bez traipekļu. Es esmu pilna zieguma.

SVEŠAIS

(Uzliek savu labo roku uz Hanneles galvu.)

Tā es ņemu no tevis Visu zemību. (Viņš aizkar viņas acis

un pacej mīlīgi viņas vaigu uz augšu.) Tā es dāvinu

tavām acīm mūžīgo gaismu. Satverat sevī saules un atkal

saules. Satverat sevī mūžīgu dienu no rīta sārtuma līdz

vakara sārtumam un no vakara sārtuma līdz rīta sārtu-

mam. Satverat sevī visu, kas staro: zilo jūru, zilo debesi

Un zaļos klajumus visā mūžībā. (Viņš aizkar viņas ausis.)

Tā es apbalvoju tavas ausis, lai tās dzirdētu visu miljonu
eņģeļu gaviles — Dieva miljonu debesīs. (Viņš aizkar

viņas muti.) Tā es atraisu tavu stomīgo mēli un lieku uz

viņas tavu dvēseli un manu dvēseli, un Dieva visaugstākā
dvēseli.
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HANNELE

(Pie visas miesas trīsēdama, rauga piecelties. It kā nospiesta no pār-
liekas laimības nastas, viņa to neiespēj. No dzijām elsām un raudām
satricināta, viņa slēpj galvu svešajam pie krūtīm.)

SVEŠAIS

Ar šīm asarām mazgāju es tavu dvēseli skaidru no pa-

saules putekļiem un mokām. Es gribu tavu kāju paaug-

stināt pār Dieva zvaigznēm.

(Maigai mūzikai skanot, svešais glāsta Hanneles galvu un runā

sekošo. Viņam runājot, parādās durvīs eņģeju tēli, lieli, mazi zēni,

meitenes, stāv bailīgi, iedrošinājās ienākt, vēcina vīraka kausus un

pušķo telpu ar tepiķiem un puķēm.)

SVEŠAIS

Svēta laimība — brīnumdaija pils,
Nebūs gala tur mieram, ne prieki tur vils.

(Kokles, sākumā klusi, beidzot skaņi un pilni.)

Nami marmora, jumti tiem zeltā kūst,

Sarkans vīns iz sidraba avotiem plūst.
Uz balti baltām ielām puķu jo daudz,

Kāzu zvani uz mūžīgiem priekiem sauc.

Pār torņiem ziedoņa gaisma svīst,

Tur vijas rozes, tur tauriņi klīst;

Gaisu divpadsmit pienbalti gulbji šķej,
Skan liegi visapkārt, kad spārnus tie cej.
Tie tiecas jo augsti, kur ziedošais rīts,

Kur vara skaņas caur debešiem trīc.

Viņi mūžīgā, svinīgā gaitā iet,

Kā kokles to spārnus atskanam šķiet;
Tie skatās, kur jūra, kur Ciāna spīd,
Un aiz viņiem zaļgani plīvuri slīd.

Un lejā tur staigā brālīgi
Debessvētkos pušķoti cilvēki.

Tālu tālā jūrā vīns sārtsārti līst,

Tur starošām miesām tie iekšā slīst.

lekšā ieslīstot, jūra puto un žib,
Zem skaidrā purpura gluži tie ģīb,
Kad gavilēm pulkos ārā tie plūst,
Jēzus asinīs mazgāti tīri tie kļūst.

(Svešais griežas pret eņģeļiem, kuri savu darbu nobeiguši. Ar bijīgu
prieku un svētlaimību viņi pienāk un stājas pusriņķī ap Hanneli un

svešo.)
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SVEŠAIS

Ar smalkiem audiem nākat, debessbērni,
Jūs mīluļi, jūs baltie balodīši,
Šo vājo, novārgušo miesu tinat,

Kas salā šūkstēja un drudzī dedza,
To viegli tverat, lai tā nejūt sāpes,
Un liegi lidojat, ka nekust spārni,
Caur bālo mēnessgaismu mīļi nesat

...

Pār zaļo zāli, pāri asnu galiem
Caur paradīzes smaršu, puķu dvesmu,
Līdz tempļu vēsums maigi viņu apņem —

(īss klusums.)

Un kamēr zīda gultā viņa dus,
Tai lejat marmorvannā dzidro strautu

Un purpurvīnu, antilopes pienu,
Lai skaidra strāva nomazgā tās sērgu.
Pa birzēm laužat ziedu pilnus zarus:

Baltjasmīnu un ievas rīta rasā

Un rasas skaidro lāsu velgo nastu

Pār viņu smaršojoši birdināt

Un mīkstā zīdā viņas locekļus
Kā liljas lapas maigi susinājāt.
To veldzināt ar vīnu zelta traukos,
Tur jaucat ienākušo augļu sulu

Un zemenes no saules stariem siltas,
No saldām asnīm pilnas avenes,

Ar aprikozēm zelta ananas,
Un bļodu spīguļošā metālā

Tai nesat svaigas, spožas oranžas*.

Lai krūtis spirdzina un sirdi pārņem
Tai jaunā rīta grezna pārpilnība.
Lai krāšņums viņas acis ielīgsmo.
Lai tauriņi ar uguns spārniem lido

Visapkārt tai pa malahīta grīdu.
Pār klātu atlasu lai viņa staigā
Caur tulpēm, hiacintēm

...
tai pie sāniem

Lai zaļo palmu platās lapas trīc

Un viss lai staro sienu spogulī.
Sārtmagones lai redz tās nabags skats,

Apelsīnus.



Kur debess bērni zelta balēs* svaida

Pie jaunās gaismas siltiem rīta stariem,

Un salda mūzika tai 1010 sirdi.

EŅĢEĻI

(Dzied korī.)

Ar tevi mēs lidojam klusībā,

Aijaijā, debesu valstībā.

Aijaijā, debesu valstībā.

(Kamēr eņģeji dzied, apkārtne metas tumša. Iz tumšuma dzird dzie-

dot arvien lēnāk un lēnāki, tālāk un tālāki. Tad top atkal gaišs un

parādās tā pate nabagu mājas istaba, kur viss tāpat atrodas, kā bijis

priekš pirmās parādības ierašanās. Hannele guj atkal gultā kā

nabags, slims bērns. Dakters Vahlers ar stetoskopu pār viņu pār-
liecies; diakonise, kura rāda viņam sveci, aplūko viņu bailīgi.

Tagad tikai dziedāšana pavisam apklust.)

DAKTERS VAHLERS

(Pieceldamies saka.)

Jums taisnība.

MASA MARTA

(Prasa.)

Miruse?

DAKTERS

(Atbild vienaldzīgi.)

Miruse.

* No die Bālie — bumbas. (Vācu vai.)





GERHARTS HAUPTMANIS

NOGRIMUŠAIS ZVANS

VĀCU TEIKU DRĀMA





TĒLI

INDRIĶIS, zvanu lējējs

MAGDA, viņa sieva

ABĒJU BĒRNI

MĀCĪTĀJS

SKOLOTĀJS

BĀRDDZINIS

VECĀ VITIĶENE

ROTIŅA, kāda elbiska būtne*

NIKELMANIS, dabas gars

MEZAINIS, faunveidīgs meža gars

ELFI

MEZA VĪRIŅI un MEZA SIEVIŅAS

Teika norisinājās kalnājā un kādā sādžā pie kalna.

•
Elbes (no vidusaugšvācu dial. Elbe), arī elfi un elfas — būtnes

ģermāņu mitoloģijā, kas, parasti cilvēkiem neredzamas, mājo kalnos

un mežos; tās var būt gan cilvēkiem labvēlīgas, gan naidīgas; lite-

ratūrā lielāko tiesu tēlotas kā maigi, piemīlīgi gariņi.





PIRMAIS CĒLIENS

Egju apēnota kalnupļava. Pa kreiso roku, dibenā, maza mājiņa, pa

pusei apsegta no kalnu nokāres.
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Priekša, pa labi, tuvu mežmalai veca aka; uz akas paaugstas malas

sēž Rūtiņa.

RŪTIŅA

(Pus bērns, pus jaunava, elbiska būtne. Viņa sukā savus biezos,
sarkanzeltainos matus, gainīdama biti, kura nedod viņai miera.)

No kurienes tu, zelta dūcējiņ?
Tu medainīte, vasku šuvējiņa!

Tu, saules putniņ, ko tu mani māc?

Ej, apstājies! Man mati jāsukā
ar vecās mātes zelta susekli;

man jāsteidz, viņa pārnāks, mani bārs.

Ej prom, es saku, laid! ko meklē še?

Vai esmu puķe? Mana mute zieds?

Tec, bitīt, pāri upei mežmalā,

tur cekulītes, kreimes, gailītes:
lien viņās, dzer un dzer līdz līgojies.
Vai dzirdi, ej pa ceļu! taisies mājās,
uz savu pili! še tu nerādies,

jo sila vecmātei uz tevi naids:

tu gādā vasku svecēm baznīcās.

Vai saproti? Vai tā tev jāuzvedas!?
Kļaus', vecais dūmu laidējs, jumta galā!
Dzen taču manim drusku dūmu šurp

un baidi nerātni! — Nāc ane, ane,

nāc, zosu tēviņ, ane, ane, nāc!

Tiš! (Bite aizbēg.) Nu, kaut reizi.

(Rūtiņa vēl kādus acumirk|us sukājas netraucēta; tad pārliekusēs pār

aku sauc.)

Nikelman! Ūu!

Viņš nedzird. Pate sevim dziedāšu.
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No kurienes es nākuse?

Un kurp es iedama?

Vai esmu meža zīlīte

vai nāriņa?
Tur puķes ziedus raisa,

pa silu smaršu kaisa,
vai kāds to arī māca,

no kurienes tās nāca?

Bet dažreiz man uznāk kā karsta dziņa
jautāt, kas tēvs man un māmuliņa.
Ja liktens tā nelēma,

palieku mierīga;
es taču zeltmate, meža daiļava.

(Atkal akā saukdama.)

E, nāc jel augšā, vecais Nikelman!

Man vienai garlaicīgi, vecmāte

uz mežu aizgājuse. Stāsti ko!

Jel esi man tik labs! Es nočiepšu

par to tev šonakt melnu gailēnu,
kā seskis vistu kūti lenkdama,

pie Viruļtēva. — Nikelman! Viņš nāk! —

Tur urdz un sprauslo; sudrabpērles kāpj.
Ja nu viņš brāž, viņš salauž piepeši

man melno spoguli, kur es tik līgsmi
no lejas sevim pretī klanījos.

(Ar savu atspoguļojumu ūdenī rotādama.)

A, sveika, mīļā akas meitiņa!

Nu, kā tad tevi sauc? — Ko? — Rūtiņa?
Tu šķieties esam visu daiļākā? —

Ko? jā, tu saki? — Es
...

es — Rūtiņa.
Ko teici? tu ar pirkstu norādi

uz savām dvīņu krūtiņām? Lūk, šurp!
vai es gan skaista neesmu kā Freija*?
Vai nav man mati skaidru saules staru,
kas sārtās kvēlēs it kā liedēts zelts

no lejas ūdens atspulgumā mirdz?!

Tu rādi savu šķiesnu** liesmu tīklu

* Freija (Freyja) un Freijs, Freirs (Freyr, Frayr) — auglības dievi

(māsa un brālis) ziemeļeiropas tautu (arī ģermāņu) mitoloģijā.
** Šķiedra, pavediens.
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un plandi viņas dziļā ūdenī,
kā zivis ķerdama: nu, še tev, ķer
šo akmeni, tu muļķa Trīne! Ko?

Kur nu tavs lepnums? — es, rau, vēl tā pate. —

Ē, Nikelman! nāc, laiku pakavē!
Tur viņš.

(Nikelmanis paceļas pāri pār krūtīm iz akas.)

Hahā! tu skaists vis neesi!

Kaut pate saucu, pārskrien šermuļi
ikreizes vairāk, tikko tevi redzu.

NIKELMANIS

(Ūdens vecis, meldri matos, pilot no slapjuma, gari dvašu izpūz-
dams kā ronis. Vaiņš mirkšina ar acīm, līdz apradinājās ar dienas

gaismu.)

Brekekekeks.

RŪTIŅA

(Mēdīdama.)

Brekekekeks, jā gan,

pēc pavasara ož, un tevim brīnums.

To zina pēdējs krupis urdziņā,
zin ute, kurmis, zivs un paipala,
zin ūdris, ūdens pele, muša, skosts*

un vanags gaisā, zaķis ābolā!

Kā tu to nezini?

NIKELMANIS

(Dusmojas uzpūzdamies.)

Brekekekeks!

RŪTIŅA

Vai gulēji? Vai tev nav acu, ausu?

NIKELMANIS

Brekekekeks, tu vīzdegune, tu!

Kas tevim daļas? Saproti, tu knīpe!

*
Kovārnis.
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Tu olas dzeltenums! Tu pačabuls!
Tu ķauķa olas čaula tāda! kvak!

es saku kvoraks, kvoraks! kvak, kvak, kvak!!!

RŪTIŅA

Tēvoča kungs grib dusmoties,
varu sev viena rotāties!

Tīkamu biedru radīsies gan:

daiļš, mīlīgs, jauns ir augumiņš man.

(Gavilēdama.)

Eija, juheija! daiļš augumiņš man!

MEZAINIS

(Vēl nesaredzams.)

Holdrioho!

RŪTIŅA

Nāc, mežainīt, diet!

MEZAINIS

(Meža gars ar āža kājām, kazas bārdu un ragiem pierē atlec uz pļavu

jocīgos lēcienos.)

Ja diet es nemāku, es palecu,
ka žiglais kalna āzis līdzi netiek.

Ja netīk tā, (Kairīgi.) es māku citādi.

Nāc, nāriņ, manim līdzi krūmājā;
tur vecs un dobots vītols, kurš ne strauta

nav čurkstam dzirdējis, ne gaiļa dziedam:

tur es tev brīnumsvilpi griezīšu,
pēc kuras visi danco.

RŪTIŅA

(No mežaiņa izvairīdamās.)

Es — ar tevi?

(Zobodama.)

Āža kāja! pinkainīt!
Ej sūnu sieviņas pagaidīt!
Es — skuķis glīts un košs;
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ej tu, no tevis pēc āža ož!

Ej tu, pie savas vecenes skrien,
kurai pa bērnam ikkatru dien

un svētdien pa trim, tas ir deviņi:
deviņi netīri, sīki, mazi kazlēni!

Ha, ha, ha!

(Pārgalvīgi smejoties, nozūd namā.)

NIKELMANIS

Brekekekeks, nu tā tik trakule!

Lai zilas zēveles!

MEZAINIS

(Ir veltīgi raudzījis meiteni saķert, nu viņš stāv.)

Labs kumosiņš.

(Viņš izvelk iz kabatas īsu pīpi un aizdedzina tabaku, sērkociņu uzvilk

dams pie savas āža kājas.)

(Starpbrīdis.)

NIKELMANIS

Kā iet pie tevis mājās?

MEZAINIS

Sā un tā!

Se lejā silti ož, pie jums tik brangi.
Pie mums tur augšā kauc un svilpo vējš.
Pār kalniem piesūkušies mākoņi
iet vilkdamies un, izspiesti kā švammis,
laiž zemē ūdeni: v, cūcība.

NIKELMANIS

Kas vēl no jauna, mežaini?

MEZAINIS

Vakar man brokastī bij jau salāti.

Šodien priekš pusdienas izgāju
kādu stundu no mājas attālu,

kāpu lejup, kur lokās taka,

meža biezumos.
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Tur akmeņus lauza un zemi raka.

Kad tos nolādētos!
...

Man tas tik nejauki sirdī dzeļ,
ka viņi kapličas tur un baznīcas ceļ
un ar zvaniem velnišķu troksni taisa!

NIKELMANIS

Un ka tie pie maizes ķimenes maisa.

MEZAINIS

Bet nelīdz nekāda gaušana!

Jāpacieš; ko tur lai izdara?

Tur jauno namu bezdibens malā

ar smaillogiem, torni redz uzceltu,
krusts pašā galā.
Vai žiglis nebiju?
Mūs mocītu zvanu briesmeklis

ar savu dūkšanu apnīkstoši
un karātos augstumā droši!

Bet nu tas guļ ezerā noslīcis.

Vai jods! tev bij redzēt to joku:
ar muguru slējies pret priežu koku

es stāvu zālē uz pakalnes,

uz baznīcu skatos, graužu skābenes,
skatos un graužu tāpat...
Skat!

Te savā priekšā ieraugu
uz akmens sarkanu tauriņu.
Es manu, viņš plivinās bailīgi,
it kā sūkdams zilu sūnu puķīti.
Es saucu. Viņš klātu atlaižas,

uz roku man nosēstas.

Es elbiņu pazinis biju tūlīt!

Tas ņemas šo to pastāstīt:
ka dīķos vardes sāk nārstīties

un tā ko vēl —

man tas jau aizmirsies.

Un beidzot sāk raudāt, ka paliek žēl.

Es raugu, kā varēdams, mierināt;

ņemas tas stāstu turpināt:
kliedz «ne» un «no» un pātagas švīkst,

tie stiepj ko iz lejas, ka rati līkst,
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kā apgāztu dzelža sviestnīcu

vai tai ko līdzīgu;
tā gluži briesmīgi izskatoties,
ka visi sūnu vīriņi, sieviņas pārbaidoties.
Tie gribot — vai kāds to domājis būtu —

to augsti kārt tornī iekš baznīciņas,
kasdien dzelžu vālēm to sist kā bez ziņas,
lai visi labi zemes gariņi nobeigti kļūtu.
Es saku: «hm! hm!», es saku: «tā, tā!»

To teikuse elbiņa nolaižas gravā.
Bet es aplencu kazu pulciņu pļavā,

pilns pieklūgājos* un teicu: «Ahā! —

Trīs pilnus tesmeņus izdzēru,
tur meita vakarā velti var slaukt!»

Pie sarkanā plosta tad nogāju, —

tur viņiem vajdzēja garām braukt.

Pag! domāju: nu tikai pacieties!
un līdu tiem pakaļ slapstoties.
Astoņi zirgi stiepa un sprausloja, —

tik tikko nezvēru pavilka.
Tie elsoja, putās sabraukti,
un pūtās, lai atkal vilktu ar sparu.

Es manīju tūdaļ, ka riteņi
ne ilgi vairs izturēs pulksteņa svaru.

Nu, es tiem pēc savas parašas —

ceļš gāja tuvu pie klints malas —

noņēmu grūtības.
Es grābju ratā: spieķis lūst,

zvans svārstās, ratam pakaļ grūst, —

darbs paraut vēl un pabīdīt,
tas galvu pa kaklu dziļumā krīt.

Ek! tas tik brāžas man!

un brāzdamies skan un zvan!

Kā dzelžu lode pār klintāju,
ar zvaņu un skaņu, un atskaņu!
Un viļņi to uzņemot putoši šļāc:
tur dzelmē uz mūžu viņš guldināts!

(Kamēr mežainis ir runājis, sākuse tumsa mesties. Vairākas reizes,

pret viņa nostāsta beigām, iz meža ir padzirdejies vājš sauciens pēc

palīga. Tad parādās Indriķis, kurš slims un vājš, ar pūlēm velkas

uz būdiņu. Tūdaļ mežainis pazūd mežā un Nikelmanis sava akā.)

* Piedzeros.
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INDRIĶIS

(Trīsdesmit gadus vecs. Zvanu lējējs. Bālu, nosērojušos vaigu.)

Vai dzirdat, mīļie ļaudis!? Atdarāt!

es nomaldījos. Palīdzat! es krītu.

Ak! ļaudis, palīdzat! — nav — spēka — vairs.

(Viņš saļimst netāļu no būdiņas durvīm un pakrīt zālē.)
(Pār kalniem pārvelkas purpursarkana mākoņu švītra. Saule ir norie-

tējuse. Dveš vēsa nakts vēsma pār kalna laukumu.)
(Vecā Vitiķene, nesamo kurvi mugurā, nāk iz meža klibodama.

Viņas mati ir sniegabalti un karājas vaļēji pār pleciem. Viņas seja
vairāk līdzinājās vīrieša nekā sievietes sejai. Ap žodu reti bārdas

mati.)

VECĀ VITIĶENE

Noc, Rūteņ, paļeigā! nāc, paļeidz stīpt:

par daudz sev sasakrovu. Rūteņ, noc!

Pa golam aizaeļsu. Kur tys meitans?

(Uzsauc lēlim, kurš skrien garām.)

Dzierd', vecais ļālis, oj tu klausejsīs!
I ta i vaēļ guznu pīrejsi. Nocšu!

Ryuc vydā lūdzeņā i pavērīs

oj meitans jira? lai jei tyuļeņ nok,

vaēļ šūdīn pārkyns byus.

(Pret debesīm draudēdama, jo sāk vāji rūsināt.)

Dzierd, vacais tāvs!

tu nasoc maņ par troku! Saturi

tik savu ozi! nalaid rudai borzdai

par troku gunis mest! E, Rūteņa!

(Uzsaukdama vāverītei, kura pār ceju lec.)

Vovereņ, vovereņ, rīksteņu gausi!
Tev žiglas kojeņas, noc tu maņ klausi!

Ryuc dreižok vydā, lec pāri par žūgu,
sauc, lai nok Rūteņa, nujam maņ slūgu!

(Viņa ar kāju pieduras pie Indriķa.)

Ačē! Kas tys? — Kas te taids guļ? Kas tev! ...
Nu, soki, kūta tu še dari? Kū?

Tu! strēlņīks! — ot kur nalaime! a valns

mož nūmērs? — Rūteņa! — nu ota byutu! —

Jī tai jau maņ kasdīn uz kokla guļ;
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i bazņeickungs i rēdņlks; še tev nu!

Tu cvlvāks tai jau nūdzanots kai suņs,

ka jī vaēļ nūmērušu atrass še,
ta savu sātu tik i redzēju,
tik dyumi nūkyupēs. — Ej, strēļņīk! dzierd! —

Jis nadzierž.

(Rūtiņa iznāk iz būdas un jautājoši uzlūko veceni.)

Nu tu atnāci! — raug še!

Pi mums jir cīmeņi — i kaidi vaēļ!

Pavysam naruno. —■ Aj atnes sīna

i paklāj cysas.

RŪTIŅA

Vidā?

VECĀ VITIĶENE

To ta prāts!
Kū strēļnlkam tl darejt ustubā?

(leiet namā.)

(Rūtiņa, kura uz acumirkli ari bij iegājuse būdiņā, parādās tagad ar

nastiņu siena. Viņa pašulaik grib nolaisties uz ceļiem pie Indriķa,
te viņš atdara acis.)

INDRIĶIS

Kur esmu? labo meitiņ, saki man!

RŪTIŅA

Nu, kalnos taču!

INDRIĶIS

Kalnos. Jā, es zinu.

Bet teic man, kā es šurp attiku?

RŪTIŅA

To nemāku tev pateikt, mīļo svešniek.

Bet nerūpējies, kā tas notika.

Še siens un sūnas — atlaid drusku galvu
un atdusies! Tev dusas vajadzēs.
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INDRIĶIS

Man dusas vajaga; tev taisnība.

Bet dusa tāļu. Ak, cik tāļu, bērns!

(Nemierīgi.)

Es gribu zināt, kā viss noticis!

RŪTIŅA

Kaut pate zinātu!

INDRIĶIS

Man tā
...

man domāt...

un, kad es domāju, viss sapnis šķiet.
Es gan vēl tagad sapņoju.

RŪTIŅA

Se piens.
Tu esi bezspēcīgs, tev vajga dzert.

INDRIĶIS

(Nemierīgi, ātri.)

Jā, dzert es gribu. Dod man — kas tev ir

(Viņš dzer iz trauka, kuru tā viņam pasniedz.)

RŪTIŅA

(Kamēr viņš dzer.)

Man šķiet, tu kalnos mājās neesi,
tu viņu ļaužu, kas tur lejā mīt,

pa augstu uzkāpis kā medinieks,
kurš viņlaik, kalnu kazai miņas dzīdams,
šai norā gāzās nāves kritienā.

Bet, liekas, viņš bij citas šķiras vīrs,

ne tāds kā tu.

INDRIĶIS

Ak! runā! runā vēl!

Tavs dzēriens veldzē, tavi vārdi vairāk.
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(Atkal agrākajā stāvoklī atkrizdams un nemiera mocīts.)

Vīrs citas šķiras, citas, labākas.

I tādi krīt. Jel runā tālāk, bērns!

RŪTIŅA

Ko mana runa līdz! es labāk teku

un pasmeļu tev akā ūdeni,

jo putekļi un asins
...

INDRIĶIS

(Lūdzošā balsī.)

Paliec vēl!

(Rūtiņa, kura tiek no viņa aiz rokas cieti turēta, stāv domās, ne-

zinādama, ko darīt.)

INDRIĶIS

(Savu runu turpinādams.)

Ak, vērs uz mani savus dziļos skatus!

jo viņos atjaunojas pasaule
ar kalniem, gaisu, gāju mākonīšiem ...
tik maigā spogulī tā vilina

no jauna. Paliec, bērns!

RŪTIŅA

(Nemierīga.)

Lai notiek tā,

bet...

INDRIĶIS

(Lūdz drudžaināki un gaužāki.)

Paliec, paliec! neaizej no manis!

Tev nav vēl jausmas, kas tu esi man.

Ak, nemodini manis! dzirdi, bērns,
es kritu

... nē; ak, runā, runā tu,

tik tavu balsi skaidrās debess skaņās
es gribu dzirdēt. — Ko tu nerunā?

Ko nedziedi? — Es kritu, es jau teicu,

pats nezinu, kā viss tas notikās:
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vai zuda ceļš, ko manas kājas gāja?
Vai tīšu kritu es vai netīšu?

Es kritu: klints un maurs, un putekļi
ar mani līdzi gāzās dziļumos.

(Vēl drudžaināki.)

Es tvēru ķiršu koku! klausies — jā,
tas bija meža ķirsis, izaudzis

iz klints. Bet tievais kociņš pārlūza,
un es, vēl rokā ziedu zariņu,
no kura bira sārtās lapiņas,
es gāzos — bezdibenī — un es miru;
es tagad nedzīvs. Teic, ka es tas esmu!

Lai manis netraucē!

RŪTIŅA

(Nedroši.)

Man šķiet, tu dzīvs!

INDRIĶIS

Es zinu. Agrāk nezināju,
ka dzīve nāve ir un nāve dzīve.

(Atkal atkrizdams atpakaļ agrākajā stāvoklī.)

Es dzīvoju, es kritu. Krita zvans:

mēs abi, es un viņš. Vai pirmais es,

vai viņš pēc manis? vai ar otrādi?

Kas to lai zina? Kas to izpētīs?

Un, ja to izpēta, man viena alga:
tas dzīvē bij — nu esmu nomiris.

(Mīkstā balsī.)

Ak, paliec! — piena balta
...

vēl šī roka,

bet smaga it kā svins, to tikko ceļu;
bet ja pār viņu tavi mati slīd,

plūst tā kā Betesta
...

cik salda tu!

Sī roka svētīga, tu esi svēta.

Es esmu tevi redzējis. Bet kur?

Pēc tevis cītos, kalpoju ...
cik ilgi?

Lūk, tavu balsi zvana varā liet,

ar saules svētku zeltu savienot:

nekad šī māksla neizdevās man.

Tad lēju asiņainas asaras.
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RŪTIŅA

Kā? Raudāji? Kas ira asaras?

INDRIĶIS

(Ar visu varu nopūlas drusku pacelties.)

Ak, pacel mani drusku, mīļais bērns!

(Viņa to atbalsta.)

Vai tu tā noliecies? — Tad raisi mani

ar mīlas rokām no šīs cietās zemes,

pie kuras stunda mani kaluse

it kā pie krusta! Raisi! tu to spēji,
un še no manas pieres ... atpestī
ar savām mīkstām rokām: ērkšķu zarus

ap pieri vija man. Ne vaiņagu!
tik mīlestību!

(Viņš ir pacelts pussēdus. Noguris.)

Es tev pateicos!

(Mīkstu balsi un it kā sapņos kavēdamies.)

Se jauki. Salc tik cēli, svešādi.

Tik mīklaini kust egļu tumšās rokas.

Tik svinīgi tās loka savas galvas.
Jā, teika! teika meža tumsā dveš!

Tā čukst, tā stāsta it kā noslēpumus,
tā čaukst, ceļ lapiņas, dzied meža zālē,

un skaties: garā miglas tērpumā
tā balti plešas, nāk un rokas stiepj,
ar baltu pirkstu tā uz mani rāda,
nāk tuvāk, aizskar mani ... ausis ... mēli

...

un acis — nu tā zūd — un tu lūk še.

Tu esi teika! Teika, skūpsti mani!

(Viņš paģībst.)

RŪTIŅA

(Zem sevis runādama.)

Tu runā dīvaini, es nesaprotu!

(Ātri apņēmusēs, ir gatava aiziet projām.)

Tad guli, dusi!
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INDRIĶIS

(Pa sapņiem runādams.)

Teika, skūpsti mani!

RŪTIŅA

(Satrūkusēs, paliek uz vietas stāvot, lūkojas noņēmusēs uz viņu.
Pa to starpu ir ticis tumšāks. Piepeši Rūtiņa sauc no bailēm pār-

ņemta, ar lielu steidzību.)

Kļaus'! vecmāt!

VECĀ VITIĶENE

(\au redzama, sauc sava namiņa iekšā.)

Meitan!

RŪTIŅA

Panāc taču šurp!

VECĀ VITIĶENE

Noc tu da maņim! Paļeidz guņi koārt!

RŪTIŅA

Kļaus'! vecmāmiņ!

VECĀ VITIĶENE

(Tāpat kā augšā.)

Oj dzierdi? Taisīs, noc!

Es ajmu kozu pabarūt i slaukt.

RŪTIŅA

Ak, vecmāt, nāc! viņš mirst!

Ak, palīdz, vecmāt!

VECĀ VITIĶENE

(Parādās uz savas būdiņas sliegšņa: viņa nes kreisā rokā bļodiņu
ar pienu un sauc kaķi.)

Inc, inceit, noc!
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(Uz Indriķi norādīdama, it ka tik blakus pavirši minēdama.)

Tae nav nikaidu zoļu.
Kas cvlvāks jir, tam jāmierst — cvtaiž' nav.

I ka jau . . . Laid jū! jis jau lobāk nagryb.
Noc, inceit! noc! šae drupeņ pīņeņa.
Kur jir tys inceits?

ZiV, ziV meža veireņi, nokat uz gūdu!
As nasu še kaņņeņu, as nasu bļūdu.
ZiV, ziV meža slveņas, nabyusit bešā!

Maņ jir svītas maizeijtas ryceņas ķešā.
Tae gon jir, kū laizejt, tae gon jir, kū graust,
ka vierksti da gropi varētu skaust!

(Kādi desmit maziņi, jocīgi meža vīriņi un meža sieviņas
atčāpo ātri iz meža ļodzīdamies un metas uz pasniegto bļodiņu ēst.)

Oj tu dzi!

Asait mīreigi!
Tev kimūseņu,
tev drupateņu.
Kožnam klyudzeņeņu,
kū taisāt maņ laērumu?!

As, mozī varlas, jums rodeišu!

Nu jau par troku.

Es soku:

šūdīn byus gona.

Ota tik jauds, tu dīneņa mona!

Kas tae jir taida vorzošona?!

Nu tvkai dreižok prūjam!

(Meža vīriņi un meža sieviņas aiztek projām, tāpat kā nākuši, un

pazūd meža biezumā. Mēness ir uzlēcis; uz klints, kura paceļas pāri
pār būdiņu, parādās mežainis; viņš saliek rokas kā gliemežvākus pie
mutes, skaņu pastiprinādams, un tad kliedz pēc palīga, it kā atbalsi

pakaļmēdīdams.)

MEZAINIS

Glābjat! Glābjat!

VECĀ VITIĶENE

Kas nu taids?

BALSIS

(Tāļi iz meža biezuma atskanot.)

Indriķ! Indriķ!
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MEZAINIS

(Kā augšā.)

Glābjat! Glābjat!

VECĀ VITIĶENE

(Draudēdama pret mežaini, kurš ir augšā.)

Oj tu navari niķus maest,

nobaga ļaužus moldūs vaest?!

Prīks tev gon troukus šķaidejt,

oj kaidu suņejti baidejt,
ceļnīku pūrā nūvadejt,
lai jis da koklam jyudeņl krejt!

MEZAINIS

Vecmāt, zini tikai par sevi!

smalki viesi drīz apmeklēs tevi!

Ko zose nes mugurā? mini!

Ar ziepēm un nazi bārdas dzini!

Ko zose nes savā cekulā?

Skolmeisteri ar bizi pakaļā,

mācītāju ar krustu priekšā!
Trīs brangi viesi, nu laid tik iekšā!

BALSIS

(Tuvāk nekā iepriekš.)

U! Indriķ?

MEZAINIS

(Kā augšā.)

Glābjat!

VECĀ VITIĶENE

Ka tev zyla guņs!
Jis vuvcelnīku maņ yz kokla laiž,

da klot vaēl bazņeickungu.

(Mežainim draudēdama ar paceltu dūri.)

Pag, tu maņ!
Tu pīmiņēsi! gon as uzlaizšu
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tev svržeņus da ūdus: tī tev doars,
ka baimēs nazvnosi vairs, kur skritī

MEZAINIS

(Ļaunprātīgi smiedamies, nozūd.)

Tie nāk.

(Aiziet.)

VECĀ VITIĶENE

Lai nok sev: kaida dala maņ?

(Uz Rūtiņu, kura vēl aizvien stāv, nogrimuse Indriķa uzskatā

un ciešanās.)

Aj vydā! yzdzaes guņi! maēs jau guļam.
Ryuc dreiš!

RŪTIŅA

(Drūmi un spītīgi skatīdamās.)

Es negribu.

VECA VITIĶENE

Tu nagribi?

RŪTIŅA

Nē, vecmāt!

VECĀ VITIĶENE

Kūta tai?

RŪTIŅA

Tie viņu ņems.

VECA VITIĶENE

Nu kas?

RŪTIŅA

Tiem nebūs ņemt.



208

VECĀ VITIĶENE

Nae, meitan! noc!

Lai guļ tys myrla! Lai jī dora vin

ar jū, kū grybādami, — nūmieruši

ar nūmierušu. Jam jau vajags miert,

tad laid jam miert, bo* tys jam labi jir.

Raug, kai jū dzeive komo, kai jam sirdi

kasdīnu rauj i plaēš.

INDRIĶIS

(Pa sapņiem.)

Ak, saule bēg!

VECĀ VITIĶENE

Tys sauļas myužam nava redzaējis.
Noc! lai jis guļ! noc ļeidz! as grybu lobu.

(leiet savā būdā.)

RŪTIŅA

(Viena palikuse, uzklausās vērīgi. Atkal dzird tāļumā saucam:' «Indriķ!
Indriķ!» Tad meitene aši nolauž no koka ziedošu zaru un ar to apvelk
uz zemes ap Indriķi loku, sacīdama sekošus burvju vārdus.) ■

Ar šo ziedu zariņu
burvju loku apvelku,
kā to māca vecmāte.

Svešniek, paliec droši še!

Paliec man un paliec sev!

Klāt neviens lai nenāk tev!

lai tas zēns vai jauneklis,
meitēns, vīrs vai sirmgalvis!

(Viņa atkāpjas atpakaļ nakts tumsā.)

(Mācītājs, bārddzinis un skolotājs iznāk viens pakaļ
otram iz meža biezuma.)

MĀCĪTĀJS

Es redzu uguni!

* Jo.
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SKOLOTĀJS

Es ar!

mācītājs

Kur esam?

BĀRDDZINIS

Dievs vien to zina! Klau! tur atkal sauc:

«Ak, glābjat! glābjat!»

mācītājs

Tā ir viņa balss.

SKOLOTĀJS

Es nedzirdu nekā.

BĀRDDZINIS

Tā nāk no augšas.

SKOLOTĀJS

Tad gan no lejas būtu augšup jākrīt!
Bet kritiens, šķiet man, notiek otrādi:

no kalna lejā, ne no lejas kalnā.

Dievs sodi! — mūsu meistars neguļ augšā,
bet lejāk vai par asu piecdesmit.

BĀRDDZINIS

Lai parauj jods! vai nedzirdat, kā sauc?

Ja saucējs nava meistars Indriķis,
tad gribu Rībecāla bārdu skūt,

tik tiešām, kā es protu amatu!

Nu atkal sauc.

SKOLOTĀJS

Bet kur?

mācītājs

Kur īsti esam?

Vispirms jūs, kungi, sakāt manim to!
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Man ģīmis asiņo. Es tikko spēju
vairs kājas vilkt, kā sāp. Es neeju

ne soļa tāļāk!

BALSS

Glābjat!

mācītājs

Atkal sauc!

BĀRDDZINIS

Tas bija itin tuvu! soļus desmit!

mācītājs

(Pilnīgi nokusis, atsēstas zemē.)

Es gluži salauzts! Tiešām, mīļie draugi!
Es tāļāk neiespēju. Atstājat,
lai Dieva vārdā palieku šepat;
i sitieniem jūs mani nepadzīsat.
Vairs spēku nav. — Šie skaistie Dieva svētki!

Un tā tiem bija beigties! — Mīļais Dievs!

Kas to nu būtu domājis?! — Un zvans,

šis labā meistra lielais mākslas darbs! ...

Kas izdibinās tā Visaugstā ceļus?!
Tie visai brīnišķi.

BĀRDDZINIS

Kur mēs še esot?

Jūs, mācītāja kungs, tā vaicājat!
Nu, klausāt tad — es dodu padomu:
cik ātri spējams, projām bēgt! Es labāk

pliks siršu pūznī nakti pārgulētu,
ne šinī laukumā. — Lai pasarg' Dievs! —

Se sudrabkrauja, un ne simtu soļu
vairs nav no vecās Vitiķenes nama!

Tā nolādētā burve! Steigsim prom!

mācītājs

Es tāļāk nespēju!



211

SKOLOTĀJS

Ak, lūdzu! nākat!

Par pesteļiem gan lielas bēdas nav,

un raganas man baiļu neiedzis;
bet bīstamākas vietas nav par šo.

Priekš visiem blēžiem, zagļiem, vazaņķiem
te īstā paradīze! Ļaunā slavā

caur laupīšanām un caur slepkavībām,
ka vīrs, kurš gāja bailes mācīties,

šurp atnākdams, tās tiešām iemācītos.

BĀRDDZINIS

Jūs vienreiz vienu protat, bet ir vēl

ar citas lietas, ne tik vienreiz viens.

Es nevēlu jums baudīt, skolmeistar,
kas ira burvības! — Sī ragana,
kas nejauki kā krupis savā žurgā
tur ļaunu perina, — tā uzbur sērgas
un, ja jums lopi, mēri uzsūta:

par asini top govīm piens, un aitas

tiek durnas, zirgi dabū vīveles;
tā jūsu bērniem pielaiž kaltunu*

un, ja tai tīk, vēl kašķi, augoņus!

SKOLOTĀJS

Jūs, kungi, muldat! Nakts jūs mulsina.

Jūs sakāt: raganas. Bet, klau! kā sten!

Ar paša acīm es to redzēju.

mācītājs

Ko?

SKOLOTĀJS

Mūsu meklējamo meistari.

BĀRDDZINIS

Tie burves māži!

*
Kaltums, kaltons (no liet. vai. kaltunas) — slapja galvas ādas

ēde, kas attīstās no netīrības (galvas utīm).



212

MĀCĪTĀJS

Ragana to viļ!

SKOLOTĀJS

Ne burves māži! Divreiz divi — četri,
ne pieci! raganu pavisam nav!

Bet tur guļ mūsu meistars — zvanu lējējs,
tik tiešām, kā reiz ceru augšām celties.

Rau! mēness lien nupat iz mākoņiem.
Nu! skatāt, kungi! — Tagad! — nu? — Ko teicu?

MĀCĪTĀJS

Patiesi, meistars!

BĀRDDZINIS

Meistars Indriķis!

(Visi trīs steidzas uz to vietu, kur guļ Indriķis, bet atduras pret

burvju loku un atsprāgst visi atpakaļ.)

MĀCĪTĀJS

Au!

BĀRDDZINIS

Au!

SKOLOTĀJS

Au! Au!

RŪTIŅA

(Uz acumirkli top redzama tanī brīdī, kad viņa nolec zemē no koku

zara. Dēmoniski, ņirgājoši smejoties, viņa atkal pazūd tumsa).

Ha, ha, ha, ha, ha, ha!!

(Starpbrīdis.)

SKOLOTĀJS

(Apmulsis.)

Kas tas tāds bij?
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BĀRDDZINIS

Kas tas?

mācītājs

Tur iesmējās.

SKOLOTĀJS

Man uguns vien gar acīm nogāja;
man liekas, it kā galvā būtu caurums

tik liels kā rieksts.

MĀCĪTĀJS

Vai smieklus dzirdējāt?

BĀRDDZINIS

Es dzirdēju, ka šņirkšēja un smējās.

MĀCĪTĀJS

Jā, smējās. Tur aiz viņas priedes, lūk,
kas vējā mēnesnīcā šūpojas.
Lūk! tā, kur ūpis kliegdams aizlaidās.

BĀRDDZINIS

Vai ticat nu, ka tā ir ragana?
Un ka tā vairāk prot, kā maizi ēst?

Vai še gan labi, jeb vai šermu|i

jums arī nepārskrien? Tā velna bāba!

MĀCĪTĀJS

(Paņem savu krucifiksu un, to rokā augsti paceldams, nopietni noņē-
mies, so|o pret būdu.)

Lai jums ir taisnība. Un kaut pats velns

tur iemājotu: droši! tik uz priekšu!
Mēs to ar Dieva vārdu apkarosim,
jo reti bija velna viltība

tik gaiši redzama kā še, kur zvanu

viņš reizē nogāza ar meistaru:

ar Dieva kalpu — Dieva kalponi,
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kam nolemts bij no bezdibeņa malas

caur gaisiem augsti miera, mūža mīlas

un žēlastības vēsti sludināt. -

Mēs stāvam še kā Dieva karotāji!
Es klauvēšu.

BĀRDDZINIS

Lai paliek!

mācītājs

Klauvēšu!

(Viņš klauvē pie būdiņas durvīm.)

VECĀ VITIĶENE

Kas tī taids?

MĀCĪTĀJS

Kristīts!

VECĀ VITIĶENE

Krvšķons, nakrvšķons:
kū grvbat?

MĀCĪTĀJS

Atdarāt!

VECĀ VITIĶENE

(Atdara durvis un parādās uz sliegšņa ar degošu vējlukturi rokās.)

Nu! Kūta grvbat?

MĀCĪTĀJS

lekš Dieva vārda, kas tev svešs, tu sieva ...

VECĀ VITIĶENE

Oho! tys sākums dyžan dīvabaiļeigs.

SKOLOTĀJS

Tur muti, ragana! ne vārda vairs!

Tavs mērs ir pilns, tavs laiks ir notecējis.
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Par savu grēku dzīvi, grēku darbiem

tu visā draudzē esi ienīsta,

un, ja tu tagad nedari, ko liek,

tad, pirms ko ausīs rīts, jau sarkans gailis
tiz tavu jumtu lēks: tavs midzenis

kā dūmi nokūpēs pret debesim!

BĀRDDZINIS

(Kurš vienmēr met pāri sevi krustus.)

Es tava ļaunā skata nebīstos!

Tik zvēro vien, tu nolādētā kaķe!
Kur vien tu manām miesām uzmetīsi

šīs sarkanzvērās acis, tur ir krusts.

Nu, klausi, ko tev teic! dod viņu šurp!

MĀCĪTĀJS

lekš Dieva vārda, kas tev svešs, tu sieva
...

es vēlreiz saku tev: ak atstājies

no saviem elles mānekļiem un palīdz!
Tur guļ viens vīrs, viens meistars, Dieva kalps,
ar mākslu apbalvots, par godu Dievam,

par lāstu, kaunu visiem elles pulkiem,
lai gaisa valstī valdītu!

VECĀ VITIĶENE

{Arvien it kā vairīdamās, ar vējlukturi gājuse uz to vietu, kur

Indriķis guļ.)

Gon! gon!
Ajt' jamat vīn tū torpu, kas ti guļ!
Kas maņ?! As nadareju jam nikoa.

Lai dzeivū savu dzeivi, ka jis var,

mans daēļ tik ilgi, kolej alpas jir,
tik tos jam porok ilgi, napītiks.
Pī jvusim jis jir maistris. Aļe* maistris •—
na dyžan ļels. Pī jyusim mošeņ skon

tys dzelža zvons, kū tys ti taiseja.
Pī jyusim taidas auss, kas loga nadzierž;

mums naskon lab tys zvons. Jam ari nae.

Jis zyna gon, kas visīm zvoņīm kaiš:

*
Bet.
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i pošam lobokam, i kožnam pļeisums.
Še nosta, ņesit vīn tū puišķiņu!
Tu Jelū maistri. — Maistri pīna borzda!

Dzi! ceļīs! — paļeidz myšos bazņeickungam!
aj, pajeidz vuycejnīkam bērnus paērt,
aj, paļeidz borzdas skušam putas kult.

(Indriķis tiek uzcelts uz nastu, un skolotājs un bārddzinis viņu paceļ
un nes.)

mācītājs

Tu, grēku pite, zaimotāja sieva,

ciet klusu un no elles atgriezies!

VECĀ VITIĶENE

Lai pīteik! Pazeistu šū spraediķi.

(Viņa aizcērt durvis cieti.)

mācītājs

Tu velna māte ...

BĀRDDZINIS

Klusu! Dieva dēļ!
Ko viņu kaitināt?! Var iet vēl vāji.

(Mācītājs, skolotājs un bārddzinis aiziet meža biezumos, Indriķi
līdzi nesdami. Mēness atspīd spoži un dzidri, un mierīgi dus meža

pļava. Pirmā, otrā un trešā elfe, viena pakaļ otrai, iztek

iz meža un sāk visas kopā griezties rotaļā un diet.)

PIRMĀ ELFE

(Čukstošs sauciens.)

Māsa!

OTRĀ ELFE

Māsa!

PIRMĀ ELFE

Kalnājā —

mēness bālā vizumā

vēsa krēsla nolaidās

kraujās, aizās, ielejās.
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OTRĀ ELFE

Teic, no kurienes tu nāc?

PIRMĀ ELFE

Tur, kur mirdzot ūdens krāc,
vijņi, staru gaismoti,

gāžas lejup dimdoši.

Tur iz nakts es izkāpu.
Putu dzelmi atstāju,

spraucos līdz ar mutuļiem
cauri viegliem klintājiem.

TREŠĀ ELFE

(Nāk.)

Vai še dējat, māsiņas?

PIRMĀ ELFE

Pieslēdzies pie rotaļas.

OTRA ELFE

Kur tu miti?

TREŠĀ ELFE

Uzklausāt!

Netraucētas dejojat:
dziļš un dzidris klintājos

ezers guļ, kur rādījos,

dārgakmeņa spožumā;
zelta zvaigznes spīd iekš tā.

Mēnessgaismā saņēmu
sidrabdrēbju smagumu,
laidos pāri klintsgravām,
cauri kalnu vēsmiņām.

CETURTĀ ELFE

(Nāk.)

Māsas!
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PIRMĀ ELFE

Mās, nāc pulciņā!

VISAS

Loku-žūžu rotaļā!

CETURTĀ ELFE

Holles puķu dārziņus
atstāju es paslepšus.

PIRMĀ ELFE

Dējat viju pulciņā!

VISAS

Loku-žūžu rotaļā!

(Sāk stiprāki rušināt. Itin tāju tikko dzirdama pērkona dūkšana.)

RŪTIŅA

(Stāv piepeši, rokas turēdama virs galvas, būdiņas durvīs un no-

skatās elfu dejā. Mēness viņu apgaismo.)

Holla, elfiņ!

PIRMĀ ELFE

Klau! tur sauc.

Vai! mans uzvalks pušu rauts.

Ej, tu vecais sakārni!

RŪTIŅA

Holla!

TREŠĀ ELFE

Vai! man svārciņi!
Šurpu, turpu, bēgt un dzīt,

vainadziņš un švītra spīd.
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RŪTIŅA

(Līdzi iestādamās elfu rotaļā.)

Ņemat mani pulciņā,
loku-žūžu rotaļā!
Sudrabelfiņ, paskati,
kādi mani svārciņi.

Diegus spoža sidraba

vecmāte man ieauda.

Brūno elfiņ! vēro tu

manu brūno augumu,

un tu, zelta elfiņ! lūk,
it kā zelts man mati jūk;
svied kā es — tie vaļā rlst —

sarkanzlžu dūmi klīst.

Ja tie man pār vaigu grūst,
it kā zelts un liesma plūst.

VISAS

Dējat viju pulciņā,
loku-žūžu rotaļā!

RŪTIŅA

Pulkstens dzelmē nogāzās.
Sakāt, kur viņš gremdējās?

VISAS

Dējat viju pulciņā,
loku-žūžu rotaļā!

Liegi, viegli lidojam,

puķu ziedus neskaram.

MEZAINIS

(Pieskrien klāt āža lēcieniem. Pērkona dūkšana tiek aizvien diktāka.
Pa to starpu, kamēr viņš runā, dzirdams stiprs pērkona rībiens un

lietus līšana.)

Puķu ziedu maigumu

purvā, zemē samīdu;
dumbris šļakst un zāle šņirkst,

tā, lūk, elbiņ! lai tur mirkst!

Buku, buku, heisa! ho!
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Bullis auzās šņākuļo,
viņam pretī raibaļa
izstiepj kaklu maudama,

un uz zirga muguras

mušu pāri brūtojas,
odi kāzu dejā skrien

zirga astei apkārt vien.

Vecais zirgu gans, vai dzi!

labprāt redzi kalponi?
Holla! Husa! Heijuhho!
Ne vairs slēpu pažūžo,
ne zem ledus segas čukst:

karsti, dikti dzīve pukst!
Kaķe ņaud un runcītis.

Vanags, zīle, zvirbulis,

zaķis, briedis, pīlītes,
gulbis, griezes, irbītes,

dzērves, stārķi, cīruļi,
kukaiņi un tauriņi,
vardes, krupji, utiņas
iedzīvojas — izmīlas.

(Viņš apkampj vienu no elfēm un aizskrien ar viņu meža biezumā.

Pārējās elfes izklīst uz visām malām. Rūtiņa paliek viena pate un,

domās nogrimuse, stāv uz meža pļavas. Negaiss ar vētru, pērkona
dūkšanu un lietus gāzi aizvelkas.)

NIKELMANIS

(Paceļas pār akas malu.)

Brekekekeks!

Brekekekeks!

Kļaus' tu!

Ko tu tur stāvi?

RŪTIŅA

Mīļais ūdens vīrs!

es esmu bēdīga, tik bēdīga.

NIKELMANIS

(Jocīgi viltīgi smaidot.)

Brekekekeks! ar kuru aci, teic?
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RŪTIŅA

(Atkal uzjautrināta.)

Ar kreiso. Vai tu manim netici?

NIKELMANIS

Kā ta! kā ta!

RŪTIŅA

(Ar pirkstu aizskārdama savu kreiso aci.)

Se, paskat, kas tas ir?

NIKELMANIS

Par ko tu runā?

RŪTIŅA

Kas man acī ir.

NIKELMANIS

Kas ir tev acī? Parādi jel šurp.

RŪTIŅA

Karsts pilieniņš man acī iekritis.

NIKELMANIS

Vai re! no debesīm! Nāc, lai es redzu!

RŪTIŅA

(Uz pirksta viņam rādīdama asaras pilienu.)

It sīciņš, karsts un mirdzošs pilieniņš,
Se, palūko!

NIKELMANIS

Ka tev! ... Kur tas ir skaists!

Ja atvēli, es ņemu to tūlīt

tev sārtā gliemežvākā ieguldīt.
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RŪTIŅA

Es nolieku uz akas; še tev viņš!
Bet kas tas ir?

NIKELMANIS

Skaists dimantgabaliņš!
Sis akmens, ja tik viņā palūko,
it visas sāpes, priekus izstaro.

Tā saucas asara.

RŪTIŅA

Tā — asara!

Un tiešām tā ir manis raudāta.

Kas asaras, to tagad zināšu.

Jel stāsti ko!

NIKELMANIS

Nāc, mīļo bērniņu!

RŪTIŅA

Ak nē! lai paliek! Kam tas vajadzīgs?
Tavs akas grods ir slapjš un nelādzīgs,
ej sazin, kas tur — ķirmji, zirnekļi . ..

Un tu un visi jūs man riebīgi.

NIKELMANIS

Brekekekeks! tas man ir tiešām žēl.

RŪTIŅA

Tāds pilieniņš, lūk, nopilēja vēl.

NIKELMANIS

Jā, lietus laiks! — Tors* tāļi rūsina!

Kā bērnu acu mirkši zibina

iz viņa bārdas, zilgans gaismas stars

šķeļ tvaiku padebešus. Kraukļu bars

* Pērkona un auglības dievs ģermāņu mitoloģijā.
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caur zibšņu vizmu, palsiem mākoņiem
trauc, vājos veldamies, ar aumaļiem
tam pakaj! Slapjie spārni smagi sver.

Klau, bērns, kā zemes māte slāpstot dzer!

Kā koki, zāle, tārpi, mušiņas
sveic vizmu, kas visjauna iedegas!
Kvoraks! (Zibens spēriens.) A, lejā! brangi, meistari!

Viņš uzkur sevim svētku uguni:
kvēl vesers. Tūkstoš jūdzēm gaisma plūst.
Jau šķobās velve. Zvanu tornis lūst,

kāpj dūmi ...

RŪTIŅA

E! ka tu jel apklustu!

NIKELMANIS

Brekekekeks! tu zvirbulēns! tu nieks!

Vai re!? to glauda, viņš vēl ienaidnieks.

Vai tā tev vajga? Viss tev darīts kjūst,
un beigās vēl kā algu pliķi gūst.
Vai nava tā? Ko lai tev stāstu gan? —

Nu pukojas.

RŪTIŅA

Nekā. Liec mieru man!

NIKELMANIS

Nekā?

RŪTIŅA

Nē.

NIKELMANIS

(Zēli lūgdamies.)

Runā, saki ko nebūt!

RŪTIŅA

Es gribu projām, no jums projām kļūt.

(Viņa lūkojas noņēmusēs tālumā, acis pilnas asaru.)
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NIKELMANIS

(Sāpīgi, bažīgi brīdinādams.)

Ko es tev darīju? Kurp gribi iet?

Vai tev pie cilvēkiem gan labāk šķiet?
Kļaus' mani! Cilvēks ira radījums,
kas nejauši ir ieviesies pie mums:

viņš ir un arī nav no pasaules.
Pus' pieder — nez kur, pus' pie šejienes.
Pus' mūsu brālis, iz mums izdzimis,

pus' svešs un naidīgs mums un pazudis.
Vai! katram, kas iz brīvas kalnājas
šai nolādētai tautai biedrojas,
kas vāja saknēs, aplam maldos krīt

un saknes pate cenšas izpostīt,
un tādi, serdē sirgstot, aug un dīgst
kā tupenis, kas pagrabtumsā nīkst.

Ar ilgām sniedzas turp, kur gaisma svīst,

un sauli, savu māti, nepazīst.
Drīz ziedoņvēsma slimus zarus lauž,

kas zaļus stiebrus veldzina un glauž.
Met mieru! viņu rindās nespiedies!
Tu dzirnavakmeni sev apkaries.
Tie tevi tumšā miglas naktī tīs.

Tu smējies šeit, tur asaras tev līs.

Pie veciem rakstiem būs tev važās dvest,
tiem līdzi saules mātes lāstus nest!

RŪTIŅA

Tu gudris dēvēts tiec no vecmātes.

Tad lūko savas strauju upītes,
lai tās cik sīkas, lai cik maziņas,
pie cilvēkiem tās grib, tām jādodas.

NIKELMANIS

Brekekekeks! Tev nē! — Jel uzklausi,
ko teic, kas vecs ir gadu tūkstoti:

ļauj savus ceļus iet šiem kalpiņiem,
dzīt dzirnas, veļu velēt cilvēkiem

un dārzos saknes, kāpostus tiem liet,
rīt nez ko, — brr — caur kauliem šalkas iet!
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(Karsti, sirsnīgi lūgdams.)

Bet, Rūtiņ, tu mana princese!
tu būsi karaļa biedrene.

Es zaļzaļa kristāla vaiņagu
tev zeltspožā pilī uzlikšu:

tur klons ir no zilskaidra akmeņa kalts.

No sarkaniem korāļiem soli un galds ...

RŪTIŅA

Un, ja kronis tev safīros spīguļo,

ej, izrotā savas meitas ar to.

Mani zeltainie mati — tie lielāks man prieks
tie manim ir kronis un smagums nav lieks.

Un, ja soli un galds tev no korāļiem,
ko līdz dzīve pie zivīm un zalteņiem?

pie kvorakšiem, kvarakšiem niedolī,
un akā, un smakā, un tīrelī!

(Viņa iet projām.)

NIKELMANIS

Kurp gribi iet?

RŪTIŅA

(Viegli, sveši.)

Kas tevim daļas?

NIKELMANIS

Daudz,
brekekekeks.

RŪTIŅA

Kur manim patīkas.

NIKELMANIS

Kur tevim patīkas?

RŪTIŅA

Gan šur, gan tur.
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Gan šur, gan tur?

RŪTIŅA

(Rokas augsti celdama.)

Un tur — pie cilvēkiem!

(Viņa steidzas un pazūd mežā.)

NIKELMANIS

(Vislielākās izbailēs.)

Kvoraks!

(Vaidēdams.)

Kvoraks!

(Klusāki.)

Kvoraks!

(Galvu kratot.)

Brekekekekeks!

(Pirmā cēliena beigas.)



OTRAIS CĒLIENS

Zvanu lējēja Indriķa nams. Vecvāciskā garšā ierīkotas dzīvojamās
telpas. Pusi no pakaļējās sienas aizņem dziļa niša, kurā atrodas at-

klāts pavards līdz ar lielu skursteni pār to. Pāri pār izdzisušām

oglēm ugunskurā karājas vara katlis. Otrā sienas pusē, kura stāv

vairāk uz priekšu, ir ietaisīts logs, kuram ir mazas apaļas rūtis, t. s.

Butcenšeiben. Zem šī loga ir nostatīta gulta. Sienās gar katru malu

ir pa durvīm; pa kreisai rokai — uz darbnīcu, pa labai rokai — uz

priekšiņu. Pa labai rokai — priekšgalā galds ar krēsliem. Uz galda
krūze, pilna ar pienu, biķeri un maizes klaips. Gleznojami no Ādama

Krafta un Pētera Fišera, un citiem pušķo telpas, visvairāk acīs krīt

iz nokrāsota koka griezts pie krusta sists Pestītāja tēls.
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Indriķa divi dēli, piecus un deviņus gadus veci, sēd, svētdienas

drēbēs ietērpti, pie galda; katram priekšā piena biķerīts. Meistariene

Magda, arī svētku drēbēs ģērbusēs, ienāk pa labai rokai istabā,
atnesdama pušķi debess atslēdziņu. Ir vēl agrs rīts. Gaišums pie-
ņemas.

MAGDA

Lūk, bērni! Kas man ir! — tūliņ aiz dārza

es atradu; viss maurs no viņām raibs.

Tā mēs uz tēva goda dienu varam,
kā nākas, izpušķoties svinīgi.

PIRMAIS PUISĒNS

Man . ..

OTRAIS PUISĒNS

Man dod pušķīti!

MAGDA

Ikkatram piecas,
no kurām viena jau, kā zināsat,
spēj atslēgt debesis. — Nu dzerat pienu
un edat maizīti, tad sāksim iet.

Tāļš cejš līdz baznīciņai — tāļš un stāvs.

KAIMIŅIETE
(Pie loga pienākuse.)

Vai jūs jau augšā, kaimiņiet?

MAGDA

Kā tad!

Es visu nakti acis neaizvēru,
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bet tā kā biju modra ne aiz rūpēm,
tad jūtos spirgta kā pēc dziļa miega.
Man liekas, laiks būs šodien itin jauks.

KAIMIŅIETE

Man arī šķiet.

MAGDA

Vai nāksat līdz ar mums?

Jā, nākat gan. Būs laba iešana

mums līdzi, pēc šiem sīkiem solīšiem,

un mēs par ātru gan jums neiesim;

kaut, kaimiņiete, sakot taisnību,

es labāk laistos, nekā kājām ietu;
tā prieks un nemiers mani dzītin dzen.

KAIMIŅIETE

Vai šonakt jūsu vīrs nav pārnācis?

MAGDA

Kas to nu dos?! — Es esmu pilnā mierā,

ja zvans tik tornī droši karājas,
kad draudze šodien kopā pulcēsies.
Maz laika atlika: bij jāsteidzas,
kas tur ies taupīties? — Ja brītiņš dusas

priekš mana Indriķa ir atlicis

un ja viņš, meža zālē noguldamies,
kaut drusku savas acis spējis aizvērt,
es varu mīļam Dievam pateikties.
Gan lielas pūles — alga lielāka.

Jūs nezināt nemaz, cik svēti, skaidri

un brīnum dzidri skan šis jaunais zvans!

Tik uzklausāt, kad šodien pirmo reiz

tas pacels balsi! — It kā lūgšana,
kā debess mēles, laime, prieks un miers!

KAIMIŅIETE

Jā gan, jā gan. Bet man tik brīnums nāk:

jūs zināt, meistarien, no manām durvīm

var baznīciņu kalnos saredzēt.
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Un bija teikts: balts karogs pacelšoties,
tiklīdz kā tornī būšot iekārts zvans.

No balta karoga nekas nav manāms.

MAGDA

Tik ciešāk veraties, gan redzēsat.

KAIMIŅIETE

Nē, tiešām nav.

MAGDA

Lai jums ar taisnība,
nu kas par to? — Bet, ja jūs zinātu

kā es, cik pūliņu pie šāda darba,
cik daudz tāds meistars cīstas*, raizējas

pie viņa dienu, nakti, jūs gan tagad
tā nebrīnētos, kad uz sekundi

viss nav vēl gatavs, kā bij nosacīts.

Varbūt jau tagad karogs plivinās.

KAIMIŅIETE

Es neticu. Pa ciemu baumas iet,

ka augšā laikam lāga neesot.

I Jaunas parādības notikušas.

Lūk, Augstkalns pliku sievu redzējis
uz kuija jājam cauri labībai.

Viņš cēlis akmeni, ko spokam sviest,

tūlīt tam roka bijum noņemta.
Teic, ļaunie gari, kuri kalnos mīt,
aiz jaunā zvana esot sašutuši.

Man brīnums, ka jūs to vēl nezināt.

Pats priekšnieks devies turp ar pulka ļaudīm
Kā domā

...

MAGDA

Ko? Pats priekšnieks devies turp?
Dievs esi žēlīgs!

* Cenšas.
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KAIMIŅIETE

Vēl nekas nav teikts.

Nav drošu ziņu. Ko nu bažīties?

Es lūdzu neuztraukties tā pa velti.

No kādas nelaimes vēl runas nav.

Tik zvana, rati, saka, lūzuši,

un zvanam nez kas tāds tur noticis.

Bet kas, to nesaka.

MAGDA

Vai tas ir viss?

Zvans bijis, nebijis! — Kad meistars sveiks,
i pušķīti no krūts es nenoņemšu.
Bet tā kā droši nav nekas vēl zināms,
tad, lūdzu, bērnus pieņemat .. .

(Viņa abus bērnus aši izceļ pa logu laukā.)

Vai jā?

KAIMIŅIETE

Jā, protams, protams, es tos pieņemšu!

MAGDA

Tad ņemat vien tos, lūdzu, savās mājās;
es gribu steigties, cik vien spēdama,
lai redzētu, lai līdzētu, ja var.

Man vajga

(Viņa steidzas laukā.)

tur būt, kur mans meistaris.

(Kaimiņiete atiet nost no loga. Tiek dzirdama ļaužu kņada, tad

atskan skaļš, griezīgs kliedziens: tā ir Magdas balss.)

(lenāk mācītājs, aši; viņš nopūšas un slauka sev acis. Viņš lūko-

jas visapkārt, it kā ko meklētu, tad viņš steidzīgi atklāj gultas segu

vaļā. Viņš skrien atpakaļ un satiek durvīs nestāvas, uz kurām guļ
Indriķis; skolotājs un bārddzinis nes nestāvas. Zem

nelaimīgā kritušā ir paklāti zaļi zari. Nestāvām seko Magda, kura no

bēdām pilnīgi sagrauzta un sakrituse, it kā sastinguse, gandrīz bez

samaņas un prāta. Viens vīrietis un viena sieviete viņu ved

zem rokas. Aiz viņas piebrūk istaba pilna ļaužu. Indriķis tiek iegul-
dīts gultā.)
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MĀCĪTĀJS

(Pret Magdu pagriezies.)

Jel attopaties, Magda! Dievs ir žēlīgs.
Mēs viņu pacēlām kā mirušu,

bet cejā nāca viņš pie samaņas,

un ārsts, kas viņu aplūkoja, teic,

ka varot cerēt.

MAGDA

(Dziļi elpu atgūdama.)

Cerēt! Dievs un Kungs!
Viens mirklis vien. Cik laimīga es biju!
Kas ir ar mani? Kas še notiekas?

Kur bērni?

MĀCĪTĀJS

Cerat, meisterien, uz Dievu.

Un ciešat, paciešaties lēnā garā!
Kad uzbrūk bēdas visulielākās,

jūs zināt, Dieva palīgs ir vistuvāk.

Bet reiz Viņš savā prātā nolēmis

šeit laicīgi vairs nedot atspirgties,
viens mierinājums droši paliek jums,
ka jūsu vīrs iet debess līgsmībā.

MAGDA

Ko, mācītāja kungs, jūs runājat
no mierinājuma? Vai tas man vajdzīgs?
Viņš vesels tiks. Tam jātiek!

MĀCĪTĀJS

Cerēsim.

Ja netiks, tomēr notiks Dieva prāts.
Lai būtu šā vai tā, viņš uzvarēs.

Kā Dieva kalps — viņš savu zvanu lējis,
kā Dieva kalps — viņš kalnos uzkāpis,
kur tumšas varas nevaldāmas mājo
un plaisas, domji* spītē Debess Tēvam.

* Aizas.
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Kā Dieva kalps — viņš ari kritis ir:

pret ļauniem elles gariem cīnoties,

kas, zvana priecas vēsti baidīdamies

un vienojušies elles brālībā,
to postā iegrūda. — Dievs sodīs viņus!

BĀRDDZINIS

Še apkārtnē mīt kāda labdare,
kas dziedina ar lūgšanām kā citkārt

tā Kunga mācekļi.

MĀCĪTĀJS

Eit' viņu meklēt

un, ja to atrodat, tad vedat šurp.

MAGDA

Kas ir ar viņu? Ko jūs veraties?

Vai iesat! Nelietīgā ziņkārība!
Prom! neaizskarat viņu saviem skatiem!

Šurp segas! sedzat to! Tie viņu nokauj,
ar skatiem apgāna. Nu: ejat reiz!

Pie māžiem* skrienat skatīties, ja gribat.
kas viņam noticis? Vai esat mēmi?

SKOLOTĀJS

Jā, grūti izprast, kā tas noticis.

Vai viņš pēc zvana ķēra, kad tas krita?

Bet tas ir droši: ja jūs lūkotos

aur lejā, kur viņš gāzās, ceļos krītot

jūs Dievam pateiktos. Jo, ka tas vīrs

vēl dzīvs, tas — brīnums, saku, tīrais brīnums.

INDRIĶIS

(Vājā balsī lūgdamies.)

Dod drusku ūdens!

* Rēgiem.
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MAGDA

(Zibens ātrumā uztrūkdamās.)

Vai jūs iesat prom?!

MĀCĪTĀJS

Nu cita, mīļie ļaudis, še der miers!

(Ļaudis pamazām aiziet.)

Ja, mīļā meisterien, jums vajga manis,

jūs zināt mani atrast.

BĀRDDZINIS

Mani ar.

SKOLOTĀJS

Es labāk palieku.

MAGDA

Nē, nē, neviens!

INDRIĶIS

Dod drusku ūdens!

(Mācītājs, skolotājs un bārddzinis aiziet lēnām projām, plecus raus-

tīdami un galvas grozīdami, kad ir klusu savā starpā pārsprieduši,
ko darīt.)

MAGDA

(Ar ūdeni piesteigdamās pie Indriķa.)

Vai tu nomodā?

INDRIĶIS

Man slāpst. Dod ūdens. Vai tu nedzirdi?

MAGDA

(It neviļus izteikdama.)

Jel pacieties!
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INDRIĶIS

Ak, Magda, paciesties —

drīz vien es mācīšos. Tik īsu brīdi

tev būs vēl jāpaciešas.

(Viņš dzer.)

Paldies, Magda.

MAGDA

Ak, Indriķ, nerunā jel tā. Man bail,
kad tu tā runā.

INDRIĶIS

(Drudžaini un nepacietīgi.)

Tev nav jābīstas,
tev jādzīvo, bez manis jādzīvo.

MAGDA

Es nevaru
...

es negribu bez tevis!

INDRIĶIS

Ko gausties bērnišķi? beidz mani mocīt!

nav tevis cienīgi, tu esi māte;
šo vārdu iegaumē un savaldies.

MAGDA

Ak, neesi jel tagad ļauns un ciets.

INDRIĶIS

(Itin kā nomocīts.)

Tev ļauns un ciets, kas patiesība ir.

Lūk, bērnu gultiņā tavs piederums.
Tur tava laime, rūpes, dzīvība,
tur palagos dus visa tava manta,

un, ja tā nebūtu, tas būtu lāsts.

MAGDA

(Metas pār viņu pāri.)

Dievs piedod man! — es tevi mīlu vairāk

par bērniem, sevi pašu un par visu.
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INDRIĶIS

Ak vai par jums, jūs, sīkie bērniņi!
Un trejkārt manim vai, kas nosodīts

no mutes pien' un maizi atraut jums!
bet man uz mēles tas par ģifti top:
tā labi. — Paliec sveika. — Šā vai tā.

Lai pasargā jūs tas, kam nevar izbēgt.
Jau dažam bija nāves tumšā ēna

jo patīkama gaisma: tā ar man.

(Mīksti.)

Sniedz roku! Daudz tev Jauna darīju
ar vārdiem, darbiem; tavu mīlestību

es daudzreiz sāpināju; tagad piedod!
Pret savu gribu es to darīju.
Kas dzina, nezinu, bet dzina kas

tev sāpes darīt un sev pašam arī.

Ak, piedod, Magda!

MAGDA

Tevim piedot? Ko?

Ja mani mīli, nerunā tā, Indriķ,
man citād' jāraud; labāk mani bar.

Tu zini, kas tu esi man.

INDRIĶIS

(Atsaka nomocītā balsī.)

Ak, nē!

MAGDA

Tu modināji manī cilvēku.

Bez jaudas, nabags, nospiests bij mans mūžs

it kā zem apmākušās lietus debess;
tu rāvi, nesi mani līgsmībā;
un tavu mīlu jutu tad visvairāk,
kad tu ar cietu roku manu pieri
no tumsas pretī gaismai atgriezi.
Un nu lai tevim piedodu? Šo visu,

par ko tev dzīvi esmu parādā.
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INDRIĶIS

Cik savādi ir sajaukts dvēsļu audums.

MAGDA

(Viņa matus glāstīdama, mīksti.)

Ja šo vai to tev laba darīju,
tev mājās, darbā brīdi īsināju
un tavām acīm gluži neriebu . ..
Ak, Indriķ, apdomā: man, kas tik labprāt
es nezin ko tev visu dāvātu,
man cita nebija ko pretī dot.

INDRIĶIS

(Runā nemierīgi, uzbudināti.)

Es mirstu: tam tā būt. — Dievs labi domā,

jo ja es dzīvotu
...

ak, pieliecies;
mums abiem labāki, ka tagad mirstu.

Tu domā, tādēļ ka tu ziedēji
priekš manis, es šo ziedu raisītājs.
Tu maldies. Tas ir lielais brīnumdaris,
kas rītu taisni pavasara mežā

no simtutūkstots milioniem ziedu

ar savām aukstām ziemas vētrām pērs.
Mums abiem labāk ira, ka es mirstu.

Es biju vecs un gruvis, nelāgs veids.

Es neskumstu par to, ka zvanu lējējs,
kas mani tādu radījis, nu atmet;

un, ka viņš manam vājam darbam līdz

tik spēji mani gāza bezgalī,
man bij pa prātam. — Jā, man darbs bij vājš
tas zvans, kas bezdibenī iegāzās,
tas, Magda, nebij liets priekš augstumiem,
lai modinātu kalnu atskaņu.

MAGDA

Man tavi vārdi gluži mīklaini.

Tik augsti slavēts darbs, bez kādas vainas,
bez pūtēm metālā, tik skaidras skaņas!
«Kā debess kori atskan meistra zvans,»

tā visi vienā mutē sacīja,
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kad ara, divu koku starpa iekārts,
viņš svētsvinīgi balsi pacēla ...

INDRIĶIS

(Drudžaini un steidzīgi.)

Jā, lejā skan, bet neskan kalnājos!

MAGDA

Nav tiesa. Kaut tu būtu dzirdējis,
kā aizgrābts ķestrim teica mācītājs:
«Cik brīnišķi tas skanēs kalnājos!» ...

INDRIĶIS

Tas lejā skan, bet neskan kalnājos:
tik es to zinu. Mācītājs to nezin.

Es miršu, un es gribu tā, mans bērns!

Jo lūk: ja es, tā sacīt, vesels tiktu,

no asinslaiža kaut kā izlāpīts,

priekš slimnīcas vai nabagmājas gatavs,
tas būtu dzīves karsto dzērienu —

viņš laikiem bija rūgts un laikiem salds,
bet stipris vienumēr, kad viņu dzēru, —

tas būtu pārvērst to par sāju dziru,
kas auksta, skāņa, novadējusēs.
Lai dzer to tāds, kam viņa patīkas,
man riebj šāds virums jau no tālienes;
ciet klusu. Klausies! Ja tu atvestu

man ārstu, kam tu tici, ka tas spētu
uz veco prieku manim spēku dot,
uz veco darbu atkal stiprināt,
i tad vēl, Magda, esmu pazudis.

MAGDA

Teic, Kristus dēj, kā nāca tas pār tevi?!

Tāds vīrs kā tu, no Dieva apžēlots,
kā bērtin apbērts debess dāvanām,
no visiem mīlēts, augsti cildināts,
tu meistars savā mākslā! — Simtiem zvanu

kas liedināti līgsmā darbībā,
no simtiem torņiem tavu slavu dzied,
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lej tavas dvēsles dziJo daiļumu
it kā iz kausiem pāri norām, druvām.

Ar vakarblāzmas purpurasinīm,
ar rīta zeltu esi kopā lējies.
Tu bagātais, kas iespēj dot tik daudz!
tu Dieva balss! — kas dāvātāja laimi,
tik dāvātāja laimi baudījis,
kur nabagi, mēs, žēlastības maizi;
tu nepateicīgs pats pret savu darbu?

Ka, Indriķi! tu mani dzīvē dzen,
kas tevim riebj? — ko viņa man lai der?
kas viņa man var būt, ja tu to pats
ka nevērtīgu grasi projām met?

INDRIĶIS

Ak, mīļā! — Nu tu pate skanēji
tik skaidri kā neviens no maniem zvaniem,

cik daudz to darināju. — Paldies tev!

Bet tevim vajga mani saprast, Magda!
Es saku tev, mans darbs nav izdevies.

Ar grūtu sirdi kāpu nopakaļ,
kad tie ar «no» un «nū» un lādēdami

pret kalnu zvanu stiepa. Nu viņš gāzās.

Viņš simtiem asu dziļi nogāzās
un guļ nu ezerā. Tur dzelmē guļ
viss mana spēka, mākslas panākums.
Viss mūžs, kā es to dzīvoju, nav devis

man labāka, nav iespējis man dot:

tad metu to, lai krīt kā vājais darbs,
Nu ezerā tas guļ, kaut gan es pats
vēl baudu dzīves tukšās atliekas.

Es neskumstu un tomēr atkal skumstu

par zudušo, bet nešaubāmi paliek:
tik zvans, kā mūžs, — neviens man neatgriežas.
Un kur es savās ilgās pieķēros,
lai senās skaņas atkal dzirdētu —

vai man! mans mūžs, kas tā no manis aptverts
tā nodzīvots: pilns skumju, žēluma,
pilns maldu, tumsas, žults un etiķa.
Bet tā to neaptveru! kalpot lejam
vairs mani nevilina, viņu mierā

kā citkārt asins trausmas nenorimst.
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Viss manī kalnup laužas, kopš tur biju,

pār miglas jūrām staigāt dzidrumā

un kalnu spēkā darbus galā vest!

Un tādēļ, ka to nespēju, es vārģis,

un tādēļ, ka es, augšup mocoties,

tik atkal kristu, — tad man labāk mirt.

Lai dzīvotu, man jaunam būtu jātop.
Iz kādiem kalnu — brīnum' — teiku ziediem ...

iz otriem ziediem jaunus augļus nest.

Man sirdī būtu jājūt vesels spēks
un rokās smadzenes, un dzīslās dzelzs,

un jaunu, nedzirdētu meisterdarbu

traks varoņprieks!

MAGDA

Ak, Indriķ, Indriķi!
Kaut es to spētu rast, pēc kā tu slāpsti:
to aku, kuras valgs dod jaunību, —

es noskrietu turp kājas asinīs,

ja es pat nāvi tanī akā rastu,
kad tev tik jaunību tā spētu nest!

INDRIĶIS

(Nomocīts, sakrizdams, it kā drudzī runādams.)

Tu mīļā, mīļākā! — Nē, negribu.
Lai paliek dzēriens. — Akā asins, asins.

Es negribu, — ak, ej! — un — ļauj man — mirt.

(Viņš paģībst.)

mācītājs

(Atkal atnākdams atpakaļ.)

Kā klājas, meisterien?

MAGDA

Ak, briesmīgi!
Viņš dziļi pašā sirdī saslimis.

To sagrauž tā kāds neizprotams vārgs!
Es nezinu, ko baidīties, ko cerēt.

(Viņa steidzīgi apņem ap pleciem lakatu.)

Jūs runājāt par kādu labdari.
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MĀCĪTĀJS

Pareizi, meisterien, es tādēļ nāku.

Tā dzīvo
... jūdze būs no šejienes —

to sauc ... pag, kā to sauc? — Aiz robežas,
iekš eglienes, man šķiet ... jā, — tur tā dzīvo

un saucas
...

MAGDA

Vitiķene?

MĀCĪTĀJS

Vai jums prāts?
Tā Jaunā vecene. Tā velna bāba,
tai vajga mirt. Jau ļaudis gatavi
šim sātanam ar varu virsū brukt.

Tie iet ar lāpām, nūjām, akmeņiem,
lai viņu izskaustu. Jo viņu vien

pie visas nelaimes teic vainīgu.

Nē, īsto labdari sauc Findeklē,
tā dievbijīga gana atraitne.

Vīrs vecu recepti tai atstājis,
kam brīnumdara spēks, kā manim šeit

daudz ļaudis apgalvo. — Vai gribat turp?

MAGDA

Jā, cienīgs tēvs.

MĀCĪTĀJS

Vai tūdaļ gribat iet?

(lenāk Rūtiņa, kā kalpone ģērbusēs, ar ogu kurvīti rokā.)

MAGDA

Ko gribi tu, kas esi tu, mans bērns?

MĀCĪTĀJS

A, tā jau Anna ir, no Miķeļsētas.
Bet viņa mēma, velti neprasāt.
Tā nes jums ogas. — Itin godīgs bērns.
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MAGDA

Nāc šurp, mans bērns! — ko taču gribēju?
Lūk, tur guļ slimnieks. Kad viņš atmostas,
tad apkop to. Vai saproti, ko teicu?

Kā, Findeklē? Tā laikam viņai vārds?

Bet ceļš par tāļu; bail tik ilgi palikt.
Uz acumirkli. Varbūt nāburdze

tik laipna būs. Es tūdaļ atnāku,
un kā jau teicu

...
Dievs, cik man ir grūti!

(Aiziet.)

MĀCĪTĀJS

Se pastāv' brītiņu. Vēl labāk būs,
ka sēsties. Esi mudra*, palīdzi,
cik ilgi vien še tevis vajaga.
Tu dari labu, Dievs tev atmaksās.

Tu izauguse, mīļā meitiņa,
kopš tevi redzēju. Tik esi krietna

un paliec tikumīga jaunava;
Dievs tevim devis lielu skaistumu.

Nē, tiešām, meitiņ — ja tā tevi redz,
tu esi tā un neesi. Tev izskats

kā teiku princesei — tik piepeši!
Lai nu kāds saka! — Vēsini tam pieri.
Vai saproti? Viņš kvēlo.

(Uz Indriķi.)

Dievs tev palīdz!

(Mācītājs aiziet.)

RŪTIŅA

(Līdz šim kaunīga un pazemīga, tagad pilnīgi pārvērtuses, steidzīgi
un darbīgi.)

Dzirkstele, kas pelnos gaist,
lai no dzīvas dvašas kaist!

Celies, vējiņ, sārts un silts,

es kā tu no pagāncilts.
Dīci, dīci, sīci!

* Žigla, naska, veikla.
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(Uguns uz pavarda ir uzliesmojis.)

Katlis šurpu, turpu slīkst,
vara vāks jo smagi līkst.

Vipsti, vira, putojies!

Šņāc un šļāc, un izdodies!

Dīci, dīci, sīci!

(Pa to starpu viņa pacēluse vara katla vāku un aplūkojuse, kas viņā
iekšā.)

Svaigu maija zālīšu

dzirai sauju pieberu;
lai tā stipra, salda kļūst!
kas to dzer, lai spēku gūst!

Dīci, dīci, sīci!

Nu kāļus lobu; ūdens jāatnes,
trauks tukšs. — Bet pirms ir jāattaisa logs.
Cik diena jauka! Rītu celsies vējš;
tur melns, garš mākonis kā milzu zivs

pār kalniem guļ; tas rītu pārplīsīs
un, traki gari krācot, lejup brāzīs

pār eglienu un plaismu cilvēkos.

Klau: kuku! arī šeit sauc dzeguze,
un bezdelīgas šaujas, laižas gaisā,
caur kuru cauri spiežas dienas spožums.

(Indriķis ir atvēris acis un noņēmies lūkojas uz Rūtiņu.)

Nu kāļus lobu, ūdens atnesu.

Nu esmu kalpone, nu darba daudz —

nu paliec, mīļā liesma, degoša!

INDRIĶIS

(Pārņemts neizsakāmas brīnēšanās.)

Kas ... teic, kas esi tu?

RŪTIŅA

(Aši, ņipri, neapjukdama.)

Es? Rūtiņa.

INDRIĶIS

Kā? Rūtiņa? — tas vārds man nedzirdēts.

Bet tevi esmu reiz kur redzējis.
Kur tas jel bija?
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RŪTIŅA

Augšā, kalnājā.

INDRIĶIS

Pareizi. Jā. Kur drudzī gulēju.
Tur tevi sapņoju —un tagad ... atkal.

Cik sapņi brīnišķi! — Ko? — Sis mans nams;

tur liesma deg uz mana pavarda;
es guļu savā gultā slims uz nāvi;
tur logs, un ārā bezdelīgas skrien;
un dārzā visas lakstīgalas rotā;
no jasmīniem un ievām smarša plūst:
to visu jūtu, smalki saredzu

še, segas audumā, kas mani sedz,
ikkatru diedziņu ... pat mezgliņu —

un tomēr sapņoju.

RŪTIŅA

Tu sapņo? Kādēļ?

INDRIĶIS

(Priekā sajūsminājies.)

Nu tā, es sapņoju.

RŪTIŅA

Vai droši zini?

INDRIĶIS

Jā. Nē. — Ko runāju? — Tik nemosties!

Vai droši zinot to? tu prasi man.

Lai ir, kā ir, vai sapnis, vai ar dzīve,

bet ir. — Es jūtu, redzu — tu, tu dzīvo!

Vai iekš-, vai ārpus manis ... mīļais gars!
Vai mana paša dvēsles radījums —

ne mazāk tevi mīlu! — tikai paliec!

RŪTIŅA

Cik ilgi gribi.
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INDRIĶIS

Tomēr tas ir sapnis.

RŪTIŅA

Lūk, šur: es savu kāju paceļu.
Tu redzi: sarkans papēdis? Vai jā?
Un še ir rieksts; es viņu paņemu

starp īksti un starp rādītāju — tā.

Nu kāju virsū! — Kraukš! — un rieksts ir pušu
Vai tas nu sapnis ir?

INDRIĶIS

Lai Dievs to zin.

RŪTIŅA

Lūk vēl! — Es nu pie tevis atnāku,

uz gultas nosēžos — te esmu jau —

un graužu omulīgi savu riekstu ...
Vai tiek tev vietas?

INDRIĶIS

Jā. Bet saki man,

kur esi cēlusēs, kas tevi sūta?

Ko meklē še pie manis, kas es vārgs
un sagrauzts savas gaitas beigas skaitu

pēc acumirkļiem?

RŪTIŅA

Tu man paticies.
Kur esmu cēlusēs, es nezinu,

nedz ar, kurp eju. Meža vecmāte

no sūnām, mētrām mani pacēluse
un mani zīdījuse briežu māte.

Es mežā, purvā, kalnos mājoju.
Es vētrā, kad tā brāž un šņāc, un kauc,
un ņaud, un sprauslo tā kā meža kaķis,
caur gaisiem labprāt griežos virpojot.
Tad smejos, gavilēju, tā ka skan,
un nāras, mežainis un ūdens vīrs
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aiz smiekliem grib vai plīst. Es ļauna esmu

un plēšu, kožu, kad es sašūtu;

kas mani kaitina, lai piesargās.
Ja mani gluži mierā laiž, nav labāk —

es laba vai ar ļauna — kā man tīk —

drīz šā, drīz tā, no kuras puses vējš.
Bet tu man tīci. Tev es neplēšu.
Ja gribi, tad es palieku šepat,
bet labāk nāc man līdzi kalnājā.
Tu redzēsi, kā es tev kalpošu.
Es rādīšu tev dārgus akmeņus,
kur viņi dziļi slēptās plaismās guļ,
tur topass, dimants, smaragds, ametists —

un, ko vien liksi man, es darīšu.

Kaut esmu laiska, spīva, nerātne,

pavisam neklauša un nez kas vēl —

es tev no acīm visu noskatīšos,
un, kopš tu vēlies — es jau saku jā.
Un meža vecmāte ...

INDRIĶIS

Tu, mīļais bērns,
teic man, kas ir tā meža vecmāte?

RŪTIŅA

Ko? meža vecmāte?

INDRIĶIS

Jā.

RŪTIŅA

Tā tev sveša?

INDRIĶIS

Es esmu — cilvēks, tādēļ neredzīgs.

RŪTIŅA

Drīz redzēsi! — Man dots, kam acis skūpstu
tam tās priekš debess tālēm atdarās.
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INDRIĶIS

Tad skūpsti man.

RŪTIŅA

Vai būsi klusu?

INDRIĶIS

Baudi!

RŪTIŅA

(Skūpsta viņu uz acīm.)

Jūs, acis, atdarāties!

INDRIĶIS

Saldais bērns,
vēl nāves stundā manim atsūtīts —

no Dieva Tēva rokas ziedu zars,

iz tāļa pavasara manim lauzts —

tu, brīvais dziets! — ak, kaut es būtu tas,
kas agri, pirmā dienā, izgāja;

ar gavilēm pie krūts es tevi spiestu.
Es biju aklis, nu es gaismas pilns
un jausmās tveru tavu pasauli.
Un vairāk, vairāk, kā es tevi dzeros,

es jūtu, mīklu būte, ko es redzu.

RŪTIŅA

Tad skaties manī, cik tev patīkas.

INDRIĶIS

Kāds greznums! tavi skaistie zelta mati!

Ar tevi kopā, sapnis maigākais,

man Karonlaiva* top par karaļkuģi,
kas purpurburām, peldot svinīgi,
trauc pretī rīta saulei austrumos.

Vai jūti lejas vēju? maigo pūsmu?
kā tā no jūras ziliem līgu viļņiem

* Laiva, ar kuru, kā vesti sengrieķu mitoloģija, laivinieks Harons

veda mirušo dvēseles pāri apakšzemes upēm.
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dzen baltus putu vāļus, šļāc pār mums

ar dimantsvaigumu? — vai jūti to?

Un mēs ... mēs zeltā, zīdā gūlušies
ar līgsmu paļāvību mērojam
to tāli, kas mūs šķir: — no kā, tu zini —

tu zaļo laimes salu pazīsti,
kur bērzu smagās vījas nokarājas,
lai zilos mirgu viļņos mazgātos.
Tu dzirdi visus ziedoņdziedātājus,
kas gavilēm mūs gaida ...

RŪTIŅA

Jā, es dzirdu!

INDRIĶIS

(Atkal atkrizdams nespēkā.)

Nu tad es gatavs. Kad es atmostos,

uz mani sacīs kāds: nāc līdzi man!

Tad gaisma dziest. Se iekšā dzestris top.

Mirst regonis*, tāpat kā aklais virs.

Bet nu es tevi redzējis un
...

RŪTIŅA

(Dažādas ceremonijas izdarīdama.)

Miedzi, meister, atdusies!

Būsi mans, kad modīsies.

Vēlējama domu vara

Dziedinošu darbu dara.

(Viņa rīkojas ap ugunskuru, turklāt runādama.)

Apburta manta pie gaismas grib nākt,
dzelmei vairs nebūs tās spožumu mākt.

Zvērošiem suņiem velti riet,

smilkstot iz ceļa tie spēcīgam iet.

Priekā mēs gatavi pakalpot,
valda mūs tas, kas mums brīvību dod!

(Burvības zīmes taisīdama, pret Indriķi.)

Viens, divi trīs: no jauna tu dzīvs,
un iekš jauna esi brīvs!

*

Pareģis, pravietis.
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Kas noticis ar mani? Kādu miegu
es izgulējis? Kāda rīta saule

spīd logā, roku manim zeltojot?
Ak rīta gaiss! — Ja, debess, tāds tavs prāts,

ja spēks, kas manī briest un darbojas,
šīs jaunās kvēlu dziņas manās krūtīs ■—
ja tas ir mājiens, tavas gribas zīme,

nu tad, ja man jebkad vēl celties lemts,
es gribētu vēl soļus dzīvē vērst,
vēl reizi censties, vēlēties

un strādāt, strādāt.

(lenāk Magda.)

INDRIĶIS

Magda, vai tu še?

MAGDA

Viņš nomodā?

INDRIĶIS

Jā, Magda, vai tu še?

MAGDA

(It kā nojauzdama, priecīgi.)

Kā jūties?

INDRIĶIS

(Savu jūtu pārņemts.)

Labi. Ak, es dzīvošu!

Es jūtu, ka es dzīvošu. Es jūtu.

MAGDA

(It kā nevarēdama savaldīties.)

Viņš dzīvs! viņš dzīvs! Ak mījais! Indriķ! Indriķ!

(Rūtiņa stāv nomaļus starojošām acīm.)

(Otrā cēliena beigas.)



TREŠAIS CĒLIENS

Veca, atstāta būda priekš glāžu* izgatavošanas kalnājā netālu no

sniega bedrēm. Pa labai rokai, iz dabiskas klints, kura še noder

mūrētas sienas vietā, tek ūdens pa māla trūbu dabiskā akmens silē.

Pa kreisai rokai vai pakaļējā sienā, ja viņa paliek brīvā, — smēdes

ugunskurs ar lielu skursteni un plēšām. Pa kreisai rokai, pakaļējā
sienā var redzēt caur atvērto, šķūņa vārtiem līdzīgo ieeju kalnu aug-
stumu ainavu: kalnu galus, tīreļus, zemākus egļu mežus, gluži
tuvu — stāvu nokāri uz bezdibeni. Būdas jumtā atrodas dūmu novil-

cējs. — Pa labai rokai — klinšu plaisa ar smailu nojūmu.

*
No das Glas

— stikla. (Vācu vai.)
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Mežainis, kurš ir redzams jau ārpus būdas, ir atnesis nūju no

priežu saknes un uzmetis to uz kaudzi, kura ārā sakrauta; nu viņš
kautrēdamies un baidīdamies ienāk iekšā un lūkojas visapkārt.

Nikel manis paceļas līdz krūtīm iz ūdens siles.

NIKELMANIS

Nāc, nāc tik iekšā, brekekekeks!

MEZAINIS

Vai tu?

NIKELMANIS

Jā. Parauj sātans kvēpus, dīīmāju.

MEZAINIS

Vai projām?

NIKELMANIS

Kas?

MEZAINIS

Nu, šis un meitene.

NIKELMANIS

Man liekas jā — tie citād' būtu še.

MEZAINIS

Es deģi satiku
...
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NIKELMANIS

A!

MEZAINIS

Staigājot ar cirvi.

NIKELMANIS

Teica ko?

MEZAINIS

Tu kvākājot.

NIKELMANIS

Nu, lai tas ļurba tura ausis ciet!

MEZAINIS

Viņš teica: kvārkšana tev žēli iet!

NIKELMANIS

Es noraušu tam galvu!

MEŽAINIS

Brangi, tā!

NIKELMANIS

Tiem abiem —

MEZAINIS

Dzimta — tā, nolādētā!

Nāk mūsu kalnos, urbj un klintis šķeļ,
rok zeltu, kausē, dārgakmeņus ceļ;
viņš Rībekolu, ūdensvīru, sien

un liek pie savas ķerras, paskat' vien!

Viņš ņem visskaistāko no elbītēm,

un mums ir jānoskatās iztālēm.

Tā zog man puķes, dzīdru kristālu

un zeltu, dārgakmeņus, dzintaru.
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Tam viņa dienu nakti pakalpo,
to skūpsta, mums tik pretī atsprauslo.

Viņš visu pārspēj. Vecie koki krīt.

Rīb zeme. Gravas atskan katru brīd'

no viņa vesera, kas nodārd laktā.

Tā smēdes uguns stari iespiežas
man alas vistumšākajā kaktā.

Velns sazin, ko viņš tur tā rīkojas?!

NIKELMANIS

Brekekekeks, kaut tev būt' izdevies —

viņš sen jau pūtu, dzelmē iegāzies,

pie zvanazvēra zvanu meistaris.

Ja zvans priekš kauliņiem ir biķeris,
ar viņa kauliem spēlēt tiktos man.

MEZAINIS

Lai gailis, kaltons! — to tev ticu gan.

NIKELMANIS

Bet nu viņš strādā še un spēkā zeļ,
man katris āmurcirtiens sirdi šķeļ.

(Raudulīgi.)

Viņš taisa viņai sprādzes, gredzenus
un glāsta plecus, krūtis, vaidziņus.

MEZAINIS

Mans āža vārds! — tu esi negudris!
Kad šim tas skuķis drusku ieticis,
tāds vecis iesāk vaimanāt un gaust.
Kad tā nu negrib ūdensvīru glaust!
Un, ja tā negrib, apdomā jel pats:
luk, jūra dziļa, zemes virsus plats;
ej labāk kādu nāru sagandi,
ka pašā izdzīvojies vareni;
tu beidzot itin mierīgs skatīsies,
kaut viņi tev priekš acīm apkampsies.

NIKELMANIS

Tam jāmirst
...
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MEZAINIS

Tā priekš viņa vien tik jūt.

NIKELMANIS

Tam rīkli aizžņaugšu ...

MEZAINIS

Ne tev to gūt!
Viss velti. — Vecā māte sargā to:

tā tavas dusmas maz ko ievēro.

Sim pārītim tā varen žēlīga.
Tik pacietībā vien vēl cerība.

NIKELMANIS

Nolādēts vārds!

MEZAINIS

Laiks savu ceļu ies —

un cilvēks — cilvēks. Ilgi nevilksies.

RŪTIŅA

(Vēl neredzama, atnāk dziedot.)

Sēd kukainītis kokā,

Zum, zum!

Tam melnbalts, strīpains svārciņš

Zum, zum!

(Rūtiņa parādās.)

Edz! kas par ciemiņiem! lab' vakaru!

Vai zeltu mazgāji man, Nikelman?

Vai, mīļais āža kāja, atnesi

man sakņu sarus? — Lūk, es apkrāvusēs
ar svešām brīnumlietām pārim pāri,

es tiešām čakli visu rīkojos!
Se dimants, raug, še kalnu kristāli

un še man maciņš, zelta smalknēm pilns,
še medus šūnas ... Šodien karsta diena.

NIKELMANIS

Pēc karstām dienām nāk jo karstas naktis.
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RŪTIŅA

Varbūt. Salts ūdens ir tavs elements,
tad niries iekšā, lai tur dzesētos.

(Mežainis smejas, kā bez prāta.)
(Nikelmanis, ne vārda neiebilzdams, ieslīgst ūdenī un pazūd.)

RŪTIŅA

Viņš mierā neliekas, līdz aizdod dusmas.

MEZAINIS

(Vēl aizvien smiedamies.)

Vai velns!

RŪTIŅA

Man prievīts drusku sagriezies un kāju grauž.

MEZAINIS

Ja gribi, atraisīšu.

RŪTIŅA

Nu, tu tik īstais! Mežam, dzirdi, ej!
Tu smaku ienes līdz un pulku mušu,
kā mākons viņas tevim apkārt mudž.

MEZAINIS

Man tās ir mīļākas par tauriņiem,
kas dej ap tevi putekļainiem spārniem,
drīz lūpās tev, drīz matos vīdamies,
un nakti tevim līp ap krūtīm, gūžām.

RŪTIŅA

(Smejas.)

Lūk, lūk! nu lai jel.

MEZAINIS

Vai tu zini ko?

Dod man šo riteni. — Kur tas gan cēlies?
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RŪTIŅA

Tu pats to labāk zini, blēdis tāds!

MEZAINIS

Ja nebūtu es lauzis zvana ratus,
vai ērglis tevim tiklā sēdētu?

Tad pateicies un dod man riteni.

Ar nodarvotām virvēm aptītu
un aizdegtu, es viņu lejā dzīšu

no klintīm, kur tās visu stāvākas.
Nu tas būs joks!

RŪTIŅA

Un ciemos ugunsgrēks.

MEZAINIS

Jā, sarkans ziedu uguns, sarkans vējš!

RŪTIŅA

Nē, nebūs. Taisies, ka tiec projām, mežam!

MEZAINIS

Vai tas tik steidzami? Vai tiešām jāiet?
Nu, saki jel, ko dara meistaris?

RŪTIŅA

Viņš darbu steidz.'

MEZAINIS

Tas būs kas sevišķis!
Darbs dienā, naktī skūpstās, smej;
mēs zinām gan, kā zvanus lej!

Top leja kalns, kalns lejā grimst,
un pēkšņi lielais brīnums dzimst:

tāds daiļš, tāds nedaiļš mistru spoks,
virs zemes gods, bet citur joks.
Nāc manim līdzi, elbiņa!
Man vara nava mazāka —
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vai vairāk goda iegūt spēsi —

tu pārcilvēku nedzemdēsi.

RŪTIŅA

Tu zvērs! es aklumu tev uzburšu,

ja pelsi izredzēto meistaru,
kas jūs no lāsta jūga pestīt trauc,
kad caurām naktīm viņa vesers klaudz!

Kaut jūs to nezināt, bet lāstu nes

tik jūs, kā mēs un viss uz pasaules.
Lai tu, kas būdams, še tavs spēks ir nieks —

Šai valstī meistra gars ir valdinieks!

MEZAINIS

Kas man?! — teic savam vīram labdienas,
es tikšu reiz iekš viņa valstības.

(Smiedamies aiziet.)

RŪTIŅA

(Pēc neilga laika.)

Nez, kas man noticis? — Tik smagi, grūti.
Uz tuvo sniega lauku gribu iet:

tur vēsa ala. Ūdens, zaļš un auksts

ka ledus, mani atveldzēs. — Uz čūsku

es uzminu. Tā kalnos gozējās
uz zaļa akmens un man tiecās kost.

Ak, cik man grūti! — Soļi! — Klau! — Kas nāk?

MĀCĪTĀJS

(Ģērbies pēc kalnu kāpēju parauga, no piekušanas gandrīz bez dvašas

aizelsies, parādās pie durvīm.)

Še, meistar Sķūm! man pakaļ! šurpu augšā!
Tas nebij viegli, bet nu stāvu šeit.

Turklāt es Dieva dēļ to uzņēmos.
Un simtkārt būs mans pūliņš atalgots,
ja man kā labam ganam izdodas
Šo noklīdušo jēru atkal izglābt.
Tik droši tāļāk!
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(Viņš ienāk pa durvīm iekša.)

Vai še ira kāds!

(Rūtiņu pamanīdams.)

Vai re! tu šeit! — Nu, to jau domāju!

RŪTIŅA

(Bāla, viņas runa skan Jauni.)

Ko jūs še gribat?

MĀCĪTĀJS

To tu dzirdēsi.

Dievs ir mans liecinieks! — un drīzi vien —

lai pirms tik mazu drusku atpūšos,
lai manim sviedri drusku apsusē.
Vispirmāk saki, bērns! vai esi viena?

RŪTIŅA

Tev nav ko manim prasīt!

MĀCĪTĀJS

Paskaties!

Nu, tiešām, tas ir brangi! —
tādā kārtā

tu īsto ģīmi tūdaj izrādi,

jo labāk — tas man pūles aiztaupa.
Tu! ...

RŪTIŅA

Sargies, cilvēciņ!

MĀCĪTĀJS

Ko tu nu vari?!

Man droša, skaidra sirds; es nebīstos.

Kas manos vecos kaulos deva dūšu,

šurp augšā doties jūsu perēklī,
tas stāv man klāt, es jūtu. — Velna bērns,
tev velti nākt pret mani spītībā
un velti tērēt pavešanas mākslas!

Tu viņu savos kalnos atvīli...
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RŪTIŅA

Ko?

MĀCĪTĀJS

Meistri Indriķi! Ko citu gan?
Ar burvju mākslām, elles dzērieniem,
līdz viņš tev tika paklausīgs kā sunīts.

Tāds vīrs kā viņš — tāds paraugs, namatēvs,

visnotaļ dievbijīgs — ak Dievs un Kungs! —

Te uzklīst nez kāds sieviets un to ņem,

un tīšus ietin savā priekšautā,
sev līdzi vezdama, kurp vien tik grib,
par lielu kaunu visiem kristītiem!

RŪTIŅA

Lai laupītāja es, vai tev ko ņēmu?!

MĀCĪTĀJS

Man neņēmi nekā? — Tu nekauņa!
Ne man, ne sievai vien, ne viņa bērniem —

tu viņu ņēmi visai cilvēcei!

RŪTIŅA

(Piepeši pārvērtušās, gavilēdama.)

A, pacel acis! — skaties, kas tur nāk?

Vai dzirdi? viņa brīvo soļu gaita
skan svinīgi! — Tev paļas neapklust?!
Vai tās aiz gavilēm vēl negrib zust?

Vai nejūti, kā Balderacis mirdz?

Vai tevim nedēj locekļi un sirds?

I zāle līgsmo, ko viņš saminis.

Tu, nabags, gavilē! Nāk karalis.

Juhheia! meistar, esi sveicināts!

(Viņa steidzas skriešus Indriķim pretī un metas viņa roku ap-
skāvienos.)

INDRIĶIS

(Daiļnieciskā darbdienas uzvalkā, veseri rokā turēdams, parādās dur-

vīs. Ar Rūtiņu roku rokās viņš nāk tuvāk un pazīst mācītāju.)

A! sveiki! daudzreiz sveiki!
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MĀCĪTĀJS

Dievs ar jums!
Sirds mīļais meistar! — Lai nu saka kāds?!

tāds zaļoksnis! no spēka briestin briest,

tik slaiks un stipris it kā jauna vīksna!

Cik sen, ka gulēja uz gultas slims:

bāls, gurdens, vārgs un gluži nobeidzies,

gandrīz bez cerības. — Paties, man šķiet,
ka pēkšņi tā Visaugstā mīlestība

ar dvašas pūsmu žēlojuse jūs,
ka jūs, iz gultas stāvu izlecot,

kā Dāvids sākāt kokles sist un diet,

un gavilēt, un slavēt savu Kungu.

INDRIĶIS

Tā ir, kā sacījāt.

MĀCĪTĀJS

Jūs esat brīnums!

INDRIĶIS

Tā arī tiesa. Visos savos prātos
es jūtu brīnumu. — Ej, mīlulīt!

lai viesis mūsu vīna parauga.

MĀCĪTĀJS

Es pateicos, ne tagad, šodien ne.

INDRIĶIS

Ej, atnes; varu apgalvot — vīns labs.

Bet kā jūs gribat. Lūdzu piesēstat.
Kopš nokratīju sava vārga slogu,
mums pirmā, līgsmā atkalsatikšanās
šai vakarstundā bija nolemta.
Es necerēju jūs kā pirmo sveikt
še mana darba cīņu novadā.

Nu divkāršs prieks, kad nomanu, ka jūs
īsts darbinieks, ar spēku, mīlestību.
Jūs gribat stiprām rokām raut — es redzu —
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tos niknos valgus, kuros amats žņaudz,
bēgt ļaužu kalpību, lai Dievu rastu!

MĀCĪTĀJS

Nu, slavēts Dievs! jūs esat vēl tas pats.
Tie ļaudis melo, kas tur lejā kliedz:

jūs esot cits, ne tas, kas agrāk bijāt.

INDRIĶIS

Es esmu vēl tas pats, bet ari cits.

Priekš gaismas un priekš Dieva — logus vaļā!

MĀCĪTĀJS

Labs vārds.

INDRIĶIS

Vislabākais, ko pazīstu.

MĀCĪTĀJS

Ir labāki, bet arī tas ir labs.

INDRIĶIS

Ja gribat — sniedzat roku: es jums zvēru

pie gaiļa, gulbja un pie zirga galvas!
Es jūs no sirds par draugu uzņemšu,
un jums uz savas dvēsles ziedoni

es vārtus vēršu.

MĀCĪTĀJS

Verat droši vien

kā daždien jau! Jūs mani pazīstat.

INDRIĶIS

Jā, pazīstu. Un, ja es nepazītu
un ja zem drauga maskas sēdētu

še viltus, manu dāvātāju prātu
ar kari izlaupīt — zelts paliek zelts!

pat sikofanta mēslu dvēselē
tas bojā neiet.
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MĀCĪTĀJS

Meistar, sakāt man:

kas tas jums bij par tādu zvērastu?

INDRIĶIS

Pie gaija, gulbja?

mācītājs

Un pie zirga galvas?

INDRIĶIS

Es nezinu, tā prātā ienāca.

Man šķiet, ka gailis jūsu baznlctornī,
kas pašā augšā saulē žibot stāv, —

pie kaimiņa, — uz jumta, — zirga galva >—

un gulbis zilos debess dzidrumos —

vai šis, vai tas tās domas iedeva;
tas galā viena alga. — Še nāk vīns.

Nu, vārda pilnā ziņā, veselību

es gribu uzdzert — sev un tev, un jums!

MĀCĪTĀJS

Paldies! es varu tik to pašu teikt,
ka izdziedētam vēlu veselību!

INDRIĶIS

(Pa istabu apkārt staigādams.)

Es — jaunots, izdziedēts! Viscaur to jūtu:
še krūtīs, kuras priekā cilājas
uz spējiem, līgsmiem elpas vilcieniem;
turklāt es manu, it kā maija spēks
man dziji pašā sirdī iespiestos.
Šai rokā jūtu to, kas it kā dzelzs,
šais pirkstos, kas kā nagi vanagam
drīz gaisā izplešas, drīz savelkas

aiz nemiera un radītāja dziņas.
Vai redzat manā dārzā svētumu?

MĀCĪTĀJS

Ko?
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INDRIĶIS

Otro brīnumu. Tur. Lūkojat!

mācītājs

Es neredzu nekā.

INDRIĶIS

Tur, viņu koku,
kurš līdzīgs ziedu vakarmākonim,

jo Freirs ir uz viņa nolaidies.

Dziļš, kaislīgs šalkums lejup ritin rit,

kad jūs pie viņa stāvat; neskaitāmi

dūc zomēdamies medus lasītāji

ap ziedu smaršas pilno greznumu.
Es jūtu, ka es līdzīgs viņam kokam,
kā viņa koka zaros nolaidās

Dievs Freirs arī manā dvēselē,

un viņa pēkšņi ziedos uzliesmoja.

Kur kārās bites, lai lās šurpu nāk.

MĀCĪTĀJS

Tik tāļāk, tāļāk? — labprāt uzklausos.

Jūs un tas koks, jūs varat lielīties.

Vai augļus nesīsat, stāv Dieva rokā!

INDRIĶIS

Jā, mīļais draugs! — kas nestāv viņa rokā?

Viņš asīm dziļi mani nogāza,
viņš mani pacēla, ka ziedos stāvu;

no viņa — ziedi, augļi, viss, it viss!

Bet lūdzat, lai tas svētī vasaru!

Kas manī aug, ir vērts, ka zeļ un zied,
ir vērts, ka ienāk. Tiešām, saku jums!
Šis darbs par visiem maniem darbiem pārāks
ta zvanu spēle, dārga metāla,
kas skanot pate iekustas iz sevis.

Ja roku pielieku kā gliemežvāku
pie auss un klausos, dzirdu, ka tā skan,

ja acis slēdzu, skaidrais tēlojums
man veidu veidos gaiši briest un briest.
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Lūk — nu to saņēmu kā dāvanu,
ko moku mokās esmu meklējis,
kad jūs man teicāt, ka es «meistars», laimīgs.
Es «meistars» nebiju, nedz arī laimīgs!
Nu esmu reizē — laimīgs un ar meistars!

mācītājs

Man patīk, ka jūs dēvē «meistari»,
tik brīnos, ka jūs paši darāt to.

Bet kurā baznīcā nāks jūsu darbs?

INDRIĶIS

Nevienā.

MĀCĪTĀJS

Kas tad jums to uzdeva?

INDRIĶIS

Kas viņai eglei augšā vēlējis
pie paša bezdibeņa stalti augt!
Bez jokiem — baznīciņa, ko jūs cēlāt,

pussakrituse un pussadeguse;
nu likšu kalnos jaunu pamatu —

priekš jauna tempļa jaunu pamatu!

MĀCĪTĀJS

Ak, meistar, meistar! — bet — ko tiesā iet?

Vispirms, man šķiet, mēs pārprotam viens otru

Jo, ko es domāju, it īsi teikts,

kad jūsu darbs tik pārliecīgi cēls...

INDRIĶIS

Jā, cēls viņš ira.

MĀCĪTĀJS

Sāda zvanu spēle . ..

INDRIĶIS

Lai arī tā!
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MĀCĪTĀJS

Jūs to, man šķiet, tā saucat.

INDRIĶIS

Tā saucu to, kam pašam jāsaucas,

kas grib un vienīgi ar saukties var.

MĀCĪTĀJS

Bet sakāt, kas to darbu samaksā?

INDRIĶIS

Kas darbu samaksā? Ak, mācītāj!
Vai gribat laimi laimot? algu algot?
Kad es tā saucu, saucat to ir jūs
par zvanu spēli! Bet tad darbs ir tāds,
kāds vēl neviena doma zvanu tornī

nav pieredzēts, — ar tādu skaņas varu

kā pavasara pērkons pirmspēkā,

kas, kaisli grandot, dūcina pār druvām;
un tā ar balksnes* balsi nodārdot,
lai tā liek apklust visiem baznīczvaniem,
un jundī, pāriedama gavilēs,
par gaismas jaundzimšanu pasaulē!
Ak, māte saule!! Tavi, mani bērni,

ar tavu krūšu pienu zīdīti —

un tā ar šis, iz zemes pītes radies

caur brodīgsiltu** lietus mūžu strāvu —

tie turpmāk savas gavijgaviles
lai sviež pret tavu skaidro debess ceļu!
Un beidzot, līdzi melni plašai zemei,

kas zaļa, mīksta tagad iztinas,

i mani iededzi tu ziedu priekam.
Tev ziedoju es visu, kas es esmu! —

Ak, gaismas diena, kurā pirmo reiz

iz mana puķu tempļa marmortelpām
_

sauks: mosties! pērkons, — kad iz mākoņa
kas cauru ziemu smagi pār mums svērās,
līs lejā gāzma pērļu, dimantu,

*

Trompetes, bazūnes.
** Brodīgs — briedīgs.
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pēc kuriem milioni roku ķers,

kas, tūdaļ akmens — burvju — spēka degot,
vāks mantu lejup savās būdiņās;
tur viņi satvers zīda karogus,
kas viņus gaida — ak, cik ilgi jau?! —

un, saules pilgrimi, tie svētkos ies.

Šie svētki! mācītāj! — jūs zināt rakstos

par pazudušo dēlu: māte saule —

tos saviem pazudušiem bērniem dod.

Tiem pāri plandās zīda karogi —

tā bariem trauc tie manā svētnīcā.

Un nu sāk skanēt brīnumzvanu spēle
ar saldi kaislām, viļinošām skaņām,
ka sāpju priekā elso katra krūts —

dzied dziesmu, zudušu un aizmirstu,

iz tēvu mājām, bērnu paiju dziesmu,
iz teiku akas dzelmes izsmeltu,

no katra pazītu, bet nedzirdētu.

Un kā tā ceļas, maigi, baigi smeldzot,
kā lakstīgalas vaid, kā dūjas smejas,
kad katra krūtīs ledus kūst un lūst,

un naids un niknums, dusmas, sāpes, mokas

kūst karstās, karstās, karstās asarās.

Un tā mēs visi dodamies pie krusta

un asarās vēl sākam gavilēt,
kur beidzot, brīvināts caur saules spēku,
sāk mosties nomirušais Pestītājs

un, smaidot, starojot, pilns jaunības
kā jauneklis, tas maijā zemē kāpj.

(Indriķis ir runājis, aizvien vairāk sajūsminādamies un pēdīgi ekstā-

tiski — nu viņš sakustināts staigā apkārt pa istabu. Rūtiņa, drebē-

dama no aizgrābtības skurbuma un mīlestības, acis — pilnas asaru,

sliedzas pie viņa un noslīgst viņa priekšā ceļos, viņa rokas skūpstī-
dama. Mācītājs ir sekojis Indriķa runai, aizvien jo vairāk izrādīdams,

ka viņu pārņēmušas izbailes un šaušalas. Pret Indriķa runas beigām
viņš saņemas, aizturēdams savas jūtas. Pēc brīža viņš iesāk runāt,

piespiezdamies izrādīt, ka ir mierīgs, bet šī mierība ātri vien izgaist
runājot.)

MĀCĪTĀJS

Nu, mīļais meistar, es jūs dzirdēju,
un viss uz mata tiešām saskan tā,

kā godājami draudzes locekļi

man rūpju pilnu sirdi vēstīja,
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pat arī nostāsts par šo zvanu spēli.
Tas manim vairāk žēl, kā sacīt spēju.
Bet augstos vārdus tagad atstāsim:

kā stāvu šeit, es esmu atnācis,

ne kārodams pēc jūsu brīnumiem,

nē, — lai jums palīdzētu nelaimē.

INDRIĶIS

Man nelaimē? Vai esmu nelaimē?

mācītājs

Vīrs! — atmostaties reiz! — jūs sapņojat.
visbriesmīgāko sapni! — ak, iz viņa
var tik uz mūža mokām atmosties.

Ja Dieva vārds jūs nespēj modināt,

jūs, meistar, esat pazuduši mūžam!

INDRIĶIS

Es nedomāju vis.

MĀCĪTĀJS

Kā rakstos stāv?

«Ko Dievs grib samaitāt, Viņš dara aklu.»

INDRIĶIS

Ja Dievs tā lēmis, jums to neatturēt.

Bet, ja es tagad sevi aklu sauktu, —

šobrīd, kur himnu skaidra gara pilns

es, guldināts uz rīta mākoņa,
ar brīvām acīm dzeru debess tāles —

es būtu vērts, ka Dieva dusmas mani

ar mūža tumsu sistu.

mācītājs

Meisteri!
Kur jūs nu lidojat, tas man par augstu.
Es esmu zemes dzimis, vienkāršs vīrs.

Man svešas tādas pārdabiskas lietas.

Bet to es zinu, ko jūs nezināt:

kas taisnis, netaisnis, kas labs un ļauns.
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INDRIĶIS

I Ādams Ēdenē to nezināja.

mācītājs

Tās tikai tumšas, liekas izrunas.

Ar tām jūs neaizsegsat noziegumus.
Man žēl, labprāt es būtu klusējis:
jums sieva ir, ir bērni...

INDRIĶIS

Un kas tājāk?

MĀCĪTĀJS

Jūs bēgat baznīcu un kalnos ejat,
un mēnešiem jūs mājās nenākat,

kur sieva gaida jūs un bērniņi
dzer vienmēr savas mātes asaras.

INDRIĶIS

(Ilgāku laiku cieš klusu, tad runā sakustināts.)

Kaut es tās žāvēt spētu, mācītāj,
ak, kā to vēlētos! ... bet neiespēju.
Es grūtās stundās īsti sajūtu:
tās tagad remdināt man nava lemts.

Viss mīla būdams, mīlā atjaunots,
es nedrīstu iz savas pārpilnības
tai tukšo kausu pildīt ... jo mans vīns

viņš taps tai etiķis un žults, un ģifts.
Vai tas, kam ērgļa nagi pirkstu vietā,

lai slima bērna velgos vaigus glauž?
Lai Dievs še palīdz!

mācītājs

Tas jau ārprāts ir,

tas — negants ārprāts! Jā, to saku es.

Se, meistar, stāvu, gluži satriekts vēl

no jūsu šaušalīgi cietās sirds.

Se ļaunajam ir metiens izdevies

kā Dieva ķēmam ... jā, man jāsaka —

tik velnišķi, kā reti kad tam lobies.
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Sis darbs — Dievs Kungs! par kuru grābstāties
vai nejūtat — tā tāda negantība,
kā Jaunākas nav pagāns izperējis!
Es drīzāk visas niknas mocības,

ar kurām Ēģipti Dievs sodījis,
uz Kristus draudzi zemē nosauktu,
nekā man redzēt pabeigtu šo templi

priekš Belcebula, Bāla, Moloka!

Ak, atgriežaties, paliekat jel kristīgs!
Vēl nav par vēlu. Izdzenāt to meitu!

Prom ar šo netikli, šo raganu,

šo lietuvēnu, nolādēto garu!
Ar rāvienu viss spoku mudžeklis

kā dūmi šķīdīs, un jūs būsat glābts.

INDRIĶIS

Kad drudzī gulēju, uz nāvi slims,
tā mani piecēla un dziedināja.

MĀCĪTĀJS

Daudz labāk mirt, ne šitā veseļoties!

INDRIĶIS

Par to jūs varat domāt, kā jums tīk.

Bet es — es jauno dzīvi pieņēmu!
Es dzīvoju un viņai pateikšos,
līdz nāve mani aizsauks.

MĀCĪTĀJS

Nu — ir beigts.
Līdz kaklam ļaunumā jūs grimuši,
un jūsu elle debešķīgā rotā

jūs tura cieti. — Tāļāk neiešu,
bet zināt — sārtus kur priekš raganām
un atkritējiem šodien vēl kā senāk ...
Vox populi, vox dci*! — Jūsu darbi,
kas slēpti, pagāniski, gaismā nāk

un saceļ šaušalas, un rada naidu.

Var notikt drīzi vien, ka sašutums

* Tautas balss — dieva balss. (Lat. vai.)
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nav ilgāk valdāms un ka laužu bars,
kurš svētās jūtās no jums apvainots,
sāk pretī celties — jūsu namu postīt
un trakot nežēlīgi!

INDRIĶIS

(Pēc kāda brīža klusu ciešanas, mierīgā garā.)

Klausāties:

jūs mani nebaidāt! Ja slāpstošais,
kam es ar vēsu vīnu tuvojos,
iz rokas sit man kausu līdz ar vīnu,

nu tad: ja noslāpst viņš, tā viņa vaļa,
varbūt ar liktens; man tur vainas nav,

jo pats es neslāpstu, es padzēros!
Bet ja nu tas, kas pats ir pievīlies,
man uzbrūk, nevainīgam pasniedzējam,
ar aklu ienaidu, ja tumsas dumbris

pret manas dvēsles gaismu saslejas,

uz mani dubļus šļāc — es esmu es!

es zinu, ko es gribu, ko es varu.

Un kā es dažu zvanu sasitu,

tā reiz ar varu pacelt veseri,

lai zvanu, kuru lēja bara māksla

iz augstprātības, žults un visa ļauna —

varbūt tas taisni jundī muļķību,
ar meistra roku pīšļos satriektu.

mācītājs

Nu, lai tad ar! Ardievu! Es nu galā.
Nē, izskaust jūsu grēka driģenes —

to cilvēks neiespēj; lai Dievs tev žēlīgs!
Bet vienu es jums teikšu: ira vārds,
kas saucas nožēlojums ... reizi, vīrs,
i tevim — tavos sapņu mānekļos —

jo dziļi sirdi kāda bulta dzels:

nedz dzīvot varēsi, nedz arī mirt,

un sevi, savu darbu, Dievu, visu

tu nolādēsi! Tad ... tad piemin' mani!

INDRIĶIS

Ja es sev spokus tēlot gribētu,
tas izdotos man labāk nekā jums.



Ko jūs tur melšat, nenotiks nekad!

Pret jūsu bultu esmu stipri bruņots.
Tik maz tā spēj man ieskrambāt i ādu —

kā zvans, jūs zināt, — tur tas vecais zvans,

tas dzelmes kārotājs, kas nogāzās
un guļ nu ezerā, — jebkad vairs neskanēs!

MĀCĪTĀJS

Viņš skanēs atkal, meistar! Pieminat!

(Trešā cēliena beigas.)





CETURTAIS CĒLIENS

Glāžu darbnīcas iekšiene, tāpat kā trešā cēlienā. Klinšu sienā, pa
labai rokai, ir izcirsti vārti, kuri ved uz kādu alu kalnā. Darbnīcas

telpu kreisajā pusē atrodas atklāts smēdes ugunskurs līdz ar plēšām
un lielu skursteni; ugunskurā deg uguns. Netāļu no ugunskura
nolikta lakta.
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Indriķis tura cieti ar luznām gabalu kvēlošas dzelzs uz laktas.

Seši mazi ukrīši*, ģērbušies kalnracēju apģērbā, palīdz viņam
darbā.

Pirmais ukrīts ir līdzi ar Indriķi saķēris lūznas.

Otrais ukrīts vīcina lielo kalēja veseri un sit ar viņu uz kvēlošo

dzelzi.

Trešais ukrīts uzpūš ar plēšām uguni.

Ceturtais ukrīts lūkojas ar lielāko uzmanību, nepakustēdamies
uz darbu.

Piektais ukrīts stāv nogaidīdams: viņš tura rokās vāli un, kā

liekas, ir gatavs katru acumirkli ar viņu zvelt.

Sestais ukrīts sēd uz maza paaugstināta tronīša un galvā
viņam ir zibošs kronīts.

Kalti un izlieti dzelzs gabali visapkārt izkaisīti: gan arķitektoniski
piederumi, gan dažādas figūras.

INDRIĶIS

Nu sit, nu sit, līdz kamēr pagurst roka.

Tu dienas zagli, te gan vari gaust!
Ja priekšrakstītais skaits tev nebūs pilns,
tad ugunī tev bārdu svilināšu.

(Otrais ukrīts aizsviež savu veseri projām.)

INDRIĶIS

Nu, to es domāju! pag, puišel, pag!
Ja es reiz draudu, tad tas nav pa jokam.

(Mazais, kurš spārdās un kliedz, tiek no Indriķa turēts virs smēdes

uguns. Ukrīts pie plēšām strādā jo spējāki.)

PIRMAIS UKRITS

Es vairāk nespēju! Tirpst roka, meistar!

* Punduri, rūķīši.
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INDRIĶIS

Es nāku.

(Uz otru ukrīti.)

Dvērģi*, vai tev nu ir spēks?

(Otrais ukrīts piekrizdams met ar galvu cītīgi un līgsmi, saķer veseri
no jauna un kaļ ko spēdams.)

Sasodīts! — stingrībā jūs jātura.

(Viņš atkal saķer lūznas pie rociņām.)

Tad kalējs pakavu gan saliektu,
kad viņš ar tādiem puišiem kaunētos!

Tie tīko jau pie pirmā sitiena,
ka otrreiz āmurs nebūtu tiem jācej.
Ne vēl, ka viņi justu pacietību
priekš viņām tūkstoš tūkstoš darībām,
ko visu prasa ražens meistardarbs.

Nu sit! Dzelzs karsta liecas, auksta ne.

Ko tu tur dari?

PIRMAIS UKRITS

(Gluži aizņemts no darba, rauga kvēlošo dzelzi ar roku veidot.)

Es ar roku liecu.

INDRIĶIS

Tu pārdrošais! kas tevim prātā nāk?!

Vai gribi sevim rokas pelnos vērst?

Ko darīšu, ja tu man nekalposi?
tu Velanddēls! kur tava spēka trūkst,
kā man lai izdotos šo augsto būvi,
ko esmu prātā ņēmis, nobalstīt,

kā augsti vientulīgi brīvā gaisā
pret sauli pacelt viņas torņa galu?!

PIRMAIS UKRITS

Veids izdevies, un roka vesela,

tik drusku nedzīva; tas ira viss.

* Punduri, rūķi.
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INDRIĶIS

Uz ūdens sili! aši! Nikelmans

lai tevim pirkstus dzesē zaļām dūņām.

(Uz otro ukrīti.)

Nu, sliņķi, atdusies! Lai pelnīts miers

tev iet pie sirds! Pie gūtā panākuma
es sevim meistaralgu saņemšu.

(Viņš paņem tikko nokalto dzelzs gabalu, atsēstas un aplūko viņu.)

Patiesi brangi! Mīļi laipnais liktens

šīs stundas darbu man ir kronējis.
Es esmu mierā, varu būt, man šķiet,
ka veids iz neveida ir rādījies,
ka kodols raisījies iz mudžekļa ■—
un kodols mums šobrīd ir vajadzīgs:
viņš, apakšai un augšai piemērots,
var nepilnīgā visā ielikts tapt.
Ko tu tur čuksti?

(Ceturtais ukrīts ir uzkāpis uz kādu krēslu un čukst Indriķim kaut
ko ausī.)

Dod mieru, alb*!

es kājas, rokas tevim sasiešu

un muti tev ar vīkši aizbāzīšu
...

(Ukrīts aizbēg.)

Nu kas šai daļā nesader ar visu?

Kas tev gan netīk? — Runā, atbildi!

Nekad tik laimīgs nebiju kā tagad,
nekad tā nebiedrojās sirds ar roku!

Ko pel? Vai es gan meistars neesmu?

Tu, kalps, vai iedrošinies pārāks būt?

Nāc šurp! un saki skaidri, ko tu domā?

(Ceturtais ukrīts pienāk atkal un čukst Indriķim ausī. Indriķis tiek

bāls, nopūšas, paceļas no sēdekļa un noliek, dusmu pārņemts, gatavo
gabalu atkal uz laktu.)

Lai sātans tad šo darbu galā ved!

Es gribu sviklus** dēstīt, tupeņus
un ēst, un dzert, un gulēt, un tad — mirt.

* Albs — elbs, šeit tas, kas dara cilvēkam ļaunu
** Bietes.
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(Piektais ukrīts tuvojas dažus soļus laktai.)

Tu neuzdrīsties! neaiztiec man to!

kas man, ka topi ģīmī sarkanzils,

ka mati ceļas, skats draud iznīcību!

Kas tevim padodas un nenospiež
ar cietu roku tevi, slepkava,
tam atliek tikai noliekt savu galvu

un gaidīt tavas vāles cirtienu.

(Piektais ukrīts sašutumā sadauza gatavo dzelzs gabalu uz laktas

Indriķis griež zobus.)

Sit vien! Kas tur nu liels?! Nāk svētvakars.

Pie malas metat darbu! Ejta, dvērģi!
Ja rīts man atkal jaunus spēkus dod —

es ceru, ka tas dos, —
tad saukšu jūs.

Nu, ejta! Piespiests darbs man maz ko der.

Tu, tur pie plēšām, tu gan nekarsēsi

man šodien jaunu dzelzi, taisies prom!

(Ukrīši, izņemot kronīša nesēju, pazūd pa klinšu vārtiem.)

Un tu, ar kroni, kas tik vienreiz runā,
ko stāvi tu un gaidi? Ej i tu!

Tu savu vārdu neteiksi ne šodien,
ne rīt, Dievs zin, vai kādreiz teiksi to?]
Ir pabeigts! ... pabeigts, kad? —Es piekusis ...

Es tevi, vakarstunda, nemīlu,
kas tu, starp dien' un nakti iesprausta,
ne vienai, nedz ar otrai nepiederi.
Tu manim veseri iz rokas ņem
un nedod miegu man, kas vienīgi
ir dusas mērķis. Nemierīga sirds

zin, ka tai gaidīt būs, bez spēka gaidīt —

un sāpēs gaida tā uz jauno dienu.

Jau saule, tīta visā purpurā,
kāpj dziļumos ... mūs atstāj vienus šeit,
kas gaismu raduši, nu baigi trīsam —

un, nabagi, mēs naktij padodamies:
mēs rītā — karaļi, bet vakarā

tik nabagi, mūs skrandas dusā sedz.

(Indriķis nolicies uz guļas vietu un guļ vaļējām acīm sapņodams.
Pa atvērtām durvīm ieplūst balta migla iekšā. Kad migla izklīduse,

Nikelmanis tiek redzams pāri par ūdens siles malu.)
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NIKELMANIS

Kvoraks! Brekekekeks! Viņš tagad dus
še meldru namā, meistars zemes tārps —

ne dzird, ne redz! — Un spoki, lieliem kupriem,
lien, pelēki un mākuļaini, kalnos —

drīz klusi, it kā dūrēm apdraudot,
drīz rokas žņaudzot. — Viņš to nemana!

Viņš nedzird kropļu egles vaimanas,

ne albu kluso, ļauno svilpšanu,
no kuras veco priežu skujas trīs;

bet priedes pašas zariem vicina

it bailīgi, kā vista spārniem sit.

Tam pārskrien drebuļi, tas visos kaulos

jūt ziemas šaušalas, bet nemierīgi

viņš tāļāk darbojas — i miegā vēl.

Met mieru! Velts tavs cīniņš, jo tu cīnies

pret Dievu! Dievs uz cīņu tevi sauca

ar sevi un nu atmeta — tu vājš!

(Indriķis miegā valstās stenēdams.)

Par velti upuri: grēks paliek grēks!
Tu Dievu nepiespiedi tevi svētīt,

vērst grēku nopelnā un sodu algā.
Tu aptraipīts! Pilns asiņu tavs tērps!
Un mazgātāja, kas to spētu mazgāt,
nekad tev nenāks, kaut tu arī sauci.

Melnelbji plaisās, gravās pulcējas
uz trakām medībām, un drīzi vien

tev ausīs skanēs suņu riešana —

tie pazīst medījumu! Miglas milži

ceļ skaidrā gaisā drūmas mākoņpilis
ar lieliem vaļņiem un ar draudu torņiem,
kas lēni virzās šurp pret taviem kalniem,

lai māktu tevi, tavu darbu, visu!

INDRIĶIS

Nāc, Rūtiņ! Mani moca lietuvēns!

NIKELMANIS

Tā dzird, tā nāk —
bet tomēr nepalīdz!

Ja viņa Freija būtu un tu Balders,
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tev būtu saules bultu pilna maksts,
un katra bulta mērķi sniegtu,
tu tomēr kristu cīņā! — Uzklausies:

zvans dziji dziji ezerā mirkst,
kur drupas un akmeņi jaucas.
Uz augšu viņš traucas,
kur debesu spīdekji dzirkst.

Tam apkārt dej zivtiņu rotaļa ...

bet mana jaunākā zaļmate — meitiņa

ap viņu tik lokumā bailīgi iet

un reizēm sāk žēlabās asaras liet,

jo zvans īdz tik dīvainu neskaņu,
it kā mute tam pilna asiņu.

Viņš raujas un kļaujas, iz dzelmes viņš nāk ...
Vai tev! ja tā balss tevim skanēt reiz sāk!

Bim! Baum! uzklausies!

Lai Dievs tev iz sapņa dod atmosties!

Bim! Baum! uzklausies!

Dimdiens baigs un grūts —

vai pate nāve iz zvana dūc?!

Bim! Baum! uzklausies!

Lai Dievs tev iz sapņa dod atmosties!

(Nikelmanis ienirst akā.)

INDRIĶIS

Surp! Glābjat! Glābjat! Lietons māc! Šurp! Glābjat!

(Atmostas.)

Kur esmu ... esmu es?

(Viņš berzē acis un stīvi lūkojas ap sevi.)

Vai kāds ir še?

RŪTIŅA

(Top redzama uz durvju sliegšņa.)

Es! Vai tu sauci?

INDRIĶIS

Jā. Nāc! Nāc pie manis!

Liec savu roku man uz pieri — tā.

Man tavus matus, sirds
...

man tevi jājūt.
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Nac! Ta ... it tuvu! Meža svaigumu
un smaržu ienes tu. Nāc, skūpsti mani!

RŪTIŅA

Kas ir tev, mīļais?

INDRIĶIS

Nezinu ... nekas.

Es guļot salu še — dod apsegu —

bez maņas, spēka, sirdij vāji pukstot.
Tad tumšas varas manim uzmācās,
tās mani grāba, mani mocīja
un žņaudza .. . bet nu atkal viss ir labi.

Lai paliek, bērns, nu stāvu atkal cieši!

Lai viņi nāk!

RŪTIŅA

Kas?

INDRIĶIS

lenaidnieki!

RŪTIŅA

Kādi?

INDRIĶIS

Bez vārda ienaidnieki, visi līdz!

Vēl ciešāk stāvu kājās kā jelkad,
no baigiem nebīdamies, kuri miegā
kā gļēvas hijenas man tuvojās!

RŪTIŅA

Tu drebi drudzī!

INDRIĶIS

Man ir drusku auksti.

Bet kas par to. Skauj mani, spied pie sevis!
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RŪTIŅA

Tu mīļais! mīļais!

INDRIĶIS

Teic šo vienu, bērns!

Vai tici man?

RŪTIŅA

Balder! Saules varon!

Tu bālais! Tavas uzacis es skūpstu,
kas tavas skaidrās zilās acis sedz,
kā jums

....

(Starpbrīdis.)

INDRIĶIS

Vai esmu tas? Vai esmu Balders?

Liec man to ticēt! Liec to zināt, bērns!

Dod manai dvēslei cēlo reibumu,
kas viņai darbā vajdzīgs! Jo, kad rokai

ar pūlēm lūznas, vesers jācilā
un marmors jācērt, jāvada ir kalts,
kad še kas bojājas, tur neizdodas,
viss čaklums jāiztērē sīkumos,
tad bieži reibums zūd un paļāvība,
krūts bieži sažņaudzas un nogurst skats

un dvēsles skaidrais rakstaraudzis gaist —

šai visā algadziskā darba lūžņā
ir grūti glābt sev debess dāvājumu,
kas saules smaržains, valgos neturams.

Un, ja viņš bēg, bēg līdzi ticība.

Kā pievilts stāvi, jūties kārdināts

no sevis novelt ražošanas mokas,

ko ieņemšanas jautrā dievadiena

ar savām gavilēm tev apslēpa.
Bet diezgan! — Vēl tie ira taisni dūmi,
kas augšup kāpj no mana upura.

Ja tos nu debess roka nospiest grib,
lai dara to! Tad nokrīt priestra ģērbs
no maniem pleciem — es to nenometu —
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un man, kas augsti celts kā vēl neviens, —

man klusi jānokāpj no Horeba*.

— Bet nu šurp lāpas! — Rādi savas mākslas,

tu burve! Dod man sava vīna dzert!

Mēs gribam, kā jau ļaužu paradums,
ar vieglu prātu bēgli laimi tvert

un krietnāk nekārotu atpūtu
ar dzīvi pildīt, nekā nelga laiskums,

kas baram iedzimts, dienas izšķērzdams,
jelkad to spētu, un ar tiesību!

Lai atskan mūzika!

RŪTIŅA

Caur kalniem laidos,
drīz vējā griežoties kā tīmeklis,
drīz šaujoties kā kamene, drīz atkal

kā tauriņš lidojot no zieda ziedā.

Un katram augam, puķei, zālītei

gan neļķēm, vizbulēm, gan pulkstenītēm —

it visām liku zvērēt zvērestus:

tām jāzvēr bij, tev ļauna nedarīt.

Un tā: pat melnelbs, kaut ar nez cik naidīgs,
tu baltais, labais, tev — viņš veltīgi
tur ietu nāves bultu tevim griezt!

INDRIĶIS

Man nāves bultu? Kas par nāves bultu?

Es pazīstu šo spoku gan — es zinu:

pie manis nāca priestra drēbēs spoks,
tas draudot roku cēla un no bultas,
kas mani pašā sirdī būšot dzelt,
man melsa. — Kas no loka viņu šaus,
šo bultu? Kas?

RŪTIŅA

Neviens, tu mīļākais!
Tu esi sargāts — es tev saku: sargāts.
Un nu: tik acīm mirkšini, tik māj —

*
Bībele (Vecajā derībā) kalns, kura Mozus dzirdējis dieva Jahves

balsi un noslēdzis ar to derību.
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un maigas skaņas viļņos it kā dūmi,

tās tevi aptvers it kā skanošs valnis —

ne zvanu dūkšana, ne ļaužu balss,

ne Lokiviltus* viņu nesagraus.

Tik mazu drusku man ar roku met,

tur jumsies augsti plaši klinšu pils;

pulks zemes vīriņu mums apkārt dūks,
klās galdu, sienas, grīdu pušķot steigs

...
Kad apkārt tumši gari darbojas,
lai bēgam tvērties zemes dziļumos,
kur milžu saltā dvaša neskars mūs.

Lai tūkstots svecēm plašās telpas mirdz
...

INDRIĶIS

Lai paliek, bērns! Kas svētki man var būt,
līdz kamēr nesvinīgi, mēmi, drupās
mans darbs tās stundas gaida, kad viņš skaļi
pats svētku svētkus jundīs gavilēs?! —

Es gribu iet un būvi apskatīt,

pie kuras mani dzelžu važas sien!

Ņem lāpu, rādi manim uguni!
Nāc ātrāk! — Kad viņi rīkojas,
šie naidnieki bez vārda, kā es jūtu,
kad grauž tur kāds pie būves pamata,
tad strādāt klājas meistaram, ne baudīt.

Jo, ja tā sviedrus algo pabeigts darbs,

ja noslēpuma brīnums atklājies
kā vara, akmeņu un zelta tēls,

viss izveidots līdz beidzamajam vaibstam —

tad tas kā uzvarētājs mūžam stāv!

Pie nepabeigta darba saistās lāsts,

kurš, ja še vājš bij, top par izsmieklu.

Lai top par izsmieklu!

(Viņš grib iet, bet paliek pie durvīm stāvot.)

Bērns, ko tu stāvi?

Nāc, nestāv' tā! — Es tevi sāpināju.

RŪTIŅA

Nē! nē!

* Lokijs — dēmonisks tels Ziemejeiropas tautu mitoloģijā, dažreiz

gudrs un viltīgs dievu palīgs, bet lielāko tiesu dievu ienaidnieks.
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INDRIĶIS

Kas tev?

RŪTIŅA

Nekas!

INDRIĶIS

Tu nabags bērns!

Es zinu tavas skumjas! Bērna prāts
ar rokām ķer pēc raibiem tauriņiem
un nāvē smiedamies, ko karsti mīļo.
Bet es kas vairāk esmu kā tāds tauriņš!

RŪTIŅA

Un es? Vai vairāk neesmu, kā bērns?

INDRIĶIS

Jā, tiešām esi! Ja to aizmirstu —

tad aizmirstu es savas dzīves gaismu.
Nāc! — Tavu acu velgums, rasa saulē,
man izpauž sāpes, ko tev darīju.
Tā mana mute vainīga, ne es.

Man krūtis cita nepazīst kā mīlas!

Nāc — neelsā jel tā: uz jaunu gaitu
tu mani vadīji, caur tevi vien

man tukšā roka pildījās ar zeltu,
ka drīstēju ar dieviem sacensties

ap slavas vaiņagu. — Un tagad vēl

es jūtos tā bez mēra apbalvots
un atvērts tavam burvju daiļumam,
ka, ja to brīnīdamies gribu izprast,
kas neizprotams ir, — es jūtu ko,
kas līdzi radus mokām, kā ar laimei.

Nu ej! un rādi gaismu.

MEZAINIS

(Kliedz no ārienes, vēlāk ienāk.)

Holdrio!

Uz augšu! Ko jūs, velna, gorāties!
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Par pelniem jātop Bāla templim!
Uz priekšu, mācītāj! Nu, meistar Šķūm!
Še salmi būs, še piķis, žagari!
Tur skūpsta elfi meistars Indriķis
un laiski snauž, un nedomā nekā!

INDRIĶIS

Tas nelga driģeņu gan pārēdies!
Ko, nelieti, tu aklā tumsā kliedz?

Nu, piesargies!

MEZAINIS

No tevis?

INDRIĶIS

Laikam gan!
Pie bārdas tevi grābšu, āža kāja!
Es zinu, kā ar tādiem apieties!
Gan tevim rādīšu, kas meistaris;
tad tevi ķeršu, cirpšu, tu vēl tiksi

par to, kas neesi, — no tāda āža

man iznāks darba vīrs. — Vai tu vēl zviedz?

Še stāv man lakta, un tur veseris

ir diezgan ciets, lai tevi mīkstu kultu!

MEZAINIS

(Pret Indriķi atgriezis pakaļu.)

Ka t' debess kaza: še! — Ņem vien un sit!

Jau daža dievaredža ticībzobens

ir mani kutinājis, iekam lūza!

Uz šādas laktas tava dzelzs ir māls

un tā kā govju peka izšķīdīs!

INDRIĶIS

Nu, nāc, tu krupis, tu nolādēts mūdzis!

Lai būtu tu tik vecs kā Vestervalds*,
tavs spēks tik liels kā tava lielā mute —

pie ķēdes tevi likšu, ūdens nest,

* Siferkalnu daļa Vidusreinas apvidū.
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mezt istabu, velt lielus akmeņus,

un, ja tu slinkosi, tev pēriens tiks!

RŪTIŅA

Viņš, Indriķ, tevi brīdina!

MEZAINIS

Ehē!

Nu, ta būs joki! — tur es ari līdz,
kad tie kā teļu tevi sies pie sārta;

es stiepšu mucām piķi, zēveli,
lai tevim uguntiņu uzkurtu,
no kura dūmiem gaiša diena tumst!

(Aiziet.)
(Klaigāšana un aurošana kā no daudzām balsīm dziļumā.)

RŪTIŅA

Vai dzirdi, Indriķ? — Ļaudis, ļaužu balsis!

Ak, briesmu skaņas — tās pret tevi ceļas?

(Kāds akmens tiek mests iekšā un aizķer Rūtiņu.)

Nāc, vecmāt! palīdz!

INDRIĶIS

A, tas domāts tā?!

Par suņiem sapņoju, kas mani dzina,
nu dzirdu suņus, bet tie mani nedzen!

Pa prātam man ir viņu riešana!

Jo pat ne eņģelis, kas nolaistos,

ar liljām mājot man, uz izturību

ar saldiem vārdiem mani skubinot,
ne stiprāk mani spētu pārliecināt

par mana darba skaidro vērtību,
nekā šī riebu pilnā kaukšana.

Tik šurp! — Kas jūsu, es jums glabāšu.
Mans kara sauciens: sargāt jūs pret jums.

(Aiziet.)

RŪTIŅA

(Viena pate palikuse, steidzīgi rūpēdamās.)

Ak palīdz, vecmāt! Palīdz, Nikelman!
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(N ike 1 m a n i s parādās iz ūdens siles.)

Ak, mīlo Nikelman, es tevi lūdzu!

Liec ūdeņiem no klintīm lejā plūst
un šņākt, un gāzties! Dzen tos suņus prom!
Ak dari to!

NIKELMANIS

Brekekekeks! Ko darīt?

RŪTIŅA

Triec viņus ūdens straumēm bezgalī!

NIKELMANIS

To nespēju!

RŪTIŅA

Ak, dari, Nikelman!

Tu spēj!

NIKELMANIS

Nu, ja es daru — kas man tiks?

Man visai netīkams šis meisterīts:

grib valdnieks būt par cilvēkiem un Dievu!

Ja muļķa pūlis viņu nonāvē,

man tas pa prātam.

RŪTIŅA

Palīdz, kamēr laiks!

NIKELMANIS

Ko tu man dosi?

RŪTIŅA

Ko es došu?

NIKELMANIS

Jā!
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RŪTIŅA

Teic, ko tu gribi.

NIKELMANIS

Tevi! Brekekekeks!

No brūniem loceklīšiem nobrauki

sev sarkankurpes, svārkus, ņieburi,

nāc, kā tu esi, manā valstībā,
es tevi nesu tāļā tāļumā.

RŪTIŅA

A? paskat vien! Cik gudri izdomājis!
Nu, to tev saku, vien' par visām reizēm:

dzen tu tos niķus sev iz ūdens galvas!
Kaut taptu tu tik vecs — trīs reiz tik vecs

kā sila vecmāte, kaut slodzītu

tu visu laiku mani austerčaulā,
tu mani negūsi!

NIKELMANIS

Tad lai viņš krīt!

RŪTIŅA

Tu melo! Es to jūtu! — Klau! viņš sauc!

Tā vecā balss! — jūs viņu pazīstat!
Vai domā, nemanīju, ka tu drebi?

(Nikelmanis pazūd savā ūdens silē.)

(Indriķis atnāk atpakaļ. Viņš ir no cīņas uzbudināts un smejas
skaļi un gavilējošiem uzvarētāja smiekliem.)

INDRIĶIS

Kā suņi tie man uzkrita, kā suņus

ar uguns degļiem es tos aizdzinu!

Es klinšu bluķiem liku lejā lēkt:

kas neizdvesa, bēdza. — Dod man dzert!

Krūts cīņā spirgst, top cieta uzvarā.

Rit ātri karstās asins. Lēkās lec.

No cīņas negurst: cīņa desmitkārt

dod spēkus — mīlā, naidā atjauno!
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RŪTIŅA

Se, Indriķ, dzer!

INDRIĶIS

Dod, bērns! Man atkal slāpst

pēc vīna, gaismas, mīlas un pēc tevis!

(Viņš dzer.)

Tev uzdzeru, tu liegais elfu gars!
no jauna caur šo malku laulājos
ar tevi. — Tas, kas strādā viens bez tevis,
tam tumsā jāgrimst, zemes smagumu
viņš nepārvar. Ak, nesalūsti man:

tu esi manas dvēsles spārni, bērns,
ak nelūsti!

RŪTIŅA

Ja tu tik mani nelauz
...

INDRIĶIS

Dievs sargi! — Mūzika!

RŪTIŅA

Šurp! Nākat šurp,

jūs rūķu bars, ko aizas slēpj un plaismas,
lai svinam svētkus, nākat šurp pie gaismas!
Nu ņemat stabules un spēles rokā!

(Atskan mūzika.)

Pēc skaņām gribu griezties dejas lokā,
un griežoties sev virkni spīgulīšu
es viegli savos sprogu matos vīšu,

ka man, kas mirdzukroņa vaiņagota,
vairs nepatiks ne Freijas kakla rota

...

INDRIĶIS

Klus'! Manim liekas ...

RŪTIŅA

Kas?
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INDRIĶIS

Vai nedzirdēji?

RŪTIŅA

Ko dzirdēt?

INDRIĶIS

Tā
...

neko.

RŪTIŅA

Tu mīļākais,
kas tev?

INDRIĶIS

Es nezinu. Pie tavām skaņām
kads troksnis jaucas ... skaņa ...

RŪTIŅA

Kāda skaņa?

INDRIĶIS

Kā sāpju skaņa ... sen jau aprakta
...

Lai paliek ... Lai, nekas. — Nāc šurp pie manis

un sniedz man savu lūpu purpurkausu,
iz kura dzer un dzer un nevar beigt ■—
sniedz baudu kausu man, lai iznīkstu!

(Viņi skūpstās. Paiet ilgs klusuciešanas starpbrīdis, kurā viņi pilnīgi
nogrimuši aizmirstībā. Tad viņi ieiet, cieši apskāvušies, vārtos un

paliek stāvot, aizgrābti no varenā kalnāja ainavas skata.)

Lūk, dziļi, bezgalīgi plešas telpas
un dzestri dziļumā, kur ļaudis mīt.

Es esmu cilvēks. — Bērns, vai tu to jēdzi:
tur lejā svešs un savējs, svešs un savējs
tāpat še augšā

...

vai to jēdzi?

RŪTIŅA

(Klusi.)

Jā.
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INDRIĶIS

Tavs skats tik savāds, bērns, kā tu to saki.

RŪTIŅA

Man bail.

INDRIĶIS

No kā?

RŪTIŅA

No kā? Es nezinu.

INDRIĶIS

Ak, nieks. Nāc, iesim dusēt.

(Kamēr viņš Rūtiņu ved uz klinšu vārtu ieeju, viņš atkal piepeši
paliek stāvot un apgriežas atpakaļ.)

Tikai mēness,
kas krita bālumā tur karājas,
kaut savu stīvo acu kluso gaismu

pār visu nelietu, kaut dzidrumu

pār leju neklātu, iz kuras nācu!!

Jo to, ko biezās miglas sega sedz,
es skatīt nedrīstu ... A, klau! — Nekas.

Bērns, vai tu nedzirdi nekā?

RŪTIŅA

Nekā!

Un ko tu sacīji, es nesaprotu!

INDRIĶIS

Vai vēl tu nedzirdi?

RŪTIŅA

Ko es lai dzirdu?

Es dzirdu, rudens vējš pār norām puš.
Es dzirdu, mežā vanags «kajak» sauc.

Es dzirdu tevi vārdus svešādus

ar tāļu, svešu balsi runājam!
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INDRIĶIS

Tur lejā — mēness asiņaina gaisma . ..
vai redzi? kur viņš atspīd ūdenī.

RŪTIŅA

Neko es neredzu!

INDRIĶIS

Ar taviem ērgļa skatiem —

un neredzi? — tik akla? — kas tur velkas

tik lēni, smagi?

RŪTIŅA

Māņi, māņi vien!

INDRIĶIS

Nav māņi! — Klusu! klusu! Tie nav māņi
tik tiešām, ka es ceru, Dievs man piedos!
Nu kāpj pār akmeni, pār akmeni,
kas guļ uz celiņa.

RŪTIŅA

Ak, neskat' lejā!
Es durvis slēdzu, tevi glābdama —

ar varu!

INDRIĶIS

Laid, es saku! Man ir jāredz!
Es gribu!

RŪTIŅA

Veries: it kā atvarā

griež klinšu katlā balto mākoni —

vājš būdams, neej viņa tuvuma!

INDRIĶIS

Es ne'smu vājš. Nekas. Nu atkal labi.
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RŪTIŅA

Tā! esi atkal kungs un meistars mums!

Tavs spēks lai nieka spokus izkliedē!

Ķer āmuru un liec tam zemē brāzt
...

INDRIĶIS

Vai neredzi, ka vienmēr augstāk kāpj?

RŪTIŅA

Kur?

INDRIĶIS

Tur — pa šauro klinšu taciņu —

bez kurpēm, krekliņā ...

RŪTIŅA

Kas?

INDRIĶIS

Puisīši.

Tie krūzi nes, un tā ir smaga, smaga —

drīz viena un drīz otra celīšiem,

šiem maziem, kailiem celīšiem — tā jāceļ ...

RŪTIŅA

Ak, mīļā māte, palīdz nabagam!

INDRIĶIS

Svēts spožums viz ap viņu galviņām ...

RŪTIŅA

Tev rādās spīgainis!

INDRIĶIS

Nē! Saliec rokas:

nu, skaties ... skaties ... viņi šeitu ...

(Viņš nometas ceļos, kamēr divi bērniņi it kā miglas tēli, nesdami

ūdens krūzi, smagi un lēni nāk iekšā. Viņiem mugurā tikai krekliņš.)
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PIRMAIS BĒRNS

(Ar tālumā noskanošu balsi.)

Tēt!

INDRIĶIS

Jā, bērns.

PIRMAIS BĒRNS

Tev māte sūta labdienas.

INDRIĶIS

Paldies, mans mijais dēliņ! Kā tai klājas?

PIRMAIS BĒRNS

(Lēni un skumji, katru vārdu uzsvērdams.)

Tai labi klājas.

(Tikko sadzirdami atskan zvana skaņas iz dzijuma.)

INDRIĶIS

Ko jūs atnesāt?

OTRAIS BĒRNS

So krūzīti.

INDRIĶIS

Vai man?

OTRAIS BĒRNS

Jā, mīļo tēt.

INDRIĶIS

Kas jums tur krūzē, mīļie bērniņi?

OTRAIS BĒRNS

Kas sāļš.
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PIRMAIS BĒRNS

Kas rūgts.

OTRAIS BĒRNS

Tās — mātes asaras.

INDRIĶIS

Kungs debesīs!

RŪTIŅA

Kurp skaties noņēmies?

INDRIĶIS

Uz tiem — uz tiem —

RŪTIŅA

Uz ko?

INDRIĶIS

Vai tev nav acu?

Uz tiem! — Kur mūsu māte? sakāt man!

PIRMAIS BĒRNS

Vai māte?

INDRIĶIS

Jā — kur tā?

OTRAIS BĒRNS

Pie ūdensrozēm.

(Iz dziļuma dzirdama stipra zvana dūkšana.)

INDRIĶIS

Zvans ... dzirdi — zvans
...

RŪTIŅA

Jā, kas tas ir par zvanu?



INDRIĶIS

Tas vecais — apraktais — skan ... atkal skan!

Kas man to darīja? — Es negribu ...

es negribu to dzirdēt! — Palīdz jel!

RŪTIŅA

Ak, Indriķ! Indriķ! Nāc pie samaņas!

INDRIĶIS

Viņš skan ... Dievs Kungs! — Kas man to darījis?
Klau, kā tas dun, kā apbedītā skaņa ...

kā pērkoņdimda dārdot augšup tūkst —

te drusku rimstot, divkārt spēji plūstot ...

(Pret Rūtiņu.)

Es tevi nīstu! — tevim spļauju! — Nost!

Es situ tevi, ragana! Ej prom,

tu lāsta gars! Nolādēts tu un es,

mans darbs un viss! — Se! šeit es esmu — šeit!

Es nāku ... nāku! — Dievs apžēlojies!

(Viņš saņemas spēkiem, sabrūk kā bez samaņas, saņemas atkal un

aizvelkas lēni projām.)

RŪTIŅA

Ak, Indriķ! — Klausies! — Paliec! — Beigts ...
viss beigts!

(Ceturtā cēliena beigas.)





PIEKTAIS CĒLIENS

Kalnu pļava ar Vitiķenes būdiņu tāpat kā pirmā cēlienā. Laiks ir pēc

pusdienas.
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Ap aku ir nometušās trīs c 1 fe s.

PIRMĀ ELFE

Kā liesmas staro!

OTRĀ ELFE

Sarkans upurvējš
no kalniem lejā pūš.

TREŠĀ ELFE

Un melni kvēpi
slīd pār kalnu egju galotnēm,
uz dzelmi veldamies.

PIRMĀ ELFE

Un dzelmē gulst
balts dūmu mākons. Mīkstā miglas jūrā
līdz kaklam iegrimušas govis stāv

un mauj pēc kūtīm, žēli saukdamas.

OTRĀ ELFE

Vēl silā lakstīgala dziedāja —

tik vēlu — dziedāja un elsāja,
kā sāpju trīsināta mitrās lapās
es raudot nometos.

TREŠĀ ELFE

Cik dīvaini!

Es gulēju uz viegla tīmekļa,
kas bija izstiepts zāļu stiebriņos,
iz sārtiem purpurpavedieniem austs —
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tas bija līdzīgs karalienes gultai,
kad apgulos. Es saldi dusēju.
No pļavas mirdzu rasa vakarblāzmā

uz mani skaidras liesmas staroja;

un, acis slēpdama zem plakstiņiem,
es maigi aizmigu. Kad pamodos,
bij plašās telpās gaisma miruse

un mana gulta pelēka. Pret rītiem

tik cēlās tumši tvaiki, līdz ko mēness

kā kamols nokarsēta metāla

uz kalnu klinšu kraujas atsvērās.

No asiņainās gaismas slīpā stara

— kāds brīnums! — pļavas likās kustamies;
un čukstam dzirdēju un nopūšamies
sīksīkas balsis: saucam, raudam, vaidam,
ka šausmas ņem! Es saucu kukaini,
kas nesa lāpiņu ar zaļu gaismu,
tas garām paskrēja. Es gulēju,
ne nieka nezinot; man tika bail —

līdz kamēr visu elfu maigākais
ar spāru spārniem — ak, jau iztālēm

es dzirdēju, mans puisīts zvinkšot laidās —

pie manis atskrēja un nometās.

Un kad mēs apkampušies skūpstījāmies,
tam mūsu skūpstos lija asaras;

un beigās, šņukstot, cieši mani skaujot,
viņš raud, ka krūts man plūst no asarām,

un saka: Balders ... Balders esot miris!

PIRMĀ ELFE

(Ir pacēlusēs kājās.)

Kā liesmas staro!

OTRĀ ELFE

(Ir arī pacēlusēs.)

Zārds priekš Baldera!

TREŠĀ ELFE

(Ir lēni aizgājuse līdz meža malai.)

Viņš miris — manim salst.

(Viņa pazūd.)
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PIRMĀ ELFE

Lāsts krīt uz zemi

kā dūmu mutuļi no viņa zārda!

(Migla veļas mutu|iem pār kalnu pļavu pāri. Kad ir atkal skaidrs

ticis, visas elfes ir pazudušas.)
(Mežainis iznāk iz meža un pieiet pie akas, viņā iekšā saukdams.)

MEZAINIS

He! Holla! Varžukaral, parādies!
He! Holla! Nolādētais ūdensplunca,
vai guli? Zaļvēders, vai nedzirdi?

Es saku, nāc! un kaut ar gulētu
tev blakus dūņās nāru skaistākā,
tev bārdu glaudot — nāc! lai viņa guļ!
Tu nenožēlosi, jo to, ko zinu,

un tev, pie joda! varu pastāstīt,

pret desmit tavām nārām nevar mīt.

NIKELMANIS

(Neredzams, iz akas dzijuma saukdams.)

Brekekekeks!

MEZAINIS

Nāc augšā! Ko tu gaid'?

NIKELMANIS

(Vēl neredzams, tāpat kā augšā.)

Nav laika. Turi muti, mierā laid!

MEZAINIS

Vai re, nav laika tev?! — Tu, kurkuli,

vēl diezgan savu kuņģi atkopsi.
Es varu tev ko pateikt, uzklausies!

Ko pareģoju, veci, noticies:

viņš viņu pametis! — Nu, aši, nu!

steidz, ka var noķert reto tauriņu —

gan drusku gurdens, spārnus nolaidis,

bet nepels Nikelmans un Mežainis!

Pie viņas atradīsi jautrības
vēl vairāk, veci, kā tev patikas.
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NIKELMANIS

(Paceļas ir savas akas, viltīgi acis mirkšinādams.)

Kā tā! — Viņš viņu pameta? — Ak, vai!

Lai es nu pakaļ skrienu paijiņai?!
Ne prātā nenāk.

MEZAINIS

Tev tā atriebās?

Kaut nu man zināt, kur tā paslēpās!

NIKELMANIS

Nu, meklē, meklē!

MEZAINIS

Cik es meklējos!
Pa miglu, nakti skraidot, lādējos!
Es rāpos tur, kur kaza nerāpsies,

pie katra žebra* esmu prašņājies,
bet žebris, vanags, odze, sāmelis** —

it visi teicās no tās nezinis.

Tur deģi gulēja ap uguni;
es zagu aizdegušos pagali
un skrēju tāļāk, ar to meklēdams,
līdz nokļuvu, kur kalnos meistra nams:

nu tas kā dūmu upurs naktī kūp;
rūc liesmas, baļķi brakš, nams krīt un drūp —

ar cilvēķeļa meistarlepnību
pagalam, beigts — uz mūžu mūžību!

NIKELMANIS

Es zinu, zinu; tas man zināms viss.

Dēļ kā tu mani akā traucējis?!
Es zinu vairāk: kā zvans skanēja,
es zinu, kas tā mēli raustīja.
Tev redzēt, ko es dzelmē redzēju,
kas lejā notika par brīnumu:

kad slīkone ar roku stingušo

pēc zvana meklēja un sniedza to,

* Zebiekstes.
** Ķīvīte.
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ka zvans, tikko tā viņu guva skārt,
kā pērkons granda, skanot tūkstoškārt,
un līdzi lauvai metās rūkt un kaukt,

pēc sava meistara pret kalniem saukt.

Es redzēju šo slīkoni: tās skats —

pilns sāpju, matu vaiņags, gaišs un plats,
ap viņu plūda; cik tās locekļi
skar zvanu, — dun tas divkārt draudoši.
Es vecs, daudz redzējs, bet aiz šaušalām

sirds stinga man, mēs visi aizbēgām.
Tev redzēt, ko es dzelmē redzēju,
ko tu pēc elbiņas daudz prasītu;

Jauj tai, cik tīk, ap puķēm rotāties,
man mīlināties ir jau atriebies!

MEZAINIS

Man ne, ka t' debess kaza! —

Tas viss — nieks!

ikkurais dara to, uz ko tam prieks, —

tik laid man saldi dzīvās miesas skaut,
tad slīkoni tur dīķī jods var raut!

NIKELMANIS

Kvoraks! Brekekekeks! — tā, tā! — rau, rau!

Nu zini: ja tev citas blusas nav,

kas kož, spied nost! Ej, meklē, meklē vien,

skrej pakaļ desmit gadus nakt' un dien' —

tev viņu negūt! Tā uz mani krīt,
tā āža ģīmjus nevar ieraudzīt!

Sveiks paliec! jāiet man, tu saproti:
tu iesi savus ceļus svabadi,

man, nomocītam vīram, jāiztiek,
kā mana jaunā sieviņa man liek.

(Pazūd akā.)

MEZAINIS

(Viņam no iepakaļas kliegdams.)

Tik tiešām, kā pie debess zvaigžņu milns*,

tik tiešām, kā es ragots, spēka pilns,

* Liels daudzums.
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tik tiešām, kā zivs peld un putni skrien, —

tu cilvēkbērnu šūposi, nudien!!

Sveiks! salda dusa tev! un holdrio!

hop! hop! caur krūmiem. Blusa nedzīvo!

(Mežainis jautriem lēcieniem pazūd mežā.)

(Vecā Vitiķene iznāk iz savas būdas un noņem slēģus no

logiem.)

VECĀ VITIĶENE

Laiks celtīs bej! Jau reitu saūst var.

To šūnakt, cīši, smagi klabēja.

(Gailis iedziedas.)

Na jau ņae: ķiķeri ķiķiķiķi .. .

Prīkš maņis gon tev nav kū pvuļaetīs,
tu mīga aizdzvņejs, — maēs tai jau zynam,
kas nūtīk, pyrms taids gailans tū vaēļ dzīd,
ka vysta zalta ūlu daejuse,
i dreiž tū redzēs speidam dabesīs.

Mums gaisma byus. — Nu, vaelc i sovu dzīsmu;
tu mazo žubeite, vaelc sovu dzīsmu:

nok jauna dīna, i nū tīšas nok.

Oj byus kaids molduguns, oj cyts taids daikts?

Maņ grvbis ari drupeņ pasavaērt —

a dymantakmenteņš maņ aizamiersa.

(Viņa meklē pa savām kabatām un izvelk laukā sarkani starojošu
akmeni.)

Rau, tae jis jira.

INDRIĶA BALSS

Rūtiņa!

VECĀ VITIĶENE

O, to!

Tyuļen jau atnoks — sauc tyk, pasauc vīn!

INDRIĶIS

Se esmu, Rūtiņa! Vai nedzirdi?
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VECĀ VITIĶENE

Nazy\ voj dzierdēs jej?! Nazy, voj dzierdēs?

INDRIĶIS

(Dzenāts parādās uz klints kraujas viņpus būdiņas; viņš ir bāls un

noskrandotām drēbēm. Viņš labajā rokā svārsta klints gabalu, gatavs
viņu mest lejā aiz sevis.)

Tik mēģināt! Vai mācītājs, vai balbiers*,
vai ķesters, skolmeistars vai bodzellis!

kas pirmais šurp uz augšu soli spers,
kā smilšu maiss tas lejā noripos!
Jūs manu sievu nogāzāt, ne es!

Jūs, tukši rieksti! pluskas! übagi!
Kas caurām naktīm smilkstot Dievu lūdz,
kad pamet vērdiņu, bet nekaunas —

tiem sirds ir pilna visa ļaunuma —

kur spēdami krāpt Dieva mīlestību

pa dukātiem. — Jūs meļi! liekuļi!
Kā dambis, sakraustīts no akmeņiem:
lai savas lejas izkaltušo elli

no Dieva jūras, paradīzes plūsmas
un viņas svētiem viļņiem aizmūrētu.

Kad nāks tas racējs, kas šo dambi graus?
Es tas vis neesmu

...
patiesi ne.

(Indriķis noliek zemē akmeni un trauc tāļāk uz augšu.)

VECĀ VITIĶENE

Tī toļok naīt, pag, pa vaļejtem!

INDRIĶIS

Kas, vecā, augšā deg?

VECĀ VITIĶENE

Oj, maņ tū zynot?
Tī raizi beja veirs, tys jū jir yzcaēls:
pus jira bazņeica, pus ķēņeņpils.
Nu jis tū atstājs, nu jej tagaņ dag.

(Indriķis lūko izsamisis uz augšu rāpties.)

* No der Barbier —
bārddzinis. (Vācu vai)
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VECĀ VITIĶENE

Es tev jau teicu, ti jir stāva sīna;

kas ti gryb tikt, tam spārnu vajaga —

a tavi spārni, veirs, tī lyuzuši.

INDRIĶIS

Vai lūzuši, vai ne — man jātiek augšā!
Kas deg tur liesmās — ira mans, mans darbs!

Vai proti? Es tas esmu, kas to cēla,

un viss, kas vien es biju, ko es radu —

tur iemetu ...

Nav spēka vairs ... nav spēka!

(Starpbrīdis.)

VECĀ VITIĶENE

Nu drusceņ atsapūt! cejš tagaņ tymss.
Tī lāva, pasaēd'.

INDRIĶIS

Atdusēties? Man?

Dod gultu man no dūnām un no zīda —

man suķu kaudze tikpat mīļa būs.

Pat manas mātes skūpsts — tā sen jau kapā —

uz manu auksto drudža pieri skūpstīts:
man svētība bez spēka būtu, dotu

man mieru it kā siržu dzelons.

VECĀ VITIĶENE

Nu ta!

Pa, pagaid drusceņ. Pograba maņ jir
vaēl veina molks.

INDRIĶIS

Es gaidīt nevaru.

Tik ūdens!

(Viņš steidzas uz aku un atsēstas uz akas malu.)

VECĀ VITIĶENE

Pasmal sev i dzaer.
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(Indriķis iet, pasmej ūdeni iz akas un dzer, uz akas malu sēdēdams

Klusa, salda balss dzied žēli akas dziļumā.)

BALSS

(Dzied iz akas.)

Mans saldais mīļākais, Indriķi,
uz manu aku tu atnāci.

Celies no šejienes:
man gaužas sirdsāpes —

sveiks palieci!

(Starpbrīdis.)

INDRIĶIS

Kas, vecā, bija tas? Teic! Atbildi!

Kas mani vārdā piesauca tik žēli?

Kā «Indriķ!» dvesa, dzelmē likās balss —

un tad it klusi vēl: «Sveiks palieci!»
Kas esi, vecā? un kur esmu šeit?

Man ir, it kā es mostos. — Klintis, būda,
tu pate: viss man labi pazīstams
un tomēr svešs. — Vai viss, ko piedzīvoju,
nav vairāk nekā skaņas viegla pūsma,
kas ir un nava, tikko bijuse?
Kas esi, vecā?

VECĀ VITIĶENE

Es? A, kas ta tu?

INDRIĶIS

Vai to tu vaicā? — Jā, kas esmu, vecā?

Cik bieži debesīm to vaicāju:
kas es gan esot? — Nebij atbildes.

Tik tiesa viens — lai es, kas būdams, būtu,
vai varonis, vai gļēvuls, zvērs vai pusdievs —

es esmu saules mātes izlikts bērns,
kas māju ilgojas; un gluži vārgs

es, bēdulīts, pēc mātes vienmēr brēcu,
kas savas zelta rokas ilgās stiepj

un mūžam manis nesniedz. — Ko tu dari?
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VECĀ VITIĶENE

Noks laiks, tu maņeisi.

INDRIĶIS

(Paceldamies no akas malas.)

Nu, rādi man

ar savas lampas asins uguni
tik tāļāk ceļu, kas uz augšu ved.

Ja tieku tur, kur dienās biju valdnieks,
tad turpmāk gribu mist kā vientulis,
kas nav ne kungs, ne kalps.

VECĀ VITIĶENE

Es natvcu.

Kū tu tī augšo meklē, — jir kas cyts.

INDRIĶIS

Kā tu to zini?

VECĀ VITIĶENE

Maēs gon dož kū zynam.
Jī beja tev yz papēžim? — O, tai!

Ka gaišu dzelvi jotrauc, jodzano,
ta ļauds jir vylķi. A, kod daīt jlm
elst novi, ta ji jira aitu bors,
kur vydā pllaēcs vylks. — O, tai i jir.
Tī goņi, kas pī jīm — a je — mun' dīneņ —

ti jir tik taēveņi; tiklīdz aizvīn:

«baēdz prūm! baēdz prūm!» i suņīm reida vaēļ
na jau yz vylka — ņae: yz sovom aitom,
i vylkam pošā reiklā vydā dzan.

Daudz loboks tu aiz citīm naesi —

tu gaišū dzeivi ari dzonojs esi,
a novi drūsu nāsi atstovejs.

INDRIĶIS

Ak, vecā, lūk — nez kā tas notikās,

ka atstūmu no sevis gaišo dzīvi

un, meistars būdams, darbu pametu
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kā māceklis, un sava paša zvanam,

tai balsij, ko es pats tam dāvāju,
tik gļēvi ļāvos. — Tiesa, vareni

iz vara krūts tas dimdēja pret kalniem,
tik spēji modinādams atskaņu,
ka draudu balss no visām pusēm auga

un manim uzbruka. Bet meistars es!

un ar to pašu roku, kas to lēja,
man vajadzēja, iekam priekš tā lūzu,
šo zvanu, manu darbu, drupās sist.

VECĀ VITIĶENE

Pagolam jir pagolam, baigts jir baigts:
ņikod tev nakopt tovā augšumā.
Tū tev var teikt: tu beji taisnvs zors,

cits, dana gona. — Beji aicvnots,

da tykai vzradzāts tu nabeji.
Noču i saēst!

INDRIĶIS

Ardievu, vecene!

VECĀ VITIĶENE

Noču i saēst! — Kūti mekļaēt aj,
ti nav ņikaida palnu saiveņa.
Kas dzeivū mekļē dzeivi! — es tev soku:

tī augšo tu ņikod tū narassi.

INDRIĶIS

Tad atļauj manim šinī vietā mirt.

VECĀ VITIĶENE

I miersi ar. Kod kods jir yzlaidīs
kai tu, īkš poša gaisuma kai tu,

i paetšok kreit, — tam ari jāsašķeist.

INDRIĶIS

Es jūtu: esmu savas gaitas galā.
Lai ar.
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VECĀ VITIĶENE

Tu esi golā!

INDRIĶIS

Nu, tad teic,

tu, kas tik zinoši uz mani runā:

ko asiņainām kājām meklēju,
vai to, pirms mirstu, man vēl skatīt lemts? —

Tu neatbildi? — Vai man jāpāriet
iz tumšas nakts uz visutumšāko

bez pazudušās gaismas atspīduma?
Vai to nekad vairs

...

VECĀ VITIĶENE

Kū tu gribi redzēt?

INDRIĶIS

Nu, viņu! — nezini! — Ko citu gan?

VECĀ VITIĶENE

Tev vaēlējums: ta vaēlīs — paēdeju.

INDRIĶIS

(Pasteigdamies viņai atbildēt.)

Es vēlos.

VECĀ VITIĶENE

Tev byus jū otkon redzēt.

INDRIĶIS

Ak, māt! tu vari to? Vai tev tāds spēks?

Kāpēc tā saucu tevi, nezinu.

Reiz biju, tā kā tagad, gatavs mirt,

ar katru dvašas vilcienu es lūdzos,
lai tas ir pēdējais ...

Tad nāca viņa,

un veselība it kā ziedoņvējš
man spiedās slimos kaulos, biju glābts ...

un nu — uz reiz' tik viegli sajūtos,
it kā uz augšu atkal spētu laisties

...
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VECĀ VITIĶENE

Tys nu jir baigts. — Pa smogu nostās jir,
kas tevi zaemī valk, i daudz pa stypru
jir tavi myrūņi, tūs napārpaēsi. —

Skat šur! . .. Treis glāzes pastotu yz golda:
tai vīnā boltu velnu, sorkonu

tai ūtrā, trešā Jaeju dzaltonu.

Kod pyrmū izdzaersi, par tevi nāks

vaēļ reizi vacais spāks. Kad ūtrū dzaersi,
tū paēdjū raizi juzsi gaišū goru,
kas tevi atstājs. — Aļe kurš jau raiz'

jir obas pyrmos glāzes izdzaēris,
tam paēčok vajaga ir paēdjū dzaert!

(Viņa iet savā būdiņā, bet paliek vēl reiz stāvot un saka dziļi nozī-
mīgi.)

Tam vajaga! es teicu ... saprūt' labi!

(Pazūd savā būdiņā.)

INDRIĶIS

(Bija it kā piepešā sajūsminājumā uzlēcis kājās; kad vecene saka:

«tys nu jir baigts», viņš nobālst un atkāpjas atpakaļ; nu viņš pa-
mostas iz sava sastinguma un nolaižas uz solu, uz kura nu sēd,

muguru atspiedis pret būdas sienu.)

Tas nu ir beigts. «Ir beigts», tā sacīja.
Ak sirds, tik zinoša kā vēl nekad:

ko tu vēl jautā? Liktens lēmēja!
ar tavu vārdu, kas kā cirvis krīt

un pārcērt dzīves saites: viss ir beigts!
īss brīdis atliek — lieks tik manim nē —

iz plaismām vēsi dvašo. Viņa diena,
kas tur ar pirmo blāzmu parādās,
caur dziļo mākoņstrēli bāli spīdot,
nav mana vairs — tik daudzu dienu skaitā

šī diena pirmā, kas vairs mana nav!

(Satver pirmo biķeri.)

Tad nāc, tu biķeri — pirms šausmas nāk.

Iz tava dziļuma tumšs piliens mirdz,

vispēdējais ... Tev, vecā, nebij vairāk?

Lai ar!

(Viņš dzer.)
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Un nu — pie tevis, otrais! nāc!

(Viņš paņem otro biķeri.)

Tik tevis dēļ es pirmo izdzēru,

un ja tu nestāvētu še, tu dārgais,
pilns reibuma un smaršas: — dzīru galds,
pie kura Dievs šai pasaulē lūdzis mūs,

par nabadzīgu būtu, — un man šķiet —

tu augstais saimnieks, tevis necienīgs.
Bet nu tev pateicos.

(Viņš dzer.)

Tavs dzēriens labs!

(Vēja kokļu skaņas laistās gaisā, kamēr Indriķis dzer iz trauka.)

(Rūtiņa iznāk noguruse un nopietnu vaigu iz akas, atsēstas uz akas

malas un sukā savus garos vaļējos matus. Spīd mēness gaisma.

Rūtiņa ir bāla un dzied zem sevis.)

RŪTIŅA

(Ar klusu, lēnu balsi.)

Tumštumšā naktī es vientuļa
zeltmatus sukāju sev,

daiļdaiļa Rūtiņa!

Bēg putniņi, miglas klīst un briest,
un atstāti uguņi silā dziest

...

NIKELMANIS

(Sauc iz akas neredzams.)

Nāc, Rūtiņa!

RŪTIŅA

Es nāku!

NIKELMANIS

Aši nāc!

RŪTIŅA

Sirds gauži cieš!

mani drēbītes spiež.
Es noburta akas meitiņa.
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NIKELMANIS

Nāc, Rūtiņa!

RŪTIŅA

Es nāku!

NIKELMANIS

Aši nāc!

RŪTIŅA

Es sukāju matus, gaišs mēness spid,
pie senā mīļākā domas šobrīd.

Zilpulkstenītes zvana.

Vai laimi tās zvana? vai nelaimi?

Abas kopīgi

gan būs, tā sirds manim mana. —

Grimt lejā! lejā! — laiks jau klāt —

dūņās un ūdeņos!
Par ilgi jau palikos.
Grimt lejā! grimt!

(Viņa taisās nokāpt lejā.)

Kas sauc tik lēni?

INDRIĶIS

Es!

RŪTIŅA

Kas tu?

INDRIĶIS

Nu, es!

Nāc klāt, tu pazīsi no tuvienes.

RŪTIŅA

Tu manim esi svešs, es nevaru.

Ej! jāmirst tam, ar ko es runāju.
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INDRIĶIS

Še, roku ņem! gan pazīsi tu tad.

Ko moci?

RŪTIŅA

Nepazinu it nekad.

INDRIĶIS

Tu nepazīsti ...

RŪTIŅA

Nē.

INDRIĶIS

Nedz redzēji?

RŪTIŅA

Man liekas — nē.

INDRIĶIS

Dievs, mani pieņēmi!
Vai tavas lūpas neskūpstīju gan?

RŪTIŅA

Nekad.

INDRIĶIS

Vai mutes nesniedzi tu man?

NIKELMANIS

(Neredzams, sauc iz akas dziļuma.)

Nāc, Rūtiņ!

RŪTIŅA

Nāku!
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NIKELMANIS

Steidzies, Rūtiņa!

INDRIĶIS

Kas sauca tur?

RŪTIŅA

Mans virs iz dziļuma.

INDRIĶIS

Tu redzi, ka es mokās, krampjos lauzts,
kā vēl neviens nav dzīves cīņās šausts!

Beidz mocīto vēl vairāk nomocīt!

ak, pestī mani!

RŪTIŅA

Kā to izdarīt?

INDRIĶIS

Nāc šurp!

RŪTIŅA

Es nevaru.

INDRIĶIS

Tu nenāc?

RŪTIŅA

Nē!

INDRIĶIS

Kāpēc?

RŪTIŅA

Mēs dejām loku virknītē

tur lejā ... gan man kāja smaga, grimst, —

drīz, kad es dejoju, tā kvēlot rimst.

Ardievu!
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INDRIĶIS

Kur tu? — Neej, palieci!

RŪTIŅA

(Kura ir jau aizgājuse aiz akas malas.)

Es mūžu tālēs.

INDRIĶIS

Tur
...

tur
... biķeri! ...

Ak, Magda . . . biķeri! ...

cik bāla tu
...

dod man
...

šo biķeri ...
es svētīšu,

kas to man pasniegs!

RŪTIŅA

(Gluži tuvu pie viņa klāt pienākuse.)

Es!

INDRIĶIS

Tu būsi tā?

RŪTIŅA

Es, es! — Lai miroņi dus mūžībā.

INDRIĶIS

Tu mījais debess vaigs! sirds tevi jūt!

RŪTIŅA

(Atkal no viņa attālinādamās.)

Ardievu! — nevaru tev mīļā būt.

Reiz biju tā
...

tad bija ziedonis —

bet nu viss beigts ...

INDRIĶIS

Beigts!
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RŪTIŅA

Beigts un pagājis!
Kas tevi dziesmām dusā aijāja?
Kas rītos burvju skaņām uzcēla?

INDRIĶIS

Kas cits, kā tu!

RŪTIŅA

Kas es?

INDRIĶIS

Tu Rūtiņa!

RŪTIŅA

Kas jaunos locekjus tev nodeva?

Ko nogrūdi iekš akas dziļuma?

INDRIĶIS

Ko citu — tevi!?

RŪTIŅA

Kas es?

INDRIĶIS

Rūtiņa!

RŪTIŅA

Sveiks, sveiks!

INDRIĶIS

Lai mani klusu zeme sedz;
nāk tagad nakts — neviens to neieredz.

RŪTIŅA

(Pie viņa aizsteigdamās, viņa ceļus apskaudama ar gavilēm.)

Nāk saule!
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Saule!

RŪTIŅA

(Pus raudādama, pus gavilēdama.)

Indriķ!!!

INDRIĶIS

Paldies tev!

RŪTIŅA

(Apskauj Indriķi un spiež savas lūpas uz viņa lūpām — tad lēni

nogulda mirēju uz zemes.)

Indriķ!

INDRIĶIS

Tur augšā saules zvani skan!

Nāk saule ... saule! — Nakts ir gara man.

(Atspīd rīta blāzma.)
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Pirmais skats

IFIGENIJA

(Viena.)

Zem jūsu vēsās ēnas, lokie zari,

Šai vecā, svētā, lapukuplā birzē

Kā manas dieves2 klusā svēteklī

Es nāku tagad vēl ar bijību,
It kā šurp pirmo reizi soli spertu,
Un nevar iedzīvoties šeit mans gars.
Jau dažu gadu mani slēptu tura

Še augsta griba, kurai padodos;
Bet vēl kā pirmā gadā sveša esmu.

Ak, jūra mani šķir no maniem mīļiem,
Un ilgas dienas stāvu jūrmalā,
Ar dvēsli grieķu zemi meklēdama;
Un pretī manām nopūtām nes viļņi
Man šurp tik dobjas skaņas šņākdami
Vai tam, kas tālu nost no vecākiem

Un brāļiem vientuļš dzīvo! Sirdēsti

Tam tuvo laimi atrauj lūpu priekšā.
Aizvienu domas viņam projām klīst

Uz mīļām tēva mājām, tur kur saule

Vispirmāk atvēra tam debesis,
Kur rotaļojot līdzidzimušie

Jo cieši saistījās ar maigām saitēm.

Es negribu ar dieviem tiesā iet,
Bet sievu stāvoklis ir nožēlojams.
Kā mājās, tā ir karā valda vīrs,

Un svešumā viņš zina palīdzēties.
To priecē manta, cilda uzvara!

Un goda pilna nāve viņu gaida.
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Cik šauri ieslēgta ir sievas laime!

Jau bārgas dabas vīram paklausīt
Ir pienākums un labums; kāds vēl posts
Kad naidīgs liktens dzen to svešumā!

Tā mani tura Toass, cēlais vīrs,

Še cieti stingrās, svētās vergu saitēs.

Ak, apkaunota, atzīstos tev, dieve,
Ka kalpoju ar klusu pretību
Tev, savai glābējai! Man bija ziedot

Tev savu mūžu brīvā klausībā!

Uz tevi arī vienmēr cerēju
Un ir vēl tagad ceru, Diāna,

Kas mani, nāvei lemto karaļmeitu,
Ar svētām, maigām rokām uzņēmi.
Jā, Ceisa meita, kad tu augsto vīru,

Ko baidīji, tā meitu prasīdama, —

Kad dievišķo tu Agamemnonu, 3

Kur savu dārgāko tev ziedot nesa,

No Trojas noārdītiem mūriem cēli,
Uz tēvu zemi atkal pārvedi,
Tam mīļo sievu,4 Elektru5

un dēlu6
,

Šīs daiļās mantas, sveikas uzturēji, —

Tad atdod reiz ir mani manējiem
Un izglāb mani, ko no nāves glābi,
Ir vēl no dzīves šeit, no otrās nāves!

Otrais skats

I fige n i ja. Arka s s
7.

ARKASS

Šurp mani sūta kārais, likdams nest

Tev, dieves priesterienei, sveicienus!

Šai dienā Taurida teic savu dievi

Par brīnumainām jaunām uzvarām.

Es iepriekš steidzos, lai tev pateiktu,
Ka kārais tuvojas ar karaspēku.

IFIGENIJA

Mēs esam gatavas tos godam saņemt,
Un mūsu dieve skatās laipniem skatiem

Uz mīļiem upuriem, ko Toass nes.
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ARKASS

Kaut atrast man ir priesterienes skatus,
Šos dārgos, godājamos, tavus skatus,
Tu svētā jaunava, reiz gaišākus
Par labu zīmi visiem mums! — Vēl skumjas
Sedz, pilnas noslēpumu, tavu dvēsli;
Mēs velti gaidām ilgus gadus jau
Iz tavas mutes sirsnīgāku vārdu.

Cik sen šai vietā tevi pazīstu,
Šis ir tas skats, no kura vienmēr baidos;
Un it kā vara valgos kaldināta

Tev dziji krūtīs paliek dvēsele.

IFIGENIJA

Kā pieder izstumtai un bārenei.

ARKASS

Tu izstumta un bārene še šķieties?

IFIGENIJA

Vai svešums mums var tikt par tēvu zemi?

ARKASS

Bet sveša tikuse tev tēvu zeme.

IFIGENIJA

Jā, tādēj nedzīst asiņotā sirds.

Vēl pirmā jaunībā, kad tikko dvēsle

Pie tēva, mātes, brāļiem saistījās,

Kad jaunie zari mīļi, vienkopus

No veciem celmiem augšup traucās sniegties
Pret debesīm, tad diemžēl mani grāba

Svešs lāsts un atšķīra no mīļajiem,

Tā mūsu jauko saiti saraudams

Ar dzelža roku. Manai jaunībai
Pats prieku laiks un pirmo gadu rasma*

* Raža; attīstība; sekmes.
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Bij laupīti. Pat izglābta es biju
Tik ēna vien no sevis; dzīves jautrums
Nekad vairs mani atkal neziedēs.

ARKASS

Ja gribi dēvēties tik nelaimīga,
Tad tevi ari nepateicīgu
Var dēvēt.

IFIGENIJA

Notaļ tiek jums pateicība.

ARKASS

Bet nevis viņa skaidrā pateicība,
Aiz kuras vien tiek darīts labais darbs,
Ne līgsmais skats, kas pieticīgu dzīvi

Un laipnu sirdi rāda saimniekam.

Kad tevi dziji noslēpumains liktens

Priekš gadiem atnesa šai svētnīcā,

Tev, dieves dotai, Toass nāca pretī
Ar mīlestību un ar bijību,
Un maigs un draudzīgs tika tev šis krasts,
Kas katram svešam citkārt šausmu pilns;
Jo vēl neviens pirms tevis šurp nav nācis,

Kas nebūtu pie dieves svētā sliegšņa
Pēc veca paraduma ticis ziedots8.

IFIGENIJA

Gūt brīvu elpu vien — vēl nava dzīve.

Kas tā par dzīvi, ko šai svētnīcā,

Kā ēnai — lidojot ap savu kapu,
Man sērās jāpalaiž? — Vai to man dēvēt

Par priecīgu un apzinīgu dzīvi,

Kad katra diena, velti aizsapņota,
Mūs sataisa uz visām tumšām dienām,
Ko Lētes9 krastā, sevi aizmirstot,

Svin velēniešu* skumju pilnais bars?

Jo velta dzīve, tā ir agra nāve,

Sis sievu liktens īsti manējs ir.

* Veļu, t. i., mirušo cilvēku dvēseļu.
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ARKASS

So lepno prātu, ka sev nepietieci,
Es piedodu, kaut tevi nožēloju;

Viņš tevim dzīvi baudīt neatļauj.
Nekā tu nedarīji, kopš še esi?

Kas garu jautrināja karalim?

Kas veco nežēlīgo parašu,
Ka katram svešam Diānai pie kājām
Bij asiņaini jābeidz dzīvība,
Gads gadā aizturēja lēniem vārdiem

Un gūstītos no drošās upurnāves
Tik bieži aizsūtīja tēvijā?
Vai lielā dieve sašutuma vietā,

Ka trūkst tai vecie asins upuri,
Nav vienmēr devuse, ko maigi lūdzi?

Vai prieka spārnos nesteidz uzvara

Ar mūsu pulkiem? Neiet tiem pat priekšā?
Vai nejūt katris, ka tā liktens vieglāks,
Kopš kārais, kas mūs gudri un ar drosmu

Tik ilgi vadījis, nu arī lēnīgs
Ir tavā klātbūtnē un atvieglo
Mums mēmās paklausības pienākumu,
Tu sauc to veltu dzīvi, kad no tevis

Uz tūkstošiem pil lejā it kā balzams?

Kad tu tai tautai, kurai tevi Dievs

Ir devis, topi jaunas laimes avots

Un svešiem nemīlīgā nāves krastā

Dod glābiņu un mājās pārnākšanu?

IFIGENIJA

Sis mazums viegli izzūd skatienam,
Kas redz uz priekšu, cik vēl paliek darāms

ARKASS

Vai to tu teic, kam paša darbs nav vērts?

IFIGENIJA

Bet smādē to, kas cilda, ko pats dara.

ARKASS

Ir to, kas īsto cienu nemāk godāt,
Kā to, kas neīsto par augstu ceļ.
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Tic' man un uzklausies uz vīra vārdu,
Kas tevim uzticams un padevīgs:
Kad šodien karalis ar tevi runā,

Tad atvieglo tam, ko viņš grib tev teikt

IFIGENIJA

Tu mani biedē saviem mīļiem vārdiem;
Es bieži tik ar pūlēm izvairījos
No viņa uzrunas.

ARKASS

Bet apdomā,
Ko dari un kas tevim noderīgs!
Kopš kārais savu dēlu pazaudējis,
Viņš reti kam no savējiem vairs uztic,
Un pat šiem retajiem ne tā kā senāk.

Viņš katru virsaišdēlu uzlūko

Par troņa mantnieku, ar greizsirdību;
Viņš baidās vientulīga vecuma,

Varbūt pat dumpja un bez laika nāves.

Skits 10 runāšanu tura mazā cienā,

Vismazāk kārais. Viņš ir paradis
Tik izteikt pavēles un izdarīt —

Viņš neprot mākslas runu iztālēm

Uz savu mērķi veikli, smalki vadīt.

Ak, neliec šķēršļus tam caur liegšanos
Un atturīgu, tīšu pārprašanu!

Ej laipni viņam pretī pusceļā!

IFIGENIJA

Vai man to paātrināt, kas man draud?

ARKASS

Vai bildināšanu tu sauc par draudiem?

IFIGENIJA

Tie ir priekš manis visubriesmīgākie.

ARKASS

Pret mīlestību dod tam uzticību!
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IFIGENIJA

Ja viņš no bailēm pirms man dvēsli raisa.

ARKASS

Par ko tu savu dzimtu viņam slēp?

IFIGENIJA

Mums priesterienēm klājas noslēpums.

ARKASS

No karaļa nekas nav jānoslēpj!
Kaut viņš to neprasa, viņš tomēr jūt,
Jūt dziļi savā lielā dvēselē,
Ka tu pret viņu cieti noslēdzies.

IFIGENIJA

Vai viņš pret mani tura īgnumu?

ARKASS

Gandrīz tā šķiet. — Viņš gan par tevi klusē

Pēc dažiem vārdiem tomēr noģidu,
Ka viņa dvēsle cieši tvēruse

To vēlējumu: tevi iegūt. — Neļauj,

Ak, neļauj palikt tam ar sevi vienam!

Lai rūgtums viņa krūtīs neuzdīgst
Un nenes šausmas tev, ka nožēlojot
Par vēlu neatceries, ko tev teicu!

IFIGENIJA

Kā? Kārais domā to, kas goda vīram,

Kurš savu vārdu mīl, kam bijāšana
Pret augstiem dieviem krūtis savalda,

Ne prātā nenāktu? Viņš grib ar varu

No altāra vilkt mani savā gultā?
Tad visus dievus piesaukšu par sargiem,

Vispirmāk drošo dievi Diānu,

Kas patvērumu neliegs priesterienei
Un — pate jaunava — man, jaunavai.
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ARKASS

Ak, nebaidies! Ne jaunas asinis

Dzen karali uz pārgalvīgu darbu

Kā jaunekli. Kas viņam padomā, —

Tad bīstos citu bargu apņēmumu,
Ko neatturami viņš galā vedīs;
Jo viņa dvēsle — cieta, nekustama.

Es lūdzu, esi viņam pateicīga
Un uzticies, ja vairāk nespēji!

IFIGENIJA

Ak, saki man, kas tev vēl vairāk zināms?

ARKASS

Lai viņš tev saka pats! — Tur kārais nāk;
Tu viņu cieni, tava sirds tev liek

Tam laipni, uzticīgi pretī nākt.

Jo cēlu vīru sievas labi vārdi

Var tālu vest.

IFIGENIJA

(Viena pate palikuse.)

Gan es vēl neredzu,
Kā klausīt uzticamā vīra vārdiem;
Bet pienākums man mīļš: teikt karalim

Par viņa labiem darbiem labu vārdu;
Tik vēlos, kaut es spētu varenajam,
Kas viņam tīk, pēc patiesības teikt.

Trešais skats

Ifige n i ja. Toass.

IFIGENIJA

Ar karaliskām mantām Diāna

Lai tevi svētī! Dod tev uzvaru

Un pilnību, un laimi tavējiem!
Liek katram vēlējumam piepildīties!
Lai tu, kas gādājot pār daudziem valdi,

Aiz daudziem retu laimi baudītu.
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TOASS

Man pietiktu, ja tauta mani teiktu:

Ko esmu ieguvis, to bauda citi

Par mani vairāk. — Tas vislaimīgāks,
Lai viņš ir karalis vai pavalstnieks,
Kam paša namā labklājība zel;
Tu juti līdzi manām dzijām sāpēm,
Kad ienaidnieka zobins manim dēlu,

Vismīļāko, no sāniem atrāva.

Kad gars man bij vēl atriebības pilns,
Es mājās nesajūtu tukšību;
Bet nu, kad apmierināts atgriežos,
Mans dēls ir atriebts, viņu valsts guļ drupās
Man mājās nav nekā, kas dotu prieku.
Tā jautrā paklausība, kuru citkārt

Iz katra acīm mirdzam redzēju,
Ir tagad apspiesta no rūpēm, bažām

Ikkurais prāto, kas lai turpmāk notiek,
Un tikai piespiests klausa bezbērnim.

Nu šodien nāku šinī svētnīcā,

Kur bieži biju lūgt pēc uzvaras

Un pateikties par to. Vecs vēlējums
Man krūtīs mīt, kas arī tev nav svešs,
Nedz negaidīts: es ceru, ka es tevi,

Par svētību šai tautai un man pašam,
Kā brūti savās mājās pārvedīšu.

IFIGENIJA

Par daudz tu piedāvā man svešniecei,

Ak, karal! — Apkaunota tavā priekšā
Stāv izstumtā, kas meklē šinī krastā

Tik mieru, patversmi, ko tu tai dod.

TOASS

Kā vienmēr savas dzimtas noslēpumā
Priekš manis sedzies, kā priekš pēdējā, —

Par labu netiks saukts nevienā tautā.

Sī zeme baida svešniekus: tā likums,

Tā vajadzība pavēl. Bet no tevis,

Kas bauda katru svētu tiesību,
No mīļas viešņas, kas pēc sava prāta
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Un vaļas savas dienas līgsmojas,
No tevis cerēju es uzticību,
Ko saimnieks var par savām pūlēm gaidīt.

IFIGENIJA

Ja savu dzimtu, tēva vārdu slēpu,

Ak, karali, tā bija baillba,

Ne uzticības trūkums. Tev varbūt —

Ja tu zinātu, kas tavā priekšā,
Ka nolādētu galvu sargāji —

Tev lielo sirdi šausmas sagrābtu,
Tu nesolītu manim savu troni,

Bet gan priekš laika mani padzītu
Iz savas valsts; tu izstumtu varbūt, —

Kur manim līgsma mājās atgriešanās
Un mana ceļojuma gals bij lemts —

Tai vārgā izstumtu, kas klaidotāju,
No savām mājām padzīto visvisur

Ar aukstu briesmu roku sagaida.

TOASS

Kāds arī būs ar tevi dievu padoms,
Un ko tie tev un tavam namam lems,
Tad tomēr, kopš tu dzīvo še pie mums

Un baudi svēta viesa tiesības,
Man netrūkst svētības, kas nāk no augšas.
Tev būtu grūti mani pārliecināt,
Ka tevi noziedznieci sargāju.

IFIGENIJA

Tev svētību nes labais darbs, ne viesis.

TOASS

Ko noziedzīgiem darām, netiek svētīts.

Beidz tādēļ klusu ciest un neliedzies!

To neprasa vis vīrs, kas netaisnis.

Jo manim dieve tevi nodeva;
Kā viņai biji svēta, tā i man.

I turpmāk viņas prāts man likums būs:

Ja vari cerēt mājās atgriezties,
Es katru prasību tev atlaidīšu.
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Bet, ja tev cejš uz mūžu aizsprostots,

Ja tava dzimtā cilts ir padzīta
Vai bezgalīgās likstās izdeldēta,
Tad katris likums tevi manim spriež.
Teic atklāti! mans vārds ir svēts, tu zini.

IFIGENIJA

No vecas saites mēle ne labprāt
Vairs raisās vaļā senu noslēpumu,
Tik ilgi noglabātu, atklāt reiz,

Jo, vienreiz izteikts, viņš bez atgriešanās

Bēg dziļās dvēsles drošo dzīvokli

Un kaitē jeb vai der, kā dievi grib.
Tad dzirdi! Tantals11

manas dzimtas pirmtēvs

TOASS

Tu lielu vārdu mini mierīgi,
Vai tas tavs pirmtēvs, kuru slavē ļaudis,
Kā citkārt augsti žēlotu no dieviem?

Vai tas viņš Tantals, kuru Jupitris
Pie padomes un galda aicināja,
Pie kura dziļām gudrām sarunām,

Kas tikdaudz domas aptvēra, pat dievi

It kā pie orākuliem 12
priecājās?

IFIGENIJA

Jā, tas viņš ir! bet dieviem nevajdzētu
Ar ļaudīm staigāt kā sev līdzīgiem;
Jo daudz par vāju, ak, ir mirstīgie,
Lai nereibtu tik lielā augstumā.
Viņš nebij necienīgs, nedz nodevējs;
Priekš kalpa — pārāk liels, bet Pērkonim 13

Par biedru — tikai cilvēks. Cilvēcīgs
Bij arī viņa grēks; bet dievu sods
Ir bargs, un dziesmās dzied, ka pārgalvība
Un nodevība viņu kaunā gāza
No Ceisa galda vecā Tartarā14.
Ak! visa viņa cilts šo naidu nesa.

TOASS

Vai ciltstēva, vai savu vainu nesa?
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IFIGENIJA

Gan titāniskā spēka pilnā krūts

Un stiprā vara — bija mantojums
Tā dēliem, dēla dēliem; bet kāds dievs

Ap viņu pieri kala vara saiti

Un mēru, pacietību, gudrību
No viņu baigā, drūmā skata slēpa;
Jau Pelops 15 varenais ar spējo gribu,
Vismīļākais no dēliem Tantalam,
Caur slepkavību, viltu ieguva
Sev Onomaja skaisto Hipodamiu.
Tā dāvāja tam dēlus — Tiestu

Un Atreju. Ar skaudību šie redz,

Ka tēva mīlestība novēršas

Uz pirmo dēlu, kurš no citas mātes.

Tos vieno naids, un, brāli nokaujot,
Tie pirmā varas darbā vingrinājās.
Bet Pelops domā Hipodamiu
Par slepkavu un nikni noprasa

No viņas dēlu atpakaļ, un viņa
Sev dara galu.

TOASS

Ko tu klusē? Runā!

Teic! Nenožēlo savu uzticību!

IFIGENIJA

Tam labi, kurš labprāt min savus tēvus,

Kurš līgsmi viņu darbus, viņu slavu

Var katram iztēlot un klusā priekā
Sīs jaukās rindas galam sevi pašu
Redz pievienotu! Jo ne piepeši
Cilts rada pusdievu, nedz nezvēru;

Tik rinda ļaundaru vai cēlu vīru

Var beigās šaušalas vai lielu prieci
Nest pasaulē. — Pēc viņu tēva nāves

Pār zemi valda Atrejs vienkopus
Ar Tiestu. Bet ilgi vienprātība
Vis nepastāvēja; jo brāļa gultu
Drīz apsmej Tiests. Atrejs atriebdams

Iz zemes viņu padzen. Viltīgi
Jau agrāk Tiests, ļaunu prātojot,
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Bij brālim dēlu nozadzis un slepus
Par savu dēlu viņu uzaudzējis.
Tam krūtis pilda viņš ar atriebību

Un nosūta to karajpilsētā,
Lai tēva brālī nokauj savu tēvu.

Bet jaunā zēna nodoms atklāts tiek,
Un grīni* kārais soda ļaundari,
Jo domā brāļa dēlu nāvējot.
Par vēlu dzird viņš, kas priekš viņa acīm

Mirst nomocīts. Lai atriebšanās kāri

Iz krūtīm deldētu, viņš klusi domā

Uz nedzirdētu darbu; izliekas

Gan izlīdzināts, mierīgs — ieviļ brāli

Ar abiem dēliem valstī atpakaļ,
Tver zēnus, nokauj tos un pavēl izcept,
Un riebu, šausmu pilno ēdienu

Ceļ tēvam priekšā pirmā azaidā.

Kad Tiests, viņu gaļas paēdis,
Tiek grūtsirdības sagrābts, vaicāt sāk

Pēc saviem bērniem — viņu soļus, balsi

Aiz durvīm šķiet jau it kā sadzirdam,
Tad Atrejs, ļaunā priekā ņirgājot,
Tad priekšā nosviež dēlu galvas, kājas —

Tu šausmās novērs savu vaigu, karal,
Tā saule savu vaigu novērsa,
Iz mūža sliedēm savus ratus grieza ...

Tie tavas priesterienes ciltstēvi;
Un daudz vēl likstas, drūmas nedienas,
Daudz mulsināta prāta nedarbus

Sedz nakts ar smagiem spārniem un mums ļauj
Tik šausmu pilnā krēslā lūkoties.

TOASS

Tad slēp i tu tos klusi! Lai ir diezgan
So šausmu! Teic, caur kādu brīnumu

Tu cēlies no šīs nežēlīgās cilts?

IFIGENIJA

No Atreja ir Agamemnons cēlies,

Viņš ir mans tēvs. Bet to es varu teikt,

* Cietsirdīgi, ļauni.
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Vienmēr es viņā esmu redzējuse,

Kopš bērnu dienām, īsti cēlu vīru.

Tam Klitemnestra mani dzemdēja
Kā pirmo meitu, vēlāk Elektru.

Miers valstī valdīja, un Tantalciltij

Bij lemta ilgi liegtā atpūta.
Priekš laimes vecākiem vēl trūka dēls,

Bet, tikko piepildījās vēlējums,
Ka māsu starpā Orests, mīlulīts,
Mums auga, kad jau jauna nelaime

Bij mūsu drošam namam nolemta.

Jūs baumu dzirdējāt par viņu karu,
Kurš atriebt nolaupīto skaistuli 16

No visas grieķu zemes karaļus

Ap Trojas mūriem pulcēja. Vai pils
Ir ieņemta, vai atriebšanās mērķi
Tie sasniedza, es nezinu. Mans tēvs

Bij grieķu pulku vadons. Aulidā17

Pa velti gaidīja tie ceja vēju!
Jo dieve, dusmodama vadonim,
Tos aizturēja un caur Kalhasu 18

No viņa pirmo meitu atprasīja.
Tie līdz ar māti mani aizvīla

Uz nometni, pie sārta mani rāva,
Lai dievei ziedotu. — Tās dusmas rima

Tā negribēja manu asiņu
Un glābjot sedza mani mākonī;
Šai svētnīcā es atmodos no nāves.

Es pate tā, es Ifigenija,
Mans vectēvs Atrejs, Agamemnons tēvs
Es dieves upurs, es, kas runā še.

TOASS

Es vairāk uzticības nejūtu
Uz karaļmeitu nekā svešinieci,
Es atkārtoju, ko tev pirmāk teicu:

Nāc, seko man un pieņem, kas man ir!

IFIGENIJA

Kā, karali, man drīstēt tādu soli?

Vai dievei, kura mani glābuse,
Nav vienai tiesība uz manu dzīvi?
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Tā izredzēja man šo patversmi
Un mani glāba šeit priekš mana tēva,

Ko viņa tā jau diezgan sodījuse.
Varbūt par prieku viņa vecumam.

Varbūt man tuvu līgsma atgriešanās;
Un es, uz viņas ceju nelūkojot,
Se būtu saistījusies pret tās gribu?
Es zīmi izlūdzos, ja manim palikt.

TOASS

Sī zīme tā, ka tu vēl esi šeit.

Ko meklē lieki tādas izrunas?

Pa velti runā daudz, lai atteiktu;
Jo otrais dzird no visa tikai nē.

IFIGENIJA

Tie nav vis vārdi, kas lai apstulbotu,
Es dziļi sirdi tevim atklāju.
Vai pats tu nesaki, ka man pēc tēva,

Pēc mīļās mātes, savas māsas, brāļa
Ar baiļu pilnām jūtām jāilgojas?
Ka vecā karaļpilī, kur ar sērām

Vēl dažreiz klusi manu vārdu čukst,

Prieks, kā par kādu jauni dzimušu

Visskaisto vainagu ap stabiem vītu.

Ak, ja tu mani turpu sūtītu,
Tu dotu man un visiem jaunu dzīvi!

TOASS

Tad aizej! Dari to, ko sirds tev liek,

Un neklausies uz labu padomu
Vai prātu! Esi īsti sieviete

Un atdodies tai dziņai, kas bez valda

Tver tevi, raudama drīz šurp, drīz turp!
Kad krūtīs deg tām kāda iegriba,
Ne svēta saite viņas neattura

No nodevēja, kas tās tēvam, vīram

Iz uzticamām rokām projām viļ;
Un, ja tām krūtīs ātrā liesma klust,

Tad velti uzticībā zelta mēles

Ar varu lūkos viņas pārrunāt.
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IFIGENIJA

Ak, karal, sava vārda atceries!

Vai tā tu algo manu paļāvību?
Tu likies gatavs visu uzklausīties.

TOASS

Uz necerēto gatavs nebiju;
Bet tas jau gaidāms bij — vai nezināju

Ka man ar sievieti būs jārunā?

IFIGENIJA

Ak, nepel mūsu vājo dzimumu!

Gan ne tik raženi kā jūsējie,
Bet nav ar zemi sievas ieroči.

Ak tici, tur man priekšroka: es zinu,
Kas tava laime, labāk nekā tu.

Tu domā, nepazīdams sevi, mani,

Ka tuva saite mūs uz laimi vienos.

No labas gribas dzīts, pilns cerības

Tu mani pierunā, lai paklausu;
Un še es dieviem pateicos, ka viņi
Man deva patstāvību atraidīt

So saiti, ko tie neatzīst par labu.

TOASS

Ne dievs to runā, tava paša sirds.

IFIGENIJA

Uz mums tie runā tik caur mūsu sirdi.

TOASS

Vai man nav tiesības tiem klausīties?

IFIGENIJA

Bet maigo balsi pārkrāc negaisi.

TOASS

Vai priesterienei vien tā dzirdama?
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IFIGENIJA

Aiz visiem lai uz viņu klausās kārais!

TOASS

Tavs svētais amats, dzimtās tiesības

Pie Ceisa galda tevi augstiem dieviem

Ved tuvāk nekā mani, mežoni,
Se zemē dzimušu.

IFIGENIJA

Tā man nu jācieš
Par uzticību, ko tu man izvīli.

TOASS

Es esmu cilvēks; labāk ir — mēs beidzam.

Mans vārds lai paliek: esi priesteriene
Sai dievei, kā tā tevi izvēlēja;
Bet

man lai dieve piedod, ka līdz šim

Es netaisni, pats juzdams pārmetumus,
Tai aizturēju vecos upurus.

Surp svešs neviens vēl laimīgs nenonāca,
Sen dienām viņam nāve zināma.

Tik tu ar piemīlīgu laipnību,
lekš kuras es drīz meitas mīlestību,
Drīz brūtes glaimus priecīgs nojautu, —

Tu mani atturēji burvju saitēs,
Ka savu pienākumu aizmirsu.

Tu miegā iešūpoji manus prātus;
Es savu tautu kurnam nedzirdēju;
Nu tie jo diktāk mani pašu vaino

Par mana dēla agro miršanu.
Es tevis dēj vairs neatturu tos,
Kas cieši pieprasa pēc upura.

IFIGENIJA

Es sevis dēj nekad to neprasīju.
Tas pārprot dievus, kas tos domā esam
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Pēc asins kārus; viņš tik pieliek tiem

Pats savas nežēlīgās iegribas.
Vai dieve pate mani neatrāva

No priestra rokas? Tai mans kalpojums
Par manu nāvi mī|āks.

TOASS

Neklājas
Mums svēto ieražu ar vieglu prātu
Pēc savas gribas vērst un iztulkot.

Ej dari savu darbu kā es savu;

Tur divi draugi, kurus krasta alās

Mēs atradām un kuri manai zemei

Gan labu nenesīs, man rokās ir.

Sos tava dieviete lai atkal ņem
Kā pirmo, sengaidīto upuri!
Tie drīz būs še! tu zini, kas tev darāms

(Toass aiziet.)

Ceturtais skats

IFIGENIJA

(Viena pate palikuse.)

Tev ir debeši, žēlīgā glābēja,
Kuros bez vainas vajātos apsegt
Un iz likteņa dzelžainām rokām

Vēja spārnos pār jūrām prom,

Pāri pār zemes tālākām tālēm

Un kur vien tevim tīkas, tos aiznest.

Gudra esi tu, redzi, kas nākotnē;
Tev nav pagājis pagātnes laikmets,
Un tavs skats pār tavējiem veras,

Kā tavs spožums, dzīvība naktīm,

Pāri pār zemi veras un valda.

Ak, no asinīm sargā šīs rokas!

Mūžam svētību, mieru tas nenes;

Netīšu nokautais kūpošais upuris

Bēdīgi nevilšo slepkavu biedēs,



Ļaunās stundās uzglūnēs viņam.
Debesu valdniekiem patikas ļaužu
Tāli sniedzošās teicamās dzimtas,
Un tie vilcina steidzīgo mūžu

Mirstīgam cilvēkam, grib tam ar prieku
Savas mūžīgās debesu līgsmes
Līdzi baudošo, priecīgo skatu

Kādu brīdi žēlīgi atļaut.

(Priekškars.)
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Pirmais skats

Orests. Pilāds.

ORESTS

Tā nāves gaita, ko mēs tagad ejam;
Ar katru soli norimst mana dvēsle.

Kad Apolonu 19 lūdzu, lai man atņem
No sāniem baigos atriebšanas garus,

Viņš likās palīgu un glābiņu
Še savas mijās māsas svētnīcā,

Kas valda tauriešos, man apsolām
Ar drošiem, uzticamiem dieva vārdiem;
Un tagad piepildās, ka visam vārgam
Ar manu dzīvību ir jābeidzas.
Cik viegli nākas man, kam dieva roka

Spiež sirdi, visus prātus apstulbo,
No jaukās gaismas, saules atsacīties!

Ja reizi Atrejdzimtas pēcniekiem
Nav nolemts kaujā krist ar slavas kroni,
Ja man kā maniem senčiem, manam tēvam,
Kā upurlopam savas asins jālej —

Lai notiek! — Labāk še pie altāra,
Ne neģēlīgā kaktā, tur kur tīklus

Liek tuvu radniecīgais slepkava.
Tik ilgi mieru ļaujat stigiskie20

,

Kas jūs pēc asins, kurš no maniem soliem
Pil lejā, manu ceļu zīmējot,
Ka suņi, ožot sliedes, mani trencat.21

Vel brīdi! — drīz es nokāpšu pie jums;
Nedz jūs, nedz mani redzēs dienas gaisma.
šī zemes jaukā, zaļā sega nav
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Priekš spokiem dejas vieta. Apakšā
Es uzmeklēšu jūs; tur visus kopā
Sies līdzīgs liktens mēmā mūža naktī.

Tik tevi, Pilād, tevi, mana grēka
Un manas trimdas nevainīgo biedri22

,

Cik nelabprāt es tevi līdzi ņemu
Par agri bēdu zemē! Tava dzīve

Vai nāve dod man cerību vai bailes.

PILĀDS

Es neesmu vēl gatavs tā kā tu,

Lai viņā ēnu valstī lejup kāptu.
Man prātā vēl caur sarežģītiem ceļiem,
Kas melnā naktī liekas novedām,
Uz dzīvi atkal augšā izvīties.

Es nedomāju nāvi; es vēl raugos,

Vai kur varbūt uz līgsmu izbēgšanu
Mums dievi negatavo padomu?
Jo nāve — baidies tās, vai nebaidies —

Nāk neatturama. Kad priesteriene
Jau mūsu cirtas nocirpt ziedojot
Ceļ roku, tad vēl mūsu glābšana
Lai vienīgi man prātā. Paceli

No šādām bēdām savu dvēseli. Šaubām

Tu briesmas tikai vairo. Apolons
Mums deva vārdu: māsas svētnīcā

Uz tevi gaidot palīgs, atgriešanās.
Un dieva vārds nav divkārt saprotams,
Kā nospiestais to domā savās bēdās.

ORESTS

Jau mana māte dzīves tumšo segu

Pār manu galvu klāja bērnībā;
Tā uzaugu, es tēvā iedzimis,

Un pat mans mēmais skats jau bija viņai
Un viņas mīļākam rūgts pārmetums.
Cik bieži es, kad klusi mana māsa

Tur istabā pie uguns sēdēja,
Pie viņas klēpja bailīgs pieglaudos
Un lielām acīm viņā nolūkojos,
Kad viņa raudāja! — Tad viņa daudz

Par mūsu augsto tēvu stāstīja;
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Kā es tad viņu redzēt ilgojos!
Drīz vēlējos to še, drīz sevi Trojā.
Tad nāca diena

...

PILĀDS

Ak, par viņām stundām

Lai pekles gari naktī stāsta sev!

Bet mums lai jautru laiku piemiņa
Dod jaunu spēku jaunai varoņgaitai!
Dažs ražens vīrs ir dieviem vajadzīgs,
Lai viņiem plašā zemē kalpotu;
Tie vēl uz tevi cerēja; tie tevi

Par pavadoni tēvam nedeva,
Kad tas uz Orku23

gāja negribot.

ORESTS

Ak, kaut es, viņa drēbes vīli tverdams,
Tam būtu sekojis!

PILĀDS

Tad dievi mani

Ir saudzējuši, tevi uzturot;
Jo kas es būtu, ja tu nedzīvotu?

Ar tevi, tevis dē{ tik dzīvoju
No pašas bērnības un gribu dzivot.

ORESTS

Ak, nepiemini viņas jaukās dienas,

Kad tava māja bij man patversme,
Tavs tēvs ar gudrību un mīlestību

Pussastingušo ziedu audzēja;
Kad tu, ikkatru brīdi jautris biedris,
Kā viegli spārnots, krāsains taurenīts

Ap tumšu puķi lidoji ap mani

Ikkatru dien ar jaunu dzīvību,
Man savu līgsmi dvēslē ielīgoji,
Ka es, par savām bēdām aizmirsdams

No tevis aizrauts, līdzi rotājos.

PILĀDS

Kad tevi mīlēju, man sākās dzīve.
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ORESTS

Teic, sākās bēdas, tad būs taisnība.

Tas ir briesmīgs manā liktenī,
Ka es, kā mēra apsēsts izstumtais,
Sev krūtīs nesu slepus sāpes, nāvi,

Ka, kur es nāku visusveikā vietā,
Drīz manim apkārt vaigi ziedošie

Liek manīt lēnas nāves sāpju vaibstus.

PILĀDS

Es būtu pirmais šinī nāvē mirt,
Ja tava dvaša, Orest, nāvētu.

Vai neesmu vēl prieka, drosmas pilns?

Un prieks un mīlestība ira spārni
Uz lieliem darbiem.

ORESTS

Lieliem darbiem? Jā,

Es atceros, ka mēs tos sapņojām!
Kad abi kopā bieži medījumam
Pa kalniem, lejām pakaļ traucāmies,
Un

— krūtīs, rokās, senčiem līdzīgi —

Reiz cerējām ar zobenu un vāli

Tāpat dzīt nezvērus un laupītājus;
Un pēc — kad vakaros pie plašās jūras
Mēs apkampušies mierā sēdējām,
Līdz mūsu kājām viļņi rotājās,
Tik plaši pasaule mums vaļā vērās —

Tad dažkārt tvēra kāds pēc zobena,
Un nākamības darbi it kā zvaigznes
Iz nakts mums apkārt uzlēca bez skaita.

PILĀDS

Cik bezgalīgs ir darbs, ko dvēsele
Trauc izdarīt! — Mēs tūdaļ katru darbu

Tik lielu gribam, kāds tas top un aug,
Kad gadiem — cauri zemēm, cauri dzimtām —

To dzejas skaņas vairodamas veļ.
Tik jauki skan, ko tēvi darīja,
Kad, klusā vakarēnā atdusot,
To jauneklis ar kokles skaņām bauda;
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Un, ko mēs darām, ir, tāpat kā viņiem,
Pilns pūliņu un visai nepilnīgs! —

Tā traucam mēs pēc tā, kas bēg no mums,

Un nevērojam ceļa, kuru ejam,
Un neredzam sev blakus senču soļus,
Ne pēdas, ko tie dzīvē atstāja.
Mēs vienmēr pakaļ steidzam viņu ēnai,
Kas dieviem līdzīga tur tālumā

Vij kroni kalniem zelta mākoņos.
Es neturu nekā no tā, kas cerē,

Ka ļaužu bars varbūt to gādātu;
Bet slavē dievus, jaunekli, ka agri
Tie jau tik daudz caur tevi darījuši!

ORESTS

Ja cilvēkam tie līgsmu darbu šķir,
Ka ļaunu novērš tas no savējiem,
Ka valsti vairo, sargā robežas

Un veci ienaidnieki krīt vai bēg, —

Tad tas lai pateicas; tam devis dievs

Vispirmo — augstāko no dzīves priekiem.
Par slepkavu tie mani izredzēja ■—
Pie mātes, kuru tomēr cienīju,
Un, kauna darbu kaunā atriebjot,
Tie liek man bojā iet. — Ak, tici man,

Tie nodomājuši uz Tantalcilti,
Un manim, pastarim, nav lemts bez vainas,
Bez kauna aiziet. . .

PILĀDS

Dievi neatriebj
Pie dēla viņa tēva noziegumus;
Ikkatram, lai tas būtu labs vai ļauns,
Par saviem darbiem alga jāsaņem.
No tēviem manto svētību, ne lāstu.

ORESTS

Ne svētība, man šķiet, mūs veda šurp!

PILĀDS

Vismazāk augsto dievu pašu prāts.
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ORESTS

Tad tas ir viņu prāts, kas grūž mūs postā!

PILĀDS

Tik dari, ko tie pavēl tev, un gaidi!
Ja aizvedīsi māsu Apolonam24

Un abi dzīvos Delfos vienkopus,
No tautas pielūgti, kas cēli domā,
Tad augstais pāris tev par tavu darbu

Būs labvēlīgs un tevi izpestīs
No apakšzemes garu rokas. Jau

Sai svētā birzē nedrīst nākt neviens.

ORESTS

Tad mazākais es varu mierā mirt.

PILĀDS

Man citas domas, un ne neveikli

Es pagājušo vedu sakarā

Ar nākamo un klusām iztulkoju.
Varbūt jau ilgi dievu padomā
Zel lielais darbs. — Sen vēlas Diāna

Kļūt projām no šī mežonīgā krasta

Un viņa asiņainiem upuriem.
Mēs bijām nolemti šim jaukam darbam,
Mums uzdots izvest to, un — savādi —

Uz to mūs piespiež jau pie vārtiem šeit.

ORESTS

Tev reta māksla dievu padomu
Ar saviem vēlējumiem gudri vienot.

PILĀDS

Kas visa laužu gudrība, ja viņa
Uz dievu prātu augšā neklausās?

Pie grūta uzdevuma aicina

Dievs varoni, kurš daudz ir noziedzies,
Un uzliek tam, kas šķiet mums neiespējams;
Tas uzvar, sodu ciezdams, kalpo dieviem
Un pasaulei, kas viņu godā cej.
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ORESTS

Ja manim dzīvot lemts un cīnīties,
Lai ņem kāds dievs no manas smagās pieres
So reiboni, kas mani projām rauj
Uz miroņiem pa teku, apšļacītu
Ar mātes asinīm, lai izžāvē

To avotu, kas, mūžam pretim verdot

Iz mātes vātīm, mani aptraipa!

PILĀDS

Ak, gaidi mierīgāk! Tu ļaunu vairo

Un pats tik palīdzi vēl fūrijām.
Ļauj manim pārlikt, klusi! Pēcgalā
Priekš darba vajga savienotu spēku,
Tad tevi saukšu un mēs abi iesim

Ar pārdomātu drosmi darbu veikt.

ORESTS

Es dzirdu Ulisu25.

PILĀDS

Ak nejoko!
Ikkatram jāizvēl sev varonis,
Pa kura ceļu tas grib pakaļ cīsties

Uz Olimpu.26 Es atzīstos, man šķiet,
Ka gudrība un viltus nav par kaunu

Tam, kurš ir drošiem darbiem ziedojies.

ORESTS

Es cienu to, kas drošsirdīgs un taisns.

PILĀDS

Tāpēc es neprasu tev padoma.
Jau solis sperts. No sargiem es līdz šim

Jau daudz ko esmu guvis izzināt.

Es zinu, svešā sieva it kā dieve

Slēdz saitēs viņus asinslikumus;
Tā dieviem šķīstu sirdi, vīraku
Un lūgšanas nes pretim. — Augsti slavē
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Šo cēlo sievu; teic, tā cēlusies

No amacoņu
27 cilts un bēguse,

Lai izglābtos no liela Jaunuma.

ORESTS

Tās gaišai valstībai gan zudis spēks
Caur noziedznieku tuvumu, kam lāsts

Kā plata nakts iet pakaļ un to sedz.

Nu dievbijīga asinskāre raisa

No saitēm veco parašu mūs nāvēt.

Mūs nokaus mežonīgais karaļprāts,
Un sieva neizglābs mūs, ja viņš dusmo.

PILĀDS

Mums laime, ka tā sieva ir! jo vīrs

Pats labākais var pieradināt garu

Pie nežēlības un sev beidzot vēl
Iz tā, ko ienīst, dara likumu;
Aiz ierašas top ciets, pat nepazīstams.
Bet sieva cieti tanī prātā stāv,

Ko ieņēmuse. Drošāk paļaujies
Uz viņu labā, kā ir ļaunā. — Klus'!
Tā nāk; steidz projām! Tūdaļ nedrīstu

Teikt mūsu vārdus, mūsu likteni

Bez attura tai uzticēt. — Tu ej,
Mēs tiksimies, pirms tā ar tevi runā.

(Orests aiziet.)

Otrais skats

Ifige n i ja. Pilā d s.

IFIGENIJA

Kas esi, svešniek, teic? no kurienes?

Man liekas, ka tu drīzāk esi grieķim,
Ne skitam pielīdzināms.

(Viņa noņem no viņa važas.)

Bīstama

Tā brīvība, ko manas rokas dod; 28

Lai dievi novērš, kas jums tagad draud.
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PILĀDS

Ak, saldā balss! Tu daudzreiz sveiktā skaņa,
Tu mātes valoda še svešumā!

Sev priekšā tēvu zemes zilos kalnus

Es, gūstītais, no jauna ieraugu.
Lai šis mans prieks tev gaiši liecina,
Ka arī es no grieķu dzimtas cēlies!

Tik acumirkli aizmirsu, cik ļoti
Tu manim vajadzīga, un mans gars
Tik tavai cēlai būtnei piegriezās.

Ak, saki, ja kāds nenovēlīgs liktens

Tev neslēdz lūpas, kurā mūsu cilšu

Ir tava dievu dzimta cēlusēs?

IFIGENIJA

še priesteriene, pates dieves celta

Un templim svētīta, ar tevi runā.

Ar to lai pietiek tev; kas esi? teic,

Un kas par nelaimīgu likteni

Ar draugu kopā tevi vedis šurp?

PILĀDS

Gan lēti varu stāstīt tev, kāds ļaunums
Kā smagi spiedošs pavadons mūs vajā.
Ak, kaut tu spētu līgsmu cerību

Mums ar tik lēti dot, tu dievišķā!
Iz Krētas 29

esam, dēli Adrastam:
Es esmu jaunākais, man Kefals vārdā,

Viņš, Laodams, ir vecākais no brāļiem.
Starp mums vēl bija trešais, straujš un ļauns,
Kurš pat jau bērnu dienu rotaļās
Mums prieku traucēja un vienprātību.
Mēs lēni mātes vārdiem klausījām,
Līdz kamēr tēvs pie Trojas cīnījās;
Bet, kad viņš atgriezās ar laupījumu
Un drīzi pēc tam mira, tad tūlīt

Starp brāļiem ķildas izcēlās dēļ valsts.

Es kopā turējos ar vecāko.

Viņš brāli nosita. Šā asins dēļ
To nikni apkārt dzenā fūrijas.
Šai krastmalā mūs raida Apolons
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Iz Delfiem30
,

dodams līgsmu cerību.

Viņš lika savas māsas svētnīcā

Mums palīdzīgu roku sagaidīt.
Mēs esam gūstīti un šurpu vesti,

Kā upuri tev nodoti. Tu zini.

IFIGENIJA

Vai Troja krita? Teic man, dārgais vīrs!

PILĀDS

Tā krita. Teic tik tu, ka glābsi mūs!

Ak, paātrini palīgu, ko dievs

Mums solīja! Ak, žēlo manu brāli!

Teic drīzi viņam labu, mīļu vārdu!

Bet saudzē to, ja tu ar viņu runā,
Es lūdzu sirsnīgi; jo pārāk drīz

Caur prieku, sāpēm un caur atmiņām
Tiek sirds tam dziļi krūtīs plosīta.
Kā drudžains ārprāts viņu grābtin grābj,
Un viņa daiļā, brīvā dvēsele

Krīt atkal fūrijām par laupījumu.

IFIGENIJA

Cik liela tava kļūme, aizmirsti

Par viņu, lūdzams, līdz man atbildēsi.

PILĀDS

Tā augstā pils, kas gadu desmitu

Pret visu grieķu spēku turējās,

Guļ tagad drupās, necelsies nekad.
Bet gan dažs kaps no mūsu varoņiem
Liek barbarzemes mums vēl pieminēt.
Tur Ahils 31 guļ ar savu daiļo draugu.

IFIGENIJA

Jūs arī, dievu tēli, pīšļos slīkāt!

PILĀDS

Ir Palamēds 32
,

ir Telamona Ajakss 33

Vairs pārnākamas dienas nerada.
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IFIGENIJA

Viņš klusu cieš par manu tēvu, nemin

To karā kauto starpā. Jā! viņš dzīvs!

Es viņu redzēšu. Ak ceri, sirds!

PILĀDS

Bet laimīgi tie tūkstoši, kas mira

No šķēpa kauti rūgti saldā nāvē!

Jo niknas šausmas, nāves likteni,
Ne gaviles un slavu pārnākošiem
Ir gatavojis naidīgs, dusmots dievs.34

Vai ļaužu balss gan nenonāk līdz jums?!

Cik tāli viņa aizsniedz, viņa nes

Visapkārt .nedzirdētu darbu vēsti.

Tad bēdas, kuras pilda Mikēnu35

Ar vienmēr atkārtotām vaimanām,
Vēl noslēpums ir tevim? — Klitemnestra

Un Egists Agamemnonu ar viltu

Ir nokāvuši pārnākamā dienā! 36

Jā, tu šo karaļnamu turi godā!
Es redzu, velti cīnās tava krūts

So pēkšņi baigo vārdu apkarot.
Varbūt tu esi kāda drauga meita?

Vai dzimi kaimiņos, šai pilsētā?
Ak, neslēp to un nepieskaiti man,

Ka pirmais es šīs briesmas ziņoju.

IFIGENIJA

Teic, kā gan notika šis briesmu darbs?

PILĀDS

Tai pirmā dienā tad, kad karalis

No peldēšanās spirdzināts un mierīgs,
Iz sievas rokām drēbes gaidīdams,
Jau ārā kāpa, ļaunā uzmeta

Tam kroku pilnu, režģu audumu

Pār pleciem pāri un pār cēlo galvu;

Un, kad viņš velti centās iztīties

Iz audu tīkla, Egists, nodevējs,
To nosita, un aizsegts aizgāja
Sis lielais karalis pie miroņiem.
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IFIGENIJA

Un kāda alga tika sazvērniekam?

PILĀDS

Tā valsts un gulta, kas tam bija jau.

IFIGENIJA

Tad Jauna kāre cēla slepkavību?

PILĀDS

Un senas atriebšanās dzijas jūtas.

IFIGENIJA

Kā viņu apvainoja karalis?

PILĀDS

Ar smagu darbu, kurš, ja slepkavība
Maz atvainojama, to atvainotu.

Viņš aizvīla to Aulidā un tur,

Kad Diāna pret grieķu aizbraukšanu
Ar nikni straujiem vējiem pretojās,

Viņš savu meitu Ifigeniju
Pie dieves sārta lika raut, tā krita

Priekš grieķu glābšanas kā upuris.

Tas, saka Jaudis, viņai riebumu

Tik dziji sirdī iespiedis, ka beidzot

Tā padevusēs Egistam un vīru

Ar viltus tīkliem pate skāvuse.

IFIGENIJA

(Aizklādama savu vaigu drēbēm.)

Lai pietiek! Drīz tu mani redzēsi.

(Viņa aiziet.)



PILĀDS

(Viens pats palicis.)

No karaļnama likteņa, kā šķiet,
Tā dziļi kustināta. Lai tā ir,

Kas būdama, tai kārais pazīstams,
Un tā, par laimi mums, iz augstas cilts

Šurp pārdota. — Tik klusi, mīļā sirds,
Un ļauj, lai laimes zvaigznei, kas mums spīd,
Ar drošu prātu gudri pretim ejam!

(Priekškars.)





TREŠAIS CĒLIENS
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Pirmais skats

I f i ge n i ja. Orests.

IFIGENIJA

Es raisu tavas saites, nelaimīgais,
Par zīmi sāpīgākam liktenim.

Tā brīvība, ko svētnīca tev dod,
Ir nāves vēstniece, kā grūti slimam

Vispēdējs gaišais dzīves mirklis. — Vēl

Es nevaru, vēl nedrīstu tev sacīt:

Jūs pazuduši! Kā es varētu

Ar slepkavroku jūs uz nāvi vest?

Un cits neviens, lai ir kas būdams, nedrīst

Tik ilgi, kamēr es šeit priesteriene,
Jūs aizskārt. Bet, ja es to liedzos darīt,
Ko prasa sašutušais karalis,
Tad izvēl viņš no manām jaunavām
Man pēcnieci — un tad es vairs tik spēju
Ar karstu līdzjūtību vien jums līdzēt.

Ak, dārgo tautiet, arī pēdējs kalps,
Kas senču dievu rogām* tuvojies,
Mums svešā zemē mīji sumināms;

Kā jūs lai saņemu ar diezgan prieka
Un svētības, kas jūs man nesat ainu

No varoņiem, ko cienīt mācījos
Jau bērnībā, un maigi priecināt
Man sirdi jaunām, jaukām cerībām!

* Ugunskuram, pavardam.
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ORESTS

Vai savu vārdu, savu dzimtu slēpi
Ar nodomu? jeb vai es varu zināt,

Kas man kā dievība še pretim nāk?

IFIGENIJA

Tu zināsi. Bet tagad tēlo man,

Ko pus tik dzirdēju no tava brāļa,
To vīru galu, kurus, pārnākot
Iz Trojas, ciets un nesagaidīts liktens

Uz māju sliegšņa mēmi pārsteidza.
Gan jauna tiku aizvesta šai zemē,
Bet baigā skata es vēl atceros,
Kā pilna brīnumu un bailības

Es lūkojos uz viņiem varoņiem.
Tie nāca, it kā būtu atdarījies
Pats Olimps, cēlās pagājības tēlus

Par briesmām Trojai lejā sūtīdams 37
,

Aiz visiem staltāks bija Agamemnons!
Ak, teic, viņš krita, mājās pārnākot,
Caur Egista un savas sievas viltu?

ORESTS

Tā ir!

IFIGENIJA

Vai, nelaimīgā Mikēna!

Tā tantalieši lāstus tik uz lāstiem

Ir pilnām briesmu rokām sējuši!
Un līdzi niknai zālei, galvas kratot

Un apkārt kaisot sēklu tūkstoškārt,
Ir bērnu bērniem radus slepkavas
Uz mūžam maiņu postu radījuši!
Teic, ko no tava brāļa runas ātri

Man aizklājuse šausmu tumsība.

Kā lielās varoņdzimtas pēdējs dēls,

Viņš mīļais bērns, kam bija nolemts kļūt
Par tēva atriebēju, — kā ir Orests

Sai asins dienai izbēdzis? Vai liktens

To līdzi Orkus tīklos sapinis?
Vai viņš ir glābts? Vai dzīvs? Un Elektra?
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ORESTS

Tie dzīvi.

IFIGENIJA

Zelta saule dāvā man

Visskaistos starus, liec tos pateicībā
Pie Ceisa kājām! jo es nabaga
Un mēma.

ORESTS

Ja tu draudzīga šim namam,

Ja tuvām saitēm ar to saistīta,
Kā manim izrāda tavs daiļais prieks,
Tad valdi savu sirdi, turi cieti!

Jo nepanesami ir priecīgam
Krist pēkšņi dziļās sāpēs atpakaļ.
Tu zini tik, ka Agamemnons miris.

IFIGENIJA

Vai manim nepietiek šīs vienas vēsts?

ORESTS

Tu tikai pusi briesmu dzirdēji.

IFIGENIJA

Ko bīties? Orests, Elektra ir dzīvi.

ORESTS

Vai tu par Klitemnestru nebīsties?

IFIGENIJA

To neglābj vairs nedz cerība, nedz bailes38

ORESTS

Tā arī tur, kur nav vairs cerības.

IFIGENIJA

Vai pate lēja savas asinis?



370

ORESTS

Nē! viņas asins viņu nāvēja.

IFIGENIJA

Teic skaidrāk, lai es ilgāk netirdos!

Jo nezināšana sit tūkstoškārt

Ap baigo galvu savus tumšos spārnus

ORESTS

Tad paši dievi manim lēmuši,
Lai esmu vēstnieks darbam, ko labprāt
Nakts mēmā, drūmā alu valstībā

Es slēptu? Mani pretī manai gribai
Spiež tava saldā balss; bet viņa drīst

Ir sāpju stāstu prasīt un to panāk.
Tai nedienā, kad tika nokauts tēvs,
Caur Elektru dēls slepus izglābās; 39

To Strofijs, tēva svainis, uzņēma
Un uzaudzēja līdz ar savu dēlu,
Kurš — Pilāds vārdā — svešo jaunekli
Ar draudzības visjaukām saitēm sēja.

Un, kā tie auga, auga viņu dvēslēs

Tā karstā kāre atriebt karali.

Tie negaidīti, svešos uzvalkos

Nāk Mikēnā un sakās bēdu vēsti,

Ka Orests miris, reizē atnesām

Ar viņa pelniem. — Abus karaliene

It laipni saņem; viņi ienāk iekšā.

Tad Orests devās zināms Elektrai;
Tā viņā uzkur atriebšanās liesmas,
Kas bija mātes svētā klātbūtnē

Jau atslābušas. Klusi viņa ved

To tanī istabā, kur krita tēvs,

Kur lietā asins sena, liega zīme

Daudz reizes berzto grīdu krāsoja
Vēl bālām, noslēpuma pilnām švītrām.

Ar ugunsmēli viņa tēloja
Ikkatru briesmu darba apstākli,
Ir savu vergu vārgā vesto dzīvi,
Ir nodevēju pārgalvīgo prieku,
Ir briesmas, kas nu bērniem draudēja
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No mātes, kura tapa pamāte.
Še viņa uzspieda tam senu dagu*,
Kas grīni trakoja jau Tantalnamā

...

Caur dēla roku krita Klitemnestra.

IFIGENIJA

Jūs mūžīgie, kas līgsmi skaidrā dienā

Pār vienmēr jauniem mākoņiem tur mītat,
Vai tādēļ mani gadiem atšķīrāt
No ļaudīm, mani turējāt tik tuvu

Pie sevis, devāt manim bērnu darbu

Še svētās uguns svelmi uzturēt

Un vilkāt augšup manu dvēseli

Kā liesmu svētā mūža skaidrībā

Uz saviem debess mājokļiem, lai vēlāk

Es dziļāk justu sava nama kaunu? —

Ak, stāsti man par viņu, nelaimīgo!
Teic man, kas notika ar Orestu?

ORESTS

Kaut varētu tev teikt, ka viņš ir miris!

Iz svaigi lietām asinīm, kā rūgstot,

Kāpj mātes gars
Un nakts sensenām meitām40 drūmi sauc:

«šim mātes slepkavām neļaujat bēgt!
Uz pēdām ļaundari dzenat! Viņš jūsu!»
Tās klausās vērīgi, to dobjais skats

Ar ērgļa kāri apkārt lūkojas.
Tas kustas savu alu tumsumā,
Iz kaktiem velkas viņu pavadoņi
Pa mazam laukā: šaubas, nožēlums.

Tam priekšā tvaiki kāpj iz Aherona 41
,

Un viņu riņķojošos mutuļos
Vienmēr uz notikušo domāšana

Ap noziedznieka galvu jaucot valstās.

Un tās, uz postīšanu palaistas,
Min jaukās āres dievu liktā zemē,
No kuras sen tās padzina vecs lāsts,
Un mudrām kājām viņas bēgli dzen,
Uz jaunām bailēm tikai dusu dod.

*
No dagge — dunci. (Viduslejasvacu dial.)
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IFIGENIJA

Tev, nelaimīgais, līdzīgs liktenis!

Tu jūti to, ko nabags bēglis cieš!

ORESTS

Kā saki tu? Kāds līdzīgs liktenis?

IFIGENIJA

Uz tevis arī brāļa asins gul;
Tavs otrais brālis man to uzticēja.

ORESTS

Es necietīšu, ka tu, lielā dvēsle,
Ar viltus vārdu tieci mānīta.

Lai svešnieks svešniekam auž melu audus

Ar gudrību pie viltus pieradis,
Par slaztu* kāju priekšā; mūsu starpā
Lai patiesība ir!

Es — Orests! mana noziedzīgā galva
Uz kapu sveras, meklē nāvi rast;
Ik katrā veidā viņa manim tīk!

Lai tu, kas būdama, es vēlu tev

Un manam draugam glābties, sevim ne;

Tu, liekas, šeit pret gribu uzturies;
Tad bēgat, atstādami mani šeit!

Lai manas aukstās miesas krīt no klints42
,

Lai asins līdz pat jūrai lejup kūp
Un atnes lāstu mežonīgam krastam!

Jūs ejat mājās jaukā Grieķijā
Ar jautru prātu jaunu dzīvi sākt!

(Orests, sāpju pārņemts, aiziet.)

IFIGENIJA

Tad reiz tu, Ceisa meita daiļākā,
Pie manis nokāp. Piepildīšanās! 43

Cik milzīgs manā priekšā stāv tavs tēls!

Mans skats līdz tavām rokām tikko sniedz,

* Slazdu, lamatām.
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Kas, pilnas augļu, rasmas vainagu,
Nes dārgas mantas mums no Olimpa.
Kā karali pie balvu pārmērības
Var pazīt — jo tam mazums esam šķiet,
Kas ir priekš tūkstošiem jau bagātība, —

Tā dievus pazīstam pie taupītām
Un sen nu gudri sagādātām balvām.

Jo, dievi, jūs tik zināt, kas mums der,
Un skatāt nākamības plašu valsti,
Kad zvaigžņu, miglas segs ik vakaru

Mums skatu liedz. Jūs mierā klausāties

Uz mūsu lūgšanām, kas bērnišķi
Pēc drīzas balvas lūdz; bet jūsu roka

Bez laika nelauž zelta debess augļus,
Un vai! tam, kurš ar varu, spītēdams
Sev sāju barību uz nāvi bauda.

Ak, neliekat tik ilgi sagaidītai,
Vēl tikko iedomātai laimībai

Kā aizgājuša drauga ēnai velti

Un trejkārt sāpīgi man garām iet!

ORESTS

(Tuvojas atkal Ifigenijai.)

Ja dievus piesauci priekš Pilāda

Un sevis, nemin līdzi manu vārdu!

Tu neizglābsi ļaundari, ar kuru

Tu biedrojies, bet lāstu dalīsi.44

IFIGENIJA

Man liktens ir pie tava cieši saistīts.

ORESTS

Nebūt! Ļauj vienam man, bez pavadoņa
Pie nomirušiem iet! Ja ļaundari
Pat savā šķidrautā tu aizsegtu,
Tu neapslēpsi to no vienmēr modrām45

,

Un tava klātbūtne, tu dievišķā,
Gan sāņus vaira tās, bet neaizdzen.

Tās nedrīst nekaunīgām vara kājām 46

Sīs svētās birzes zemi apgānīt.
Bet iztālēm es dzirdu šur un tur,
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Ka viņas nikni ņirdz. Tā vilki gaida

Ap koku apkārt, kurā ceļenieks
Ir paglābies. Tur laukā viņas guļ
Un atpūšas; un, kad es atstāju
So birzi, viņas, čūsku galvas kratot,
No visām pusēm jaucot putekļus,
Kāpj augšup savu laupījumu dzīt.

IFIGENIJA

Vai, Orest, vari dzirdēt laipnu vārdu?

ORESTS

Lai taupās tas priekš dievu mīluļa!

IFIGENIJA

Tie dod tev gaismu jaunai cerībai!

ORESTS

Caur dūmiem, tvaikiem redzu vāju vizmu

No nāves upes man uz elli mirdzam.

IFIGENIJA

Vai tev tik viena māsa, Elektra?

ORESTS

To vienu pazinu, bet vecāko

Tās labais liktens, kurš mums šķita baigs,
Pie laika aiznesa iz mūsu posta.

Ak, nejautā un biedros nestājies
Ir tu pie fūrijām! — tās ļaunā priekā
Pūš pelnus nost no manas dvēseles

Un negrib ciest, ka atlikušās ogles
No mūsu nama šaušalainām degām
Man sirdī klusi dziest. Vai mūžīgi
Lai svelme, uzpūsta un kurināta

Ar pekles sēru, dvēslē tirdot deg?

IFIGENIJA

Es nesu liesmā saldu vīraku.

Ak, ļauj ka mīlestības skaidrā elpa
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Tev krūtīs svelmi dzesē, lēni dvešot!

Mans dārgais Orest, vai tu nedzirdi?

Vai tevim briesmu dieves sekodamas

Tā dzīslās žaudējušas asinis?

Vai stindzinot caur miesām tevim iet

Kā burvība no grīnas Gorgongalvas 47
,

Ja balss no lietām mātes asinīm

Uz elli projām dobjām skaņām sauc,

Vai skaidrās māsas svētīšanas vārdi

Lai dievus neatsauc no Olimpa?

ORESTS

Tās sauc! tās sauc! Vai gribi manu postu?
Vai tevī slēpjas atriebēja dieve?

Kas esi, kuras balss tik briesmīgi
Man krūtīs vanda visos dzijumos?

IFIGENIJA

Tas tevim dziji sirdī parādās:
Es esmu tā! Se Ifigenija!
Es dzīvoju!

ORESTS

Tu?!

IFIGENIJA

Brāli!

ORESTS

Laid! Ej projām!
Es saku tevim, neaizskar šos matus!
Kā Kreūsai 48

no brūtes apģērba
No manis iziet neizdzēšams uguns.

Ļauj necienīgam man kā Herkulim

let kauna nāvē, sevī noslēdzoties. 49

IFIGENIJA

Tev nebūs bojā iet! Ak kaut tu spētu
Man vienu vārdu tikai mierā teikt!

Ak, raisi manas šaubas, atjauj laimi,
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Tik ilgi izlūgto, reiz droši tvert.

No priekiem, sāpēm it kā ritens veļas
Caur manu dvēseli. No svešā vira

Vērš šalkas mani nost; bet rautin rauj
Pie tevis, brāli, visu manu būtni.

ORESTS

Vai Liejam 50 še templis? nevaldāmi

Svēts trakums priesterieni sagrābis?

IFIGENIJA

Ak dzirdi mani! Lūko šurp, kā manim

Pēc ilga laika atkal atveras

Sirds llgsmlbai, lai visu mīļākam,
Ko zeme nes vēl manim, galvu skūpstu.
Lai savām rokām, kuras tukšiem vējiem
Bij pretī izstieptas, tevi apkampju.
Ak laid jel mani! laid! jo skaidrāki

No Pamāsa51 pat neverd mūža avots,
Pār klintīm zelta lejā gāzdamies,
Ka viļņojot man prieki plūst no sirds

Un līdzi līgsmes jūrai mani skauj.
Mans brāli! Orest! Orest!

ORESTS

Daiļā nimfa,
Es tev un taviem glaimiem neticu.

Jo dieve prasa stingras kalpones 52

Un atriebj apgānīto svētekli.

Ņem savu roku nost no manas krūts!

Un, ja tu, glābjot kādu jaunekli,
Tam mīlestības laimi gribi dāvāt,
Tad piegriez manam draugam savu sirdi

Kā cienīgākam. Viņš tur klintīs maldās.

Ej viņu uzmeklē un padomu
Tam dod, bet mani saudzē.

IFIGENIJA

Saņemies,
Ak, brāli, pazīsti še atrasto!

Un nepel māsas skaidro debesslīgsmu
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Par neprātīgu, apgrēcīgu prieku!
Ak, ņemat viņa acīm mulsumu,

Lai nedara visaugstais priecas brīdis

Mūs trejkārt nelaimīgus! — Viņa še,

Sen pazuduse māsa! Dieve mani

Prom aizrāva no altāra un glābjot
Surp nesa pate savā svētnīcā.

Tu esi gūstīts, nodots upuram

Un priesterienē māsu atradi.

ORESTS

Ak, nelaimīgā! Lai tad saule redz

Vispēdējās no mūsu nama šausmām!

Vai nav še Elektras? Lai līdzi mums

Ir viņa bojā ietu, nedzīvotu

Vēl vairāk grūtam liktenim un sāpēm!
Es eju, priesterien, pie altāra,
Jo brāļu slepkavība vecā ciltī

Sen parasta; es pateicos jums, dievi,
Ka nolēmāt jūs mani izdeldēt

Bez bērniem. — Klausi manu padomu
Un sauli nemīli par daudz, nedz zvaigznes!
Nāc, seko manim tumšā valstībā!

Kā sēra zveņģī* rādījušies pūķi,
Pret sevi cīnoties, cits citu rij,
Tā niknais dzimums posta sevi pats;
Nāc lejup līdz bez bērniem un bez vainas!

Tu žēli mani uzskati? Ak laid!

Ar tādiem pašiem skatiem Klitemnestra
Sev ceļu meklēja uz dēla sirdi;
Bet celtā roka dūra viņas krūti,
Un māte krita! — Celies, bārgais gars!
Ap mani lokā stājat, fūrijas,
Un lūkojaties patīkamā skatā,

Vispēdējā un visu briesmīgākā,
Ko sagādājāt. Atriebība, naids

Še netrin dunci; mīļu māsu spiež
To darīt. Neraudi! Tev nava vainas.

Kopš dzimis, māsa, neesmu neko

Tā mīlējis, kā tevi mīlēt spētu.

*

Slapjā meslu bedre.
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Cel savu asmeni un nesaudzē,
Sis manas krūtis saplosi un dod

Tām strāvām, kas še vārās, izeju!

(Viņš saļimst.)

IFIGENIJA

Šo laimi un šās sāpes viena nest

Es nespēju! Kur esi, dārgais virs?

Kur tavu palīdzību atrodu?

(Viņa aiziet meklēt Pilādu.)

Otrais skats

ORESTS

(Atmostas iz sava ģīboņa un pieceļas.)

Vēl vienu vien! Iz Letes viļņiem sniedz

Šo pēdējo vēl svaigo veldzes kausu!

Drīz dzīves sažņaugums iz manas krūts

Būs aizskalots; mans gars drīz plūdīs klusu

Un nogrims aizmirstības avotā,
Pie jums, jūs, ēnas viņās mūžu miglās.
Ak ļaujat žēlīgi, lai jūsu mierā

Smeļ spirdzi ilgi vajāts zemes dēls!

Ko dzirdu čukstam viņos koku zaros,

Ko šalcam, žūžojam iz pakrēslas? 53

Tie nāk, lai jauno viesi redzētu!

Kas ir tas pulks, kas cēli savā starpā
Kā kopots karaļnams tur priecājas?
Tie staigā mierā, vecs ar jauno, vīri

Ar sievām; it kā dievi skatāmi,
Un visi vienā vaigā. Jā, tie viņi,
Tie mūsu ciltstēvi. — Ar Tiestu

let Atrejs laipnās draugu sarunās,

Un puikas tērzējot ap viņu lēkā.

Vai nav vairs jūsu starpā ienaida?

Vai atriebšana izdzisa kā saule?

Tad arī mani uzņemat. Es drīstu

Jums svinīgajā gaitā līdzi iet.
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Jūs tēvi, sveiki! jūs Orests sveic,
No jūsu dzimtas vispēdējais vīrs;

Ko sējuši jūs, to viņš ir pļāvis;
<\r lāstiem apkrauts, viņš nokāpj lejā.
Bet vieglāk še panesams katris slogs.
Ak, ņemat, ņemat to savā pulkā!
Es Atreju cienu, ir Tiestu, tevi,

Mēs visi še esam no ienaida brīvi.

Man tēvu rādāt, kuru tik reizi

Es redzēju dzīvē! Vai tu tas, mans tēvs?

Un vedi sev māti draudzīgi līdz?

Ja Klitemnestra drīst sniegt tev roku,
Tad arī Orests tai tuvoties drīst

Un drīst tai sacīt: lūk, še tavs dēls!

Se skatāt dēlu un apsveicat viņu!
Virs zemes sveiciens mūsu namā

Bij slepkavības nešaubīgs sauciens,
Un vecā Tantala dzimums rod

Sev sirdspriekus tikai viņpus nakts;
Jūs uzņemat mani! un saucat: sveiks!

Ak vedat pie vecā, pie ciltstēva54 mani!

Kur ira vecais, lai viņu redzu,
Tā augsti cienīto, dārgo tēlu,
Kas dievu padomē sēdēja līdzi.

Jūs kavējaties, jūs griežaties projām?
Kādēļ? Vai dieviem līdzīgais cieš?

Vai manim! Pārvarīgie dievi

Uz varoņa krūtīm šausmīgas mokas

Ar vara važām uzkala cieti.

Trešais skats

Orests. Ifige n i ja. Pilā d s.

ORESTS

Vai jūs ar lejā nokāpuši?
Tā labi, māsa! Elektras

Vēl trūkst! Lai laipnis dievs to sūta

Ar maigām bultām drīz arī šurp!
Man tevis žēl, tu nabags draugs!
Nāc līdz! Nāc līdz; pie Plūtona55 troņa
Lai saimnieku sveicam kā jauni viesi!
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IFIGENIJA

Jūs brāļu dievības56
,

kas debesīs

Mums dienu, nakti jauko gaismu nesat

Un miroņiem tik spīdēt nedrīstat,

Ak, glābjat mūs, mēs arī māsa, brālis!

Tev, Diāna, tavs maigais brālis mīļš
Pār visu, ko tev zeme, debess dod,
Un klusās ilgās vērs tu, jaunava,
Uz viņa mūža gaismu savu vaigu.
Ak neļauj ārprātības tumsā trakot

Šim vienīgam, ko vēlu atradu!

Un, ja tavs prāts, kad mani slēpi šeit,
Nu piepildīts, ja gribi tam caur mani

Un man caur viņu palīdzību sniegt, ■—
Tad raisi to no viņa lāsta saitēm,

Lai nezūd dārgais izglābšanās laiks.

PILĀDS

Vai mūs un svēto birzi pazīsti,
Šo gaismu, kura nespīd miroņiem?
Vai jūti māsas, sava drauga roku,
Kas tevi cieti vēl kā dzīvu tura?

Tver stipri mūs! Mēs ēnas neesam.

Kļaus! dzirdi manu vārdu! Saņemies!
Jo laiks ir dārgs, un mūsu atgriešanās
Pie maigiem pavedieniem sieta, kurus,

Kā liekas, novēlīga parce
57 vērpj.

ORESTS

(Uz Ifigeniju pagriezies.)

Ak ļauj man pirmo reiz ar brīvu sirdi

Rast skaidru prieku tavos apskāvienos!
Jūs dievi, kas jūs liesmu spēkā ejat,
Lai grautu smagos tvaiku mākoņus
Un žēlīgi sensagaidīto lietu

Ar pērkoņbalsīm, vētras šalkšanu

Uz zemi kaislās strāvās izgāžat,
Bet drīzi ļaužu šausmu gaidas darāt

Par svētību un baigas izbailes

Par priekiem pārvēršat un pateicību,
Kad atspirgušo lapu lāsītēs



No jauna saule atspīd tūkstoškārt.

Un raibā Irīda58
ar vieglu roku

Ņem tumšo plīvuri no mākoņiem;

Ak, Jaujat man pie savas māsas rokām,
Pie drauga krūtīm, ko man piešķīrāt,
Ar pilnu pateicību just un baudīt!

Lāsts nobeidzies, man teic to mana sirds,
Es dzirdu, eimenīdas 59 projām trauc

Uz Tartaru, aiz sevis aizcirzdamas

Ar dobju norībienu vara vārtus.

Lūk, zeme garo spirdzinošu smaršu

Un mani savās ārēs aicina

Pēc dzīves priekiem, lieliem darbiem dzīties.

PILĀDS

Ak, nekavējat laiku, kurš ir skaitīts!

Tas vējš, kas mūsu burās pūš, lai nes

Tik mūsu pilno prieku Olimpā
Prom! Steigsimies, še ātris padoms der.

(Priekškars.)
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Pirmais skats

IFIGENIJA

(Viena.)

Dievi, ja nodomā

Kādu no zemes bērniem

Jaucējās maldībās gāzt
Un ja gatavo tam —

Drīz no priekiem uz sāpēm,
Drīz no sāpēm uz priekiem
Pēkšņu maiņu, kas sirdi triec,
Tad tie uzaudzē tam

Tuvu pie dzimtenes pils
Vai arī tālajos krastos,

Lai, kad nelaime nāk,

Palīgs būtu tam klātu,

Draugu, kurš gudris un rāms. 00

Ak, svētāt, dievi, mūsu Pilādu

Un visu, ko viņš uzņemas un sāk!

Viņš kaujā — jauna kara vīra roka,

Viņš domē — sirmas galvas spulga acs,

Jo viņa dvēsle klusa; viņa glabā
Sev miera svēto, neizsmelto mantu,

Un liktens apkārt svaidītam viņš sniedz

Iz viņa dzelmēm61 gudru palīgu.
Viņš mani atrāva no brāļa; atkal

Un atkal brālī vēros, nespēju
Šo laimi aptvert, negribēju laist

Iz savām rokām brāli, nesajūtu
To briesmu tuvumu, kas apkārt mums.

Nu izvest savu nodomu tie iet

Uz jūrmalu, kur kuģis līdz ar biedriem
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Guļ līcī paslēpts, zīmes glūnēdams,
Un gudrus vārdus tie man mutē lika

Un mani mācīja, ko karalim

Lai saku, kad viņš atsūta un ciešāk

Man pavēl upuri. — Ak! redzu gan,

Kā bērnam manim jāliek vadīties.

Es nemāku, kā runāt izgudrēm,
Nedz iegūt ko ar viltus darbiem. Vai!

Ak, meliem vai! tie krūtis nebrīvē,
Kā katris patiesībā runāts vārds;
Tie nedara mūs drošus, baidē to,

Kas slepus viņus kaļ, un atgriežas
Kā laista bulta, kas no dieva rokas

Tiek sāņus novērsta un neklausot

Ķer pašu šāvēju.
62

— Aiz rūpēm rūpes
Man krūtīs šaudās. Varbūt fūrijas
No jauna manu brāli nikni tver

Uz nesvētītā63 krasta robežas?

Varbūt tos atrod? — Ak, man šķiet, es dzirdu

Tur kara vīrus nākam! — Templī! — Vēstnieks

Steidz ātriem soļiem šurp no karaļa.
Sirds lec man, tumšojas man dvēsele,
Kad es tā vīra vaigu ieraugu,
Kam būs man viltus vārdiem pretī iet.

Otrais skats

Ifigenija. Arkas s.

ARKASS

Steidz, priesteriene, ziedot upuri!
Jo karalis un tauta gaida jau.64

IFIGENIJA

Es pienākumam klausītu un tevim,

Ja negaidot še svarīgs kavēklis

Starp mani un starp darbu nestātos.

ARKASS

Kas kavē karalisko pavēli?
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IFIGENIJA

Kāds gadījums, par kādiem mums nav varas.

ARKASS

Tad teic, lai ātri viņam ziņoju!
Jo viņš šiem abiem nāvi nolēmis.

IFIGENIJA

Bet dievi to vēl nava nolēmuši.

Uz vecākā no viņiem guļ vēl grēks,
Ka radu asinis tas izlējis;
Un viņa ceļam seko fūrijas,
Jā, pašā svētnīcā to sagrāba
Vēl niknais ļaunums, viņa klātbūtne

So svēto vietu aptraipīja. Tagad
Man jāsteidzas ar savām jaunavām,

Lai, jūras viļņos dieves tēlu mērcot,

To svētā noslēpumā šķīstītu.
Neviens lai kluso gaitu netraucē!65

ARKASS

Es aši paziņošu karalim

Par jauno kavēkli; bet neiesāc

Tu svēto darbu, līdz viņš atvēlēs!

IFIGENIJA

Sis darbs ir nodots priesterienei vien.

ARKASS

Bet retais gadījums tam jāpaziņo.

IFIGENIJA

Neko vairs nespēj grozīt viņa vārds.

ARKASS

Bet varenais tiek lūgts ir goda pēc.

IFIGENIJA

Ak, neprasi, ko manim nākas liegt!
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ARKASS

Bet neliedz to, kas derīgs ir un labs.

IFIGENIJA

Es piekāpjos, ja gribi pasteigties.

ARKASS

Es drīz ar vēsti būšu nometnē

Un atkal atpakaļ ar viņa vārdiem.

Ak, kaut es spētu nest tam citu vēsti,

Kas visas mūsu kļūmes raisītu!

Tu neklausīji, ko es teicu tev ...

IFIGENIJA

Ko vien tik spēju, darīju labprāt.

ARKASS

...
Nedz savas domas maini īstā laikā.

IFIGENIJA

Ak, tas nu reiz nav mūsu varā dots.

ARKASS

Tev neiespējams šķiet, kas prasa pūles.

IFIGENIJA

Tu vēlies — tādēļ šķiet tev iespējams.

ARKASS

Vai tu tik lēti visu gribi zaudēt?

IFIGENIJA

Es visu dievu rokās nodevu.

ARKASS

Tie cilvēkus mēdz cilvēciski glābt.
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IFIGENIJA

No viņu zīmēm vien viss atkaras.

ARKASS

Es saku tev, viss tavās rokās likts.

Jo karalis tik dusmu prātā vien

Siem svešiem rūgtu nāvi gatavo.
Sen karaspēks no cietiem upuriem
Un asins kalpības ir atjūdzis.
Ja dažs, ko pretējs liktens aiznesa

Uz svešu krastu, sajuta nu pats,
Cik dievišķīgs šķiet vārgam ceļotājam,
Kurš apkārt maldās svešās robežās,
Ikkatris laipnis līdzcilvēka vaigs.66

Ak, neaizvērs no mums to, ko tu spēj!
Tev viegli galā vest, ko iesāki;
Jo lēnība, kas cilvēciskā veidā

No debesīm nāk lejā, neceļ sev

Nekur tik ātri valsti nekā tur,

Kur jauna tauta, pilna spēka, drosmas,
Sev pašai, baigām jausmām atstāta,

Nes drūmi ļaužu dzīves smagās nastas

IFIGENIJA

Ak, nesatricini man dvēseli,
Ko tu pēc savas vaļas nespēj grozīt.

ARKASS

Līdz kamēr laiks vēl, pūļu netaupu,
Nedz mitos labu vārdu atkārtot.

IFIGENIJA

Tu dari pūles sev, un manim — sāpes;
Bet velti abas, tādēļ atmet tās!

ARKASS

Es tavas sāpes saucu palīgā;
Tas draudzīgas, dod labu padomu.
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IFIGENIJA

Ar varu viņas manu dvēsli grābj,
Bet riebumu tās mani nespēj dzēst.

ARKASS

Vai riebumu jūt tava daiļā dvēsle

Pret labu, ko tev sniedza cēlais vīrs?

IFIGENIJA

Jā, kad šis cēlais vīrs, kā neklājas,
Grib pateicības vietā mani iegūt.

ARKASS

Kas nejūt mīlestības, tam nekad

Gan netrūks vārdu, kā lai atvainotos.

Es teikšu karalim, kas noticis.

Ak, kaut tu savā dvēslē atkārtotu,
Cik cēli viņš pret tevi izturējies
No tavas atnākšanas līdz šai dienai.

(Arkass aiziet.)

Trešais skats

IFIGENIJA

(Viena pate palikuse.)

Es jūtu, ka no viņa uzrunas

Man, īsti nelaikā, top krūtīs sirds

Uz reizi apgriezta. Es iztrūkstos.

Jo tā kā bangas, ašās straumēs augot,
Pār klintīm gāžas, kuras smiltājā
Pie krasta guļ, tā prieka aumaļas
Man sirdi pārņēma. Es turēju
To savās rokās, kas bij neiespējams; 67

Ap mani atkal likās klājamies
Kā maiga migla, mani paceļam
Pār zemi pāri, mani iemidzinām

Tai miegā, kuru labā dieviete

Ap pieri lika man, kad viņas roka



391

Pēc manis glābjot sniedzās. — Mana sirds

Ar spēju varu brāli apņēma.
Tik viņa drauga vārdus klausīju,
Tik viņus glābt man traucās dvēsele.

Kā tukšas salas klintīm kuģinieks
Labprāt griež muguru, tā Taurida

Aiz manis gulēja. Nu mani atkal

Ir uztraukuse cēlā vīra balss,
Man prātā veduse, ka atstāju
Se arī cilvēkus. Nu viltus top
Man divkārt nīstams. Paliec mierīga
Ak, mana dvēsle! Vai tu šaudies, šaubies?

Tev savas vientulības cieto zemi

Būs atstāt! ... Jūrā atkal aizdzīta,
Tu viļņu topi sagrābta, — un baigi
Tu sevi pārproti un pasauli.

Ceturtais skats

Ifigenija. Pilā d s.

PILĀDS

Kur viņa? Lai es ašiem vārdiem nesu

Tai līgsmo vēsti, ka mums glābiņš nāk!

IFIGENIJA

Tu redzi mani rūpju pilnu gaidām
Uz mierinājumu, ko soli man.

PILĀDS

Tavs brālis dziedēts! Jautrās sarunās

Mēs tikām aizsnieguši klintāju
Un smiltis nesvētītā krastmalā;

Mēs birzi atstājām, to nemanot.68

Un greznāki un vienmēr greznāki
Sak jaunu dienu jauka liesma liesmot

Ap viņa galvu, spodrās acis kvēlo

No cerības un drosmas, brīvā sirds

Tam visa priekiem, līgsmei nodevās —

Glābt tevi, savu glābēju, un mani.
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IFIGENIJA

Ak, esi svētīts, Pilād, lai nekad

No tavām lūpām, kas tik labu teica,
Vairs neskan ciešanu un sāpju skaņas!

PILĀDS

Es nesu vairāk vēl; jo laime mēdz

Kā kārais jaukā pavadībā nākt
...

Mēs arī savus biedrus atradām.

Tie klinšu līcī kuģi noslēpa
Un sēdēja nu gaidot bēdīgi.
Tie tavu brāli redzēja, un priekā
It visi uztraucās un lūdza cieši,

Lai aizbraukšanas brīdi ātrina.

Ikviena roka airu ilgojas,
No zemes šalcot pacēlās pat vējš,
No visiem tūdaļ manīts, maigos spārnos.
Lai tādēļ steidzamies — ved mani templī,
Lai dodos svēteklī un bijīgi
Tur tveru mūsu vēlējumu mērķi!
Es diezgan spēcīgs viens, lai dieves tēlu

Uz vingrinātiem pleciem aiznestu!

Kā es pēc mīļās nastas ilgojos!

(Viņš iet uz svētnīcas pusi, runādams pēdējos vārdus, bet nemaz

nemana, ka Ifigenija viņam neseko; pēdīgi viņš pamana un ap-
griežas.)

Tu stāvi, vilcinies?! Jel teic! Tu klusi?

Tu, liekas, apmulsi! Vai pretojas
Gan jauna liksta mūsu laimei! Teic!

Vai karalim tu liki paziņot
Tos gudros vārdus, ko mēs norunājām?

IFIGENIJA

Es liku, bet tu bārsi, dārgais vīrs.

Kluss pārmetums man bija jau tavs skats!

No karaļa še vēstnieks atnāca,
Un tam es teicu, kā tu mācīji.
Viņš likās brīnāmies un vēlējās
Pirms ziņot karalim par retiem svētkiem

Un viņa nolēmumu uzklausīt;
Nu gaidu viņu atkal pārnākam.
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PILĀDS

Vai mums! Nu atjaunotas briesmas lido69

Ap mūsu galvu! Kādēļ nesedzies

Tu gudri priesterienes tiesībās?

IFIGENIJA

Es tās nekad par segu nelietoju.

PILĀDS

Tu mūs un sevi, skaidrā dvēsele,
Tā postā grūdīsi. Kam nedomāju
Uz to jau iepriekš, nemācīju tevi,
Kā izvairīties ir no tā!

IFIGENIJA

Ak, pel
Tik mani! Mana vaina, to es jūtu;
Es citu nespēju tam vīram teikt,
Kurš nopietni, pēc prāta prasīja,
Ko sirds man atzina par taisnību.

PILĀDS

Gan briesmas spējāk draud; bet arī tā

Lai nebaidāmies, vai bez apdomās
Un pārsteidzīgi sevi nenododam.

Tu gaidi mierīgi uz vēstnieku,

Un stāvi cieti, lai viņš nes, ko grib!
Jo nolikt tādu svētku svinības —

Ne karalim, bet priesterienei piekrīt.
Un, ja viņš vēlas redzēt svešo vīru,

Kurš grūti piemeklēts no ārprāta,
Tad liedzi to, it kā tu abus mūs

Še templī turētu. Tā dod mums vaļu,
Lai mēs, cik ātri spējams, svēto mantu

Šai barbartautai laupot, aizbēgam.
Mums labas zīmes sūta Apolons.
Un, pirms mēs noteikumu izpildām,
Viņš dievišķi mums dod jau solīto/ 0

Jo Orests brīvs un izdziedēts! — Ar brīvo

Mūs līdzi vedat mājup labie vēji
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Uz klinšu salu,
71 kurā mājo dievs!

Un tad uz Mikēnām, lai tās top dzīvas,

No izdzisušā ugunskura pelniem
Lai senču dievi līgsmi paceļas,
Un skaista liesma viņu mājokļiem
Lai staro! Tava roka vīraku

Iz zelta traukiem pirmā kaisa tiem!

Tu nesi svētību pār viņu sliegsni,
Tu noņem lāstu, pušķo savējos
No jauna grezni svaigiem dzīves ziediem!

IFIGENIJA

Kad tavu runu dzirdu, dārgais vīrs,

Tad it kā puķe vēršas saulei līdzi,
Man dvēsle, skārta tavu vārdu stara,

Pēc salda apmierinājuma vēršas;

Cik dārgs ir klātesoša drauga vārds,

Kas drosmes pilns un kura debess spēks
Nav vientulīgam dots, kurš klusi grimst,
Jo lēni raisās, krūtīs ieslēgti,
Tam domas, apņēmums, bet, ja pie viņa
Ir mīļais klāt, tie ātri attīstās.

PILĀDS

Nu paliec vesela! Es gribu draugus,
Kas gaidīt gaida, aši apmierināt.
Tad drīzi atnāku un klausos še

Uz tavu zīmi, klintīs paslēpies.
Ko domā tu? Uz reizi pārlido
Pār brīvo pieri klusu sēru vaibsts.

IFIGENIJA

Ak, piedod man! Kā viegli mākoņi
Gar sauli tā gar dvēsli vieglas rūpes
Un bailes manim iet.

PILĀDS

Ak, nebaidies!

Jo bailes gudri slēdza draudzibu

Ar briesmām; abas tagad kopā iet.72
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IFIGENIJA

Tās rūpes cēlas, kuras brīdina,
Lai karali — viņš manim otris tēvs —

Ar viltu neapmānu, neaplaupu.

PILĀDS

Kas tavu brāli nokauj, to tu bēdz.

IFIGENIJA

Viņš tas, kas manim labu darīja.

PILĀDS

Nav nepateicība, ko pavēl spaids.

IFIGENIJA

Ak, ir, ir gan; un spaids tik atvaino ...

PILĀDS

... Jā, tiešām, cilvēku un dievu priekšā.

IFIGENIJA

Bet manas pašas sirds nav mierīga.

PILĀDS

Pārstingris prasījums ir apslēpts lepnums.

IFIGENIJA

Es nespēju, es tikai jūtu vien.

PILĀDS

Tev sevi jācienī, ja krietni jūti.

IFIGENIJA

Tik gluži skaidra bauda sevi sirds.

PILĀDS

Tā svētnīcā tu sevi sargāji;
Bet dzīve māca mūs pret sevi, citiem
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Būt mazāk stingriem; tu to mācīsies.

Sis dzimums radīts ir tik brīnišķi,
Tik daudzkārt kopā saistīts, sarežģīts,
Ka it neviens nedz sevī, nedz starp citiem

Nav spējīgs skaidris palikt, nesajaukts.
xV\ums nav ar nolikts pašiem sevi tiesāt;

Tik staigāt vien un savu ceļu vērot

Ir cilvēka vispirmais pienākums;
Viņš reti apsver to, ko darījis,
Ko dara, nespēj apsvērt vai nekad.

IFIGENIJA

Gandrīz tu, dārgais, mani pārrunā.

PILĀDS

Ko pārrunāt, kad nevar izvēlēties?

Lai brāli, sevi, draugu izglābtu,
Ir viens tik ceļš; tu jautā: vai to iet?

IFIGENIJA

Ak, ļauj man kautrēties! So netaisnību

Tu pats tam vīram lēti nedarītu,
Kam būtu pateicību parādā.

PILĀDS

Bet, ja mēs bojā ejam, tevi gaida
Vēl sīvāks pārmetums un izmišana.

Tev, liekas, zaudējums ir neparasts,
Jo tu, lai lielām briesmām izbēgtu,
Ne viltus vārdu nespēj upurēt.

IFIGENIJA

Ak, kaut iekš manis būtu vīra sirds!

Kas, lolodama drošu nodomu,
Pret katru citu balsi noslēdzas.

PILĀDS

Tu velti tagad liedzies: vajadzības
Dzelzs roka pavēl, viņas stingrais mājiens
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Ir likums augstākais, kam padoti
Pat debess dievi73. Klusu ciešot, valda

Tur mūžu liktens negrozāmā māsa.74

Ko viņa uzveļ tev, to nes! un dari,

Ko viņa liek! Tu zini pārējo.
Drīz nākšu, lai iz tavas svētās rokas

Še mūsu izglābšanu saņemtu.

(Aiziet.)

Piektais skats

IFIGENIJA

(Viena pate palikuse.)

Man viņam jāklausa; jo savējos
Es lielās briesmās ieraugu. Bet ak!

Mans pašas liktens baigs un baigāks top.
Ak, vai man neglābt kluso cerību,
Ko jauki loloju es vientulībā?

Vai mūžīgi šim lāstam valdīt būs?

Nekad šī dzimta atkal necelsies

Ar jaunu svētību? Jo visam gals!
Pats laimes smaids, pats jaukais dzīves spēks
Ar laiku pagurst! Kādēļ negurst lāsts?

Pat velti cerēju, še paglabāta,
No mana nama liktens atšķirta,
Reiz, dienās, šķīstu roku, šķīstu sirdi

šo smagi aptraipīto namu svētīt!?

Man tikko manās rokās mīļots brālis

No niknas lēkmes ātri, brīnišķi
Top dziedēts, tikko ilgi cerēts kuģis
Nāk mani tēvu zemes ostā vest —

Te kurlā vajadzība uzliek man

Ar vara roku divkārtīgu grēku:
Lai laupu uzticēto, svēto tēlu

Un krāpju vīru, kam es pateicos
Par savu likteni un dzīvību.

Ak, kaut man neuzdīgtu pēdīgi
Vēl riebums krūtīs, lielo titānu,

Sen seno dievu dziļais naids pret jums,7s

Jūs, olimpieši, nesagrābtu man
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Ar ērgļa nagiem sirdi! Glābjat mani,
Un glābjat savu ainu manā dvēslē!

Man ausīs sena dziesma klusi skan
...

Pusaizmirsta — es aizmirsu labprāt —

Tā parcu76 dziesma, ko tās dziedāja,
Kad Tantals tika gāzts no zelta krēsla.

Tās cieta līdz ar cēlo draugu; nikna

Bij viņu krūts un dziesma šausmīga . ..
To aukle dziedāja mums, bērniem, priekšā
Vēl mazās dienās! es to atceros.

Lai baiļojas dievu

Šī cilvēku cilts!

Tie valdību tura

Aizmūžīgās rokās

Un spēj viņu lietot,
Kā vēlas un grib.
Tas divkārt lai baidās,

Ko viņi reiz paceļ!
Uz mākoņiem, klintīm

Stāv gatavi krēsli

Ap zeltītiem galdiem.77

Ja izceļas ķilda,
Tad viesi tiek gāzti
Ar paļām un kaunu

Tur naksņainās dzelmēs,
Un velti tad gaida
Tie, saistīti tumsā,
Uz taisnīgu tiesu.

Bet dievi, tie paliek,
Sēd mūžīgos svētkos

Pie zeltītiem galdiem.
Tie staigā no kalna

Uz kalnājiem pāri, 78

Iz dziļuma plaismām
Tiem pretī dveš dvaša

No nožņaugtiem milžiem79

Kā upuru osmas

Liegs garaiņu mutuls.

Un valdnieki — dievi

Vērš svētošās acis



No veselām dzimtām

Un sargājas skatīt

Reiz mīļotos vaibstus,
Kas klusi vēl dēlos

Par ciltstēvu min.

Tā dziedāja parces;

Un izstumtais80 klausās

Nakts tumsības alās,

Tas vecais, šīs dziesmas,
Pie bērniem viņš domā,
Liek galvai slīgt.

(Priekškars.)





PIEKTAIS CĒLIENS
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Pirmais skats

Toass. Arkas s.

ARKASS

Man jāatzīstas, ka es nezinu,

Kurp lai es griežu savas aizdomas.

Vai tie ir gūstītie, kas slepus domā

Uz bēgšanu? Vai tā ir priesteriene,
Kas viņiem palīdz? Baumas vairojas,
Ka kuģis, kurš šos abus atnesa,
Vēl kādā līcī paslēpts turoties.

Tā vīra ārprāts un šīs svinības,
Viss kavēšanās svētais iemeslis

Ceļ aizdomas un prasa apdomību.

TOASS

Lai priesteriene ātri atnāk šurp!
Tad ejat krastu sīki pārmeklēt
No klinšu raga līdz pat dieves birzei!

Bet saudzējat tik svētos aplokus! 81

Tiem gudri uzglūnat, tad uzbrūkat;
Kur jūs tos rodat, tverat, kā jūs mēdzat!

(Arkass aiziet.)

Otrais skats

TOASS

(Viens palicis.)

Man krūtīs nikni mainās dusmība.
Pret viņu pirms, ko svētu turēju;
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Un tad pret mani, kas caur labu sirdi

Uz nodevību viņu audzēja.
Jo cilvēks pierod drīz pie verdzības

Un mācās viegli paklausīt, ja tam

Ņem gluži brīvību. Kad maniem senčiem

Tā rupjās rokās būtu krituse,
To svētais niknums82 būtu taupījis, —

Gan viņa priecātos, ka viena pate
Var glābties, pateicīgi atzītu

So likteni un svešas asinis

Se izlietu, par pienākumu sauktu,

Kas bija spaids. Nu mana labā sirds

Tai krūtīs pārdrošību modina.

Es velti cītos to pie sevis saistīt;
Nu izdomā tā savu likteni .. .

Ar glaimiem manu sirdi ieguva;
Kad glaimiem nepadodos, viņa rauga
Ar viltus ceļu, mana labā sirds

Tai liekas ieilguse tiesība.

Trešais skats

Ifigenija. Toass.

IFIGENIJA

Tu liec man nākt! Kas tevi ved pie mums?

TOASS

Tu kautrējies vēl ziedot; kādēļ? Teic.

IFIGENIJA

Es visu skaidri teicu Arkasam.

TOASS

No tevis vēl es dzirdēt gribētu.

IFIGENIJA

Tev dieviete dod laiku pārdomāt!
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TOASS

Sis laiks tev pašai, liekas, patīkams.

IFIGENIJA

Kad sirds uz nežēlīgo nodomu

Tev apcietināta, ko nāci pats?
Jo karalis, kurš prasa negantību,
Gan radīs kalpus, kas pret labu algu
Pus lāsta līdz ar darbu kāri ķers;
Bet neaptraipīts paliek karalis.

Viņš domā nāvi smagā mākonī, 83

Un viņa sūtņi liesmotu nes postu
Uz galvu nelaimīgam mirstīgam;
Bet mierīgs lido viņš caur augstumiem
Ar vētru projām — neaizsniedzams dievs.

TOASS

No svētām lūpām nikna dziesma skan.

IFIGENIJA

Ne priesteriene še, bet karaļmeita.
84

Tu svešās sievas vārdu cienīji,
Nu karalienei gribi pavēlēt?
Nē! Klausīt mācījos no mazotnes,

Pirms saviem vecākiem, tad dievībai,
Un klausot vienmēr jutu dvēseli

Visdaiļāk brīvu; bet lai cietam vārdam,
Lai vīra rupjai gribai padotos,
To nemācīja man nedz tur, nedz še.

TOASS

Vecs likums pavēl tevim, nevis es.

IFIGENIJA

Mēs kāri ķeramies pie likuma,
Kurš der par rīku mūsu kaislībām.

Uz mani runā cits — un vecais likums —

Lai tevim pretojos ...
tas ira bauslis,

Pēc kura katris svešnieks svēts. 85
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TOASS

Tev ļoti tuvu, šķiet man, ir pie sirds

Šie gūstītie; aiz dzīvas līdzdalības
Tu aizmirsti, ko prasa gudrība,
Ka neder aizkaitināt vareno.

IFIGENIJA

Vai runāju, vai klusu — vienmēr vari

To zināt, kas man sirdī ir un paliek.
Vai līdzīgs liktens mūsu atmiņā
Ir cietu sirdi nedzen līdzi just?
Jo vairāk mani! Viņos redzu sevi.

Pie altāra es pate drebēju, 86

Ap ceļos nometušos lidoja
Jau nāve svinīgi; bij nazis celts,

Lai dzīves pilnās krūtis caururbtu;
Man šausmās iekšas rautin raustījās 87

Jau acis tumsa, — tad es tiku glābta.
Vai mēs, ko dievi mīļi deva mums,

Lai nelaimīgiem atkal nedodam?

Tuzini to — un gribi mani spiest!

TOASS

Ne kungam, klausi savam amatam!

IFIGENIJA

Ak, laid! — ko jaukā segā varu tērpt,
Kas priecājas par sievas vājo dabu!

Es brīva dzimuse kā vīrietis!

Ja Agamemnondēls še stāvētu

Un tu tad prasītu, kas neklājas,
Tad viņam stipra roka ir un šķēps,
Ko sargāt savas dzijas tiesības.

Man tikai vārdi ir, un cēlam vīram

Gan nākas sievas vārdu vērā likt.

TOASS

Tas sver man vairāk, nekā brāļa šķēps
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IFIGENIJA

Bet šķēpu laime mainās šurp un turp88
;

Kurš gudris, nenicina pretnieku.
Nav daba atstājuse arī vājos —

Tiem deva viltu, skolas mācīja;
Tie vairās, kavē, apiet aplinkus.

Jā, pelna varenais, ka viņas lieto.

TOASS

Bet apdomība stājas pretī viltum.

IFIGENIJA

Un skaidrai dvēslei viņš nav vajadzīgs.

TOASS

Tu pate sevi tiesā neviļus.

IFIGENIJA

Kaut redzēt tev, kā mana dvēsle cīnās,
Lai ļaunu likteni, kas grib to grābt,
Uz pirmām alpām droši gainītu!
Tad es bez ieročiem pret tevi stāvu?

Tu maigo lūgumu, tu jauko zaru,
89

Kas, sievas rokas nests, ir varenāks

Par zobenu un šķēpu, atstūmi;

Kas atliek man, kā sevi aizstāvēt?

Vai dievi piesaukšu pēc brīnuma?

Vai manas dvēsles dzelmēs spēka nav?

TOASS

Kā liekas, abu svešo liktenis

Pārlieku tevim rūp. Teic, kas tie ir,

Priekš kuriem spēji paceļas tavs gars?

IFIGENIJA

Tie ir . . . tie liekas .. . Grieķi viņi šķiet.

TOASS

Tie tautieši? un atjaunoja gan
Tev sirdī atgriešanās jauko ainu?
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IFIGENIJA

(Pēc kāda brīža klusuciešanas.)

Vai gan uz nedzirdētu darbu vīram

Ir vienam tiesības? Vai tikai viņš

Spiež neiespējamo pie varoņkrūts?
Kas saucas liels? Kas šausmās dvēseli

Ceļ vienmēr atstāstošam stāstītājam
90

,

Vai tas nav darbs, ko sācis drošākais,
Par sekām šaubīdamies! Tas, kas viens

Pa nakti ienaidniekus aplingo 91
,

Kā trakojoša liesma negaidot
Ķer gulētājus, pēkšņi mostošos,
Un beigās, spiests no kājās saceltiem,

Uz ienaidnieku zirgiem atgriežas
Ar laupījumu, — vai tas vien tiek slavēts?

Tas vien, kurš, drošu ceļu atmezdams,
Caur kalniem, mežiem varonīgi iet,
Lai zemi tīrītu no laupītājiem? 92

Mums neatliek nekas? Vai maigai sievai

Būs atdot savas dzimtas tiesības?

Pret nikniem niknai būt kā amaconas
93

,

Jums laupīt Šķēpa tiesības un atriebt

Par katru apspiešanu asinīm?

Man krūtīs viļņo pārdrošs apņēmums:
Es lielu pārmetumu uzņemos

Un smagu ļaunumu, ja neizdodas;
Bet jums es to uz ceļiem lieku94, dievi!

Ja esat taisnīgi, kā slavē jūs,
Tad rādāt to caur savu pabalstu,
Caur mani dodat godu taisnībai!

Jā, dzirdi! Slepeni top viltus kalts;
Tu velti jautāsi pēc gūstītiem;
Tie ir jau prom un draugus uzmeklē,
Kas līdz ar kuģi gaida krastmalā;
Un vecākais, ko ļaunums grāba šeit,

Bet kuru tagad atstājis, tas Orests,
Mans brālis, un tas otris viņa draugs
No pašas mazotnes ar vārdu Pilāds.

No Delfiem viņus sūta Apolons
Ar svētām pavēlēm šai krastmalā,
Lai mūsu dieves tēlu laupītu
Un māsu viņam aizvestu, — par to
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Viņš sola atpestīt no fūrijām
Par mātes nokaušanu vajāto.
Es nu mūs abus, pāri palikušos

95

Iz Tantalcilts, tev rokās nododu:

Grūd postā mūs, ja drīsti!

TOASS

Vai tu domā,
Ka rupjais skits, ka barbars taisnības

Un cilvēcības balsi paklausīs,
Ko Atrejs, grieķis, nedzirdēja?

IFIGENIJA

Katris,
Jebkurā malā dzimis, viņu dzird,
Kam dzīves avots krūtīs skaidris rit

Un nekavēts. Ko nodomā tu man,

Ak, karal, klusu ciešot dziļā dvēslē?

Ja posts tev prātā 96
, nāvē mani pirmo!

Jo nu es jūtu, kur mums glābiņa
Vairs nav, cik šausmīgas tās briesmas, kurās

Mīļos es pārsteidzīgi iegrūdu
Un tīšām. — Vai! es viņus sasietus

Se stāvam redzēšu! Ar kādām acīm

No brāļa atvadīties varēšu,

Ko pate nokauju! Ak, es nekad

Tam mīļās acīs nelūkošos vairs!

TOASS

Tad viltnieki ar veiklām pasakām
Ir ilgi noslēgtai, pēc viņu prāta
Jo labprāt ticētājai, melu audus

Ap galvu metuši!

IFIGENIJA

Nē! karal, nē!

Es varu apmānīta tapt; bet šie

Ir taisni. Ja tu atrod, ka tā nav.

Tad liec tiem krist un mani atstumj nost,
Par sodu nelgu prātam mani dzen

Uz kādas klinšu salas97 drūmu krastu!
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Bet, ja šis vīrs ir ilgi izlūgtais,

Daudzmījais brālis, ak, tad atlaid mūs,
Ja brālim esi laipnis tā kā māsai!

Mans tēvs caur savas sievas vainu krita,
Un tā caur dēlu. Pēd'jā cerība

Priekš Atrejdzimtas ir uz viņa vien.

Laid šķīstu sirdi, šķīstu roku man

Turp iet, lai mūsu namu šķīstītu!
Tu turi vārdu! Ja pie manējiem
Man kādreiz būtu nolemts atgriezties,
Tu teicies mani laist98

; nu nācis laiks!

Jo kārais nesola, kā dažkārt Jaudis,
Lai atkratītos tik no lūdzēja
Uz acumirkli; nedz viņš apņemas

Uz gadījumu, kuru necerē:

Tik tad viņš savu augsto cienu jūt,
Kad gaidītāju iespēj aplaimot.

TOASS

Kā cīņā ugunis pret ūdeni

Ar varu gainās, šņācot ienaidnieku

Grib izdeldēt, tā nikna dusmība

Pret taviem vārdiem manim krūtīs gainās

IFIGENIJA

Ak, Jauj, lai žēlastība manim deg
Kā rāmas zieduliesmas svēta gaisma,
Ar slavas dziesmām, prieku pušķota! 99

TOASS

Cik bieži nesa mieru man šī balss!

IFIGENIJA

Sniedz roku man par izlīgšanas zīmi!

TOASS

Tu īsā laikā prasi pārāk daudz.

IFIGENIJA

Lai labu darītu, nav jāpārdomā.
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TOASS

Jo daudz! Ir labam Jaunas sekas aug.

IFIGENIJA

Tik šaubas labu darbu vērš par Jaunu,
Ko domāt? Atvēli, kā sirds tev jūt!

Ceturtais skats

Orests, apbruņots. [I c] priekšējie.

ORESTS

(Aizgriezies uz skatuves pusi.)

Nu divkārt spēkus saņemat un vairāt

Tos nost! Vēl acumirkli! Nejaujat,
Ka pulks jūs māc, un turat ceļu brīvu

Uz kuģi man un māsai!

(Uz Ifigeniju, nepamanīdams karali Toasu.)

Nodoti

Mēs esam. Aši nāc! Maz laika bēgt.

(Viņš ierauga karali.)

TOASS

(Pēc sava zobena ķerdams.)

Se manā priekšā kailu zobenu

Neviens bez soda neceļ.

IFIGENIJA

Neaizskarat

Ar slepkavību dieves mitekli! 100

Un liekat ļaudīm rimt! Ak, uzklausāt

Jel priesterieni, māsu!

ORESTS

Saki man,

Kas ir šis vīrs, kas draudē?
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IFIGENIJA

Cieni to,

Viņš kārais, kurš man kļuva otris tēvs!

Ak piedod, brāli! mana bērna sirds

Tā rokās lika mūsu likteni,
Es jūsu nodomus tam atklāju,
No nodevības savu dvēsli glābjot.

ORESTS

Vai viņš grib mierā ļaut mums atgriezties?

IFIGENIJA

Tavs mirdzošs zobens liedz man atbildi.

ORESTS

(Zobenu iebāzdams makstī.)

Tad runā! Lūk, es klausu taviem vārdiem.

Piektais skats

[le] priekšējie. Pilā d s, drīzi pēc viņa Arkass; abi ar

kailiem zobeniem rokās.

PILĀDS

Jel steidzat! Pēd'jos spēkus mūsējie
Ir saņēmuši; lēni atkāpjoties,
Tie top uz jūras krastu bīdīti, —

Es valdniekus še rodu sarunās!

(Pamanīdams karali Toasu.)

Se redzu cienījamo karali!

ARKASS

Tu mierīgs, kā tev pieder, karali,

Se stāvi pretim naidniekiem. Tūlīt

Ir pārdrošība sodīta; jau bēg
Un saļimst viņu pulks, mēs kuģi gūstam.
Teic vārdu, kuģis liesmās stāvēs.
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TOASS

Ej!
Liec maniem Jaudim rimt! Lai pretniekus
Tie netrauc, kamēr mēs še runājam!

(Arkass aiziet.)

ORESTS

Es pieņemu. Ej, pulcē, dārgais draugs,
Tu atlikušos vīrus! Gaidāt klusu,

Kāds gals būs mūsu darbiem lemts no dieviem!

(Pilāds aiziet.)

Sestais skats

I fige n i ja. Toass. Orests.

IFIGENIJA

Pirms sākat runāt, mani atpestat
No rūpēm! Ļaunas ķildas manim bail,
Ja, karali, tu neklausi, ko liek

Tev rāmā balsī taisnība, — tu, brāli,
Ja nesavaldi jauno ātrumu.

TOASS

Es dusmas atturu, kā vecākam

Gan klājas. Atbildi! Kā pierādīsi,

Ka Agamemnonam tu esi dēls

Un viņai brālis?

ORESTS

Lūk, man zobens ir,
Ar ko viņš sita Trojas drošos vīrus.

To viņa slepkavām es noņēmu
Un lūdzu dievus dot man drosmi, roku

Un laimi tā kā Agamemnonam.
Bet tikai nāvi lemt man skaistāku.

Iz saviem karavīriem izvēli
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Un stādi pretim man viskrietnāko!

Cik tāli zeme varoņdēlus nes,

Nekur šis lūgums svešiem netiek liegts.
101

TOASS

So tiesību še vecais paradums
Nekad nav ļāvis svešniekiem.

ORESTS

Nu tad —

Lai sākas jaunais paradums no mums!

Un pakaļdarot visa tauta svētīs

Par likumu šo cēlo karaļdarbu.

Ļauj man ne vien par mūsu brīvību,

Ļauj karot, svešam, man par svešajiem! 102

Ja krītu es, tad viņiem spriedums dots

Ar mani līdzi, bet, ja laime lemj
Man uzvarēt, tad lai ikviens, kas nāk

šai tālā krastā, laipni saņemts top
No palīdzīgas mīlas ašā skata,

Ikviens lai apmierināts atvadās!

TOASS

Tu rādies cienīgs esam, jaunekli,
To ciltstēvu, ar kuriem lepojies.
Liels ir to cēlo, drošo vīru skaits,

Kas manim seko; bet es stājos pats
Vēl savos gados pretim naidniekam,
Pats gribu šķēpu laimē baudīties.

IFIGENIJA

Ak nē! šīs asiņainās liecības

Nav vajdzīgs, karal! Neskar zobenu!

Uz mani domā, manu likteni!

Gan aša cīņa vīram slavu nes —

Un, ja viņš krīt, to dziesma daudzinās.

Bet sūras, bezgalīgās asaras,

Ko bāre palikuse sieva raud, —

Neviens tās nelēš, dzejnieks klusu cieš

Par tūkstots izraudātām dienām, naktīm,



415

Kur klusa dvēsle velti ilgojas
Drīz pazaudēto, aizgājušo draugu
Saukt atpakaļ 103 —un sērās sagraužas.
Ir mani pašu rūpes brīdināja,
Lai laupītāja viltus neaizrautu

No drošās tversmes mani, verdzībā

Lai mani nedotu. Es taujāju
Pēc katra apstākļa ar skubu, zīmes

Es prasīju, un nu man droša sirds.

Se skati zīmi viņa labā rokā,
Trīs zvaigznes, kuras viņam piedzimstot
Jau redzējās; to priesters 104 zīmēja
Uz smagu darbu, ko šī roka darīs.

Tad mani divkārt pārliecina vēl

Sī rēta 105, kura viņam uzacis

Še pāršķeļ. Kad viņš maziņš bija vēl,
To Elektra, kas ātra, nevērīga
Pēc dabas, sev iz rokām ļāva krist.

Viņš atsitās pret trijkāji. — Tas viņš!
Vai lai es viņa līdzību ar tēvu,
Lai manā sirdī dziļās gaviles
Par lieciniekiem tevim piesaucu?

TOASS

Un, ja tu arī šaubas izklaidītu,
Es dusmas savaldītu savās krūtīs,
Tad tomēr mūsu starpā ieročiem

Būs jāizšķir: es miera neredzu.

Jo viņi nāca, pate atzīsti,
Man dieves svēto tēlu nolaupīt.
Jūs domājat, es mierā paļaušu?
Ne reti grieķis kārās acis griež
Uz tālām mantībām pie barbariem,

Uz zelta ādām, zirgiem, skaistām meitām; 106

Bet viltība un vara ne ikreiz

Tos mājās pārveda ar gūtām mantām.

ORESTS

Šis tēls mūs, karal, nevar naidā vest!

Mēs tagad zinām maldus, kurus dievs

Kā plīvuri mums bija galvā metis,
Kad šurpu viņš mums lika atceļot.
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Es lūdzu padomu un pestīšanu
No fūrijām, un viņš man atteica:

«Ja māsu, kura tālā Tauridā

Pret gribu templī paliek, atvedīsi

Uz Grieķiju, tad vaļā risīs lāsts.»

Mēs Apolona māsu domājām,
Viņš Ifigeniju! Nu stingrās saites

Ir rautas; tavējiem tu atdota,
Tu svētā. Kad no tevis tiku skārts,

Es biju dziedēts; tavās rokās ļaunums
Ar visiem saviem nagiem mani grāba
Vēl reizi pēdējo, un smadzenes

Man krēta šausmīgi; tad aizbēdza

Kā čūska savā alā. Nu no jauna
Caur tevi baudu dienas plašo gaismu.
Man dieves padoms tagad atklājas
Tik skaists un ražens. Līdzi svētam tēlam, 107

Pie kura pils nemūžam grozāms liktens

Caur dievu vārdu slēpu saitēm siets,

Tā tevi ņēma, nama sargātāja,
Un svētā vietā tevi glabāja
Par brāļa, visas dzimtas svētību.

Kad katris glābiņš plašā zemes virsū

Jau likās zudis, tu mums visu atdod.

Lai tava dvēsele uz mieru griežas,

Ak, karal! Neliedz, ka tā izdara

Nu mūsu tēva namu svētīšanu,

Ka mani atdod atkal šķīstām telpām
Un manim galvā veco kroni 108 liek!

Nu atmaksā par svētību, ko viņa
Tev nesa, ļauj man brāļa tiesības!

Jo vara, viltus, — vīra pirmā slava,

Caur viņas augstās dvēsles taisnību

Tiek kaunā, — skaidra bērna uzticība

Uz cēlu vīru savu algu gūst.

IFIGENIJA

Ak, piemin savu vārdu, ļauj šai runai

Iz taisnas mutes tevi kustināt!

Skat šurp uz mums! Ne bieži gadās tev

Uz tādu cēlu darbu izdevība,
Tu nespēji to liegt; tad atļauj drīz!



TOASS

Nu ejat!

IFIGENIJA

Ak, ne tā, mans karal! Naidā,
Bez svētības es neeju no tevis.

Ak, neizraidi mūs! Lai viesmīlība

Starp mums un tevi plaukst: tā neesam

Mēs mūžam šķirti. Cienījams un dārgs,
Kā tēvs man bija, tā man esi tu;

Sis iespaids paliek manā dvēselē,
Ja tavas tautas vizuzemākais
Man ausīs atkal viņas skaņas nes,

Ko es pie jums še dzirdēt raduse,

Ja nabagā pat redzu jūsu tērpu
109:

Es to kā kādu dievu saņemšu,
Es pate viņam gultu sataisīšu,

Pie uguns lūgšu viņu krēslā sēst 110

Un tik pēc tava liktens taujāšu.
Lai nemirstīgie tevim tavus darbus

Un tavu lēnsirdību atalgo!
Sveiks palieci! Ak vērsies jel uz mums,

Dod laipnu atvadāmo vārdu man!

Tad vēji lēnāk mūsu buras plandīs,
Un aizejošam asras rāmāk līs

Iz acīm. Paliec sveiks! un sniedz man roku

Par ķīlu mūsu vecai draudzībai!

TOASS

Ardievu!

(Priekškars.)
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RAIŅA PRIEKŠVĀRDS UN PIEZĪMES «IFIGENIJAS»

TULKOJUMA PIRMPUBLICĒJUMAM

«Ifigcnija Tauridā» savā pirmveidā bija sarakstīta

prozā, ap 1779. gadu Veimāras laikā, kad Gēte savu jau-
nības «vētru un dziņu laikmetu» bija pārdzīvojis un bija
sācis meklēt sev citur klusākus un mierīgākus ideālus,
kurus viņš beigās atrada noskaidrotā klasicismā, sen-

grieķu mākslā un dzejā. Kad Gēte pats un viņa apkārtne

jau toreiz pielika lielāko svaru šai drāmai, tas parādījās
gadu pēc drāmas pabeigšanas, kad dzejnieka dzimšanas

dienā tika atvērts hercoga Kārla Augusta jaunierīkotais
teātris Tīfurtā un uz skatuves bija redzams no kāda ģē-

nija nests Gētes vārds, kuram Minerva (mākslas dieve)
uzlika vaiņagu; bet mākoņos spīdēja liesmu burtos Ifige-

nija un Fausts, abi galvenie dzejnieka darbi.

Vēlāk, savā Itālijas ceļojumā, Gēte pārstrādāja «I fi gē-

nijas» prozas tekstu, kurš vairs neapmierināja viņa dai-

ļuma prasījumus, jambiskos pantos. Šādā veidā šī drāma

vēl tagad skaitās par daiļāko Gētes dzejas darbu.

Vielu savai «Ifigenijai Tauridā» Gēte smēlis iz sen-

grieķu slavenā traģika Eiripīda lugas ar tādu pašu virs-

rakstu; bet Gētes apstrādājums ir pilnīgi patstāvīgs, viņš
senajā, skaistajā traukā ir ielējis gluži jaunu saturu. Viss

lugas sarežģījums un atrisinājums, visi vadošie motīvi,

idejas un domas, darbojošos personu raksturi ir pilnīgi
moderni un pat pretēji grieķu uzskatiem un toreizējiem

apstākļiem. Tātad luga nav nebūt vēsturiska tādā ziņā,
kā to parasti saprot, viņu daudz pareizāk varētu saukt par

fantāzijas drāmu. Gēte viņā tēlo, kā mūsu laiku cilvēces

ideāls izaudzis daudz augstāks un plašāks par grieķu
ideālu un ka skaidrā cilvēcība tikuse par augstāko jē-
dzienu un mērķi visiem mūsu centieniem, atmetot nost
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mūsu aizspriedumus, kuri dibinājās uz iedomātām augstā-
kām pavēlēm, bet patiesībā ir tikai augļi no mūsu vājās
attīstības.

Drāmas galvenās domas ir augsti pacildinošas un

mieru nesošas sāpīgās šaubās: Aile metischlichen Ge-

brechen sūtiet reine Menschlichkeit — visus cilvēka nozie-

gumus un trūkumus izlīdzina skaidra cilvēcība; ko cil-

vēks noziedzas, to viņš arī var izpirkt; cilvēks nav tikai

nevarīga, niecīga un pate sevi nicinoša būte, kura ne-

spēj sev palīdzēties; cilvēks var stāvēt pats uz savām

kājām un viņam jāstāv; ja viņš sasniedz pilnīgu, skaidru

cilvēcību, viņš sasniedz arī sevis paša glābšanu.
Kamēr Eiripīda Ifigenija ir viltīga un ļauna, modernā

sieviete ir patiesīga, laba un tomēr darbīgi spēcīga. Orestu,
kurš apkrauts ar briesmīga nozieguma lāstu, neglābj
vairs dieves Diānas pavēle no augšas, bet apskaidro viņa
dvēseles dziļumos modernās sievietes gara cēlums. Ifi-

genija ir pie Gētes arī grieķu maigāko tikumu izplatītāja
pie barbariem.

Gētes luga formas ziņā turpretim pilnīgi piemērojas

grieķu mākslas prasījumiem, cik tāļi tas iespējams mūsu

pārvērstos apstākļos. Par visu sacerējumu it kā izliets

dziļš noskaidrots miers, kurš jo neparasts izliksies katram,
kas pazīst mūsu dienu lugas ar viņu kaislo, neapmierināto
cenšanos un darbību.

1 Tauridā — tagadējā Krimas pussala; krieviski vēl

šobaltdien Krimas pussala līdz ar tuvējo krastmalu

saucas par Taurijas guberņu — TaßpimecKan rvčepHHH.
Seniem grieķiem šī jaukā un mīlīgā pussala likās esam

auksta, neviesmīlīga barbaru zeme, kuru varēja apdzīvot
tikai vēl puszvēriskie mežoņi; priekš attīstītiem grieķiem
še bija jau gandrīz visas zemes gals. Tā tiek saprotamas
arī Ifigenijas ilgas pēc grieķu zemes. Vēl daudz vēlākos

laikos romiešu dzejnieks Ovīdijs, kurš bija izraidīts iz

Romas no ķeizara Augusta arī uz Melnās jūras piekrastēm
(Tomi pilsētu), nebeidza sēroties pēc Romas civilizācijas
savās «Tristia» (raudas), necik nespēdams saprast un

neinteresēdamies par savas apkārtnes dzīvi. Krima bija
priekš senajiem grieķiem, kas mums varbūt Sibīrija.

2 Sī dieve ir Diāna, grieķiski Artemīda (Artemis),
dievu tēva Jupitra (grieķ. Ceisa*) un Latonas (Letoas)
meita, daiļu un saules dieva Apolona māsa. Diāna ir mē-

*
Zeva.
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ness un medību dieve; birzes viņai svētas. Līdzīgu dievību

pielūgšana, kā Diāna, bija vecos laikos plaši izplatīta un

nereti savienota ar cilvēku upurēšanu. Arī Ifigenijai vaja-
dzēja tikt upurētai uz Diānas altāra, bet dieve pate viņu

izglāba, mākonī aiznesdama uz savu svētnīcu tālajā Tau-

ridā, kur nu Ifigenija kalpo viņai kā priesteriene.
3 Agamemnons — Ifigenijas tēvs, karalis Mikēnās,

kurš bija grieķu galvenais vadonis karagājienā pret Troju,

Mazāzijā. Kad grieķi ar 1200 kuģiem bija sapulcējušies uz

izbraukšanu karā, pretēji vēji viņus aizturēja ostā, jo
dieve Diāna bija sadusmota uz vadoni Agamemnonu, kurš

netīšām bija ievainojis kādu viņai svētu stirnu. Lai apmie-
rinātu aizkaitināto dievi, ka tā laistu izbraukt karaspēku,
uz priesteru pavēli Agamemnonam bija jāupurē sava ve-

cākā meita Ifigenija.
4 Klitemnestra — Agamemnona sieva.
5 Elektra — Agamemnona otra meita, Ifigenijas māsa;

viņa vēlāk izglābj Agamemnona dēlu Orestu, kurš vēl

mazgadējs, no Klitemnestras un aizved to pie karaļa
Strofija Foķidā.

6 Orests — Agamemnona un Klitemnestras dēls, paliek
gluži mazs mājās, kad tēvs aizbrauc pret Troju.

7 Arkass — karaļa Toasa draugs.
8 Paradums visus svešniekus nokaut, kas tik vien pa-

rādījās, valdīja vecos laikos gandrīz visur un izzuda tikai

pamazām, attīstoties satiksmei tautu starpā un kultūrai.

Tā vēl mūsu dienās ķīnieši dzīvo, noslēgušies savās robe-

žās un nepielaizdami svešniekus. Tauridā, pēc grieķu
teikas, visi svešnieki tikuši ziedoti Diānai, un šo ziedo-

šanu vajadzēja izdarīt Ifigenijai kā dieves priesterienei.
Viņa mīkstina barbaru nežēlīgos tikumus, aizturēdama šos

cilvēku upurus.
9 Lēte — upe apakšzemē, mirušo valstī; vārds — lēte

nozīmē aizmiršanu, un iz šīs upes ūdeņa miroņi dzēra aiz-

miršanu visām zemes grūtībām un bēdām.

10 Skiti, pēc grieķu teikas, apdzīvojuši Dienviduskrie-

viju; viņu vārds nozīmēja gandrīz to pašu, ko barbars,

mežonis. Zinātniskais jautājums par skitiem nav galīgi
izšķirts, bet tas nav še svarā.

11 Tantals piederēja pie seno titānu cilts, kuri apka-
roja Olimpa dievus ar Ceisu priekšgalā, bet tika no Ceisa

pērkoniem pārvarēti. Tantals bija no dieviem labi iere-

dzēts, bet savā pārgalvībā gribējis viņus pārbaudīt un
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tādēļ devis visu zinātājam Ceisam ēst gluži nepazīstamu
ēdienu, sava paša mazo dēlu Pelopsu. Ceiss ganvēlāk atdzī-

vinājis mazo Pelopsu, bet Tantalu, kurš iedrošinājies šaubī-

ties par viņu visazināšanu, nosodījis uz mūžīgu izsalkumu

un slāpēm tartarā (apakšzemē), kamēr ap viņu karājušies
skaistākie augļi un līdz ceļiem sniedzies ūdens; ūdens un

augļi bēguši, tiklīdz viņš pēc tiem sniedzies. Neticība jau
Hesoidam*, kas šo teiku atstāsta savā «Teogonijā» (dievu
radīšanās), izlikās par ļoti apkarojamu grēku un pārgalvību.

12 Orākuls — priesteru svēts pareģojums.
13 Jupitrs — Ceiss.

14 Tartars — grieķu elle, apakš zemes domāta.

15 Pelops — karaļa Tantala dēls, ienācis iz bagātās
Lidijas (Mazāzijā) Grieķijas dienvidus valstīs, Elīdā, kur

precējis pēc skaistās Hipodamijas, karaļa Onomaja mei-

tas. Onomajs negribējis meitu dot, jo orākuls bija viņam
pareģojis nāvi no znota, katram tādēļ vajadzēja sacensties

ar Onomaju zirgu skriešanā, un no karaļa ātriem zirgiem

pārvarētie tika nokauti. Bet Pelops nopirka Onomaja brau-

cēju, kurš karaļa ratus apgāza un pašu nosita. Pelops tā

tika karalis, bet mirstošais Onomajs nolādēja viņu un

visu viņa dzimtu, un tiešām visur Pelopīdus piemeklēja
dažādas nelaimes, un viņu dzimtas vēsture pilna šaus-

mīgu noziegumu, kurus Ifigenija še attēlo.
16 Helēna — Menelāja, Spartas karaļa, sieva, kura

tika nolaupīta no Trojas karaļa Priama dēla Parisa un

kuras dēļ izcēlās Trojas karš.
17 Aulida (Aulis) — grieķu ostas pilsēta Beotijas pie-

krastē.
18 Kalhass — grieķu priesteris, kurš paziņoja grieķiem

dievietes Diānas spriedumu, ka Ifigenija upurējama.
19 Apolons — mākslas dievs, kā Hēlijs arī saules

dievs; Diāna ir viņa māsa.
20 Stigiskie — apakšzemes, miroņu dievības, tā saukti

pēc miroņu upes Stigs.**
21 Sis salīdzinājums ņemts iz grieķu traģika Eshila

«Eimenīdām» . . — fūrijām, atriebības gariem. Eshila tra-

ģēdija arī nodarbojas ar Oresta vajāšanu no fūrijām. —

Gētes «Ifigenijā» ir domāts, ka fūrijas Orestu nupat
tikko atstājušas, kad tas iegājis Diānas svētā birzē, kurp
ļauniem gariem nav brīv sekot.

*
Hesiodam.

**
Stiksas.
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22 Pilāds bija piedalījies pie Klitemnestras nonāvēša-

nas un kā slepkava bija nu arī izslēgts no pilsoniskas sa-

biedrības, jo slepkavas klātbūtne apgāna. Viņš Orestam

klejo līdzi, bet netiek vajāts no fūrijām.
23 Orkus, arī Tartars — elle, miroņu valsts.
24 Orests bija prasījis orākulam padomu, kā viņš lai

atsvabinātos no fūrijām. Priesteri deva viņam divējādi
saprotamu atbildi (kaut gan augšā Pilāds saka, ka dieva

vārds neesot divkārt saprotams, tomēr priesteri parasti un

ar nodomu deva nesaprotamas un pārprotamas atbil-

des) — ka viņš tikšot brīvs no fūrijām, ja iz Tauridas at-

vedīšot — māsu; to Orests saprata tā, ka viņam tiek

uzdots atvest uz Grieķiju Apolona (kura vārdā tika dots

orākuls) māsas Diānas tēlu, bet reizē viņš Tauridā atrod

savu paša māsu Ifigeniju un caur viņas gara cēlumu tiek

dziedēts. — Grieķu traģiķi, kā, piem., Eiripīds, liek lielāko

svaru taisni uz Diānas tēla aizvešanu uz Grieķiju, tā dze-

jiski attēlodams Diānas kulta pāriešanu uz grieķiem —

Diānai nepatīk dzīvot pie rupjiem barbariem, un viņa

lugas beigās pavēl tauriešu karalim atlaist mājās Orestu

līdz ar dieves tēlu.

25 Uliss (Ulisses, Ulixes) — Odisejs, grieķu varonis,
kurš bija sevišķi slavens savas veiklības un viltības pēc.
Se viņu ņēmis sev par paraugu Pilāds.

26 Domāts še ir Herkula piemērs; caur saviem darbiem

šis pusdievs sev iekaroja vietu Olimpā, dievu miteklī,

kurš atrodas uz augsta kalna.

27 Amaconas* — kareives sievietes, kuras, pēc grieķu
nostāstiem, dzīvojušas pie Termodona, Tauriskās pussalas
tuvumā.

28 Priesteriene noņēma gūstītiem važas par zīmi, ka

tie tiks tūliņ ziedoti.
29 Pilāds, tāpat kā viņa iecienītais varonis Uliss, sau-

cas svešā, izdomātā vārdā un izdodas par krētieti; krētieši

bija pazīstami kā meļi.
30 Delfi — Apolonam svēta pilsēta, pēc kuras viņš ari

saucās delfiskais; še arī viņa orākuls.

31 Ahils — grieķu slavenākais varonis cīņā ap Troju;

viņa daiļais draugs Patrokls. Abi draugi apglabāti uz

Sigejas klintīm.

* Amazones.



423

32 Palamēds — homērisks varonis, slavens caur savu

gudrību.
33

Ajakss — Telamona dēls, pēc Ahila varenākais grie-

ķu karotājs Trojas priekšā, ar milzīgu spēku.
34 Pēc Trojas krišanas atriebās pie uzvarētajiem grie-

ķiem tie dievi, kuri bija stāvējuši uz trojiešu puses, gan

vētras, gan dažādas nelaimes uzsūtīdami. Gēte še turē-

jies pēc «Odisejas» ..
35 Mikēna — Agamemnona pilsēta.
36 Gēte sekošā nostāstā par Agamemnona nāvi izlieto

pa daļai Eshila tēlojumu.
37 Pēc grieķu teikām, pagātnes varoņi nedzīvoja

Olimpā; Gēte vācu varoņu uzskatus pārnesis uz grieķiem.
Vācu Valhallā gan dzīvoja dievi kopā ar varoņiem.

38 Ifigenija domā, ka Klitemnestra, pēc heroisko sievu

paraduma, pate būs nonāvējusēs pēc vīra slepkavības.
39 Sekošā nostāstā Gēte seko Sofokla «Elektrai», ar

dažiem raksturiskiem pārgrozījumiem.
40 Nakts sensenās meitas ir — fūrijas. Fūriju darba

tēlojumā Gēte atkal pa daļai seko Eshila «Eimenīdām».
41 Aherons — apakšzemes upe miroņu valstī. Miroņu

valsts tiek domāta pilna dūmu un tvaiku; apakšzemes die-

vības, it sevišķi visdziļākā tumsā mītošās fūrijas, ir ietītas

šādos tvaikos, kad tās parādās virs zemes.

42 Lai glābtu Ifigeniju un Pilādu, Orests grib palikt
tauriešu rokās, kuri tad viņu nosistu un pamestu viņa

līķi neapglabātu. Tas bija visbriesmīgākais, ko

grieķi varēja iedomāties, jo neapglabāti miroņi nevarēja
tikt miroņu valstī un bija nosodīti uz maldīšanos. Ainas

tēlojums še atgādina dažkārt Eiripīda traģēdijas.
43 Piepildīšanās še tiek personificēta un tēlota līdzīgi

pilnības un laimes dievei Fortūnai.

44 Noziedznieka sabiedrība, pat rūpēšanās par viņu,

nesa nelaimi.

45 «Vienmēr modrās» — ir fūrijas.
46 Sofokla «Elektrā» fūrijas tiek sauktas par varakā-

jainām. Tālākais fūriju tēlojums pieslejas grieķu traģi-

ķiem.
47 Viena no Gorgonām, Medūza pārvērta par akmini

to, kas viņu uzskatīja.
48

Kreūsai, argonautu vadoņa Jāsona brūtei, dāvāja
Medea brūtes apģērbu, no kura izgāja liesmas, tiklīdz to

apvilka. Medea no Jāsona bija tikuse atstāta.
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49 Herkuls bija arī apvilcis drēbes, kuras sāka pašas

no sevis degt; viņš savās sāpēs esot nevīrišķi vaimanājis.
Bet tad viņš pats sadedzinājās sārtā.

50 Liejs — Bakhus, dzīru dievs; viņa priesterienes tra-

kojošās bakhantes.

51 Parnāss — kalns Grieķijā, mūzu miteklis.
52 Pretī Bakha bakhantēm Diānas priesterienēm vaja-

dzēja vest stingru dzīvi un nolikt mūžīgas jaunavības ap-

solījumu.
53 Pēc grieķu teikām, nomirušo gari nāk ziņkārīgi ap-

lūkot jaunpienākušos; miroņu čukstēšanu Homērs sauc

par šalkšanu.

54 Tantals.

55 Plūtons — apakšzemes augstākais dievs.
56 Apolons un Diāna kā saules un mēneša dievības.
57 Parces*, likteņa dievības, vērpj katra dzīves pave-

dienus.
58 Irīda — varavīksna, domāta kā dieviete.

59 Eimenīdas — fūrijas.
60 Tiklab rituma, kā stila ziņā Gēte šinīs pantos turē-

jies pie grieķu paraugiem. Pirmie trīspadsmit panti ir

daktiliski — trohejiski, t. s. logaēdiski panti. «Uz a v dzē

tam draugu» arī lietots pēc grieķu piemēra, kur tagad
teiktu: dod vai piešķir. īsti grieķiski arī ir, ka tiek pirms
iztēlotas maldības, nelaime, lai tad vēlāk laime (ka dievi

dod draugu) tiktu sevišķi uzsvērta jau caur teikumu sa-

kārtojumu vien. — Šī piezīme lai rāda, ka Gēte arī sīku-

mos ir licis vadīties no grieķu dzejniekiem, kurus viņš
formas ziņā uzstādīja par paraugiem. Savā «Faustā»

Gēte atzīst, ka viņa laika kultūrai jāiziet cauri caur grieķu
formas daijumu kā attīstības pakāpeni.

61 Kā visas gudrības avots tiek atzīts dziļākais dvē-

seles miers.
62 Jau Homērs min, ka dievi izšautam bultām dod citu

virzienu, nekā šāvējs nodomājis.
63 Fūrijas tikai svētās tempļa robežās atstājas no no-

ziedznieka, uz nesvētītas zemes viņas to atkal vajā.
64 Arī, pēc grieķu traģiku parauga, še Ifigenija tiek

tikai caur atkārtotiem jautājumiem pamudināta noteikti

atbildēt; tāpat tālāk uzrunas un atbildes ir formas ziņā

pakaļdarinātas grieķu traģēdijai, kurā šādas sarunas, kur

* Parkas.
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katra persona teic vienu pantu, tiek sauktas par stiho-

mitiju.
65 Eiripīda lugā Ifigenija saka, ka jūra nomazgājot

visu cilvēku ļaunumu un ka šķīstīšana var notikt tikai

vientuļā vietā.
66 Skiti ir sākuši tuvoties grieķu kultūrai caur Ifigeni-

jas cēlo iespaidu, un paši atzīst, ka svētīgāks ir grieķu
viesmīlības paradums nekā stingrie likumi pret sveš-

niekiem — ceļotājiem. Grieķu viesmīlībai bija gluži juri-

disks, nevien ētisks raksturs un liela tirdznieciska nozīme.
67 Ifigenijas glābšana caur brāli.

68 Ja Orests nebūtu izdziedēts, viņš, svēto birzi atstā-

dams, būtu tūliņ manījis, ka fūrijas viņu atkal grābj ne-

svētītā zemē.
69 Briesmas, pēc grieķu parauga, tiek še domātas kā

persona; līdzīgi tiek tēlota nāve, kura melniem spārniem
aizsedz acis.

70 Apolona noteikums bija, ka Diānas tēls jāatved
uz Delfiem, lai Orests tiktu dziedēts.

71 Klinšu sala ir Delfi. Gēte turēja Delfus, tāpat kā

Šekspīrs savā «Ziemas pasakā», par salu. Viņš arī lieto

formu Delfos, ne Delfi, kā ir pareizi; «Ifigenija Delfosā»

(Iphigenie auj Delphos) Gēte nosauca otru vēlāk nodo-

mātu drāmu.

72 Novērojumam, ka bailes mēdz pavadīt briesmas,
tiek dots mītisks ietērpums. Plašāki izstrādāta paramītija
par šīm domām ir Gētes deviņpadsmitā romiskā elēģija.

73 Jau pēc Homēra domām (piem. «Odiseja» ..), arī

dievi ir padoti liktens, vajadzības varai.
74 Vajadzība tiek personificēta un nostādīta kā liktens

masa; Platons sauc liktens dieves par vajadzības meitām.
75 Titāni ir sensenie dievi, debess un zemes dēli, kuri

valdīja pirms Ceisa un olimpiešiem. Varenā cīņā senie

dievi tika no Ceisa pērkona spērieniem pārvarēti un apakš-
zemes dziļumos ieslēgti, kur viņi, pēc Homēra uzskatiem,
smok saistīti aiz vara vārtiem. Bet ne vien senie dievi tiek

no grieķiem dēvēti par titāniem, arī varenie pirmatnes cil-

vēki, kuri ar Ceisu naidā sanākuši. Šie tiek domāti, kā

iz titānu cilts cēlušies, tā, piem., Prometejs (salīdz. Gētes

slaveno «Prometeja» dzeju) saucas par Titānu, un Tan-
tals ir titānietes Plutoas dēls.

76 p arces liktens dieves, pašas pieder pie senajiem
dieviem un bija ļaunas uz jaunajiem dieviem, tāpat kā
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erīnijas (fūrijas) pēc Eshila drāmām. Tantalam turpretī

kā titānam viņas ir draudzīgas.
77 Pēc Homēra uzskatiem, dievi notura dzīres Ceisa

namā uz Olimpa kalna. Viss, kas dieviem pieder, ir no

zelta. Gētes apraksts par dievu dzīvi atgādina Edas (nor-

diešu) dievus viņu divpadsmit debesu pilīs.
78 Tā pār kalniem staigā Poseidons un Hēre Homēra

«Iliādā»
..

79 Šie milži ir giganti, arī zemes (Gejas) dēli. Tā,

piem., Encelads, pēc citiem Tīfons, guļot zem uguns vēmēja
kalna Etnas (Sicīlijā), un no tiem izverdot uguns un

dūmi kā upuru osmas ..
80 «Izstumtais», vēlāk «vecais» ir Tantals.

81 Pie grieķiem, vēlāk romniekiem bija parastas t. s.

asila (patversmes) tiesības, pēc kurām noziedzniekus ne-

bij atļauts gūstīt zināmās svētnīcās un svētās vietās; tā

arī še tauriešu karalis neļauj svešniekus gūstīt, ja tie

slēptos svētajā birzē. Birze uz skatuves ir domāta pa labai

rokai (no skatītājiem) un aizstiepjas uz jūru, kā arī Eiri-

pīda lugā jūra ir svētnīcas tuvumā.

82 Svētais niknums — ir senā paraša upurēt svešnie-

kus; Toass zem Ifigenijas iespaida pats nācis pie augstāka
uzskata par dievību, kurai nevar patikt asins izliešana.

83 Saīsināts salīdzinājums, kurā ievietota Homēra

glezna par Ceisu — mākoņu pulcētāju, augšādārdētāju,
tumšmākoņaino, kurš zibeņus, savus sūtņus, izsūta uz

zemi.

84 Agamemnons — Ifigenijas tēvs bija Mikēnu karalis.

85 Ifigenijai kā grieķietei stāv augstāk viesmīlības li-

kums, kurš arī pie daudzām barbaru tautām bija spēkā
un pēc kura svešnieks bija ne vien neaizskarams, bet arī

sargājams un aizstāvams. Šo viesmīlības bausli Ifigenija
sauc par vecāku tādēļ, ka Ceiss bija arī viesmīlības dievs.

86 Aulidā.

87 Salīdz. Gētes «Miņonas ilgudziesmu» (Mignons
Sehnsuchtslied): es brennt mein Eingewcide — manas

iekšas deg; arī bībelē tiek lietots šis salīdzinājums.
88 Tā Homērs saka («Iliāda» ..): «Aress domā lī-

dzīgi, un bieži viņš nāvē nāvētāju.» Šaubāmās kara lai-

mes dēļ romieši kara dievu Marsu sauca: Mars auceps,

communis, dubius — divējāds, abējāds, šaubāms.



427

89 Lūdzēji mēdza nest rokās eļļas vai lauru koka zaru,

kurš bija vēl apvīts ar vilnu. Še lūgums pats tiek apzī-
mēts ar eļļas koka zaru, to pretī stādot zobenam.

90 Dincers paskaidro, ka še domāts episks dzejnieks,
kurš savos ceļojumos savu dzeju visur dzied priekšā, tādē-

jādi nostāstu atkārtodams.

91 Kā varoņu darbu Ifigenija še min Diomēda un

Odiseja uzbrukumu trāķiešu karalim Rezam, par ko tiek

stāstīts Homēra «Iliādas» X grāmatā. Abi minētie grieķu

varoņi Trojas cīņā nakti nogāja trāķiešu nometnē, kuri

dienu priekš tam bija atnākuši, apkāva divpadsmit trāķie-
šus līdz ar pašu karali un aizveda viņa slavenos zirgus.

92 Še Ifigenija laikam atkal domā uz Herkula un

daudz citu grieķu senlaiku varoņu darbiem, jo atsvabināt

zemi no laupītājiem un dažādiem nezvēriem piederēja it

sevišķi pie seno varoņu darbības.

93 Amaconas — salīdz, agrāko piezīmi. Lemnietes

(Lemnos salas iedzīvotājas), pēc grieķu teikām, esot sa-

vus vīrus un tēvus apkāvušas Hipsipiles, Toasa meitas,

vadībā un ierīkojušas sieviešu valdību, kādēļ viņas še tiek

sauktas par amaconām.

94 Teikums: «jums es to uz ceļiem lieku» ir rakstīts pēc

grieķu (Homēra) parauga. Dievu ceļi, uz kuriem lūdzējs
nolika savas dāvanas, tika uzskatīti par žēlastības sē-

dekli. Romieši mēdza savus apvēlējumus uzrakstīt un

rakstu tāpelītes piestiprināt pie dievu tēlu ceļiem.
95 Elektra, Ifigenijas māsa, še netiek minēta.

96 Anapests (w w —) šinī pantā jamba (w —) vietā

likts no Gētes, lai iztēlotu dzīvāk apjukšanu.
97 Uz vientuļām, no klintīm ieslēgtām salām grieķi un

vēlāk romnieki mēdza aizsūtīt noziedzniekus, tā, piem.,
par aizsūtīšanas vietām pie romniekiem bija Giara, Cina-

ras, Šerifa salas.

98 Pirmā cēlienā trešajā skatā Toass bija solījies viņu
atlaist.

99 Žēlastība še tiek domāta kā dievība un salīdzināta

ar rāmu liesmu uz altāra, pretī dusmām, kuras tiek salī-

dzinātas ar spēji degošu liesmu. — Ja liesma uz altāra

dega rāmi, tad tā bija laba zīme.
100 Dieves svētnīcā mūžīgi jāvalda mieram; asins iz-

liešana aizskar dievieti.



101 Divkaujas paradums, kuru Orests uzstāda par pie-

ņemtu pie visām tautām, tiešām bija ļoti izplatīts. Pie

visām tautām, ar kurām sengrieķi nāca sakarā, pēc viņu
teikām tikuši svarīgi jautājumi izšķirti caur divkauju.
Strabons

...
vēl sevišķi apzīmē divkauju par senu grieķu

paradumu.
102 Caur laimīgu divkaujas iznākumu Orests grib pie-

spiest barbariskos skitus pieņemt attīstīto grieķu viesmī-

lības likumu, līdzīgi kā Ifigenija caur savu rāmo darbību

raudzījuse civilizēt skitus.
103 pēc gri eķ u teikas, Lāodamijas dziļās žēlabas esot

dievus tā sakustinājušas, ka viņi atļāvuši viņas mīļotam,
kaujā kritušam varonim Protesilājam, atgriezties uz trim

stundām atpakaļ iz miroņu valstības.
104

Grieķi mēdza piektā dienā pēc bērna dzimšanas

viņu dieviem novēlēt caur to, ka ar viņu skrēja ap nama

ugunskuru; uz šo svētku dienu radinieki sūtīja balvas

priekš bērna. Līdzīgi pie romniekiem bērni tika no auk-

lēm dieviem novēlēti novēlējamā dienā (dies lustricus).
105 Šī pazīšanas zīme ir ņemta iz Eiripīda lugas

«Elektra», kur arī tiek minēta rēta uzacīs; pirmā zīme:

trīs zvaigznes atrodas arī Karkina lugā «Tiests».
106 Domāta še zelta aunāda, pēc kuras bija izbraukuši

argonauti līdzi Jāsonam; pie zirgiem ir domāti gan Tro-

jas karaļa Lāomedona zirgi, kuru dēļ Herkuls izpostīja
Troju, — pie skaistām meitām — karaļa meitas Europas

laupīšana, kuru tēlo Hērodots.

107 Svētais tēls. Še domāts t. s. paladions (Atēnas
Palādas tēls), kurš no Ceisa bija dāvāts ticis trojiešu se-

najam karalim Dardanam un pie kura, pēc dievu nolē-

muma, ar slepenu, maģisku spēku bija saistīts Trojas lik-

tens.

108 Karaļu kroņi grieķiem un tāpat romniekiem bija ne-

pazīstami; Aleksandrs Lielais pieņēma persiešu karaļa

pērlēm izrotāto pieres lentu, kuru vēlāk piesavināja sev

arī romiešu ķeizars Dioklektiāns. Vienkāršas pieres lentas

sastopamas pie grieķiem jau senos laikos.
109 Skiti bija savādāk ģērbušies nekā grieķi — viņi nē-

sāja bikses, bija ādās tinušies un lokiem un bultām ap-

bruņoti; grieķu mākslas tēlojumos viņiem galvā mēdz būt

tā sauktā frīģiešu cepure.
110 Grieķu viesmīlības slavens paraugs tēlots «Odi-

sejā» . ~ kur karalis Alkinons uzņem Odiseju.
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Moto: Introite, nam et heic Dii sunt!

Apud Gellium. 1

1 Nākat iekšā, jo arī še ir Dievi! (Iz Gellija rakstiem.)



PERSONAS

SULTĀNS ZALADINS

ZITA, viņa māsa

NATANS, bagāts žīds Jeruzalemē

REHA, viņa pieņemta meita

DAJA, kristīta, bet žīda namā par Rehas biedreni

JAUNS TEMPLIETIS

KĀDS DERVISS

JERUZALEMES KATOĻU PATRIARKS

KĀDS KATOĻU KLOSTERA BRĀLIS

KĀDS EMĪRS līdz ar dažādiem Zaladina MAMELUKIEM

Notikuma vieta ir Jeruzaleme.
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Pirmais skats

Skatuve izrāda Nātana mājas nama priekšu.
Nāta n s, no ceļojuma nākdams. Daja nāk viņam pretim

DAJA

Tas viņš! Tas Nātans! Mūžam paldies Dievam,
Ka jūs jel reizi atkal pārnākat.

NĀTANS

Jā, paldies Dievam! Bet par ko: «jel reizi»?

Vai es gan drīzāk pārnākt gribēju?
Vai pārnākt iespēju? Jo Bābele

No šenes — kā es biju piespiests ceju
Ņemt sānis, drīz pa kreisai, drīz pa labai —

Būs droši savu jūdžu divisimts;
Un piedzīt parādus — tas tiešām nav

Tāds veikals, kurš tik ātri paveicas,
Kurš tā no rokas iet.

DAJA

Ak, Nātan, Nātan!

Cik nelaimīgi varējāt jūs kļūt
Tai laikā šeit! Sis nams ...

NĀTANS

Bij uguns briesmās.

Tā man jau tika ziņots. Lai Dievs dod,
Ka viss tik man jau būtu paziņots!

DAJA

Un lēti būtu gluži nodedzis.
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NĀTANS

Tad, Daja, mēs še būtu cēluši

Sev jaunu un vēl ērtāku.

DAJA

Jā gan;
Bet līdz tik tikko būtu sadeguse
Ir Reha.

NĀTANS

Reha? Sadeguse? Kas?

Tas netika man teikts. Nu tad! Tad man

Vairs nama nevajdzētu. — Sadeguse
Tik tikko! — Ā! tad tas gan tiešām būs!

Ir tiešām sadeguse! — Teic vien, teic!

Teic brīvi! — Nokauj mani, netirdi

Vairs ilgāk. Jā, tā sadega.

DAJA

Ja tā,

Vai jūs no manis gan to dzirdētu?

NĀTANS

Ko tad tu mani izbiedē? Ak, Reha!

Ak, mana Reha!

DAJA

Jūsu? Jūsu Reha?

NĀTANS

Vai! ja man kādreiz būtu jāatjūkst*
So bērnu savu saukt!

DAJA

Vai varat visu,

Ko turat, ar tikpat maz tiesības

Par savu saukt?

* Jāatradinās.
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NĀTANS

Neko ar lielāku!

Viss cits, kas mans, man ir no dabas lemts

Un laimes. Vienīgi šis īpašums
Man dots caur tikumu.

DAJA

Cik dārgi man

Par jūsu labsirdību jāmaksā,
Ja labsirdību šādā nolūkā

Vēl sauc par tādu!

NĀTANS

Sādā nolūkā?

Jā, kādā?

DAJA

Man sirdsapziņa ...

NĀTANS

Ak, ]auj
Vispirms tev, Daja, pastāstīt ...

DAJA

Es saku

Sirdsapziņa ...

NĀTANS

Es tevim Bābelē

Daudz košas, dārgas drēbes nopirku.
Tik lepnas un turklāt tik smalkā garšā!
Pat Rehai neatvedu skaistākas.

DAJA

Jā, ko tas līdz? Sirdsapziņa, man reiz

Jums jāsaka, nav ilgāk nomācama.
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NĀTANS

Un kā tev sprādzes patiks, auskari,
Kā gredzens, ķēde, kurus Damaskā1

Tev izmeklēju; to es vēlētos

Pats noskatīties.

DAJA

Jā, tāds esat jūs!
Ka jūs tik dāvāt varat! dāvāt vien!

NĀTANS

Ņem tu tik labprāt pretim, kā es dodu -

Un klusi!

DAJA

Klusi! Kas tad šaubās gan,

Ka jūs pats goda prāts un augstsirdība?
Un tomēr ...

NĀTANS

Tomēr es tik žīds. Vai ne?

To gribēji tu teikt?

DAJA

Ko gribu teikt,
Jūs labāk zināt.

NĀTANS

Klusi tad!

DAJA

Es klusu.

Viss, kas caur to pret Dievu grēkots top,
Ko aizstāvēt, ko grozīt nespēju,
Ko nespēju, lai nāk pār jums!

NĀTANS

Lai nāk!

Bet kur tad viņa ir? Kur paliek? — Daja
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Ja mani mani! Vai ta zina gan,

Ka pārnācu?

DAJA

To vaicāju es jums!
Vēl bailes viņai trīs caur katru nervu.

Vēl liesmas tēlo viņas fantāzija
It visos murgos. Miegā gars tai možs,
Bet snauž, kad modies: zemāks drīč par lopu
Par eņģeli drīz augstāks.

NĀTANS

Nabags bērns!

Ak, kas mēs, cilvēki!

DAJA

Tā gulēja
So rītu ilgi, acis slēguse
Kā nedzīva. Tad pēkšņi trūkstas, sauc:

«Klau! Klau! Tur atnāk tēva kamieļi!
Klau! pate viņa lēnā balss!» — Un atkal

Tai acis aizveras, un galva slīgst,
No rokas nebalstīta, atpakaļ
Uz spilveniem. — Pa vārtiem izsteidzos!

Un, lūk, jūs tiešām nākat! tiešām nākat!

Vai brīnums? Visa viņas dvēsele

Pie jums vien mita un pie viņa.

NĀTANS

Viņa?
Pie kāda viņa?

DAJA

Kas to izglāba
Iz liesmām.

NĀTANS

Kas tas bija? Kas? Kur viņš?
Kas glāba manu Rehu? Kas viņš ir?
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DAJA

Jauns templietis, ko nesen atpakaļ
Šurp atveda kā kara gūstīto
Un Zaladins ir apžēlojis.

NĀTANS

Ko?

Kads templietis, kam sultāns ļāva dzīvot?

Vai tiešām mazāks brīnums nespēja
Glābt manu Rehu? Dievs!

DAJA

Bez viņa gan,
Kas necerēti gūto dzīvību

No jauna veda briesmās, tai bij gals.

NĀTANS

Kur ir viņš, Daja? Kur šis krietnais vīrs?

Ved mani turp, "pie viņa kājām krist.

Jūs taču devāt viņam dārgas mantas,

Ko biju atstājis? Jūs devāt visu?

Vēl vairāk solījāt?

DAJA

Mēs nespējām.

NĀTANS

Nē? nē?

DAJA

Viņš nāca, nez no kurienes.

Viņš atkal gāja, nez uz kurieni.

Un, nama nepazīdams, tik pēc dzirdes,
Sev priekšā aizturēdams mēteli,

Caur liesmām, dūmiem traucās viņš pēc balss,
Kas sauca palīgā. Jau domājām,
Viņš pazudis, kad piepeši iz liesmām

Tas atkal mūsu priekšā stāvēja
Un viņu rokās nesa. Kluss un vēss

Pret mūsu pateicības gavilēm
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Viņš nastu noliek, drūzma iejaucas —

Un pazūd.

NĀTANS

Cerēsim, ka ne uz mūžu.

DAJA

Pēc pirmās dienas mēs to redzējām,
Ka viņš zem palmu kokiem staigāja,
Kas Kristus kapa vietu apēno.
Turp prieka jausmās steidzos, pateicos,
To saucu, lūgšus lūdzu — tikai reiz

Vēl skatīt pazemīgo radību,
Kas nespēj rimt, līdz savu pateicību
Var izraudāt pie viņa kājām.

NĀTANS

Nu?

DAJA

Viss velti! kurls viņš mūsu lūgšanām;
Tik rūgtu izsmieklu pār mani lēja . ..

NĀTANS

Līdz ļāvies atbaidīties ...

DAJA

Nē, nebūt!

Ik dienas es no jauna viņu lūdzu,
No jauna nesu viņa izsmieklu.

Ak, ko es necietu! Ko es labprāt
Vēl būtu panesuse! Bet jau sen

Viņš nenāk vairs tās palmas apmeklēt
Kas Kristus kapa vietu apēno;
Un kas nu zina, kur viņš palicis?
Jūs domās grimuši?

NĀTANS

Es domāju,
Cik dziļu iespaidu tam jādara
Uz garu, kāds ir Rehai. Rast, ka top
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Tā atraidīts no tā, ko augsti cienīt

Tik ļoti jūtas dzīts; kļūt atstumtam

Un tomēr pievilktam tik spēji! Jā,

Tur ilgi sirdij jācīnās ar galvu:
Kas veiks — vai cilvēknaids, vai grūtsirdība?
Nereti abi krīt; un fantāzija,
Kas jaucas ķildā, dara muldoņus,
Pie kuriem galvai jāizrāda sirds

Un sirdij galvas loma. Ļauna maiņa!
Un sirdij — cik es Rehu pazīstu —

Būs galvas loma; viņa muld.

DAJA

Jā, muld,
Bet ak, tik svēti, mīļi!

NĀTANS

Tomēr muld!

DAJA

Visvairāk viena iedaža, kā teikt,

Tai visai dārga: viņas templietis
Nedz esot zemes bērns, nedz zemes kalps;
Kāds eņģels, kura sardzībai tās sirds

Tik labprāt šķitās esam uzticēta

No mazām dienām, — tas iz mākoņa,
Ar kuru citkārt segts pat ugunīs
Ap viņu lidojis, — kā tempļa kungs
Uzreizi iznācis. Ak, nesmejat!
Vai smejot atstājat tai aizspriedumu,
Kurš jūdiem, moslimiem2

un kristīgiem
Ir kopīgs, —

salds un mīlīgs aizspriedums!

NĀTANS

Salds arī man! Ej, krietnā Daja, lūko,

Ko viņa dara; vai to runāt var.

Tad iešu sargeņģeli uzmeklēt,
Kurš ir tik straujš un tiepīgs. Ja tam patīk
Vēl zemes virsū staigāt; patīk vēl

Tik rupji bruņniecību izrādīt.

Es atrodu to gan un atvedu

Tad šurp.
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DAJA

Jūs uzņematies daudz.

NĀTANS

Un tad,
Ja aizspriedums pret patiesību zūd, —

Jo, Daja, tici manim, cilvēkam

Ir cilvēks mīļāks daudz par eņģeli, —

Vai tad uz mani tu gan dusmosies,
Ka eņģeļmuldone būs dziedēta?

DAJA

Ak, jūs tik labs un reizē ar tik ļauns!
Es eju! Klau! Tur viņa pate nāk.

Otrais skats

Reha un [i eļ priekš ē j i c.

REHA

Tad jūs patiesi esat tas, mans tēvs?

Es domāju, jūs savu balsi vien

Surp iepriekš sūtījāt. Kur paliekat?
Kas vēl par kalniem, straumēm, tuksnešiem

Mūs šķir? Mēs elpojam zem viena jumta,
Un savu Rehu skaut jūs nesteidzat?

Ak, Rehu, kura tikmēr sadega!
Gandrīz jau sadega! gandrīz! Tās šausmas!

A! nejauka šī nāve ugunīs.

NĀTANS

Mans bērns! mans mīļais bērns!

REHA

Jums bija iet

Pār Eifratu, pār Tigri, Jordānu 3
. . .

Un diezin vēl pār kādiem ūdeņiem.
Cik bieži trīcēju par jums, pirms uguns
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Tik tuvu nāca man! Kopš uguns man

Tik tuvu nāca, šķiet man viļņos mirt

Par veldzi, glābiņu. Bet jūs jau dzīvi,
Ne slīkuši, un es, es neesmu

Vis sadeguse. Kā mēs līgsmosim,
Kā Dievu teiksim! Viņš jau lika nest

Uz spārniem neredzamiem eņģeļiem
Pār niknām straumēm jūs un laivu. Viņš,

Viņš māja manam eņģelim, kurš redzams

Uz baltiem spārniem mani iznesa

Caur uguns jūru cauri
...

NĀTANS

(Balti spārni!

Jā, jā! tas tempļa kunga baltais segs,

No vēja plandīts.)

REHA

Redzams, redzams nesa

Caur uguni, no saviem spārniem segts.
Es esmu redzējusi eņģeli,
Es vaigu vaigā skatījusi to!

Un manu eņģeli.

NĀTANS

Tu cienīga;
Tu nerastu pie tā ko skaistāku,
Ne viņš pie tevis.

REHA

(Smaidot.)

Kam jūs glaimojat?
Vai eņģelim, vai jums?

NĀTANS

Bet, ja tik cilvēks,

Tāds, kādus daba katru dienu dod,
Tev būtu kalpojis, priekš tevis būtu

Viņš arī eņģelis. Tam būtu jābūt.
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REHA

Nē, nē! Ne tāds, bet īsts, īsts eņģelis!
Tas bija tiešām īsts! Vai paši gan
Man nemācījāt, ka ir iespējams,
Ka būtu eņģeļi, ka Dievs priekš tiem,

Kas viņu mīlot, darot brīnumus?

Es viņu mīlu.

NĀTANS

Jā, un viņš mīl tevi;
Priekš tevis un tev līdzīgiem ik stundas

Viņš dara brīnumus; jā, darījis
Tos mūžīgi.

REHA

To labprāt dzirdu.

NĀTANS

Kā?

Par to, ka izliktos ikdienišķi,
Ka tevi izglābis īsts tempļa kungs,
Tas mazāk būtu brīnums nosaucams?

Visaugstākais no brīnumiem ir tas,

Ka īstie, lielie brīnumi var kļūt,
Tiem jākļūst tik ikdienišķiem priekš mums.

Bez šāda vispārēja brīnuma

Gan domātājs to mūžam nesauktu

Par brīnumu, kas bērniem vien tāds šķiet,
Jo tie jau īsti neparasto vien,

Visjaunāko tik vēro.

DAJA

(Uz Nātanu.)

Vai tad jūs
Jau pārāk kairinātās smadzenes

Ar tādiem prātojumiem gribat vēl

Pagalam sajaukt?

NĀTANS

Laižat! Manai Rehai
Nav diezgan brīnums, ka to izglābis
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Tik cilvēks, kuru pašu glābis pirms
Ne mazāks brīnums? Jā, ne mazāks gan!
Jo, kas ir dzirdējis, ka Zaladins

Reiz būtu tempļa kungu saudzējis?
Ka saudzēšanu būtu tempļa kungs
Reiz lūdzis? Cerējis? Par brīvību

Tam devis vairāk nekā ādas jostu,
Kur zobens pakārts, daudz, ja dunci vēl?

REHA

Tas runā man par labu, tēvs, jā gan:

Tas nebij tempļa kungs tik likās tāds.

Ja tempļa kungs uz Jeruzalemi

Ne citādi, kā tik uz nāvi nāk,
Ja brīvībā še nestaigā neviens,

Kā nakti labprātīgi viens no tiem

Lai būtu mani glābis?

NĀTANS

Lūk, cik gudri!
Nu, Daja, runā tu! Tu stāstīji,

Ka viņš ir šurpu gūstā atsūtīts.

Bez šaubām, tev vēl vairāk zināms būs!

DAJA

Nu jā. Tā stāsta gan; bet arī teic,

Ka sultāns viņu žēlojis par to,

Ka tas tik līdzīgs vienam viņa brālim,

Ko viņš par visiem vairāk mīlējis.
Bet nu jau apkārt gadu divdesmits,

Kopš nomiris šis brālis, — Dievs to zin,

Kā viņu sauca, kur tas palika, —

Tik gluži neticams viss izklausās,

Ka laikam būs tik ļaužu melšas vien.

NĀTANS

Skat nu! Par ko gan tas tik neticams?

Vai tādēļ vien, lai labāk, kā to mēdz,

Vēl vairāk neticamam ticētu?

Par ko gan Zaladins, kurš savus brāļus
It visus ļoti mīlē, nebūtu
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No viņiem vienu vēl it sevišķi

Kopš jaunām dienām mīlēt varējis?
Vai divas sejas nemēdz līdzināties?
Vai jāzūd katram vecam iespaidam?
Tas pats to pašu nu vairs neizceļ?
No kura laika? Kas še neticams?

Jā, gudrā Daja, tev tas nebūtu

Gan brīnums vairs; tik tavi brīnumi

Tie vien tik prasa, pelna, ka tiem tic.

DAJA

Jūs zobojat.

NĀTANS

Tu arī. Bet ir tā

Vēl paliek, Reha, tava glābšana
Liels brīnums, tam tik spējams, kurš labprāt
Visnevaldāmos karaļnodomus,
Visstingros spriedumus — kā spēli, joku —

Aiz vājiem pavedieniem vadā.

REHA

Tēvs!

Mans tēvs, ja es nu maldos, — ne labprāt
Es maldos.

NĀTANS

Nē, tu ļaujies pamācīties.
Skat! piere, kura jumas* tā vai tā;
Vai deguns, zīmēts šādā lokumā,
Ne citādā; vai atkal uzacis,
Kas augstā jeb vai zemā kaulā, šā

Vai tā ir liektas, kāda līnija,
Kāds leņķis, grumba, zīme, pants vai vaibsts,
Kāds nieks uz rupja eiropieša vaiga, —

Un tu iz liesmām glābta — Āzijā!
Vai tas nav brīnums, brīnumredži jūs?!
Kādēļ jūs pūlējat** vēl eņģeli?

* Klājas, plešas
**

Mokāt.
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DAJA

Ko kait gan, Nātan, ja man runāt ļauts,
Ka labāk sevi domā izglābtu
No eņģeļa un ne no cilvēka?

Vai pirmām izglābšanas cēlonim,

Vēl nesaprotamam, tā nejūtas
Daudz tuvāk?

NĀTANS

Lepnums! tikai lepnums! pods
Iz dzelzs grib labprāt, ka ar sudrablauznām

To izceltu iz kvēles, lai tad pats
Par sudrabpodu iedomātos. — Pā!

Un, ko tas kait, tu jautā? ko tas kait?

Ko līdz? es varētu tam pretim jautāt.
Jo, ko tu saki: «Dievam tuvāk justies»,
Ir neprāts vai ar Dieva zaimojums.
Bet kait tas gan; jā, patiesi tas kait.

Nu uzklausāt! Vai ne? Tai radībai,
Kas tevi glāba, — vai tas eņģelis,
Vai cilvēks — tam jūs gribētu, un tu

Vēl sevišķi daudz laba atdarīt?

Vai ne? Nu, eņģelim ko labu darīt,
Daudz laba darīt jūs tam varētu?

Jūs varat pateikties, to pielūgt, vaidēt;
Aiz sajūsmības gluži kustin izkust;
Jūs viņa svētku dienā4 varat gavēt,
Dot dāvanas

— viss nieks. Jo manim šķiet,
Ka jūs un jūsu tuvākais aizvien

Ar to daudz vairāk pelnāt nekā viņš.

Viņš netiek tauks no jūsu gavēņiem;
Nedz bagātāks no jūsu balvām; cēlāks

No jūsu sajūsmības; varenāks

No jūsu uzticības. Kā? Bet cilvēks! 5

DAJA

Jā, tiešām cilvēks būtu devis mums

Priekš tā, ko darīt, vairāk izdevības.

Dievs zin, cik ļoti mēs to gribējām!
Bet viņš jau negribēja, neņēma

Pagalam it nekā; tik pieticīgs
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Ar sevi, sevī, kā tik eņģeļi
Spēj būt.

REHA

Un beigās, kad viņš pazuda ...

NĀTANS

Kā pazuda? Kad nerādījās vairs

Zem palmu kokiem? Kā? Jeb jūs varbūt

To patiesi jau tālāk meklējāt?

DAJA

To gan vēl ne.

NĀTANS

Vēl ne? vēl ne? Nu, redz,
Ko kait! Jūs, nežēlīgās muldones!

Ja nu šis eņģels būtu — kļuvis slims! . ..

REHA

Slims!

DAJA

Slims! vai tūdaļ slims?

REHA

Auksts drebulis

Man pārskrej! Daja! Mana piere, lūk!

Tik silta citkārt, nu kā ledus.

NĀTANS

Viņš
Ir franks, kas nava vēl šo gaisu radis!

Ir jauns vēl! smago darbu dienestā,
Ciest badu, negulēt — nav radis.6

REHA

Slims!

Ak, slims!
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DAJA

Var būt, ka slims, tik Nātans teic.

NĀTANS

Tur viņš nu guļ! bez draugiem un bez naudas,
Ar ko sev draugus algot...

REHA

Ak, mans tēvs!

NĀTANS

Bez kopšanas, bez laipna padoma
Kā sāpju un kā nāves laupījums!

REHA

Kur? kur?

NĀTANS

Viņš, kurš priekš sveša cilvēka —

Ka tas tik cilvēks ir — tam pietika,
Jau devās liesmās ...

DAJA

Nātan, saudzat viņu!

NĀTANS

Kurš nevēlējās glābto tuvāk pazīt,
Nedz vairāk redzēt to, lai pateikšanos
Tai aiztaupītu ...

DAJA

Saudzat, Nātan!

NĀTANS

Viņš
To arī nemeklēs — var tik tad,
Kad viņam nāktos to vēl otrreiz glābt,
Jo pietiek, ka tas tikai cilvēks ...
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DAJA

Klusat!

NĀTANS

Tam mirstot cita nav, kas veldzi dod,
Tik darba apziņa!

DAJA

Ak, klusat jel!
Jūs viņu nokaujat!

NĀTANS

Tu nokāvi!

Tā varēji tu nokaut to. Ak, Reha!
Tās zāles ir, ne ģifts, ko sniedzu tev.

Viņš dzīvs! jel atjēdzies! Nav laikam slims;
Ir slims pat nav!

REHA

Vai jā? Nav miris? slims?

NĀTANS

Nav miris, nav? Ko labu darām šeit,
Dievs arī algo šeit. Ej! Redzi nu,

Cik svēta muldēšana vieglāka
Par labiem darbiem? Ka pats gļēvākais
Tik labprāt svēti muld, kaut nolūku

Viņš laikiem neapzinās noteikti —

Lai nevajdzētu labu darīt?

REHA

Ā.

Mans tēvs! ak, neatstājat Rehu vairs,

Nekad vairs vienu! Vai ne tā? varbūt

Viņš tikai aizceļojis?

NĀTANS

Ejta! Jā.

Es redzu, ziņkārīgi skatās tur

Kāds arābiets uz maniem kamieļiem
Ar precēm. Kas tas ir?
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DAJA

A! Jūsu dervišs! 7

NĀTANS

Kas?

DAJA

Jūsu dervišs, jūsu šaha8 biedris!

NĀTANS

Al-Hafis? tas — Al-Hafis?

DAJA

Sultānam

Viņš tagad mantas zinis.

NĀTANS

Ko? Al-Hafis?

Tu atkal sapņo? Viņš! Tas tiešam viņš!
Nāk šurp ...

Tik iekšā, aši! Ko viņš stāstīs?

(Daja un Reha aiziet.)

Trešais skats

Nātans un dervišs.

DERVIŠS

Nu acis izplēšat, cik spējat vien!

NĀTANS

Vai tu tas? vai ar ne? Šai greznībā —

Un dervišs!
..

.

DERVIŠS

Nu? Par ko tad ne? Vai gan

Iz derviša nekas nav iztaisāms?
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NĀTANS

Kā tad! ir gan. Es tikai domāju,
īsts, pareizs dervišs nepieļaus kaut ko

Iz sevis iztaisīt.

DERVIŠS

Pie pravieša! 9

Ka īstais neesmu, tas var gan būt,
Bet ja ir spiests —

NĀTANS

Spiests! Dervišs! Dervišs — spiests?
Neviens nav spiests būt spiests, un dervišs — spiests?
Uz ko tad viņš ir spiests?

DERVIŠS

Ko mīļi lūdz

Un ko par labu atzīst pats — uz to

Ir dervišs spiests.

NĀTANS

Nudien! tev taisnība.

Ļauj apskaut sevi. Vai tu vēl mans draugs?

DERVIŠS

Vai neprasi pirms, kas es esmu ticis?

NĀTANS

Par spīti tam, kas esi ticis!

DERVIŠS

Ko?

Varbūt es valstī esmu ticis vīrs,

Kā draudzība jums netiktos?

NĀTANS

Ja sirds

Vēl derviša, tad nebaidos. Jo vīrs

Tur valstī — tik tavs svārks.
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DERVIŠS

Kurš arī grib
Būt cienīts. Minat! Ko jūs domājat,
Kas esmu galmā?

NĀTANS

Dervišs, cits nekas.

Bet blakus laikam pavārs vēl!

DERVIŠS

Nu jā!
Lai aizmirstu pie jums šo amatu.

Skat! — pavārs! Sulains ar? Nu, Zaladins

Tad mani labprāt pazīst. Es pie tā

Par mantas zini!

NĀTANS

Tu? — pie viņa?

DERVIŠS

Jā,
Par mazo mantu; jo par lielāko

Vēl valda viņa tēvs — par nama mantu.

NĀTANS

Tam nams ir liels.

DERVIŠS

Jā, lielāks, nekā jūs
To domājat; jo katris nabags ir

No viņa nama.

NĀTANS

Bet pret nabagiem
Viņš ir tik naidīgs ...

DERVIŠS

Ka pagalam tos

Grib izskaust, lai par nabagu pašam
Ir jātop.
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NĀTANS

Krietni! Gluži manas domas!

DERVIŠS

Viņš nabags tagad jau! Jo viņa krājums
Ir katru dien' ar saules laišanos

Daudz tukšāks nekā tukšs. Gan paisums aug

No rītiem, bet ap pusdienu tas atkal

Jau nobēdzis —

NĀTANS

Pa daļai karaļi
To aprij, kurus nava iespējams
Ne piepildīt, ne aizbāzt.

DERVIŠS

Taisnība!

NĀTANS

Es pazīstu to gan!

DERVIŠS

Ne lieti der,
Ka maitu starpā karaļi ir ērgļi.
Bet, ka tie ērgļu starpā maitas ir,

Der simtreiz mazāk.

NĀTANS

Nē jel, derviš, nē!

Nebūt!

DERVIŠS

Jums labi runāt! Derēsim!

Ko jūs man dosat? Es jums atstāju
šo amatu.

NĀTANS

Cik viņš tev ienes?
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DERVIŠS

Man?

Ne daudz. Bet jums no tā būs varens loms

Kad naudai bēgums, kā mēdz bieži būt,
Jūs verat vaļā slūžas: aizdodat

Un ņemat augļus, cik tik vien jums tīk.

NĀTANS

Un augļu augļu augļus?

DERVIŠS

Jā!

NĀTANS

Līdz viss

Mans kapitāls par vieniem augļiem kļūst.

DERVIŠS

Tas nevilina jūs? Tad draudzība

Drīz beigta mūsu starpā! Patiesi

Es ļoti cerēju uz jums.

NĀTANS

Kā tā?

Kā tā?

DERVIŠS

Ka jūs man manu amatu

Pa godam palīdzēsat vest! ka jūs
Aizvien man kasi vaļā turēsat.

Jūs kratāt galvu?

NĀTANS

Saprotat pareizi!
Še vajga izšķirt. Tu? par ko ne tu?

Al-Hafis dervišs ir vienmēr man mīļš
Ar visu, ko vien spēju. Bet Al-Hafis,

Kurš tagad Zaladina defterdars 10
,

Tas — tam —
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DERVIŠS

Vai neatminēju? Jūs vēl

Tāds pats: i labs, i saprātīgs, i gudrs!
Bet pag! Ko jūs pie manis izšķirat,
Drīz atkal dalīts būs. Lūk, goda svārks,
Ko manim deva sultāns Zaladins,
Pirms viņš vēl nodils un par skrandām kļūs,
Kas īsti labi pieder dervišam,

Viņš karāsies še vadzī un es pats
Pie Ganga", raits un basām kājām, mīšu

Pie saviem skolotājiem karstās smiltis.

NĀTANS

Pēc tavas dabas!

DERVIŠS

Šahu spēlēšu.

NĀTANS

Tavs baudījums!

DERVIŠS

Kas mani paveda?!
Lai vairs man nevajdzētu übagot?
Lai būtu bagātnieks starp nabagiem?
Lai pēkšņi bagātāko nabagu
Par žīdu bagātnieku spētu vērst?

NĀTANS

Tas gan nu ne.

DERVIŠS

Vēl daudz kas muļķiskāks!
Es jutos pirmo reizi paglaimots
Caur viņa labsirdīgo iedomu.

NĀTANS

Nu, kā?
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DERVIŠS

«Kā nabagiem ap dūšu esot,
Tik nabags zinot; tāds tik mācījies,
Ka miji laipni jādod nabagiem.
Tavs priekšgājējs, viņš teica, bij tik auksts,
Tik stingris un, kad deva, nelaipnis;

Viņš iepriekš mēdza cieti iztaujāt,
Kas balvu ņem, viņš mierā nedevās,
Ka redz tik trūkumu, — viņš gribēja
Ir vainu zināt, lai tad dāvanu

Vēl skopi apsvērtu pēc cēloņa.
Tāds nebūs Hafis! Nemīlīgi mīļš
Lai neparādās sultāns Zaladins!

Al-Hafis nav kā aizsprostotas rieres*,

Kas skaidru, rāmu ūdens ritumu

Tik sprauslojoši lej, tik neskaidri.

Al-Hafis domā, sajūt tā kā es!» —

Tik saldi putnu ķērājs svilpoja,
Līdz putniņš kjuva tīklos. — Ak, es nerrs!

Es nerra nerrs!

NĀTANS

Mans derviš, rāmāki!

Jel rāmāki!

DERVIŠS

Ko?! Vai nav ģeķība? —

Te ļaudis spiest pa simtiem tūkstošiem,
Tos izsūkt, tirdīt, žņaugt un aplaupīt
Un atsevišķiem gribēt būt par draugu?!
Nav ģeķība, Visaugstā laipnība,
Kas izplatās pār ļauniem kā pār labiem,
Bez izvēles, pār pļavām, tuksnešiem

Gan saulgozā, gan lietū, — pakaļdarīt,
Ja nav Visaugstā mūžam pilnās rokas?

Nu, ko? Vai nav tā ģeķība ...

NĀTANS

Jel beidz!

Lai pietiek!

* Riere (no vācu vai. das Rohre) — caurule
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DERVIŠS

Ļauj par manu ģeķību
Tev taču arī minēt! — Kā? Vai nav

Gan ģeķība, pie tādām ģeķībām
Vēl tomēr labo pusi atrakņāt,
Lai ņemtu tad šīs labās puses dēļ
Vēl dalību pie šādas ģeķības?
Nu? Ko?

NĀTANS

Al-Hafi, taisi, ka tu drīz

Tiec atkal tuksnesī. Man jābaidās,
Tu taisni ļaužu starpā aizmirsīsi

Būt cilvēks.

DERVIŠS

Jā, to baidos arī es.

Sveiks!

(Aiziet.)

NĀTANS

Kurp tik ātri? Hafi, pagaid jel!
Vai tuksnesis tev aizbēgs? Pagaid jel!
Viņš negrib dzirdēt! He, Al-Hafi! šurp!
Viņš projām jau; un es tik labprāt vēl

Pēc tempļa kunga būtu jautājis.
Varbūt viņš pazīst to.

Ceturtais skats

Da ja steidzīgi ienāk.

DAJA

Ak, Nātan!

NĀTANS

Nu?

Kas ir?
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DAJA

Viņš atkal tur! Viņš parādās
Tur atkal!

NĀTANS

Kas tad, Daja, kas?

DAJA

Viņš! viņš!

NĀTANS

Viņš? Viņš? — Kad Tas gan nerādās! — Ja tā

Tik jūsu Viņš ir viņš. — Tā neklājas!
Un ja viņš arī eņģels būtu, nē!

DAJA

Viņš atkal šurp un turp zem palmām staigā
Un laik' pa laikam plūc sev dateles.

NĀTANS

Un ēd? — kā tempja kungs?

DAJA

Ak, ko nu jūs
Tā mocāt mani? — Viņas acis jau
Aiz palmu biežņas viņu atminēja
Un seko viņam. Viņa liek jūs lūgt,
Jūs cieši lūgt, tūlīt pie viņa iet.

Ak steidzat! Viņa jums iz loga mās,
Vai viņš uz augšu iet vai nogriežas
Uz citu pusi. Steidzat!

NĀTANS

Tā tūlīt

No ceļa nākdams? Kā tas klātos? Ej
Un ziņo tu tam, ka es pārnācis,
Tas goda vīrs tik nebūs gribējis
Nākt šurpu, manim mājās neesot;
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Viņš labprāt nāks, kad viņu aicinās

Pats tēvs. Ej, teic, es lieku viņu lūgt,
It miji lūgt.. .

DAJA

Viss velti! Viņš pie jums
Vis nenāks. Viņš pie žīda negrib nākt.

NĀTANS

Tad ej vismazākais to uzkavēt,
Ar acīm pavadīt vismazākais.

Ej vien, es tūdaļ tevim sekošu.

(Nātans steidzas namā iekšā un Daja ārā.)

Piektais skats

Uz skatuves redzams laukums ar palmām. Zem palmām staigā šurpu
turpu tempļa kungs. Kāds klostra brālis seko viņam no

attālienes, iesānis, aizvien tā izlikdamies, it kā gribētu viņu uzrunāt.

TEMPĻA KUNGS

Tas seko man jau kādu brīdi! Lūk,
Kā viņš uz rokām skatās! — Labo brāli,
Es varu jūs par tēvu saukt vai ne?

KLOSTRA BRĀLIS

Tik brālis. Laju brālis, 12 jūsu kalps.

TEMPĻA KUNGS

Jā, brāli, kaut man pašam būtu kas!

Nudie! nudie! man nav nekā.

KLOSTRA BRĀLIS

Ir tā

Daudz paldies! Dievs lai dod jums tūkstoškārt,
Ko gribējāt man dot. Jo griba vien,
Ne balva pate dara devēju.
Es šurpu arī tiku atsūtīts

Ne balvas pēc.
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TEMPĻA KUNGS

Bet taču atsūtīts?

KLOSTRA BRĀLIS

Jā gan, iz klostra.

TEMPĻA KUNGS

Es cerēju
Tur atrast pusdienu pie pilgrimiem. 13

KLOSTRA BRĀLIS

Gan galdi bij jau ieņemti; bet kungs
Lai nāk tik līdzi, atpakaļ.

TEMPĻA KUNGS

Kāpēc?
Gan sen jau gaļas ēdis neesmu,

Bet kas? Lūk, dateles jau gatavas.

KLOSTRA BRĀLIS

Lai kungs ar šitiem augļiem piesargās
Daudz baudīti tie neder: aizsprosto
Drīz liesu, grūtsirdīgu padara.

TEMPĻA KUNGS

Ja es nu labprāt jūtos grūtsirdīgs?
Bet vai šis brīdinājums iemeslis,

Kādēļ jūs sūtīti?

KLOSTRA BRĀLIS

Ak nē! Man teikts

Par jums ko izzināt, ko iztaujāt
No jums.

TEMPĻA KUNGS

Un jūs to paši sakāt man?

KLOSTRA BRĀLIS

Par ko tad ne?
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TEMPĻA KUNGS

(Zem sevis.)

Tāds gudris brālis! — Ko?
Vai klostrī tādu daudz kā jūs?

KLOSTRA BRĀLIS

Kas zin.

Man jāpaklausa, mīļais kungs.

TEMPĻA KUNGS

Un jūs
Tad klausāt ar un negudrojat daudz?

KLOSTRA BRĀLIS

Vai citādi tā būtu klausīšana? 14

TEMPĻA KUNGS

(Zem sevis.)

Jā, vientiesībai vienmēr taisnība! —

Jūs varat man gan teikt, kas vēlējās
Tik ļoti mani pazīt? Ka jūs pats
Tas neesat, var zvērēt.

KLOSTRA BRĀLIS

Vai man klātos?
Vai derētu!

TEMPĻA KUNGS

Kam klājas gan un der,
Ka viņš tik ziņkārīgs? Kam, sakāt, kam?

KLOSTRA BRĀLIS

Gan patriarkam, kā man jātic. Viņš

Surp mani sūtīja.

TEMPĻA KUNGS

Kā? Patriarks?
Vai nepazīst viņš krustu sarkano

Uz baltā sega?
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KLOSTRA BRĀLIS

Es pat pazīstu.

TEMPĻA KUNGS

Nu? Esmu tempļa kungs un sagūstīts.
Turklāt vēl sagūstīts pie Tebnīnas, 15

Pie pils, ko labprāt ieņemt gribējām,
Pirms pamiers nobeidzas, lai ietu tad

Pret Sīdonu; 16 —ja saku vēl turklāt:

Ar divdesmitiem reizē sagūstīts
Un viens tik apžēlots, — tad patriarks
It visu zina, kas tam vajadzīgs,
Pat vairāk vēl, ne to.

KLOSTRA BRĀLIS

Bet vairāk ne,

Kā viņš jau zina pats. Viņš zinātu

Vēl labprāt, kādēļ kungs ir apžēlots
No sultāna viens pats.

TEMPĻA KUNGS

Vai es to zinu?

Jau kaklis atsegts, ceļos nometies

Uz sava sega, gaidu cirtienu,
Te sultāns tuvāk piesteidzas un māj.
Tie mani pieceļ; saites atraisa;
Es gribu pateikties; tam asaras

Mirdz acīs; mēmi stāvam; tad viņš iet

Es palieku. — Ko viss tas nozīmē,
Lai pats sev atmin patriarks.

KLOSTRA BRĀLIS

Viņš slēdz,
Ka Dievs uz lielām, lielām lietām jūs
Ir pataupījis.

TEMPĻA KUNGS

Jā, uz lielām gan!
Iz uguns izglābt žīdu meiteni;
Uz Šinai 17 kalnu vadīt pilgrimus
Un tam ko līdzīgu.
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KLOSTRA BRĀLIS

Gan nāks vēl, nāks!

To starpu arī tas tik Jauni nav.

Varbūt jau pašam patriarkam ir

Priekš kunga vairāk svarīgs uzdevums.

TEMPĻA KUNGS

Tā? Vai jūs domājat? — Varbūt viņš jums
Jau lika manīt ko?

KLOSTRA BRĀLIS

Kā tad! Jā gan!
Man teikts tik kungu izdibināt pirms,
Vai jūs tas īstais.

TEMPĻA KUNGS

Izdibināt vien!

(Zem sevis.)

Kā viņš gan mani izdibinās! — Nu?

KLOSTRA BRĀLIS

Visīsākais gan būs, ka atklāju
Tam kungam taisni to, ko patriarks
Ir vēlējies.

TEMPĻA KUNGS

Nu, labi!

KLOSTRA BRĀLIS

Viņš labprāt
Caur jums grib vēstulīti nodot.

TEMPĻA KUNGS

Kā?

Vai es gan ziņnesis? — Tad tas tas darbs,

Kurš cēlāks, nekā žīdu meitenes

Iz uguns glābt?
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KLOSTRA BRĀLIS

Tā laikam būs! Jo — teic

Pats patriarks — šai vēstulitei svars,

Jo dižens svars priekš visiem kristītiem.

Sīs vēstulītes nodošanu — tā

Teic patriarks — Dievs vēlāk debesīs

Ar īsti greznu kroni algošot.
Un šitā kroņa — tā teic patriarks —

Neviens nav cienīgāks par jums.

TEMPĻA KUNGS

Par mani?

KLOSTRA BRĀLIS

Jo šito kroni nopelnīt — tā vēl

Teic patriarks — neviens tik izveicīgs
Ar nebūs kā mans kungs.

TEMPĻA KUNGS

Kā es?

KLOSTRA BRĀLIS

Jūs šeit

It brīvs; visapkārt varot izlūkot;
Jūs saprotot, kā pilsēts aplencams,
Kā aizstāvams; jums — saka patriarks —

Vislabāk apsverams, kur ciets, kur vājš
Tas otrais, iekšējs valnis, ko nesen

No jauna cēlis Zaladins, visgaišāk
Tas Dieva karotājiem aprakstāms —

Teic patriarks.

TEMPĻA KUNGS

Jā, kad es zinātu,

Kas viņā vēstulītē rakstīts stāv?!

KLOSTRA BRĀLIS

Ja to — to gan es lāga nezinu.

Bet raksta saņēmējs būs kārais Filips. 18
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Un patriarks ...

Es dažai brīnījos,
Ka taču svētais, kurš jau citādi

Tik debesīs vien dzīvs, nolaižas

Par pasauls lietām reizē ar tik daudz

Ko zināt. Sūri viņam nākas gan.

TEMPĻA KUNGS

Nu, ko tad? patriarks?

KLOSTRA BRĀLIS

It smalki zina,
It droši, kā un kur, cik kareivjiem,
No kuras puses sultāns Zaladins

Sāks karagājienu, kad atkal karš

les vaļā.

TEMPĻA KUNGS

To viņš zina?

KLOSTRA BRĀLIS

Jā, un grib
Labprāt to arī ziņot Filipam,
Lai tas tā puslīdz apsvērt varētu,
Vai briesmas tiešām ir tik bīstamas,
Ka pamiers, kuru jūsu ordenis

Tik krietni pārkāpis pret sultānu,

Bez runas būtu atkal noslēdzams

No jauna.

TEMPĻA KUNGS

Tas tik patriarks! — Ja tā!

Tas lāga varonis grib mani ņemt
Par spiegu, ne par prastu vēstnesi! —

Nu, sakāt patriarkam, mīļais brāli, —

Cik daudz jūs mani spējat izpētīt,
Tas neesot mans darbs. — Man vajagot
Vēl sevi uzskatīt par gūstītu;
Un tempļa kungu vienīgs uzdevums

Tik esot cirst ar zobenu un ne

Par spiegiem būt.
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KLOSTRA BRĀLIS

Nu, to jau domāju!
Es kungam negribu to ļaunā ņemt.
Bet labākais vēl nāk. — Lūk, patriarks
Ir izošņājis, kā sauc cietoksni

Un kur tas Libanonā atrodams —

Tur esot milzums naudas noglabāts,
Ko Zaladina apdomīgais tēvs

Priekš karaspēka algām aiztaupot
Un kara izdevumiem. Zaladins

Pa laikiem jājot uz šo cietoksni

Pa sānu ceļiem, tikko pavadīts. —

Jūs nomanāt?

TEMPĻA KUNGS

Neko!

KLOSTRA BRĀLIS

Kas būtu gan
Nu vieglāk nekā saķert sultānu?

Un viņu nomaitāt? — Jūs šausmas ņem? —

A, pāris dievbijīgu, maronītu19

Jau piedāvājās mums to izdarīt,
Ja viens kāds krietnis vīrs tos vadītu

Pie šāda darba.

TEMPĻA KUNGS

Tā, un patriarks
Par šādu krietnu vīru atzinis

Nu mani?

KLOSTRA BRĀLIS

Viņš ar tic, ka kārais Filips
Iz Ptolemaīdas 20 vislabāk spētu
Uz to sniegt roku.

TEMPĻA KUNGS

Man? Kā, brāli? — Man?

Man! Vai jūs nedzirdējāt? Vēl nupat
Vai nedzirdējāt, kāds man pienākums
Pret Zaladinu?
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KLOSTRA BRĀLIS

Dzirdēju.

TEMPĻA KUNGS

Un tomēr?

KLOSTRA BRĀLIS

Jā — domā patriarks — tas labi gan,
Bet Dievs un ordens

...

TEMPĻA KUNGS

Negroza neko!

Man blēža darbu nepavēl.

KLOSTRA BRĀLIS

Nē, nē,
Bet — domā patriarks — ka blēdība

Pie Jaudlm nav vēl blēdība pie Dieva.

TEMPĻA KUNGS

Man sultāns glāba dzīvību, un es

Lai viņam laupu to!?

KLOSTRA BRĀLIS

Fui! — tomēr vēl —

Tā domā patriarks — šis Zaladins

Ir Kristus ienaidnieks un nevar gūt
Sev tiesību būt jūsu draugs.

TEMPĻA KUNGS

Mans draugs?
Es tikai negribu par blēdi kļūt
Pie tā, kam jāpateicas!

KLOSTRA BRĀLIS

Jā, nu jā!
Bet pateicība — domā patriarks —
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Ir dzēsta cilvēku un dieva priekšā,
Ja labums darīts mums ne mūsu dēļ.
Un tā kā dzirdams — domā patriarks —

Ka sultāns jūs tik tādēļ žēlojis,
Ka viņam jūsu vaibstos, izskatā

Kas līdzīgs viņa brālim rādījies ...

TEMPĻA KUNGS

Ir to pat zina patriarks; un tomēr?

Ā! Kaut tas būtu tā! Ā, Zaladins!

Kā? daba būtu manī likuse

Kaut vienu vaibstu tava brāļa veidā,
Un dvēslē nebūtu man līdzības?

Jeb vai es spētu apspiest līdzību,
Lai kādam patriarkam patiktu? —

Tā daba nemelo! Tā nenoliedz

Dievs sevi savos darbos! — Ejat vien!

Un nekaitināt mani! — Ejat vien!

KLOSTRA BRĀLIS

Es eju līgsmāks nekā atnācu.

Lai kungs man piedod. Mēs jau klostra ļaudis
Reiz spiesti klausīt savus priekšniekus.

Sestais skats

Tempļa kungs un Daja, kura jau kādu laiku tempļa kungu

bija uzlūkojuse no iztālēm, un nu tuvojas viņam.

DAJA

Gan klostra brālis viņu, kā man šķiet,
Nav labā dūšā pametis. Bet man

Ir tomēr jārunā.

TEMPĻA KUNGS

Nu, brangi! — Lūk,
Vai melo sakāms vārds, ka sieviete

Ir abas ķetnas sātanam?

Tas mani šodien met iz vienas otrā.
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DAJA

Ko redzu? — Augstais kungs! Jūs? — Dievam gods!
Un tūkstoš paldies? — Kur tad bijāt jūs
Šo visu laiku? — Vai jūs nebijāt
Tik slims.

TEMPĻA KUNGS

Nē.

DAJA

Vesels taču?

TEMPĻA KUNGS

Jā.

DAJA

Mēs gluži bēdās bijām jūsu dēļ,
Patiesi.

TEMPĻA KUNGS

Tā?

DAJA

Jūs laikam projām bijāt?

TEMPĻA KUNGS

Jā!

DAJA

Šodien tikai pārnācāt?

TEMPĻA KUNGS

Nē, vakar.

DAJA

Ir Rehas tēvs ir šodien pārnācis,
Un nu gan Reha varēs cerēt?
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TEMPĻA KUNGS

Ko?

DAJA

Ko viņa jūs tik bieži lika lūgt.
Nu viņas tēvs ar pats jūs aicina

Jo sirsnīgi. — Viņš nāk no Bābeles

Ar dividesmits preču kamie|iem,
Kas atnes smalkas smaršas, audumus

Un dārgakmeņus, kas vien Indijā,
Kas Persos, Sīriešos un Zinā21

pat
Ir greznis atrodams.

TEMPĻA KUNGS

Es nepērku.

DAJA

Kā firsts viņš savā tautā cienīts top.

Bet, ka to sauc par gudro Nātanu

Un ne par bagāto, tas bieži man

Bij brīnums.

TEMPĻA KUNGS

Viņa tautai bagāts ir

Varbūt tas pats, kas gudris.

DAJA

Visupirms
Par «labo» vajdzēja to saukt. Jo to

Ne iedomāties nevar, cik viņš labs.

Kad teicu, ka jūs Rehu izglābāt,
Ko viņš šai acumirklī nebūtu

Jums visu devis, darījis!

TEMPĻA KUNGS

Lūk! lūk!

DAJA

Nu nākat — redzēsat!
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TEMPĻA KUNGS

Ko ta? cik drīz

Ir acumirklis pagājis?

DAJA

Vai es,
Ja nebūtu viņš labs, tik ilgi gan
Pie viņa paliktu? Es sajūtu
Gan savu vērtību kā kristīga!
Ir manim šūplī nebij pareģots,
Ka es tik tādēļ savam vīram šurp
Uz Palestīnu līdzi atnākšu,
Lai audzinātu žīdu meiteni.

Mans mījais vīriņš karā dienēja
Pie ķeizara, pie Fridriha22 ...

TEMPĻA KUNGS

Un bij
Dzimts šveiciets, kuram tika lielais gods
Ar viņa ķeizarisko augstību
lekš vienas upes noslīkt. — Sieva, klau!

Cik reižu jūs man to jau stāstījāt?
Vai nebeigsat nemaz jūs mani vajāt?

DAJA

Kā? Vajāt? — Mījais Dievs!

TEMPĻA KUNGS

Jā, vajāt, vajāt!
Es reiz nu negribu jūs redzēt vairs!

Ne dzirdēt! Atgādināts tapt no jums
Aizvien pie darba, kuru izdarot

Nekā sev nedomāju; kurš man kjūst
Par mīklu, kad to apceru. Gan es

Ne labprāt nožēlotu to, bet, lūk,
Ja gadās atkal līdzīgs notikums,

Tad jūsu vaina, ja es nesteidzos,
Ja iepriekš apprasos — un jauju degt,
Kas deg.
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Dievs pasarg'!

TEMPĻA KUNGS

Darāt man vismaz

To patikšanu, ka no šodienas

Vairs manis nepazīstat. Lūgtu. Tēvs

Lai arī liek man mieru. Zīds ir žīds.

Es esmu rupjis švābs. 23 Tās meitas tēls

Ir sen iz manas dvēsles, ja jel maz

Tur bija reiz.

DAJA

Bet viņā jūsu tēls

Nav zudis.

TEMPĻA KUNGS

Ko viņš tur? Priekš kam?

DAJA

Kas zin?

Nav vienmēr |audis tie, kas izliekas.

TEMPĻA KUNGS

Bet reti gan kas labāks.

(Viņš aiziet.)

DAJA

Pagaidāt!
Ko steidzaties?

TEMPĻA KUNGS

Jel neatriebjat man

Sīs palmas, kur tik labprāt staigāju.

DAJA

Ej, vācu lāci, ej! — Bet jāraugās,
Ka zvēra sliedes manim nepazūd.

(Viņa seko viņam no iztālēm.)



OTRAIS CĒLIENS





477

Pirmais skats

Skatuve izrāda sultāna pili.

Zaladins un Zita spēlē šahu.

ZITA

Kur esi, brāli? Kā tu šodien spēlē?

ZALADINS

Ko? Liekas, labi.

ZITA

Jā, priekš manis; ņem
So atpakaļ

ZALADINS

Par ko?

ZITA

Tavs lēcējs tur

Top nesegts.

ZALADINS

Jā. — Nu tā!

ZITA

Tad ievelku
Se vidū!
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ZALADINS

Atkal taisnība. — Nu tad —

Lai šahs!

ZITA

Ko līdz tev? Priekšā aizceļu,
Un tu kā bijis.

ZALADINS

Iz šī sprosta gan,
Es redzu, netikšu bez saukuma.

Nu lai! Ņem lēcēju!

ZITA

Es negribu.
Es eju garām.

ZALADINS

Tu vis nemēdz dāvāt,
Sī vieta tev gan vairāk rūp, ne lēcējs.

ZITA

Varbūt.

ZALADINS

Tik nepriecājies priekšlaiku.
Skat vien! — Ko? Sādu vilcienu, man šķiet,
Tu negaidīji?

ZITA

Nē. Kā varēju
Jau domāt, ka tu būsi apnicis
Pats savas karalienes?

ZALADINS

Es? Kā tā?



479

ZITA

Es redzu gan — man tūkstots dināru,
Ne nazerina mazāk šodien vinnēt!

ZALADINS

Kā?

ZITA

Tu vēl jautā. — Tu ar skubu vien,

Ar varu gribi pazaudēt. Bet man

No tā maz peļņas; pirmkārt, tiešām man

Tik pievilcīga tāda spēle, tad —

Vai man vislielāks vinnests nebija,
Kad pazaudēju? Vai tu nedevi

Man pazaudēto divkārt atpakaļ,
Lai es par zaudējumu neskumtu?

ZALADINS

Vai re! tad tu to tīšām darīji,
Kad, māsiņ, pazaudēji spēlējot?

ZITA

Vismaz var būt, ka tava devība
Ir vainīga, tu, mīļo brālīti,
Ka labāk spēlēt es vēl neprotu.

ZALADINS

Mēs spēli aizmirstam. Nu nobeidz to!

ZITA

Tā paliek? Labi, šahs! un divkārt šahs!

ZALADINS

So «šahs» es nebiju gan gaidījis,
Kas reizē manu karalieni arī

Ņem projām.

ZITA

Vai tur varēja vēl līdzēt?

Ļauj palūkot.
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ZALADINS

Nē, nē; ņem viņu, ņem!
Ar to nekad man laimes nebija.

ZITA

Vai tik ar figūru?

ZALADINS

Ņem viņu nost!

Ne liela vaina. Tā būs atkal viss

No jauna segts.

ZITA

Cik smalki jāapietās
Ar karalienēm, mani mācīja
Mans brālis.

(Viņa atstāj karalieni savā vietā.)

ZALADINS

Ņem vai neņem! Manim nav

Vairs karalienes.

ZITA

KādēJ viņu ņemt?
Sahs! Šahs!

ZALADINS

Tik tālāk!

ZITA

Šahs! un šahs! — un šahs!

ZALADINS

Un mats!

ZITA

Ne gluži; tu vēl lēcēju
Velc starpā jeb vai dari citu ko.

Viss viens!
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ZALADINS

Pareizi! — Tava uzvara,

Un Hafis maksā. Liec to saukt! tūlīt!

Tev, Zita, taisnība: es nebiju
Vis uzmanīgs, man domas izklaidā.

Un tad, kas dod mums gludos kauliņus
Aizvien? Kas neatgādina neko

Un neapzīmē. Vai ar imanu*

Es spēlēju? — Bet ko gan? Zaudējums
Grib iemesli. Ne rupjie kauliņi
Man lika pazaudēt, nē, tava māksla,
Tavs drošais, ātrais skats . . .

ZITA

Ir tā tu gribi
Tik nolauzt zaudējuma dzeloni,
Tu biji izklaidīgs un vairāk vēl,
Ne es.

ZALADINS

Ne tu? Kas tevi izklaidē?

ZITA

Ne tava izklaidība! — Zaladin,
Kad mēs tik naski atkal spēlēsim!

ZALADINS

Tā spēlējam totiesu kārāki!

Ā! — tādēļ, ka iet atkal vaļā? — Lai!

Lai atkal, lai! — Es pirmais nevilku;

Labprāt es būtu tālāk turējis
So pamieru; es Zitai jo labprāt
Vēl labu vīru būtu gādājis.
Tam vajga brālim būt no Rikarda —

Viņš ir tā brālis.

* Imams, imans — musulmaņu augstākais garīgais un laicīgais
valdnieks; mošejas priekšnieks.
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ZITA

Kad tu Rikardu
Tik vari teikt!

ZALADINS

Kad brālim Melekam

Vēl liktens būtu lēmis iegūt māsu

No Rikarda, — kāds vienots nams! Starp pirmiem

Starp cēlākiem vispirmais pasaulē! —

Tu dzirdi, es ir tevi slavēju.
Es šķietos cienīgs esam savu draugu —

Tur būtu iznākuši cilvēki!

ZITA

Vai tūdaj jaukā sapņa nesmējos?
Tu diezgan nepazīsti kristītos.

To lepnums kristība, ne cilvēcība.

Pat to, kas vēl kopš viņu mācītāja
Ar cilvēcību viņu māņus sedz,
Tie mīl ne tādēļ, ka tas cilvēcīgs,
Nē. — Kristus māca tā, tā darīja! —

Vēl labi, ka viņš bij tik teicams cilvēks!
Vēl labi, ka tie viņa tikumu

Var pieņemt aklā ticībā. Bet ko?

Ko tikums gan? — Ne tikums, viņa vārds

Ir tas, kas visur izplatāms; — kas zelts,
Likt ļaunā visu labu ļaužu vārdus,
Tos visus aprīt. Tikai vārds tiem rūp,
Tik vārds.

ZALADINS

Tu domā, kādēļ citādi

Gan viņi prasītu, lai arī jūs,
Lai tu un Meleks sauktos kristīti,
Pirms kristītus jūs mīlat laulībā?

ZITA

Jā gan! It kā no kristītiem kā tādiem

Vien būtu mīlestība gaidāma,
Ko Dievs ir devis abiem dzimumiem!
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ZALADINS

Daudz vairāk niecību tic kristītie,
Par ko gan viņiem neticēt ir šo? —

Tu tomēr alojies. Jo templieši,
Ne kristītie ir vainīgi; tiem vaina

Nevis kā Kristus, bet kā Tempļa kalpi.
Caur viņiem vien viss jūk. Tie negrib Akku

Ko Rikardam ir māsai jādod līdz

Kā pūru mūsu brālim Melekam,

Iz rokām laist. Lai bruņenieku labums

Ir drošs, tie nu par mūkiem izvedas,
Par muļķiem mūkiem. Un, lai padotos
Varbūt labs ķēriens, viņi nespēja
Gandrīz ne nogaidīt kopš pagājis
Būs pamiers. — Jautri! Nu tik tālāk tā!

Jūs, kungi, tikai tālāk! — Man viss viens!

Ja cits tik būtu viss, kā vajga.

ZITA

Nu?

Kas cits tev dara raizes? Kas gan spēj
Tā tevi uztraukt?

ZALADINS

Kas jau vienumēr

No laika gala mani uztraucis.

Pie mūsu tēva biju Libānā.

To rūpes nomāc ...

ZITA

Vai!

ZALADINS

Viņš nespēj vairs

Ne cauri tikt; it visur kļūmējas;
Trūkst šur, trūkst tur —

ZITA

Kas kļūmējas? Kas trūkst?
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ZALADINS

Kas cits, kā tas, kas nav ne minēt cienīgs?
Kas, ja to rokās turu, man tik lieks,
Ja neturu, tik nepieciešams šķiet. —

Kur paliek Hafis? Vai neviens pēc tā

Nav gājis? — Jā, šī nolādētā nauda!

Al-Hafi, labi, ka tu nāc.

Otrais skats

Dervišs Al-Hafis, Zaladins, Zita.

AL-HAFIS

Kā šķiet,
Iz Ēģiptes būs nauda atvesta.

Kaut bijis labi daudz.

ZALADINS

Tev ziņas?

AL-HAFIS

Man?

Man nē. Es domāju, ka saņemšu
Tās šeit.

ZALADINS

Ej, maksā tūkstots dināru

Se Zitai!

(Staigā domās šurpu turpu.)

AL-HAFIS

Maksā! nevis saņem! Brangi!
Tas nav kaut kas, bet mazāk ne nekas. —

Un Zitai? — Atkal Zitai? — Pazaudēts?

Un atkal šaha spēlē pazaudēts? ■—

Tur stāv tā spēle vēl!

ZITA

Vai laimi man

Tu nenovīdi!
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AL-HAFIS

(Aplūkodams šaha spēli.)

Nenovīdēt? — Jūs

Gan zināt.

ZITA

(Viņam ar acīm mādama.)

Cit!

AL-HAFIS

(Vēl aizvien uz spēli lūkodamies.)

Pirms novīdat jel sevi

ZITA

Cit! Hafi, cit!

AL-HAFIS

(Uz Zitu.)

Sie baltie bija jūsu?
Jūs sakāt «šahs»!?

ZITA

Klus! Labi, ka viņš nav

Vēl dzirdējis.

AL-HAFIS

Nu viņam jāvelk?

ZITA

(Viņam tuvāki klāt pienākdama.)

Teic,
Ka varu dabūt savu naudu.

AL-HAFIS

(Saviem skatiem aizvien vēl kavēdamies pie spēles)

Jā,
Jūs dabūsat, kā vienmēr dabūjāt.
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ZITA

Ko? Negudrais!

AL-HAFIS

Vēl spēle beigta nav!

Jūs, sultān, uzvarēti neesat.

ZALADINS

(Tikko pa pusei uz viņu klausīdamies.)

Ir! ir! Tik maksā! maksā!

AL-HAFIS

Maksā! maksā!

Tur jūsu karaliene stāv.

ZALADINS

(Tāpat kā augšā.)

Nē, nē!

Vairs neder spēlē!

ZITA

Beidz jel drīz un teic,

Ka varu likt sev naudu izmaksāt.

AL-HAFIS

(Aizvienam vēl nogremdējies spēlē.)

Nu, protams, kā aizvien. — Bet lai ar tā;
Lai ari neder karaliene, jūs
Jau tādēļ neesat vēl «mat».

ZALADINS

(Pienāk klāt un apgāž spēli apkārt.)

Es — «mat»,

Es gribu tā.

AL-HAFIS

Ja tā! — Nu, vinnests tāds

Kā spēle! Vinnēts tā, kā maksāts.
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ZALADINS

(Uz Zitu.)

Ko?

Ko viņš tur saka?

ZITA

(Laiku pa laikam Al-Hafim mādama.)

Tu to pazīsti.

Viņš labprāt strīdas; ļaujas lūgties; skauž

Pa druskai arī.

ZALADINS

Tevi? manu māsu? —

Ko dzirdu, Hafi? Skaudīgs tu?

AL-HAFIS

Varbūt!

Varbūt! Man pašam tiktos viņas prāts,
Tik labam būt kā viņa.

ZITA

Tomēr viņš
Aizvien vēl pareizi ir maksājis.
Un aizmaksās ir šodien. Laižat vien! —

Ej, Hafi, ej! — Es naudu likšu sev

Gan atnest.

AL-HAFIS

Nē, es ilgāk nedaru

Sos māņus līdzi. Viņam vajaga
To reizi zināt dabūt.

ZALADINS

Kas?

ZITA

Al-Hafi!
Vai tāds tavs solījums? Vai ta tu turi

Man vārdu?
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AL-HAFIS

Vai es domāju, ka ies

Tik tāļu?

ZALADINS

Nu? vai drīz man pateiksi?

ZITA

Es lūdzu, Hafi, esi saudzējošs.

ZALADINS

Tas dīvaini! Ko Zita varētu

Tik silti, svinīgi no svešnieka,
No derviša sev aizlūgt mīļāk nekā

No manis, sava brāļa. — Tagad es

Tev pavēlu, Al-Hafi! — Derviš, teic!

ZITA

Ak, manu brāli, neļauj uztraukties

No nieka vairāk, nekā viņš ir cienīgs.
Tu zini: es no tevis vairākkārt

To pašu summu šahā vinnēju.
Un tā kā man šī nauda tagad lieka,
Bet Hafim nauda kasē šolaikus

Nav pārāk bieži, tad šīs izmaksas

Ir palikušas. Bet jūs varat būt

Bez rūpēm! Es tās negribu ne tev,
Nedz Hafim, nedz ar kasei dāvāt.

AL-HAFIS

Jā,
Ja tas tik būtu! tas!

ZITA

Un tā vēl dažs.

Ir tas ir kasē stāvam palicis,
Ko tu man lēmi izdevumiem; ir

Kopš nedaudz mēnešiem vēl kasē.
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AL-HAFIS

Vēl

Nav viss.

ZALADINS

Vēl nav? — Nu, vai tu runāsi?

AL-HAFIS

Kopš naudu gaidām mēs iz Ēģiptes,
Tā

...

ZITA

(Uz Zaladinu.)

Ko to klausīt?

AL-HAFIS

Ne tikvien nekā

Nav dabūjuse ...

ZALADINS

Labā meitene!

Pat aizdevuse?

AL-HAFIS

Visu galmu jums
Ir uzturējuse — un viena vien

No savas naudas.

ZALADINS

Tā! tā — mana māsa!

(Apskauj Zitu.)

ZITA

Kas mani darīja tik bagātu,
Ka spēju to? Tu, brāli, vien!



490

AL-HAFIS

Gan viņš
Jūs atkal padarīs tik nabagu
Kā pats.

ZALADINS

Es nabags? brālis nabags? Kā?

Kad man ir vairāk bijis? Kad gan mazāk? —

Viens svārks, viens zirgs, viens zobens un viens Dievs!

Kas vairāk vajdzīgs? Kad man tas var trūkt?

Un tomēr, Hafi, gribas tevi rāt.

ZITA

Ak, nerāj, brāli. Kaut es mūsu tēvam

Tā arī spētu rūpes atvieglot!

ZALADINS

Ā! Ā! Uz reizi manu līgsmību
Tu atkal sadragā! — Priekš manis, man

Nenieka netrūkst, nevar trūkt. Bet viņam
Gan trūkst un līdz ar viņu visiem mums. —

Ko darīt man? — Iz Ēģiptes varbūt

Vēl ilgi nenāk nauda. Dievs to zin,
Kas vaina? Vēl tur taču valda miers. ■—

Labprāt es gribu noraut, pietaupīt,
Labprāt ko pieciest, ja tik mani vien

Tas aizņem; ja es viens un cits nekas

Caur to ko zaudē. — Bet, ko viss tas līdz?

Man taču vajdzīgs zobens, svārks un zirgs,
No Dieva ar nekas nav nokaulējams.
Jo tā jau pietiek tam ar mazumu,

Ar manu sirdi. — Es uz atlikumu

No tavas kases ļoti cerēju,
Al-Hafi.

AL-HAFIS

Atlikums? — Nu, sakāt jel,
Vai neliktu jūs mani pīķiem durt

Vai žņaugt vismazākais, ja noķertu,
Ka man ir atlikums! — Jā, noblēdīt!

To varēja varbūt.
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ZALADINS

Nu, saki tad,
Ko mēs gan darīsim? Vai tu vispirms
Pie cita nevarēji aizņemties,
Kā vien pie Zitas?

ZITA

Vai šo priekšrocību
Es ļautu sevim ņemt? No viņa ņemt?
Ir tagad prasu to. Es neesmu

Vēl gluži bešā.

ZALADINS

Tikai gluži, nē!

Tā trūka vēl! — Al-Hafi, ej tūlīt!

Un aizņem, kur un kā tik vari vien!

Ej, aizņem, soli. Tikai neaizņem
Pie tiem, ko bagātus es darīju.
Tur aizņemt būtu — prasīt atpakaļ.
Pie sīkstākajiem ej, tie aizdos tev

Vismīļāk. Viņi zina, manās rokās

Tiem nauda īsti brangus augļus nes.

AL-HAFIS

Es nepazīstu tādus.

ZITA

Pašulaik

Man prātā nāk, kā dzirdēju, tavs draugs,
Al-Hafi, esot pārnācis.

AL-HAFIS

(Satrūcies.)

Mans draugs?
Kas tas?

ZITA

Tavs augsti daudzinātais žīds.
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AL-HAFIS

Kā? Daudzinātais žīds? No manis?

ZITA

Dievs

Tam devis, es vēl labi atceros

Tā vārda, ko par viņu teici pats,
Tam Dievs no visām mantām pasaulē
Ir devis mazāko un lielāko

Tik pilnā mērā.

AL-HAFIS

Tā? Ko gribēju
Ar to gan teikt?

ZITA

Ka nauda — mazākā

Un gudrība — vislielākā.

AL-HAFIS

Bet kā?

Par žīdu es to butu sacījis?

ZITA

Tu nebūtu par savu Nātanu

To sacījis?

AL-HAFIS

Ja tā! par Nātanu! —

Man tas ne prātā nebija. — Tā, tā,
Tas tiešām atkal pārnācis? Vai re!

Tad tam jau gan tik vāji neklājas.
Jā, to par gudro reizi ļaudis sauca

Un bagāto.

ZITA

Par bagāto to tagad
Vēl vairāk sauc. Viss pilsēts dimdēt dimd,
Ko viņš ir atvedis par dārgumiem,
Par mantām.
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AL-HAFIS

Ja ir viņš atkal bagātais,
Tad gan jau ari gudrais atkal būs.

ZITA

Ko domā, Hafi? — palūko pie tā!

AL-HAFIS

Ko tur? — Vai aizņemt? — Maz jūs pazīstat
To vīru! — Aizdot! — Viņa gudrība
Ir taisni neaizdot.

ZITA

Tu tēloji
Man agrāk vinu gluži citādi,
Ne tā.

AL-HAFIS

Viņš aizdos preces vēl varbūt.

Bet naudu? — Naudu mūžam ne. — Viņš žīds,
Kaut arī tādu žīdu pasaulē
Nav daudz. Tam ira prāts, viņš dzīvot prot;
Viņš krietni šahu māk. Bet ļaunumā
Ne mazāk nekā labos darbos viņš
Par visiem žīdiem pārāks. Tik uz to,
Uz to tik neskaitāt. Gan nabagiem
Viņš dod, un dod kā sultāns Zaladins;
Kaut arī ne tik daudz, bet tik labprāt,
Bez izšķirības. Zīds vai kristīgais
Un moslems jeb vai persiets — viņam viss

Ir viens.

ZITA

Tāds vīrs ...

ZALADINS

Kā nākas gan, ka es

Par viņu nebiju vēl dzirdējis? ...
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ZITA

Tas negribētu aizdot Zaladinam?

Tam, kuram vajdzīgs tik priekš citiem vien,
Ne sevis?

AL-HAFIS

Te nu tūdaļ redzams žīds!

Tāds gluži nelāgs žīds! — Nu, ticat man! —

Viņš ir uz došanu tik greizsirdīgs,
Tik skaudīgs! Katru «paldies!» pasaulē,
Ko ļaudis izteic, viņš vismīļāki
Viens pats sev ievilktu. Viņš tādēļ neaizdod,
Lai pašam pietiktu aizvien, ko dot.

Tam likums pavēl žēlsirdīgam būt,
Bet laipnam būt nav pavēlēts — un tā

Aiz žēlsirdības viņš tik nelaipnis
Kā reti kāds. — Kopš laba laika jau
Es gan ar viņu drusku sanīdies;
Bet tādēļ jums vēl nava jādomā,
Ka es pret viņu būtu netaisnis.

Viņš visās lietās labs, tik šinī — ne;

Tik šinī tiešām ne. — Es gribu iet

Tūlīt pie citām durvīm pieklauvēt ...
Nupat man taisni prātā nāk kāds Mors,
Kurš bagāts ir un skops. — Es eju, eju!

(Viņš aizsteidzas projām.)

ZITA

Ko steidz, Al-Hafi?

ZALADINS

Lai jel, lai!

Trešais skats

Zita, Zaladins.

ZITA

Viņš steidz,
It kā no manis labprāt aizbēgdams!
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Ko tas lai nozīmē? — Vai tiešām viņš
Ir tanī vīlies, jeb — vai viņš tik grib
Mūs mānīt?

ZALADINS

Kā? Tu manim jautā? — Es

Pat labi nezinu, par ko bij runa;

Par jūsu žīdu, jūsu Nātanu

Man pirmā dzirdēšana.

ZITA

Kā tas nāk,
Ka tev nav zināms vīrs, par kuru teic,
Ka Dāvida un Zālamana kapus

Viņš izpētījis; viņu zieģeļus
Ar stipriem burvju vārdiem zinot atslēgt?
Iz tiem viņš tad pa laikiem iznesot

Pie dienas gaismas neskaitāmas mantas,

Kas nevar plūst iz sīka avota.

ZALADINS

Ja viņa bagātība nāk iz kapiem,
Tie tiešām nebija ne Dāvida,
Ne Zālamana kapi. Nerri guļ
Tur apbedīti.

ZITA

Jeb vai ļaundari!
Un viņa mantas avots arī ir

Daudz bagātāks, nav izsmejams kā kaps
Ar mamonu.

ZALADINS

Kā dzird, viņš tirgojas.

ZITA

Tā kamieļi pa visiem ceļiem iet,

Caur visiem tuksnešiem; tā kuģi guļ
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Pa visām ostām. To man stāstīja

Al-Hafis pats, un sajūsmības pilns

Viņš slavēja, cik krietni viņa draugs,
Cik cēli lietojot, ko gudri, naski

Sev iegūt neskaitot par niecīgu;

Viņš slavēja, cik aizspriedumu brīvs

Tā'gars, tā sirds — cik tiklai atvērta,

Cik jauki līdzskaņota daiļumam.

ZALADINS

Un tagad Hafis runāja par to

Tik sveši, vēsi.

ZITA

Vēsi nu gan ne;

Kā kaunēdamies, bīdamies to lielīt

Un negribēdams arī velti pelt. —

Kā? jeb vai tiešām būtu tā, ka pat
Vislabākais no tautas savai tautai

Nav spējīgs gluži izbēgt? Ka patiesi
Al-Hafim sava drauga jākaunās
Šai vienā ziņā? — Bet lai ir, kā būdams! —

Lai arī žīds ir vairāk nekā žīds

Vai mazāk, — ja viņš bagāts, pietiek mums!

ZALADINS

Tu taču viņam mantu negribi
Ar varu atņemt, māsa!

ZITA

Jā, ko tu

Par varu sauc? Ar zobenu? Nē! nē!

Vai cita vara vajdzīga pie vājiem,
Ne viņu vājība? — Bet tagad nāc

Ar mani harēmā, lai klausītos

Tur dziedātāju, kuru vakar pirku.
Var būt, ka man tai laikā izdodas

Ko sadomāt pret Nātanu. — Nu, nāc!

(Abi aiziet.)
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Ceturtais skats

Skatuve izrāda pagalmu Nātana nama priekšā, kur nams saiet kopā
ar palmu gatvi.
Reha un Nātans iznāk iz nama. Vēlāk Daj a.

REHA

Jūs ilgi kavējaties, tēvs. Kas zin,

Viņš gan vairs nebūs sastopams.

NĀTANS

Nu, nu;

Varbūt, ja še, zem palmām, arī ne,

Tad citur. — Esi mierīga. — Lūk, tur!

Vai nenāk Daja?

REHA

Tiešām viņa ir

To pazaudējusi iz acīm.

NĀTANS

Bet var būt,
Ka ne.

REHA

Tad viņa nāktu ātrāki.

NĀTANS

Vēl laikam neredz mūs ...

REHA

Nu viņa jau
Mūs redz.

NĀTANS

Un tūdaļ ātrāk steidzas. Lūk!

Jel esi mierīga!
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REHA

Vai gribat jūs
Gan meitu, kas lai še ir mierīga?
Un nerūpējās, kas ir atdevis

Tai dzīvību? Šo dzīvību, ko tā

Tik tādēļ mīl, ka jūs to pirmais devāt.

NĀTANS

Es tevi gribu tādu, kāda esi;
Ir kad es zinātu, ka dvēselē

Tev mostas gluži citas jūtas.

REHA

Kas,
Mans tēvs?

NĀTANS

Tu vaicā man? Tik kaunīgi?
Kas vien tik notiek tavā dvēselē,
Ir daba, nevainība. Neskumsties

Par to. Man, man tas skumjas nedara.

Tik solies man, kad diktāk tava sirds

Sāks runāt, ka tu savus vēlējumus
Man neslēp.

REHA

leceroties vien, ka es

Jums savu sirdi spētu slēpt, es trīsu.

NĀTANS

Par to ne vārda vairs! Tas nobeigts ir

Uz visām reizēm. — Tur jau Daja. — Nu?

DAJA

Viņš staigā vēl zem palmām še un drīz

Aiz viņa mūra iznāks. — Paskatāt,
Tur nāk viņš!
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REHA

Ā! un liekas nezinis,

Kurp iet? vai tāļāk? lejup? vai pa labai?

Vai kreisai?

DAJA

Nē, viņš bieži gan vēl ies

Uz klostri šo ceļu, un tad tam še

Ir garām jāiet. — Ko?

REHA

Jā! jā! — Vai tu

Jau runāji? Kāds ir viņš?

DAJA

Kā aizvien.

NĀTANS

Tad taisāt tik, ka viņš jūs nemana.

Tur tālāk stāvat. Labāk ieejat
lekš nama.

REHA

Tikai skatu vēl! — Ā! Zogs.
Man laupa viņu!

DAJA

Nākat! nākat! Tēvs

Pareizi saka. Ja viņš redzēs jūs,
Viņš var uz vietas aiziet.

REHA

Ā! tas žogs!

NĀTANS

Un, ja viņš pēkšņi aiz tā parādās,
Viņš katrā ziņā tūdaļ redzēs jūs.
Jel ejat labāk!
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DAJA

Nākat! tur ir logs;
Iz tā mēs viņus varam redzēt.

REHA

Jā?

(Abas ieiet namā.)

Piektais skats

Nāta n s, drīz pēc tam Tempja kungs.

NĀTANS

Gandrīz šī savādnieka baidos. Man

No viņa skarbā tikuma gandrīz
Ir jāapjūk. Kā cilvēks cilvēku

Var apkaunot! — A! tur viņš nāk! — Nudien!

Kā vīrs tāds jauneklis. Viņš manim tīk,

Sis labais, drošais skats! šī stingrā gaita!
Tik čaula rūgta būs, bet kodols pats
Būs gārds. — Kur redzēju tamlīdzīgu? —

Ak, atvainojat, augstais franks ...

TEMPĻA KUNGS

Ko?

NĀTANS

Ļaujat ...

TEMPĻA KUNGS

Ko, žīds? Nu, ko?

NĀTANS

Ka es še uzdrīstos

Jūs uzrunāt.
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TEMPĻA KUNGS

Kā to lai novēršu?

Teic īsi!

NATANS

Atvainojat, nesteidzat

Tik lepni, nicinoši secen vīram,

Kurš kļuvis mūžam jūsu parādnieks.

TEMPĻA KUNGS

Kā tā? — Ā, atminu. — Vai neesat
...

NĀTANS

Es Nātans saukts, un tēvs tai meitenei,

Ko jūs iz uguns glābāt žēlīgi;
Es nāku. . .

TEMPĻA KUNGS

Pateikties? — nu pataupāt!
Tā nieka dēļ man bija jāpacieš
Par daudz jau pateicības. — Un nu jūs! —

Ko jūs man parādā?! — Vai zināju,
Ka tur tā meitene bij jūsu bērns?

Mums templiešiem ir likums palīdzēt
Ik kuram katram, ko vien nelaimē

Mēs redzam. Mana dzīvība turklāt

So brīdi bij man nevērta. Labprāt,
Labprāt es gadījumu lietoju —

To briesmās vest par cita dzīvību,
Par citu — kaut tā arī bijuse
Tik žīda dzīvība.

NATANS

Cik liels šis darbs!

Cik liels un riebīgs! — Bet ir saprotams
Sāds kopojums. Jo lielums kaunīgi
Aiz riebīguma slēpjas, vairoties

No apbrīnošanas. — Bet ja viņš tā

No sevis atraida šo upuri!
Teic, kādu upuri tad nicina
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Viņš mazāk? — Bruņeniek, ja nebūtu

Jūs svešnieks šeit un gūstīts, es jūs gan

Tik droši nejautātu. Pavēlat,

Kā var jums pakalpot?

TEMPĻA KUNGS

Nekā.

NĀTANS

Es vīrs,

Kam manta.

TEMPĻA KUNGS

Bagātākais žīds nekad

Man nebija ir labākais.

NĀTANS

Vai jūs
Gan tādēļ lietot nevarat, kas tam

Ir labākais? tā bagātību?

TEMPĻA KUNGS

Jā,

Es negribu jau gluži pretoties, —

Lūk, mētels — viņa dēļ. Tiklīdz tas būs

Pagalam salāpīts un neturēs

Ne ielāps vairs, ne diegs, es atnāku

Un aizņemos vai drēbi jeb vai naudu

No jums priekš jauna. — Neskatāt tik drūmi

Vēl varat droši būt; ar viņu vēl

Tik tālu nav. Jūs redzat, puslīdz viņš
Vēl turas. Tikai vienam galam — tur,
Ir nejauks plankums: viņš ir apsvilis,

Viņš dabūja to tad, kad jūsu meitu

Caur liesmām nesu.

NĀTANS

(Tver pēc šī mēteļa gala un aplūko to.)

Tiešām savādi,
Ka nelāgs plankums, ka tāds apsvilums
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Par vīru labāku dod liecību,
Ne viņa mute. — Es to skūpstītu —

Šo plankumu! — Ā! piedodat! — Ne labprāt
Tas darīts.

TEMPĻA KUNGS

Kas?

NĀTANS

Tur asra uzlija.

TEMPĻA KUNGS

Nekas! Viņš lāses panes. —

(Zem sevis.)

Es sākšu

Šī žīda priekšā apjukt.

NĀTANS

Esat jel
Tik laipni, atsūtāt šo mēteli

Ir manai meitenei!

TEMPĻA KUNGS

Priekš kā?

NĀTANS

Ir tā

Lai savas lūpas spiež uz plankumu.
Jo patei apķert jūsu ceļus — to

Gan velti viņa tagad lūdz.

TEMPĻA KUNGS

Bet, žīds,
Jums Nātans vārdā, jā? — Bet, Nātan — jūs,
Jūs vārdus labi izvēlat, — un asi —

Es apjucis. — Jā gan — man pienācās . ..
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NĀTANS

Jā, izliekaties vien, cik gribat. Es

Jūs uzminu. Jūs bijāt pārāk krietnis,

Lai būtu laipnāks bijis. — Meitene —

Tik vienas jūsmas; sūtne-sieviete —

Tik pakalpīga; tāļi projām tēvs,
Jums viņas labā slava rūpēja;
Lai nebūtu jums jāuzvar, jūs bēgat.
Par to daudz paldies.

TEMPĻA KUNGS

Jāatzīst, jūs zināt,
Kā īsti nākas domāt templiešiem.

NATANS

Tik templiešiem? tik nāktos? Tādēļ vien,

Ka ordensregulās tas pavēlēts?
Es zinu gan, ka labi ļaudis domā,
Ka visās zemēs labi ļaudis mīt.

TEMPĻA KUNGS

Ir taču, cerams, starpība?

NĀTANS

Jā gan,

Tā krāsā, drēbēs, kā ir izskatā.

TEMPĻA KUNGS

Ir še drīz vairāk nekā tur, drīz mazāk.

NĀTANS

Ne pārāk liela ir šī starpība.
Daudz zemes visur vajga lielam vīram.

Un, tuvu sadēstīti, vairāki

Tik lauž sev zarus. Vidusmērs kā mēs

Turpret visapkārt lieliem pulkiem aug,
Tik vienam otru nebūs apsmādēt.
Tik zaram vajga panest atzaru,

Tik galotnītei nebūs ieņemties,
Ka viņa vien nav cēlusēs no zemes.
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TEMPĻA KUNGS

Pareizi! Bet vai pazīstat to tautu,

Kas pirmā sāka smādēt cilvēkus?

Vai zināt, Nātan, kura tauta tā,

Kas pirmā dēvējās par izraudzīto?

Ja nu es šo tautu — neienīstu,

Bet nespētu aiz viņas lepnuma
To nenicināt? Viņas lepnuma,
Kurš mīt nu kristītos un moslimos,

Ka viņu Dievs tik īsts! — Jūs brīnāties,
Ka es kā kristīts, tempja kungs to saku?

Kad, —
kur šis svētais trakums:

—
ka to Dievs

Ir labāks; ka viņš kā vislabākais

Ar varu visām zemēm jāuzspiež, —

Vistumšākajā veidā rādījies
Gan vairāk nekā tagad, šeit? Kam tagad,
Kam še no acīm nekrīt zvīņas . . . Bet

Lai aklis ir, kas grib! — Un aizmirstat,

Ko teicu; laižat!

(Grib aiziet.)

NĀTANS

Ā! Jūs nezināt,
Ka nu jo ciešāk turēšos pie jums;
Mums jābūt, jābūt draugiem! — Nicināt

Cik gribat manu tautu. Abi mēs

Sev tautu neizvēlējām. Vai gan
Mēs esam tauta? Ko par tautu sauc?

Vai žīds un kristīts pirms ir žīds un kristīts

Ne cilvēks? Ā! Ja būtu atradis

Nu jūs, kā otru, kuram pietiek būt

Par cilvēku!

TEMPĻA KUNGS

To tiešām atradāt!

Jā, tiešām! — Jūsu roku! — Manim kauns,
Ka jūs ir acumirkli pārpratu.

NĀTANS

Es lepojos ar to. Tik tas, kas zems,

Tiek reti pārprasts.
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TEMPĻA KUNGS

Jā, un retais tiek

Ne lēti atkal aizmirsts. — Nātan, jā,
Mums jābūt, jābūt draugiem!

NĀTANS

Draugi mēs

Jau esam. — Ā, kā Reha priecāsies!
Kāds jautris tālskats plaši atveras

Man acu priekšā! — Pazīstat to vien!

TEMPĻA KUNGS

Es karsti ilgojos. — Kas traucas tur

Iz jūsu nama? Vai tā Daja nav?

NĀTANS

Jā gan. Tik bailīgi?

TEMPĻA KUNGS

Vai Rehai vien

Nav noticis kas ļauns?

Sestais skats

[le] priekšējie un Daja, steidzīgi pienākdama

DAJA

Ak, Nātan, Nātan!

NĀTANS

Nu?

DAJA

Atvainojat, bruņeniek, ka jūs
Tā traucēju.

NĀTANS

Nu, kas tad ir?
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TEMPĻA KUNGS

Kas ir?

DAJA

Pats sultāns sūtījis. Pats sultāns grib
Jūs runāt. Dievs, pats sultāns!

NĀTANS

Mani? sultāns?

Viņš kāros redzēt, ko es atvedis

Sev jaunu līdzi. Ej un saki vien,

Ka maz vēl vai nekas nav izpakāts.

DAJA

Ne preces redzēt, nē, viņš grib jūs runāt,
Jūs pašu, un cik ātri iespējat.

NĀTANS

Es aiziešu. — Ej tagad atkal, ej!

DAJA

Tik neņemat man jaunā, cienīgs kungs, —

Dievs, tādas raizes mums, ko sultāns gan
Var gribēt.

NĀTANS

Redzēsim. Ej tikai, ej!

(Daja aiziet.)

Septītais skats

Nātans un Temp | a kungs.

TEMPĻA KUNGS

Jūs Zaladinu nepazīstat vēl
No regas*?

* Izskata.
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NĀTANS

Nē. Es neesmu nekad

Nedz vairījies, nedz meklējis to pazīt.

Vispār par to tik labi runāja,
Ka manim labāk ticēt gribējās,
Ne redzēt. Bet — ja tiešām ir, kā teic —

Viņš, dzīvību jums atdāvādams . ..

TEMPĻA KUNGS

Jā,
Tā ir. Sī dzīvība, ko dzīvoju,
Ir viņa dāvana.

NĀTANS

Caur ko viņš man

Ir devis divkārt, trejkārt dzīvību.

Tas mūsu starpā visu pārvērtis;
Man saiti apmetis tas piepeši,
Uz mūžu saista savā klausībā.

Es tagad tikko varu sagaidīt,
Ko viņš man pavēlēs. Es esmu gatavs
Uz visu; esmu gatavs atzīties,

Ka visu daru jūsu dēļ.

TEMPĻA KUNGS

Es pats
Vēl spējis neesmu tam pateikties,
Cik bieži viņam arī ceļā stājies.
Tas iespaids, ko es atstāju uz viņu,
Kā aši nācis, aši izgaisis.
Kas zin, vai viņš vēl manis atceras.

Un tomēr viņam, vienreiz mazākais,
Vēl manis jāatceras, galīgi
Par mani nolemjot. Vēl maz, ka esmu

Uz viņa pavēli, ka dzīvoju
Ar viņa gribu, — vēl man jāgaida
No tā, pēc kādas gribas būs man dzīvot.

NĀTANS

Jā, tiešām; man jo vairāk jāsteidzas.
Var būt, ka runā man ir gadījums
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Jūs minēt. — Atvainojat, atļaujat —

Es steidzos. — Kad, bet kad mēs redzam jūs
Pie sevis?

TEMPĻA KUNGS

Kad vien ļaujat.

NĀTANS

Kad vien gribat.

TEMPĻA KUNGS

Vēl šodien.

NĀTANS

Jūsu vārds? — es lūdzu jūs.

TEMPĻA KUNGS

Mans vārds bij — ir Kurds Staufens.

īsi Kurds.

NĀTANS

A, Staufens? — Staufens? — Staufens?

TEMPĻA KUNGS

Kādēļ jūs
Tas pārsteidz?

NĀTANS

Staufens, Staufens? — No šis cilts

Gan vairāki
...

TEMPĻA KUNGS

Jā, jā! še bija jau,
Še trūd jau vairāki tās pašas cilts.

Mans tēvocis — es gribu teikt, mans tēvs,
Bet ko gan jūs uz mani skatāties
Aizvienu asāk?
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NĀTANS

Ā, nekas! nekas!

Vai varu apnikt redzēt jūs?

TEMPĻA KUNGS

Tad es

Jūs pirmais atstāšu. Nereti pētnieks
Daudz vairāk atrod, nekā atrast grib.
Es viņa baidos. Lai pamazām laiks,
Ne ziņkārība vēstis atnes mums.

(Temp|a kungs aiziet.)

NATANS

(Pilns brīnumu nolūkojas viņam iepakaļ.)

«Nereti pētnieks atrod vairāk, nekā

Viņš vēlas atrast.» — Taisni, it kā viņš
Man dvēslē lasītu! — Jā, tiešām, tas

Ir man var gadīties. — Ne tikai vien

Kā Volfa augums, gaita, ari balss.

Tā Volfs pat mēdza galvu atmest; Volfs

Tā nesa rokā zobenu; tā Volfs

Ar roku glaudīja sev uzacis,

Kā savu skatu liesmas apslēpdams. —

Kā tādas ainas, sirdī iespiestas,
Pa laikiem dus iekš mums, līdz tās kāds vārds

Vai skaņa uzmodina! — Staufens, Staufens! —

Pareizi, jā! pareizi: Filneks-Staufens. —

Es drīz to gribu skaidrāk zināt, drīz.

Bet pirms pie Zaladina. — Ko? vai tur

Tik Daja neklausās? — Nāc tuvāk, nāc!

Astotais skats

Daja, Nāta n s.

NĀTANS

Kas ir? nu jums jau abām sirdī rūp
Ko gluži citu dzirdēt, nekā to,

Ko sultāns grib.
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DAJA

Vai jūs tai Jaunā ņemat?
Jūs taisni sākāt runāt draudzīgāk
Ar to, kad vēstnesis no sultāna

No loga aizbaidīja mūs.

NĀTANS

Nu teic,

Ka viņa katru acumirkli var

To sagaidīt.

DAJA

Vai jā? vai jā?

NĀTANS

Vai varu

Uz tevi pajauties? Jel uzmanies,
Es tevi lūdzu, Daja. Nebūs tev

To nožēlot. Turklāt sirdsapziņa
Tev arī bešā nepaliks. Tik vien

Man nesamaitā manu nodomu.

Tik stāsti, jautā apdomīgi, runā

Ar atturību ...

DAJA

Kam to sakāt vēl?!

Es eju; ejat droši arī jūs.
Jo, lūk! man šķiet, tur nāk no sultāna

Ar otru ziņu Hafis, jūsu dervišs.

(Daja aiziet.)

Devītais skats

Nātans, Al-Hafis.

AL-HAFIS

Ha! ha! Es atkal pie jums atnāku.
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NĀTANS

Vai ir tik steidzams? Ko viņš prasa gan
No manis?

AL-HAFIS

Kas?

NĀTANS

Nu, Zaladins. — Es nāku.

AL-HAFIS

Pie kā? Pie sultāna?

NĀTANS

Vai nesūta

Viņš tevi?

AL-HAFIS

Nē. Tad viņš jau sūtījis.

NĀTANS

Jā, viņš jau sūtījis.

AL-HAFIS

Nu, tad ir tiesa.

NĀTANS

Kas? kas ir tiesa?

AL-HAFIS

Ka ... nav mana vaina.

Dievs zin, nav mana vaina. — Kādus melus,
Ko neteicu, lai novērstu!

NĀTANS

Ko novērst? Kas ir tiesa?
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AL-HAFIS

Ka nu jūs
Par viņa defterdaru tikuši.

Man jūsu žēl. Es negribu to redzēt.

Es tūdaļ eju. Jūs jau dzirdējāt,
Uz kurieni, un zināt ceļu. — Sakāt,

Ja jums kas cejā izdarāms, labprāt
To daru. Tik tas nedrīst vairāk būt

Kā tik, cik pliks sev iespēj līdzi nest

Es eju, sakāt drīz.

NĀTANS

Jel apdomā,
Al-Hafi, es nekā vēl nezinu.

Ko tu tur mels?

AL-HAFIS

Jūs taču paņēmāt
Jau makus līdzi?

NĀTANS

Makus?

AL-HAFIS

Naudu, nu,

Ko jums būs Zaladinam jāaizdod.

NATANS

Un tas ir viss?

AL-HAFIS

Vai man bus skatīties,
Ka viņš jūs dien no dienas iztukšos

Līdz pirkstu galiņiem? Būs skatīties,
Ka šķiešana iz gudras žēlsirdības

Nemūžam citkārt netukšotām klētīm

Tik ilgi aizņem, aizņem vienumēr,
Līdz nabadzītes pašu pelītes
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Mirst badu? — Jūs gan laikam domājat,
Ka tas, kam jūsu naudas vajadzīgs,
les klausīt jūsu padomu? — Ja viņš, —

Viņš — klausīt padomu! Kad Zaladins

Ir klausījis? — Ko, Nātan, domājat,
Kas man ar viņu gadījās?

NATANS

Nu?

AL-HAFIS

Lūk,
Es nāku, kad viņš tikko pabeidzis
Ar māsu šahu spēlēt. Zita spēlē
It brangi; spēle, kuru Zaladins

Jau šķita zaudējis un atmeta,

Turpat vēl stāvēja. Es paskatos
Un redzu, spēle nav vēl zaudēta

Nebūt.

NATANS

Re! tas tik tev bij atradums!

AL-HAFIS

Tam bij ar karali pret zemnieku

Tik pastumt uz tās šahu. — Kad es jums
To spētu parādīt!

NATANS

Es ticu tev!

AL-HAFIS

Tā viņš bija atkal brīvs, un viņa bij
Pagalam. To nu gribu parādīt
Un saucu viņu — nu! ...

NATANS

Viņš nepiekrīt?
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AL-HAFIS

Nemaz i neklausās, bet spēli ņem
Un sasviež gubā.

NĀTANS

Vai tas iespējams?

AL-HAFIS

Un nosaka, viņš gribot paspēlēt;
Viņš gribot! Vai tā spēlē?

NĀTANS

Protams, nē;
Ar spēli spēlējas.

AL-HAFIS

Bet zaudējums
Vis nebij nieks.

NĀTANS

Ko nauda — šur vai tur!

Tas ir tas mazākais. Bet tevi pat
Ne uzklausīt! Par lietu, kura ir

Tik svarīga, ir pat ne uzklausīt!

Un tavu ērgļa skatu neapbrīnot!
Tas, tas pēc atriebšanas brēc, vai ne?

AL-HAFIS

Ak, ko? Es saku to tik tā, lai jūs
Se redzat, kas tas ir par stūrgalvi.
Nē, es ar viņu neizturu vairs.

Pie visiem sīkstiem moriem skraidīju
Un prašņāju, kurš viņam aizdot grib.
Nekad es nabagojis nebiju
Priekš sevis, nu lai aizņemu priekš citiem. —

Nav labāk aizņemt nekā übagot,
Ka aizdot, augļiem aizdot tikpat daudz

Ka zagt. — Starp maniem devējiem pie Ganga
Man abu nevajga, un nevajga
Par ieroci būt abiem. Tik pie Ganga,
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Pie Ganga tik ir cilvēki. Še jūs
Vēl vienīgais, kas diezgan cienīgs būtu

Pie Ganga dzīvot. — Vai jūs gribat līdz? —

Ar reizi tam to nieku atstājat,
Kas viņam rūp. Viņš maz pamazām jums
To tomēr atņems. Tā jūs rūpestus
Uz reizi va|ā.

Nu, nākat!

NĀTANS

Man gan domāt, ka tas mums

Vēl vienmēr pāri paliek. — Bet es gribu
To pārdomāt. Tik pag ...

AL-HAFIS

Ko? Pārdomāt?

Tur nav nekā, ko pārdomāt.

NĀTANS

Tik kamēr

Es būšu atpakaļ no sultāna;
Tik kamēr atvados

...

AL-HAFIS

Kas pārdomā,
Tas meklē iemeslus, lai izvairītos.

Kas nespēj uz vietas apņemties
Sev pašam dzīvot, mūžam citu vergs.
Kā patīk! Sveiki! Kā jums labāk šķiet.
Mans ceļš ir še, un tur jūsējais.

NATANS

Tu taču pats pirms samaksāsi to,
Ko parādā?

AL-HAFIS

Ko niekus! Manā kasē

Nav tik daudz iekšā, ka to skaitīt vērts;
Un parādus man apgalvos — vai jūs,
Vai Zita. Veseli!

(Aiziet.)



NĀTANS

(Viņam paka| nolūkodamies.)
Es galvoju!

Ak, straujais, labais, cēlais — kā to saukt?

īsts nabags vien ir īstais karalis!

(Aiziet uz citu pusi.)





TREŠAIS CĒLIENS
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Pirmais skats

Nātana namā.

Reha un Daja.

REHA

Kā, Daja, tevim sacīja mans tēvs?

«Viņš katru acumirkli varot nākt?»

Tas izklausās — vai ne? — it kā viņš jau
Jo drīzi nāktu. Bet cik acumirkļu
Jau pagājuši! — A; tas domā gan
Uz to, kas pagājis? Es gribu dzīvot

Tik katram acumirklim nākotnē.

Reiz nāks ir tas, kurš viņu atnesīs.

DAJA

šī nolādētā vēsts no sultāna!

Bez viņas Nātans tiešām būtu to

Sev līdzi atvedis.

REHA

Un ja viņš nu

Būs atnācis — šis acumirklis; ja
Nu manu vēlējumu karstākais

Būs piepildīts, kas tad? — kas tad?

DAJA

Kas tad?

Tad ceru, arī manu vēlējumu
Viskarstākais būs piepildīts.
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REHA

Kas tad

Gan viņa vietā stāsies manās krūtīs,
Kas neprot elpot vairs bez vēlējuma,
Kurš visus citus pārvalda? — Nekas?

Man bailes uznāk ...

DAJA

Mans, mans vēlējums
Tad piepildītā vietā stāsies, mans!

Mans vēlējums, lai tieci Eiropā
Un rokās, kuras tevis cienīgas.

REHA

Tu maldies: kas tev liek to vēlēties,

Tas pats man liedz to vēlēties jelkad.
Tu ilgojies pēc savas tēvijas,
Un mani tēvija lai neturētu?

Vai tavā sirdī veids no tavējiem,
Kurš vēl nav izdzisis, lai vairāk spētu
Par tiem, ko varu redzēt, dzirdēt, tvert, —

Par manējiem?

DAJA

Ak, ko nu pretojies?!
Jo Dieva ceļi ira Dieva ceļi!
Un ja tavs glābējs būtu tas, caur kuru

Tā Dievs, priekš kā tas cīnās, gribētu
Vest tevi tanī zemē, tanī tautā,

Priekš kuras esi dzimusi?

REHA

Ak, Daja!
Ko tu tur atkal runa, mīlā Daja!
Tev taču savādi ir ieskati!

Kā?! «Viņa, viņa Dievs! priekš kā tas cīnās!»

Kam pieder Dievs?! Kas tas par Dievu ir,
Kurš pieder vienam? Dievs, kam vajaga,
Lai cīnītos priekš tā! Un kā lai zin, •
Priekš kura zemes stūra cilvēks dzimis,
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Ja ne priekš tā, uz kura viņš ir dzimis? —

Ja tevi tēvs tā dzirdētu! Ko viņš
Tev darījis, ka tu man laimi tēlo

Aizvien no tā cik tājU iespējams?
Ko viņš tev darījis, ka prāta sēklu,
Ko viņš man skaidru sējis dvēselē,
Tu labprāt jauc ar savas zemes puķēm
Vai nezāli? — Ak, mīļā, mīļā Daja,
Ka nu viņš negrib tavas raibās puķes
še manā zemē! Un man jāteic tev,
Es pate jūtu, mana zeme kļūst —

Kaut tās to skaidri tērpj —1 tā vājināta,
Tā izsūkta no tavām puķēm! jūtos
No viņu smaršas, saldi sūrās smaršas

Tik apreibusi! — Tavas smadzenes

To vairāk radušas. Es nepeļu
Tos nervus, kuri stiprāki to panest.
Tik man tas neder; jau tavs eņģelis —

Daudz netrūka — viņš būtu padarījis
Par ģeķi mani? Vēl no tēva kaunos

To blēņu dēļ!

DAJA

Kā? blēņu? — It kā prāts
Še vien tik būtu rodams! Blēņas! Blēņas!
Kad man tik ļautu runāt!

REHA

Kas tev liedz?

Kad es gan neuzklausījos, ja tev

Par taviem varoņiem iekš ticības

Man stāstīt tikās? Vai vienmēr to darbus

Es neapbrīnoju, to ciešanas

Labprāt es neapraudami? Nekad

Gan ticība man nelikās pie tiem

Visvaronīgākais. Daudz nnļaka
Man bija mācība, ka paļāvība
Uz Dievu atkarīga nav nebiit

No mūsu uzskatiem par Dievu. — Daja,
To mums mans tēvs tik bieži sacījis;
Par to tu pate bieži vienojies
Ar viņu, kādēļ gribi viena
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Ko jūs ar viņu kopā uzcēlāt? —

Ak, mijā Daja, tās nav sarunas,
Ar kādām jāsagaida mūsu draugs.
Priekš manis, protams, jā! Jo man tas ir

Bezgala daudz no svara, ka ir viņš ...

Klau! Vai tur nenāk kāds pie mūsu durvīm?
Ja viņš tas būtu! Klau!

Otrais skats

Reha, Daja un Tempļa kungs, kuram kāds no ārienes atver

durvis un saka:

Tik iekšā, še!

REHA

(Satrūkstas, tad atkal saņemas un grib viņam pie kājām krist.)

Tas viņš — man glābējs, ā!

TEMPĻA KUNGS

To aizkavēdams,
Tik vēlu nāku; tomēr —

REHA

Es jau gribu
Tik pie šī lepnā vīra kājām krist,
Lai Dievam vēlreiz pateiktos, ne viņam.
Viņš negrib «paldies», viņš tik maz to grib,
Tikpat maz, kā to ūdensspainis grib,
Kurš čakli darbojies pie dzēšanas.

Kas Jāva lieties pilns un tukšīties,
Tam viss bij viens; tā arī vīrs. Ir tas

Tā vien tik liesmās iekšā tika grūsts;
Es netīšu tam rokās iekritu;
Es netīšu kā dzirkste mētelī

Tam rokās karājoties paliku;
Līdz atkal nezin kas tāds abus mūs

Iz svelmes izsvieda. — Kas te nu ir

Ko pateikties? Jo Eiropā jau vīns

Uz vēl daudz pārdrošākiem darbiem dzen.
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Un tempja kungiem tā reiz jādara;
Tiem it kā labāk iedīdītiem suņiem
Iz uguns, kā iz ūdens jāvelk laukā.

TEMPĻA KUNGS

(Viņu visu to laiku aplūkojis ar izbrīnīšanos un nemieru.)

Ak, Daja, Daja! Kad es sirdēstu

Un saīguma mirkļos biju ļauns
Pret tevi, kādēļ katru muļķību,
Kas mutei paspruka, tai atstāstīt?

Tu pārāk skarbi, Daja, atriebies!

Kaut jel tu tagad mani labāki

Pie viņas aizstāvētu.

DAJA

Bruņcniek,
Es nedomāju, ka šie dzeloņi — dzeloņi
Pret viņas sirdi griezti, būtu jums
Kur pārāk kaitējuši.

REHA

Sirdsēstus
Jūs cietāt? Kā? Un saudzējāt tos vairāk

Par savu dzīvību?

TEMPĻA KUNGS

Ak, maigais bērns!
Kā mana dvēsle dalīta starp redzi

Un dzirdi! — A, tā nav tā meitene,
Nē, nē, tā nebij tā, ko izglābu.
Jo kurš gan to lai būtu pazinis
Un neglābis iz liesmām? Kurš gan būtu

Uz mani gaidījis! — Gan — pārvērš bailes.

(Starpbrīdis; viņš it kā bez samaņas nogrimst viņas uzlūkošanā.)

REHA

Bet es jūs atrodu vēl tādu pašu.

(Viņa stāv tāpat viņu uzlūkodama, līdz turpina savu runu, lai pār-
trauktu viņa aizgrābtību.)
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Nu, sakāt, bruņeniek, kur bijāt jūs
Tik ilgi? Es gandrīz pat jautātu:
Kur tagad esat?

TEMPĻA KUNGS

Es — kur manim gan
Būt nevajdzētu.

REHA , '

Kur jūs bijāt? — Arī

Kur nevajdzētu jums būt bijušam?
Tas labi nav.

TEMPĻA KUNGS

Uz — uz — kā saucās kalns?

Uz Sinaja.

REHA

Uz Sinaja? — Ā, jauki!
Nu varēšu reiz droši izzināt,
Vai taisnība ...

Alni., c : t nU i*X

TEMPĻA KUNGS

Kas? kas? Vai taisnība,
Ka tur vēl vieta redzama, kur Mozus

Priekš Dieva stāvējis, kad ...

REHA
,M, JV

To gan ne.

Jo kur viņš stāvēja, viņš stāvēja
Priekš Dieva, un par to man diezgan zināms

No jums es zināt gribētu, vai tiesa,
Ka it nebūt tik grūti neesot

Sai kalnā augšā uzkāpt, nekā pēc
Kāpt lejā? Cik es kalnos kāpusi,
Ik reizes pretējo es atradu.

Nu, bruņeniek? — Jūs aizvēršaties nost?

Jūs manis redzēt negribat?
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TEMPĻA KUNGS

Es gribu
Jūs dzirdēt.

REHA

Gribat, lai es nemanu,

Ka jūs par manu vientiesību smīnat;
Ka smīnat, ka man svarīgāka nav

Ko par šo svētāko no visiem kalniem

Jums prasīt? Vai nav taisnība?

TEMPĻA KUNGS

Tā man

Jums taču atkal acīs jāskatās.
Ko? Jūs nu acis nolaižat? Nu jūs,
Jūs smieklus valdāt? pirms es vaibstos vēl,
Tik maldinošos vaibstos gribu lasīt,

Ko es tik gaiši dzirdu, jūs tik skaidri

Man sakāt — slēpjat? — Reha! Reha! Ā!

Cik patiesi viņš teica: «Pazīstat

To pirms!»

REHA

Kas teica to? — uz ko?

TEMPĻA KUNGS

To teica

Man jūsu tēvs par jums: «Tik pazīstat
To pirms!»

DAJA

Vai es to arī neteicu?

Vai es gan ne?

TEMPĻA KUNGS

Bet kur viņš palicis?
Kur jūsu tēvs? Vai viņš arvienu vēl
Pie sultāna?
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REHA

Bez šaubām.

TEMPĻA KUNGS

Vēl, vēl tur? —

Es aizmāršīgais! Nē; viņš tur nu gan

Vairs nebūs. Lejā, tur pie klostra

Viņš mani sagaidīs, jā, tiešām. Tā,
Man šķiet, mēs norunājām. Atļaujat!
Es eju atvest to

...

DAJA

Tas piekrīt man.

Jūs paliekat. Es viņu atvedīšu.

TEMPĻA KUNGS

Ne tā, ne tā! Viņš mani pašu gaida,
Ne jūs. Turklāt viņš lēti varētu ...
Kas zin? pie sultāna

...
Jūs sultānu

Vēl nepazīstat ... lēti klizmā tikt.

Ak, ticat man, draud briesmas, ja es pats
Drīz neeju.

REHA

Kā? Briesmas? kas par briesmām?

TEMPĻA KUNGS

Draud briesmas manim, viņam, jums, ja drīz

Es neeju jo drīz.

(Aiziet.)

Trešais skats

Reha un Daja.

REHA

Kas tas ir, Daja?
Tik ātri? Kas tam prātā ienāca?

Kas viņu dzen?
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DAJA

Ak, lai! Es domāju,
Nav Jauna zīme.

REHA

Zīme? un no kā?

DAJA

Ka viņa sirdī notiek kas. Tur verī,

Lai pāri tikai neverd. Laižat to.

Nu jūsu reize.

REHA

Mana? tu tāpat
Kā viņš man neizprotama.

DAJA

Nu drīz

Jūs spēsat atriebt visu nemieru,

Ko viņš jums darījis. Bet neesat

Tik pārāk stingra, pārāk atriebīga.

REHA

No kā tu runā, zināms tikai tev.

DAJA

Un vai tad jūs tik mierīga jau esat?

REHA

Jā, mierīga ...

DAJA

Vismazāk atzīstat,
Ja jums par vina nemieru ir prieks,
Ka viņa nemieram jus parada
Par mieru, ko nu baudāt.
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REHA

Nezinu!

Jo augstākais, ko spētu tevim atzīt,
Tas būtu: ka man pašai jābrīnās,
Kā gan pēc tādas vētras manā sirdī

Tik piepeši tāds klusums iestājies?
To uzskatot, to dzirdot runājam,
Es

...

DAJA

... Gan jau atēdies?

REHA

Nē, atēsties,
To nevaru vis teikt; nē — it nebūt —

DAJA

Tik pirmās slāpes remdēji?

REHA

Nu jā,
Ja tu tā gribi.

DAJA

Es nu ne.

REHA

Mūžam viņš
Man paliks dārgs, man mūžam dārgāks būs

Par manu dzīvību, ja arī pulss
Vairs nemainās pie viņa vārda vien,
Ja arī sirds, cik pie tā domāju,
Man ātrāk nepukst. — Ko es muldu? Nāc,
Nāc, mīļā Daja, atkal pie tā loga,
Caur kuru palmas redz.

DAJA

Tad taču vēl

Nav pilnam remdētas šīs karstās slāpes?
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REHA

Tā arī palmas atkal redzēšu,
Ne viņu vien zem palmām.

DAJA

Gan šis aukstums

Būs tikai jauna drudža iesākums.

REHA

Ko? aukstums? — Auksta neesmu. Es redzu

Ne mazāk labprāt to, ko redzu mierā.

Ceturtais skats

Audiences zāle pie sultāna Zaladina palātās.

Zaladins un Zita.

ZALADINS

(lenākot iekšā, runā, pret durvīm pagriezies.)

Šurp žīdu ievedat, tiklīdz viņš nāk.

Viņš neliekas vis pārāk steidzamies.

ZITA

Viņš laikam nebij atrodams tūlīt

Pie rokas.

ZALADINS

Māsa! Māsa!

ZITA

Liekas gluži,
It kā tev kaujā būtu jāiet.

ZALADINS

Jā,
Un vēl ar ieročiem, kas sveši man.

Man jāizliekas, jāliek bažīties,



532

Man jāliek slazdi, jāved maldibā.

Kad es gan to lai būtu pratis? Kur

To mācījies? Un visu to priekš kā?

Priekš kā? — Lai naudu zvejotu! Lai naudu

No žīda izspiestu? Ā, naudu, naudu!

Pie tādām sīkām skolām būtu man

Nu jāķeras, lai niecīgāko nieku

Sev iegūtu?

ZITA

Ikkatris nieks, kas pārāk
Kļūst nicināts, var atriebties.

ZALADINS

Diemžēl.

Un ja šis žīds nu ira prātīgais
Un krietnis vīrs, kā dervišs agrāki
Tev viņu iztēloja?

ZITA

Ā, kas tad!

Kas tad par bēdu! Slazdi izlikti

Tik skopajam un bažīgajam žīdam,

Tik bailīgajam, nevis gudrajam
Un godavīram. Tas jau arī tā

Bez slazdiem ira mūsējs. Baudījums
To dzirdēt, kā tāds vīrs prot izgrozīties;
Ka viņš ar drošu spēku vai nu ņem

Un aši valgus pušu rauj, jeb vai

Ar gudru apdomību aizlokās

Gar tīkliem garām — tev šis baudījums
Vēl arī gaidāms.

ZALADINS

Jā, tas tiesa gan.
Es priecājos uz to.

ZITA

Tad taču tev

Cits arī raizes nedarīs. Ja viņš
Ir tikai viens no bara, tikai žīds



533

Kā visi žīdi, tad pret tādu tu

Gan nekaunēsies izrādīties tāds,
Par kādiem viņš sev domā cilvēkus?

Kas labāks izrādās priekš tā, tas šķiet
Tam ģeķis, nerrs.

ZALADINS

Tā man vēl vajadzēs
Pat ļaunu darīt, lai no manis ļaunais
Nav ļaunās domās?

ZITA

Ja tu ļaunu darīt

Sauc to, ka katru lietu lieto tā,
Pēc viņas dabas.

ZALADINS

Sievu iedomām

Ir vienmēr izrunas!

ZITA

Kā? Izrunas?

ZALADINS

Es baidos tikai: smalkais, asais daikts

Man rupjās rokās salūzis! Tāds nodoms

Tā jāizved, ka ticis izdomāts —

Ar manību, ar viltību. Bet lai!

Lai vien! Es dancošu, kā iespējams;
Un labprāt vēlētos to vājāk spēt,
Ne veiklāk.

ZITA

Neuztici sev par maz!

Par tevi galvoju! Tik gribi vien!

Ka taču tādi vīri tā kā tu

Tik labprāt grib mūs pierunāt, ka šķēps,
Tik šķēps tos vien tik tāli aizvedis!

Gan lauva kaunas, ja viņš medīt iet

Ar lapsu, — lapsas, bet ne viltības.
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ZALADINS

Un sievietes, ka taču grib, lai vīrs

Tām līdzi pazemotos! — Ej tik, ej!
Es, domāt, protu savu uzdevumu.

ZITA

Man iet?

ZALADINS

Tu taču negribēji palikt?

ZITA

Ja nu ne palikt ...
ne redzot palikt,

Tad taču blakus telpās —

ZALADINS

Klausīties?

Nē, māsa, nē, ja manim pastāvēt.

Ej projām! priekškars čaukst; viņš nāk! — bet, klau!

Tik nepaliec tur vien! Es raudzīšos.

(Kamēr Zita aiziet pa vienām durvīm, Nātans pa otrām ienāk iekšā,

un Zaladins tamēr ir apsēdies.)

Piektais skats

Zaladins un Nātans.

ZALADINS

Nāc tuvāk, žīds! — Tik tuvāk! — gluži klāt! —

Bez bailēm!

NĀTANS

Tās lai taviem naidniekiem!

ZALADINS

Tu saucies Nātans?
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NĀTANS

Jā.

ZALADINS

Un gudrais Nātans?

NĀTANS

Nē.

ZALADINS

Tu gan nē — tā tauta tevi sauc.

NĀTANS

Var būt, ka tauta!

ZALADINS

Nedomā, ka es

To nicinu, ko saka tautas balss!

Es sen to vīru pazīt vēlējos,
Ko tā par gudro sauc.

NĀTANS

Un ja nu tā

To sauc tik izsmieklam? Ja tautai gudris
Tas pats, kas prātīgs? prātīgs tikai tas,

Kurš savu labumu prot ievērot?

ZALADINS

Tu domā savu īsto labumu?

NĀTANS

Tad tiešām savtīgākais būtu gan
Jau gudrākais. Tad būtu prātīgs, gudrs
Viss viens.

ZALADINS

Es dzirdu tevi pierādām
To, ko tu gribi noliegt. —

Cilvēku
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īsts labums, kuru tauta nepazīst,
Tev zināms, tu vismaz to meklēji;
Tu domāji par to — tas vien jau dod

Tev gudrā vārdu.

NATANS

Katris šķietas pats
Tāds esus.

ZALADINS

Nu būs diezgan kaunības!

Jo dzirdēt viņu vien, kur sagaidām
Tik kailu prātību, — tas beigās riebj.

(Viņš uzlec kājās.)

Pie lietas! Bet, bet esi patiesīgs,
Zīds, esi patiesīgs!

NATANS

Jā, sultān, es

Patiesi gribu tā tev pakalpot,
Ka tu ir turpmāk griezīsies pie manis.

ZALADINS

Kā? Pakalpot?

NATANS

Es došu labāko

No visa tev; es došu tev par cenu

Vislētāko.

ZALADINS

Par ko tu runā? ko?

Par savām precēm? — Kaulēties ar tevi

Var mana māsa. (Zem sevis.) Se! kam klausījies!
Ar tirgoni man darīšana nav.

NATANS

Tad tu, bez šaubām, zināt gribēsi,
Ko es uz sava ceļa manījis
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No ienaidnieka, kurš patiesi sak

No jauna kustēties? — Ja taisni teikt ...

ZALADINS

Nē, es uz to nu arī neizgāju
Ar tevi. Es par to jau zinu pats,
Cik manim vajadzīgs. — īsi —

NĀTANS

Pavēli!

ZALADINS

Man tevi citā lietā jāprasa,
Pavisam citā. Tā ka tu nu esi

Tik gudris, tad nu saki taču man —

Kāds likums tevim, kāda ticība

Pār visiem labāks šķitis?

NĀTANS

Sultān, es,

Es esmu žīds.

ZALADINS

Nu jā, — es muselmans.

Un kristītais starp abiem mums. No šīm

Trim ticībām tik viena taču var

Būt īstā! — Vīrs kā tu, tas nepaliek
Tur stāvot, kur to licis gadījums
Caur dzimšanu, vai, ja viņš paliek tur,
Tad tik pats pārlikdams, aiz iemesliem.

Nu, saki tad man savus uzskatus.

Laid manim noklausīties iemeslos,
Par kuriem manim pašam pārdomāt
Nav laika. Ļauj man zināt izvēli

Pēc šādiem iemesliem — viss, protams, paliks
Starp mums — lai es to arī pieņemu. —

Tu brīnies? Kā? Tu mēro mani acīm?

gan jau būt, ka esmu pirmais sultāns,
Kurš tādu untumu ir ieņēmies,
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Kas tomēr nešķiet man vis necienīgs
Priekš sultāna. — Vai ne? Nu, runā jel!
Teic! Jeb vai gribi kādu acumirkli,
Lai pārdomātu? Labi, pārdomā. —

(Zem sevis.)

Vai viņa klausās gan? Es palūkošos;
Tad dzirdēšu, vai labi turējos. —

Nu, aši pārdomā! Es atnākšu

Tūlīt.

(Viņš ieiet blakus istabā, uz kuru bija devusies Zita.)

Sestais skats

Nātans viens pats.

NĀTANS

Hm! — brīnišķi! Kā saprast to?

Ko sultāns grib? Es biju sataisījies
Uz naudu, un viņš patiesību grib!
Un grib no tā — tik spožu, apaju —

It kā kad patiesība būtu nauda! —

Jā, kaut vēl senā nauda, svariem svērta!

Tas ietu vēl! Bet nu, tik jauna nauda,

Kam tikai kalums piedod vērtību,
Kas tā tik skaitāma, — tā taču nav!

Kā naudu maisā tā ir patiesību
Lai galvā bērtu? Kurš gan še ir žīds?

Vai es, vai viņš? — Bet kā? Ja patiesību
Viņš patiesībā neprasītu? — Gan,
Gan aizdomas, ka patiesību viņš
Tik slazdam lieto, būtu maziskas! —

Kā? maziskas? — Kas lielam maziskis?

Ā, protams, protams: viņš bez aplinkiem
Tā uzmācās! Pirms taču pieklauvē,
Pirms taču klausās, ja kāds nāk kā draugs. —

Man jāuzmanās ir! — Bet kā? bet kā? —

Būt gluži apmaukts* žīds, tas neietu.

Un nepavisam žīds, vēl mazāk iet.

Jo, ja ne žīds, viņš mani prasītu:

* Samulsis.
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Par ko ne muselmans? Pag! Tas gan mani

Var glābt! Ne bērnus vien tik mierina

Ar pasakām. Viņš nāk. Nu, lai viņš nāk!

Septītais skats

Zaladins un Nātans.

ZALADINS

(Zem sevis.)

Tā, lauks še skaidris!

(Dikti.)

— Vai es nenāku

Par ātri? Vai tu tiki galā jau
Ar pārdomāšanu? — Tad runā nu!

Neviens mūs nedzird.

NĀTANS

Lai jel klausītos

Vai visa pasaule!

ZALADINS

Tik drošs ir Nātans

Par savu lietu? Ha! Tas jāsauc gan
Par gudro! Patiesību neapslēpt
Nekad! par viņu visu upurēt!
Ne naudas netaupīt, ne dzīvības!

NĀTANS

Jā! jā! kad vajadzīgs un der.

ZALADINS

Nu tagad
Es varu cerēt, savu tituli

Ka likuma un pasauls pārlabotājs
Ar pilnu tiesu nest.
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NĀTANS

Jauks titulis!

Bet, sultān, pirms tev pilnam uzticos,
Tu atjausi, ka es tev pastāstu
Vēl stāstiņu?

ZALADINS

Par ko gan ne? Es draugs
No stāstiņiem, kad tikai veikli tos

Man atstāsta.

NĀTANS

Jā, veikli atstāstīt,
To gan es neprotu.

ZALADINS

Nu, atkal jau
Tik lepni kaunīgi? — Jel stāsti vien!

NĀTANS

Sen senos laikos austrumos bij virs,

Kam bija gredzens nesakāmi dārgs,
Dots mīlas rokas. Akmenis bij opāls,
Kurš simtām skaistām krāsām laistījās
Ar slēpu spēku: darīt patīkamu
Pie Dieva un pie cilvēkiem, kurš to

Sai pārliecībā nesa. Kāds tur brīnums,
Ka austrumos tas vīrs to it nekad

No pirksta nelaida un nolēma

To mūžam savam namam paglabāt? —

Lūk tā. Viņš atstāja šo gredzenu
No saviem dēliem visumījākam
Un nolika, lai tas to atstātu

No saviem dēliem atkal tikai tam,

Kurš viņam mīļākais; tā mīļākais,
Ne pirmdzimtais, caur gredzenu tik vien

Lai kļūtu nama galva, pavēlnieks. —

Tu saproti?

ZALADINS

Es saprotu, tik tāļāk!
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NĀTANS

Tā gredzens nu no dēla iet uz dēlu,
Līdz beigās nāk uz tēvu no trim dēliem,
Kas visi trīs tam līdzi klausīja,
Un kurus tādēļ visus līdzi mīlēt

Viņš jutās piespiests. Tik pa laikiem tam

Drīz viens, drīz otrs izlikās, drīz trešais,
— Kā kurais atradās ar viņu viens,
Un viņa pārplūstošā sirds bij slēgta
Tiem abiem pārējiem, — būt cienīgāks
Šī gredzena, ko vājā labsirdībā

Viņš arī apsolīja katram dēlam.

Tas gāja tā, cik ilgi iedams. — Bet —

Tad nāca nāve, un nu labais tēvs

Tiek klizmā. Viņam žēl tiem diviem dēliem,
Kas viņa vārdam bija ticējuši,
Tā darīt pārestību. — Kā nu būt?

Viņš slepus aizsūta pēc mākslenieka,

Kam divus gredzenus liek pataisīt
Pēc pirmā parauga un nežēlot

Ne pūliņu, ne naudas, lai tie kļūst
Tam īstajam uz matu līdzīgi.
Tas izdodas. Kad mākslenieks tos atnes,
Pats tēvs vairs nespēj īsto gredzenu
No citiem izšķirt. — Priecīgs viņš nu sauc

Pie sevis dēlus, katru savrup!
Ikkatram savrup dod svētību

Un savu gredzenu, — un mirst. — Tu dzirdi?

ZALADINS

(Pārsteigts, aizgriežas no viņa projām.)

Es dzirdu, dzirdu! Beidz tik ātrāki
So pasaku. Vai drīz?

NĀTANS

Es esmu galā,
Jo kas vēl nāk, tas saprotams par sevi —

Tik to, kā miris tēvs, ikkatris nāk

Ar savu gredzenu un grib būt kungs
Par namu. Sāk nu pētīt, ķildoties,
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Sak sudzet. Velti, īstais gredzens vairs

Nav pierādāms; —

(Pēc starpbrīža, kurā viņš gaida uz sultāna Zaladina atbildi.)

Tāpat nav pierādāms,
Kā mums še — īstā ticība.

ZALADINS

Kā? Tā

Ir atbilde uz jautājumu? ...

NĀTANS

Tas

Tik atvainojums man, ka neņemos

Pats izšķirt viņus gredzenus, ko tevs

Bij licis pataisīt tai nolūkā,

Lai nebūtu tos izšķirt iespējams.

ZALADINS

Kā? Gredzeni! — Tu jokojies ar mani?

Man šķiet, ka ticības, ko minēju,_
Var taču izšķirt. Pat jau apģērba,
Pat ēdienos un dzērienos!

NĀTANS

Jā gan,

Un tikai viņu pamatos vien ne.

Jo vai gan visas viņa nebalstās

Uz vēsturi? tā rakstos, kā ir stāstos?

Un vēsture ir taču jāpieņem
Tik vien uz ticību? Vai nava tā?

Un kuru ticamība liekas mums

Visdrošākā? Gan taču savējo?
Gan to, kā asins esam? kuri mūs

Ir mīlējuši no pat mazotnes?

Nekad mūs nevīluši, kā vien tad,
Kad mums bij derīgāk kļūt pieviltiem?

Kā man būs mazāk ticēt saviem tēviem,
Ne tevim tavējiem? Vai otrādi:

Kā varu prasīt, lai tu savus senčus
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Par meļiem sauc, lai tikai manējiem
Nav pretī jārunā? Vai otrādi.

Tāpat ar kristītiem. — Vai nava tā?

ZALADINS

(Zem sevis.)

Pie dzīvā Dieva! Viņam taisnība.

Man vajga apklust.

NĀTANS

Bet nu atpakaļ
Pie mūsu gredzeniem! Kā sacīts, dēli

Sāk sūdzēties; ikkurš zvēr tiesnesim,

Ka gredzenu viņš taisni saņēmis
Iz tēva rokas, kā patiesi bija!
Un viņam sen jau bijis apsolīts,
Ka viņš šo priekšrocību baudīšot.

Kas arī tā patiesi bija! Tēvs,
Kā katris teic, pret viņu nevarot

Būt bijis viltīgs; pirms viņš aizdomas

Pret tēvu turot, tādu mīļu tēvu:

Viņš esot piespiests apsūdzību celt

Pret saviem brāļiem, kaut viņš citādi

Vislabāko par viņiem domājot;
Un viņš jau nodevējus pratīšot
Gan izdabūt; gan atriebties pie tiem.

ZALADINS

Un nu, ko tiesnesis? Man gribas dzirdēt

Ko tiesnesim tu liksi sacīt. Teic!

NĀTANS

Tas sacīja: ja jūs man drīzumā

Surp tēvu nevedāt, es raidu jūs
No tiesas galda nost. Vai domājat,
Man mīklas jāmin? Jeb vai gaidāt gan,
Līdz īstais gredzens muti atdarīs?
Bet pag! Es dzirdu, īstais gredzens ir

Ar brīnumspēju darīt patīkamu
Pie Dieva un pie cilvēkiem. Tam būs
Se izšķirt! To jau taču nevarēs



544

Te neīstie! Nu, kuru brāli divi

No jums mīl vairāk? Sakāt! Apklusāt?
Vai gredzeniem ir spēks uz pašiem vien?

Uz āru ne? Ikkatris sevi pats
Visvairāk mīl? — Ā, tad jūs visi trīs

Tik krāpti krāpnieki! Sie gredzeni
Ir visi neīsti. Un īstais gredzens
Būs laikam pazudis. Lai saukumu

Nu segtu, līdzinātu, lika tēvs

Trīs viena vietā kalt.

ZALADINS

Ā, brangi! brangi!

NATANS

Un tā, teic tiesnesis, ja negribat,
Ka dodu padomu, ne spriedumu,
Tad cita! Bet mans padoms ir šāds:

Jūs ņemat lietu tā, kā viņa ir.

Ja katram viņa gredzens ir no tēva,
Lai katris droši tic, ka viņa gredzens
Ir īstais. Tēvs varbūt nav gribējis
Vairs ilgāk ciest no viena gredzena
So varmācību dzimtā! Un patiesi
Viņš visus trīs jūs mīlējis un vienlīdz

Jūs mīlējis, par labu vienam dēlam

Nav divus apspiest gribējis. Tad nu!

Lai katris cīstās savā nepērkamā,
No aizspriedumiem brīvā mīlestībā!

Lai visi, viens par otru, sacenšas,
Ka savā gredzenā var parādīt,
Kāds akmens spēks! lai pabalstašo spēku
Ar lēnību, ar mīļu saticību,

Ar labiem darbiem, padevību Dievam!

Un, ja tad vēlāk spēks šais akmeņos
Pie jūsu bērnu bērniem parādās,
Tad es par tūkstots tūkstots gadiem jūs

No jauna tiesā aicināšu. Tad

Sai krēslā vīrs — par manigudrāks —

sēdēs

Un tiesās. Ejat nu! — Tā sacīja
Tas pazemīgais tiesnesis.
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ZALADINS

Dievs!

NĀTANS

Sultān,

Ja jūties esam tu šis gudrākais
Un apsolītais virs . . .

ZALADINS

(Steidzas viņam klāt un satver viņa roku, kuru viņš līdz skata beigām
neizlaiž iz savas rokas.)

Es pīslis! Nieks!

Ak Dievs!

NĀTANS

Kas ir tev, sultān?

ZALADINS

Nātan, mījais Nātan!

Tie tūkstots tūkstots gadi nav vēl klāt,
Kā teica tiesnesis. Tā tiesas krēslis

Nav manējais. — Ej! Esi tik mans draugs.

NĀTANS

Un vairāk Zaladinam nebūtu

Ko manim teikt?

ZALADINS

Nē.

NĀTANS

Nē?

ZALADINS

Nekā.
— Par ko?

NĀTANS

Es labprāt vēlētos vēl gadījumu,
Ko lūgt no tevis.
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ZALADINS

Vai priekš lūguma
Ir vajdzīgs gadījums? — Tik runā vien!

NĀTANS

Es pārnāku no tāļa ceļojuma,
Kur biju piedzīt parādus. Gandrīz

Man skaidras naudas pārāk. Laiki sāk

Kļūt atkal šaubāmi; es nezinu,

Kur viņu īsti droši noglabāt.
Man prātā ienāca, vai tu varbūt,
Jo gaidāms karš jau prasa vienumēr

Daudz naudas, varētu to lietot.

ZALADINS

(Taisni Nātanam acīs lūkodamies.)

Nātan!

Man netīk jautāt, vai Al-Hafis jau
Pie tevis bijis; netīk izmeklēt,
Vai tevi piespiež citas aizdomas

Man brīvi solīt to
...

NĀTANS

Kā, aizdomas?

ZALADINS

Es pelnu viņas. — Piedod! — ko nu līdz?

Man tevim jāatzīstas, pašulaik
Es gribēju —

NĀTANS

Vai par to pašu lietu

Ar mani runāt?

ZALADINS

Jā.

NĀTANS

Nu tad jau mums

Ir abiem līdzēts! Bet, ka nevaru
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Tev visu savu skaidro naudu dot,
Tur vainīgs jaunais tempļa kungs. Tu viņu
Jau pazīsti. Man viņam jāmaksā
Vēl iepriekš liela summa.

ZALADINS

Tempļa kungs?
Vai ļaunākos no maniem ienaidniekiem

Ar savu naudu gribi pabalstīt?

NĀTANS

Es runāju par vienu vien, kam tu

Pats pataupīji dzīvību
...

ZALADINS

Ā! Ko
Tu atgādini man! So jaunekli
Es biju aizmirsis! Kur viņš? Vai tu

To pazīsti?

NĀTANS

Kā? Vai nezini,
Cik manim plūdis tavas žēlastības

Priekš viņa? Netaupīdams dzīvību,
Viņš izglāba iz uguns manu meitu.

ZALADINS

Viņš? Izglāba? — Ha! tāds viņš izlikās.

Tāpat gan būtu darījis mans brālis,
Kam viņš tik līdzīgs! Vai viņš ir vēl še?

lad atved viņu šurp! Es savai masai
No šī tās brāļa, ko tā nepazina,
Tik daudz jau stāstīju, ka manim nu

Tā līdznieks arī viņai jārāda!
Ej atvest! — Kā iz viena laba darba,
Kaut tas ir cēlies tik iz kaislības,
Tik daudzi citi labi darbi dzimst!
Ej atved!
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NATANS

(Palaiž va|ā Zaladina roku.)

Tūdaļ! Un ar pārējo,
Kā runājām, tā paliek?

(Aiziet.)

ZALADINS

A! Kam māsai

Es neļāvu še klausīties! Pie viņas!
Kā lai nu visu viņai atstāstu?

(Aiziet pa otru pusi.)

Astotais skats

Skatuve izrāda eju zem palmām klostra tuvumā, kur Tempļa
kungs gaida uz Nātanu.

TEMPĻA KUNGS

(Staigā šurpu turpu, pats ar sevi cīnīdamies, beigās nespēdams
savaldīties.)

Se stāv nu nogurumā upuris.
Nu labi! Netīk man to tuvāk pazīt,
Kas manī notiek; netīk iepriekš jaust,
Kas notiks. Diezgan, ka es velti bēdzis,

Tik velti! Un es tomēr nespēju
Ko citu, kā vien bēgt! — Lai nāk, kam jānāk!
Pārātris sitiens bij, lai vairītos

No viņa spēka; kuram ceļā nākt

Tik daudz, tik ilgi liedzos. — Viņu redzēt,

Ko redzēt pārāk maz es kāroju,
To redzēt, un šis apņēmums to vairs

Nekad iz acīm neizlaist. — Apņēmums?
Kā? Apņēmums ir nodoms, darbs; un es,

Es cietu vien. — To redzēt, un šīs jūtas:
Pie tās kā siets, ar to kā saausts būt —

Bij viens. Un paliek viens. No viņas šķirts,
Es dzīvot nespēju; tas būtu man

Kā nāve, — un kur vien pēc nāves mēs

Vēl esam, nāve man. — Vai tā ir mīla:
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Tad — templietis gan mīl — tad kristīgais

Gan žīda bērnu mīl. — Hm! — Kas par to? —

Es esmu šinī izredzētā zeme,

Ir manim tā uz mūžiem izredzēta!

Jau vairāk aizspriedumu atmetis.

Ko gan mans ordens grib? Kā tempļa kungs

Es miris; no tā brīža viņam miris,

Kad kļuvu Zaladina gūstītais.
Tā galva, ko man sultāns dāvāja,
Vai tā ir vecā? — Nē, tā jauna ir;

Tā nezina, kas vecai iestāstīts,

Kas veco saistīja; ir — labāka;
Tā vairāk noder tēva debesīm.

Es manu to. Ar šo tik iesāku

Tā domāt, kā būs laikam domājis
Mans tēvs; ja manim tikai pasakas
Par viņu nemelsa. — Kā? Pasakas? —

Bet gluži ticamas; kas ticamākas

Nekad man nešķita, kā nu, kad es

Tik paklupt baidos, kur viņš krita. — Krita?

Es labāk līdz ar vīriem gribu krist,
Ne līdz ar bērniem stāvēt. Viņa piemērs
Man atzinība. Un kā atzinība

Man vēl gan rūp? Vai Nātana? No tā

Pat mudinājums, ne vien atzinība

Man nevar trūkt ne tik. — Ā, kāds tas žīds!
Un kurš par žīdu vien grib izrādīties!
Tur nāk viņš; nāk ar skubu; priekā kaist.
Kurš citādi no Zaladina nācis?

E, Nātan!

Devītais skats

Nātans un Tempļa kungs.

NĀTANS

Kā? Vai jūs tas?

TEMPĻA KUNGS

Ļoti ilgi
Jūs uzkavējāties pie sultāna.
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NĀTANS

Tik ilgi nu gan ne. Es tiku kavēts,

Turp ejot. — Tiešām, Kurd; tas vīrs ir vērts

Tās lielās slavas. Slava tik tā ēna. —

Bet Jaujat visupirms jums ātrumā

Tik teikt ...

TEMPĻA KUNGS

Ko?

NĀTANS

Viņš grib runāt jūs; viņš grib,
Ka tūdaļ jūs pie viņa nonāktu,
Tik mani mājās pavadāt, kur man

Priekš viņa vēl kas cits ir jārīko,
Un tad mēs iesim.

TEMPĻA KUNGS

Nātan, jūsu namā

Es agrāk atkal neiešu ...

NĀTANS

Tad jūs
Tur taču bijāt jau? tad taču jau
Jūs viņu runājāt? — Nu? — Sakāt, kā

Jums Reha tīk?

TEMPĻA KUNGS

Nav vārdos izsakāms!

Bet — viņu atkalredzēt — nē, nekad!

Nekad! — Jeb jūs uz vietas solāties,

Ka to uz mūžiem redzēt varēšu,

Uz mūžiem.

NĀTANS

Kā jūs gribat, lai man būs

To saprast?



551

TEMPĻA KUNGS

(Pēc īsa starpbrīža krīt piepeši viņam ap kaklu.)

Tēvs!

NĀTANS

Ak, jaunekli!

TEMPĻA KUNGS

(Tikpat piepeši kā augšā viņu atkal palaizdams vaļā.)

Ne dēls?

Es lūdzu, Nātan!

NĀTANS

Mīļo jaunekli!

TEMPĻA KUNGS

Ne dēls? — Es lūdzu, Nātan! Lūgtin lūdzu,
Pie dabas pirmām saitēm lūdzu jūs!
Kam citām saitēm dodat priekšroku?!
Ak, esat tikai cilvēks! Nestumjat
Tā mani nost!

NĀTANS

Mans mīļais draugs! ...

TEMPĻA KUNGS

Un dēls?

Dēls ne? Ir tad pat ne, kad pateicība
Uz jūsu meitas sirdi būtu jau
Priekš mīlestības ceļu lauzusi?
Ir tad pat ne, kad abi kopā kust
Uz jusu mājienu tik gaidītu?
Jūs klusat vēl?

nātans

Jūs mani pārsteidzat.
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TEMPĻA KUNGS

Es pārsteidzu jūs? Nātan, pārsteidzu
Ar jūsu pašu domām? Vai jūs gan

Tās manā mutē nepazīstat vairs?

Jūs pārsteidzu?

NĀTANS

Es pat vēl nezinu,

Kāds Staufens tad gan īsti jūsu tēvs

Ir bijis?

TEMPĻA KUNGS

Ko jūs sakāt, Nātan? Ko?
Vai jūs šai brīdī cita nejūtat
Kā ziņkārību?

NĀTANS

Lūk! Es arī pats
Reiz pazinu gan kādu Staufenu,
Kurš saucās Konrāds.

TEMPĻA KUNGS

Nu — ja nu mans tēvs

Tāpat ir saucies?

NĀTANS

Tiešām?

TEMPĻA KUNGS

Es jau pats
Pēc sava tēva saucos Kurds, jo Kurds
Ir Konrāds.

NĀTANS

Nu — mans Konrāds tad jau gan
Nav bijis jūsu tēvs. Mans Konrāds bija,
Kas jūs; bij tempļa kungs; bij neprecēts.
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TEMPĻA KUNGS

Ā, tādēļ!

NĀTANS

Kā?

TEMPĻA KUNGS

Ā, tādēļ viņš mans tēvs

Vēl var būt bijis!

NĀTANS

Kā? Jūs jokojat!

TEMPĻA KUNGS

Un jūs to tiešām pārāk stingri ņemat!
Nu kas tad būtu? Tā, kāds bandu bērns!

Tā suga ari nicināma nav,
Bet atlaižat man manus radu rakstus.

Es atkal atlaidīšu jūsējos.
Kaut arī man ne mazums šaubu nav

Par jūsu ģintu rindu. Aizšķir Dievs!

Jūs spējat locekli pa loceklim

Līdz Ābramam to aizvest. Un tad tāļāk
Es pats to zinu, varu apzvērēt.

NĀTANS

Jūs zobojat. Vai pelnu to? Vai es

Jums jau ko liedzu? Es tik negribu
Tā acumirklī jūs pie vārda turēt.

Un tas ir viss.

TEMPĻA KUNGS

Patiesi? Tas ir viss?
Tad piedodat!

...

NATANS

Nu nākat, nākat!
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TEMPĻA KUNGS

Kurp?
Nē! — Līdzi jusu namā? — Nē! To ne!

Tur deg! — Es še jūs gaidīšu. Tik ejat!
Ja man to atkalredzēt, tad es vēl

To diezgan redzēšu. Ja ne, tad jau
Par daudz to redzēju ...

NĀTANS

Es steigtin steigšos.

(Aiziet.)

Desmitais skats

Temp | a kungs un drīz pēc tam Daja.

TEMPĻA KUNGS

Jau vairāk nekā diezgan! Smadzenes

Tik daudz spēj aptvert; un ir tomēr reizēm

Tik pēkšņi pilnas! ir no sīkuma

Tik pēkšņi pilnas! — Neder, neder, nē;

Lai pilnas, ar ko grib. Bet paciesties!
Gan uztūkušo vielu dvēsele

Drīz savaldīs, sev telpu gādās; gaisma
Un kārtība nāks atkal. Vai jūtu es

Gan mīlu pirmo reizi? Jeb vai tas, ko es

Kā mīlu pazīstu, nav mīla? Mīla

Tik tā, ko tagad jūtu? ...

DAJA

(No sāniem slapstīdamās pienākusi klāt.)

Bruņeniek!

TEMPĻA KUNGS

Kas sauc? — Ā, Daja, jūs?

DAJA

Es aizmanījos
Gar viņu garām. Bet viņš varētu

Vēl redzēt mūs, kā jūs tur stāvat. Nākat

Pie manis tuvāk, aiz tā koka, šurp.
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TEMPĻA KUNGS

Kas ir? — Kāds noslēpums? — Kas tāds?

DAJA

Jā, jā,
Tas gan ir noslēpums, kas mani ved

Pie jums, un divkārts viņš vēl ir turklāt.

To vienu zinu tikai es, to otru

Tik jūs. Kā būtu, ja mēs mainītos?

Jūs uzticat man savējo, tad teikšu

Jums manu.

TEMPĻA KUNGS

Ā, ar prieku. Ja tik vien

Pirms zinu, ko par manu ieskatāt.

Bet tas iz jūsējā gan rādīsies.

Tik iesākat.

DAJA

Vai re! — Nē, bruņeniek!
Pirms jūs, es sekoju. To ticat man,

Mans noslēpums nekā jums nederēs,
Ja pirms man nava jūsējā. — Nu drīz!

Jo kad es noprasu, tad jūs nekā

Man neuzticējāt. Mans noslēpums tad paliek noslēpums;
un jūsējais

Ir beigts. — Jūs nabags! — Kā jūs, vīrieši,
Ir domāt varat, ka tāds noslēpums
Jums paliks mūsu, sievu, priekšā!

TEMPĻA KUNGS

Mēs

To bieži paši nezinām.

DAJA

Varbūt.
Man tādēj vajga būt tik laipnai jūs
Ar to pirms iepazīstināt. — Nu sakāt:

Ko apzīmē gan, ka tik piepeši
«Jūs lapās laidāties? ka atstājāt
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Mūs vienas? ka nu līdzi Nātanam

Vairs nenākat? Vai Rehas iespaids bija
Uz jums tik mazs? vai jā? jeb vai tik liels?

Tik liels! Tik liels! Vai jūs gan mācīsat

Man pazīt to, ka nabags putniņš sitās,

Kad tīklos satinies! Nu, atzīstat

Tūlīt, ka mīlat to līdz neprātam;
Un es jums teikšu

...

TEMPĻA KUNGS

Neprāts? Tiešām; jūs
To brangi protat.

DAJA

Neliedzat nu vien

Tik mīlestību; es jums neprātu
Tad atlaižu.

TEMPĻA KUNGS

Viņš saprotams par sevi?

Kā tempļa kungs var mīlēt žīdieti!

DAJA

Tur, tiešām liekas, prāta nav vis daudz.

Bet reizēm arī kādā lietā prāta
Ir vairāk, nekā domājam; un vai

Tik nedzirdēti gan, ka Pestītājs
Mūs tādā ceļā pievilktu, pa kādu

Gan gudrais neies pats tik lēti.

TEMPĻA KUNGS

Tas

Tik svinīgi! — (Zem sevis.) Ja Pestītāja vietā

Es lieku likteni, tai taisnība!

Es tieku ziņkārīgāks, nekā citkārt

Gan mēdzu būt.

DAJA

A! še jau īstā zeme

Priekš brīnumiem!
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TEMPĻA KUNGS

(Zem sevis.)

Nu! — gan priekš brīnišķā.
Vai citādi var būt? Se drūzmējas
Jau visa pasaule. — Jā, mijā Daja,
Lai tas ir atzīts, ko jūs prasījāt,
Ka es to mīlu, ka es nesaprotu,
Kā dzīvošu bez viņas; ka ...

DAJA

Vai jā?
Vai jā? Tad zvērat manim, bruņeniek,
Ka viņu apņemsat, ka glābsat viņu —

Se glābsat laicīgi, tur mūžīgi.

TEMPĻA KUNGS

Kā? Kā to spēju? Kā lai apzvēru,
Kas nestāv manā varā?

DAJA

Jūsu varā

Tas stāv. Caur vienu vārdu nododu

To jūsu varā.

TEMPĻA KUNGS

Kā pat tēvam vairs

Nekas nav pretim?

DAJA

Tēvs! ak, ko nu tēvs?!

Tēvs gan jau piespiests būs.

TEMPĻA KUNGS

Kā piespiests, Daja?
Vel viņš nav kritis laupītāju rokās.

Nav spiests būt spiests.

DAJA

Nu, tad būs gribēt spiests;
Vēl labprāt gribēt — spiests.
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TEMPĻA KUNGS

Kā — spiests? un labprāt!

Bet, Daja, ja es jums nu pasaku,
Ka pats šo stīgu viņā iekustināt

Jau raudzīju!

DAJA

Kā? vai viņš neatsaucās?

TEMPĻA KUNGS

Viņš atsaucās ar neskaņu, kas mani

Tikai aizskāra.

DAJA

Ko sakāt? Kā? Jūs būtu

Pēc Rehas tikai vēlējuma ēnu

Tam rādījuši, un viņš nebūtu

Aiz prieka uzlēcis? viņš būtu auksti

Vēl vairījies? viņš būtu grūtības
Vēl cēlis?

TEMPĻA KUNGS

Liekas gan.

DAJA

Tad negribu
Ne acumirkli ilgāk apdomāties.

(Starpbrīdis.)

TEMPĻA KUNGS

Jūs tomēr šaubāties?

DAJA

Tas vīrs ir citkārt

Tik labs! Es pate tam daudz parādā!
Ka viņš tik neklausās nemaz! Dievs zin,

Sirds manim asiņo, tā viņu spiest.
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TEMPĻA KUNGS

Es lūdzu izklīdināt aši man

Šo neziņu. Bet, ja jūs pate esat

Vēl neziņā: vai tas, ko domājat,
Ir labs vai ļauns, ir neģēlīgs vai teicams, —

Tad klusat vien! Es gribu aizmirst to,
Ka jums kas slēpjams ir.

DAJA

Tas mudina,
Ne attura. Nu, zināt tad, ka Reha

Nav žīdiete, bet ir — ir kristīga.

TEMPĻA KUNGS

(Auksti.)

Tā? Vēlu laimes! Grūti nācās gan?
Bet lai jūs mātes sāpes nebaida!

Ar skubu pildāt tikai debesis,
Kad zemi nespējat!

DAJA

Kā, bruņeniek?
Vai pelna mana vēsts šo apsmieklu?
Ka Reha kristīga: vai jūsu prieks
Par to kā kristīgam, kā tempļa kungam,
Kas viņu mīl, nav lielāks?

TEMPĻA KUNGS

Sevišķi,
Ka viņa kristīga caur jūsu pūlēm.

DAJA

Ā! Tā jūs saprotat? Nu, labi! — Nē!
To gribu redzēt, kurš to piegriezis?
Tās laime — būt sen tā, par kādu kļūt
Tā samaitāta.

TEMPĻA KUNGS

Sakāt skaidrāki
yai — ejat!
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DAJA

Tā ir kristīts bērns; tā dzima

No kristīgiem; ir kristīta ...

TEMPĻA KUNGS

(Ātrā uztraukumā runādams.)

Un Nātans?

DAJA

Nav viņas tēvs!

TEMPĻA KUNGS

Nav viņas tēvs? — Vai jūs
Gan zināt, ko jūs sakāt?

DAJA

Taisnību,

Kas bieži asiņainas asaras

Man lika raudāt. — Tēvs nav viņš ...

TEMPĻA KUNGS

Viņš to

Tik būtu turējis kā meitu? Būtu

Par žīdieti sev izaudzējis bērnu,
Kurš kristīts?

DAJA

Tiešām tā!

TEMPĻA KUNGS

Tā nezinātu,

Kas viņa dzimuse? — Tā nebūtu

Vēl dzirdējusi, ka ir kristīta,
Ne žīdiete?

DAJA

Nekad!
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Sai maldū viņš
Ne vien kā bērnu audzējis? viņš tanī

Vēl meitu atstājis?

DAJA

Diemžēl!

TEMPĻA KUNGS

Kā? — Viņš,
Šis gudrais, labais Natans, varējis
Tā dabas balsi viltot? — novirzīt

Sirds plūsmu, kura, brīvā atstāta,
Pa citiem ceļiem ritētu? — Ā, Daja,
Jūs tiešām uzticējāt man kaut ko,
Kas svarīgs, kam var sekas būt, —

Tas mani pārsteidz, tūdaļ nezinu,

Kas man ir darāms. Dodat laiku. Ejat!
Viņš atkal atnāks šurp. Viņš varētu

Mūs pārsteigt. Ejat!

DAJA

Ak, es nāves bailēs!

TEMPĻA KUNGS

Es tagad esmu gluži nespējīgs
Ar viņu runāt. Ja to satiekat,

Tad sakāt, ka mēs redzēsimies gan
Pie sultāna.

DAJA

Bet tā ka neliekat
Nekā tam manīt! Tas tik lietai dos

Vel lieku uzsvaru; tas Rehas dēļ
Jums visas šaubas varēs izkliedēt!
Bet, ja tad jūs to projām vedīsat
Uz Eiropu, tad taču mani šeit

Jūs neatstāsat?

TEMPĻA KUNGS

Redzēsim. Tik ejat!





CETURTAIS CĒLIENS
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Pirmais skats

Skatuve izrāda klostra gaņģus.

Klostra brālis un drīz pēc tam Tempļa kungs.

KLOSTRA BRĀLIS

Jā, jā! — tā ir, kā saka patriarks!
Man, tiešām gan, nav daudz vēl palobies
No visa tā, ko viņš man uzdevis.

Bet kādēļ tad viņš arī uzdod man

Tik tādus darbus vien? Man netīkas

Būt veiklam, pārrunāt; man netīkas

Bāzt katrā lietā savu degunu,
Jaukt katrā savu roku. Vai tad es

No pasaules gan tādēļ šķīros, es

Priekš sevis, lai priekš citiem saistītos

Ar pasauli vēl vairāk?

TEMPĻA KUNGS

(Skubigi piesteidzas viņam klāt.)

Labo brāli!

Nu te jūs esat. Es jūs meklēju
Jau

sen.

KLOSTRA BRĀLIS

Vai mani?

TEMPĻA KUNGS

Nepazīstat vairs?
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KLOSTRA BRĀLIS

To gan! Es tikai domāju, ka kungu
Man savā mūžā nenāksies nekad

Vairs redzēt. Es to cerēt cerēju
No mīļā Dieviņa. Jo Dievs, tas zin,
Cik sūri manim nācās priekšlikums,
Kurš man bij kungam jāvēsta. Viņš zin,
Vai vēlējos, lai jūs man klausītu;

Viņš zin, cik ļoti esmu priecājies,
No visas sirds, ka jūs tik apaļi,
Bez apdomās to visu atraidījāt,
Kas īstam bruņeniekam neklājas, —

Nu taču nākat! iespaids palicis!

TEMPĻA KUNGS

Jūs zināt, ko es nāku? Un es pats
Tikko to zinu.

KLOSTRA BRĀLIS

Jūs nu pārdomājāt;
Nu atradāt, ka patriarkam gan

Būs tomēr taisnība; ka nauda, gods
Caur viņa priekšlikumu iegūstams;
Ka naidnieks paliek naidnieks, lai viņš mums

Vai septiņkārt ir eņģels bijis. To,
To jūs savā sirdī apsvērāt
Un nākat atkal piedāvāties. Dievs!

TEMPĻA KUNGS

Mans lāga vīrs! Jūs varat mierīgs būt.

Es tādēļ nenāku; es negribu
Vis tādēļ patriarku runāt. Vēl

Es šinī lietā domāju tāpat,
Un manim negribētos ne par ko

Tās labās domas zaudēt, kuras jūs,
Tāds taisnis, dievabijīgs, lāga vīrs,

Par mani turējāt. Es nāku tik

Pie patriarka prasīt padoma par kādu lietu
..
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KLOSTRA BRĀLIS

Jūs pie patriarka?
Kā? bruņenieks pie baznīcnieka?

(Viņš bailīgiem skatiem lūkojas visapkārt.)

TEMPĻA KUNGS

Jā,
Tā lieta baznlciska.

KLOSTRA BRĀLIS

Bet vai kad

Gan baznicnieks pie bruņenieka iet,

Kaut lieta bruņnieciska?

TEMPĻA KUNGS

Viņam ir

Tā priekšrocība noziegties, ko mēs

Tam neskaužam nemaz. Ja būtu man

Priekš sevis jādara, ja atbildēt

Man nāktos tikai sevis priekšā vien, —

Ko vajdzētu man jūsu patriarka?
Bet dažas lietas labāk izdaru —

Pēc citu gribas — ļauni, nekā viens,
Pēc savas, labi. Tad, es redzu gan,
Bet ticība ir partija; un kurš

Pats sevim nez cik bezpartejīgs šķiet,
Tas tomēr pabalsta, kaut nezinot,
Tik savējo. Kad tā tas reizi ir,
Tad tā gan labi.

KLOSTRA BRĀLIS

Labāk ciešu klusu.

Es lāga nesaprotu.

TEMPĻA KUNGS

Tomēr gan! —

(Zem sevis.)

Nu palūkosim, kas man īsti rūp!
Vai pavēle vai padoms? Vientiešs padoms
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Vai mācīts? — Brāli, es jums pateicos
Par labo mājienu. — Ko patriarks?
Jūs pats mans patriarks! Jo patriarka
Es vairāk gribu jautāt kristīgo,
Ne kristīgajā patriarku. — Lūk,
Tā lieta šāda

...

KLOSTRA BRĀLIS

Nē, ne tāļāk, kungs!
Kamdēļ? — Ne es tas vīrs. — Kas daudz ko zin,

Tam daudz ir rūpju; un es nodevies

Tik vienām rūpēm. — Ā, cik laimīgi!
Klau! lūk! Tur nāk, par laimi man, viņš pats.
Tik stāvat še. Viņš jūs jau redzējis.

Otrais skats

Patriarks ar lielisku garīgu greznību un svinību atnāk pa vienu

no klostera gaņģiem, un [i c] priekš ē j i c.

TEMPĻA KUNGS

Es labāk aizietu. Viņš netīk man!

Tāds resnis, sarkans, laipnis baznīckungs!
Un kāda greznība!

KLOSTRA BRĀLIS

Kad jūs tik vēl

To redzētu, uz galmu dodamies.

Viņš nu nāk tik no slimnieka.

TEMPĻA KUNGS

Kā gan
Lai Zaladins tur nekaunas!

PATRIARKS

(Tuvāk pienākdams, māj klostra brālim.)

Nāc šurp.
Tas taču laikam tempļa kungs. Ko viņš
Gan grib?
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KLOSTRA BRĀLIS

Es nezinu.

PATRIARKS

(Pienāk klāt temp|a kungam, kamēr klostra brālis un patriarka pava
doniba paliek iepakaļis.)

Nu, bruņeniek!
Man prieks, ka redzu krietno jaunekli!
Kāds jauniņš vēl! Ar Dieva palīgu
Tur var kas iznākt.

TEMPĻA KUNGS

Vairāk, cienīts kungs,
Gan nekļūs, nekā ir, un drīzāk jau
Vēl mazāk.

PATRIARKS

Nu, es vēlos mazākais,
Lai ilgi vēl tāds goda bruņenieks
Mums, visiem kristītiem, un Dieva lietai

Par slavu un par labu zied un zeļ!
Tas pašķirsies jau arī, ja tik vien

Grib jaunā drošsirdība klausīties

Uz veca vīra gudru padomu! —

Ar ko var citkārt pakalpot?

TEMPĻA KUNGS

Ar to,
Kas jauniem gadiem trūkst, — ar padomu.

PATRIARKS

Labprāt! Tik padoms arī jāklausa.

TEMPĻA KUNGS

Bet akli ne?

PATRIARKS

Kas saka to? Jā gan,
Nevienam prāts, ko viņam devis Dievs,
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Nav jāliek novārtā, ja vien tik prāts
Tur piederas. Bet vai viņš piederas
Gan visur? — Nē! Par piemēru: ja Dievs

Caur kādu eņģeli, tas nozīmē,

Caur sava vārda kalpu — tura mūs

Par cienīgiem mums jundīt līdzekli

Kā Kristus draudzi, svētu baznīcu

It īpatnējā kārtā pabalstīt
Vai nostiprināt, kas tad varēs vēl

Gan iedrīstēties. Viņa savvaļu,

Kurš pats ir prātu radījis, pēc prāta
Vēl izmeklēt? — un debess greznības
No mūžiem liktos likumus vēl pētīt
Pēc lieka goda sīkiem priekšrakstiem? —

Bet diezgan par šo lietu. Kas tas ir,
Par ko kungs prasa mūsu padomu
Sai reizē?

TEMPĻA KUNGS

Cienīts tēvs, mēs pieņemsim,
Ka žīdam vienīgs bērns, — un teiksim: tā

Ir meitene, — ko viņš ar rūpību
Uz visu labu uzaudzējis, ko

Viņš vairāk mīl, ne savu dvēseli,

Kas viņu atkal mīl no visas sirds. —

Un nu tiek ziņots kādam kristīgam:
Sī meita neesot tā žīda bērns;

Viņš bērnībā to esot atradis

Vai pircis, zadzis — kā jūs gribat; bērns

— Tas zināms — piedzimis no kristīgiem
Un kristīts; žīds to tikai audzējis
Kā žīdieti; kā žīdieti to vēl

Kā savu bērnu tura; — sakāt nu,

Jūs, cienīts tēvs, kas būtu iesākams

Sai lietā?

PATRIARKS

Briesmīgi! Bet visupirms
Lai kungs man pateic, vai šāds gadījums
Ir fakts jeb vai tik hipotēza vien.

Es gribu teikt: vai kungs to tikai tā
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Sev iztēlo, jeb vai tas noticis

Un pastāv turplikām*?

TEMPĻA KUNGS

Es domāju,
Ka tas viss viens, lai tikai dzirdētu,

Kā domā jūsu godība.

PATRIARKS

Viss viens!?

Lūk, kungs, kā lepnais cilvēciskais prāts
Var Dieva lietās maldīties! — Nē, nē!

Jo, kad šis priekšā celtais gadījums
Tik asprātības spēle, tad nav vērts

Par viņu nopietnībā pārdomāt.
Caur šo es kungam gribu aizrādīt

Uz teātri, kur tādas lietas pro

Et contra** var ar lielu piekrišanu
Tikt apstrādātas. Bet, ja mani kungs
Ar teatrāliem niekiem nejoko,
Ja gadījums ir fakts, ja viņš varbūt

Pat mūsu draudzē būtu noticis,
Sai musu mīļa Jeruzaleme, —

Ja — tad —

TEMPĻA KUNGS

Un kas tad?

PATRIARKS

Nu tad steidzīgi
Pie žīda būtu jāizpilda sods,
Ko pāvests un ko ķeizars likumos

Par tādu grēka darbu noteic.

TEMPĻA KUNGS

Tā?

Turpmāk; joprojām.
Par un pret. (Lat. vai.)
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PATRIARKS

Un, proti, noteikts viņos likumos

Par žīdu, ja tas paved kristīgu
Uz apostāsiju,* kļūt dedzinātam

Uz uguns — sārtā —

TEMPĻA KUNGS

Tā?

PATRIARKS

Jo vairāk vēl,

Ja žīds ar varu Kristus bērniņu
Iz kristīšanas saitēm izrāvis!

Jo vai nav viss, ko bērnam dara, — vara?

Es saku: izņemot, ko baznīca

Pie bērniem dara.

TEMPĻA KUNGS

Bet, ja nu šis bērns,
Ja žīds tā iežēlojies nebūtu,

Varbūt, ka postā būtu aizgājis?

PATRIARKS

Nekas! Zīds sadedzināts top. Jo labāk,
Ka bērns šeit postā būtu aizgājis,
Ne sev par kaiti visā mūžībā
Tā kļuvis glābts. Bez tam, kas žīdam gan
Ir Dieva lietās jāmaisās? Jo Dievs

Spēj, kuru vēlas, ir bez viņa glābt.

TEMPĻA KUNGS

Pret viņu, šķiet, ir uzņemt debesīs.

PATRIARKS

Nekas! Zīds sadedzināts top.

* Atkrišanu, savu agrāko uzskatu vai pārliecības noliegšanu
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TEMPĻA KUNGS

Tas man

Ir žēl! Vēl sevišķi, jo teic, šis žīds

To meiteni ne savā ticībā,
Bet it nekādā esot audzējis,
Un tai par Dievu mācījis ne vairāk,
Ne mazāk, nekā prasa prāts.

PATRIARKS

Nekas!

Zīds sadedzināts top
...

Jā, tādēļ vien

Viņš pelnījis, ka taptu dedzināts,
Un trejkārt vēl! — Kā? Bērnu audzināt

Bez ticības? — Kā? Lielo pienākumu,
Ka jātic, bērnam nemācīt nemaz?

Tas ir par traku! Manim brīnums, kungs,
Jūs paši

...

TEMPĻA KUNGS

Cienīts kungs, par pārējo,
Ja Dieva griba, biktē.

(Taisās aiziet projām.)

PATRIARKS

Kā? Nu vēl

Pat neatbildēt man? To ļaundari,
To žīdu manim neteikt? — negādāt
Man šurp uz vietas? — Ā, man padoms ir:

Es eju steidzoši pie sultāna.

Viņš, ievērojot kapitulāciju,
Ko apzvērējis, spiests ir, spiests mūs sargāt!
It visās tiesībās un mācībās

Mūs sargāt, ko pie mūsu ticības,
Pie visusvētākās tik varam skaitīt!

Mums, paldies Dievam, rokās oriģināls.
Mums viņa rokraksts, viņa zieģels. Mēs! —

Nav arī grūti viņam paskaidrot,
Cik bīstami tas ir priekš pašas valsts,
Ka netic! Visas pilsoniskās saites
Ir pušu pārrautas, ja cilvēks vairs
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Ne niekam nedrīst ticēt. — Projām! Nost!

Ar šādu grēku! ...

TEMPĻA KUNGS

2ēl, ka nevaru

So brango sermonu* tā izbaudīt —

Pa brīvai vaļai! Jo es esmu saukts

Pie sultāna.

PATRIARKS

Jā? — Nu — nu tā — tad gan —

TEMPĻA KUNGS

Es gribu sagatavot sultānu,
Ja jūsu godībai tā patīkas.

PATRIARKS

Ā, ā! — Man teikts, kungs žēlastību radis

Pie sultāna! Es lūdzu mani gan
Pie viņa tikai labā pieminēt.
Tik cītīgums priekš Dieva mani dzen.

Ko daru pārāk, daru Viņam. To

Lai prātā apsver kungs! Un ko? vai ne,

Mans bruņeniek, tas agrāk minētais —

Par žīdu — bija tikai problēma?
Tā sacīt —

TEMPĻA KUNGS

Problēma.

(Aiziet.)

PATRIARKS

(Runādams zem sevis.)

Ko tomēr vēl

Man jārauga līdz galam izpētīt.
Te atkal būtu tā kāds uzdevums

Priekš brāļa Bonafida.

* Sprediķi.
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(Atkal dikti runādams.)

Šurp, mans dēls!

(Patriarks, projām aiziedams, runā ar klostra brāli.)

Trešais skats

Skatuve izrāda istabu Zaladina palātās. Istabā no vergiem tiek ienests

liels daudzums naudas maku, kuri tiek uz grīdas rindā viens pie
otra sakārtoti. Zaladins un drīz pēc tam Zita.

ZALADINS

(Pienāk klāt pie nesējiem — vergiem.)

Nu tiešām! vēl nav galā. — Daudz vēl ir

To daiktu pāri?

KĀDS VERGS

Gan vēl puse būs.

ZALADINS

Tad nesat Zitai pārējos. Un kur

Al-Hafis paliek? So lai tūdaļ ņem
Al-Hafis sev. Jeb vai es labāk to

Pie tēva sūtu? Še tas taču man

Caur pirkstiem izbirst vien. Gan tiešām kļūst
Uz beigām cietsirdīgs; un nu, ja nu

Būs vajdzīgs skolu* man ko izkaulēt.

Līdz visumazākais būs nauda klāt

Iz Ēģiptes, lai nabadzība zin,

Kā galā tiek! — Ja dāvanas pie kapa
Tik turpinās! Ja Kristus pilgrimi
Ar tukšām rokām tikai neaiziet!

Ja vien tik —

ZITA

Kas nu tas? Ko nozīmē
Šī nauda manim?

*

Lesingam: Ķunste — mākslu, māku. (Vācu vai.)
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ZALADINS

Ņem sev atmaksu!

Un pārējo liec aizgādā.

ZITA

Vai Nātans

Ar temp|a kungu vēl nav še?

ZALADINS

Viņš to

Visapkārt meklē.

ZITA

Palūk vien, ko es,

Pa vecām rotas lietām rakņājot,
Se atradu.

(Rāda kādu mazu ģīmetni.)

ZALADINS

Ā! tas mans brālis! A!

Tas ir viņš, ir viņš! Bija! bija reiz!

Ak, krietnais, mīļais zēns, kam zaudēju
Tik agri tevi! Ak, pie taviem sāniem

Cik daudz es vairāk būtu paspējis! —

Dod man šo ģīmetni. Es zinu: viņš
To deva vecākajai māsai, Lillai,
Kas kādu rītu kautrēt kautrējās
Iz rokām viņu laist. Viņš izjāja
To rītu pēd'jo reizi. Ā, ka es

Tam ļāvu jāt, un vienam! Lilla mira

Aiz žēlabām un nepiedeva man

Nekad, ka es tam ļāvu vienam jāt. —

Viņš nepārnāca!

ZITA

Nabags brālis!

ZALADINS

Ak,
Ak lai! Mes visi reizi neparnaksim!
Un tad, kas zina? Nav jau nāve vien,
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Kas aizvērs mērķi tādam jauneklim
Kā viņš. Tam vairāk ienaidnieku ir;
Un bieži stiprākais kā vājais klūp. —

Nu, lai sev ir kā būdams! — Ģīmetne
Man jāsalīdzina ar templieti;
Man jālūko, cik mana iedoma

Ir vīlusi.

ZITA

Es tādēj atnesu!

Bet dod tik manim! Es tev teikšu to;

To sieviete prot labāk redzēt.

ZALADINS

(Uz kādu durvju sargu, kurš ienāk iekšā.)

Kas

Tur ir? Vai tempļa kungs? Lai nak!

ZITA

Es jūs
Še netraucēšu, nelikšu tam samulst

Aiz manis —

(Viņa aiziet iesānis, apsēstas uz zofaja* un nolaiž plīvuru vaiga
priekšā.)

ZALADINS

Labi! jā! — (Zem sevis.) Un viņa balss!

Kā tā man skanēs! Balss no Asada
Kaut kur gan dus vēl manā dvēselē!

Ceturtais skats

Temp|a kungs un Zaladins.

TEMPĻA KUNGS

Es še, tavs gūstītais ...

*

Zofajs (no vācu vai. das Sofa) — sofa
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ZALADINS

Mans gūstītais?
Kam atdāvāju dzīvību, vai tam

Es nedošu ir brīvību?

TEMPĻA KUNGS

Kā klājas
Tev darīt, klājas man pirms uzklausīt,
Ne pašam pieņemt. Bet tev pateikties,
Tik visai pateikties par dzīvību,
Tas nesader ar manu stāvokli

Un raksturi. Tā katrā ziņā stāv

No jauna tavās rokās.

ZALADINS

Lieto to,

Tik ne pret mani! — Pāri roku gan

Es ienaidniekam vairāk novēlu.

Bet tādu sirdi viņam novēlēt

Man nākas grūti. — Krietno jaunekli,
Es tevī nevīlos! Tu dvēselē

Un miesās esi Asads. — Gribētos

Vai jautāt tevi: kur tu paslēpies
So laiku? Kādā alā dusēji?
Vai Ginistanā kāda laba dīva

So puķi visu laiku turējusi
Tik svaigu? Atgādināt gribētos
Tev darbus, ko mēs kopā darījām
Gan tur, gan tur. — Jā, bārties gribētos,
Ka tomēr vienu noslēpumu tu

No manis turēji! man neteici

Par vienu gādību. —Jā, gribētos,
Ja tevi vien, ne sevi redzētu.

Nu lai! No saldiem sapņiem tomēr vēl

Ir tikdaudz patiesa, ka Asads man

No jauna ziedēs manā rudenī. —

Tu, bruņeniek, tā mierā?

TEMPĻA KUNGS

Viss, kas nāk

No tevis, lai kas būdams, dusēja
Kā vēlējums man dvēslē.
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ZALADINS

Lūkosim

Tūlīt. — Vai tu pie manis paliktu?
Man klāt? — kā kristīgs vai kā muselmans,
Vai baltā mētelī, vai jamerlonkā*,
Vai turbānā, vai cepurē, kā vien

Pats gribēsi! Viss viens! — Es neprasu,
Lai visiem kokiem viena miza augtu.

TEMPĻA KUNGS

Tu citādi tas nebūtu, kas esi, —

Tas varonis, kurš labāk gribētu
Būt Dieva dārznieks.

ZALADINS

Nu, ja nedomā

Par mani ļaunāk, tad mēs kārtībā
Tā puslīdz?

TEMPĻA KUNGS

Pilnam!

ZALADINS

(Viņam savu roku sniegdams.)

Vārds un vīrs!

TEMPĻA KUNGS

(Savu roku pretim dodams.)

Jā, vārds
Un vīrs! Caur šo te vairāk iegūsti
par to, ko spēji atņemt. Pilnam tavējs!

ZALADINS

Par daudz šai vienā dienā gūts! par daudz!
viņš līdzi nenāca?

*
platā arābu virssvārkā, mēteli.
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TEMPĻA KUNGS

Kas?

ZALADINS

Nātans.

TEMPĻA KUNGS

(Vēsi.)

Nē.

Es nacu viens.

ZALADINS

Cik liels tavs darbs! Un laime

Cik gudra, ka tāds darbs ir pašķīries
Par labu tādam vīram!

TEMPĻA KUNGS

Jā!

ZALADINS

Par ko

Tik auksti? — Nē jel, jaunekli! ja Dievs

Caur mums ko labu dara, nevajga
Tik aukstam būt! — iz pazemības pat
Tik aukstam nelikties!

TEMPĻA KUNGS

Ka pasaulē
Ikkatrai lietai vairāk puses ir, —

Par kurām bieži nav ne izprotams,
Kā viņas kopā der!

ZALADINS

Tik turies vien

Aizvien pie labākās un slavē Dievu!

Tas zin, ka viņas kopā der! Bet, ja
Tu gribi būt tik stingris, jaunekli,
Tad arī manim gan vēl vajadzēs
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Ar tevi piesargāties? Diemžēl man

Tāpat ir vairāk puses, kuras šķiet
Nereti īsti kopā nederam.

TEMPĻA KUNGS

Tas sāpīgi! Jo citkārt aizdomas

Nav manā dabā —

ZALADINS

Nu, tad teic, uz ko

Tas zīmējas? — Kā šķiet, uz Nātanu?

Uz to tev aizdomas? Kā? Runā! teic!

Nāc, rādi nu, kā manim uzticies.

TEMPĻA KUNGS

Man nav nekas pret Nātanu.

Es dusmoju tik sev.

ZALADINS

Par ko?

TEMPĻA KUNGS

Ka sapņoju,
Zīds spētu arī aizmirst būt par žīdu;
Ka varēja man uznākt nomoda

Tāds sapnis.

ZALADINS

Teic, kāds sapnis nomodā!

TEMPĻA KUNGS

Tu dzirdēji par viņa meitu. Ko
Priekš tās es darīju, es darīju
Par to, ka darīju. Par lepnu gūt
Tur pateicību, kur to nesēju, —

Es liedzos vēlreiz redzēt meiteni.

Tēvs tālumā; viņš nāk; viņš dzird; viņš meklē
Pēc manis; pateicas man; vēlas, lai

Man meita patīk; triec par cerībām,
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Par jautru nākotni. Es pieļaujos;
Es nāku, redzu, tiešām atrodu

Tur meiteni ... Man, sultān, jākaunas!

ZALADINS

Tev jākaunas? — Ka žīdu meitenei

Uz tevi iespaids bijis, to gan ne?

TEMPĻA KUNGS

Ka, klausot tēva saldai valodai,
Man ātru liesmu sirds šim iespaidam
Tik maz ir iespējusi pretoties!
Nelga! lēcu liesmās otru reiz.

Jo es nu lūdzu, c s nu apsmādēts.

ZALADINS

Kā apsmādēts?

TEMPĻA KUNGS

Nu jā, gan gudrais tēvs

Vēl taisni neatteic. Bet gudrais tēvs

Pirms taču grib vēl lietu pārdomāt,
Grib apjautāties. Jā! Vai arī es

Tā nedarīju? Apjautājos vēl,
Vēl pārdomāju, kad tā liesmās kliedza? —

Nudien! patiesi! Brīnum jauki gan
Tik gudram, apdomīgam būt!

ZALADINS

Nu, nu!

Pret veci jel tik stingris neesi!

Cik ilgi tomēr viņa liegšanās
Var ilgt? Vai viņš no tevis pieprasīs,
Lai pirms par žīdu tieci?

TEMPĻA KUNGS

Kas to zin?

ZALADINS

Kas zin? —
kas labāk pazīst Nātanu.
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TEMPĻA KUNGS

Tā māņticība, kurā uzaugām,
Kad mēs to atzīstam, vēl nezaudē

Pār mums jau varu. Jo ne visi tie,

Kas smejas savu važu, ir jau brīvi.

ZALADINS

Tas gudri teikts! Bet Nātans, tiešām Nātans ...

TEMPĻA KUNGS

Visjaunākā no māņticībām — savu

Par vairāk panesamu skaitīt
...

ZALADINS

Var

Gan būt! Bet Natans ...

TEMPĻA KUNGS

...Viņai vienīgai
Tik aklo cilvēci vēl uzticēt,

Līdz tā ar gaišo patiesības dienu

Spēs aprast; viņai ...

ZALADINS

Jā! Bet Nātans! — Nātans

Ir brīvs šīs vājības.

TEMPĻA KUNGS

Tā domāju
Ir es! ... Ja tomēr nu šis laužu zieds

Tāds būtu — aklis žīds, ka raudzītu

Sev bērnus sagādāt no kristīgiem,
Lai tos par žīdiem audzētu, — ka tad?

ZALADINS

Kas teic par viņu to?
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TEMPĻA KUNGS

Tā meitene,

Ar ko viņš mani viļ, uz ko, kā šķiet,
Dod cerības — par atmaksu, lai es

Priekš tās ne velti būtu pūlējies;
Šī meitene — tā viņa meita nav!

Ir pārdots kristīts bērns!

ZALADINS

Ko tomēr vēl

Viņš negribēja tevim dot?

TEMPĻA KUNGS

(Ātrās dusmās.)

Vai grib
Vai negrib arī! Nu viņš atklāts ir!

Nu pag, es mācīšu šim žīdu vilkam,
Kurš filozofa jēra ādā tērpts,
Gan suņus uzrīdīt, kas to lai plēš!

ZALADINS

(Nopietni.)

Klus, kristīgais!

TEMPĻA KUNGS

Klus, kristīgais? Kad žīds

Un muselmans — ir žīds un muselmans,
Vai kristīgais viens pats tad nedrīstēs

Būt kristīgais?

ZALADINS

(Vēl nopietnāk nekā augšā.)

Klus, kristīgais!

TEMPĻA KUNGS

(Apmierinājies.)

Es jūtu,
Cik smags ir pārmetums, ko Zaladins
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Šai vārdā izteic! A, kaut zinātu,

Kā Asads, Asads manā vietā še

Gan būtu turējies!

ZALADINS

Daudz labāk ne!

Tāpat gan iekarsdams! Bet kas tad, teic,
Ir tevi mācījis, tāpat kā viņš,
Ar vienu vārdu mani apburt? — Jā,

Kad viss tā ir, kā tu man sacīji,
Tad pats es nesaprotu Nātanu.

Bet Nātans ir mans draugs, un mani draugi
Lai nedusmo viens otram. Klausi man!

Tev jābūt apdomīgam? Nenodod

To tūdēļ savas tautas muldoņiem!
Un neteic to, ko tavi garīdznieki
Pie viņa atriebt manim prasītu!
Ne žīdam neesi, ne muselmanim

Par spīti — kristīgs!

TEMPĻA KUNGS

Drīz par vēlu būtu!

Bet paldies patriarka asins kārei, —

Man riebās būt par viņa kalpu!

ZALADINS

Kā?
Pie patriarka gāji pirms, tik tad

Pie manis?

TEMPĻA KUNGS

Kaisles vētrā, virpu|ots
No šaubām! — Piedodi! — Ak, tagad tu

No sava Asada — es baiļojos —

Nekā vairs manī nepazīsi!

ZALADINS

Ja

So tavu baiļu nebūtu! Es zinu,
Man šķiet, iz kādām lažām* tikla dīgst.

Sērgām.
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Kop tikai šo, un viņas tevim maz

Pie manis kaitēs. — Ej! Tev jāmeklē
Nu Nātans, kā viņš tevi meklēja;
Ved viņu šurp. Man taču abi jūs
Ir jāsamierina. Ja meitene

Tev tiešām rūp, tad nebēdā. Tā būs

Drīz tava! Un ir Nātanam būs just,
Ka viņš ir Kristus bērnu drīstējis
Bez cūkas ga|as audzēt!

(Tempļa kungs aiziet un Zita atstāj zofaju.)

Piektais skats

Zaladins un Zita.

ZITA

Dīvaini!

ZALADINS

Ko saki, Zita? Vai gan nebija
Mans Asads skaists un krietnis jauneklis?

ZITA

Jā, tāds viņš bija, un ne tempļa kungs
Sai ģīmetnei ir raksta raudzis! Bet

Kā tu tā gluži aizmirst varēji
Pēc viņa tēva — mātes uzprasīt?

ZALADINS

Pēc viņa mātes gan it sevišķi?
Vai nav tā tikai bijusi jelkad
Sai zemē? — Ko?

ZITA

Tā tiešām vajdzēja!

ZALADINS

Ā, ļoti iespējams! Jo Asads bij
Pie daiļām kristīgām tik iecienīts,
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Uz daiļām kristīgām tik ieēdies,

Ka reizi bija runa pat Nu, nu;

Ne labprāt min par to. Bet lai nu! Man

Viņš atkal ir! — ar visām viņa lažām,
Ar mīksto sirdi un ar untumiem

Lai viņš ir atkal mans! Un meiteni

Lai Nātans viņam dod. Ko saki?

ZITA

Dot?

Nē, ļaut!

ZALADINS

Jā, tiesa! Kas gan Nātanam,

Tiklīdz viņš nav tās tēvs, uz Rehu ir

Par tiesībām? Kas viņai dzīvību

Tā glāba, tam tās pašas tiesības

Kā tam, kurš deva dzīvību.

ZITA

Nu kā?
Ja tu nu tūdaļ ņemtu meiteni

Pie sevis? Neīstajam īpašniekam
To atraudams?

ZALADINS

Vai tas ir vajdzīgs?

ZITA

Nē,

Tik vajdzīgs nē! Tik ziņkārība vien

Dzen mani dot tev šādu padomu.
Par dažiem vīriešiem es gribētu
Jo labprāt ātrāk zināt, kāda ir

Tā meitene, ko viņi mīl.

ZALADINS

Nu tad

Liec viņu atvest.



588

ZITA

Vai es varu, brāli?

ZALADINS

Tik saudzē Nātanu! Lai Nātans vien

Tik nedomā, ka grib ar varu to

No viņa atšķirt.

ZITA

Nebēdā.

(Aiziet.)

ZALADINS

Un man

Būs pašam jāraugās pēc derviša.

(Aiziet.)

Sestais skats

Skatuve izrāda klajo priekšnamu Nātana mājā pret palmu pusi kā

pirmā cēliena pirmajā skatā. Kāda daļa preču un dārgumu, par kuriem

ir runa šinī skatā, izņemta iz saiņiem un izlikta visapkārt.

Nātans un Daja.

DAJA

Ak, viss tik skaists! tik grezni izraudzīts!

Ak, viss — kā jūs tik vien to spējat dot.

Kur gan šo sudrabaino drēbi auž

Ar zelta stīgām? Dārga gan? Nu tas

Tik brūtes tērps! ka karalienei pat
Nav labāks.

NĀTANS

Brūtes tērps? Kā? brūtes tērps?

DAJA

Nu jā! Jūs tiešām nedomājāt to,
Kad pirkāt. Bet, patiesi, Nātan, tas,
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Tas vienīgais var būt! Viņš ir kā likts

Priekš brūtes tērpa. Baltais paaudums
Ir nevainības zīme; zelta straumes,
Kas visur līču loču izlokās,
Ir bagātības zīme. Lūk! Cik daiļš!

NĀTANS

Ko tu tur joko? kam tas brūtes tērps,
Par ko tu runā līdzībās? Vai tu

Gan esi brūte?

DAJA

Es?

NĀTANS

Nu, kas tad?

DAJA

Es?

Mans Dievs!

NĀTANS

Kas tad? Par kādu brūtes tērpu
Tu runā? Tas viss tavs, ne cita kā.

DAJA

Tas mans? Viss mans? Nevis priekš Rehas pirkts?

NĀTANS

Ko es priekš Rehas atvedu, tas guļ
Vel citā sainī. Taisi, ka nu ņem!
Nes projām savus daiktus!

DAJA

Kārdinātājs!
Nē, ja tie arī būtu dārgumi
No visas pasaules! Es neaiztieku!
Ja pirms jūs nezvērat, ka lietosat

So izdevību, ko jums debesis
Vairs nedos otru reizi.
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NĀTANS

Lietot? Ko?

Un izdevība? — Jā, uz ko?

DAJA

Kam jūs
Tā izliekaties? īsiem vārdiem teikts:

Nu — tempļa kungs mīl Rehu, dodat to!

Tad taču jūsu grēkam reiz gals,
Par ko vairs ilgāk klusēt nespēju.
Tā meitene nāk atkal kristīgos;

Kļūst atkal, kas tā ir; ir atkal tā,
Kas bijuse; un jūs ar visu labu,
Par ko jums diezgan pateikt nespējam,
Tad neesat sev galvā krājuši
Tik ugunīgas ogles.

NĀTANS

Veca dziesma!

Tik jaunā meldiņā, kurš, kā man šķiet,
Nedz labi pieder klāt, nedz skan.

DAJA

Kā tā?

NĀTANS

Man tempļa kungs pa prātam gan. Es tam

Par visiem mīļāk Rehu atdotu.

Bet ... Tikai pacieties.

DAJA

Tā? Pacieties?

Nu «pacieties» — tā veca dziesma nav

Pie jums?

NĀTANS

Tik nedaudz dienas pacieties! ...

Lūk vien! — Kas tur gan nāk? kāds klostra brālis?

Ej, prasi, ko viņš grib!
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DAJA

Ko tāds nu gribēs?

(Viņa iet pie klostra brāļa un jautā viņu.)

NĀTANS

Dod vien! — pirms viņš vēl lūdz.

(Zem sevis.)

Kaut zinātu,
Kā tempļa kungam pietikt, nesakot

Par manas ziņkārības cēloni!

Jo, kad es saku to un aizdomas

Ir nepamatotas, tad velti vien

Es tēvu varu zaudēt.

(Dikti.)

Nu, kas ir?

DAJA

Viņš grib jūs runāt.

NĀTANS

Nu, tad lai viņš nāk,
Tu tikmēr ej.

(Daja aiziet.)

Septītais skats

Nātans un klostra brālis.

NĀTANS

(Zem sevis.)

Es labprāt paliktu
Vēl Rehas tēvs. Un vai es nevaru

Tas palikt, kaut tā nesaucos. Jo viņai,
Es viņai gan aizvien vēl saukšos tā,
Ja viņa redz, cik labprāt es tas būtu. —

(Dikti.)

Ar ko jums, labo brāli, pakalpot?
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KLOSTRA BRĀLIS

Ar nedaudzu. — Es priecājos, mans kungs,
Jūs sveikus redzēdams.

NĀTANS

Jūs pazīstat?

KLOSTRA BRĀLIS

Ā; kurš jūs nepazīst? cik dažam jau
Jūs savu vārdu rokā iespiedāt.
Viņš ir kopš gadiem arī manējā.

NĀTANS

(Savu naudas maku izņemdams.)

Nu, jaujat man to uzspodrināt.

KLOSTRA BRĀLIS

Paldies!

Es nabagākiem zagtu; neņemu
Nekā. — Ja jūs tik gribat atjaut man

Jums manu vārdu atgādināt. Jo

Es varu lepoties, ka ielicis

Ir jūsu rokā ko, kas nebija
Vis nosmādējams.

NĀTANS

Piedodat! — Man kauns —

Jel sakāt, kas? — un ņemat septiņkārt
Tā vērtību no manis.

KLOSTRA BRĀLIS

Atjausat
Vispirms, ka pats es atgādināts tiku

Pie šīs jums uzticētās ķīlas vēl

Tik šodien.

NĀTANS

Man uzticētās ķīlas?
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KLOSTRA BRĀLIS

Nesen es sēdēju kā eremīts

Vēl Karantanā, tuvu Jerihai.

Te nāca arābiešu laupītāji,
Man kapliču un čellu sagrāva
Un rāva mani līdz. Par laimi vēl

Es spēju izbēgt šurp pie patriarka,
Lai izlūgtos sev citu vietiņu,
Kur spētu vientulībā savam Dievam

Līdz mūža galam kalpot.

NĀTANS

Brāli, es

It kā uz oglēm stāvu. Izstāstāt

Jel īsāk! Ķīla? Kāda mana ķīla?

KLOSTRA BRĀLIS

Tūlīt, kungs Nātans. — Nu, tad patriarks
Man vietu solīja uz Tabora*,
Tiklīdz būs kāda tukša; tamēr man

Viņš lika še par laju brāli būt.

Te es nu esmu, kungs; un vēlējos
Ikdien vai tūkstotsreiz uz Taboru.

Jo patriarks man bieži darbus dod,
Pret kuriem lielas riebās sajūtu.
Par piemēru ...

nātans

Es lūdzu, ašāk!

KLOSTRA BRĀLIS

Nu

Jau būs! Tā šodien tam kāds papūtis,
Ka esot še kur apkārtnē kāds žīds,
Kurš bērnu, kristītu, sev audzējot
Kā paša meitu.

* Tabors
— Bībele (Vecajā derība) ar svētu leģendu apvīts kalns.

Tabora
— pilsēta šī kalna virsotnē.
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NĀTANS

(Satrūkdamies.)

Kā?

KLOSTRA BRĀLIS

Nu, uzklausāt!

Viņš uzdod man šo žīdu tūdaļiņ,
Ja spējams, uzdabūt un vareni

Par tādu grēka darbu dusmojas,
Kurš viņam izrādās kā īstais grēks
Pret Svēto Garu; — tas, lūk, ir tāds grēks,
Kurš mums ir visu grēku lielākais;

Tik, paldies Dievam, īsti nezinām,

lekš kā viņš pastāv; — tā uzreizi nu

Sirdsapziņa man atmostas; un man

Nāk prātā, ka sen laikus vai es pats
Uz šādu nepiedodamlielu grēku
Vēl būšu devis izdevību. — Sakāt:

Vai jums priekš gadiem astoņpadsmitiem
Kāds jātnieks nenodeva bērniņu?

NATANS

Kā tā? — Nu gan — patiesi —

KLOSTRA BRĀLIS

Uzskatāt

Jel mani labi! Nu, tas jātnieks — es!

NATANS

Tas jūs?

KLOSTRA BRĀLIS

Tas kungs, no kura atnesu,

Bij — ja es nemaldos — fon Filneks. Volfs

Fon Filneks.

NĀTANS

Tiešām!
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KLOSTRA BRĀLIS

īsi tik priekš tam

Bij māte mirusi, un tēvs — man šķiet —

Bij piespiests piepeši uz Gāzu doties,

Kurp bērnu nevarēja līdzi ņemt;
Tā viņš to nosūtīja jums. Un es

Jūs tiku* Darunā?

NĀTANS

Jā.

KLOSTRA BRĀLIS

Nebūtu

Jau brīnums, ja es alotos. Jo man

Daudz labu kungu bijuši; un šim es tikai

īsu laiku kalpoju.
Viņš drīz pēc tam pie Askalonas krita;
Bij citkārt mīlams kungs.

NĀTANS

Jā gan! jā gan!
Daudz, daudz man nākas viņam pateikties!
Ne vienreiz viņš no nāves mani glābis!

KLOSTRA BRĀLIS

Ak, jauki! Tad jūs viņa meitiņu
Jo mīļāk būsat uzņēmuši.

NĀTANS

To

Jūs varat domāt.

KLOSTRA BRĀLIS

Nu, kur viņa ir?

Tā taču nebūs vai jau mirusi?

Lai labāk dzīva vēl! Ja tikai vien

Cits nezina par to, tad jums vēl nav

Ko bēdāt.

* Satiku.
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NĀTANS

Tiešām?

KLOSTRA BRĀLIS

Ticat, Nātan, man!

Jo, lūk, es domāju: ja labumam,
Ko gribu darīt, pārāk tuvu klāt

Ir negants Jaunums, tad es labāk jau
So labu nedaru; jo ļaunumu
Mēs gan tā puslīdz droši pazīstam,
Bet labumu ne tā. — It dabiski

Jau ir, ja tiešām Kristus bērniņam
No jums bij krietni uzaudzētam kļūt,
Ka jūs to bērniņu tad audzējāt
Kā savu. — To jūs darījāt nu arī

Ar visu mīlestību, un, lūk, kas

Ir alga? Saprast to man liedzās prāts.
Jā, gudrāk gan jūs būtu darījuši,
Kad būtu likuši šo kristīgo
Kā kristīgo no sveša uzaudzēt;
Bet tad jūs mīlējuši nebūtu

So drauga bērniņu. Un mīlestība —

Kaut meža zvēra mīlestība vien —

Šais gados bērniem vairāk vajdzīga
Par Kristus ticību, tai laiks aizvien.

Ja citādi tik bērniņš rātnis, sveiks

Ir jūsu acu priekšā uzaudzis,
Tas Dieva priekšā paliek tas, kas bijis.
Un vai tad visa Kristus ticība

Nav balstīta uz žīdu ticību?

Es bieži dusmojos un raudāju,
Kad kristīgie tik ļoti spēja aizmirst,
Ka mūsu Kungs pats taču bija žīds.

NĀTANS

Jums, labo brāli, mani jāaizstāv,
Ja naids un liekulība gribētu
Pret mani sacelties, — par kādu darbu —

Par kādu darbu! — A! Tik jums, tik jums
To zināt būs! Bet ņemat līdz to kapā!
Nekad es netiku no lepnības
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Vēl kārdināts to citam atstāstīt.

Jums vien to saku. Taisnai vientiesībai

Tik vien to saku. Tā vien sapratīs,
Uz kādiem darbiem Dievam padots cilvēks

Spēj sevi pārvarēt.

KLOSTRA BRĀLIS

Jūs uztraukti,
Un jūsu acis pilnas asaru?

NATANS

Jūs bērnu nodevāt man Darunā.

Bet jūs gan nezināt, ka kristīgie
Bij Gatā tikko vēl kā visus žīdus
Ar sievām, bērniem apkāvuši; jūs
To nezināt, ka līdzi mana sieva

Ar septiņiem tik spēka pilniem dēliem —

Es viņus toreiz biju paglābis
Pie sava brāļa — visi sadega,
Līdz pēdējam.

KLOSTRA BRĀLIS

Vistaisnais Dievs!

NĀTANS

Un, kad

Jūs nācāt, es priekš Dieva pelnos, pīšļos
Trīs dienas, naktis biju gulējis
Un raudājis. — Ko raudājis? Ar dusmām

Pret Dievu cēlies, visu nolādējis
Un nedzēšamu naidu zvērējis
Pret kristīgiem —

KLOSTRA BRĀLIS

Ak! Es jums ticu gan!

NATANS

Bet tad pamazām nāca atkal prāts.
Tas teica lēni: «Tomēr ira Dievs!
,r tas ir Dieva lēmums! Celies tad!
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Nāc! dari, ko tu sen jau aptvēris;
Kas darīt tiešām nebūs grūtāki,
Ne aptvert, ja vien gribi. Celies! Nāc!» —

Es cēlos, saucu: «Jā, es gribu, Dievs!

Tik gribi tu, lai gribu!» — Te jau jūs
No zirga nokāpāt un nodevāt

Man bērnu, tītu mētelī. — Ko jūs
Man toreiz teicāt, ko es jums, to es

Jau aizmirsis. Tik zinu: bērniņu
Es ņēmu, nesu gultā, skūpstīju
Un metos ceļos raudādams; ak, Dievs!

Uz septiņiem jel vienu!

KLOSTRA BRĀLIS

Nātan! Nātan!

Jūs kristīgs vīrs! Nudien, jūs kristīgs vīrs!

Nav bijis labāks kristīgs!

NĀTANS

Labi mums!

Caur ko es kļūstu jums par kristīgu,
Jūs kjūstat man par žīdu! Bet nu ilgāk
Vairs nejūsmošu. Se ir vajdzīgs darbs!

Kaut mani mīlestība septiņkārt
Pie viņa svešā bērna saistīja,
Kaut mani nokauj domas, ka man būs

Ar viņu savus dēlus pazaudēt
No jauna, — ja iz manām rokām ņem

To liktens atpakaļ, es paklausu!

KLOSTRA BRĀLIS

Nu pilnīgi! — Es pārdomāju daudz,
Kā taisni to jums ieteikt! Un nu jums
To ieteicis jau jūsu labais gars!

NĀTANS

Tik kuram katram nebūs atraut to

No manis!

KLOSTRA BRĀLIS

Tiešām ne!
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NĀTANS

Kam tiesības

Uz to nav lielākas par manējām,
Tam lai vismaz ir agrākas —

KLOSTRA BRĀLIS

Jā gan!

NĀTANS

Ko viņam daba dod un asins.

KLOSTRA BRĀLIS

Tā

Es arī domāju!

NĀTANS

Tad sakāt drīz

To vīru, kas tai brālis, tēvocis

Vai brālēns, jeb vai cits kāds radenieks:

Es tam to neliegšu — šo meiteni,
Kas katram namam, katrai ticībai

Par rotu radīta un audzēta. —

Par savu kungu un tā ģimeni
Jūs, ceru, vairāk zināsat, ne es.

KLOSTRA BRĀLIS

To, labo Nātan, gan nu ne! Jo jūs
Jau taču dzirdējāt, ka sabiju
Pie tā tik īsu laiku.

nātans

Vai vismaz
Jūs nedzirdējāt, kādas ģimenes
Bij māte? — vai tā nebij Staufene?

KLOSTRA BRĀLIS

Varbūt!
— Man šķiet.

nātans

Vai nebij brālis tai

Konrāds fon Staufens? — un bij tempļa kungs?
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KLOSTRA BRĀLIS

Ja neviļos. Bet pag! Lūk, prātā nāk,
Man grāmatiņa ir no nelaiķa.
Es to iz azotes tam izņēmu,
Kad aprakām to Askalonā.

NĀTANS

Nu?

KLOSTRA BRĀLIS

Tur iekšā lūgšanas. Mēs saucam to

Par brevīru*. To kristīts cilvēks vēl,
Tā domāju, var lietot. Es gan ne —

Es lasīt neprotu —

NĀTANS

Nekas! — Tik tāļāk.

KLOSTRA BRĀLIS

Sai grāmatiņā abās iekšpusēs
Ir ierakstīts — tā manim tika teikts •—

Ar kunga paša roku radnieki

No viņa un no viņas.

NĀTANS

Teicami!

Nu ejat, skrienat pēc tās grāmatas!
Drīz, drīz! Ar zeltu es to atsvēršu

Un tūkstoš paldies klāt! Drīz! Drīz!

KLOSTRA BRĀLIS

Labprāt!
Bet tas ir arābiski, ko tas kungs
Tur ierakstījis ir.

(Aiziet.)

NĀTANS

Viss viens! Tik šurp.
Dievs! ja es meiteni vēl paturēt

* Sk. Raiņa 46. piezīmi «Natana Gudra» tulkojuma pirmpublicēju-
mam.
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Un tādu znotu sevim varētu

Ar viņu iepirkt! — Grūti ticams! — Nu,
Lai nāk, kā grib! — Bet kas gan varēja
Tas būt, kurš patriarkam pienesis
Šo ziņu? Manim nava jāaizmirst
Par to vēl apjautāties. — Ja nu tas

No Dajas nāktu?

Astotais skats

Daja un Nātans.

DAJA

(lenāk steidzīgi un apjukusi.)

Ak, ko domājat!

NATANS

Nu?

DAJA

Nabags bērns gan ļoti izbijās!
Te sūta ...

NĀTANS

Patriarks?

DAJA

Nē, Zita, māsa

No sultāna
...

NĀTANS

Ne patriarks?

DAJA

Nē, Zita!

Vai nedzirdējāt? Zita, princese,
Pēc viņas sūta, liek to aizvest.

nātans

Ko?

Liek Rehu aizvest? — Zita aizvest liek?



Nu, ja tik Zita liek to aizvest un

Ne patriarks ...

DAJA

Kā nākat jūs uz to?

NATANS

Nekā nupat par viņu nedzirdēji?
Vai jā? Tam neteici nekā?

DAJA

Es? tam?

NATANS

Kur sūtņi?

DAJA

Priekšnamā.

NATANS

Es labāk pats
Ar viņiem runāšu. Nāc! — Ja tik vien

No patriarka tur kas neslēpjas.

(Aiziet.)

DAJA

Un es — es baidos gluži citu ko.

A! tāda bagātnieka žīda meita,
Un vienīgā — vai tā gan nebūtu

Priekš muselmaņa arī laba? Ko?

Mans tempja kungs būs bešā. Bešā, ja
Es arī otru soli nesperu;

Ir viņai neatklāju, kas tā ir! —

Tik droši! Pirmo acumirkli pat,
Kad viņu vienu rodu, lietošu!

Un tas man nāks — varbūt nupat, kad es

To pavadu. — Tāds pirmais pamājiens
Neko vismazāk ceļā nekaitēs,

Jā! Nu tik vien! Vai tagad, vai nekad!

(Seko Nātanam.)



PIEKTAIS CĒLIENS
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Pirmais skats

Skatuve izrāda Zaladina palātās istabu, kurā tika sanesti naudas

maki pagājušā cēlienā; naudas maki ir vēl turpat redzami.

Zaladins un drīz pēc tam vairāki mame 1 v k i2
4.

ZALADINS

(lekšā ienākot.)

Tur nauda guļ nu vēl! Un dervišu

Neviens nav zinājis, kur atrast; viņš
Gan būs kur šaha spēlē iestidzis,
Kas viņam sevi pašu aizmirst liek;
Par ko ne mani? — Jāgaida! — Kas ir?

KADS MAMELUKS

Vēsts! Laba vēsts tev, sultān! sultān, prieks!
Nāk karavāne tev no Kahiras25

;
Ir še! ar septiņgadu tributu

No lepnā Nila.

ZALADINS

Brangi, Ibrahim26!

Tu tiešām patīkams man vēstnesis!

Ha! taču reizi! taču! — Paldies tev

Par labo ziņu.

MAMELUKS

(Paliek stāvot gaidīdams. Zem sevis.)

Nu? nu dod tik šur!
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ZALADINS

Ko gaidi? — Ej tik atkal. 27

MAMELUKS

Tas ir viss par vēsti?

ZALADINS

Ko tad vēl?

MAMELUKS

Un kukulis 28

Par labo vēsti? Tad es pirmais gan,

Ko Zaladins ar vārdiem atalgot
Ir taču mācījies! Ir arī slava!

Es pirmais, kur viņš sīkstojas.

ZALADINS

Tad ņem
Sev vienu maku!

MAMELUKS

Nē, nu nē! Nu tu

Man vari dot vai visus!

ZALADINS

Spītīgais!
Nāc! Se tev divi. — Tiešām? ko? viņš iet?

Viņš mani godprātībā veic? Jo viņam
Ir droši grūtāk balvu atraidīt,

Ne manim dot. — Nāc, Ibrahim! Kas man

Gan arī prātā nāk, tik tuvu jau
Priekš nāves, palikt gluži citādam? —

Ja negribi vis mirt kā Zaladins, 29

Ko tad kā Zaladins gan dzīvoji?! ...

OTRAIS MAMELUKS

Nu, sultān! ...
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ZALADINS

Ja tu manim vēstīt nāc ...

OTRAIS MAMELUKS

... Ka transports atnācis iz Ēģiptes!

ZALADINS

Jau zinu.

OTRAIS MAMELUKS

Tad par vēlu nācu!

ZALADINS

Kā

Par veļu? — Ņem par savu labo gribu
Tur maku — vienu, divus.

OTRAIS MAMELUKS

Kopā trīs!

ZALADINS

Jā, kad tu māki skaitīt! — Ņem tik vien!

OTRAIS MAMELUKS

Vēl laikam trešais nāks, ja vien viņš

Spēs atnākt.

ZALADINS

Kā tu domā?

OTRAIS MAMELUKS

Jā, nu tā!

Viņš laikam būs sev kaklu nolauzis!

Mēs trīs, tiklīdz kā droši cerējām,
Ka transports pienāks, katris auļoja,

Ko spēdams. Pirmais krita; ta nu es
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Tad nācu priekšā un tā paliku
Līdz pašai pilsētai, kur Ibrahims

Zin labāk ielas.

ZALADINS

Ak, un kritušais!

Draugs, kritušais! — Jel jāj tam pretim, jaj!

OTRAIS MAMELUKS

To gan jau darīšu! — un, ja viņš dzīvs,
Tad puse no šiem makiem viņa.

(Aiziet.)

ZALADINS

Lūk!

Kads labs un krietnis vīrs ir arī tas!

Kas spēj ar tādiem vīriem lepoties?
Un vai man nebūtu gan domāt brīv:

Mans piemērs līdzējis tos attīstīt?

Nost domas, tos uz beigām radināt

Pie cita piemēra! ...

TREŠAIS MAMELUKS

Es, sultān ...

ZALADINS

Tu

Tas pats, kurš krita?

TREŠAIS MAMELUKS

Nē. Es vēstu tik,
Ka emīrs30 Manzors, kurš ir vadījis
So karavānu, kāpj no zirga ...

ZALADINS

Ved

To šurp! — Viņš te jau!
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Otrais skats

Emīrs Manzors31
un Zaladins.

ZALADINS

Sveiks, mans emīr! Nu,
Kā gājis? Manzor, Manzor, ilgi mums

Tu liki gaidīt!

MANZORS

Te šī vēstule

Tev ziņos, kādus Abulkasemam 32

Vēl dumpjus nācās apspiest Tebaidā,33

Pirms šurpu doties drīstējām.
Bet tad es steidzināju gājienu,
Cik vien bij iespējams.

ZALADINS

Es ticu tev!

Un ņem nu, labais Manzor, ņem tūlīt ...
Tu taču dari to labprāt? . . . ej, ņem

Sev jaunu karaspēku. Tev tūlīt

Būs tālāk iet; šīs naudas vairumu

Ir tēvam jāved Libānā34
.

MANZORS

Labprāt!
Labprāt!

ZALADINS

Un karaspēks, ko līdzi ņem,
Ka vien tik nav par vāju! Libānā
Vairs viss tik droši nav. Vai netika

Tev sacīts! Templieši sāk atkal celties.

Tev jāuzmanās! Nāc! Kur transports stāv?

Es gribu redzēt to; un visu pats,
Ko vajdzīgs, rīkot. — Jūs! es pēc pie Zitas

(Aiziet.)
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Trešais skats

Skatuve izrāda palmas Nātana nama priekšā.

Tempļa kungs staigā šurpu turpu.

TEMPĻA KUNGS

let namā es nu reizi negribu.
Viņš taču beigās iznāks! Citkārt jau
Tik drīz, tik labprāt mani redzēja!
Vēl piedzīvošu, ka viņš izlūgsies,
Lai es tik bieži nestaigāju vairs

Ap viņa namu. Hm! — bet esmu es

Gan saniknojies. Kas tad mani tā

Pret viņu sacēlis? Viņš taču teic,
Ka neatraidot vēl. Un Zaladins

Pats apsolījies viņu pārrunāt.
Kā? Vai gan manī tiešām kristīgais
Vēl dziļāk ieēdies, ne viņā žīds?

Kurš sevi pazīst?! Kā es spētu gan
Tam sīko laupījumu nenosliekt,
Ko viņš sev guvis šādā nolūkā,
No kristīgajiem notvert? — Tiesa gan,
Nav sīks šis laupījums, tāds radījums!
Jā, — radījums? un kā? — ne verga — nē!

Kurš dzīves tukšā krastā klinti met

Un pats tad aiziet? Taču dailnieka,

Kurš pamestajā klintī domāja
Sev tēlu dievišķo, ko izcirzdams

Tad veidoja? — Ā! Rehas īstais tēvs,

Ne kristīgais, kurš viņu radījis, —

Nē, mūžam paliek žīds. — Kad meiteni

Es domāju tik vien kā kristītu,
Es domāju bez visa tā, ko tai

Tik vienīgi šāds žīds bij spējīgs dot; —

Teic, sirds, — kas viņā būtu, kas tev tīk? —

Nekas! Vai mazums! — Jā, pat viņas smaids

Tik būtu maiga vaibstu kustība;

Ja tas, kas liek tai smaidīt, necienīgs
Tās tīksmes, kādā tērpjas tai uz lūpām; —

Nē; viņas smaids pat ne! — Es redzēju
Vēl skaistākus pie niekiem izšķiežam,

Pie ņirgāšanās, lišķiem, netikļiem!
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Vai tur tie arī mani apbūra?
Vai arī izvīla man vēlējumu,
To saules staros mūžu aizlidot? —

Nē, nē! — Un es vēl nenosliecīgs tam,

Kurš devis tai šo augsto vērtību?

Par ko? — Ja es nu pelnu izsmieklu,
Ar kādu sultāns mani atlaida!

Jau ļauni, ka viņš varēja tā domāt!

Cik maziskis gan viņam izlikos!

Cik nicināms! Un viss dēļ meitenes?

Kurd! Kurd! tas neiet tā. Tev jāvēršas!
Ja nu vēl Daja man ko samelsa,
Kas grūti būtu pierādāms? — Lūk, tur

Viņš dziļā sarunā jel reizi nāk

Iz nama laukā! — Ha! ar ko! — Ar to?

Ar manu klostra brāli? — Ha! — tad viņš
Jau droši visu zina! ir gan pat
Vai patriarkam nodots! — Ha! Ko es,

Es karstgalvis, nu esmu darījis!
Kā viena dzirkstele šīs kaislības

Spēj sadedzināt mūsu smadzenes!

Drīz apņemies, kas nu ir jādara!
Še sāņus gribu uzgaidīt uz viņiem;
Vai klostra brālis drīzi neaizies?

(Paiet iesāņus.)

Ceturtais skats

Nātans un klostra brālis.

nātans

(Viņam klātāk pienākdams.)

Vēl, labo brāli, daudzreiz pateicos!

KLOSTRA BRĀLIS

Es jums tāpat!

nātans

Jūs manim? Jūs? par ko?

Par manu untumu jums uztiept to,
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Kas jums nav vajdzīgs? — Jā, kaut jūsējais
Tai |āvies! kaut jūs negribētu būt

Par mani bagātāks!

KLOSTRA BRĀLIS

Tā grāmata
Jau arī tā nav mana; arī tā

Tik meitai pieder; grāmata, lūk, ir

Pēc tēva vienīgais tās mantojums.
Bet jūs jau viņai esat — lai Dievs dod

Nekad jums nenožēlot, ka tik daudz

Jūs darījāt priekš tās!

NĀTANS

Kā to lai spēju?
Nekad! Bez bēdām varat būt!

KLOSTRA BRĀLIS

Nu, nu!

Sie patriarki un šie templieši ...

NĀTANS

Tik daudz man nespēj Jauna padarīt,
Ka man jel kad ko nāktos nožēlot,
Ne tik vēl šo! — Un vai tad tiešām gan
Tik droši zināt, ka tas tempļa kungs,
Kas patriarku uzrīda?

KLOSTRA BRĀLIS

Kāds cits

Gandrīz jau nevar būt. Viens tempļa kungs
Ar viņu iepriekš runāja; un ko

Es dzirdēju, tā izlikās.

NĀTANS

Bet tagad
Viens vien tik atrodas šai pilsētā,
Un es to pazīstu. Tas ir mans draugs.
Labs, krietnis, atklāts jauneklis!
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KLOSTRA BRĀLIS

Jā gan,

Tas pats! Bet, kas mēs esam un kam mums

Ir jābūt pasaulē, tas nesader

Ik reizes.

NATANS

Diemžēl ne. — Lai dara katris

Tik savu jaunāko vai labāko!

Ar jūsu grāmatu pret visiem stājos,
Un eju taisni tik uz sultānu.

KLOSTRA BRĀLIS

Daudz laimes! Tad es atstāšu jūs še.

NATANS

Un neredzējāt Rehu! — Atnākat

Jel drīz, jel biežāk. — Kad tik patriarks
Vēl šodien zināt nedabū! — Bet ko?

Ja gribat, sakāt šodien.

KLOSTRA BRĀLIS

Es gan ne.

Ardievu!

(Aiziet.)

NATANS

Neaizmirstat mūs! — Ak Dievs!

Ka nevaru tūlīt še cejos krist

Zem klajām debesīm! Kā režģeklis,
Kurš man tik bieži lika baijoties,
Nu pats no sevis atrist! — Dievs! ka man

Top viegli, ka nu manim pasaulē
Nekā vairs nav, ko slēpt! ka varu nu

Ir jaužu priekšā tikpat brīvi staigāt
Kā tavā priekšā, kas tu vienīgais
Mūs, cilvēkus, pēc darbiem netiesā,

Kas ir tik reti mūsu darbi, Dievs!
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Piektais skats

Nātans un Tempļa kungs, kurš no sānu puses pienāk viņam

klāt.

TEMPĻA KUNGS

E! Nātan, ņemat mani līdz!

NĀTANS

Kas sauc?

Vai jūs tas, bruņeniek? Kur bijuši,
Ka nesatiku jūs pie sultāna?

TEMPĻA KUNGS

Mēs esam pārmījušies. Neņemat
Man Jaunā!

NĀTANS

Es jau ne; bet Zaladins
...

TEMPĻA KUNGS

Jūs nenācāt
...

NĀTANS

Bet jūs gan runājāt?
Nu, tad ir labi.

TEMPĻA KUNGS

Jā — viņš runāt grib
Ar abiem reizē.

NĀTANS

Vēl jo labāk. Nu,

Tad ejam. Man jau tā turp iešana.

TEMPĻA KUNGS

Vai drīstu jautāt, Nātan, kas tas tāds,
Kas jūs tur atstāja?
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NĀTANS

Vai nepazīstat?

TEMPĻA KUNGS

Vai nebij laju brālis, lāga vīrs,

Tas, kuru patriarks tik labprāt lieto

Par spiegu?

NĀTANS

Var gan būt! Viņš tiešām ir

Pie patriarka.

TEMPĻA KUNGS

Brangi izdomāts:

Tā vientiesību iepriekš izsūtīt

Pirms blēdības.

NĀTANS

Jā — mujķo; — nevis svēto.

TEMPĻA KUNGS

Nē, svētai netic patriarks 35
.

NĀTANS

Par šo

Es galvoju. Tas savam patriarkam
Ko netaisnu gan nepalīdzēs darīt.

TEMPĻA KUNGS

Viņš tā gan izliekas. Bet vai viņš jums
Par mani neteica nekā?

nātans

Par jums?
Par jums nu sevišķi gan ne! Vai viņš
Jel maz ir jūsu vārdu zin?
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TEMPĻA KUNGS

Gan ne.

NĀTANS

Par kādu tempļa kungu tomēr viņš
Man sacīja.

TEMPĻA KUNGS

Un ko?

NATANS

Ar ko viņš jūs
Nekādā ziņā nebūs domājis!

TEMPĻA KUNGS

Kas zin? Nu, sakāt vien.

NĀTANS

Ka mani kāds

Pie viņa patriarka sūdzējis ...

TEMPĻA KUNGS

Jūs sūdzējis? Tie ir — lai atvaino —

Tik meli. Dzirdat, Nātan! Neesmu

Tāds cilvēks, kurš to noliegt gribētu.
Ko esmu darījis, to darījis!
Bet neesmu ir tāds, kas visu to,
Ko darījis, par labu aizstāvētu.

Ko es lai kļūdas kaunētos! Vai man

Nav cieta nodoma to pārlabot?
Un vai es nezinu, cik tāļi spēj
Ar viņu cilvēks kļūt? Jel dzirdat, Nātan!

Es tiešām — laja brāļa tempļa kungs,
Kurš esot sūdzējis par jums, — jā — es.

Jūs zināt, kamdēļ tiku saniknots!

Ka dzīslās asinis man vārījās!
Es nelga! Es ar miesu, dvēseli

Jums rokās mesties nācu. Nātan, kā

Jūs mani saņēmāt! Cik remdeni
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Un auksti, jā, vēl ļaunāk — jūs
No manis izvairīties raudzījāt;
Ar kādiem gaisā grābtiem jautājumiem
Jūs izlikāties gribam atbildēt; —

To nedrīstu ir tagad padomāt,
Ja gribu mierīgs palikt. — Dzirdat, Nātan!

Šai juceklī nu Daja pienāca,
Man savu noslēpumu uztiepjot;
Tas likās izskaidrojam, kādēļ jūs
Tik auksti izturējāties.

NATANS

Kā tā?

TEMPĻA KUNGS

Jel dzirdat tāļāk! Es sev domāju:
Jūs labprāt negribat, ko kristīgiem
Tā reizi atņēmuši, atkal atdot

Man kristīgam. Un tā man prātā nāca

Jūs aši, krietni piespiest, nazi likt

Pie kakla.

NĀTANS

Aši, krietni? — krietni? Kur

Še krietnums?

TEMPĻA KUNGS

Dzirdat, Nātan! Tiešām gan
Es ļauni darīju! Jo laikam jūs
Bez vainas — muļķa Daja nezina,
Ko runā, ir jums naidīga, grib jūs
Ar to tik kādā ļaunā likstā vest —

Varbūt! varbūt! Un es vēl jauniņš nerrs,

Kurš vienmēr reizē abās pusēs muld,
Drīz dara daudz par daudz, drīz daudz par maz —

Ir tas var būt! Jel piedodat!

NĀTANS

Tad jūs
Man šādā kārtā

...
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TEMPĻA KUNGS

Nu, es aizgāju
Pie patriarka! Bet jūs nesaucu

Pie vārda. Tas ir samelots, kā teikts!

Es gadījumu tik vispārīgi
Tam teicu, lai tā domas dzirdētu.

Ir tā man nevajdzēja darīt, jā!
Jo vai gan patriarku nepazinu
Par blēdi? Vai es nevarēju jūs,
Jūs pašu tūdaļ prasīt? Vai man gan

Bij meiteni vest briesmās, ka tāds tēvs

Tai būtu jāzaudē? — Nu, ko nu tur?

Jo patriarka neģēlīgums, kurš

Aizvien sev līdzīgs paliek, mani drīz

Drīz atveda pie pilnas samaņas.

Jo dzirdat, Nātan, dzirdat tāļāk vēl;

Nu, ja viņš jūsu vārdu zinātu,

Kas tad par to? — Viņš var jums meiteni

Tik atņemt, kad tā citam nepieder,
Bet jums. Viņš tik iz jūsu nama var

To klostrī vest. Tad — dodat viņu man!

Tik dodat man; un lai tas nāk tad. Ha!

Gan viņš tad atstās domas manu sievu

Man atņemt. Dodat man! Lai viņa ir

Vai jums vai citam meita! Kristīga
Vai žīdiete, jeb vai ne tā, ne tā!

Viss viens! viss viens! Nedz tagad, nedz jel kad,
Jel kad jūs savā mūžā prasīšu
Pēc tā! Lai ir, kā būdams!

NATANS

Jūs gan pat
Vēl domājat, ka patiesību slēpt
Man vajadzīgs?

TEMPĻA KUNGS

Lai ir, kā būdams!

NĀTANS

Es

Jau jums — vai citam, kam tas jāzina —
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Vēl liedzis neesmu, ka viņa ir

Gan kristīta un man tik audžumeita.

Bet kādēļ viņai es to neteicis?

Par to man atvainoties pienākas
Tik viņas priekšā.

TEMPĻA KUNGS

To jums nevajga
Ir viņas priekšā. Ļaujat jel, lai tai

Nekad jūs citādi nav jāuzlūko!
Ak, aiztaupāt tai atklājumu! Vēl

Par viņu nospriest varat jūs viens pats.
Es lūdzu, Nātan, dodat viņu man!

Es esmu vienīgais, kurš otru reiz

To izglābt spēj un grib.

NĀTANS

Jā — spēja! spēja!
Bet nu vairs ne. Ar to par vēlu ir.

TEMPĻA KUNGS

Kā tā? Par vēlu?

NĀTANS

Paldies patriarkam ...

TEMPĻA KUNGS

Kā? Patriarkam? Paldies? Tam? par ko?
Tas mūsu paldies būtu pelnījis?
Par ko? par ko?

NĀTANS

Ka mēs nu zinām, kam

Tā radus; zinām, kura rokām to

Var droši izdot.

TEMPĻA KUNGS

Lai tam pateicas
Par to, kas pateiksies par vairāku!36
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NĀTANS

Iz tām jums viņa ari jāiegūst
Un ne iz manām.

TEMPĻA KUNGS

Nabags bērns! Kas viss

Tev uzbrūk, nabadzīte Reha! Kas

Priekš citiem bāriem būtu laime, tev

Tik nelaime! Ak, Nātan! Un kur ir

Sie radi?

NĀTANS

Kur tie ir?

TEMPĻA KUNGS

Un kas tie ir?

NĀTANS

It īpaši ir brālis atradies,
Pie kura jums nu jāgriežas.

TEMPĻA KUNGS

Kāds brālis?

Kas tāds šis brālis? Vai viņš kareivis?

Vai garīdznieks? Jel sakāt, ko man būs

No viņa sagaidīt.

NĀTANS

Man šķiet, viņš nav

Ne kurš no tiem, — vai abi. Nepazīstu
37

Vēl to.

TEMPĻA KUNGS

Un citādi?

NĀTANS

Ir krietnis vīrs!

Pie kura Rehai neklāsies nebūt

Tik Jauni.
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TEMPĻA KUNGS

Kristīgs, vai? — Es nezinu

Pa laikiem, ko lai domāju no jums;
Bet Jaunā neņemat, — vai kristīgos
Tai nebūs jārādās par kristīgu?
Vai pēc tā nekjūs vēl par to, par ko

Tik ilgi rādījusies? Tīros kviešus,
Ko esat sējuši, vai nezāle

Tos nenomāks? 38 —Un tas jums rūp tik maz?

Jūs tomēr spējat sacīt — Nātan, jūs?
Ka viņai vis tik Jauni nebūšot

Pie brāļa?

NĀTANS

Ceru! domāju! — Ja vien

Pie tā, kas viņai trūktu, vai tad mēs,
Vai jūs un es lai nepaliekam?

TEMPĻA KUNGS

Ā!

Kas viņai gan pie brāļa varēs trūkt?

Vai tas ar ēdienu un apvalkiem,
Ar saldumiem un rotām māsiņu

Papilnam neapgādās? Un kas gan
Vēl vairāk vajdzīgs māsiņai? — Ak, jā,
Vēl vīru arī! — Nu; ir to, ir to

Tai brālīts savā laikā apgādās,
Kāds tikai vien virs zemes atrodams!

Viskristīgākais! labākais! — Ak, Nātan!

Kāds eņģels, ko jūs bijāt audzējuši,
Un to lai citi jums nu samaitā!

NĀTANS

Par to nav bēdas! Mūsu mīlestības

Viņš būs aizvien vēl cienīgs.

TEMPĻA KUNGS

Nesakāt

To vis! No manas mīlestības ne!

Tā neļauj atraut sev neko; neko,
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Lai būtu nez cik mazs! Ir vārdu ne!

Bet pag! Vai viņa nojauš jau, kas še

Ar viņu notiek?

NATANS

Var jau būt; kaut gan
Es nezinu, no kā?

TEMPĻA KUNGS

Viss viens. Tai būs

No manis pirmā dzirdēt, kas tai draud

Sais abos gadījumos. Savas domas:

To agrāk neredzēt un nerunāt,
Pirms spētu viņu saukt par savēju,
Es atmetu. Es steidzos

...

NATANS

Kurp?

TEMPĻA KUNGS

Pie viņas!
Man jāredz, vai šī bērna dvēsele

Būs diezgan vīrišķa to apņemties,
Kas vienīgi tās cienīgs!

NĀTANS

Kas?

TEMPĻA KUNGS

Pēc jums
Un sava brāļa tālāk netaujāt,
Un —

NĀTANS

Un?

TEMPĻA KUNGS

Un sekot man, kaut būtu vai

Caur to tai muselmanim39 jāpaliek
Par sievu.
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NĀTANS

Paliekat! Tās mājā nav;

Tā ir pie Zitas, Zaladina māsas.

TEMPĻA KUNGS

Vai sen? Par ko?

NĀTANS

Un, ja jūs vēlaties

Tur reizē brāli atrast, nākat līdz!

TEMPĻA KUNGS

Kā? brāli? kuru? Zitas jeb vai Rehas?

NĀTANS

Var būt, ka abus. Nākat, lūdzu, vien!

(Viņš aizved viņu sev līdz.)

Sestais skats

Skatuve izrāda Zitas harēma40 telpas.

Zita un Reha dzīvā sarunā.

ZITA

Kā priecājos par tevi, mīļo meitiņ!
Jel neesi tik nospiesta! tik baiļa!
Jel esi runīgāka! jautrāka!

REHA

Ak, princese ...

ZITA

Nē, nē! ne princese!
Sauc mani Zitu — māsu, draudzeni,

Sauc mani savu māmiņu! 41 Gandrīz

Es varētu tā būt. Tik jauna! gudra!
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Ko visu tu jau zini! cik tu daudz

Jau lasījusi!

REHA

Lasījusi! — Zita,

Tu smejies savas mazās mu|ķes māsas

Es tikko lasu.

ZITA

Tikko lasi? Mels!

REHA

Tik drusku tēva roku! Manim šķita,
Tu runāji par grāmatām.

ZITA

Jā gan.

REHA

Nu, grāmatas man tiešām grūti lasīt!

ZITA

Vai tiešām?

REHA

Tiešām. Nemīļo mans tēvs

To auksto grāmatgudrību, kas mums

Ar sastingušām zīmēm smadzenēs

Vien iespiežas.

ZITA

Lūk, lūk! Bet tomēr tam

Būs laikam taisnība! Un viss, ko vien

Tu zini?
...

REHA

Zinu tik iz viņa mutes,
Un vēl pa lielai daļai spētu teikt,

Kā? kur? viņš mani mācījis.
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ZITA

Jā, tā

Viss tiešām labāk pieslēdzas. Tā mācās

Ar reizi visa dvēsle.

REHA

Droši Zita

Tāpat maz lasījusi vai nekā!

ZITA

Kā tā? — Ar pretējo es nelepojos.
Bet kādēj tā? Tavs iemeslis? Teic vien!

REHA

Tā ir tik vienkārša! tik nemākslota,
Tik sevim līdzīga42 ...

ZITA

Nu?

REHA

Grāmatas

Tik reti mums to atstājot, tā teic

Mans tēvs.

ZITA

Tavs tēvs, ā, cik viņš ražens ir,
Šis vīrs!

REHA

Vai ne?

ZITA

Cik tuvu vienumēr

Viņš mērķim tiek!

REHA

Vai ne? Un šo, šo tēvu —
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ZITA

Kas kait tev, mīļā?

REHA

Man šo tēvu —

ZITA

Dievs!

Tu raudi?

REHA

Šo, šo tēvu — Ā! man tas

Ir jāteic! Sirds pēc elpas laužas . ..

(Metas, asaru pārmākta, Zitai pie kājām.)

ZITA

Bērns,
Kas kait tev? Reha?

REHA

Man šo tēvu būs —

Būs zaudēt!

ZITA

Zaudēt? Viņu? Tevim būs?

Kā? — Aprimsti! — Nekad! — Jel piecelies!

REHA

Tev nebūs velti solījušai būt,
Ka būsi māsa man un draudzene!

ZITA

Es esmu tā! — Jel celies! — Citādi

Man palīgs jāsauc.
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REHA

(Saņemas spēkiem un pieceļas.)

A! nu piedod man!

Man manas sāpes lika aizmirst, kas

Tu esi. Zitas priekšā nelīdz gaust,
Nedz izsamisties. Auksts un mierīgs prāts
Tik vienīgais pār viņu iespēj visu.

Ko prāts pie viņas aizstāv, tas tik veic!

ZITA

Nu tad?

REHA

Nē, māsa, mana draudzene,
To nepieļauj! Nekad to nepieļauj,
Ka man ar varu uztiepts kļūst cits tēvs!

ZITA

Ar varu uztiepts kļūst cits tēvs? Tev, tev?

Kas var to? Kas to var ir gribēt, mīļā?

REHA

Kas? Mana labā, ļaunā Daja var

To gribēt, grib to varēt. Jā, tu gan
Šo labo, ļauno Daju nepazīsti?
Nu, Dievs lai piedod tai! — lai atmaksā!

Tik daudz man laba un tik daudz man ļauna
Tā darījusi!

ZITA

Ļaunu tev? Tad laba
Ir viņā tiešām maz.

REHA

Nē, tomēr daudz!
Jo daudz!

ZITA

Kas viņa ir?
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REHA

Ir kristīga,
Kas mani kopa bērnībā; tā kopa!
Tu netici! Tik maz man lika just,
Ka mātes nav! Dievs, viņai atmaksā

Par to! Bet kā tā mani baiļoja!
Kā mani mocīja!

ZITA

Un kādēļ? kā?

Par ko?

REHA

Tā nabadzīte — es jau teicu —

Ir kristīga — tai mīlot jāmoka;
Ir viena no tām muldonēm, kas šķiet,
Ka zina vispārīgo, vienīgo
Un taisno ceļu nākt pie Dieva!

ZITA

Jā,

Nu sapratu!

REHA

Un jūtas spiesta katru,
Kas noiet no šī ceļa, vadīt turp,
Tie citādi jau nespēj. Jo kad šis

Ir ceļš, kurš vienīgi pa reizi ved;
Kā tie lai rāmā garā noskatās,
Ka viņu draugi citu ceļu iet,

Kurš viņus postā, mūža postā grūž?
Tad būtu iespējams, ka cilvēku

Tai pašā laikā iemīļo un nīst. •—

Un tas jau arī nav, kas mani spiež
Par viņu beigās sūdzēties.

Tās draudus, nopūtas un lūgšanas
Labprāt es ilgāk panestu, labprāt!
Tas viss man tomēr domas aizdeva,
Kas labas, derīgas. — Un kuram tad

Gan neglaimo, kad jūt, ka mīļš un dārgs
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Tik ļoti viņš tiek turēts no kaut kā,
Ka tas jau nespēj panest domas pat,
Ka reizi būs mūs mūžam jāpiecieš!

ZITA

Jā, tiesa!

REHA

Bet — bet — tas par tāļu iet!

Es nespēju neko tam pretim likt,
Ne pacietību un ne prātu ...

ZITA

Kas?

Un kam?

REHA

Ko tā nupat man atklāja.

ZITA

Tev atklāja? nupat?

REHA

Tik tagad pat!

Mēs, šurpu nākot, tuvojāmies kādai

Pussagruvušai Kristus svētnīcai.

Te pēkšņi viņa stāv; šķiet cīnāmies;
Ar asarām drīz skatās debesīs,
Drīz manī. «Nāc,» tā beigās teic, «lai še

Caur svētnīcu vistaisnāk izejam!»
Tā iet, es sekoju; man acis klīst

Ar šaušalām caur tempļa gruvekļiem.
Nu viņa atkal stāv! es redzu, mēs

Pie altāra jau iegrimušiem kāpiem.

Ak, kā man kļuva dīvaini, kad tā

Ar karstām asarām un rokas laužot

Pie kājām manim krita! ...

ZITA

Labais bērns!
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REHA

Un pie tās Dievišķās, kas citkārt tur

Daudz darljuse lielu brīnumu,
Nu mani zvērināja, — skatieniem,
Kas pilni līdzcietības, lai es jel
Par sevi apžēlotos. Lai vismaz

Tai piedodot, ka jāatklājot man,

Kas viņas baznīcai par tiesībām

Uz mani.

ZITA

(Zem sevis.)

Nabaga bērns! To bijos!

REHA

Es

No Kristus dzimtas? esot kristīta!

Ne meita Nātanam! ne viņš man tēvs!

Dievs! Dievs! Ne viņš man tēvs! Ak, Zita! Zita!

No jauna es pie tavām kājām ...

ZITA

Reha!

Ak, nē jel, celies! Brālis nāk! — jel celies!

Septītais skats

Zaladins un [i c] priekšējie.

ZALADINS

Kas notiek še?

ZITA

Ak, viņa nerimst! Dievs!

ZALADINS

Kas tā?
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ZITA

Tu zini .
.

.

ZALADINS

Mūsu drauga meita?

Kas viņai kait?

ZITA

Bērns, saņemies! Lūk, sultāns . ..

REHA

(Uz ceļiem aizrāpjas pie Zaladina kājām, galvu uz zemi nodūrusi.)

Nē, nē, es neceļos! — es negribu
Pirms vaigu vaigā skatīt sultānu!

Pirms apbrīnot to mūža taisnību,
To labsirdību, kura viņa acīs,

No viņa pieres atspīd ...

ZITA

Celies jel!

REHA

Pirms viņš man nesolās ...

ZALADINS

Nāc! solos tev
...

Lai ir, kas būdams!

REHA

Ak, es lūdzu tik,
Lai manu tēvu atstāj man un mani

Pie viņa! — Vēl es nezinu, kas cits

Grib būt mans tēvs — var gribēt. Nevēlos

To izzināt. Bet vai tad asins vien

Tik dara tēvu? asins vien?
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ZALADINS

Nu manu!

Kas bij tik nežēlīgs, tev pašai — tev

Sīs domas galvā iedot? Vai tad jau
Tas tiešām izzināts? — jau pierādīts?

REHA

Tā laikam būs! Jo Dajai teikusi

To mana aukle.

ZALADINS

Aukle?

REHA

Kura mirstot

To gribējusi tai vēl uzticēt.

ZALADINS

Pat mirstot! Vai ne muldot jau? Un lai

Tas tiesa! Jā, tad asins, asins vien

Nebūt vēl tēvu nedara! tik ko

Vēl zvēru tēvu dara! dod, ja daudz

Tik pirmo tēva tiesību sev nopelnīt
So vārdu! — Nebaidies jel veltīgi!
Un zini ko? Ja divi tēvi sāk

Ap tevi strīdēties, met abus, ņem

Sev trešo! Mani ņem par savu tēvu!

ZITA

Ak, dari, dari to!

ZALADINS

Es būšu tev

Labs, īstens tēvs! Bet pag! man prātā nāk

Vēl kas daudz labāks. Ko tev vajaga
Vispārim tēvu? Ja nu viņi mirst?

Pie laika mums pēc kāda jāraugās,
Kas mūžam kopā dzīvot grib ar mums!

Vai kādu nezini?
...
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ZITA

Tu liec tai sarkt!

ZALADINS

Jā, manim tiešām tas ir nodomā.

Jo sarkstot nedaiļie jau daiļi kļūst,
Vai daiļie nekļūtu vēl daiļāki? —

Es tavam tēvam Nātanam un vēl —

Vēl kādam citam liku šurpu nākt.

Vai tu to atmini? — Surp! Tu jau man

To atļauj,43 Zita?

ZITA

Brāli!

ZALADINS

Ka tu nu

Priekš viņa krietni sarksti, mīļais bērns!

REHA

Priekš kā? lai sarkstu?
...

ZALADINS

Mazā liekule!

Tad bālsti labāk! Ja tu gribi tā

Un vari!

(lenāk verdzene un tuvojas Zitai.)

Vai tad viņi ir jau še?

ZITA

Jā! lai tie ienāk. — Tie ir viņi, brāli!

(Verdzene aiziet.)

Pēdējais skats44

Nātans, Tempļa kungs un Ii ej priekšējie.

ZALADINS

A, mani labie, mīļie draugi! Tev,

Tev, Nātan, man vispirms ir jāsaka,
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Ka tagad tu, cik drīzi vēlies vien,
Pēc savas naudas vari sūtīt! ...

NĀTANS

Sultān!
...

ZALADINS

Nu ari es tev varu līdzēt ...

NĀTANS

Sultān! ...

ZALADINS

Nu karavāne klāt. Es atkal nu

Tik bagāts esmu, kā sen nebijis.
Nāc, teic man, ko tu uzņemt gribētu
Tā īsti lielisku! Jo arī jums,
Jums tirgoņiem, nekad jau nevar būt

Par daudz tās baltās naudas!

NĀTANS

Un par ko

Par sīkumiem vispirms! Es redzu tur

Mirkst acis asarās; tās žāvēt man

Daudz vairāk rūp.

(Viņš tuvojas Rehai.)

Tu raudāji, mans bērns?

Kas kait tev? — tu jau mana meita vēl?

REHA

Mans tēvs!
...

NĀTANS

Mēs saprotamies. Mitējies!
Nu, esi jautra! Ja tik tava sirds

Ir citādi vēl tava! Citādi

Tev nedraud zaudējums! Tavs tēvs tev ir

Vēl nepazudis!
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REHA

Cits nekas, nekas!

TEMPĻA KUNGS

Nekas? — Nu! tad es esmu pievīlies.
Ko zaudēt nebaidāmies, to nekad

Mēs turēt nedomājam un nekad

To negribējām! — Labi! labi! — Nātan,
Tas visu pārgroza! — Mēs, sultān, nācām

Uz tavu pavēli. Bet velti vien

Es tevi traucēju; nu nepūlies!

ZALADINS

Cik straujš tu atkal, jaunekli! Vai viss

Lai tevim pretim nāk? lai uzmin tevi

Kā mīklu?

TEMPĻA KUNGS

Nu, tu dzirdi! redzi, sultān!

ZALADINS

Nu, tiešām! Vāji, ka tu skaidrāki

To nezināji!

TEMPĻA KUNGS

Tad es zinu nu!

ZALADINS

Kas tā uz labdarību tielējas,
Ņem viņu atpakaļ! Ko izglābi,
Vēl tādēļ nav tavs īpašums. Jo tad

Jau laupītājs, ko skopums liesmās dzen,

Tāds varons kā ir tu!

(Tuvojas Rehai, lai viņu pievestu klāt tempļa kungam.)

Nāc, mīļo meitiņ,
Nāc! Nepieskaiti viņam to. Jo, kad

Viņš būtu citāds, mazāk lepnis, straujš,

Viņš būtu kautrējies vēl tevi glābt.
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Viens darbs lai otru atlīdzina. Nāc!

Nāc, viņu apkauno! un dari to,
Ko viņam klājas darīt! Atzīsties

Tam mīlestībā! piedāvājies tam!

Un, ja viņš smādē tevi, aizmirst spēj,
Cik daudz ar to tu vairāk darīji
Priekš viņa nekā viņš priekš tevis

...
Ko

Tad viņš ir darījis priekš tevis? Drusku

Tik apkvēpojies? liela manta! — tā

Tam nav nekā no mana Asada!

Tā tam ir viņa teika*, bet ne sirds.

Nāc, mīļā . ..

ZITA

Ej! Ej, mīļā, ej! Tas nav

Priekš tavas pateicības vis vēl daudz;

Vēl nav nekas.

NĀTANS

Pag, Zaladin! pag, Zita!

ZALADINS

Ir tu?

NĀTANS

Se vēl kam nākas līdzrunāt
...

ZALADINS

Kas to gan liedz? Bez šaubām, pienākas
Tev, tādam audžutēvam, arī balss

Sai lietā! Pirmā pat, ja gribi. — Lūk,
Es zinu apstākļus.

NĀTANS

Ne pilnīgi!
Es ne par sevi runāju, par citu;
Par gluži citu, Zaladin, ko pirms
Es lūdzu arī uzklausīt.

Sejas krasa; raksturs.
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ZALADINS

Kas tas?

NĀTANS

Tās brālis!

ZALADINS

Rehas brālis?

NĀTANS

Jā!

REHA

Mans brālis?

Tad man ir brālis?

TEMPĻA KUNGS

(Uztrūkdamies iz izsamisušas, mēmas izklaidības.)

Kur tad? Kur viņš ir,

Sis brālis? Vēl nav še? Jūs teicāt, es

To tikšot še.

NĀTANS

Tik paciesties.

TEMPĻA KUNGS

(Sīvu rūgtumu balsī.)

Viņš tai

Ir tēvu uztiepis, vai brāli nu

Viņš neatradīs tai?

ZALADINS

Nu, tā tik trūkst!

Tu, kristīgais! Tik zemas aizdomas

Mans Asads nebūtu vis izteicis.

Nu, labi! tā tik tāļāk!
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NĀTANS

Piedod tam!

Es labprāt piedodu. Kas zin, ko mēs

Tā vietā un tā gados domātu!

(Draudzīgi tuvojas bruņeniekam.)

Lūk, bruņeniek! Uz neuzticību

Nāk aizdomas! Ja savu īsto vārdu

Jūs būtu manim teikuši ...

Lai tevim pretim nāk? lai uzmin tevi

Kā?

NĀTANS

Jūs

Ne Staufens!

TEMPĻA KUNGS

Kas tad es?

NĀTANS

Jums vārds nav Kurds

No Staufenes!

TEMPĻA KUNGS

Kas tad?

NATANS

Jūs esat Leons 45

No Filnekas.

TEMPĻA KUNGS

Kā tā?

NĀTANS

Jūs brīnāties?

TEMPĻA KUNGS

Patiesi! Kas to teic?
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NĀTANS

Es, kas jums var

Vēl vairāk teikt. Bet es jūs nevainoju
Nemaz par meliem.

TEMPĻA KUNGS

Nē?

NĀTANS

Var tiešām būt,
Ka otrais vārds jums arī pienākas.

TEMPĻA KUNGS

Nu, taču gan! — (Tā Dievs tam lika runāt.)

NĀTANS

Jo jūsu māte bija Staufene.

Un viņas brālis, kurš jūs audzējis,
Kam tikāt atstāti no vecākiem,
Kad tie, no vācu aukstā gaisa bēgot,
Še atkal ieradās, — tas saucās Kurds
No Staufenes; varbūt tas pieņēmis
Jūs sava bērna vietā! Vai jūs sen

Ar viņu kopā šurpu pārnācāt?
Vai viņš vēl ira dzīvs?

TEMPĻA KUNGS

Ko lai es nu

Te saku? — Nātan! — Tiešām gan! Tā ir!

Viņš pats ir miris. Es šurp pārnācu
Ar pēdējo no ordenspulkiem. Bet,
Bet kas gar visu šo par daļu ir

Gan Rehas brālim?

NĀTANS

Jūsu tēvs .. .

TEMPĻA KUNGS

Kā? To

Jūs arī pazināt?
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NATANS

Viņš bij mans draugs.

TEMPĻA KUNGS

Bij jūsu draugs? A, Nātan!
...

NĀTANS

Saucās Volfs

No Filnekas, bet nebij vācietis
...

TEMPĻA KUNGS

Ir to jūs zināt?

NATANS

Bija vācieti

Tik precējis, bij jūsu mātei līdzi

Uz īsu laiku Vācijā ...

TEMPĻA KUNGS

Ne tājāk!
Es lūdzu jūs! Bet Rehas, Rehas brālis? ...

NATANS

Tas esat jūs!

TEMPĻA KUNGS

Es? Es tās brālis?

REHA

Viņš
Mans brālis?

ZITA

Brālis!

ZALADINS

Māsa — brālis!
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REHA

(Grib tuvoties tempja kungam.)

Ā!

Mans brālis!

TEMPĻA KUNGS

(Atkāpjas atpakaļ no viņas.)

Viņas brālis!?

REHA

(Paliek stāvot un griežas pie Nātana.)

Nevar būt!

Nē! Viņa sirds to nejūt! Viltnieki

Mēs esam! Dievs!

ZALADINS

(Uz tempļa kungu.)

Kā? Viltnieki? To tu,
Tu spēji domāt? Viltnieks pats! Jo viss

Pie tevis melots? vaigs un balss, un gaita!
Viss svešs! — So māsu neatzīt! Ej, ej!

TEMPĻA KUNGS

(Pazemīgi Zaladinam tuvodamies.)

Ak, nepārproti, ka es iztrūkstoši

Un acumirklī, kādā Asadu

Nekad tu neredzēji, nenosodi

Mūs abus!

(Nātanam klāt piesteigdamies.)

Nātan, jūs man atņemat
Un dodat! Pilnām rokām! — Nē! Jūs dodat

Man vairāk, nekā ņemat! Tūkstoškārt

(Rehai
ap kaklu krizdams.)

Ā, mana māsa! mana māsa!

NĀTANS

Blanda
No Filnekas!
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TEMPĻA KUNGS

Ā, Blanda? — Reha nē?

Ne jūsu Reha vairs? Jūs atstumjat
To! Dievs! tai dodat iekristīto vārdu!

Un manis dēj to atstumjat! Ā, Nātan!

Kam viņai liekat atmaksāt? Kam viņai!

NĀTANS

Un ko? — Ak, mani bērni! mani bērni!

Vai manas meitas brālis nav mans bērns

Tāpat? — tiklīdz viņš grib?

(Kamēr Nātans ļaujas tempļa kunga un Rehas apskāvieniem, Zaladins

nemierīgā izbrīnējumā tuvojas savai māsai Zitai.)

ZALADINS

Ko saki, māsa?

ZITA

Es jūtos aizgrābta ...

ZALADINS

Un es — es baidos

No jūtu aukām, kas vēl lielākas!

Tik sagatavojies, ka spēji.

ZITA

Kā?

ZALADINS

Ā, Nātan, Nātan! tik viens vārds, viens vārds!

(Kamēr Nātans pienāk viņiem klāt, Zita atkal piebiedrojas brālim un

māsai, lai viņiem izrādītu savu līdzjūtību; tikmēr Natans un Zaladins

sarunājas klusākā balsī.)

ZALADINS

Klau! Klau jel, Nātan! Vai tu neteici

Nupat —?
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NATANS

Ko?

ZALADINS

Viņas tēvs iz Vācijas
Vis nebijis, nedz dzimis vācietis?

Kas tad viņš bija? un no kurienes?

NĀTANS

To viņš nekad man pats nav sacījis.
Iz viņa mutes nezinu neko.

ZALADINS

Bet franks viņš nebija? ne rietumnieks?

NĀTANS

Ka viņš tas nav, to gan viņš atzinās.

Vismīļāk persiski tam tikās
...

ZALADINS

Ā!

Ko gribu vairāk? Tas ir viņš! Tas viņš
Ir bijis!

NĀTANS

Kas?

ZALADINS

Mans brālis! Jā! Mans Asads!

Patiesi!

NĀTANS

Nu, ja pats tu uzmini,
Še apstiprinājums šai grāmatā!

(Pasniedz Zaladinam brevīru46.)
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ZALADINS

(Kāri grāmatu atšķirdams.)

Ā! viņa roka! Es to pazīstu!

NĀTANS

Vēl viņi nezina nekā! Vēl viss

Stāv tavā varā, ko tiem zināt būs!

ZALADINS

(Arvien vēl grāmatu šķirstīdams.)

Man sava brāļa bērnus neatzīt?

Man savus bērnus — savus brālēnus?

Tos neatzīt? Kā? Tevim viņus ļaut?

(Atkal diktā balsī runādams.)

Tie viņi! viņi! Zita! — viņi ir!

Ir abi mana ... tava brāļa bērni!

(Viņš metas viņu apskāvienos.)

ZITA

(Viņam sekodama.)

Ko dzirdu! — Tā jau vajdzēja ar būt!

ZALADINS

(Uz tempļa kungu.)

Nu, stūrgalvi, tev taču mani jāmīl!

(Uz Rehu.)

Nu esmu tas, par ko tev solījos?
Vai gribi nu, vai ne!

ZITA

Es arī! arī!

ZALADINS

(Atgriezdamies atpakaļ uz tempļa kungu.)

Mans dēls! Mans Asads! mana brāļa dēls!



TEMPĻA KUNGS

Es tavu asiņu! — tad viņi sapņi,
Ar ko man nošūpoja bērnību,47

Bij vairāk ne tik sapņi!

(Mezdamies Zaladinam pie kājām.)

ZALADINS

(Viņu augšā paceldams.)

Ļaundaris!

Viņš zināja par to, un spēja mani

Vai padarīt par slepkavu! Pag, tu!

(Mēmi atkārtojoties apskāvieniem kā agrāk, priekškars krīt.)



646

RAIŅA PIEZĪMES «NĀTANA GUDRā»

TULKOJUMA PIRMPUBLICĒJUMAM

1 Damaska (iz Bībeles pazīstama pilsēta Sīrijā) bija
slavena senos laikos caur savu metāla rūpniecību, it se-

višķi iecienīti bija damasciešu zobeni un zelta kalēju
darbi.

2 Moslimi (Moslim, Muselmann) — muhamedāņi —

Muhameda ticīgie.
3 Eifrats un Tigris — upes Mezopotāmijā; Jordāns —

Palestīnā.

4 Katram enģeļam, svētajam pēc katoļu baznīcas iekār-

tojuma top svinēta sava diena; salīdz. AeHb aHrejia —

vārdadiena, t. i., tā diena, kura zināmam svētajam novē-

lēta.

5 Kā vispāri, tā arī še Lesings caur Nātana muti slu-

dina savu humāno, cilvēku mīlētāju pārliecību.
6 Tempļa kungi kā mūki — kareivji bija pēc sava

ordeņa statūtiem spiesti gavēt kā mūki un kavēt miegu
ar pātariem.

7 Derviši — pie muhamedāņiem nabagotāji mūki, kuri

pieturējās pie nabadzības; nereti šī nabadzība pie mūkiem

bija pat piespiesta pēc mūku ordeņu statūtiem: mūki pri-
vāti, priekš sevis nedrīstēja krāt mantas, bet gan priekš
klostera vai ordeņa, kuri caur to tapa milziski bagāti
viduslaikos un varēja uzņemties toreizējo lielkapitālistu
un baņķieru lomu. Tā arī templiešu ordenis bija ļoti ba-

gāts, īsti valsts valstī; tāpat nāca pie bagātības un varas

arī ordenis, kurš iekaroja Baltiju.
8 Šaha spēle ir sevišķi iecienīta austrumos, kur viņa

arī cēlusēs.
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9 Pie pravieša Muhameda parasti zvēr muhamedāņi.
10 Defterdars — sultāna galma ierēdnis, mantas zinis.

11
Ganga upe (Ganges) Indijā top skaitīta par svētu.

Indijā sevišķi izplatīta šāda bezvajadzību dzīve, kura pil-
nīgi nodota vai nu gavēšanai un visādai «miesas nokau-

šanai», vai pārdomāšanai- par dziļajiem dzīves jautāju-
miem. Sādi ļaudis labprāt mēdz arī izmeklēt vientuļas
vietas, tuksnešus, lielus mežus utt.

12 Laju brāļi (Laienbrūder), klostera piederīgi, kuri

nav pilnīgi uzņēmuši uz sevi visus mūku solījumus un

neskaitās pie garīgas šķiras. Uz to zīmējas arī tempļa
kunga jautājums: vai varu par tēvu saukt?, jo garīgām

personām pie katoļiem ir goda tituls tēvs.

13 Pilgrimi — svētceļotāji.
14 Viens no mūku solījumiem ir — neaprobežota

paklausība savai priekšniecībai.
15 Tebnīna — skat. Sīdona.

16 Sīdona — pilsēta kaimiņos Palestīnai, pie jūras,
senā feniķiešu zemē. Tebnīna — pilsēta arī Palestīnas kai-

miņos, Sīrijā.
17 Šinai kalns, pazīstams kalns, uz kura tikuši doti

Mozus baušļi.
18 Pret karali Filipu toreiz karoja Zaladins.

19 Maronīti — kāda kristīga sekte austrumos, it se-

višķi Sīrijā.
20 Ptolemaīda — pilsēta Kirenaikā, Burkas ostā, pie

Vidusjūras, stāvēja ziedu laikā, kad kristīga ticība izpla-

tījās Āfrikas ziemeļu daļā.
21 Zīna — Ķīna.
22 Domāts ir vācu ķeizars Fridrihs I Barbarosa, kurš

pa krusta kara laiku noslīka, pārejot pār kādu uzplūdušu

upi Feniķijā.
23 Svābi — vācu tautas zars tagadējā Virtembergā.

24 Mameluki — sultāna Zaladina miesassargi. Par vi-

ņiem Lesings pats sev bija piezīmējis iz Marena vēstures

(FratiĢois Claude Marin: Histoire dc Saladin, Sulthan

d
,

Egypte et dc Syrie, 1758., 2. sēj.) sekošo: «Mameluki

bija Zaladina miesassargi; viņi nesāja dzeltenus mundie-

rus. Dzeltenā krāsa bija Zaladina cilts krasa, un visi, kas

vien gribēja izrādīties viņam padevīgi, raudzīja visur lie-



648

tot šo krāsu. Zaladins veda sev līdzi tūkstoti tādu mame-

luku. Visi tika no pat mazotnes rūpīgi audzināti un ar

lielu mīlestību pieķērās savam kungam, priekš kura viņi

varonīgi cīnījās. Vārds mameluks, īsteni — mamluks,

nozīmēja sākot vergu.» — Sie mameluki dažā ziņā atgā-

dina vēlākos janičārus pie turku sultāniem.

25 Kahira — nozīmēja uzvarētāja — Ēģiptes galvas-

pilsēta; Kaira ir itāliska forma.

26 Ibrahims — ir arābiska forma ebreju vārdam

Ābrahams.
27 Zaladins jau bija apņēmies būt taupīgs.
28 Senāk bija parasta forma vēstnešiem nolikt priekšā

trīs rikas maizes; viduslaikos Vācijā vispāri lietoja vārdu

vēstneša «maize» (Botenbrot), ne «alga» (Botenlohn). —

Latviski vēl tagad saka «ciema kukulis».

29 Marens min Zaladina nicināšanas jūtas pret naudu,

Bokačija novele atkal stāsta par sultāna greznību. Vēstu-

riski ir zināms, ka Zaladins, kurš valdīja pār lieliskām

mantām, pats priekš sevis ļoti maz esot izdevis un mir-

stot atstājis ne vairāk kā 40 sudraba naserinas un vienu

zelta naudu. Zaladins mira 5. martā 1193. g. 57 gadus
vecs.

30 Emīrs— virsaitis, kņazs.
31 Manzors — parasts arābiešu vārds; īsteni: Manzur

(t. i. Dievpalīgs); vēl biežāk sastopams šis vārds ar arti-

kuli: al, tātad Almanzors. Bohameds min kādu Manzoru

vēsturē, kurš ar Zaladinu vedis sarunas Ēģiptes dēļ.
32 Abulkasems (Abulkhassem) — arābiešu vārds, kurš

bieži sastopams; tā, piemēram, vēsturē kāds vezlrs ap
1130. gadu un vairāki Abāsīdi Bagdādā. Lesings še brīvi

izvēlējis šo vārdu.
33 Tebaida — viena no Ēģiptes zemēm.

34 Libāna kalns — Libanons Sīrijā; še piepaturēta lat-

viešiem iz bībeles parastā forma.

35 Patriarks še ir vēsturiska persona, jo Zaladina

laikā bija Jeruzalemē kāds patriarks Heraklijs, kurš at-

stāja šo pilsētu, kad Zaladins to ieņēma. (Lesings brīvi

atkāpies no vēstures dotiem faktiem, kad savā drāmā ieved

patriarku, kā Jeruzalemē dzīvojošu uz kapitulācijas [lī-
guma] pamata.) Par šo Herakliju Marens savā vēsturē

raksta: «Palestīna pieredzēja, ka šis neģēlīgais Heraklijs
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(ar kādu vārdu lai nosauc šo cilvēku, kura piemiņa tiek
nolādēta no visas austrumu zemes!) niecināja patriarka
sēdekli caur savu neganto dzīvi. Viņš bija dzimis overņats

(iz Dienvidusfrancijas), jauns tikumos un labs no regas.

Tas bija tiešām nekrietnība un posts svētajai vietai.» Kaut

gan viss nav pareizi, ko Marens nostāsta par šo Herakliju,
tomēr Lesingam taisnība, kad viņš teicās nožēlojam, ka

tas viņa lugā nebūt neizliekoties tik Jauns, kāds viņš bijis
patiesībā.

36 Nelabais, kuru jau latvieši arī mēdz saukt par «nemi-

namo».

37 Tempļa kungi bija savā ziņā reizē garīdznieki, t. i.

mūki un kareivji; Nātans zīmējas še uz to, ka pēc savas

dabas lugas tempļa kungs nav ne kareivisks, rupjis, nedz

varas kārīgs, garīdzniecisks.
38 Se domāta līdzība iz Mateusa evļaņģēlija] ..

39
Tempļa kungs jau tik tāli pārvarējis savus agrākos

aizspriedumus pret citticībniekiem, ka ne vien ir ar mieru,

ja Reha paliek žīdiete, bet pats arī spētu pāriet muhame-

dāņu ticībā. Viņam arī rūp vairāk cilvēks, ne ticība.

40 Harēms pie muhamedāņiem — atšķirtās sieviešu tel-

pas. Līdzīgas atšķirtas telpas priekš sievietēm agrāk bija
tāpat arī Eiropā parastas — pie grieķiem, sengrieķiem, nor-

diešiem (skandināviešiem), krieviem (sieviešu teremi), arī

latviešiem, cik var noskārst no dažām vēsturiskām ziņām.

41 Zita ir Zaladina jaunākā māsa; še viņa domāta kā-

dus gadus 30 veca, — Zaladins jau viņu tikko vēl gribēja

izprecēt Rihardam, angļu karalim. Pēc vēsturiskām zi-

ņām, Zaladinu pārdzīvojis kāds brālis Maleks al Adels un

māsa Zita al Sama; turpretī Zaladina brāļa Asada un

māsas Lillas vārdi ir brīvi izvēlēti.

42
Viņa ir pilnīgs, sevī noslēgts, oriģināls raksturs,

kurā nav nekas svešs un nepiederīgs, kā Horācijs saka

par savu prātnieku: m se ipso totus, teras atque rotun-

dus .. — pats sevī pilnīgs, vesels un noapaļots.

43 Sieviešu telpās ir aizliegts ieiet vīriešiem.

44 Pēc tolaiku franču parašas pēdējais skats netika

skaitīts, bet apzīmēts vienkārši ar — pēdējais. Tāpat Gete

no «Ifigenijas», Sillers no «Fieska» apzīmēja skaitļiem



skatus. Lesings jau «Filotā», «Miss Zarā Sampsonā»,
«Minnā» un «Emīlijā Galotti» bija atkāpies no franču pa-

rašas, bet še mēs atrodam to atkal.

45 Leons (Leo) — Lesings raksta «Leu» (L6we).
46 Brevīrs — katoļu lūgšanas grāmata.
47 Jau trešā cēlienā tempļa kungs min nostāstu, ka

viņa tēvs esot austrumnieks, kurš precējis kristīgu.
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KOMENTĀRI

A. PUŠKINS. BORISS GODUNOVS

Krievu rakstnieka Aleksandra Puškina traģēdija «Boriss Godu-

novs» sacerēta 1825. gadā (1826. gadā autors to nolasīja Maskavā

savu draugu pulciņā), publicēta 1831. gadā. Izrādīt uz skatuves

«Borisu Godunovu» cariskā cenzūra neatļāva. Tikai 1870. gadā ar

cenzūras kupīrām to iestudēja Aleksandras teātris Pēterburgā,
1880. gadā Mazais teātris Maskavā.

«Boriss Godunovs» ir reālistiska, tautiska, sociāli vēsturiska

traģēdija, kas, atainojot Borisa Godunova sadursmes ar krievu bajā-
riem troņa dēļ, reizē rāda tautu kā galveno darbojošos personu —

kā īsto vēstures veidotāju spēku. Balstoties uz reāli konkrēto īstenību,

Puškins arī atklāja to, kāpēc tauta attiecīgajā vēsturiskajā situācijā
vēl nespēja izmantot savas uzvaras augļus. Traģēdijas mākslinie-

ciskajā veidojumā Puškins atteicās no klasiskā laika un vietas vie-

nības principa, paturēdams vienīgi darbības vienotības principu. Tradi-

cionālo piecu cēlienu vietā traģēdijas darbība tika sadalīta 24 ainās.

Rainis «Borisu Godunovu» pārtulkoja ģimnāzijas laikā, t. i.,

19. gs. 80. gados, laikā starp 1884. un 1887. gadu, jo 1884. gada
martā Rainis domā par šī darba tulkošanu (KR, 24, 23), bet 1887. ga-

da 4. septembra vēstulē lūdz, lai kāds no piederīgajiem, ja iespējams,

atved viņam uz Pēterburgu, kur Rainis tolaik studēja, «Borisa Godu-

nova» tulkojumu. To, ka traģēdija tulkota ģimnāzista gados, Rainis

vēlāk apliecinājis vēstulē A. Gulbim 1911. gada 26. oktobrī: «.. jau

ģimnāzijas gados, kad es tulkoju «Borisu Godunovu» ..» (KR, 21,

410).

Raiņa tulkojuma «Boriss Godunovs» pirmoreiz publicēts «Mājas

Viesa Mēnešraksta» 1898. gada 3. (167.—176. Ipp.), 4. (252.—

261. Ipp.) un 5. numurā (321.—332. Ipp.).

Ar tulkojuma publicēšanu grāmatā neveicās. Kad E. Birznieks-

Upītis 1908. gadā nodibināja «Dzirciemnieku» grāmatu apgādu un

sāka plānot Raiņa un Aspazijas darbu izdošanu, Rainis sarakstē ar

E. Birznieku-Upīti vairākkārt ieminējās par «Borisa Godunova» klajā

laišanu grāmatā. E. Birznieks-Upītis to 1910. gadā arī apsolīja, tomēr
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viņa apgādā tulkojums neiznāca. Tad Rainis ievadīja sarunas ar izde-

vēju A. Gulbi. Dzīvodams Šveicē, Rainis saņēma «Mājas Viesa Mēneš-

rakstu» ar tulkojuma pirmpublicējumu, jo gribēja to vēl pārlūkot,
tomēr 1911. gada 20. augusta vēstulē A. Gulbim ziņoja, ka ««Godu-

novu» nelūkošu vairs cauri, būs labs» (KR, 21, 387).
«Boriss Godunovs» grāmatā iznāca 1912. gadā A. Gulbja apgādā

Pēterburgā vienlaikus divos izdevumos: «Universālās Bibliotēkas»

sērijā Nr. 74 un kā J. Raiņa Kopoti tulkojumi 'Nr. 12.

Saja izdevuma «Boriss Godunovs» iespiests pec J. Raiņa Kopotu

tulkojumu izdevuma teksta.

Latviešu teātrī «Boriss Godunovs» nav izrādīts (uzvesta gan

M. Musorgska opera «Boriss Godunovs»). 20. gados, kad Rainim

bija cieši sakari ar Dailes teātri, viņš par izrādīšanu vairākkārt do-

māja, 1921. gadā piedāvājās pats tulkojumu «dramatizēt», tas ir,

nedaudz īsināt un pielāgot teātra vajadzībām. Dailes teātra vadītājs
E. Smiļģis tomēr atrunājās ar materiālo iespēju ierobežotību, jo
teātrim neesot līdzekļu bagāto bajāru kostīmu pagatavošanai. Tā

Raiņa tulkojums uz latviešu skatuves neuznāca.

G. HAUPTMANIS. HANNELE

Vācu rakstnieka Gerharta Hauptmaņa pasaku drāma «Hanneles

debesbrauciens» («Hanneles Hitnmelfahrt») sarakstīta 1894. gadā

un tajā pašā gadā izrādīta Berlīnes Karaliskajā teātrī. Tā ir pret-
statu luga, kurā poētiski konfrontēta dzīves īstenība un sapnis. Reā-

listiski tēlotā nabadzības un tumsonības izraisītā traģēdija savijas

ar simbolos zīmētām viņpasaules ainām par to, kā debesis sniedz

mierinājumu šīszemes ciešanām. Luga savā laikā izraisīja daudz

strīdu. Vācu filozofs marksists un literatūras kritiķis F. Mērings

lugas autoram asi pārmeta reliģijas ideālu apjūsmošanu.

«Hannele» tulkota un izrādīta daudzos citu zemju, arī Krievijas,

teātros: 1895. gadā Pēterburgā, 1896. gadā Maskavā «Mākslas un

literatūras mīļotāju pulciņā» K. Staņislavska iestudējumā, 1898. gadā

K. Staņislavskis gatavoja tās iestudējumu Dailes teātrī, bet Maska-

vas metropolīts to aizliedza.

Rainis «Hanneli» vērtēja kā laikmetam un rakstnieka personībai

raksturīgu parādību, kad reizē ar aicinājumu uz darbību, cīņu, reizē

ar spēka apliecinājumu dzimst nepieciešamība pēc maiguma, sapņai-

nības, pat sentimentalitātes. Apcerējumā «Iz Gētes jaunām dienām»

(1901) Rainis rakstīja: «Kā «Gecā» attēlojas «vētras un dziņu laika»

nemierīgā dzīšanās pēc darbiem, tā «Verterā» sapņaina un slimīga

jūtelība un sentimentalitāte, kura tāpat bija raksturiska šim laikam.

Un šinī ziņā vētras un dziņu laiks nav izņēmums, to pašu gandrīz
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paradoksālo parādību mēs varam novērot, piem., arī mūsu laikā, kur

Hauptmanis raksta cietos, spēka pilnos «Vēverus» un «Priekš saules

lēkšanas», un atkal sapņaino, maigo «Hanneli»..» (KR, 18, 276).
«Hanneli» Rainis pārtulkoja 1896. gadā, kad pēc aiziešanas no

«Dienas Lapas» redakcijas bija pārcēlies uz dzīvi Jelgavā, kur no ap-
rīļa līdz novembrim strādāja par notāra vietas izpildītāju K. Veselov-

ska notariāta kantorī. 1896. gadā, kā zināms, Rainis sāka tulkot

J. V. Gētes «Faustu», bet «Hannele», domājams, pārtulkota pirms tam.

Jelgavā Rainis nodibināja sakarus ar vietējā sociāldemokrātu

pulciņa dalībniekiem. «Hanneles» tulkojums nonācis pie viena no šī

pulciņa biedriem — Rauhmaņa, kas to Rainim nav atpakaļ atdevis.

Kādā kārtā Rauhmanis kļuvis par tulkojuma manuskripta īpašnieku —

nav izdevies noskaidrot. Par Rauhmani ziņas sniedz A. Birkerts:

«Zināms tikai, ka Rauhmanis, vārdā Juris, bija Franksesavas mui-

žas dārznieka dēls, pazīstams Jelgavas vakarnieku aprindās kā grā-

matu mīļotājs un krājējs. Viņš dzīvoja bez noteiktas nodarbošanās.

Kur viņš ņēma līdzekļus iztikai, to neviens no vakarniekiem nezi-

nāja. J. Rauhmaņa brālis bija izceļojis uz Ameriku un Bostonā ierī-

kojis grāmatu spiestuvi, ko vēlāk izmantoja arī Dāvids Bundža pirmā

sociāldemokrātiskā žurnāla «Auseklis» iespiešanai. Varbūt J. Rauh-

manis būs gribējis rīkoties pēc Amerikas brāļa parauga un nodarbo-

ties ar grāmatu izdošanu? Sajā nolūkā viņš būs ieguvis «Hanneles»

tulkojuma manuskriptu no Raiņa.» 1

Tikai pēc diviem gadiem manuskriptu no Rauhmaņa atpirkt izde-

vās P. Zālītēm, kas šai sakarā Rainim 1898. gada 12. jūnijā rakstīja

uz Pleskavu: «Jūs sūrojaties par «Hanneli». [Jādomā, par P. Zālītes

izmaksāto zemo honorāru. — B. G.) Jā, ko tur lai es varu darīt?

Rauhmanis man teica, ka «Hannele» pilnīgi viņa īpašums, ka viņš ar

to varot darīt, ko gribot, es gan tam izskaidroju, ka tā pienākums

tādā gadījumā to piesolīt vispirms autoram pašam atpakaļ, bet tas

pastāvēja uz savu tiesību. Ja es to nepērkot — pirkšot cits. Viņš

jau ari bija bijis pie «Austruma», kurš tam solījis vēl mazāk. Ka

ar 15 rbļ. «Hanneles» tulkojums nav — skatoties no morāliskā stā-

vokļa — atlīdzināts — tiesa, sevišķi, kur tulkojums tik priekšzīmīgi

labs.»2

P. Zālīte manuskriptu nopirka par tādu cenu, kādu Rauhmanis

prasīja — par 15 rubļiem.

Tulkojums vispirms publicēts laikraksta «Mājas Viesis» literā-

rajā pielikumā 1898. gada 20.-23. numurā (13. maijs—3. jūnijs) un

'Birkerts A. Rainis Pleskavas trimda. — R., 1964. — 39.—

40. Ipp.
2 J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs, mv. Nr. 135284.
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tajā paša gadā grāmatā Rīga, E. Platesa apgāda. Abas publikācijas

kā tulkotāja uzrādīta Aspazija.

Par grāmatas izdevumu, kas faktiski ir «Mājas Viesa» iespie-

duma novilkums, P. Zālīte iepriekš minētajā vēstulē Rainim paskaid-

roja, ka ekspedīcija, resp., Plātesa firma šādus novilkumus ne lab-

prāt gatavojot, jo tie (ja laižot klajā 200—300 eksemplārus) mate-

riāli neatmaksājoties. Taču, kā rakstīja P. Zālīte: «Dažus darbus es

tomēr lieku novilkt, lai tādi raksti labāki uzglabātos, kuri to pelna.
Un «Hannele» tik labā un priekšzīmīgā tulkojumā bija to vērta. Es

viņu tāpēc liku novilkt 200—300 eksemplāros . .»
3

1911. gadā «Hannele» ar Raiņa vārdu izdota Pēterburgā A. Gul-

bja apgādībā vienlaikus divos izdevumos: «Universālās Bibliotēkas»

sērijā Nr. 12 un kā J. Raiņa Kopoti tulkojumi Nr. 4. Te arī Aspazijas

paskaidrojums: «Sis J. Raiņa tulkojums parādījās dažus gadus atpa-

kaļ zem mana vārda aiz tā vienkāršā iemesla, ka toreizējie apstākļi

Raini uz to spieda. Tāpat arī daži Gētes atdzejojumi tika nepareizi

atzīmēti, bet tagad tie jaunā izdevumā nošķirti atsevišķi.»4

Saja izdevuma «Hannele» iespiesta pec J. Raiņa Kopotu tulko-

jumu izdevuma teksta.

Raiņa tulkojumā (ar Aspazijas vārdu) «Hannele» pirmoreiz iz-

rādīta 1907. gada 26. septembrī Rīgas Latviešu teātrī A. Freimaņa

režijā; Hannele — L. Ērika, Gotvalds — R. Veics, Marta — T. Sim-

sone, Ede — A. Mencele, Materns — A. Mihelsons, Diakonise —

J. Skaidrīte, Hanke — F. Rode, Bergers — E. Elksnītis, Smits —

Ā. Kaktiņš, Vahlers — F. Tamezars, Melnais eņģelis — V. Svarcs.

1910. gada 16. oktobrī luga izrādīta Jaunajā Rīgas teātrī T. Amt-

maņa režijā ar B. Skujenieci titullomā.

G. HAUPTMANIS. NOGRIMUŠAIS ZVANS

Vācu rakstnieka Gerharta Hauptmaņa pasaku drāma «Nogrimu-

šais zvans» («Die versunkene Glocke») sarakstīta 1896. gadā un

tajā pašā gadā izrādīta Berlīnes Vācu teātrī. Sajā lugā, tāpat kā

«Hannelē», reālais saplūst ar simbolisko. Izmantojot vācu tautas

folkloras un mitoloģijas tēlus, G. Hauptmanis risina problēmu par

radoša cilvēka iekšējām pretrunām mietpilsoniskā sabiedrībā. Reālis-

tiskā skatījumā šī problēma jau risināta G. Hauptmaņa iepriekšējā

lugā «Kolēģis Kramptons» (1892) un vēlāk lugā «Mihaels Krāmers»

(1900). «Nogrimušajā zvanā», balstoties uz simbolismam raksturī-

3
J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs, mv. Nr. 135284.

4 Rainis J. Kopoti tulkojumi. — Pēterburga, 1911. — 4. sēj. —

2. Ipp.
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gām alegorijām, problēma tverta vērienīgākā aspektā. Izteiktas do-

mas, ka šī luga rakstīta H. Ibsena filozofisko drāmu «Brands» un

«Pērs Gints» ietekmē. Ar poētisko skanējumu «Nogrimušais zvans»

savā laikā guva lielus panākumus, to tulkoja daudzās valodās, izra-

dīja daudzos teātros. Jau 1897. gadā (dažus mēnešus pēc pirm-
izrādes Berlīnē) to uzveda Pēterburgā Aleksandras teātrī un

1898. gadā Maskavā «Mākslas un literatūras mīļotāju pulciņā» ar

K. Staņislavski Indriķa lomā.

Rainis ar šo G. Hauptmaņa lugu iepazinās 1896. gada beigās
Berlīnes Vācu teātrī, kur izcilais vācu aktieris Jozefs Kaincs tēloja

Indriķa un Agnese Zorma Rautendeliņas (Rūtiņas) lomu. «Nogri-
mušo zvanu» Rainis vērtēja atzinīgi. Par lugu viņš raksta savas

«Vēstulēs no Berlīnes» (KR, 18, 91—95).

Aspazija šai sakarā atcerējās, ka Berlīnē redzētā izrāde «atstāja

uz mums tik dziļu iespaidu, ka Rainis gribēja zr to apbalvot arī

mūsu publiku un ņēmās to pārtulkot cietuma gados» 1.
No Aspazijas teiktā secināms, ka «Nogrimušo zvanu» Rainis

sāka tulkot cietuma laikā (1897. gada otrajā pusē) un pabeidza to

Pleskavas trimdā.

«Nogrimušā zvana» tulkojums vispirms publicēts žurnāla «Mājas

Viesa Mēnešraksts» 1898. gada 7. (481.—486. lpp.), 8. (561.—

568. lpp.), 9. (660.-667. lpp.), 10. (721.-728. lpp.), 11. (801.—

808. lpp.) un 12. numurā (881.—887. lpp ).

Grāmatā tulkojums iznāca 1904. gadā Pēterburgā A. Gulbja

apgādā.
Tiklab žurnālā, kā grāmatā norādīts, ka lugu tulkojuši Rainis

un Aspazija.

1911. gadā «Nogrimušais zvans» ar Raiņa vārdu izdots Pēter-

burgā A. Gulbja apgādībā vienlaikus divos izdevumos: «Universālās

Bibliotēkas» sērijā Nr. 129 un kā J. Raiņa Kopoti tulkojumi Nr. 17.

Sajā izdevumā «Nogrimušais zvans» iespiests pēc J. Raiņa Ko-

potu tulkojumu izdevuma teksta.

Salīdzinot ar G. Hauptmaņa tekstu, Raiņa tulkojumā 5. cēliena

sākumā (305. Ipp.) pēc skata ar elfēm vi. pirms Mežaiņa parādīšanās

(iznākšanas no meža un pieiešanas pie akas) izlaists skats ar Rū-

tiņu 28 rindas Rūtiņas teksta, kuru norunājusi, viņa ielec akā).

1898./1899. g.
'sezonā tulkojums tika iesniegts Rīgas Latviešu

teātra komisijai uzņemšanai repertuārā. Taču, aizbildinoties ar nau-

das trūkumu, iestudēšana tika atlikta (Rīgas Latviešu teātrī «Nogrimu-

šais zvans» izrādīts tikai 1914. gadā), par ko Rainis dusmojās (Raiņa

vēstule Aspazijai 1900. gada 5. februārī).

1 Aspazija. Vācu jaunlaiku lielākais klasiķis // Jaunākās Ziņas. —

1932. — 17. nov. — 5. Ipp.
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Raiņa tulkojumā «Nogrimušais zvans» pirmoreiz izrādīts 1903. ga-

da 7. martā Jaunajā latviešu teātrī (repertuārā līdz 1905. gada
15. maijam) T. Podnieka režija; Indriķis — R. Bērziņš (vēlāk R. Taut-

mīlis-Bērziņš), Magda — M. Celmiņa (vēlāk O. Muceniece), Mācī-

tājs — R. Tautmīlis-Bērziņš (vēlāk R. Veics), Skolotājs — E. Lie-

piņš, Bārddzinis — K. Brīvnieks, Vitiķene — E. Griķīte (vēlāk

A. Spodrīte), Rūtiņa — T. Banga (vēlāk M. Ozoliņa, B. Skuje-
niece), Nikelmanis — T. Podnieks, Mežainis — V. Vēveris (vēlāk
E. Liepiņš).

Sekoja daudzi iestudējumi citos latviešu teālros.

1905. gada 30. aprīlī Pēterburgas Latviešu labdarības biedribā

O. Kandata režijā; Indriķis — O. Kandāts, Rūtiņa — B. Skujeniece.
1907. gada 7. aprīlī Apollo teātr.; Indriķis — R. Bērziņš,

Magda— O. Muceniece, Mācītājs — G. Zibalts, Rūtiņa — B. Sku-

jeniece (vēlāk M. Leiko).
1908. gada 27. janvārī Liepājas Latviešu teātrī V. Segliņa re-

žijā; Indriķis — V. Segliņš, Rūtiņa — T. Banga.
1908. gada 26. jūlijā Latviešu vasaras teātrī Altonovā (Cerību

biedrība) G. Zibalta režija; Indriķis — V. Segliņš, Mācītājs —

G. Zibalts, Rūtiņa — T. Banga.
1909. gada 14. janvārī Jaunajā Rīgas teātrī; Indriķis — Ē. Lau-

berts (vēlāk A. Amtmanis-Briedītis), Rūtiņa — L. Ērika (vēlāk
T. Banga, M. šmithene, B. Skujeniece).

1914. gada 9. aprīlī Rīgas Latviešu teātrī A. Amtmaņa-Briedīša

režijā; Indriķis — A. Amtmanis-Briedītis, Rūtiņa — M. Riekstiņa.

1915. gada 14. novembrī Vērmanes dārza teātrī K. Koškina

režijā.
1915. gada 6. decembrī teātrī «Dzimtene» Pēterpilī.

1917. gada 25. februārī Maskavas Latviešu teātrī.

1917. gada 7. novembrī Rīgas Latviešu teātrī A. Freimaņa re-

žijā; Indriķis — V. Svarcs, Magda — J. Skaidrīte, Vitiķene —

O. Muceniece, Rūtiņa — M. Riekstiņa.

1918. gada 23. novembrī Maskavas Latviešu strādnieku teātrī

T. Amtmaņa režijā; Indriķis — T. Amtmanis, Magda — P. Balt-

ābola, Rūtiņa — E. Arne.

1919. gada 16. februārī Valmieras teātrī J. Zariņa režijā.

1919. gada 2. martā Liepājas Jaunajā teātrī O. Mucenieces re-

žijā; Indriķis — M. Sveilis, Vitiķene — O. Muceniece, Rūtiņa —-

M. Stāle.

1921. gada 24. augustā Jelgavas teātrī A. Kokaļa režijā.

1933. gada 6. aprīlī Tautas teātrī T. Bangas režijā; Indriķis —

T. Lācis, Rūtiņa — L. Liepiņa, Mežainis —
E. Valters.
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1938. gada 3. jūnijā Dailes teātrī K. Veica režijā; Indriķis —

A. Filipsons, Magda — O. Starka-Stendere, Mācītājs — E. Zīle, Viti-

ķene — L. Zvīgule, Rūtiņa — I. Laiva.

J. V. GĒTE. IFIGENIJA

Vācu rakstnieka Johana Volfganga Gētes traģēdija «Ifigenija
Tauridā» («Iphigenie auf Tauris») sarakstīta 1779—1786. gadā, pub-
licēta 1787. gadā. Tā veidota pēc sengrieķu leģendas, kuru savā laikā

divās lugās («Ifigenija Aulidā» un «Ifigenija Tauridā») izmantojis

sengrieķu rakstnieks Eiripīds un vēlāk franču dramaturgs 2. Rasins

traģēdijā «Ifigenija Aulidā», kā arī austriešu komponists K. V. Gluks

operās «Ifigenija Aulidā» un «Ifigenija Tauridā». J. V. Gēte an-

tīko sižetu tiklab formas ziņa, kā konceptuāli pakļāvis klasicisma

normēm, bagātinājis ar jaunu, sava laikmeta tikumiski estētisko

problemātiku. Atšķirībā no Eiripīda J. V. Gētes Ifigenija nav viltīga,

atriebīga sieviete, bet ētiski skaidra, augstsirdīga mīlētāja, kas

iemieso ticību cilvēces augstākajai sūtībai, ticību cilvēka patstāvībai,

iekšējai brīvībai, augstiem tikumiskiem ideāliem. Uzsvērdams, ka ne-

vis dievi, bet cilvēki vainīgi pie tā, ka dzīve pārvērtusies bezjēdzīgā,

asiņainā cīņā citam pret citu, J. V. Gēte liek Ifigenijai pirmajai savā

dzimtā sacelties pret tādu dzīvi, kādu dzīvojuši viņas senči, vecāki,

brāļi, māsas. Ifigenijas ētiskais maksimālisms prasa izbeigt jebkāda

veida varmācību un asins izliešanu. J. V. Gētes traģēdijas darbība

noris nosacītā pasaulē, nosacītā telpā un laikā, bez detalizēta sadzī-

ves apstākļu raksturojuma. Traģēdijas personas nav individualizēti

raksturi, bet antīkajai monumentālajai un plastiskajai skulptūrai lī-

dzīgi tipi, kurus J. V. Gēte apveltījis ar dziļām un kaislām jūtām.

Paceldams savu varoņu personīgo interešu sadursmes augsta filozo-

fiski ētiska vispārinājuma pakāpē, J. V. Gēte reizē ļoti precīzi atse-

dzis viņu dvēseles kolīzijas un psiholoģiskos procesus, tādējādi ievez-

dams traģēdijā arī spēcīgus un pārliecinošus psiholoģiskās drāmas

elementus.

«Ifigenija Tauridā» nereti vērtēta kā viens no izcilākajiem

J. V. Gētes darbiem, kas līdzvērtīgs viņa filozofiski piestrāvotajam

«Faustam».

Par traģēdijas izrādīšanu J. V. Gēte 1827. gadā J. P. Eker-

manim izteicies: «So lugu uzvest nav viegli, iekšējās dzīves tajā

daudz, bet ārējās — pamaz. Un visa lieta virzās uz to, lai šo iekšējo

dzīvi izvilktu uz āru. Tiesa, «Ifigenija» dibinās uz dažādām bries-

mām, kuras dod iespēju skatuves efektiem. Tas, kas nodrukāts, ak

vai, ir vāja atblāzma tai dzīvei, kura bangoja manī, kad es viņu ra-
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dīju. Bet aktiera pienākums aizvadīt līdz skatītājam to kaislo

iedvesmu, kas vadīja mani tad, kad es šo lugu rakstīju. Mēs gribam
redzēt jūras vētru rūdītos grieķus un varoņus, kuri atklāti izsaka

visu to, kas viņu dvēselēs sakrājies pārdzīvoto briesmu un likstu

iespaidā [..] Jāatzīstas, ka man ne reizi nav izdevies redzēt savu

«Ifigeniju» patiesi labā izpildījumā.»1
Raini acīmredzot saistījis J. V. Gētes dziļais humānisms, viņa

prasība pēc cilvēka ētiskas un morālas skaidrības, harmonijas, vis-

spēcības, jo tulkojuma priekšvārdā Rainis kā lugas vērtību īpaši atzī-

mējis tajā pausto domu, ka tieši cilvēka iekšējā brīvība, viņa tiku-

miskais pilnveidošanās ceļš uz šo brīvību ir reizē arī ceļš uz cil-

vēcību
— «cilvēks nav tikai nevarīga, niecīga un pate sevi nicinoša

būte, kura nespēj sev palīdzēties; cilvēks var stāvēt pats uz savām

kājām un viņam jāstāv; ja viņš sasniedz pilnīgu, skaidru cilvēcību,

viņš sasniedz arī sevis paša glābšanu».

«Ifigeniju» Rainis pārtulkoja Pleskavā 1898. gada beigās un

1899. gada sākumā.

Tulkojums vispirms publicēts žurnāla «Mājas Viesa Mēneš-

raksts» 1899. gada 1. (2.—11. lpp.), 2. (81.—93. lpp.), 3. (161.—

167. lpp.) un 4. numurā (245.—252. lpp.) ar nosaukumu «Ifiģenija

Tauridā».

Grāmatā tulkojums iznāca 1904. gadā Pēterburgā A. Gulbja ap-

gādā kā J. V. Gētes Rakstu 4. sējums no nosaukumu «Ifiģenija».
Tiklab žurnālā, kā grāmatā kā lugas tulkotāji uzrādīti Aspazija

un Rainis.

1912. gadā «Ifigenija» ar Raiņa vārdu izdota Pēterburgā A. Gul-

bja apgādībā vienlaikus divos izdevumos: «Universālās Bibliotēkas»

sērijā Nr. 93 un kā J. Raiņa Kopoti tulkojumi Nr. 13.

Sajā izdevumā «Ifigenija» iespiesta pēc J. Raiņa Kopotu tul-

kojumu izdevuma teksta, Raiņa formu «Ifiģenija» pārveidojot atbil-

stoši mūsdienu rakstībai par «Ifigeniju».

1902. gadā par «Ifigenijas» tulkojumu ieinteresējās režisors

R. Tautmīlis-Bērziņš. 1902. gada 5. maijā viņš rakstīja Rainim uz

Slobodsku un lūdza atļauju «izrādīt Jūsu tulkoto Gētes skaistu drāmu

«Ifiģenija Tauridā»» (KR, 20, 572). R. Tautmīlis-Bērziņš bija no-

organizējis savu teātra trupu un ar to sniedza izrādes, kā viņš minē-

tajā vēstulē raksta, «uz Vidzemes un Kurzemes lielākām skatuvēm».

Rainis atļauju deva. 1902. gada 15. maijā viņš ziņoja Aspazijai: «Šo-

dien es saņēmu arī atklātni no Tautmīļa. Es viņam rakstīšu, lai viņš

ņem «Ifigeniju»» (KR, 20, 416). Un tā paša gada 17. maijā Rainis

1 SKKepMāH H. n. Pa3roßopw c TeTe b noc.ieAHne toķu ero

>kh3hh. — M., 1986. — C. 505.
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Aspazijai rakstīja: «Vakar es aizrakstīju T. Bērziņam, lai viņš uzved

«Ifigeniju»..» (KR, 20, 417).

R. Tautmīlis-Bērziņš kļuva par «Ifigenijas» pirmo inscenētāju uz

latviešu skatuves un vispār par šīs traģēdijas propagandētāju.
1902. gada 14. jūnijā R. Tautmīļa-Bērziņa trupa lugu izrādīja Saldū,
tā paša gada 4. augustā Rīgā Karlevica zālē R. Tautmīļa-Bērziņa
skatuves darba 10 gadu jubilejā. Ifigeniju tēloja M. Celmiņa,
Orestu

— R. Tautmīlis-Bērziņš.
1904. gada 21. aprīlī «Ifigenija» izrādīta Rīgas Latviešu teātrī

J. Dubura režijā (Ifigenija — J. Skaidrīte, Toass — A. Mihelsons,

Orests — R. Bērziņš, Pilāds
— P. Rudzītis, Arkass — T. Valdšmits),

1907. gada 25. martā Apollo teātrī R. Tautmīļa-Bērziņa režijā (Ifige-
nija — V. Egliņa-Nāra), 1909. gada 14. janvārī Liepājas Latviešu

teātrī R. Tautmīļa-Bērziņa režijā.

G. E. LESINGS. NĀTANS GUDRAIS

Vācu rakstnieka Gotholda Efraima Lesinga luga «Nātans Gud-

rais» («Nathan der Weise») sarakstīta 1779. gadā. Tā ir filozofiska

drāma, kas aizstāv cilvēka brīvas izvēles tiesības, nosoda nacionālo

un rasu nevienlīdzību, atmasko kristietības dogmatismu un konfesiju

savstarpējo neiecietību, šausta kristīgo garīdznieku cietsirdību un tru-

lumu. Viduslaiku baznīcas morālei Lesings pretstata patiesu tikumību

un humānismu, sludina, ka cilvēki ir brāļi un reliģijai nav tiesību šo

cilvēcisko kopību izārdīt. Lesinga humānisms ir aktīvs, jo prasa kal-

pošanu ne dievam, bet cilvēkam un viņa tikumiskajai pilnveidošanai.

Cilvēks lugas autora skatījumā ir vienīgais īstais dabas valdnieks,

cilvēka dēļ jādzīvo un jāstrādā. Atspoguļojot savā drāmā 18. gs. ap-

gaismības laikmeta progresīvo ļaužu domas, jūtas, šaubas, cīņas, mek-

lējumus un ideālus, kurus caurauž humānistiski un demokrātiski cen-

tieni pacelt dzīvi jaunā, augstākā pakāpē, Lesings skāris dziļus un

nozīmīgus cilvēces vēsturiskās un kulturālās attīstības jautājumus.

Un šajā ziņā, kā norādījis N. Cerniševskis, no «Nātana Gudrā» ved

tiešs ceļš uz 18./19. gs. klasiskās vācu literatūras augstāko virsotni —

J. V. Gētes «Faustu», kas, tāpat kā «Nātans Gudrais», ir ne tik

daudz dramatisks sacerējums kā filozofiska poēma dramatiskā formā.

«Nātans Gudrais» pirmo reizi uzvests 1783. gadā Berlīnē, bet ne-

guva panākumus. Tikai uzvedums Veimārā, kuru 1801. gadā sagata-

voja Gēte un Sillers, izlauza drāmai ceļu uz skatuvi, un tā iegāja

un nostiprinājās vācu teātra klasiskajā repertuārā, kaut arī ilgu

laiku to izrādīja ar cenzūras svītrojumiem (1814. gadā Minhenē, pie-

mēram, no lugas pilnīgi izsvītrots patriarha tēls). Hitleriskā režīma

laikā «Nātanu Gudro» Vācijā aizliedza izrādīt.
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Rainim iecere tulkot «Nātanu Gudro» radās 1897. gada augustā,
kad viņš lūdza, lai Aspazija, nākamo reizi apmeklēdama viņu R.gas

cietumā, atved šo Lesinga lugu. Taču darbs pie Gētes «Fausta» tul-

kojuma ieceri realizēt aizkavēja.
1898. gada 12. jūnija vēstulē P. Zālīte atgādināja Rainim viņa

solījumu šo lugu pārtulkot: «Lesinga «Nathan der Weise» ar reiz tika

solīts. Varētu ir to.»1

«Nātanu Gudro» Rainis sāka tulkot 1899. gada martā Pleskavas

trimdā, un tā paša gada 26. martā nosūtīja daļu tulkojuma Aspa-

zijai uz Rīgu. Dienā Rainis spēja pārtulkot 30—35 rindas, un, tā kā

luga ir gara, tulkošana uz priekšu virzījās palēni. Baidīdamies, ka

termiņos nepaspēs tulkojumu pabeigt (jo ar 1899. gada maiju tas

tika publicēts «Mājas Viesa Mēnešrakstā»), Rainis lūdza, lai kadu

daļu pārtulko Aspazija, taču lūgumu drīz vien atsauca, 1899. gada
29. aprīļa vēstulē viņš Aspazijai rakstīja: «.. tagad Tev tur nekas

nav jādara, jo es pats varu to pabeigt» (KR, 19, 473). Tulkošanu

aizkavēja arī Raiņa pārcelšanās no Pleskavas uz Slobodskas trimdu.

Tomēr, apzinādamies atbildību «Mājas Viesa Mēnešraksta» un lasī-

tāju priekšā, viņš tulkoja arī ceļā. Piemēram, no Kazaņas viņš

1899. gada 11. jūnijā Aspazijai ziņoja: «..strādāju tagad jau pie

«Nātana», un veicas itin labi» (KR, 20, 9). lebraucis Vjatkā, Rainis

devās pie vicegubernatora, lai tas dotu atļauju tulkojumu turpināt,
bet izrādījās, ka atļauja atkarīga no izpravņika (apriņķa policijas

priekšnieka). 1899. gada 16. jūnijā, informēdams par to Aspaziju,

Rainis rakstīja, ka atļaujas nedošanas gadījumā viņš sūdzēšoties mi-

nistrijā. Acīmredzot atļauja bija dabūta, un lugas tulkojums tika pa-

beigts 1899. gada jūlijā, jo 2. augustā Rainis Aspazijai rakstīja:

«Vakar nosūtīju «Nātanu»» (KR, 20, 49).
«Nātana Gudrā» tulkojums vispirms publicēts žurnāla «Mājas

Viesa Mēnešraksts» 1899. gada 5. (325.—340. lpp.), 6. (405 —

418. lpp.), 7. (485.-498. lpp.), 8. (565.-577. lpp.) un 9. numurā

(645.-659. lpp.).
Grāmatā tulkojums iznāca 1912. gadā Pēterburgā A. Gulbja ap-

gādībā vienlaikus divos izdevumos: «Universālās Bibliotēkas» sērijā

Nr. 24/25 un kā J. Raiņa Kopoti tulkojumi Nr. 5.

Sajā izdevumā «Nātans Gudrais» iespiests pēc J. Raiņa Kopotu

tulkojumu izdevuma teksta.

Raiņa tulkojumā «Nātans Gudrais» pirmoreiz izrādīts 1902. gada

18. septembrī Rīgas Latviešu teātrī; Sultāns Zaladīns — F. Tamezars,

Zita — O. Muceniece, Nātans — J. Duburs, Reha — J. Skaidrīte,

Daja — B. Rūmniece, Tempļa kungs — A. Freimanis, Dervišs —

1
J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs, mv. Nr. 135284.



A. Mihelsons, Patriarhs — A. Vārna, Klostera brālis — A. Mier-

lauks.

1912. gada 21. oktobrī drāmu tajā pašā teātrī iestudēja otrreiz;
Nātans — A. Mihelsons, Zita — J. Skaidrīte, Reha — A. Simsone,
Patriarhs — T. Valdšmits.

RAIŅA PRIEKŠVĀRDI UN PIEZĪMES

Raiņa priekšvārds un piezīmes J. V. Getes lugas «Ifigenija»

tulkojumam pirmoreiz publicētas žurnāla «Mājas Viesa Mēnešraksts»

1899. gada 1. (3.-9. lpp.), 2. (81.—93. lpp.), 3. (161.—167. lpp.) un

4. numurā (245.-252. lpp.).
Priekšvārds uzņemts arī Raiņa Kopotu rakstu akadēmiskajā

izdevumā (KR, 18, 258—259).

Raiņa piezīmes G. E. Lesinga lugas «Nātans Gudrais» tulkoju-
mam pirmoreiz publicētas žurnāla «Mājas Viesa Mēnešraksts»

1899. gada 5. (325.—340. lpp.) un 9. numurā (645.-659. lpp.). Mi-

nētā žurnāla 6., 7. un 8. numurā iespiestajam tulkojumam skaid-

rojošās piezīmes nav pievienotas.

Sajā izdevumā Raiņa piezīmes iespiestas no minētajiem «Mājas
Viesa Mēnešraksta» numuriem.
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