
Dr. phil. P. Zālīte

Ko liela latviete mums stāsta

vai

Hermīnes Zālītes (dzim. Balode)
dzīve, darbi, raksturojums

19 3 7

MJTORA IZDEVUMA





Dr. phil. P. Zālīte

Ko liela latviete mums stāsta
vai

Hermīnes Zālītes (dzim. Balode)
dzīve, darbi, raksturojums

19 3 7

AUTORA IZDEVUMA



Armijas spiestuve,

Rīgā, Muitas ielā Nr. 1.



3

Priekšvārds.

Hermīnes Zālītes dzīve visa ir viens darbs, viena

cīņa par brīvību, taisnību. Viņa, tāpat kā viņas brāļi
un viņas mūža draugs, dzenas pēc atziņas, grib visu

izprast, visu zināt. Dziņa pēc atziņas un taisnības ir

viņas dabā. Viņa ir liela nācionāliste. Grib redzēt

Tēvu zemi brīvu, gaišu, patstāvīgu, grib panākt brīvi

apspiestajiem, nabagiem, grib, lai iLatvija ir brīva un

neatkarīga. Pat viņas māte jau prāto: kāpēc ir na-

badzība pasaulē, grib, lai taisnība valdītu un visiem

labi klātos.

«Kam, Dieviņi, tā darīji,

Citam labi, citam slikti?

Citam devi zelta naudu,
Citam spieķi rociņā.»

Un kā hernhūtiete lūdzās:

«Neliec vaļas bagātam
Mīt nabagu kājiņām.»

Baložu ģimenē valda apbrīnojama saskaņa —
har-

monija. Viņi ir palīdzīgi cits citam. Bet nevien savā

starpā — ģimenē. Visiem, kam palīdzības vajaga, ja
vien maz var, tad palīdz. Vieniem tikai visi ir preti,
neciena un ienīst, tiem, kas aizskar «Latviju un ap-

karo brīvību. Sīkofantu-denunciantu, kādu brī-

vības cīņu laikā 1905. gadā un arī vēlāk Pēterpilī,
kad dibinājās Nācionālpadome un pacēlās balsis par

tautu pašnoteikšanās tiesībām un Latvijas neatkarību,

bija saradies leģions. Viņi, īpaši Zālīte, K. Balodis,
tiek visādos veidos nodenuncēti. Bet denunciantu bul-

tas atsprāgst atpakaļ. Kad Rīgas Latviešu izglītības
biedrības augstskolas sekcijā caur uguns līniju pie Lī-

vāniem Zālīte, abi ar Jāni Treumani laiviņā pār Dau-
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gavu pārbrauc, otrā pusē uz krasta iznākot, lielinieki

viņiem raida pakaļ lodes, kuras dziedādamas kā bites

noiet gar ausīm. Zālīte izglītības biedrības augstsko-
las sekcijā, kuras priekšnieks ir Dr. A. Butulis, 11.

jūlijā 1918. gadā uzstādamies, starp citu, saka: «Cī-

ņas vēl nav galā. Visi sakās cīnāmies, un karu sā-

kuši par tautu atsvabināšanu un viņu tiesībām. Brīva

pašnoteikšanās —
suverēnitāte —

neatkarība vienīgi

var būt mūsu prasība. Tā ir neatņemama un ik vienas

tautas dabiska tiesība, kā to izsakās lielākais jaunlaiku
filozofs Kants. Tas mums bez bailēm jāsaka okupāci-

jas varai un tas jāprasa. Viņai un visai pasaulei jā-

zina, kas mēs esam un ko mēs gribam: pašnoteikšanos
— suverēnitāti, neatkarību, latviešu skolu un latviešu

ūniversitāti — nācionālu, apvienota tipa ūniversitāti:

politechniku, vienotu ar ūniversitāti, vai ūniversitāti,
vienotu ar politechniku, un tepat Rīgā.» Zālītēm sa-

jūsminoši runājot, parādās sapulces zāles durvīs vācu

militārie policijas ierēdņi, kuri dodas cauri zālei pie
prezidija. Runātājs tomēr turpina. Priekšsēdētājs
apsauc vienreiz, otrreiz, beidzot tas apklust. Pārbauda

visiem klātesošiem dokumentus. Pieprasa sapulces

protokolu. Sekretārs ar protokolu un visiem dalīb-

nieku sarakstiem nozūd. Priekšsēdētāju Dr. Butuli

sodīja ar 500 markām naudas sodu. Dr. P. Zālīti vāci

nelaida uz Pēterpili, prasīja, lai paraksta,ļ ka viņš
nekad vairs uz «Baltiju» neatgriezīsies, uz ko Zālīte

atbildēja, ka viņš, kamēr vien būs dzīvs, nekādos ap-

stākļos un ne zem kādiem spaidiem to neparakstīs, jo

viņš, kā Latvijas dēls, no savas dzimtenes ir nešķi-
rams dzīvē un nāvē.

Vāciem bija jāapmierinās ar Zālītes nelaišanu uz

Pēterpili. Viņa dzīves un cīņas biedrei Hermīnei,
kura bija Berlīnē un bija grūti saslimusi ar gripu,

turpretī bija ļoti daudz jācieš. Vāci viņu ilgi, ilgi aiz-

turēja un nelaida uz dzimteni atpakaļ. Dabūjot no

viņas un Baloža ziņas par neizlaišanu, mana sirds asi-

ņoja. Izcietu dziļas dvēseles sāpes. Ko Hermīne par

tādu barbarību izcieta, var ikviens nojaust lasot nodaļu

«Atgriešanās dzimtenē pēc pasaules kara».
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II.

Hermīnes Zālītes (dzim. Balode) dzīve,

izglītība un raksturojums.

Hermīne Zālīte (dzim. Balode) dzimusi Ķeipenē,
Madlienas draudzē, Vidzemē, 16. septembrī 1858.

gadā, kā kalēja Miķeļa Baloža un viņa sievas Annas

Ērgles meita, un mirusi 30. jūnijā 1982. gadā Rīgā

un apglabāta Rīgā, Lielajos kapos, blakus savai mātei

un blakus savam brālim profesoram Dr. Kārlim Ba-

lodim.

Baložu ģimene ir ļoti apdāvināta. Kad no Ķeipenes
uz Bilstiņu muižu par muižas kalēju pāriet Miķēlis

Balodis un tur, 1862. g. ar plaušu karsoni saslimis, no-

mirst, tad viņa sieva Anna paliek ar trim nepieaugu-

šiem bērniem: jaunākajam dēlam Kārlim ir tik divi

gadi, Hermīnei 8 gadi un vecākajam dēlam Alek-

sandram 12 gadi. Bilstiņi nu ir jāatstāj, un viss in-

ventārs tiek par apm. 300 rubļiem pārdots. Alek-

sandrs jau skolā gājis un bija izrādījies par mošu un

apdāvinātu puisēnu.
Kad 12 gadu vecam viņam nomirst tēvs, tad kāds

turīgs tēva brālis (Vestienas arendātors Taube*)

Aleksandru pieņem mērniekam par palīgu. Mērnieks,

kurš bija ar augstāku izglītību (vēlāk profesors), no-

vērojis sava mācekļa lielās gara dāvanas, ieteica

*) Taube bija smalki izmācījies cunftes galdnieks. Toreiz,

lai par tādu varētu būt, viņam vajadzēja savu latviešu vārdu

pārvērst par Taubi. No muižas galdnieka «Taube» vēlāk

kļuva muižkunga palīgs, muižas pārvaldnieks, izglītojās Vā-

cijā par agronomu, un no fon Brūmera nomāja Vestienas

muižu ar visām zemnieku mājām. «Taube» zemkopības un

lopkopības pacelšanas ziņā Vestienas un Dēmenes muižās ir

daudz darījis. Viņš bija labs zemkopis un labs organizātors.
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«Taubem» viņu sūtīt Rīgas politechnikā. Aleksandrs,

strādādams pie mērnieka, pa vaļas brīžiem, naktīm,

svētdienām, gatavojās uz Rīgas politechnikas priekš-

skolu, kur sekmīgi ietiek. Kad viņš priekšskolu ļoti
sekmīgi beidz un iestājas politechnikā, lai studētu par

inženieru, turīgā onkuļa dzīvē notika pārgrozības,

viņš apprecējās, nomira arī fon Brūmers, Vestienas

un Dēmenes īpašnieks, un «Taube», apstākļu spiests,

aizgāja no Vestienas, un līdz ar to izbeidzās

visa palīdzība brāļa dēlam, kuram tas īsti

bija palīdzējis tikai ar viņa, paša, pie mērnieka nopel-
nīto algu, kuru Aleksandrs onkulim vēlāk daudzkār-

tīgi atdeva, kad tas, no Vestienas aiziedams, Krievijā

nodarbodamies ar rūpniecību, būdams nespeciālists*

bija iekritis un atgriezās dzimtenē visu zaudējis.
Aleksandrs nu onkulim visādi palīdzēja, uzturēja.

Politechnikā Aleksandram it visi līdzekļi bija jāno-

pelnī stundas dodot un bagātniekiem palīdzot pie dip-
lomu darbiem. Politechniku viņš beidza ar pirmās

šķiras diplomu — ar uzslavu.

Pēc vīra nāves Anna Balode ar saviem jaunākiem
bērniem Kārli un Hermīni aizgāja savam brālim Mi-

ķēlim Ērglim līdz uz Pliskavas guberņu par saimnieci,
kur tas Pliskavas tuvumā bija nonomājis kādu muižu.

Mazais Kārlēns (vēlākais profesors) 7 gadus vecs, no

Pliskavas Rīgā atgriezies, bija pie kādas vācu dāmas,
kura maziem bērniem mācīja lasīt un burtus rakstīt,
trīs mēnešus mācījies. «Vairāk skolas,» saka

viņa māsa Hermīne, «Kārlis nevarēja dabūt, jo trūka

līdzekļu.»
Līdzekļus nopelnīja un pašmācības ceļā uz ģimnāzi-

jas gala eksāmenu (abitūriju) sagatavojās —
bez sko-

lotāju palīdzības — un abitūriju, kā eksterns, nolika

Jelgavas ģimnāzijā 1883. gada decembrī. Vispirms
Kārlis gribēja iestāties junkurskolā, jo tolaik daudzi

centīgi jaunekļi to darīja. Bet, dabūjis junkurskolas
programmu un sācis pēc tās mācīties, viņš drīz savam

vecākajam brālim varēja paziņot, ka tas'jau tālu jun-
kurskolas programmai priekšā. Nu viņš sāka gatavo-
ties uz reālskolas gala eksāmenu, un gribēja iestāties
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Rīgas politechnikā, mācījās franču un angļu valodas

un daudz nodarbojās ar matēmatiku. Balodis bija
matemātikā ārkārtīgi apdāvināts, tīri vai dzimis ma-

temātiķis.

lepazinies ar ģimnāzijas programmu un to salīdzi-

nājis ar reālskolas programmu, Balodis atrod, ka ģim-

nāzijas programma viņam labāk patīk, ka vecās va-

lodas — grieķu un latīņu — ir skaistākas par angļu
un franču valodām. Viņš nu pāriet uz ģimnāziju. Tā

kā Balodis labi iepazinies ar angļu un franču valodām

un labi pazīst vācu valodu, tad, klātnākot grieķu un

latīņu valodām, teoloģiju studējot vēl ebrēju valodai,

redzams, ka Balodis ir «poliglots» (daudz valodu pra-

tējs). Ja nu vēl vērā ņemam, ka K. Balodis labi mā-

cēja arī krieviski un vēlāk piesavinājās arī spāņu,

portugāļu un itāļu valodas, tad var sacīt, ka no mūs-

laiku lielajiem zinātniekiem nebija daudz, kas ar lat-

vieti Kārli Balodi valodu prašanā varēja mēroties.

Kad pie vecākā brāļa šad un tad atnāk pazīstami
un tie sarunājas par ģeogrāfiju, vēsturi, tad Kārlis

sarunās mīl iejaukties, un ja kas, ko viņš dzird, nav

pareizi, tad, paķēris grāmatu, parāda attiecīgo vietu

un saka: «tā nav, tas, lūk, ir tā.» Viņa mātei ir daži

ģimnāzisti pansijā. Kārlis, kas matēmatiskus uzde-

vumus izrēķina it kā rotaļādamies, iesāk augstāko
klašu skolniekiem tos izrēķināt. Skolnieki parasti lab-

prāt to liek darīt citiem/ Matēmatikas virsskolotājs

Rīgas guberņas ģimnāzijā saka: «Ir trīs avoti, pēc
kuriem «manā ģimnāzijā» tiek rēķināts, divi ir tepat

ģimnāzijā, trešais te nav, tas rēķina pēc kādas oriģi-
nālas īpatnējas metodes.» šis trešais avots bija Kārlis

Balodis. Ģimnāzijā runājuši, ka esot kāds «gudrs
Balodis».

Balodis mācījās par burtlici, un bija veikls burtli-

cis, viņš bija kādā konditorejā kādu laiku par pārde-

vēju un kādā angļu veikalā par «paku pindzelētāju»,
t. i. uz izsūtāmām linu pakām viņam bija jāuzpindzelē
zināmi burti, par ko viņš nopelnīja 15 rubļu mēnesī,

no kuras algas viņš vēl aiztaupīja un atlicināja grā-
matām.
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Kad Balodis pēc ģimnāzijas programmas bija visu

izmācījies un bija pārliecinājies, ka viņš gala eksā-

menu labi noliks, tad viņš mātei, brālim Aleksandram

un māsai Hermīnei saka, ka jūtoties ļoti noguris un

gribētos aizbraukt pie radiem uz laukiem atpūsties, bet

patiesībā aizbrauca uz Jelgavu, pieteicās ģimnāzijā

(Academia Petrina) uz gala eksāmenu un pārbrauca
ar diplomu kabatā Rīgā. Māsai, aizbraucot, viņas
brālītis gan pateica, ka viņš mēģinās Jelgavā likt ģim-

nāzijas gala eksāmenu. Tāds, tik liels panākums vi-

sus priecīgi pārsteidz. Brālis Aleksandrs ir beidzis

politechniku un dabūjis vietu ar GO rubļiem mēnesī.

Viņš ir iemīlējies un grib precēties. Bet ar 60 rub-

ļiem, tā viņš domā, var tik vienu: vai nu sūtīt brāli

uz Tērbatu studēt, vai precēties. Aleksandrs atsakās

no mīlas un sūta Kārli uz Tērbatu. Tā kā Kārlis ir

ar krūtīm vārīgs, tad, lai viņš Tērbatā tiktu labi ap-

kopts un par visu labi gādāts, sūta viņam uz Tērbatu

vēl līdz Hermīni, kura Kārli kā bērnu ir auklējusi un

ar viņu rotājusies. (Uz mātes vēlēšanos Kārlis studē

teoloģiju, bet viņa ideāls ir matēmatika, statistika,

tautsaimniecība, ģeogrāfija, ar kurām zinātnēm viņš
pirmos gadus Tērbatā patiesībā vairāk nodarbojās
nekā ar teoloģiju, kuru viņš tomēr vēl par y% gadu
ātrāk beidz par nolikto minimālo (īsāko) laiku. Ba-

lodis ar māsu Tērbatā daudz kopā lasa un mācās.

lepazīšanās un sadraudzēšanās. Notikums Baložu

ģimenes idillē ar vai tīri neaptveramām un nepārre-
dzamām sekām. Tas notiek 1887. gadā. Kārlis Ba-

lodis iepazīstas ar Pēteri Zālīti, un tūliņ top draugi,
kādi viņi paliek visu mūžu

— 45 gadi, līdz pat Baloža

nāvei. Zālīte kļūst Baložu ģimenes un pie pirmās
redzēšanās arī Hermīnes mūža draugs.

Kārlis Balodis jau bija beidzis teoloģiju studēt Tēr-

batā, bija iesācis savu kandidāta gadu pavadīt Pēter-

pili pie mācītāja Zandera (tagadējā Dr. theol.) un

pašlaik to turpināja pie mācītāja (prāvesta) Kārļa

Kundziņa Smiltenē. Zālīte bija vēl tik guberņas ģim-

nāzijas tercijā — trešā klasē no augšas — un bija

pie tam vēl Rīgas latviešu ģimnāzistu lasāmā vakara
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priekšnieks, pie kura par biedriem tolaik bija vēlāk

tik pazīstamas un ievērojamas personas, kā prof. Dr.

P. šmits, inženier-ķīmiķis P. Menģelis, Dr. mcd. G.

Beldavs, Edvarts Veidenbaums, V. Zāmuēls, prāvests
V. Rozenieks, sūtnis 0. Voits, senātors J. Kalacis, Dr.

P. Perlbachs un daudzi citi. Ar Balodi iepazinos lat-

viešu ģimnāzistu lasāmā vakarā. Balodis bija iebrau-

cis no Smiltenes un bija atnācis ģimnāzistu lasāmā

vakarā. Mani viņš, iebraucis no Smiltenes, bieži veda

pie savējiem mājā, kuri dzīvoja Peldu ielā 34, kur

iepazinos ar viņa māti un brāli inženieri. Viņa māsu

tur ilgāku laiku neredzēju. Viņa nerādījās. Ar Ba-

lodi mēs par visu ko bijām izrunājušies. Es izsacījos,

ka dzīvošu vienīgi zinātnei un ka esmu nodomājis ne-

kad neprecēties. Pēc kāda laika kopā ar Kārli atkal

aizgājis pie Baložiem, es no zāles iegāju blakus ista-

biņā, kur pie sienas karājās dažas gleznas un foto-

grāfijas, kuras sāku apskatīt. Kāda skaista un,
kā

likās, gudras un nopietnas sievietes fotogrāfija manu

uzmanību saistīja un pievilka. Es uzmanīgi skatījos

viņai acīs un sejā, it kā gribēdams ieskatīties viņas
sirdī. «Ko Tu tā skaties, vai Tev tā sieviete patīk?»

jautā Balodis. «Jā. Es viņu varētu precēt,» es strauji
atbildu. Balodis cieš klusu. Paiet vēl labs laiks man

nezinot, kas šī skaistā un gudrā sieviete tāda ir. Ba-

lodis nekā nesaka, es arī par to neko nevaicāju. Te

kādā dienā pie Baložiem no Krievijas iebraukuši viesi.

Balodis no Smiltenes arī iebraucis un mani sev aizved

līdz. Gribu drīz aiziet, saku, ka jāstrādā. Aiztur,

pusdiena esot gatava, lai paliekot un sēstoties pie

galda. Piesēstos ar. Sākām ēst. Te atdarās zāles

durvis un pa tām ienāk viņa, mans burvīgais sapņu

tēls, par kuru es vai ik naktis biju sapņojis. Es sa-

stingstu, jūtu, ka nosarkstu, aiz kauna «iekliegdamies»

gribu aizskriet, tomēr ar mokām savaldos un palieku.
Pie galda ēzdams apmierinos. Vēlāk mierīgi izrunā-

jāmies, un es nomanu, cik viņa ir gudra un skaista.

Pateicos Dievam, ka Viņš man devis tādu draugu,

kāds Kārlis, un tādu sirdsdraudzeni, kāda viņa māsa

Hermīne, jo jūtu, ka mēs esam viens otram nolemti
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un nekas mūs dzīvē nevarēs šķirt. No visas sirds pa-

teicos arī Dievībai, ka Liktenis mani saistījis ar tādu,

tik apdāvinātu un ideālu ģimeni, kādi visi Baloži:

Māte, Meita un abi Dēli. Tā ir vislaimīgākā stunda

visā manā dzīvē.

Ar Hermīni saderinājos Amsterdamā (Holandē),
kad viņa, līdz ar savu brāli Kārli un pirmiem latviešu

aizceļotājiem, aizbraucu uz Palmu zemi (Brazīliju) un

viņas brālis kā ordinēts — iesvētīts mācītājs — teo-

logs mums apmainīja laulības gredzenus, ko uzskatī-

jām, kā solījumu un zīmi, ka mēs gribām būt un solā-

mies būt nešķirami.
Brazilijā mēs Tubarānas pilsētiņā, kad bijām visi

trīs nolēmuši atgriezties uz Eiropu atpakaļ, salaulā-

jāmies reizē ar kādu ļoti krietnu latviešu kolonistu

Jāni Zariņu.
Tubarāna ir burvīgi skaista pilsētiņa Tubarānas

lejā, uz Turānas upes krasta, visa vienā ziedošā dārzā,
rozēs, banānēs, apelsīnos, kafijas kociņos un citos ko-

kos un ziedošos stādos. Viss gaiss bija piesātināts ar

patīkamu reibinošu smaršu. Brazilijā, kā republikā,
tolaik pastāvēja civillaulība. Mūs salaulāja portugāļu
valodā un izdeva tādā pat valodā apliecību. Brazīlijas
galvas pilsētā Riodežaneiro (Rio dc Janeiro) uz kolāni-

stu (laviešu un cittautiešu, krievu, poļu vācu) lūgumu
man bija jāpieiet pie zemkopības ministra un jāsūdzas

par lielo netaisnību un līgumu laušanu no Brazilijas
valdības un ierēdņu puses, kādējādi kolonisti tiek ie-

gāzti galējā postā, izmisumā, padoti badam un iedzīti

nāvē. Priekš aizbraukšanas uz Eiropu biju pie zem-

kopības ministra. Ministrs visu apsolīja, bet šaubījos,
ka tas notiks, jo Brazilijā tolaik pastāvēja briesmīga
korrupcija.

Jēnā atgriežoties, pēc beigtām studijām, sarakstītas
doktora disertācijas, noliktiem eksāmeniem, mūs

priekš aizbraukšanas uz Rīgu, 1893. gada janvārī vēl sa-

laulāja ev.-lut. mācītājs Dr. theol. Kinds, Jēnas pilsē-
tas Svētā Miķēļa baznīcā (Sanct Mihael Kirche). Klāt

bija vairāki mācības spēki, to starpā privātdocents Dr.

phil. Francis Erhards (vēlāk rektors Rostokā), stud.
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mcd. (cand. jur. Vladimirs Posse), krievu kņazs Gaga-

rins, kurš bija dzimis kā krievu vēstnieka dēls Romā

un tolaik bija apmeties uz dzīvi Jēnā.

Doktora eksāmenu mēs, ko varētu pieminēt, visi

trīs latvieši, kas tolaik Jēnā studējām, nolikām Her-

mīnes, no Baloža talāra, pašūtā frakā, vispirms pats
Balodis, pēc tam Dr. mcd. Gustavs Beldavs un beidzot

kā trešais filozofijas doktors Pēteris Zālīte.

Veimāras krievu sūtnis par manu un Hermīnes sa-

laulāšanos un mūsu laulības iesvētīšanu Jēnā ierakstīja

manā pasē. Tagad nu mierīgi devāmies uz Rīgu, kur

iesākās jauns kopējs darbs un kopējas cīņas. Nekas

kopējā darbā mums nebija par grūtu. Viss izlikās būt

viegls:

«Tik darbs, tik darbs, tik darbs ir kas,» kā saka

Rainis,

«Kas dzīvojot dzīvību dod!

Bez darba nav prieka, ne mīlestības, —

Tas laimīgs, kas darboties prot!
Gan daudzreiz domas uz zvaigznēm mums skrien,
Bet daba tad rāda: lūk, darbs!

To dari, to dari aizvien,
Tad nebūs tavs liktenis skarbs.

Rims idejas, jūtas un dvēseles spēks,
Ja darbs tev par riebumu kļūs,
Un tevi biedēs māņi un grēks,
Un skumjas par algu vien būs. »

Hermīnes rakstūrs ir straujš, par ko liecina vācu

policista izpļaukāšana Brēmenē (skat. par aizbrauk-

šanu uz Braziliju prof. Baloža monogrāfijā), stingrs
un pie tam ļoti maigs. Savu tautu un dzimteni viņa
neizsakāmi mīlēja. Par to viņa bija gatava katru

brīdi, ja pienākums to prasīja, ziedot dzīvību. Kad

Zālīte no Jēkabmuižas bija izraidījis «kazakus», tiem

tur nedodams telpas un uzturu tā, kā tie prasīja, un

aizjāja dūres rādīdami un sacīdami, ka sūdzēs Jelgavā
un ka tad gan redzēšot, kas notikšos. Kad nu Zālī-

tēm pienāca pavēle nekavējoši ierasties Jelgavā, un es

gāju droši nāvei pretī, paskatos uz Hermīni, redzu, ka
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tā nobālusi un redzu, ka dreb. «Ko darīt?» ievai-

cājos. «Ko, vai bēgt gribi, kā citi to dara, nē, ej, un

ja tā lemts: mirsti par tēviju!» «Darīšu, kas jādara.
lešu mierīgs,» atbildu. Hermīnes vaigā, redzu, bā-

lums nozūd un miers, manu, viņas dvēselē atkal

rodas.

Hermīne albūmā (piemiņas grāmatā) raksta:

«Dievs tas Kungs lai Tevi svētī un pasargā!
Dievs tasKungs lai apgaismo savu vaigu pār Tevi

Un liek Tev būt par lepnumu un svētību Tavai

Tautai!»

B. H.» (Baložu Hermīne.)

Rīgā, 25. maijā 1888. gadā.

Var iedomāties, ko viņas dvēsele sajuta sakot vār-

dus: «ej, un ja tā lemts, mirsti par Tēviju.»
Bet Dievs bija sūtījis man glābēju kara tiesnesī

Kuzmin-Karavajevā, kuram Kurzemes ģenerālguber-
nātors fon Bekmanis bija pavēlējis lietu izmeklēt*).

Hermīne bija ļoti taisnas dabas. Likumība bija vi-

ņai vai sirdī rakstīta. Netaisnības viņa necieta. Kur

vien varēja, viņa to novērsa un bija palīdzīga. Ļoti
raksturīgi ir sekojoši divi gadījumi kara laikā Au-

strijā. Kad pasaules kara sākumā krievi Galicijā bija
stipri sakāvuši austriešus, un austriešu bēgļu bari,
kuru starpā bija arī daudz žīdu, arvienu tālāk doda-

mies uz rietumiem, bija aizsnieguši Kacengrīnu, un

muižās viņus nekur labprāt negribēja uzņemt, Her-

mīne to labprāt darīja. Kacengrīnā bija vairāk glītu
strādnieku mājiņu. Hermīne, redzēdama, ka bēgļiem
trūkst dzīvokļu, paziņoja valdībai, ka Kacengrīnā

bēgļiem dzīvokļi ir un viņas īpašnieki tos labprāt dod.

žīdi sinagogās par Kacengrīnas īpašniekiem, kā la-

biem cilvēkiem, īsti par Hermīni, lūguši Dievu.

Otrs gadījums — notikums, kas spilgti raksturo

Hermīni, viņas raksturu un asprātīgo labo rīcību, ir

šāds: Pasaules karā visus spējīgos vīriešus karā iesau-

cot — arī sievietes izlietojot kara vajadzībām un tā

*) Skat. «Mani memuāri I.»
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atraujot no ražīga saimnieciska darba, zemkopībā v.

c, pietrūkst darba spēka, nevar visu vajadzīgo laikā

padarīt, mazinās ražas, trūkst pārtikas, arī Kacengrī-

nas apgabalā iedzīvotāji cieš trūkumu — badu. Ka-

cengrīnā, pateicoties pieņemtiem bēgļiem, ir darba

spēka tiku tikām, to starpā daudzi jauni spēcīgi zem-

kopji-žīdi. Raža ir laba. Pašlaik kuļ rudzus un kvie-

šus, žīdi, kā Hermīne stāsta, izrādās par labiem zem-

kopjiem un pie kuļmašīnas dūšīgi raujas, prieks bijis

redzēt, ka jaunie vienos sviedros strādājuši. Visi

Kacengrīnas ciema (ap 1500) un apkārtnes iedzīvotāji

sagaidījuši, ka nu viņi dabūs maizi. Nedēļām ilgi jau

viņi bijuši badu cietuši. Ļaudis jau sanāk ar maisiem.

Arī pati priekšniecība. Visi lūdzas, lai dod labību.

Ciemā ir dzirnavas. Tūlīt samals. Būs svaiga maize

un plāceņi. Bet pēc pavēles labību tā no mašīnas ne-

var dot. Viņa jāaizved vispirms uz Falkenavu, un

tad tur tiks izdota. Tā jāgaida uz maizi varbūt vēl

nedēļām. Ko dara Hermīne? Labība labu labā ir,

tukši maisi gaida, lai viņos ber iekšā, dzirnavas, lai

viņām ļauj malt, ļaudis lūdzas, lai dod maizi. Hermīne

acumirklī ir nolēmusi ko darīt, un saka, ka viņai šādos

apstākļos labības vešana uz Falkenavu šķiet pilnīgi

nevajadzīga un būtu tik velta darba tērēšana. Viņa

atļauj vispirms bez vešanas uz Falkenavu izsniegt to

daļu, kas muižai no labības jādod, tad, lai sanāk ar

maisiem visi, kam rudzu vajaga, viņa, ievērojot trū-

kumu, izsniegs visu, ko Kacengrīnā var atlicināt. At-

skan prieka saucieni un lai dzīvo Kacengrīnas labie,

līdzcietīgie īpašnieki, lai dzīvo labā īpašniece! Bet

īpašniece gan izdarījusi labu darbu, bet kara laikā rī-

kojusies pret likuma burtu. Viņa tiek nodota tiesā.

Apstākļus noskaidro. Liecību nodod «birģermeisters»,
sekretārs un daudzi citi. Tiesa Hermīni attaisno. Gan

esot pārkāpts likuma burts, bet Dr. Hermīne Zālīte

rīkojusies labi, tā kā vajadzējis, par ko iedzīvotājiem
viņai jāpateicoties.

Noslēgums.
Man vairāki, kas Hermīni pazina, ir jautājuši: kā

viņa tika pie tik pamatīgām un daudzpusīgām zināša-
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nām. Pirmais tāds jautātājs bija dzejnieks Edvarts

Veidenbaums. še mana atbilde visiem. Varu sacīt,
ka līdz ar manu atbildi arī ir viņas. Pie darba mani

pieturēja un iemācīja viņu cienīt, sacīja Hermīne,

mana mīļā māmuliņa, jo viņa man neļāva nevienu

brīdi bez darba mierā būt. Saimniecību, roku darbus

un šūt es arī iemācījos pie savas memsītes. Grāmatu

lasīt un rakstīt tāpat. Kas labs un ļauns, es mācījos
atzīt Baložu ģimenē. Mana skolotāja īsti ir pati dzīve

un daba. Visu, ko es esmu iemācījusies un zinu,
esmu ieguvusi no savas mīļās, neaizmirstamās māmu-

liņas, ļoti daudz par ko man jāpateicas saviem brā-

ļiem un manam dzīves biedram.

Par visu visvairāk Hermīnei bija jāpateicas dabai

un memsītei. Dabas vietā varētu arī sacīt: dīgļiem,
ko dzimstot mantojusi no vecākiem, vairāk no mātes

nekā no tēva.

Vajaga jau tikai iemācīties pazīt burtus, iemācīties

lasīt un rakstīt, pat nav vajadzīgs iet kārtīgā skolā,
un cilvēks, kā to mums rāda profesora Kārļa Baloža

dzīve, var iemācīties un sasniegt zinātnē visu.

Hermīne jau bija iemācījusies labi vāciski runāt,

pazina labi latviešu literatūru, vācu literātūru, īpaši
vācu klasiķus tai laikā, kad viņa savam jaunākajam
brālim Kārlim gāja līdz uz Tērbatu. šeit Mētrainē

viņa, kopā ar brāli, garīgi ļoti attīstījās un daudz, ļoti
daudz strādāja tāpat kā brālis Kārlis.

Pēc brāļa teoloģisko studiju beigšanas Tērbatā, Her-

mīne aiziet uz Pēterpili un ir kādā krievu (palkavnie-

ka) ģimenē par vācu valodas skolotāju. Kārlis savu

kandidāta gadu arī iesāk Pēterpili pie mācītāja J. Zan-

dera (vēlākā Dr. theol. J. Zandera). Vecākais brālis

inženieris Aleksanders Balodis Rīgā, dabūjis algas pa-

augstinājumu, aizbrauc uz Pēterpili un pārved māsu

Hermīni uz Rīgu. Viņš vēlas, lai māsa dzīvo dzim-

tenē. Brālis Kārlis arī no Pēterpils atgriežas dzim-

tenē un turpina kandidāta gadu Smiltenē pie mācītāja

(vēlākā prāvesta) Kārļa Kundziņa, kur viņš ļoti ap-

mierināts un jūtas laimīgs, ka var strādāt tēvijā un
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nav vairs ķeizara Pētera Lielā un ķei-
zarienes Katrīnas II Krievijā, kuras vald-

nieka Pētera kara pulki, karā ar liberālo Zviedriju

izpostīja Vidzemi, to pārvēršot par tuksnesi un kuras

ķeizariene, palielinot muižnieku tiesības, zemnieku tie-

sības stipri sašaurināja un pamazināja, ja par kādām

zemnieku tiesībām Krievijā jel pavisam var un varēja

runāt.

Pēterpili Hermīne, būdama krievu ģimenē par vācu

valodas skolotāju, bija iepazinusies arī ar Jurjānu An-

drēju, Stērstu Andrēju, Vensku Edvartu (Edvartu
Skujenieku), Aleksandru Veberi (Varai-
šu Zanderi) un daudzajiem citiem ievērojamiem lat-

viešiem, kas vēlāk latviešu dzīvē spēlēja ievērojamu

lomu.

Tolaik
— ap 1880. gadu bija paradums ierakstīties

albūmā. Arī vairāki Pēterpils latvieši to bija darīju-
ši, ierakstīdamies Hermīnes albūmā. Stērstu Andrejs
ir ierakstījis Ļermontova dzejoli «Lūgšana», Vensku

Edvarts (Eduards Skujenieks), kā viens no mūsu la-

bākiem dzejniekiem un tautiešiem, ir ierakstījis se-

kojošus skaistus pantiņus:

«Tu, patiesīgā, labā,

Ai, glabā sirsniņu;
Kas Tevi tiešām mīlē,
Tam vien to atdodi.

Jo, ja no sirds Tu mīli

Un topi pievilta,
Tad skumjas ilgi, ilgi
Būs sirdī jāglabā. —

Es, kas šo dziesmu dziedu,
Es pats to sajutis,
Un tādēļ labi zinu,
Cik sūrs tāds liktenis.»

Skujenieku Edvarts.

Sv. Pēterburgā,
31. martā 1880. g.
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Jurjānu Andrejs:

Vēl Tavā vaigā, daiļā,
Ir karsta vasara

Un Tavā mazā sirdī

Mīt ziema aukstajā.

Bet drīz tas pārmainīsies
Pie Tevis daiļajā:
Tev vaigā rāsies ziema

Un sirdī — vasara.

Pēc Heines.

Sv. Pēterburgā.
27. novembrī 1879. g.

Laipnai piemiņai
Jurjānu Andrējs.

Kad bija beigtas studijas ar doktora grādu, dzimt-

sarakstu nodaļā Tubarānā (Dienvidus-Brazilijā) no-

slēgtās laulības Jēnā Sv. Miķēļa baznīcā (St. Michael-

kirche) iesvētītas, kad krievu sūtnis Veimārā Hermīni

ierakstīja Zālītes pasē un līdzdeva sekojošu rakstu:

„MHHHCTepcTBO HHOCTpaHHbixi> Zt-EJi-b. — HMnepa-
TopcKan PocciHcnan Mnccin BTa BenMap-fe.
TeJibCTBO. HMnepaTopcKan PocciHCKaa Mhcci'h chmt>

HTO OKOHMHBUIiH KypCb B"b leHCKOMT»

VHHBepCHTeT-B CTeneHbK) AOKTopa dpHJioco(ļ)iH, — Jlndp-

ypo)KeHeu'b rieTp-b bo Bce BpeMH

npečbißaHin CBoero bt> leH-fe Bejit ce6n 6e3yKopH3-
HeHO

a

. BeHMap-b, 15/27. HHBapa 1893. Parakstījis
stūtnis slepenpadomnieks (TaHHbiH coB-feTHHK-b)
von Hoeltzke. (Ārlietu ministrija. — Ķeizariskā
Krievu sūtniecība Apliecība. Ķeizariskā
Krievu sūtniecība ar šo apliecina, ka Kursu Jēnas

ūniversitātē ar doktora grādu filozofijā beigušais
vidzemnieks, Pēteris Zālīts, visu laiku Jēnā dzīvojis
nevainodami. Veimārā, l's.|/27l janvārī 1893!. g-Oļ.
Šāda Veimāras sūtņa liecība pie apstiprināšanas par

«Mājas Viesa» redaktoru Pēterpili bija ļoti noderīga
un pašu apstiprināšanu paveicināja, jo par redakto-

riem toreiz (1893. g.) vis tik viegli un ātri neapstip-



Hermīnes

Zālītes

brāļi:

no

kreisās—Prof.

Dr.

Kārlis

Balodis
un

inženieris

Aleksandrs
Balodis





172

rināja, īpaši tos, kas nāca no ārzemju universitātēm.

Bez tam, toreiz par kādu no Zālītes sarakstītu rakstu

vācu laikrakstos («Jenaische Zeitung'ā, «Frankfurter

Zeitung'ā», Curicher Postā v. c.) par kolonizāciju un

kolonistu apstākļiem Brazilijā, Krievijas Ārlietu mi-

nistrijas vārdā, Veimāras sūtnis Zālītēm 1891. gadā

izsacīja pateicību*). Krievu sūtnis bija šo rakstu la-

sījis un Zālītēm lūdzis sarakstīt piemiņas rakstu no-

sūtīšanai uz Pēterpili, kur raksts, kā sūtnis izsacījās,

sacēlis lielu ievērību un lasīts ar atkārtēji lielu inte-

resi**).

Kur divas sirdis — individi mīlā vienojas un mērķis

labs, tur viss harmonijā izskan, viss smags, viegls,

augksts — silts, neskaists
— skaists, mīla, kuras pa-

matā seksuālitāte, top garīga, dievišķa, vārdu sakot:

mūsu aukstā zeme tādiem tapusi vai par pašu Paradī-

zes dārzu, par kuru bībele stāsta un kur cilvēki priekš

grēkos krišanas ir laimīgi.

Jā, cilvēki, visa radība dzenas pēc laimes. Un lai-

mīgs, saka romiešu dzejnieks Vergilijs, ir tas, kas var

atzīt — izprast lietu dabu — cēloņus un nepielūdzamo
likteni-fatumu mīt kājām («Felix, qui potuit verum

cognoscere causas, Atque metus omnis et inexorabile
fatum Subiecit pedibus»). Bet laime, mīla ir subjektīvi
jēdzieni. Kas viņi īstenībā ir, jā, kas to varētu pa-
teikt? Ģotes «Fausts» viņu ieraudzīja skaistajā
grieķu Helēnā. Mefistofelis ar pārdabisku spēku to

uzbūra. Bet baudu dzīvē absolūtas laimes nebija.
Viņa, tāpat, kā absolūtā mīla, tik fantāzijā, sapņos
mīt. Un laimīgs saucams tāds sapņotājs. Dzīve ir

cīņa. Tik darbā ir laime, kura, kā ar bangām cīno-

ties jāiegūst, jāsasniedz. Skaisti Vensku Edvarts

dzied:

*) Sal. «Par aiziešanu uz Braziliju» «Balss» 1891. gada
10., 11., 12., 13. un 14. numuros.

**) Ar sūtni Zālīte sarunājās un sarakstījās vācu valodā.

Viņa laikā Raunas draudzes skolas augstākā klasē, apriņķa
skolā un ģimnāzijā mācības valoda bija bijusi vācu. Tik

maģistra eksāmenus Pēterpilī viņš lika krievu valodā. Arī

doktora disertācija bija jāpārtulko krievu valodā.
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«Debess tumša, mākoņaina,
Jūra vētras dauzīta:

Tā caur viļņiem, bangām cīnās

Mana dzīves laiviņa.
Visur tumsa, visur briesmas,
Tikai tālu rietumā

Atspīd manā bēdu naktī

Zvaigzne viena vienīgā.

Vai šī zvaigzne mani briesmās,
Mani nāvē vilina,
Jeb vai tumsā ceļu rāda,

Kurp man laiva griežama;

Jeb vai viņa manim saka,
Ka aiz mākoņiem vēl spīd
Laimes saule spoža, balta?

Tu to zini, brūnacīt.»

Visa Hermīnes dzīve ir viens darbs, viena cīņa par

brīvību, taisnību. Viņa gribēja: redzēt Itēvu' zemi

brīvu, gaišu, patstāvīgu. Gribēja panākt brīvi ap-

spiestajiem, nabagajiem, gribēja, lai Brīvā Latvijā dzī-

votu un taisnīgi valdītu brīva latviešu tauta. Kur

vien varēja un kad vien spēja, viņa pielika rokas pie
darba. Kad ar brāli Kārli bija bijusi kopā Tērbatā,

viņa saraksta «par sieviešu pienākumie m»,

lai rādītu, kādam vajadzētu būt latviešu sievietes ide-

ālam, krāj un izdod «latviešu apdziedāša-
nās dziesmas», palīdz brālim hekto-

grafēt lekcijas, lai latviešu studen-

tiem būtu vieglāk sagatavoties uz

eksāmenu.

Baložu ģimenē sarunu valoda ir

latviešu valoda, kas tolaik izglītoto
latviešu ģimenēs ir liels brīnums.

Uz avotiem, kur Hermīnepate savas zināšanas smēlusi,

jau tiku aizrādījis. Papildināšu šo sarakstu vēl. Tēr-

batai lai kļūst pievienota Jēna, Minchene, Vīne, Ber-

līne, Parīze, Roma.

Hermīne ir ļoti daudz ceļojusi. Ir bijusi Palmu

zemē — Brazilijā. Eiropu viņa ir apceļojusi krustām



šķērsām. Visur ceļojot studējusi mākslu mūzejos.
1895. gada rudenī ar brāli Kārli kopā apceļoja Vāciju,

Austriju, Itāliju, Šveici, uzturas ilgāku laiku Minche-

nē, Vīnē, Venēcijā, Milānā, Florencē, Romā, Neapolē,

Kapri salā. Saraksta «Uz dienvidiem.» 1900. gadā
Hermīne kopā ar P. Zālīti klausās lekcijas Berlīnes

ūniversitātē. Kopā ar vecāko brāli inženieri Alek-

sandru Hermīne apceļo Franciju un Itāliju, zināms,

labi apskata Parīzi ar viņas mūzejiem, Versaļu, Montē

Karlo, Nicu, Itālijā īpaši Pizu ar viņas šķībo torni,

Florenci, Milānu, Romu, Neapoli, Kapri salu. Itāliju

un Siciliju Hermīne vairākas reizes krustām un šķēr-
sām apceļojusi. Beidzot viņa to darīja 1927. gada

vasarā, klātpieņemot vēl Grieķiju — Atēnas, šoreiz

ceļoja visi trīs kopā, Hermīne Zālīte ar savu dzīves

biedru un ar savu brāli profesoru Kārli Balodi. Jau

1926. gadā viņi tā visi trīs bija apceļojuši Itāliju un

Siciliju, neietilpinot šai ceļojumā tikai Grieķiju ar

Atēnām.

1900. gada vasaras semestrī P. Zālīte ar Hermīni

Berlīnes ūniversitātē klausās lekcijas. Rīgā pa tam

redaktora pienākumus izpilda Dr. G. Beldavs

un Dr. K. Balodis. Pēc semestra beigām viņi abi, Her-

mīne ar Zālīti, dodas uz Parīzi uz pasaules izstādi.

Šis, pēc Hermīnes izteikuma, ir bijis skaistākais laiks

viņas dzīvē. Mēs noīrējām istabiņu tuvu pie pašas
ūnivērsitātes un klausījāmies lekcijas no rīta līdz va-

karam, 9—12 stundas dienā. Ar sevišķi lielu inte-

resi Hermīne klausījās Paulsenu, Desoaru, Vilamo-

vicu Mellndorfu, Dīlu, V. Dilteju (Dilthev), Šmol-

leru, Vāgneru, Lasonu, Stumpfu. Dažās lekcijās Her-

mīne bija kā elektrizēta, īpaši kad lasīts tika par ai-

stētiku, psīcholoģiju, seno Grieķiju. Ceļojuma apraksts
un Parīzes izstādes apskats ir Hermīnes, ko viņa šo-

reiz arī paraksta ar savu pilnu vārdu.

Beigšu šo īso Hermīnes dzīves stāstu, kur mēs mūsu

dzīvoklī Elizabetes ielā Nr. 7, dz. 1, varējām apsveikt

slaveno Jēnas filozofu profesoru Rūdolfu Eukenu

(Euoken) ar viņa kundzi. Eukens ir daudzu filozo-

fisku darbu autors, to starpā «Die Lebensanschauun-

192*
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gen der grossen Denker». Eukens ir, kā varētu pie-

minēt, arī Nobela prēmijas laureāts. Eukenu Herdera

institūts bija ielūdzis noturēt priekšlasījumus.
Filozofs Rūdolfs Eukens apsveic Latvijas ūniversitāti,

priecājas, ka latviešu tauta pati rada savu ideju pa-

sauli un ar to iestājas tautu vispasaules sacensībā.

Izlietojot šo gadījumu, Eukens ar kundzi pie Zālītes

kopā brokastoja, ar vairākiem mūsu ūniversitātes

profesoriem. Tika turētas īsas galda runas. Eukens

savā runā aizrādīja uz Jēnas ūniversitātes sakarību

ar mani un Latvijas ūniversitāti. Es bijis viņam uz-

ticīgs skolnieks («ein treuer Schūler») un priecājās,
ka es tagad Latvijas ūniversitātē ieņemot redzamu

vietu
— esot kārtējs profesors («ordentlicher Pro-

fessor»). Viņš —
Eukens esot mazo tautu aizstāvis—

Kanta tautu pašnoteikšanās tiesību piekritējs. Tā

viņš esot aizstāvējis Somu tautas autonomiju. Skaisti

Eukenam atbildēja Filoloģijas un Filozofijas fakultā-

tes nodibinātājs dekāns profesors Dr.j philol. Jānis

Endzelīns, kura runas saturs, cik atceros, bija šāds:

Ko valsts vīri un politiķi sagrāvuši un izpostījuši, tas

zinātniekiem un nācijām sadarbojoties atkal jāizlabo
un jāuzceļ. Klāt bija profesors Dr. phil. P. Šmits,
profesors Dr. phil. V. Frosts, P. Dāle un daudz citi.

Tā harmonijā pavadījām laimīgus brīžus ar pasaules
slaveno Jēnas filozofu Rūdolfu Eukenu, kurš pats šo

gadījumu ir aprakstījis savā laikā Baltische Blātter

(Baltijas Lapās). Hermīne ļoti priecājās, ka viņai

bijis gods uzņemt un pacienāt slaveno Jēnas filozofu

Rūdolfu Eukenu ar viņa kundzi. Bet nu lai par šo

viesošanos runā un stāsta slavenais Jēnas filozofs

Rūdolfs Eukens pats. Viņš par to rakstīja «Baltische

Blātter» Berlīnē un man divas vēstules, kuras še pa-

sniedzu :

Jēnā, 1922. g. 27. jūlijā.

Mīļais kollegas kungs!

Ap gadu maiņu Jūs bijāt atrakstījuši man ļoti
laipnu vēstuli; es sen jau būtu Jums pateicies, ja vien

pastāvīgi nebūtu apkrauts ar daudzajiem darbiem,
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pašreiz iespiešanā atrodas vismaz 5 manas grāmatas,
t. i. jauni izdevumi. Tādā kārtā mana sarakstīšanās

viegli vien apsīkst. Bet varat būt pārliecināti, ka es

priecājos redzot, ka Jūs esat saglabājuši man drau-

dzīgu noskaņojumu, un tāpat priecājos, ka Jūs ieņe-
mat cienījamu zinātnieka posteni un ka tur valda

rosīga garīga dzīve. Man tagad drīz vien būs pa-

tīkamā izdevība Jūs redzēt. Kopā ar dažiem cienī-

jamiem zinātniekiem esmu uzaicināts noturēt veselu

virkni filozofisku priekšlasījumu Rīgā; mana sieva

mani pavadīs, jo vienam pašam uzņemties ceļojumu
ir man pārāk nogurdinoši un neomulīgi. Domājam
izbraukt 2. septembrī no Stetinas (pa jūru). Man

būs ļoti interesanti iepazīties ar Jūsu veco slaveno

pilsētu un Jūsu uzplaukstošo zemi un apsveikt turie-

nes draugus. Varbūt varēšu arī apsveikt Latvijas ūni-

versitātes kungus. Vispār būtu kopējās interesēs, ja
latvieši un vācieši kulturālā attīstībā vienprātīgi ietu

kopā. Lai gan esmu labs vācietis, tomēr jau pirms

ilgiem gadiem esmu uzstājies par mazāko tautu tiesī-

bām un nozīmi.

Vispirms sūtu Jums vislabākos sveicienus un novē-

lējumus labsajūtai un darbam.

Ar šādiem sveicieniem un novēlējumiem palieku
augstcienībā

Jūsu Rūdolfs Eucken's.

Jēnā, 17. 9. 22.

Mans mīļais kollegas kungs!

Mūsu uzturēšanās laikā Rīgā Jūs mums parādījāt
tik daudz labsirdības un laipnības, ka es — arī manas

sievas vārdā
— gribētu izteikt Jums un Jūsu mīļajai

kundzei mūsu sirsnīgāko pateicību par visu. Jūs ļoti
daudz darījāt, lai šī uzturēšanās būtu mums patīkama
un atstātu labu iespaidu. Ja es jau no paša sākuma

augsti vērtēju to, ka Jūs visus šos ilgos gadus esat

saglabājuši man sirsnīgu uzskatu saskaņu, tad man

bija sevišķs prieks atrast Jūs skaistā un cienījamā
akadēmiskā postenī un reizē ar to harmoniskā ģimenes
dzīvē. Es varu pilnā mērā novērtēt, cik liels ierosi-
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nājums saistās an patstāvīga zinātnes izplatīšanas

mājokļa iekārtošanu savai tautai. Man bija prieks

apsveikt šo jauno akadēmiskās darbības mājokli un

esmu Jums patiesi pateicīgs, ka Jūs pie tam laipnā
un veiklā kārtā uzņēmāties vidūtāja lomu. Bet it se-

višķi pateicīgs esmu Jums par to, ka Jūs ar zināma-

jām lieliskām brokastīm ievedāt mūs Jūsu kollegu

kungu aprindās un ka pie tam izrādījās tāda uzskatu

kopība, kādu var tikai pateicīgi apsveikt. Latviešu

un vācu savstarpējās attiecībās, protams, ir atrisi-

nāma daža laba problēma, bet šīs problēmas nekādā

ziņā nav neatrisināmas; man šķiet, ka pirmiedzīvo-

tāju un kopš seniem laikiem ieceļojušo iedzīvotāju

draudzīga kopā iešana ir abpusējās interesēs; arī vā-

cieši var tikai apsveikt, ka latviešu tauta pati rada

savu ideju pasauli un ar to iestājas tautu vispasaules

sacensībā; bet šai uz augšu ejošai attīstībai vācu

kultūra un zinātne var sniegt ievērojamu palīdzību;
ir liela starpība, vai šāda veicināšana nāk tikai no

ārienes, jeb vāci savā dzīvē darbojas arī pašu zemē

un izjūt īstu prieku par kopējo dzimteni. Tādēļ es

droši ceru, ka abas tautas draudzīgi sapratīsies, tādā

kārtā veicinot visu dzīvi. Attiecībā uz sevi pašu esmu

patiesi pateicīgs par laipno uzņemšanu, kādu man pa-

rādīja latviešu aprindas. Arī Liepājā, kur es beigās
noturēju divus priekšlasījumus, man stāstīja par lat-

viešu piedalīšanos lielā skaitā. Starp citu
—

brīniš-

ķīga bija 'Liepājā atklātā jūra ar savu mirdzošo spo-

žumu; man rādīja arī namu, kurā dzīvojis ķeizars
Aleksandrs ar savu ģimeni! Mūsu ceļojums vispār

noritēja vispatīkamākā kārtā, mēs braucām caur

Priekuļi uz Možeikiem un Virbaļiem, tad varējām
doties tieši uz Berlīni un Jēnu. Ar visu ceļojumu
bijām ļoti apmierināti, vilcieni brauca bez nokavēša-

nās un konduktori bija laipni.
Izsakām Jums, mīļais kollēgas kungs, un Jūsu mī-

ļajai kundzei mūsu vissiltāko pateicību par laipno uz-

ņemšanu un par lieliskajām brokastīm; mēs atceramies

visu to ar lielu prieku. Cerams, ka arī mums kādreiz

būs prieks apsveikt Jūs un mīļo kundzi Jēnā.
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Lūdzot Jūs nodot arī Jūsu augsti godājamiem

kollegu kungiem mūsu abu sveicienus, palieku pa-

tiesā pateicībā un augstcienībā un ar sirsnīgākiem
sveicieniem no nama uz namu.

Visā draudzībā

Jūsu

Rūdolfs Eucken's.

Lielā filozofa un Nobela prēmijas laureāta Rūdolfa

Eukena aprakstītās viesības un divu ūniversitātu

mācības spēku runas, kurās harmoniski izskan, ka

zinātniekiem jāuzceļ, ko politiķi sagrāvuši. Tas nori-

sinās Latvijas ūniversitātes sākumā 1922. gada 17.

septembrī. Bet tās pašas ūniversitātes filozofijas
fakultātes dekānam, no kuras runāja slavenais

Eukens, vajadzēja 1898. gada' 29. oktobrī dot šādu

apliecanājumu.

Filozofijas fakultāte Jēnā, 1898. g. 29. oktobrī.

Jēnā.

Dr. P. Zālītes kungam.

Augsti godājamais kungs,
ar šo apstiprinu (kas gan jau pats par sevi sa-

protami izriet no Jūsu doktora diploma eksisten-

ces), ka pēc likumīgo noteikumu izpildīšanas, t. i.

pēc akadēmiskā triennium'a absolvēšanas, kā arī

mutes vārdu pārbaudījuma rig. izturēšanas, uz

Jūsu disertācijas pamata par J. Kanta mācību

par gribas brīvību, Jūs esat ieguvuši pie mūsu

fakultātes filozofijas doktora grādu rite.

Līdz ar šo nosūtu Jums: 1) oficiāli apliecinātu
norakstu no K. Gr. vēstules mūsu ūniversitātei;

2) oficiāli apliecinātu norakstu no vēstules, kuru

apakšā parakstījušamies dekanātam piesūtījis
ūniversitātes bibliotēkas direktors minētā lietā.

Augstcienībā

Filozofijas fakultātes dekāns

Dr. Otto Liebmann

slepenais galma padomnieks un profesors.

Piezīme: Jēnas ūniversitātes Filozofijas fa-

kultātes dekāna Dr. Ottona Liebmaņa izsniegtā
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apliecībā netiek iespiests Kr. Gr. pilns vārds. K.

Gr. ir miris. Lai viņš kapā saldi dus! Es viņam
esmu piedevis, lai cik sāpīgi tas man savā laikā

arī ir bijis. Lietas paskaidrošanai un labākai iz-

pratnei lai noder sekošais: stud. K. Gr. bija
griezies pie Jēnas ūniversitātes ar lūgumu, iz-

sniegt viņam par mani un K. Balodi viņam vaja-

dzīgās ziņas, jo viņš gribot par mums rakstīt

biogrāfijas. Vajadzīgs esot zināt, kas mēs bijuši:

studenti, brīvklausītāji, cik ilgi studējuši, vai

bijuši Brazilijā. Uz to Kr. Gr. ticis aizrādīts. Es

arī 2 reiz ceļoju pa Brazīliju. Otrreiz Tubarānā

priekš atgriešanās uz Eiropu apprecējos. Jenā

nonācis uzzināju, ka precējies vairs nevar būt

students. Par laimi biju absolvējis likumīgo aka-

dēmisko triennium'u, t. i. noklausījies trīs gadus
vai 6 semestrus. Varēju mierīgi tālāk studēt kā

cand. philos., kā kandidāts, kas gatavojas un

strādā uz doktora grāda iegūšanu, ko panācu pēc

11/2 gada. Pēc Jēnā nolikta doktora Berlīnē vēl

studēju 2 semestrus (1 gadu) un Pēterpils ūni-

versitātē pēc pielaišanas pie maģistra 1808. gada

decembrī 2i/ 2 gadus. Kad man no Jēnas ūniversi-

tātes pienāca vajadzīgie paskaidrojumi, tad gri-

bēju Kr. Gr. saukt pie likumīgas atbildības, bet

tad pie manis griezās, lai piedodot —
nesūdzot.

Es to darīju.

Griešanās pie Pēterpils ūniversitātes, pielaišana pie

maģistra eksāmena un ievēlēšana par filozofijas bie-

drības īstenu biedru.

Nav ļauna bez laba. Paātrināju nodomāto un jau

Jēnā studējot, nodomāto un nolemto pieteikšanos, ko

1893. gadā, aizņemoties «Mājas Viesa» redakciju, uz

laiku atliku. Tagad savai Mūzai (Hermīnei) suģe-
stējot (iedvēsmējot) pieteicos. Fakultāte vienprātīgi

pielaida ar tiesību palikt pie ūniversitātes.

Uz prof. A. I. Vedenska un akadēmiķa (Zinātņu aka-

dēmijas viceprezidenta) P. V. Nikitina priekšlikumu
mani ievēlēja par filozofijas biedrības īstenu biedru.
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Filozofijas biedrības pie ķeizariskās Sv. Pēterpils ūni-

versitātes biedru saraksts.

(Statūti apstiprināti 1897. g. 22. oktobrī.)

Pēterpils ūniversitātes Filozofijas Biedrības biedri

sastādās: 1) no goda biedriem, 2) no biedriem-dibinā-

tājiem, 3) īsteniem biedriem, 4) biedriem-veicinātā-

jiem.

Biedrības padomes sastāvs: Priekšnieka —
Vveden-

skis, Aleksandrs Ivanovičs. Priekšnieka biedrs —

Radlovs, Ernests Ljovičs. Sekretārs ILapšins, Ivans

Ivanovičs. Mantzinis: Kolobovskis, Jakovs Nikolaje-
vičs. Bibliotēkārs: Serebreņikovs, Vitālijs Stepano-
vičs. Padomes locekļi, kuri neieņem īpašus posteņus:

Behterevs, Vladimirs Mihailovičs un Famincins, An-

drejs Sergejevičs.

Goda biedri: 1. Karinskis, Michails Ivanovičs. 2.

Kozlovs, Aleksejs Aleksandrovičs. 3. Tolstojs, grāfs

Ļevs Nikolajevičs. 4. čičerins, Boriss Nikolajevičs.
5. Gustavs šmollers, tautsaimnieks, Berlīnē, ievēlēts

1904. g.

Biedru-dibinātāju ir 78. īstenu biedru ir 83. Biedru-

veicinātāju ir 34.

Pielikumi.

1) Saskaņā ar biedrības biedru kgu 1898. g. 17. fe-

bruāra sapulces lēmumu, par biedrības īsteniem bie-

driem, izpildot statūtu 7. §, var ievēlēt tikai sekojošas

personas: a) zinību pasniedzējus augstākās mācības

iestādēs; b) loģikas, psīcholoģijas, vēstures, filozofijas
un paidagoģikas skolotājus vidējās mācības iestādēs

un c) personas, kam ir iespiesti, ar filozofiju sakarā

stāvoši, zinātniski darbi vai speciālu fi-

lozofisku sacerējumu tulkojumi. Tā-

dēļ, liekot priekšā padomei kandidātus

ievēlēšanai par īsteniem biedriem,

proponentu k-giem, paziņošanai sapul-

cei, jānorāda pamati, uz kuriem priekšā
likto personu var uzņemt aktīvo bie-

dru skaitā. Tas patiesībā bija liels notikums vai
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īstenībā divi: tāda pielaišana un ievēlēšana par Filo-

zofijas biedrības īstenu biedru. Man sacīja Vvedenskis

un Ņikitins, ka es pielaists maģistra vienprātīgi kā

ārzemes zinātnieks (3arpaHHqHbiH VMenbīfi)
Atsauksme par Dr. iP. Zālītes rakstu «Kanta mā-

cības par gribas brīvību, apcerējums un kritika ar

vēsturisku atskatu uz brīvības problēmu».

Raksta īstais priekšmets, saskaņā ar virsrakstu, ir

Kanta brīvības mācības pētījumi, kuri tomēr sastāda

darba mazāko daļu (119.—195. h p.) un ir jau iznā-

kuši atsevišķi 1894. gadā kā Jēnas disertācija, šo

disertāciju autors tad vēlāk papildinājis ar lielāku

vēsturisku daļu, kā arī ar dažiem ievada apcerējumiem,
un visu kopā izdevis 1898. g. (Rostokā). Vēsturiskā

apskatā par brīvības problēmas attīstību, kas dibināts

uz rūpīgām un apzinīgām studijām, Zālīte vispirms
plašāk nodarbojas ar senatni, tad īsumā apskata vidus-

laikus un trešā vietā atkal sīkāk iedziļinās problēmas
attīstībā jaunākā laikā, līdz Kantam. šajos apsvēru-

mos autors, protams, nesniedz izsmeļošu un visas sva-

rīgākās parādības vienlīdz plaši apskatošu brīvības

problēmas vēsturi; tomēr varēs teikt, ka viņš sniedzis

derīgus un visai svarīgus apcerējumus pie šādas vē-

stures.

Pieslienoties šiem vēsturiskajiem apcerējumiem,
raksta otrā galvenā daļā vispirmā kārtā atrodams sīks

un rūpīgs Kanta brīvības mācības attēlojums; ka viņš
pie tam pēc būtības nav varējis sniegt nekā jauna, —

izriet jau no pašas šās lietas dabas. Bet vienā ziņā
viņš tomēr aizstāv visai svarīgu jaunu viedokli*), rā-

dot, ka Kants gribas brīvības jēdzienu ne visur uztver

vienā un tai pašā izpratnē; jo, ja viņš zem gribas brī-

vības parasti saprot spēju pilnīgi no sevis uzsākt ve-

selu virkni pārgrozību un izšķirties tiklab par labo,

kā par ļauno, tad blakus tam tikumu metafizikas pa-

matu attēlojumā atrodams būtiski citāds uzskats,

*) Gan pēc Canges raksta «Ūber das Fundament der

Ethik» v. t. t., Leipcigā, 1872. g., parauga un nevis pavisam

patstāvīgi.
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saskaņā ar kuru, gribas brīvība pastāv spējā rīkoties

nevis pēc juteklības tieksmēm, bet gan pēc tikumības

likumiem; tā tad brīvā griba ir uz labu vērstā un to

reālizējošā griba.

Bet ar Kanta mācības attēlojumu autors saista arī

kritizējošu tās novērtējumu un vispār neskopojas ar

kritizējošām piezīmēm par viņa apskatītā domātāja
ieskatiem. Bet šīs kritizējošās piezīmes, kuras viņš
vērš pret Kantu, tāpat kā viņa kritizējošie apsvērumi
attiecībā uz citu filozofu ieskatiem, neapšaubāmi iz-

teic pavisam pareizus un īstenībai atbilstošus viedo-

kļus. Un ja viņš beidzot atmet visu Kanta brīvības

mācību, tad tur, man šķiet, viņam labprāt varēs pie-
krist. Gan, protams, viņa kritika nekādā ziņā nav

pilnīga; gluži otrādi, varētu celt vēl pavisam citādus

kritizējošus iebildumus pret Kanta īpatnējo viedokli.

Nevarēs arī teikt, ka tas, kas viņam iebilstams pret
Kantu un citiem domātājiem, vienmēr būtu pavisam

pareizs un īstenībai atbilstošs. Tāpat paliek neskaidrs

vai vismaz neapmierina, kādā kārtā viņš, pieslienoties

Lībmanim, grib atrisināt dēterminisma un indētermi-

nisma pretstatu, jo jābaidās, ka viņš pie tam nonāks

līdzīgās grūtībās, kādas viņš pārmet citiem domā-

tājiem.

Ja arī es tādā kārtā nekādā ziņā nevaru visos punk-
tos piekrist Zālītes apsvērumiem, tad tomēr nekādā

gadījumā nav mans nodoms noliegt viņa pētījumu
vērtību visumā. Gluži otrādi

— esmu pārliecināts, ka

viņa raksts ir atzinību pelnošs un pavisam solids zi-

nātnisks darbs, kuru tiklab no vēstures, kā ari no

sistēmatiskā viedokļa var apzīmēt par vērtīgu apce-

rējumu gribas brīvības problēmas atrisināšanā.

Rostokā, 1921. g. janvārī.

Dr. Francis Erhardts,
o. 6. filozofijas profesors,

slepenais galma padomnieks*).

*) Kad atsauksmi deva, bija ievelēts par rektoru.
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Dr. phil. P. Zālīte, Latvijas ūniversitātes profesors.

Kad Latvijas ūniversitātē top, P. Zālīte iebraucis

Rīgā. Viņš kopā ar Jāni Treumani pārgājis uguns

līnijai un pie Līvāniem pārcēlies pār Daugavu. Bet

bez papīriem un pierādījumiem par noliktiem eksāme-

niem Pēterpili. Robeža slēgta, atpakaļ uz Pēterpili

netiek, pierādījumu no turienes nedabū. Jāgriežas

pie Helsinku, Varšavas ūniversitātēm. Zālīte ar mieru

to darīt un likt, ja vajadzīgs, visus eksāmenus no

jauna. Griežas pie Helsinku un Varšavas ūniversitā-

tēm. Gaida, kamēr dabūs pierādījumus no Pēterpils.
Visi meklējumi beidzas ar ļoti labām sekmēm. Re-

zultāti jau zināmi, še vēl daži papildinājumi. Vien-

mēr Mūza suģestē un dod spēku nenogurt.

Par sarakstīšanos ar Helsinkiem Somijas lielais fi-

lologs, akadēmiķis profesors J. J. Mikkola man raksta:

Augsti godājamais kollēgas kungs!

Tikai tagad vēl nāku pie Jums ar pateicības
vēstuli. Dažādi iemesli (steidzami darbi, kam

katrā ziņā vajadzēja būt gataviem, un pēdējās
dienās reumatisms, kas man daudz kaitējis) attu-

rēja mani no vēstuļu rakstīšanas. Jūs bijāt tik

laipns un atkal piesūtījāt man vienu no saviem

rakstiem. Sirsnīgi pateicos Jums par to. Ar

vislielāko interesi es izlasīju «Vācu varas pastari
Latvijā» no sākuma līdz galam. Latvijas ceļš uz

patstāvību nekādā ziņā nav bijis deja uz rozēm.

Bet viegli iegūtai patstāvībai arī nebūtu tādas

vērtības, kā grūti izcīnītai.

Ja neesmu vēl pateicies par Jūsu Nicšes studiju

un apcerējumu par Blaumani un latviešu tautas

dvēseli, tad daru to tagad. Esmu tos pamatīgi

izstudējis.

Latvijas ūniversitātē strādā brīnišķīgi. Un

kāda vēl kļūs Jūsu tauta, ja tai būs iespējams

mierīgi strādāt dažus gadu desmitus. Nav izsa-
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kārns, cik ļoti es priecājos par man tik mīļās Lat-

vijas skaistajiem sasniegumiem.
Ar vislabākiem novēlējumiem Jums, augsti

godājamais kollēgas kungs, un Jūsu tēvijai.
Palieku augstcienībā Jums padevīgais

J. J. Mikkola.

Helsingforsā, 1925. g. 23. jūnijā.

Helsingforsā, Meilahti' 5,
1920. g. 4. jūnijā.

Augsti godājamais kollēgas kungs!

Nezinu, kā lai izlūdzos Jūsu piedošanu, ka

neesmu agrāk atbildējis uz Jūsu laipno vēstuli.

Vienmēr nāca starpā dažādi apstākļi. Vispirms
man sirsnīgi jāpateicas Jums par «Kanta mācī-

bas par gribas brīvību apcerējumu un kritiku».

Neesmu gan profesionāls filozofs, kā tas Jums

zināms, bet esmu tomēr diletants un izlasīju šo

ārkārtīgi simpātisko grāmatu ar patiesu baudu.

Ar Jūsu zinātnisko darbību Jūs jau desmit reizes

būtu kļuvis par filozofijas doktoru Somijā.
Ar sirsnīgiem sveicieniem un vislabākiem novē-

lējumiem Jums un Latvijai zīmējos
visā augstcienībā

Jums padevīgais

(paraksts) J. J. Mikkola.

Varšavā, 1920. g. 8. XI.

Ul. Smolna 28 n. 6.

Mīļais kollēgas kungs!

Jūsu vēstule sagādāja man lielu prieku. Esmu

vairākkārt par Jums domājis un nebiju drošs, vai

Jūs vispār esat izglābušies. Laimīgā kārtā esat

vesels un neievainots un varat strādāt savā

dzimtenē zinātnes un savu tautiešu labā. Jūsu

vēstuli līdz ar pielikumiem es saņēmu caur šejie-
nes Latvijas sūtniecību un, proti, caur Oliņa
kungu. Kā honorārprofesors, es personīgi ne-

ņemu nekādu dalību fakultātes sēdēs. (Šeit nav
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vēstures-filoloģijas, bet tāpat kā Vācijā un Au-

strijā kopēja filozofijas fakultāte). Bet Jūsu

lūgumu līdz ar Curriculum vitae un 3 eksemplā-
riem Jūsu doktora raksta es nodevu dekānam.

Pirms dažām dienām uzzināju, ka Jums gan nav

piešķirts atsevišķs doktora grāds, jo to varētu

noturēt par vācu doktora grāda postponēšanu, bet

vienkārši paskaidrots, ka Jūsu doktora tituli at-

zīst par līdzvērtīgu poļu doktoram. Man šķiet,
ka Jūsu nolūkiem ar to pilnīgi pietiks. Es brīnos,
ka Rīgā piekopj šādu formālistiku un nevērtē vis

pašu cilvēku, kā individu, bet gan pieprasa no

viņa zinātnisku pasi, t. i. doktora diplomu. Kādēļ

gan lai vācu titulis nebūtu pietiekošs? Pret tā-

diem nopelniem bagātiem vīriem, kāds esat Jūs,

godājamais kollēgas kungs, vajadzētu gan izturē-

ties drusku iecietīgāk, it īpaši tagadējos laikos,
kad nekādā ziņā nav jūtama intelliģentu spēku
pārpilnība.

Beidzot izsaku Jums pašam, mīļais kollēgas

kungs, manus vissirsnīgākos sveicienus un laimes

vēlējumus.
Jums padevīgais

Vēstuli parakstījis: akadēmiķis-profesors
J. Baudouin dc courtenav.
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III.

„Hermīne kā māksliniece un žurnāliste".

Maza, maza vijolīte
Pašā dārza maliņā.

Hermīne Zālīte bija no dabas ļoti apdāvināta un

maigas dabas sieviete, kas pati par sevi sacīja: «Ma-

za, maza vijolīte pašā dārza maliņā.» Viņa gribēja
ziedēt klusībā. Nekur nebramēties, nekur spiesties
citiem priekšā, negribēja spīdēt, nenākt klajā pat ar

savu vārdu. Viņa tāpat, kā viņas abi brāļi, jaunākais
Kārlis un vecākais Aleksandrs, bija zinātnēs sasnie-

guši augstu stāvokli, lai gan ne dienas nebija skolā

gājuši. Vajaga iemācīties tikai burtus, un cilvēks zi-

nātnē var visu panākt, gluži kā profesors Kārlis Ba-

lodis.

1893. gadā, man kļūstot par «Mājas Viesa» redak-

toru, Hermīne ar savu jaunāko brāli Kārli ir mani

pirmie līdzstrādnieki un palīgi, jā, Hermīne, viņa dvē-

sele. Tāpat tas ir klātpienākot «Mēnešrakstam»

(1896. g.) un vēlāk «Dienas Lapai» (1898. g.) «Mē-

nešrakstam» Hermīne zīmē vāka bildi, kuru viņa pati

apraksta šā: «Uz dažu cien. lasītāju pieprasījumu par

«Mēnešraksta» vāka bildes nozīmi, aizrādām, ka lielajā

sievietē tēlota gudrības dieviete, bruņotā Pallada-Atēna

ar gaismu izstarojošu nektāra trauku. Aiz bruņotās
Atēnas tālumā redzami lauru koki un krāšņa pils kā

turības un labklājības simbols (nozīme). Pie Palla-

das-Atēnas kājām (kā tas pie Palladas-Atēnas parasts

zīmēt) atrodas pūce kā gudrības un gaismas simbols,

tad mākslas un zinātnes simboli (nozīmes), kā palete

(daiļkrāsošanai vajadzīgi daikti), lira (mūzika), ze-

mes lode un grāmatas. Pallada Atēna stāv upes kra-

sta malā un, turēdama rokā gaismu izstarojošu nek-

tāra trauku, it kā māj tin māj un aicina tautas apģērbā
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tērpušos un ar lauru (brīvības) vainadziņu galvā izro-

tājušos Latvju Zeltenīti (personificētu Latviju, Lat-

viešu Tautu), lai Tā atstāj tumšās pagātnes klintis un

tuvojas gaismai un labklājībai, zinātnei un mākslai.

Un, lūk, brīvības vaiņagu izrotājusies 'Latvju Zelte-

nīte (Latvju Tauta, Latvija) klausa gaismas dievei

un iz tumšajām klintīm pa marmora pakāpenēm —
no

iesākuma vēl tā kā domīgi tuvojas (Palladai Atēnai —

no tumsības pie gaismas un labklājības. Mēnešraksta

pirmā burtnīcā iespiestā Liesmas fantāzija «No

tumsības pie gaismas» ir Hermīnes Zālītes.

Pēc, iznākot «Mēnešrakstam», lasītājiem saka:

Lai pa patiesības augstumiem,
Lai pa daiļuma puķu leju,

Vispārēju labumu veicinot,
Uz tautas sirdi es eju.

Brīvība, Patiesība, Taisnība ir arī Hermīnes, abu

brāļu Baložu un mani ideāli vai vadošās zvaigznes.

Augstākais tikumības princips ir brīvība.

«Es mīlu to,» dzied Petēfijs, «kā rasi cilvēks

Vēl mīlējis nav mūžībā,
Ar svētām liesmām viņu mīlu,
Tak zemes meiča nava tā.

Tā iraid dievišķīga sieva,
Ko lāsti mūžam aplido:
Tās vārds ir Brīvība! Ai, žēli,
Ka tikai sapnī redzu to.

Šī augstā Dieve vai ik naktis

Man sapņu tēlos parādās,
Ar viņu nakti krāšņā dārzā

Es atkal stāvēju pie tās.

Es ceļos slīgdams kaisli dvesu,
Cik ļoti viņu mīlēju;
Es tiecos noraut daiļu puķi,
Lai viņas galvu rotātu.

Te pēkšņi bende bij' man klātu,
Tas kliedza, ka man jāmirstot
Man līgavai nu puķu vietā

Bij' asiņaino galvu dot.

(Zvārguļu Edvarda-Treimaņa tulkojumā.)
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Jā, brīvības cīnītāju, patiesības un taisnības meklē-

tāju ceļš ir Golgātas ceļš. šī «Mēnešraksta» pirmajā
burtnīcā ievietotā dzejoļa «Es mīlu to» sacerētājs
lielais ungāru brīvības dzejnieks,» raksta Hermīne Zā-

līte, «dzimis 31. decembrī 1822. gadā. Viņš cēlies no

vienkāršiem, mazturīgiem vecākiem. Viņa tēvs bija

nabags miesnieks. Petēfijs nebeidza nekādas augstā-
kas mācības iestādes un neieguva nekādus spīdošus

diplomus. Viņa dzīve bija pārmaiņu un trūkumu

pilna. Kā prasts zaldāts un aktieris tas pavadīja savu

jaunību, arvienu tālāk cenzdamies izglītot savu garu

un iegūt zināšanas. Apbrīnojama bija viņa uzcītība.

Kāds augstāks mērķis tam arvienu stāvēja acu priekšā.
Tas bija Brīvība, kuru viņš cildināja, mīlēja, apdzie-

dāja, bet kuras dēļ viņš arī mira uz kaujas lauka.

Dzejolis «Es mīlu to» ir tā sakot Petēfija dzīves illū-

strācija. Un reti pasaulē atradīs dzejnieku, kas Pe-

tēfijam kā brīvības dzejniekam cienīgs blakus stāties.

Pati debess bija to svētījusi un dzejas dieve skūpstī-

jusi tā pieri. Petēfijs pieskaitāms pie vislabākiem pa-

saules liriskiem dzejniekiem. —
Brīvības cīņām —

kariem iesākoties, viņš pārmainīja spalvu ar zobenu,

devās uz kaujas lauku — un krita kā brīvības varonis

Šessburgas kaujā 31. jūlijā 1849. gadā, vismaz no šīs

kaujas dienas viņa vairs neviens neredzēja. Tautā iz-

cēlās dažādi nostāsti par viņa galu. Petēfijs neesot

vis kaujā kritis, bet smokot cietumā, tā daudzi prā-
toja.»

Franču rakstnieka Aleksandra Dimā jaunākā (mir.
1895. g. 27. novembrī) pēdējā vēstulē par sieviešu

tiesībām. Parīzē iznākošais laikraksts «Temps» no-

drukā kādu līdz šim vēl nepazīstamu vēstuli, kuru nu-

pat mirušais Aleksandrs Dimā š. g. 6. jūlijā rakstījis
kādai no svarīgākajām sieviešu tiesību aizstāvētājām,

Marijai kundzei. Vēstule vārdu pa vārdam

skan šā: «Kundze! Manas domas par sieviešu tiesī-

bām ir jau sen nodibinājušās. Es tās jau dažādos

rakstos, kā «Les femmes qui tuent», «Les femmes qui
votent» un «La Recherche dc la Paternitē», esmu iz-

teicis. Es gribu, ka sieviešu pilsoniskās un politiskās
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tiesība» uz mata līdzinātos vīriešu tiesībām, tāpēc ka

arī pirmējo pienākumi ir līdzīgi. Sievietes maksā no-

dokļus tāpat kā vīrieši, un ja tās nemaksā, viņas gūsta

līdzīgi vīriešiem. Ja tās nesamaksā savus parādus, ne-

izpilda savu veikalisko parakstu un nenolīdzina savu

īres naudu, vai tad viņu lietas neapķīlā un nepārdod

maksājumu piedzīšanai? Ja tās kādā veikalā slepeni

piesavinājās bantes un bārkstis, vai tās neved uz po-

liciju un no turienes tiesas priekšā? ledomājaties ti-

kai, ka Orleānas jaunava savā skaistajā Fran-

cijā, kuru tā glābusi no ienaidnieku rokām, pat neva-

rētu pieteikt savas kaimiņienes bērnu pie vietējās mē-

rijas (pilsētas iestādes) un arī nevarētu ņemt dalību

pie vietējo draudzes padomnieku vēlēšanas! Mēs,

franči, lepojamies ar slavenām rakstniecēm, kā dc Se-

winjē, dc Staela un Sanda kundzēm, un taču mēs ne-

atļaujam viņām pat ne līdzīgas pilsoniskas un politis-
kas tiesības ar viņu kučieriem! Mēs pasniedzam
savām meitām tādu pat mācību, kā saviem dēliem,

mēs gādājam par dārgām licējām (skolām), kur tās

top par profesorienēm un kur viņas izpilda augsto uzde-

vumu, izplatīt un izpētīt gaismu un patiesību par vi-

siem pasaules vēsturiskiem, saimnieciskiem, politis-
kiem un zinātniskiem jautājumiem, taču tai dienā, kur

viņām īsti būtu izdevība pierādīt savas gara spējas at-

tīstību, vēlēšanu dienā, kura aptver visas zemes

intereses, zemes, kuru vēsturē tās tik labas pazinējas,
— šai dienā viņām noteic palikt omulīgi mājā, kamēr

viņu durvju sargs drīkst līdzbalsot. Kur nu ir

izslavētā, līdz ar kristīgo ticību ievestā sieviešu atsva-

bināšana? Viduslaiku gara dzejnieki apgalvo, ka, jau-

nās tiesības iegūstot, sievietes daudz zaudēšot no sa-

vas piemīlības — sievišķības. Jā, vai tad divritenis

(velosipēds) tās dara sievišķīgākas? Jūs aizmirstiet,

zināmas ievērojamas personas mums saka, ka sievie-

tes atsvabinātas no kara dienesta. Pareizi gan! Bet

viņas nav vis atsvabinātas no tam, bērnus, bez kuriem

drīz vien karus vairs nepazītu (kas citādi būtu ļoti

teicami), ar lielām sāpēm raidīt pasaulē, tos kopt un

lolot, tik ilgus gadus audzināt un izciest visas tās ne-
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it vienkārši noņem, lai nosūtītu uz robežām vai kolo-

niju karā pret melnajiem. Visas sieviešu tiesību pre-

tinieku ierunas ir norūsējis pārpalikums noßomiešu

tiesībām, kam drīz vien visādā ziņā jāatstāj vieta da-

biskajām tiesībām. Vai tad sieviete nav tāda pat

domājoša un darbojoša, vienādā ceļā izcēlusies būtne

kā vīrietis? Vai mēs viņu nepārvēršam tīri svētā

būtnē, kā, piem., laulātā draudzenē, mātē? Vai mēs

neuzkraujam tai reizē ar to līdzīgus un zināmos gadī-

jumos pat vēl grūtākus pienākumus? Tiešām! Tad

arī izsludināsim un darīsim tās pilsoniski un politiski

līdztiesīgas vīrietim. Kas nu attiecas uz

viņu sociālo un morālisko vienlīdzību ar

mums, tad jāsaka, ka par to mums šobrīd nav ko gal-
vas lauzīt, par to rūpēsies tās vienas pašas, un, kā lie-

kas, uz to nebūs ļoti ilgi jāgaida. Tādi cilvēki ir īsti

ģeķi, kuri vīrietim prasa lielāku brīvību, bet iepriekš

neredz, ka tā piešķirama arī sievietei.

Aleksandrs Dimā.»

Birmas sieviete.

Kāds Indijas angļu laikraksts pasniedz par Birmas

sievietēm interesantas ziņas, kuras gaiši liecina par

sieviešu gara spēju un līdz ar to dod sāpīgus spērienus
sieviešu nelabvēļiem, viņu dibināto tiesību pretiniekiem
un noķengātājiem.

«Nevienas citas tautas sievietei pasaulē,» tā angļu
laikraksts saka, «nav tik pilnīga brīvība, tik liela paš-
valdības tiesība par savu dzīvi un īpašumu, kā birma-

nietei. Pēc likuma, ticības un dzīves kārtas sieviete

pilnīgi līdzīga vīrietim. Mantošanas ziņā zēniem un

meitenēm gluži vienlīdzīgas tiesības. Savu mantību

sieviete pārvalda patstāvīgi, un ja sieviete precas, ir

tad tā pieder viņai vienai. Vīram nav nekādas tiesī-

bas uz to, viņam nav arī nekāda likumīga vara par
sievu. Sieviete ir jau no bērna kājām brīvs, neatka-

rīgs radījums. Mūsu parašu — sievieti kā kādu pār-

dabīgu būtni, kā dievieti apdziedāt un patiesībā ar

353*
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viņu, kā ar verdzeni apieties, birmaņi nepazīst. Ne-

viens iemīlējies birmanietis savu mīļāko neapdzied kā

pārdabīgu būtni un pēc tam ar to neapietas kā ar kādu

viņam padotu kustoni. Birmaņu ticības mācība sie-

vietes nekur neuzstāda par biedinošu priekšzīmi, kas

caur savu kairumu ieved vīriešus samaitāšanā; taču

arī neviens viņu garīdznieks tās nav nosaucis —
lī-

dzīgi Romas pāvestam, par «baznīcas vienīgo cerību».

Nekādi sasapņoti romāni un pārspīlētas mīlestības ten-

kas nav tām iepotējušas nepareizus jēdzienus par vī-

riešu un sieviešu savstarpējo satiksmi un pie-
nākumiem. Birmā sieviete tiek pastāvīgi uzlūkota par

to, kas viņa ir īstenībā, un tai arvienu bijis atļauts
ieņemt sevim piekrītošu stāvokli ikdienišķā dzīvē, kur

nekādi greizi uzskati un novecojušās ierašas tai ne-

stājas ceļā. Tiklab vīrieši, kā arī viņas pašas dzimums

tai arvienu ļauj dzīvot pēc viņas pašas vēlēšanās, un

par labāko tiesnesi savām vājībām atzītas viņas pašas.
No visām pasaules sievietēm neviena nav sievišķīgāka
par birmanieti, nevienai citai nepiemīt lielākā mērā

sievas maigais burvīgums. Vai precētai, vai neprcētai,
gandrīz katrai sievietei sākot no 16. vai 17. dzīves gada
līdzās saviem saimniecības pienākumiem ir kaut kāda

nodarbošanās. Augstākās šķirās tā pārvalda savu

īpašumu, zemākās šķirās turpretim rīkojas kādā vei-

kalā.

Birmā nav nekādu sevišķu arodu, kurā nodarbotos

parasti vienīgi sievietes, vai arī kuri tām būtu no-

liegti. Viņām ir piešķirta brīva vaļa izmēģināties
katrā arodā, kurā tās tikai domājas noderīgākas. Viens

dzimums atstāj otram to, priekš kam viņš nejūt sevī

ne patikšanas, ne izveicības. Neizprotami mums izlie-

kas, ka šūšana un adīšana Birmā ir sevišķi
vīriešu nodarbošanās. Sievietes ir pa lielākai da-

ļai veikalu īpašnieces. Gandrīz visa Birmas sīktirdz-

niecība atrodas sieviešu rokās un viņas gandrīz visas

vada savu veikalu uz pašu rēķina.
Tāpat kā vīrieši savu zemi apstrādā paši, tā arī sie-

vietes patstāvīgi rīkojas pašas savos veikalos. Viņas

netirgojas citu uzdevumā, viņas ir pilnīgi patstāvīgas
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veikalnieces, un nebūt netop aizkavētas caur šo vei-

kalu izpildīt savas nama mātes pienākumus. Tirgoša-
nās laiks tur parasti velkas trīs stundas, tāpēc arī sie-

vietei vēl pārpārim laika diezgan nodoties arī saim-

niekošanai. Saimniecība ir arvienu birmanietes dzīves

galvenākais darba lauks un viņa to nenolaidīs ne par

kādu maksu.

Veikalam liels iespaids uz īpašnieces dzīvi un dar-

bību. Viņas redzes aploks paplašinās, viņa iepazīstas
ar lietām, kas citādi tai paliktu mūžam svešas. Tā

viņa pamazām manto izturību un "dzīves pazīšanu, ku-

ras svešniekam atliekas tikai apbrīnot. Viņa mācās

pazīt pati savas stiprās un vājās puses un pati savu

dzīvi stingri pārrauga. Laulības šķiršana ir tik viegli

panākama, kā vien visstraujākais reformātors varētu

vēlēties, taču no simts laulībām varbūt tikai viena top
šķirta.»

Abi raksti, kā Aleksandra Dimā par sieviešu tiesī-

bām, tā arī «Birmas sieviete» iespiesti, Hermīnei tos

izraugot un to vēloties. «Mēnešraksta» bilžu izvēle ir

Hermīnes. Arī bilžu apraksti tāpat vairāk gadus no

vietas. «Mēnešraksta» bildes pirmās trīs burtnīcās,»

Hermīne raksta: «Madona dc la Sedia» no Rafaēla

Zanti, šī bilde rāda Mariju, turot ar sirsnīgu mātes

mīlestību dievišķīgo bērniņu pie savām krūtīm. Ma-

zais Jānis to pielūdz. «Madona dc la Sedia» ir viena

no Rafaela labākiem darbiem, ko šis lielais, līdz šim

nesasniegtais, meistars tēlojis. Gan lieli un apbrīno-
jami mākslinieki ir arī bijuši pēc Rafaela un tagad ir,

tomēr nevienam nav izdevies Rafaelu sasniegt. Lie-

lākie mākslinieki, kas dzīvojuši pēc Rafaela un mēģi-

nājuši viņa labākos darbus «kopēt», ir kā pret klintīm

sadauzījušies un savās kopijās radījuši ķēmus, karikā-

tūras, ar oriģinālu salīdzinot. Lai gan pēc Rafaela

nāves jau 375 gadi pagājuši, un pēc tam tūkstošiem

mākslinieku ir diezgan centušies un strādājuši un arī

daudz lieliska un ievērojama radījuši, tad tomēr Ra-

faela darbi kā nesalīdzināms vainags paceļas to vidū,

viņa «Madona Sikstina» un «Madona dc la Sedia» (sa-

protams, fotogrāfijas no oriģināliem) pušķo lielākās
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mākslas darbu pilsētās mākslas bilžu pārdotavu logus.
Mākslinieki piemin Rafaelu ar lielāko cienību, tomēr

pieved tu dažus kungus pie Rafaela bildes, kuri ar'

domājas mākslas kritiķi esot, un nesaki tikai, ka tā no

Rafaela, tad tik dzirdēsi, kādu kritiku nodos: «Nu,

ideja jau nu būtu gan laba, bet no mākslas ne jausmas,
vai še nevarēja labāk kāda mākslinieka kopiju uzkārt;»

bet labs mākslas pazinējs par tādiem mākslas kriti-

ķiem tikai nosmejas un nodomā: «Ak, bērniņ, tavu

prātiņ', kas tu vēl par pērtiķi mākslas pazīšanā! Ej'
labāk nomazgā savas dubļainās ķepiņas un mācies ābeci,

ja esi spējīgs!» Rafaēla darbi tiek ar vairāk tūksto-

šiem un pat simtstūkstošiem rubļiem samaksāti.

Drezdenes mākslas galerijā atrodas viņa galvenākais
darbs «Madona Sikstina», pēc kuras saviem cien. lasī-

tājiem arī pasniegšu fotogrāfisku zīmējumu.
Rafaels Zanti (Raffaello Santi Sancio) dzimis Itā-

lijā, Urbino pilsētā, 6. aprīlī 1483. gadā un miris Romā,

6. aprīlī 1520. gadā. Pirmās mācības viņš baudīja no

sava tēva Giovanni Santi un pēc tā nāves 1. augustā
1494. gadā, domājams, ka tas izglītojās tālāk pie Ti-

moteo Viti zem Zignorelli darbu iespaida, tad 1500.

gadā tas pārgāja Perugiā pie Pietro Perugino un

izglītojās vēlāk Florencē, Lionardo darbus studējot un

satiksmē ar Fra Bartolomeo; no 1508. gada tas no-

darbojās Romā, kur viņš ļoti daudz lieliska un krāšņa
radījis.

«Ērkšķu r o z ī te.»

Še mākslinieks iz pasaciņas «Ērkšķu rozīte» daiļi tē-

lojis to skatu, kur princese Ērkšķu rozīte apburta guļ
simts gadu miegu, kamēr ērkšķi apaug visapkārt un

zirnekļi pa tiem skaistus tīklus savelk. Princese

Ērkšķu rozīte liekas guļot saldos sapņos, varbūt tā

sapņo no mīļākā, kas to nāks modināt. Māksliniekam

šis skats izdevies ar retu veiksmi tēlot; princesi

Ērkšķu rozīti mēs redzam tik skaistu jaunavu kārožu

pumpurīti, kas pašu laik no rīta saules tiks modināts,
uzplauks pilnīgā krāšņumā.
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IV.

Par sieviešu pienākumiem.*)
1.

Par sieviešu pienākumiem gan jau diezgan rakstīts,
bet šis ir tāds priekšmets, ko arvienu der atgādināt
un pārrunāt, jo uz sieviešu pienākumu pareizas izpil-
dīšanas dibinājās visa mūsu ģimenes laime un labklā-

jība, viss dzīves jaukums un košums. Sieviete, kas

savus pienākumus, tikai savus pienākumus pareizi zina

izpildīt, ir nesalīdzināms dārgums, viņa, kā jau Šillers

saka, šai laicīgā dzīvē kaisa debešķīgas rozes. Kā

svarīgākie sieviešu pienākumi pa laikam ir atzīti

krietna saimniecība, tīrība un kārtība, jo uz tīrības

un kārtības pamata dibinājās visa sieviešu tikumība.

Par mūsu latvju māmuļām nu gan nevaram sūroties,
ka tās nav diezgan labi pratušas savus pienākumus,
ka viņas nav bijušas krietnas un kārtīgas saimnieces.

*) Raksts «Par sieviešu pienākumiem» parādās še atklātībā

otrreiz. Pirmo reiz viņš iespiests «Baltijas Vēstnesī»

1888. gada 81., 82., 83., 84., 85. un 86. numuros (21., 22., 23.,

24., 25., 26. aprīlī). Raksts ievietots ar šādu piezīmi: «Pēc

Jēkaba Dzegūža, «stud. theol.» atstātiem rakstiem plašāki iz-

strādājis B. X.»

Starp sava drauga «stud. theol.» Jēkaba Dzegūzes atstātiem

rakstiem atrastās lapiņas B. K. (stud. theol. Baložu Kārlis)
pārnes mājās un iedod savai māsai Hermīnei, kura apdāvi-

nāto, krietno studentu J. Dzegūzi labi pazīst, par lapiņu sa-

turu ļoti interesējas un viņu izstrādā plašāk.
Vēsturiskā ziņā ļoti interesanti un no liela svara, ka brāļa

un māsas pārrunas par sieviešu pienākumiem noder kā iero-

sinājums jaunam rakstam «Par latvju vīru pienā-
ku m i c m».

Runājot par «sieviešu pienākumiem», Hermīne iejautājās:
«bet kā tad ir ar latvju vīru pienākumiem»,
kāpēc latviešu intelliģence, latvju Mūzas dēli, izglītotie, stu-
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Ar nopietnu cienību mums jāatzīst, ka šās jaukās

īpašības pie mūsu senlaiku latvju zeltenēm jo plašā

mērā bij atrodamas. To mums rāda arī tautas dzies-

mas, kuras apdzied pūriņa darināšanu, smalku pala-

dziņu un villainīšu balināšanu; tāpat arī neviens nevar

liegt, ka mūsu latvju māmuliņas arī tikumības ziņā

bijušas nesamaitājamas sievietes. Stendera tēvs savā

dziesmiņā «Dailā ciema meita» raksturo īstu latvju
zelteni. Viņos grūtos laikos piedzīvoti daudz tam

līdzīgu, ja pat ļoti briesmīgu atgadījumu, kuros mūsu

seno zeltenīšu īpašības atspīd jo spoži. Nav gan lie-

dzams, ka daža laba latvju skaistule krita svešas tau-

tas netikumības varoņiem par upuri, bet lielākā daļa

turējās pretim visiem viņu vilinājumiem un pat varas

darbiem. Kāda jaukāka senlaiku atmiņa
gan varētu kādai tautai būt, ne kā

tā, ka jau viņas senči bijuši krietni

un tikumīgi. Tikumības un saimniecīgas kriet-

nības ziņā mēs tiešām arī mūsu tagadējām latvju zel-

tenītēm nevaram nekādas labākas priekšzīmes novē-

lēt, kā mūsu pašu latvju māmuliņas. Nevaram nu gan

sacīt, ka mūsu tagadējās tautietes būtu jau no dabas

sliktākas, ne kā viņu mātes; ja uz krietnību saimnie-

cībā tagad tiek likts mazāk svara, tad vaina gan būs

tā, ka viņas uzaug pavisam citādos apstākļos, ka mūsu

dētie, latviešu sievieti vai pavisam, nesaredz, it kā tādas pa-
saulē nebūtu? Un taču, esmu pārliecinājusies, ka latvju sie-

viete ne gara, ne skaistuma, ne krietnības ziņā nestāv pakaļ

ne vācietēm, ne krievietēm, ne polietēm, ne francūzietēm, ne

anglietēm, ne vienas citas tautas sievietēm, bet ir pat pārākas
par tām. Vai gribiet gaidīt, lai cittautieši nāk un jums to

pateic, cik latviete ir skaista, maiga, laba?

Sarunā brālis ar māsu, iekarsusi, viņu gara dzirksteles sprē-

gāt sprēgājušas. Viņi kopēji izstrādāja rakstu «Par latvju vīru

pienākumiem», kuru K. Balodis nolasīja Rīgas Latviešu bie-

drībā. Raksts bija kā pērkona spēriens, kas nāca gluži ne-

gaidīts, kā no zilām debesīm. Viņš daudzus ķēra, kuri to bija

pelnījuši, jo raksts bija patiess, labi pārdomāts un veikli sa-

rakstīts. Viņu presē plaši pārrunāja. Izcēlās dzīvas debātes.

«Dienas Lapā» pat P. Stučka sajūsminājās un rakstīja, ka

raksts par Latvju vīru pienākumiem būtu nodrukājams zelta

burtiem un zelta rāmī liekams pagalvī, lai naktī pamostoties
tas atgādinātu latvjiem «savu vīru pienākumus».
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tauta tagad atrodas uz pārejas stāvokļa izglītības ziņā.
Mūsu mātēm bij viņu vienīgais mērķis sagatavoties

par krietnām saimniecēm, bet tagadējie laiki prasa

daudz vairāk: jaunavām jānodarbojas arī ar zināt-

nēm un dažādām mākslām, pie kam dzīvē visvairāk

vajadzīgā māksla, saimniecība, allaž tiek likta novārtā.

Bet tikai tad, kad mēs, pēc augstākas izglītības cen-

zdamies, turēsimies pie tēvu tikumiem, kad mēs no

citām tautām līdz ar izglītību nepiesavināsimies arī

viņu netikumus, tikai tad panākama arī mūsu mazās

latvju tautas uzplaukšana. Tādēļ arī savām cienīja-
mām tautietēm ļoti vēlu turēties pie savu māmuliņu

tikumiem, ar svešniecēm kopā izglītojoties, pieņemt
no viņām tikai to, kas tiešām labs un krietns, derīgas

zinības, bet nevis augstprātīgu kundzības garu un ci-

tas neslavējamas īpašības, ar skolas darbiem nodarbo-

joties, neuzskatīt mājas darbus par sevis necienīgiem,
bet arī tos radināties krietni un veikli pastrādāt, ar-

vienu iedomājot tautas dziesmiņu:
Kas no meitas daiļumiņa,
Kad darbiņa nemācēj ?

Cik jauki un patīkami, kad meitiņa, lai tā arī būtu

diezin cik smalki izglītota, prot krietni mājas darbus

strādāt, par tīrību un kārtību rūpēties un saimniecībā

pareizi rīkoties. Tādu jauku puķīti gan katrs krietns

vīrs vēlēsies kā dzīves biedreni sev pie krūts spiest.

Bet, diemžēl, tās jaunavas, kurām liktenis lēmis

skolas apmeklēt, pa lielākai daļai vairs ļoti maz inte-

resējas par māju darbiem. To apliecina arī šādas

dziesmiņas izcelšanās:

Viena pate karotīte, —

Ir to pašu duksis nesa

Pa lodziņu istabā.

Tā tiešām bēdīga būšana, ka mātes savas skolotās

meitiņas uzskata par savādiem radījumiem, kuriem

vairs ne kādu mājas darbu nevar likt strādāt, it kā

tie viņas samaitātu. Kad māte arī dažreiz nezina, kā

lai viena pate ar darbiem tiek galā, tad tomēr meitiņu
taču nevar palīgā saukt, pasarg* Dievs, kaut gan mci-

Skolā bija divi meitas,
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tina dažkārt mocās ar garu laiku, kad negadās drau-

dzenes, kavalieri vai romāni pie rokas. Mātes neap-

domā, cik bēdīgu nākotni viņas caur to saviem luteklī-

šiem sagatavo, un ka meitiņai vēlāk vairākkārtīgs

grūtums jācieš, kad tā, tautiņās izgājuse, neprot saim-

niekot. Ja arī materiālie apstākļi tik slikti nebūtu,

ja varētu visu likt pastrādāt «kalpojošiem gariem»,
tad tomēr cik nepatikšanu neatgadās ar kalponēm, ja
kundze pate viņām nezina katru darbu ierādīt; cik

kalpones neveiklības dēļ nav jāaizdzen projām, ar ku-

rām itin labi būtu varējusi iztikt, ja būtu daudzmaz

pratusi viņas pamācīt. Kalpones mainot daudzreiz ga-

dās, ka dabū citu par citu sliktākas, pie kam mājas

māte, kura varbūt no dabas nav nemaz tik slikta,

viegli var iegūt tādu slavu, ka viņa pati velna bāba,
kurai pavisam nevar izkalpot. Ja viņa turpretim būtu

laba saimniecības un mājas darbu pratēja, tad viņa
arī neveiklo kalponi spēs izmācīt par tādu, ar kuru

var pilnīgi mierā būt, un kalpone būtu savu kundzi

izdaudzinājuse par īsto Dieva eņģelīti, pie kuras var

dzīvot kā debesīs. Nemaz nav taisnība, kā daži saka,
ka kalpi tikai par tādiem kungiem labu runājot, kuri

vismazāk visam pakaļ lūkojot, lai kalpi varētu pēc

sava prāta dzīvot un darīt, kas tiem tīk, kungus pie-
vilt un apkrāpt. Zināms, kalpi gan labprāt tādās vie-

tās dzīvo, jo ik katram taču patīk lielākas ienākšanas,
kaut arī ne visi pēc tām lūko, vai tās ar taisnību un

labu godu ienākušas; bet īsti labu nu par tādiem kun-

giem gan nerunā: ar vienu mēdz lielīties, cik lēti tie

piešmaucami un kādi viņi muļķi. Kalpu patieso cienī-

šanu un mīlestību iemanto tikai patiesi krietni saim-

nieki; krietnus saimniekus, no kuru saprātības viņi

pārliecināti, tie mēdz slavēt līdz debesu debesīm. It

īpaši tādi, kas agrāk bijuši paklīduši cilvēciņi un tikuši

uzvesti atkal krietnā ceļā, runā ar lielāko sirsnību no

savu saimnieku gudrības un augstsirdības. Saprotams,
atrodas gan nu arī jau tādi radījumi, kas ne par ko

nav labojami; caurmērā tomēr cilvēki, kad arī būtu

paklīduši, liekas no labas priekšzīmes vadīties. Ja

mājas māte pate saprot visus darbus un zina visādā
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ziņā labu priekšzīmi rādīt, tad viņa var gandrīz ik-

reizes sliktāko un netiklāko kalponi par krietnu un

labu pārvērst, bez kā viņa tai daudz ti-

kumību sprediķotu, to rātu un mā-

cītu. Labākās mācības un tikumības sprediķi paliek
allaž bez iespaida, ja tie nav savienoti ar labas priekš-
zīmes rādīšanu. Cik svētības tādēļ saprātīga nama

māte var darīt un cik aplamības cilvēcei par postu viņa
izdara, ja nav savu pienākumu pratēja!

Dažas kundzes dzird allaž par savām kalponēm sū-

dzoties, ka tās esot netīrīgas, nekārtīgas un cik tik

vien netikumu var uzskaitīt; bet daudzreiz izrādās,

ka sakāmam vārdam «kāds kungs, tāds kalps» taisnība.

Gandrīz allaž ir tā, ko kundze par savām kalponēm

stāsta, ir redzamas tikai viņu pašu īpašības, viņu pašu
tikumi un netikumi, jo kalpones taču arī grib kādus

pakāpienus augstāk kāpt un tādā vīzē cenšas savām

kundzēm visu pakaļ darīt; ir kundzes kārtīgas un

krietnas, tad kalpones centīsies tādas pat būt; ir kun-

dzes nekārtīgas un pat netikumīgas, tad kalpones cen-

tīsies arī šai ziņā savas kundzes panākt; kalpones
taču ir ļoti maz labu audzināšanu baudījušas, un tā-

dēļ arī reti pie viņām atrodams stingrs tikumības pa-

mats. Lielākā daļa ir tādas, kas no kundzes priekšzī-
mes liekas vadīties, cik slikta vai laba tā arī būtu;
kundzei taču jālūko visādi līdzināties. Varētu jau nu

ar' gadīties, ka pie ļoti tikumīgas kundzes kalpone pa-

klīst neceļā, bet tas arī vairāk tikai tad atgadās, kad

kundze no viņas atraujas, ar aukstu vienaldzību uz-

skata to kā ļoti zemu stāvošu, nicinājamu radījumu,

gar kuras morāli, priekiem un bēdām viņai nav ne-

kādas daļas. Tādēļ var droši sacīt, ka saimes ļaunums

gandrīz vienmēr tikai saimnieku pašu vaina. Saim-

nieces, negribēdamas savas kļūdas atzīt, uzkrauj tās

allaž saimei, gluži kā jau tautas dziesmiņa saka:

Saiminiece runci kūla,
Pienā asti mērcēdama;
Tā nebija runča vaina

—

Saiminieces pašas vaina;
Pate krēj'mu izdzēruse,
Runča vainu nosacij'.
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Ja mājas mātei ar nepaklausīgu kalponi pārāk jāno-

pūlējas, tad tas allaž tik no tam ceļas, ka tā nezina

pareizi rīkoties. Viens vienīgs mājas mātes laipns
skatiens un mīlīgs vārds iespēj daudz vairāk pie kal-

pones, nekā pastāvīga lamāšanās un ķildošanās, ar ko

tikai panāk saimes atriebību un nicināšanu. Kundze

var ar lielāko nopietnību visiem saimes darbiem pakaļ
lūkot un cieti uz tam pastāvēt, ka viņas pavēles pa-

reizi tiek izpildītas. Ja viņa tikai visu ar labu apdomu
dara, aplam nekalpina, neuzliek tādas lietas, kas nav

iespējams izdarīt, bez kā veselību samaitātu, netiesā

bargi katru mazu kļūdu, neatrauj katrreiz no algas,
kad netīši kāda skāde padarīta, neparāda savu kun-

dzību lepni uzpūzdamās, bet ņem pie saimes likteņa,

viņas priekiem un bēdām sirsnīgu dalību, tad saime

allaž arī viņai pieķersies ar sirsnīgāko mīlestību, tā

ka tā ietu priekš savas kundzes vai ugunī. Mājas
mātes saimniecības krietnība, viņas cilvēcīgā izturēša-

nās ir kā kāds burvīgs spēks, kas liek apakšnieku sir-

dīm patiesā mīlestībā un cienīšanā priekš viņas puk-
stēt. Cik laimīgus viņa citus dara un cik laimīga tā

būs pate, krietnu saimniekošanu prazdama! Turpre-
tim saimniecību neprazdama, mājas māte jau pašā
laulības kārtas iesākumā daudzreiz pilnīgi samaitā savu

dzīves laimi. Kad tai pilsētā dzīvojot gadās kalpone,
kas neprot ēdienus gatavot, tad viņa pate ar pavāru

grāmatas palīdzību vien tos reiz no' reizes vēl vairāk

samaitā; mājas tēvam, kas mājās nekad nedabon

krietnu ēdienu, bet totiesu dabūn dzirdēt tikai ķildas
ar kalponēm, sāk šāda mājas paradīze apnikt, viņš
labāk paēd restorācijā, un tā beidzot ieradinās arī visu

savu pārējo laiku tur pavadīt.

2.

Ja nu jaunai mājas mātei arī gadītos par labu algu
tādu kalponi dabūt, kas labi prot izgatavot visus dar-

bus un arī ēdienus, tad tāda kalpone arī prot savu

saimniecību neprotošo kundzi it labi apstrādāt, tai par
visu uzlikt labu rēķinu. Kad nu kundzīte arī kādreiz

grib būt praktiska un pate iet iepirkt, tad arī šai ziņā
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manīgā kalpone viegli zina izpalīdzēties. še varētu pie-
vest kādu stāstiņu. Kāda kundze, kurai kalpones rēķins
izliekas pārāk liels, iet reiz pate iepirkt un apgādā
treknāko teļa cepeti gandrīz par pus tik augstu cenu,

kā kalpone mēdz teikt. Nu viņa pārmet kalponei, kā

tā gan varot tik daudz vairāk maksāt. Kalpone at-

bild mierīgi: «Gan jau redzēsiet, lielmamiņ, kad būs

izcepts; tādu gaļu jau nu es arī par to pašu cenu da-

būtu: smuka jau nu gan izskatās, bet tas ir ļoti vecs

teļš, kas putru vien dzēris un būs sīksts kā siksna.»

Kundze neko nezina atbildēt, aiziet un atstāj kalponei

cepeti izgatavot, kura nu tiešām zina pat vislabāko

gaļu pārvērst par tādu, kā teikuse, proti, sīkstu kā

siksnu. Kundze atzīst, ka kalponei taisnība, ka tas

tiešām bijis vecs teļš, un apņemas nekad vairs pate
ko apgādāt. Tā viņa izdod divi vai trīs reizes tik

daudz saimniecībā, nekā >būtu jāizdod, ja pate prastu
saimniekot. Bet cik maz tas tiek ievērots; mātes

taisni savas mīļākās meitiņas sargā visvairāk no saim-

niecības darbiem, un kad ar liekās meitiņām saimnie-

cību mācīt, tad tas notiek ļoti pavirši, tikai tik daudz,
lai meitiņa pie tējas vai kafijas galda mācētu patīkami
rīkoties un caur to būt pievilcīga; tas ir viss

—
no

īstas saimniecības prašanas ne vēsts. Tādā kārtā var

gan ar taisnību sacīt, ka mūsu laikos daudz jaunavu

apprecas, no saimniecības vairāk neprazdamas, kā ti-

kai to, kas izvārīts, apēst. Dažas nu gan, par sievām

tikušas, arī vēl tad ļoti labi iemācās saimniecību, bet

tās tik ir tādas, kas jau no pašas dabas ar labu saim-

niecības talantu apbalvotas.
Bet lai arī tādas, kas nav ar tādu saimniecības ta-

lantu apdāvinātas, izaugtu par labām saimniecēm, tad

mātēm, kā tas allaž izsacīts, jau agri jo agri labi jā-
ievēro savas meitiņas, lai jau pie viņu spēļu lietiņām
valdītu jauka kārtība, un vēlāk tās jādara uzmanīgas

uz visu citu mājas būšanu, lai nekur neparādītos ma-

zākā nekārtība. Ja tā rīkosies, tad meitiņā attīstīsies

pastāvīga kārtības mīlestība, veiklība un saprātība,
kārtību ierīkot un uzturēt, tad meitiņa būs sev pašai
un citiem par prieku un svētību, tas viņu izsargās no
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daudz raizēm un nepatikšanām, ar ko mocās tādas sie-

vietes, kurām bērnu dienās atļauts spēlēties ar netī-

rām lellēm un spēļu lietas sasvaidīt nekārtībā. Jau

sen atzīts, ka sieviete vēlāk savā saimniecībā ar sa-

viem bērniem rīkojas allaž tāpat, kā viņa bērns bū-

dama ar lellēm rīkojusēs, tās tīri vai netīri turēdama.

Sievietēm, kas jau uzaugot nav radinātas kārtībā, ir

vēlāk kārtība allaž moku darbs, pat savas drēbes un

rotas lietas viņas netura glīti, viņu skapī un kumodē

ir tāds haoss, ka katru ar kārtību apradušu cilvēku

pilda ar riebumu. Uzposties viņas tikai tad mēdz, kad

viesi gaidāmi, bet pie tam viņas uzkopj tikai tādas

lietas un vietas, kas vieglāk ieraugāmas; tādās vietās

turpretim, kur citu acs tik viegli nevar ieskatīties,
valda allaž vislielākā nekārtība, —

kas tomēr daudz-

maz uzmanīgam cilvēkam nepaliek apslēpta, jo dau-

dzas no viegli ieraugāmām lietām atrodas savā īstā

stāvoklī, kas liecina par mājas mātes vai mājas meitu

īsto dabu kārtības ziņā, un tā ne reti aiztrenc preci-

nieku, ja tas tāds cilvēks, kas pats daudzmaz ciena

kārtību. Jo labi zināms, ka tādas zeltenītes, kas ne-

prot visas lietas turēt kārtībā, izgājušas tautiņā, kur

augstākais mērķis liekas sasniegts un nekā vairs nav

jāpanāk, visā savā saimniecībā mierīgi ļauj ieviesties

tai nekārtībai, kas agrāk viņai bija ierasta. Pie drē-

bēm, skapī un citās uzglabājamās vietās, pieliekamā
kambarī un pagrabā pie ēdamām lietām, visur, visur

mājā redzama riebīgākā netīrība un nekārtība. Dzī-

vojamās istabās jaunas drēbes guļ sasvaidītas putekļos
un tā tiek drīz jo drīz par vecām lupatām, kuru vietā

jāgādā atkal jaunas un jāizdod lielas naudas summas,

kamēr pie labākas uzglabāšanas tās būtu 3 vai 4 reiz

tik ilgi izturējušas un vienmēr glītas izskatījušās. Bet

nekārtīgām sievām jau tā nelaime, ka viņas tikai pir-
mo reizi, kur apģērbu ko tikai no šuvējas dabūjušas,
var glītu uzvilkt; līdz otrai reizei jau dārgākais un

smalkākais apģērbs caur sliktu uzglabāšanu izskatās

tāds, ka netīkas ne paskatīties — netīrs un saburzīts.

Dārgas rotas lietas, kā zelta pulksteņi, roku sprādzes,
auskari un citas tam līdzīgas lietas mētājas apkārt
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līdz ar veciem krāmiem, un tā daudz reizes tiek no

suņiem aizvilktas projām, vai arī nepamanītas izslau-

cītas ārā, un tad nevainīgi cilvēki tiek noturēti par

zagļiem. Tādās mājās, kur mājas māte pate nerū-

pējas par tīrību un kārtību, velti meklēsi pavadīt kādu

jauku brītiņu; tur dzird tikai pastāvīgas ķildas un

nemieru caur to, ka allaž šis vai tas pazudis, un

katras mazākās lietiņas uzmeklēšana aizņem vairāk

Stundu laika. Tur arī labākai kalponei nav iespējams
uzturēt kārtību, sevišķi tad, kad kundze tik praktiska,
ka tā neuztic kalponei, bet pate glabā visas atslēgas;
tā viņa tās arī daudzreiz nogalbā tā, ka jāgriež vai

visa māja apkārt, līdz dabū rokā. Nu vīram, naba-

dziņam, jāredz, ka viņa jaunības saldais sapnis par

jauko paradīzi laulības kārtā, par patīkamu mājas bū-

šanu, ir bijis tikai sapnis. Nevar gan sacīt, ka visas

sievietes, kurām kārtība nav radināta, noklīst tik šau-

šalīgā nekārtībā; ir arī tādas, kas ļoti gribētu visu

glīti turēt, bet kad viņām no dabas iedzimtā saimnie-

cības talanta nav un tas, ko daba piemirsusi, nav lū-

kots caur radināšanu panākt, tad viņas bieži nožēlo-

jamā kārtā nomocās, gribēdamas būt tīrīgas un kār-

tīgas saimnieces, pavada visu savu laiku saimniecībā

vien nodarbojoties, pie kam tās, prastākos darbus strā-

dājot, pastāvīgi tīrīdamas un kārtodamas, aizmirst

pilnīgi savu agrāko izglītību, un tomēr visā saimnie-

cībā nekas nav īsti kārtīgs, ar visu nopūlēšanos nekas

īsti krietns padarīts, nekas īsti glīts, tādēļ, ka viņas
neprot pareizi rīkoties, bet tērē tikai veltīgi savus spē-

ikus, un tomēr nevar būt vīram īstas dzīves biedrenes,
kas ar to spētu, savas domas izmainot, kādus jaukus
un patīkamus brītiņus pavadīt; aiz saimniecības dar-

biem tādai sievietei arī nav laika, kā krietni mātei par

saviem bērniem rūpēties. Ko nu līdz visa agrāk ie-

gūtā izglītība? Lielās naudas summas par skološanu

kā zemē nosviestas, kad agrākās mācības vēlāk ar

saimniecību vien nodarbojoties, paliek neizlietotas un

tiek aizmirstas. Tādas sievietes turpretim, kurām

jau no bērnu dienām līdz ar izglītību arī pareizu saim-

niecību nav aizmirsts iemācīt, tādas savas zinības tik
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lēti vis nepiemirst, jo viņas iztiek ar maz laika saim-

niecībā, un pie tam viss ir tik jauki un glīti padarīts,
tik patīkami uzkopts, ka var katru brīdi kaut kurā

vietā ar patikšanu ieskatīties; visur valda iepriecinošs

jaukums, viss izskatās kā svētku dienās, katrs sajūt

prieku tādās mājās pakavēties, un mājas mātei, kas

šādu jaukumu bez grūtuma var izturēt, ir vislabāki ap

sirdi, kad viņai pie tam atliek diezgan laika arī vīram

patīkami laiku pakavēt, tā ka virām nekad netīkas

meklēt laika kavēkli ārpus mājas; to laimi, ko citi tikai

par sapņiem un dzejnieku fantāziju tura, viņš bauda

patiesībā savās paša mājās. Var droši sacīt, ka visa

ģimenes laime un jaukums ir vairāk tik pie mājas

mātes pašas meklējami. Ja mājas tēvs nav pārāk gri-

mis cilvēks, tad gandrīz arvienu stāv mājas mātes

varā, savu māju darīt līdzīgu debesīm vai ellei.

3.

Nebūt nav liela bagātība vajadzīga, lai varētu patī-
kami dzīvot, daža sieva prot ar gluži mazām ienākša-

nām bez kādas skopošanās ļoti pilnīgi saimniekot un

māju tik koši un ar tik smalku garšu ierīkot, ka jā-

domā, ka viņai diezin cik lieli naudas spēki, bet viss

ir tik prātīgas saimniecības panākums; cita viņas vietā

kautos ar trūkumu un uzkrautu visu vainu vīram, kas

tik maz pelna, vai arī nelaimīgajam liktenim. Sie-

vas, kas neprot saimniekot, pa laikam mocās ar ne-

laimīga likteņa iedomu.
—

Lai nu nebūtu sievietēm

veltīgi jāsūdzas par likteni arī tad, kad tām laimes

māmiņa labu un patīkamu laulātu draugu pieveduse,
kuram tikai tā vaina, ka viņa ienākumi nav tik lieli,
ka ar tiem varētu izšķērdīgi svaidīties, par visādiem

niekiem velti izdot naudu, tad jau jaunavām der vis-

pirms rūpēties par tīrību un kārtību, rīkoties saim-

niecībā, parādīt savu veiklību arī pie cepšanas un

vārīšanas, netikvien pie izvārītā apēšanas. Nav arī

nebūt vajadzīgs, smalki zināt dažādu, visai smalku

ēdienu vārīšanu, bet tikai prast izgatavot vienkāršus

spēcīgus un garšīgus ēdienus, lūkoties uz to, lai ēdamas

lietas nebūtu samaitātas, ka nav jāēd pretīgs un vese-
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Lībai kaitīgs ēdiens; pilsētā dzīvojot arī jāzina kriet-

nas ēdamās lietas apgādāt, ka netiek nauda veltīgi
izdota par sliktām precēm.

Nevar nu gan jaunavām labu saimniecības prašanu
ieteikt jau par labāko līdzekli, ar ko preciniekus pievilkt.
Diemžēl jāatzīst, ka mūsu materiālos laikos ir daudz

tādu vīru, kuri to negrib ievērot, ko sieva caur pašas

spēku, labi saimniecību prasdama, varētu panākt, bet

tikai to, kas viņai jau ir pūrā; pie tam netiek likts

svars vairs uz tādu pūru, kādu tautas dziesmas dau-

dzina, kurā atrodas zeltenīšu pašu izstrādājumi, kas

par viņu pašu čaklumu liecina, bet tikai uz tādu, pie
kura viņas pašas nav nekā darījušas, t. i. naudu vai

kādu citu īpašumu. Ne reti dzird izsaucamies, kad

tiek runāts par kādu daiļu un krietnu meiteni: «Ja,

laba jau nu gan būtu, kaut tik nauda bijuse». Ja,

kaut tik nauda vai māja bijuse. Nabadziņi neiedomā,
kāds iznākums daudzreiz tādām precībām, kur tikai

nauda vai māja pūrā. Hercegoviniešiem šāda paruna:

Reiz kāds ticis jautāts, vai ganesot nožēlojamāks radī-

jums un lielāks neģēlis nekā viņš. «Ir gan», velns

atbildējis, «vīrs, kurš dzīvo sievas mājās, ir nožēloja-

māks, un lielāks neģēlis tas, kas liekas no sievas uztu-

rēties. «Arī Ruso saka: «Sieva ar bagātību dabū

varu pār vīru, viņam ir jābūt tās nožēlojamam vergam,

tā kā tam, par kalpu pazemotam, ir jāatzīstas par vis-

nicinajamāko un smieklīgāko radījumu.» Dzīvē tuvāk

ieskatoties, varam pārliecināties tiklab par hercego-
viniešu parunas, kā arī par Ruso vārdu patiesību. Ja

bagāta sieva vīru arī diezin cik sirsnīgi mīlētu, tad

tomēr savu karsto mīlestību apliecinādama viņa gan-

tirīz nekad neaizmirst arī atgādināt savu bagāto pūru.
Kaut viņas pūrs būtu arī tikai tāds, ka bez vīra pūlēm ar

to vien necik ilgu laiciņu nevarētu dzīvot, tomēr viņa
vīra nopelnu maz ievēro, un nepieņem arī vīra padomu,
bet allaž liek savai gribai valdīt. Pa laikam gan vīri

mēdz lielīties, kad vēl nav precējušies, ka nekad no sie-

vas neļaušoties pārvaldīties, bet griezīšot viņas pēc

savas gribas, kā tautas dziesmiņa saka:
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Zaļa zila priedenīte

šurpu turpu locijās;
Tā locīšu mātes meitu

Pa manāmi prātiņam.

Bet dzīvē iznāk, ka daudz vairāk patiesības mātes

meitas atbildei:

Tiekam liecu ozoliņu,
Līdz saliecu ritenī;
Tiekam rāju tautu dēlu,
Līdz es viņu uzvarēj.

Iznākums ar bagātu pūru gandrīz arvien tāds — gan-

drīz arvienu sievai uzvara. Vīram gribot negribot

jājūtas zemu nospiestam, kad sieva savu pārākumu
tam liek sajust, pie kam viņa vēl domā, ka to nesalī-

dzināmi aplaimo. Vīram mīļi pieglauzdamās, viņa
allaž izsauc: «Redz, mīļo vīriņ, cik tu caur mani lai-

mīgs; ko tu iesāktu, kad man tāda pūra nebūtu.» tUn

ja viņai vēl bagāti radi, tad arī tos mēdz pastāvīgi
daudzināt: «Redz, mīļo vīriņ, kādi man bagāti radi, —

kur tev tādi?» Pilnīgi jāatzīst, saka Ruso tālāk, ka

vīrs, kas pats augstākā stāvoklī, apprecēdams zemā-

kas kārtas sievu, ar to paceļ viņu savā, augstākā stā-

voklī; sieva turpretim, kas apprecē zemākas kārtas

vīru, noslīgst ar to vīra zemākajā stāvoklī. No tā

izriet, ka vīrs sievai nekad nepārmetīs viņas zemāko

kārtu vai nabadzību, sievas turpretim, īpaši tādas, kas

paviršāku izglītību baudījušas, vīram gan to pārme-
tīs. Kad sievietes jau vispār bauda vājāku izglītību
nekā vīrieši, tad kārtu, bagātības un arī tautību aiz-

spriedumi pie viņām jau tā kā tā mēdz būt stiprāki;

pie mums, piemēram, kur vācu tautība gadu simteņus

valdījuse, varēja izcelties pret latvjiem aizspriedumi,
kā tad viņi jau no dabas būtu zemāk stāvoši, nici-

nāmi radījumi. Iz visa tā saprotams, ka vācu vīrs

latvju sievai gan neliks sajust, ka viņš to par ko ze-

māku tura; ja turpretim latvis apprecējis vācu sievu,
tad viņš var būt diezin cik gudrs vai augsti izglītots,

viņš var sievai diezin cik patīkamu un bezrūpīgu dzīvi

sagādāt, to saldo vārdiņu: «Lieber Mann, dv bist
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jau nu gan liegt, ka arī starp vācu daiļavām atradī-

sies tādas, kas cilvēka vērtību apspriež tik pēc viņa

nopelniem un gara spēkiem, kādas tautības tas arī

nebūtu, bet tādu ir maz. — lielākā daļa paliek pie sa-

vas cietās iedomas: «Ein Bauer bleibt doch ein

Bauer». Reiz kāda slavena profesora 25 gadu jubi-
lejai studenti izrīkoja lāpu gājienu. Kāda kundze jau-

tāta, vai tā arī neiešot paskatīties, iesaucās nicinošā

balsī: «Ach, es ist doch nur ein Esthe», un nu ņēmās

stāstīt, ka minētā profesora tēva tēvs taču bijis pa-

visam vienkāršs igauņu zemnieks, kas tikai pāra
vārdus vāciski mācējis un tos pašus briesmīgi nepa-

reizi izrunājis. Muižnieka tituli tas iemantojis caur

to, ka labi turīgs būdams tas reiz bada laikos trūkuma

cietējiem bez kāda atlīdzinājuma devis maizi un caur

to veselu apgabalu izglābis no pēdīgā posta, pie kam

tas gandrīz visu savu mantu iztērējis: ķeizars, to dzir-

dējis, iecēlis viņu muižnieku kārtā. Nebij iespējams

lepno kundzi pārliecināt, ka tad zināmam profesoram

jau no tēvu tēviem lieli nopelni; ka slavenākie muiž-

nieki varētu lepoties, ja viņu senči tik krietna darba

dēļ būtu iecelti par muižniekiem; ka minētais profe-
sors arī pats savas gudrības un augstsirdībs dēļ ļoti
cienījams vīrs, tas viss nekā nelīdzēja, viņa palika pie

sava: «Ach, es ist doch nur ein Esthe.»

Visbēdīgāko stāvokli sasniedz vīra liktenis, kad

viņa ienākumi nav tik lieli, ka nepraktiskā sieva var

vest krāšņu dzīvi. Kad arī viņas kapitāls caur pašas

nepraktisku saimniekošanu izšķiests, tad vīrs, lai viņš
būtu diezin cik krietns cilvēks, tomēr pie visa vainīgs;
tad viņa pastāvīgi citiem sūdzas, itkā tas būtu jau vai

visļaunākais cilvēks, ka viņa pavisam citādu vīru būtu

varējuse apprecēt, bet tagad caur tādu nelieti ir vis-

nelaimīgākā sieva pasaulē, — lai gan īsti vīram ne-

kādas nelietības nevar pierādīt. Skaidri redzams, ka,

ja viņas vietā būtu cita sieva bijuse, kas labāk prastu

saimniekot, bez pūra, tikai ar saprātību tā paša vīra

ienākumus izlietodama, bez kādas skopošanās, būtu

dzīvi ļoti brangi ierīkojusi un vēl labu daļu atlicinā-

514*
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jusi. Daudzreiz ir tikai sievas bagātais pūrs visas

nelaimes cēlonis. Atrodas jau nu ar gan vīri, kas

sievas kuplo pūru nelietīgi izšķiež un atstāj sievu bei-

gās bez kādas apgādības; pie tādiem vīriem zināms

Spēkā hercegoviniešu paruna, ka tie lielāki neģēļi vēl

par pašu velnu.

Tāpat atgadīsies jau arī sievas, kas ļoti prātīgas un

ar savu bagātību zina vīru tiešām saldi aplaimot, lai nu

gan tādu ļoti maz. Bet vīri, sievu precējot, pa lielā-

kai daļai jau nemaz nerauga, vai viņai arī prāts, pat

to, vai viņa maz patīkama; sievas bagātība paliek
vienmēr viņas labākā īpašība. Kad runā par kādām

bagātām precībām, tad allaž dabū dzirdēt: «Aj, kas

tam par laimi, tik bagāta partija.» Kad apskaudēju

jautā, vai bagāta līgava arī citādi krietna un daiļa, tad

daudzreiz dabon atbildi: «Tā nu gan nav, bet kad tik

bagāta, tad jau tik laimīgu atgadījumu nevar garam

laist.» Bet kad patiesi bagātu atgadījumu diezgan

maz, tādu līgavu turpretim, kas par bagātām tiek tu-

rētas, diezgan daudz, tad bagātas sievas meklētājiem

ne reti gadās nepatīkama piekrāpšanās, kad vēlāk iz-

rādās, ka pūrā nav nekā; un ja nu) vēl, kā tas gandrīz
arvienu notiek pēc materiāla labuma dzenoties, appre-

cējies bez mīlestības, tad tikai atliek izsaukties:

Ne nu nauda, ne nu manta,
Ne ar mīļa dzīvošan'!

4.

Tādus pievilšanās atgadījumus pie citiem reti kāds

ievēro, bet tura pie sevis par neiespējamiem, un kad

tikai padzird, ka kāda jaunava bagāta, vai arī ka tai

vismaz bagāts onkuls, tad, lai jaunava būtu kāda bū-

dama, pēc viņas censties cenšas, itkā to noprecot sa-

sniegtu visjaukāko paradīzes laimi.

Bet tādēļ jaunavām, kuras nav bagātas, nav jāiz-
samist un jādomā, ka vīru krietnība un daiļuma jūtas
jau pavisam iznīkušas un nobeigušās, vai arī ka vīru

mīlestība tikai senlaiku pasakas vai dzejnieka sapņi
(fantāzija). Arī tagad vēl tādi atrodami, kuru krūtīs

krietna vīra sirds, kas ar pilnu patiesību izsauc:
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Tu latvju meitiņa, kas savam mīļam
Daudz laimes brīžos skūpstot smaidīji,—
Kaut vātīs vārgtu, kaps atvērtos dzīvam,
Tu paliksi man mīļa mūžīgi!

Ir atrodami, kas tikai iz ideālas mīlestības sev dzī-

ves biedrenes izvēlas un pūra vietā meklē daiļajo zel-

tenīšu dvēseles skaistumu. Tādēļ jaunavām, ja tās

grib, ka dzīve ar mīļo patiesi būtu jauka, pie visām

citām labām īpašībām jāpiesavinājās laba saimniecības

prašana. Gadās jau nu arī tādi muļķi, kas sievietes

viņu saimniecīgas krietnības un strādības dēļ nicina.

Tā kāds puslīdz turīgs veikalnieks saderinājās ar kādu

pie miesas un dvēseles ļoti skaistu jaunavu, nelūkojo-
ties uz to, ka viņai trūka šā laika jaunavu labākās īpa-
šības

— bagāta pūra; viņš bija tajā tā iemīlējies, ka

pats tai deva naudu priekš kāzām un pūra vajadzībām.
Kādas dienas priekš kāzām viņam gadās agri, neiera-

stajā stundā aiziet savas līgaviņas mājās, kur viņš to

atrod gan vēl daiļāku, koši nosarkušiem vaidziņiem, bet,

pasarg' Dievs! kalpones darbu strādājot: viņa pate
savām rokām grīdu mazgā; par to viņš paliek tā sašu-

tis, ka negrib no savas daiļās, krietnās līgavas vairs

neko dzirdēt; arī tas, ka vīna solās turpmāk tik tādus

darbus strādāt, kas tam patikšot, nevar viņu vairs

sasildīt. — Reiz atkal tiek apspriests, ko lai ielūdz uz

viesībām. Kāds kungs proponē ielūgt arī kādu jaun-
kundzi, kura izglītības ziņā līdzīga citām, kas jau ie-

lūguma listē uzņemtas. Viņam rodas daudz pretinieku
kuri saka, ka to ne par ko nevarot darīt, jo jaunava

gan esot pietiekoši izglītota, bet viņa nodarbojoties
arī ar šūšanu; lai nu gan citiem nešuvot, bet pate sev

izgatavojot visas drēbes.

Savādi gan tas, ka mēs līdz ar izglītību cenšamies

arī ar šūšanu; lai nu gan citiem nešujot, bet pate sevi

mazā latvju tauta nav nebūt skaitāma pie bagāta-

jām — tikai retajam no mums būs vienalga, cik viņš
izdod saimniecībā, un ja arī kādi būtu bagātīgi apbal-
voti materiāliem līdzekļiem, vai tad nezināms, cik

daudz miljonāru tapuši par nabagiem caur neprātīgu
saimniekošanu. Vai tad nedarām labāki, kad visas
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savas ienākšanas vieglprātīgi nepatērējam, bet atli-

cinām arī tādiem laikiem, kur varētu sliktāki klāties,
vai nu vecuma dienām, vai arī kādam prātīgam labda-

rīgam nolūkam?

Saimniecību mācoties, kādas stundas pa dienu saim-

niecībā pavadīt mūsu daiļavām arī veselības ziņā nebūt

nekaitēs, viņu vaidziņi turpretim vēl daudz košāki uz-

ziedēs un tās arī citādi būs stiprākas un veselīgākas,
nekā kad tās citādi pavada laiku. Bet ko lai dara, kad

saimniecība tiek turēta par tādu kauna darbu un mūsu

laika aizspriedumi neatļauj citādi par veselību gādāt,
kā ceļojot pa ārzemēm, dzerot dārgus vīnus un izlieto-

jot citus tādus dārgus līdzekļus. Ja kundze kādreiz

strādā arī kalpones darbus, rīkodamās saimniecībā, un

tomēr prot arī būt kundze, ir diezgan izglītota, pašas
rokām šūtā apģērbā ar gaumi ģērbusies, tad viņa nav

mazāk, bet daudz vairāk cienījama ,nekā augstas1kār-

tas dāmas, kas visu liek padarīt kalpojošiem gariem un

kuras apģērbs izgatavots lepnākās Parīzes modes ma-

gazīnās. Vecos laikos augsti, jo augsti cienīja sievie-

tes strādību un saimniecības krietnību; Homērā re-

dzams, ka arī karalienes un princeses toreiz mājas dar-

bus strādāt neuzskatīja par kaunu; cik lielu svaru uz

tiem romieši lika, var noskārst iz šāda stāstiņa: Reiz

karaļa Tarkvinija dēli ar biedriem atradās ārpus Ro-

mas lēģerī. Starp citām lietām pārrunāja arī, kuram

krietnāka sieva. Katrs uzlielīja savējo. Nevarēdami

vienoties, tie nosprieda, iet sievas nejauši pārsteigt ar

apmeklējumu, lai tā varētu pārliecināties. Tarkvinija
dēlu un dažu citu sievas tie atrada priekos un līgsmībā
laiku pavadot; tad devās uz Kollatina mājām, kura

Sievu tie atrada vēl vēlā naktī pie kalponēm sēdot un

vilnu vērpjot. Viņa tika vienbalsīgi atzīta par kriet-

nāko.

Nav domājams, ka arī mūsu laikos prātīgāki cilvēki

dotu citādāku spriedumu, un tādēļ nav daiļavām jāie-
vēro tik tādi piedzīvojumi, kas no praktiskiem dar-

biem atbaida, ne arī krietnām sievietēm jānoskumst,
kad viņas savas krietnības dēļ tiek nicinātas, bet jābūt
uzmanīgām pēc bībeles mācības, lai tās nesviestu pērles
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priekšā tādam, kas viņas nezina cienīt. Strādības nici-

nāšana vēl nav nebūt tik vispārīga kļuvuse. Daudz

prātīgu vīru labprāt būtu iz mīlestības precējušies; bet

kad tie rūpējas, lai līgaviņa varētu dzīvot bez raizēm,
tad nedrīkst pārvērst savu ieskatīto eņģelīti, tādēļ, ka

viņa tāda smalka, vārīga puķīte, kas neprot saimnie-

kot; jo ikdienišķi piedzīvojumi rāda, ka tādu sievu ar

pāris tūkstošiem gadā nevar kaut cik pienākoši uztu-

rēt. Noskumis tas iedomā, cik laimīgi ar daiļajo va-

rētu dzīvot, ja tā būtu praktiskāka; bet kad viņai
saimniecību neprotot būtu ar trūkumu jācīnās, tad

tas domā, lai ņem viņu labāk cits, kas to var pilnīgi

apgādāt. Laulība, kas varbūt būtu ideāla bijuse, ja

daiļā pratuse saimniekot, paliekot nenoslēgta, smalkā

puķīte novīst nenoplūkta, sērojoties par savu nelaimīgo

likteni; cienījamais vīrs, kas būtu iz tīras mīlestības

precējies, paliek vai nu pavisam neprecējies, vai arī, ja
tas kādreiz apprecas, domā, ka ja sieva saimniekot ne-

prot, tad derētu arī kādi tūkstoši pūrā, un izmeklē sev

bagātu mūža biedreni. Tā atgadās, ka vīri ne ikreizes

iz mantas kārības dzīti neievēro nabaga meitenes, bet

tādēļ, ka lielākā daļa no viņām nav saimnieciskas.

Nemaz nav vajadzīgs, ka jaunavas tikai vīriešiem

par patikšanu mācās saimniecību un par savu aug-

stāko mērķi uzskata laulības kārtu. Mūsu laikos ļoti
daudz šā mērķa nesasniedz, un ļoti maza daļa ir to, kas

viņu sasniedz tādu, kādu tā iedomājusi un vēlējusies.
Rūgtums, raizes un pieviltas cerības tad moca sievie-

tes sirdi. Ja viņa turpretim par precēšanos nedomā

un sataisās viena pate staigāt savu dzīves ceļu, tad arī

nekad viņas sirdi nežņaugs neizdevušos cerību rūgtums.
Labi saimniecību protoša sieviete arī neprecēta var

daudz patīkamāki dzīvot un daudz raizes sev aiztaupīt,
nekā to nejēgdama. Ja nu viņa, bez kā ar jaukām

precības cerībām būtu nodarbojusies, sastop sev cie-

nīgu dzīves biedri, tad viņas tīrā, ar precību domām

nenogurdinātā sirds sajutīs daudz jaukāku laulības

laimi un mīlestības svētumu, nekā ja viņa savu laiku

butu izlietojusi mīlestības domām, romānus lasīdama,

pie kam tā to, ar ko sev un savam mīļam dzīvi varētu
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jauki izpušķot, atstāj neievērotu, negribēdama nekā ne

zināt no saviem īstajiem pienākumiem, no saimniecī-

bas. Dažas sievas pat domā, ka vīram vajagot par

saimniecību rūpēties, tām visas saimniecības vajadzī-
bas apgādāt un par visu zināt, gluži kā jau tautas

dziesmiņa saka:

Dar, tautieti, kā es gribu,
Tad mes mīļi dzīvosim;

Uzcelies'i, izkul riju,
Satin mani kažokā.

Ne reti dzird kundzītes vēl lieloties, ka viņas no

saimniecības nekā nezinot, jo tā taču esot vīra darī-

šana, visu apgādāt, rūpēties, lai kalpones būtu kriet-

nas un visu darbu un ēdienu izgatavošanas pratējas;
turklāt tās vēl žēlojas, ka viņām no dzīves nekā ne-

esot, daudz vajagot pieciest, pat ne pāris reizes nedēļā
teātrī netiekot; kad tik bēdīgos apstākļos jādzīvojot,
tad pavisam neesot vērts dzīvot. Tur nu vīrs, ja tas

savai dārgajai grib iztikt pa prātam un paša ienākumi

tiktāl nesniedz, sāk taisīt parādus, kas jau ik reizes

labi nebeidzas.

5.

Negribu gan visu vainu, ka dzīvē labi neiet, uzkraut

sievietēm; daži vīri ir savas izturēšanās dēļ laulības

dzīvē vairāk vainojami nekā vissliktākās un izšķērdī-
gākās sievas. Vienā vakarā tie aizsviež lielas naudas

summas nelietīgos priekos, ar ko ģimene varētu ilgāku
laiku bezrūpīgi dzīvot. Daži turklāt vēl pārmet savai

krietnai dzīves biedrenei izšķērdību, kad viņa apgādā

nepieciešami vajadzīgas lietas, par kurām arī necik

naudas neizdod. Nabaga sieviņa lai galvu lauza, kā ar

mazāk naudas iztikt, lai pūlējas un cieš pat trūkumu,

sārtajiem vaidziņiem nobālot, un vīrs pie tam nevar

ne no viena prieka atrauties, kas tam allaž daudz nau-

das maksā. Tādi vīri ir aizmirsuši savu cilvēcīgo pie-
nākumu

—
būt cilvēki. Bet īsti prātīgai sievai daudz

reizes izdodas pat tādu vīru no savas maldīšanās at-

griezt. Tā tad taču dzīves laime vairāk sievas rokās. Vi-
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ņas saprātība dara dzīvi rožainu un viņas muļķība kaisa

tanī ērkšķus. Ja sievai ir daiļa sirds, gaišs prāts un

stingrs raksturs, tad viņas tikumībai gandrrīz ik reizes

uzvara pār vīra netiklību, viņa vieglprātīgāko vīru

iespēj pārvērst par cienījamu cilvēku. Turpretim ja

viņai nav diezgan saprātības, ja viņa moca vīru ap-
lamiem pārmetumiem, grib piesavināties pilnīgu pār-

valdību par viņu, viņa patikšanai neko neupurē, bet

vienmēr tikai savai gribai liek notikt, un pat vīra da-

rīšanās uztiepj tam allaž savus padomus, tad var gan

gadīties, ka viņa labāko vīru padara par tādu, kas mā-

jas dzīvi neciena. Tādēļ sievai īpašības, kā sirds, prāts
un raksturs, nepieciešami vajadzīgas, lai dzīves laime

varētu būt pilnīga. Daži gan apgalvo, ka sievai ne-

kāda prāta un rakstura nevajagot, šīs īpašības esot

pie sievietēm pat ļoti sliktas, pietiekot, ja tai esot laba

sirds, jo viņa taču atrodoties zem!

vīra pārvaldības, kuram tai visās

lietās jāpaklausa. Ja tikai vīrs ir visās lie-

tās diezgan prātīgs, tad nemaz nevajaga sievai atņemt
prātu un raksturu, lai tā viņam būtu paklausīga;
taisni tāda sieva, kurai sevišķi
daudz prāta un ļoti stingrs raksturs,
vislabāk zinās vīra vēlēšanās izpil-
dīt. Un ja sieva diez kādā vietā atrastu derīgu pa-

domu, kad tas arī būtu vīra darīšanās, kādu ap-

grēcību tad viņa ar to dara?Ļoti smieklīgi

izskatās, kad sieva cieti pie tā turas, ka tai nevajagot
iemaisīties vīra darīšanās, un kad tā arī visu saimnie-

cību uzskata par vīra darīšanām, lai tas viens pats par

visu rūpējas. Cik tāļu pie tam tiek iets, rāda sekošs

gadījums: Kāda modernieka kundzīte, kuras vīrs iz-

gatavo un tirgojas ar vienu pašu, bet ļoti izslavētu

siera šķirni, tiek jautāta no kāda veikalnieka, kurš grib
vairāk pudus siera pirkt, par kādu cenu to varot da-

būt. Tā kā vīra nav mājā un kundzīte pate to nezin, tad

viņa liek pircējam gaidīt, kamēr vīrs pārbrauc. Vīram

pārbraucot izrādās, ka tam jau pāra mēnešus nav pār-
došanai derīga siera un tas, kas viņam ir, tik atkal pēc
kādiem mēnešiem būšot nogatavojies. To visu viņa
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sieviņa nebija zinājuse. Topašu kundzīti jautāja viņas
draudzenes, vai tā arī jau zinot, kā sieru izgatavojot;

viņa atbild bērnišķīgi, ka to gan vēl neesot apskatīju-
sies (lai gan tā jau vairāk gadus modernieka sieva).
Kad nu viņai vēl prasīja, cik govju tie turot, tad viņa

gluži sapīkusi atteica, ka arī to nezinot, tā taču esot

vīra darīšana, gar kurām tai nekādas daļas. Vai tur

nu nav piemērs tautas dziesmiņai:

Citas meitas man prasīja,
Daudz ir jēru, kazlēniņ'?

Vilki, zvēri viņus zina,
Es ar jēriem netinos.

Sieva, kas tik maz par vīra darīšanām interesējas, arī

nesajēdz, ko ienākumi atļauj; viņa domā, ka tā diezin

ko visu būtu varējuse dabūt, bet tikai vīra cietsirdība

viņai daudz ko liek pieciest. Vai tad nu katram vīram

nepatiks labāki, ka tam sievai nav visās lietās padoms

jādod un tā kā nejēga bērns jāpārvalda, kam neko

nevar uzticēt, nekur atļaut notikt viņas vēlēšanām,

tādēļ, ka viņas vēlēšanās vai nu pārāk muļķīgas, vai

arī sniedzas pāri viņa ienākumiem. Vīrs jutīsies ļoti
laimīgs, kad sieva allaž pati zina labus padomus atrast

un pareizi saimniekot, kad viņa saprot, ko ienākumi

atļauj, ka tai nav priekš katras lietas īpaši nauda

jānodod, lai tā, vairāk dabūjusi, neizdotu nevajadzīgos

niekos; kurai viss jānosaka, kā viņai katrā lietā un

vietā jārīkojas. Tāda pārvaldāma sieva, kurai nav

prāta un rakstura, kad viņai arī vislabākā sirds būtu,

vīram drīz apniks un viņa mīlestība izdzisīs, pirms tai

vēl sārtie vaidziņi un lūpiņas nobālušas; savu laulību

.tad viņš uzskatīs par bēdīgu lietu. Cik saldas jūtas

viņa reiz vīram ar savu skaistumu un bērnišķi labo

sirsniņu arī modinājusi, šis jaukums ir tik īsam laici-

ņam. Pārāk ātri nodziest skaistums, un sirds vien

bez prāta un rakstura nav tās īpašības, kuras var

uzturēt ģimenes laimi; dzīves nopietnība prasa īpaši

prātu un raksturu, —
lai nu gan arī sirds nedrīkst

iztrūkt. It īpaši bērnu audzināšanā tādas sievas vadība,
ikurai nav diezgan prāta, ir bēdīga. Ne viņa jēdz par
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bērnu miesas spēku attīstīšanos gādāt, vēl mazāk rū-

pēties, ka viņa garīgie spēki pareizi tiek attīstīti un

izglītoti, tiem ieaudzēt patiesu patikšanu priekš visa,
kas labs un krietns; caur savu nesaprātību tā vēl kopj

viņu sliktās kaislības un tā tos bieži pilnīgi samaitā

tā miesīgā, kā morāliskā ziņā. Slavenu paidagogu pa-

domus viņas nekad nepieņem: tie varot tikai uz papīra

pastāvēt, bet nekad praktiskā dzīvē tikt izvesti. Caur

nesaprātīgu apiešanos ar bērniem, iesākumā visas viņu
vēlēšanās izpildot, kamēr tās vairs nav izpildāmas,

viņas bērnus pataisa par briesmīgiem stūr-

galvjiem, ar kuriem vairs citādi nevar galā tikt,
kā tik ar sišanu un baidīšanu. Viņām pašām
bez bubuļu palīdzības nav vairs nekāda svara pie bēr-

niem, viņu apsaukšanas vien tie nekad neklausa, un

ja tos arī ar pastāvīgu sodīšanu un baidīšanu izaudzē

par tādiem, kuri ārīgi izrādās krietni, tad to tie dara

arī tikai no soda bīdamies. Bet tādscilvēks, kas

tikai aiz soda bailēm ļaunu nedara, pie

pirmā atgadījuma, kur domā, ka sodam varēs izbēgt,

nogriežas jo viegli neceļā, ja jau pati dabas māmuliņa
tos nav apdāvinājusi ar sevišķu krietnību, ko arī

slikta audzināšana nevar tikt viegli samaitāt. Bet cik

gan būs ar krietnību apdāvinātu tādas mātes bērnu,

kurai pašai nav nekādas krietnības! Tikai tādas mā-

tes bērni, kurām netrūkst visu to īpašību, kā daiļas
sirds, gaiša prāta un stingra rakstura, var arī paši
būt krietni; tas taču zināms, ka visu lielo, sla-

veno vīru mātes ir bijušas gudras un

sevišķi apdāvinātas sievas, turpretim
to slaveno vīru bērni, kuru sievas nav

bijušas ievērojamas prāta ziņā, arī

nav bijuši nekādi ievērojami. Ja arī ne

ikkatrs prātīgas sievas bērns jau no dabas būtu se-

višķs ideāls, tad viņa to vismazākais zina izaudzēt par

krietnu cilvēku, kas iz brīvas gribas labam pieķeras
un ļaunu nicina.

Ne tik vien bērnu dēļ krietna sieva ir

neatsverams dārgums, viņa prot arī

vīram būt īsta dzīves biedre, ar kuru tas



60

var tikpat justies laimīgs vēlākos gados, kur viņas
skaistums jau sen nobālējis, kā jaunības dienās, kur

viņas sejiņa tam apstulbojošā daiļumā smaidīja. Bet

kad nu arī pie ļoti maz jaunavām dabas māmuliņa
bijusi tik devīga, tās apbalvodama ar sirdi, prātu un

raksturu, tad tomēr katra var censties caur izglītību

sasniegt tādu pilnību, piesavināties tādas zinības, kas

prātu vairāk attīsta un arī sirdi izglīto.

6.

Diemžēl, daudzām pēc mūsu tagadējās mācības

veida visaugstāki izglītotām jaunavām (kas lielo eksā-

menu likušas), ir klasiska izglītība pretīga; viņas iz-

rāda vislielāko nepatikšanu, kad piemin tādu vīru

rakstus kā šillera, Ģētes, Puškina v. c. Tas nelaimī-

gais, kas viņām aiznes lasīt kādus klasiķus, noslīd caur

to viņu acīs uz viszemākā stāvokļa, kā pēdējais ne-

praša un muļķis. Ja tas tādu aiznestu grāmatu, piem.

šilleru, pēc kāda pusgada atprasa un apjautājas, vai

daiļajā to lasījusi un kā tā viņai patikusi, tad zeltenīte,
kura patiesībā, ja daudz pāris lapas puses izlasījusi,
atbild, ka viņa gan visu izlasījusi, bet pilnīgi piemir-
susi un nekā vairs nezinot; turpmāk lai atnesot ko

krietnāku, ko interesantāku, piem., kādu franču ro-

mānu, —
bet tikai ne franciski (ne oriģinālā), lai gan

daiļajās ar franču valodas prašanu citādi ļoti lepojas.
Dažas pat savu latviešu mātes valodu negrib runāt,

izliekas to neprotot, atsaukdamās, ka tādēļ taču

smalki protot citas valodas, kā vācu, krievu, franču

un dažas pat vēl angļu; viņas ar lepnību noskatās uz

citiem, kuriem liktens nav lēmis iegūt plašākas mācī-

bas, kaut gan pašām vajadzības brīdī nav iespējams
tulkot pat visvieglākos teikumus no franču vai angļu
valodas. Taisni tādēļ, ka viņu izglītība tik sekla, vi-

ņas iedomājas ļoti daudz no sevis, uzpūšas un strādā

maz krietnu darbu; viņas mēģina laiku, cik

iespējams, pavadīt līksmībā, vai arī

kādā draudzeņu sapulcē pie kafijas,
kur reti kas prātīgs tiek runāts, bet to-
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tiesu jo sirsnīgi aprunātas tās mīļās
un dārgās draudzenes, kuras nav klāt,
smalki pārspriestas viņu kļūdas un

daudz tumšāk krāsotas, nekā tās patie-
si b ā ir. Ar tik interesantu priekšmetu nodarbojo-

ties, stunda aizskrien pēc stundas, kā vēja spārniem.
Bet saimniecībā pa tam daudz kas aiziet bojā un bērni

panīkst bez krietnas uzraudzības. Kad to laiku

vien, kas citu aprunāšanā tiek nelie-

tīgi notērēts, sievietes prātīgi izlie-

totu, tad būtu ļoti labi iespējams, vai-

rāk nodarboties derīgiem priekšme-

tiem, krietni gādāt par ģimeni un saim-

niecību. Dažā ziņā jau nu arī tagad dažas mātes

parāda lielu rūpību par bērniem, proti —
atturēšanā

no krietna darba. Cik tālu mātes savu meitiņu izlutī-

nāšanā var nokļūt, par to še kāds piemērs: Kāda

māte, kuras materiālie apstākļi nemaz nav tik spīdoši,

grib savu meitiņu smalki pēc šolaiku parašas izglītot.
Norunā arī privātstundas kādā mākslas priekšmetā.
Kad nu skolotāja izskaidro, ka mācības laiks reiz ne-

dēļā no 2—6 pēc pusdienas, tad mīļā māte iesaucās:

«Bet kundze, ko Jūs gan domājiet, es taču neļaušu
savam bērnam visu pēcpusdienu strādāt, — kad tad

lai viņai laiks atliktu iet pastaigāties». Smalkas izglī-
tības vietā meitiņa tā tiek tikai smalki izlutināta.

Nebūs gan arī apskaužams tas vīrs, kam šādu lellīti

gadīsies apprecēt; tam gan ar pilnu patiesību būs jā-
izsaucas :

Ak tu manu sūru dienu,
Ko nu esmu piedzīvojis!
Es par savu līgaviņu,
Nedot' glāzi ūdenim.

Tādas nebūšanas novēršana un jaukāka nākamības

cerība mums plaukst caur to, ka jau sākot dažas sko-

las (kādas sieviešu ģimnāzijas Varšavā) tā ierīkot,
!ka tur jaunavām māca arī to, kas dzīvē derīgs: saim-

niecību un ēdienu pagatavošanu. Ļoti vēlams būtu,



62

kad visas sieviešu skolas tā tiktu ierīkotas*). Kad

daiļajās varētu to savienot: dzīvot izglītībai un saim-

niecībai, tad droši jādomā, ka daudz mazāk paliktu

neprecētas, jo tad vīriem nebūtu jāšaubās par to, vai

zeltenītes krietnas saimnieces un vai viņas varēs arī

būt cienījamas sievas un mātes. Diezgan daudz ir

tādu, kas atrodas tādā stāvoklī, ka tie ienākumi, ko

tie neprecējušies nodzīvo, gan pietiktu taupīgai un

prātīgai saimniecei; bet kad nu tādas nevar dabūt, tad

tie allaž paliek neprecējušies, bīdamies no lielām izdo-

šanām, kuras nespēs segt. Tas arī ir iemesls, kā-

dēļ daudzi pagrimst netiklā dzīvē, kuri varētu būt cie-

nījami un laimīgi ģimenes tēvi. Tāpat arī daudz dai-

ļavu varētu būt laimīgas ģimenes mātes, kuras tagad
uzskata par nelaimīga likteņa upuriem,

Ja nu zeltenītēm skolās tādi svētīgi priekšmeti, kā

saimniecība, tiktu mācīti, caur ko panāktu, ka viņas
saviem pienākumiem paliktu uzticīgas, tad arī nemaz

nebūtu jābīstas viņām augstākus zinības avotus darīt

pieejamus, lai tādas, kurām tiešām talanti un enerģija,
izmēģinātu savus gara spēkus. Tādā kārtā caur sie-

viešu emancipāciju — no kuras daži tagad tik ļoti

bīstas, sacīdami, ka ar to visu ģimenes jaukumu izpo-
stīšot — varētu ģimenes jaukums daudz košāk uzzie-

dēt, jo sieva tad prastu vīram līdzi cīnīties pret dzīves

vētrām. Saprotams, ka apprecētai sievai, ja tai arī

būtu iespējams kādu amatu kopt, tomēr ir labāk, ka

viņa dzīvo vienīgi saviem pienākumiem, kopj savu

mājas būšanu un izlieto savas zinātnes prātīgai bērnu

audzināšanai. Pilnīgi vienādas tiesības ar

vīru sieva nevar prasīt, tādēļ, ka jau

nepārgrozāmie dabas likumi sievu pie

mājas saista, un ja to neievērotu, tad

sadzīve daudz no sava jaukuma zau-

dētu. Krietna vīra cienīgi arī tas nav, sievai likt

pašai sev uzturu pelnīt; bet grūtos dzīves apstākļos

*) Ja saimniecība tiktu jau skolā mācīta, tad vairs neviena

jaunava no tās nekaunētos, kā tagad. Totiesu meiteņu skolās

varētu atkrist daži citi priekšmeti, kuri dzīvē nevajadzīgi un

kurus jau tā kā tā drīz pēc noliktā eksāmena aizmirst.
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gan ir ļoti derīgi, kad viņa to prot darīt, kad nav jā-
krīt izsamišanai par upuri. It īpaši, tai ziņā sievietei

ir no vislielākā svara, mācēt kādu amatu, kad viņai

gadītos palikt atraitnes kārtā, bez pietiekoša kapitāla,
ar nepieaugušiem bērniem, lai nevajadzētu būt tad

atkarīgai no citu žēlastības, bet varētu pati par sevi

un savējiem gādāt. Ļoti bēdīgs ir tagad sieviešu lik-

tenis tai ziņā, ka viņām, ja paliek neapprecētas, nav

nekāda mērķa, un tādēļ vecmeitu kārta tiek uzskatīta

par tik briesmīgu. Jaunavām tiek allaž tie jaukie

padomi likti pie sirds, lai daudz neizmeklējot, bet pre-

coties pie laika, ka bešā nepaliktu; labāki esot, kad

mednieks nošaujot kādu prastu putnu, nekā ar tukšu

medības somu pārnākot mājās. Tagad tikai retā jau-

nava tādiem padomiem neklausa; tikai retā atzīst, ka

prātīgāk bez medījuma pāriet mājā, nekā samedīt kādu

nederīgu kraukli vai vecu vārnu; tikai maz ir tik

prātīga s,ka tās labāk redz savu jaunību

novīstām, nekā prec vīru, kuru nevar

mīlēt. Lielākā daļa domā: lai nu kā, kad tik nepa-

liek par vecmeitu, un dažreiz ar rūgtākajām asarām

iet līdz pie altāra nemīļotam, pat pretīgam vīram.

Vai ar to netiek grēkots pret visu dabu? Kāda dzīves

laime gan lai tur būtu? Ar sieviešu emancipāciju iz-

zustu pilnīgi vecmeitu kārtas nicināšana; kad viņas
tikai aiz mīlestības precētos, tad caur to visa sadzīve

kļūtu daudz ideālāka. Daži baidās, ka tad, kad sie-

vietēm dotu tiesību arī ar kādiem amatiem nodarbo-

ties, būtot pārāk liela konkurence, kas ne vienam, ne

otram neatmestu vairs nekādas peļņas, un tā iestātos

pēdīgais posts. Bet kad, kā jau minēts, sievietes nā-

kamībā mācētu arī labāk saimniecību, tad jau pirmkārt

paliktu daudz mazāk neprecētu, nekā tagad, un kad

pie tam tikai neprecētās un atraitnes nodarbotos ar

kādiem amatiem, tad jau konkurence nebūtu vis lie-

lāka, bet daudz mazāka nekā tagad.
Bet ja nu dažs domātu, ka tad jau iedzīvotāju skaits

tik stipri pavairotos, ka tiem vairs nebūtu telpas pa-

saulē, tad šāda pavairošanās šimbrīžam vēl nemaz nav

tik bīstama, jo, ja arī dažas vietas uz zemes jau diez-
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gan biezi, vai pat pārāk biezi apdzīvotas, tad tomēr

pēc ievērojamu statistiķu domām, pasaulē vēl varētu

desmit reiz tik daudz cilvēku dzīvot, kā tagad, ja visas

plāni apdzīvotās vietas tiktu piepildītas ļaudīm, un kad

viscaur valdītu intensīva kultūra. Bez tam arī ir pie-

rādīts, ka ar kultūras augšanu iedzīvotāju skaits vairs

tik stipri nevairojas. Francijā, piem., tiek vairāk lau-

lības noslēgtas nekā Zviedrijā un nedaudz mazāk kā

[Krievijā, un tomēr iedzīvotāju skaits ļoti maz vai-

rojas .

Sieviešu emancipācijas jautājumu tuvāk aplūkojot

iznāk, ka tikai vidējo šķiru sieviešu emancipācija kri-

stu svarā. Augstāko un bagātāko šķiru sievietes jau
tā kā tā var nodarboties ar ko tām patīk, un pie ze-

mākām šķirām, pie strādniekiem, emancipācijai arī

nav ko darīt, jo kalpones savā kārtā mūsu laikos var

vienmēr par sevi gādāt, daudz reiz labāk nekā strād-

nieku sievas; kad tās sāktu kādus amatus mācīties,

viņu liktenis paliktu tik daudz sliktāks, jo sieviešu

miesīgie spēki nav nebūt piemēroti grūtiem darbiem,
un peļņa būtu mazāka nekā tagad, kalpones kārtā.

Turpretim vidējo šķiru sievietēm, kurām tagad kā gu-
vernantēm nav gandrīz nekādas peļņas, derētu ganko

lietderīgāku iemācīties, lai tām būtu kāds prātīgs mēr-

ķis. Ja tikai vispirms par to gādātu, ka viņas savus

pienākumus pareizi prot, tad sieviešu augstāka izglī-
tība un prāta attīstība varētu cilvēcei nākt tikai par

svētību. Mūsu mazajai latvju tautai, kura tā jau pa-

likusi tik daudz pakaļ citām tautām, jācenšas ar div-

kārtīgu enerģiju, tās panākt, un ne tik vien vīriešiem,
bet arī sievietēm jālūko tikt vairāk pie prāta gaismas.

Nevis slinkojot un pūstot,
Tautu cieņā, godā ceļ;
Nē, pie prāta gaismas kļūstot,
Tauta zied un tauta zeļ!
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V.

Apdziedāšanās dziesmas*).
Tautu meita

iesāk: Trīcēj kalni, skanēj meži,
Kad es dziesmas skandināju.
Nav neviena, nav neviena,
Kas var mani aizdziedāt.

Ar gudrību es dabūju

Lakstīgalas valodiņ.
Pāri lēcu, cauri līdu,
Smalkam lazdu krūmiņam.

Tautu dēls: Aiz priekiem nevarēju
Šo ciemiņu garām iet;
Dzied bitītes druviņā,
Dzied meitiņas dārziņā.
Lēni, lēni bērziņš auga,

Lēni lapas darināj,
Lēli augu pie māmiņas,
Gudru ņēmu padomiņ.

Meitas: 1. Trīcēj kalni, skanēj meži,
Kad dziedāju lejiņā,
Saka ļaudis dzirdēdami

«Lakstīgala skaisti dzied!»

2. Ar gudrību es dabūju,

Lakstīgalas valodiņ,
Cauri līdu, pāri lēcu,
Smalkam lazdu krūmiņam.

Puiši: 3. Aiz priekiem nevarēju,
Šo ciemiņu garām iet;
Dzied bitītes druviņā,
Dzied meitiņas dārziņā.

*) Hermīnes Zālītes krātas un kārtotas.
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Meitas: 4. Gāju ceļu dziedādama,
Kā cielava rakstīdama;
Līdz zemeji zīda rota,
Galvā rožu vainadziņš.

Puiši: 5. Kur tu augi daiļā meita?

Kad es tevis neredzēju.
Vai tu augi pie māmiņas,
Vai māmiņas pūriņā?

Meitas: 6. Es izaugu pie māmiņas,
Baltā rožu dārziņā;
Baltām diegu zeķītēm,
Sarkanāmi kurpītēm.

7. Lēni, lēni bērziņš auga,
Lēni lapas darināja;
Lēni augu pie māmiņas,
Gudru ņēmu padomiņ.

Puiši: 8. Sniedz rociņu, dod mutītes,

Paliec mana līgaviņ!

Meitas: 9. Smuidri bērzi locījās,
Pret saulīti vakarā;
Tā lokās puišu sirdis,
Pret jaunāmi meitiņām.

10. Velti, velti tu puisīti,
Uz maniemi lūkojies;
Vai nāc matus glaudīdams,
Vai cepuri grozīdams,
Tikpat manis nedabūs.

Puiši: 11. Kas bitei ziedus liedza?

Bitei ziedi piederēja.
Kas puisim meitu liedza?

•
• Puisim meita piederēja.

Meitas: 12. Bitei vaļa. meitai vaļa!
Kur tām tika, tur tās gāja,
Bitīt augstu ozolā,
Meitiņ tālu tautiņās.



Puiši: 13. Lepna, lepna tautu meita,

Tik pēc grezna lūkojās;

Sēdi, sēdi simtu gadu,

Bajāriņu gaidīdama.

Meitas: 14. Ne es gaidu bajāriņu,
Ne pēc grezna lūkojos;
Es lūkoju, es gaidīju,
Pa prātami arājiņu.

15. Es nekāptu no laipiņas
Sausā koka laiviņā,
Es neietu maz bagāta,
Pie bagāta tēva dēla.

Puiši: 16. Patīk man šis ciemiņš,
Šī ciemiņa zeltenītes,
Tikai vien nepatīk,
Nonēsāti kamzolīši.

Meitas: 17. Es nepirktu greznas rotas,
. Ne ar' daiļa taisījos;

Nav še mana arājiņa,
Kas redz daiļi staigājot.

Puiši: 18. Traukusies tautu meita,
Pie tā mana bāleliņa;
Pus aitiņas nocirpusi,
Palaidusi tīrumā.

Meitas: 19. Kas varēja priedi lauzt? —

Zīda diegu šķetināt.
Kas varēja man atsaukt,
No mīlama tēva dēla?

Nešķir, Dieviņ, tu Laimiņa,
No mīlama tēva dēla!

20. Uzlec saule, noriet saule,
Ar tautāmi runājot.
Lai smejas, kam patīk,
Man ar savu jārunā.

675*
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Puiši: 21. šitām ciema meitiņām
Zirneklītis pūru dara,
Ar tautāmi runājot
Pašas nevar piedarīt.

Meitas: 22. Pūt vējiņi, nostājies,

Ļauj ievām noziedēt;

Jājiet tautas, pagaidiet,

Ļaujat pūru piedarīt!

23. Dižens manim pūra vāks,
Dižens pūra dibentiņš;
Dižam tēva dēliņam,
Doš' pūriņu vizināt.

Puiši: 24. Diža slava, mazs tikums,
šitām ciema meitiņām;
Dižas lādes kaldināja,
Tukšas veda tautiņās.

Meitas: 215. Maz rasiņas tai zālē,
Kas ozola ēniņā;
Mazs pūriņš tai māsai,
Kura brāļa darbiniece.

26. šitie puiši pūru rauga,

Ne meitiņu daiļumiņu,
Ne meitiņu daiļumiņu,
Ne ar' labu tikumiņ'.

27. Tautiets ņēma krellainīšu,
Bagātības gribēdams;
Pārtrūkst diegi, izbirst kreltes

Te tautieša bagātība.

28. Pūra dēļ zagt negāju,
Tautu dēla neraudāju;
Gan pūriņu piedarīšu —

Gan panākšu tautu dēlu.

Puiši: 29. Paiet dienas, nāk rudenis,
Krīt lapiņas griezdamās;
Paiet gadi, paliek veca

Meita pūru darinot.
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Meitas: 30. Ai tautiet, dzeltainīt,

Nebēdā mana pūra!
Nebēdā mana pūra,

Bēdā sava kumeliņa —

Vai to labu nobarosi,

Spēs pūriņu vizināt?

Puiši: 31. Teica māte savu meitu,

«Nagi, nagi meitiņai».
Palūkosim pūriņā,
Vai būs nagu padomiņš.

Meitas: 32. Dēlu māte dēlu teica
—

Kas to sliņķi nezināja?
Krūmu ložņa, lapu guļa,
Ne darbiņa darītājs!

Puiši: 33. Šitām ciema meitiņām —

Viena pati karotīte;
Ir to pašu duksis nesa

Pa lodziņu istabā!

Meitas: 34. šitie puiši zirgus jāja
Aiz ausīm turēdami; —

Lūgšus lūdzās meitiņām —

Lai dod lūka pavadiņu.

35. leraudzījis vien pazinu, —

Laisku puisi staigājot,
let solīšus skaitīdams,

Augumiņu mērodams.

Puiši: 36. Snauda daiļa tautu meita,
Azaidiņu vārīdama,
Es appinu kārklu sētu,
Lai nekrita ugunī.

Meitas: 37. Tautu dēls dzeltainītis

Snauda arkla galiņā, —

Ne manīt nemanīja, —

Vilciņš vilka kumeliņu.
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Puiši: 38. Tautu meita dzeltainīte,

Nāk pie manis, mutes grib,
Neliekos ne manot,
Snaudu arkla galiņā.

Meitas: 39. Ko tautiet lielījies,
Ka no tevis mutes gribu!
Tu vēl lūgtu, ja es ļautu,
Man kājiņu nobučjs.

40. Tu puisīti manis dēļ
Dažu nakti negulēji;

Nokavēji miegu savu,

Noskraidīji kumeliņu.

Puiši: 41. Viņpus upes, tāli, tāli

Balta migla plātījās —

Tur kaltējās meitu sirdis
—

Balta spieķa galiņā.

Meitas: 42w Kas tie vilks par prauliem bija
Ko tur krancis purināja?
Tās bij greznu puišu sirdis,
Meitu bēdās izkaltušas.

43. Greznam tēva dēliņam,
Neiet meitas precējamas, —

Ik vakarus nosedloja,
Raudādami kumeliņu.

Puiši: 44. Jaunas meitas āzi ķēra,
Jauna gada vakarā; —

Gribēdamas tai gadiņā
Izvedamas tautiņās.

Meitas: 45. Tautiets savu kumeliņu —

Augstu sētu lēcināja,
Gribēdams to meitiņu,
Kura tika prātiņam.

Puiši: 46. Nāci daiļā tautu meita!

Tu man tīci prātiņam;
Tu jau mani nedziedāji, —

Būsi mana līgaviņa.
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Meitas: 47. Ne es tevi nodziedāju,
Lai tev būtu līgaviņa;
Es dziesmiņu nodziedāju,
īsa laika gribēdama,
Savu sirdi remdēdama.

Puiši: 48. Joki vieni, ērmi vieni,
Ar tām ciema meitiņām,
Kad precēju, tad nenāca,

Pēc pakali gauži raud.

Meitas: 49. Ne dēļ tevis, neveiklīti,
Tautu meita gauži raud;
Tautu meita gauži raud,—

Dēļ dižena tēva dēla —

Dēļ dižena tēva dēla —

Kurš guļ smilšu kalniņā;
Kurš guļ smilšu kalniņā;
Zem zaļajām velēnām.

Puiši: 50. Kad nenāca tā meitiņa,
Kura tika prātiņam,
Kam man vienas meitas dēļ,
Raudāt gaužas asaras?

51. Citas meitas pašas nāk,
Pašas sola vainadziņus,
Es varētu kumeliņu —

Vaiņagiemi izpušķot.

Meitas: 52. Puisīt lielu, puisīt mazu,

Nesmej meitu vaiņagam!
Kas gan tevi vīrā cēla,
Ne meitiņu vainadziņš?

Puiši: 53. Tālu, tālu tas ciemiņš,
Kur aug mana līgaviņa,
Gludu galvu, baltu muti,
Zeltotiem matiņiem.

Meitas: 54. Viegli, cēli es pārgāju,
Pār bāliņa pagalmiņ' —

Saka tautas redzēdamas

«Gudram tādu bildināt».
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55. Stalti zēni, tēva dēli,
Visi mani mīlēt mīl;
Vienam būšu, ne visiem,

Būs citiem gauži ciest.

Puiši: 56. Gana plata kļava lapa,
Krīt zemēi griezdamās —

Gana grezna mātes meita,
Paliek sēdot bāliņos. —

Meitas: 57. Tuvi, tāli grezni puiši

Jāj uz mani precībās,
Durvīm malas nodilušas,
Preciniekiem virinot.

Puiši: 58. Greznai mātes meitiņai,
Grezni nāca precinieki;

Daiļā tautu zeltenīte,
Ar visiem lakstojās;
Ar visiem lakstojāsi,

Ļaujas visiem skūpstīties;
Zēni meiču skūpstījuši,

Atstāj sēdot bāliņos.

59. Ne bitīte medu sūca —

Tik vienai puķītei
Ne tautieša mīļi skūpsti,
Tik vienai zeltenītei!

60. Zied rozīte dārza malā, —

Sārtiem, sārtiem ziediņiem;
Aug meitiņa pie māmiņas,
Sarkan baltiem vaidziņiem,

61. Pūš vēsmiņa asa, asa,

Loka rozi skaistajo;
Nāk tautieši stalti, stalti,

Skūpsta meiču daiļajo.

62. Roze vējā salauzīta,

Nenoplūkta savīta;

Meiča, visu izskūpstīta,
Veca meita palika.



73

Meitas: 63. Kad man tika, es iepūtu
No smildziņas uguntiņu;
Kad man tika, es dabūju,
Visraženu tēva dēlu.

64. Spodri spīdi mēnestiņis,
Jo spodrāki saule spīd;
Diži bija tautu dēli, i
Jo dižākas tautu meitas.

Puiši: 65. Ko auziņa locījiesi,
Pretim miežu tīrumam?

Ko meitiņa lielījiesi,
Pretim puišu padomam.

Meitas: 66. Kur puisīti tu būt ņēmis,
Savu gudro padomiņ? —

Ja nebūtu māmuliņa,
Tevi gudru audzējusi.

67. Gudri bija tie dēliņi,
Kuriem gudras māmuliņas; —

Kam nav gudras māmuliņas —

Tie vērsīši ragainīši.

Puiši: 68. Gudra mana māmuliņa —

Mani gudri audzējusi;
Gudru ņemšu līgaviņu,
Savas dzīves kopēj iņu.

Meitas: 69. Lūko brālīt līgaviņu,
Lūko labu dziedātāju;
Kura laba dziedātāja,
Tā tikusi darbiņos.

Puiši: 70. šitai meitu pulciņāi
letek manis kumeliņš, —

Iztek galvu grozīdams,

Lāga meitas neredzējs.

Meitas: 71. Ai tu tavu vizdeguni

Lāga sievas nedabūsi";
Būs tev meitu smējējam,
Nedižena līgaviņ'!
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Puiši: 72. čaklas, čaklas jūs meitiņas,
Lielas darba darītājas!
Jums mutīte nemazgāta,
Neslaucīta istabiņa.

Meitas: 73. Kur puisīti tavas acis,
Vai apdzēri padomiņ'?
Nesaredzi daiļu meitu,
Ne meitiņu tikumiņ'.

74. Tautu dēls man lūkoja,
Šī devītā vasariņ';
Es tautieti nolūkoju,
Vienu reizi redzēdama.

75. Alutiņa putinām —

Vairāk gudra padomiņa,
Nekā tēva dēliņam,
Alutiņa dzērājam.

76. Bez padoma tēva dēls,
Kur tu ņemsi padomiņu?
Lūdzies gudru mātes meitu,

Padomiņa devējiņ'.

Puiši: 77. Lielas lietas, mazas lietas

Valda puiša padomiņš;
Visa meitu gudrībiņa —

Nama kaktu neizpilda.

Meitas: 78. Meitiņ liela, meitiņ maza,

Maksā zelta gabaliņ'; —

Puisīts šķelmis nemaksāja
Ne auziņu sēnaliņ'.

79. Ko puisīti lielījies
Tu ar gudru padomiņ'?
Pavardāi miežus sēji,
Par līdumu domādams.

Puiši: 80. Dzēris biju, kritis biju,
No tā laba kumeliņa,
Bij zemīte, kas panesa —

Kas citiem jāsmejas?
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81. Dzērājami mieži auga

Pa visāmi atmatām,
Kas nedzēra, tam neauga

Ne labāi zemītē.

Meitas: 82. Kur puisīti tavas bandas?

Nav cepures galviņā —

Ik vakarus krodziņā
Miežu kule padusē.

83. Sieva raud, bērni raud,

Bez putraimu kāpostiņ',

Vīriņš skaņi gavilēja

Kroga galda galiņā.

84. Ai, asai purva zāle!
—

Purvā tevim nolīgot!
Ai dzērāj, tautu dēls!

Vienam mūžu nodzīvot!

Puiši: 85. Dažu labu purva malu,
Aiz ūdeņa nearām;

Dažu labu mātes meitu,
Aiz barguma neņēmām.

Meitas: 86. Pasarg', Dieviņ, mani jaunu,
No trijāmi nelaimēm —

No vilciņa, no lācīša,
No dzērāja tēva dēla!

Puiši: 87. Meitas manu cepurīti
Kā bitītes aplipušas,
Vai tā mana cepurīte

Saldu medu apmedota?

88. Tautu meita, dzeltainīte,
Sauca mani dzērāj iņu, —

Vēl tu būtu, ja es ņemtu,

Dzērāj iņa līgaviņ'.

Meitas: 89. Ozols tēvis, liepa māte,

Kā vītoli bāleliņ';

Bij prātiņš, bij galviņa,

Dzērājami bildināt!
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90. Strauta malā ganīdama,

Strautā metu vainadziņ' —

Labāk nesa strauta viļņi —

Kā dzērājis tēva dēls.

Puiši: 91. Fi tu lepnā vizdegune,
Es jau tevis nelūgšos!

Sēdi, sēdi bāliņos,
Nobirs puķes vaiņagā.

Meitas: 92. Lai nobāl man vaidziņi,
Lai nobira vainadziņš!
Šitos puišos nav neviena,
Kuram būtu līgaviņa!

93. šitie tādi muļķa zēni,
Zin tik dzert un lielīties!

Ne tiem prāta, ne tiem jēgas,
Ne ar' laba tikumiņa!

94. Tādi vieni sanākuši

Sila beku lauzējiņ'!
Nav neviena gudra vīra,

Kas ar mani parunāt!

Puiši: 95. Gudras, gudras jūs meitiņas,
Sadzen lopus sētiņā —

Jau bij gudras, vēl būt gudras,
Būt mācējšas izskaitīt.

Meitas: 96. Meitiņām, māsiņām,
Tām darbiņi padarīti;
Gan gotiņas, gan aitiņas,
Visas labi nobarotas.

97. Tēva dēla kumeliņam
Ribas vieni slaistījās; —

Pats sēdēja krodziņā,
Kas barosi kumeliņu?

98. Cirvs bez kāta, puis's bez prāta
Stāv pie priedes šiliņā; —

Cirvim kātu gan ielika,
Puišam prātu neielika.



77

Puiši: 99. Dzīrās mani tautu meitas,
Ar dziesmāmi aizdziedāt.

Izstaigāju svešu zemi,
Greznas dziesmas lasīdams.

Vēl manāmi kumeļam,
Dziesmu sedli mugurā.

Meitas: 100. Bij man dziesmu bagātība,
Tai mazāi galviņā!
Nav vēl viena izdziedāta,
Jau deviņas sacerētas!

101. Drebi, drebi apšu lapa,

Vējiņš tevi drebināja;
Tā drebēja puišu sirdis,
Ar meitāmi runājot.

Puiši: 102. Saderami mēs tautiņas,
Saderam, saderam!

Neba mēs dziesmu dēļ
lenaidiņu turēsim!
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VI.

Hermīnes Zālītes (dzim. Balode)
stāstiņi.

Ko Kristus jaunā gadā runāja.

No S. L. (Zālīte-Liesma).

Jauna gada svētvakars tuvojas, kas katra sirdī sa-

ceļ savādas jūtas par mūžību, pild ar bailēm un cerību,

ko jaunais gads nesīs?

Kādā lepnā lielpilsētas namā skaista kundze, priekā

un laimībā starojošu ģīmi, aplūkoja kādu tikko atnestu

krāšņu, dārgu lietu, tas bija izšuvums uz tumšsarkana

zīda samta, pusplaukušu rožu vaiņags dabīgās krāsās

un dabīgā veidā, viņa šo izšuvumu bija likusi ielikt

zeltītā bronza rāmī, kas noderēja tagad kā kamīna

sargs.

«Anniņ, nāc paskaties!» sauca skaistā kundze savu

kalponi. «Vai tu esi savā laikā ko krāšņāku redzē-

jusi?»

«Ai, tavu skaistumu, tavu skaistumu!» izsaucās kal-

pone, «liekas, it kā puķes būtu dzīvas un elpotu», tā

turpināja.
«Pat skaistākas, kā dabā mēdz būt,» teica kundze,

«liekas, ka pārdabīgs spēks būtu strādātājas roku va-

dījis, lai mums rādītu, cik skaistas puķes paradīzē zied.

Tik skaists un ar tādu mākslas prašanu vēl nav bijis
neviens darbs izstrādāts, lai gan man jau vairāk tādu

darbu.»

«Vai tad tas ir roku darbs?» vaicāja kalpone izbrī-

nījusies. «Tas jau izskatās tāds, it kā to ar rokām

nemaz nedrīkstētu aiztikt.»

«Saprotams, ka roku darbs,» atteica kundze, «šim lī-

dzīgu gan katra roka nevar strādāt, jo lielajā maga-
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ziņā, kur milzums krāšņāko rokdarbu, gan no iekšze-

mes, gan ārzemju strādātājām, tikai maz atrodami

šādi darbi; tie arī visi tūliņ tiek nopirkti no augstā-

kajām aprindām un grezno lielmaņu salonus. Šo darbu

nu man atkal laimējās reiz dabūt, kuru pasniegšu kā

jauna gada dāvanu savam vīram.»

Skaistā kundze, laimīgos sapņos kavēdamās, skatījās

skaistajā mākslas darbā, viņai apkārt laistījās bagātība

un greznums, kāds atrodas bagātnieku namos, tomēr

tādu prieku viņa nekad nebija sajutusi par kādu dār-

gumu, kā tagad par šo rokdarbu.

Pa tam bija klusītiņām ienācis laimīgais nama tēvs

un aplika roku ap savas daiļās dzīves biedres vidu. —

«Ak tu palaidni!» viņa mīlīgi to rāja. «Tev nebija

pacietības, kamēr tevi saucu.»

«Tas jau ir nepārspējami skaists un mākslīgs!» viņš
izsaucās uz krāšņo sargu rādīdams. «Tāds darbs pelna,
ka priekš tā nometas ceļos un to pielūdz.»

«Un arī šai rokai, kas tik skaistu darbu strādājusi,
būs reiz jāsatrūd, kam taču vajadzētu mūžīgi dzīvot.

Nāve sauc visus,» teica kalpone ar asarām acīs.

Abi laulātie draugi tika no šiem vārdiem kā no zi-

bens ķerti — laimīgiem netīk par nāvi dzirdēt.

«Kas nu tā runās!» kungs izsaucās pieri sarāvis.

«Ai, atvainojiet, es tikai gribēju teikt, kādi gan va-

rētu būt skaistā darba strādātājas apstākļi, jo par

rokdarbiem jau ļoti maz pelna,» teica kalpone, it kā

gribēdama savu kļūdu pārlabot, bet ar to ievainoja
savus kungus vēl vairāk.

«Arī jūs jau prātojat par strādātāju apstākļiem,»

kungs pikti iesaucās, — bet kundzi, kura bija slāvu

tautības un siltākiem iespaidiem pieejama, pārņēma
savādas jūtas, pirmo reiz tai likās sirds balss pārmetot,
ka nav savu pienākumu pareizi izpildījusi, lai gan to

visi un viņas vīrs dēvēja šai ziņā par ideālu. Viņai
likās esam nepareizi darīts, ka nekad nebija jautājuse

lepnajā magaziņā pēc skaistā darba strādātājas. Caur

kalpones vārdiem viņas sirdī bija iededzināta sevišķa

jūtu dzirkstele, ziņkārība pēc šā darba strādnieces.

Straujas dabas būdama, tā tūliņ pavēlēja kalponei iet
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un apjautāties pēc tās dzīvokļa magazinā, viņa gribēja
to apmeklēt.

Kalpone aizgāja. Pēc kādas stundas tā atgriezās
ar bālu seju, — un raustošām lūpām tā vēstīja, ka šis

krāšņais izstrādājums bijis strādātājas pēdējais darbs,
šā svētvakara dienas rītā tā mirusi dilonī, lielā na-

badzībā.

«Par vēlu!» kundze sāpīgi izsaucās. «Vai tad šādi

mākslas darbi tiek tik slikti samaksāti, kuri grezno

bagātnieku salonus, ka viņu strādātājai jābeidzas na-

badzībā? Jā, jā, visi tādi paši kā es, kas priecājas ap

krāšņajiem darbiem, bet nejautā pēc strādnieka, sa-

maksā vidutājiem — tirgotājiem — un domā savu

pienākumu darījuši; jau sešus gadus esmu ar šiem

krāšņajiem darbiem lepojusēs, kamēr strādātājai bija

jādzīvo trūkumā un jāuzņem sevī nāvīgie diloņa dīgļi.
Kā lai savu kļūdu izlaboju?»

Skaistā kundze nometās ceļos pie krāšņā darba un

raudāja karstas asaras — tad viņa pacēla savas acis

uz Kristus tēlu, it kā palīdzības meklēdama, kurš tai

tagad likās uzsaucot: «Strādā, kur vēl nav par vēlu!»

Viņa nogrima dziļās domās, ko lai viņa darītu?

«lepazīšos pati ar strādnieču likteni un darīšu arī

citas dāmas uzmanīgas — jaunajam gadam jānes
jauna laime grūtdieņiem, visai cilvēcei. Kristus mā-

cības lai ir manas ceļa rādītājas, lai viņas man un vi-

siem, visiem cilvēkiem ir kā rīta zvaigzne Austrumu

zemju gudrajiem, kas rāda ceļu uz Betlēmi, kur reiz

atspīdēja mīlestības Saule, kuras mīlīgie maigie stari

apspīdēdami pasauli, iesāka arī iesildīt uz mīlestības

darbiem aukstās, ledainās cilvēku sirdis. «Mīlējietļ
savu tuvāku, kā sevi pašu!» «Dariet labu», pat tiem,
«kas jūs nolād un vajā!» «Mīļi bērniņi, mīliet viens

otru, kā Kristus jūs ir mīlējis!» Jauki, debešķīgi
•vārdi! Sirdīs būs tos rakstīt, lai jaunā gadā Kristus

mācības vairāk pieņem miesas, ietērpjas darbos,» tā

kundze.

Te kalpone ienesa vēstuli, kuru kundze tūliņ uz-

lauza
—

muižas pārvaldnieks tai ziņoja, ka vairāk

zemnieku jāizliekot nomas parādu dēļ no mājām —
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nais gads — tos izdzīt no vietām, kur tie savus svie-

drus lējuši —», atkal viņas skatiens krita uz dievīgo
Kristus tēlu, kurš likās runājot: «Lapsām ir alas un

putniem ir ligzdas, bet daudz cilvēku bērniem nav, kur

savu galvu likt». «Ko jūs vienam no šiem maniem

vismazajiem brāļiem esiet darījuši, to jūs man esiet

darījuši!» «Mīlējiet savu tuvāku kā sevi pašu!» «Da-

riet labu» pat tiem, «kas jūs nolād un vajā!» «Mīlējiet
viens otru!»

Kundze uztrūkās.
— «Nē, jaunajam gadam būs tiem

laimi nest». Viņa ātri piegāja pie rakstāmā galda un

uzrakstīja muižas pārvaldniekam šādu tēlegrammu:
«Nomas parādus atlaižu, turpmāk gādāšu par saviem

ļaudīm labāk!»

Viņas dzīves biedris, kas atkal bija ienācis un tai

tuvojās, uzmeta acis uz rakstīto, iesaucās: «Olga, ko

tas nozīmē, tie ļaudis ir nelieši, ka nespēj nomas sa-

maksāt!»

«Alfrēd, neatturi mani no pienākuma, ļauj man

manā muižā pēc savas labākās pārliecināšanās rīkoties,

mani ļaudis man ir jāuzskata kā man no Dieva uzti-

cēti bērni, par kuru izglītību un labklājību man

jārūpējas. Viņi ir mani mazajie brāļi un māsas. Es

gribu būt tiem īsta māsa un māte. Kristīgas ticības

mīlestības saules spēkam būs darbos parādīties.»

Tēlegramma tika nosūtīta. Muižas pārvaldnieks arī

to tūliņ nosūtīja mācītājam. Jauna gada dienā diev-

vārdus'turot, mācītājs paziņoja draudzei, ka jaunais

gads bēdu un rūpju vietā tiem atnesis jaunu laimi.

Tas visus līdz asarām aizgrāba un pār nospiesto lūpām
pacēlās sirsnīga pateicība Dievam augstībā.

Ej' un izglītojies!

Orīģinālstāstiņš iz pilsētnieku dzīves.

No L
....

s. (Liesmas.)

Bezrūpīgi, kā tauriņš jaukā vasaras dienā, kas lidi-

nās no vienas puķītes uz otru — bija Purinu Berta

pavadījusi savas bērnības un jaunības dienas, viņas

816
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vecāki bija turīgi muižas nomnieki un bagāti radi arī

tiem bija, kas bieži vasarā no Rīgas brauca viesoties

un tad bērniem, kas jau tā bija izlutināti, pārveda
dažādus gārdumus, konfektes un spēļu lietas. Berta

bija veselīgs bērns, un kad ta kādreiz saslima, tad sa-

slima aiz tā iemesla, ka mīļās tantiņas to bija ar kon-

fektēm un citiem gārdumiem pārbarojušas ...
Kad

Berta jau bija tik liela, ka jāsūta skolā, tad Rīgas

onkuļi un tantes to ar lielu prieku uzņēma panzijā, kur

Bertai bija vēl jautrāka dzīve nekā mājās, jo tā arvien

dabūja gārdumus baudīt, viesības te bija daudz biežāK

kā uz laukiem un Berta, lai gan vēl bija mazs knauķis,
tika visur līdz ņemta, ko turēja par brīnuma bērnu,
visus viņas brīnišķos izteicienus tantas atstāstīja cita

citai kā lielu gara spēju. — Kad nu Berta ne reti otrā

dienā pēc viesībām bija slima, tad mājas ārsts pakra-

tīja galvu un sacīja: «tās tantas, tās tantas jau atkal

vainīgas».
Arī par skolas mācībām Bertai nebija nekāda liela

bēda, viņa bija apdāvināta un tika jau arī turēta sko-

lotāja, kas tai palīdzēja iemācīties, turīgi ļaudis jau
domā, ka bērniem pašiem bez palīga nav iespējams
skolā uzdotās mācības iemācīties. Tantas teica, ka

Bertai esot «zelta» galviņa pie mācībām, un to lutināja
kā spēdamas, dāvināja tai dārgas, skaistas lelles da-

žāda lieluma, kā arī pašai kleitas un citus apģērba

gabalus, tā ka mazā varone pavisam nespēja tās ap-

valkāt.

Pieaugot Berta attīstījās par košu jaunavu, slaika

auguma, pilniem pleciem un daiļām krūtīm, sarkan-

baltu sejiņu un dedzīgām acīm, kas zibšņoja vien;

viņas daiļumu vēl pacēla skaistie ģērbi, kurus tantas

nezināja vien tik kā labāk izvēlēt. Berta vēl nebija

iesvētīta, kad jau, ak tavu laimi! tā palika brūte —

brūte no kāda bagāta tirgotāja, kurš pie tam bija
smalks un patīkams kavalieris

... «Ai, ko nu sacīs

Hartmaņu Elza, ko teiks Berģu Milli un Alisa, kad

viņas jau pāra gadu kā iesvētītas
—

un Berta jau

tagad brūte! Priecājās Bertas tantiņas un Berta arī

pati bija tik laimīga, ka bija jādomā, ka tā tīri pa
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mās strādāt ko katra spēdama, lai brūtei skaistu pūru

pielocītu, zaljeti, galdauti, dvieļi un cita veša tik skai-

sti izrotāti un dažādām smalkām, dārgām spicēm un

lentām pašūdināti, ka prieks vien tos uzskatīt. Berta

pati pie visa nepielika ne pirkstiņa, viņa arī par lāgu
neprata veļu šūt, ne arī smalkus vārdus iešūt, kam

tad arī viņai to vajadzēja, viņa bija turīgu vecāku

bērns un bagāta vīra brūte. Bet tā kā nu goda dēļ
tak arī kas jāstrādā, sevišķi kad viesi atnāk

— un kad

pie draudzenēm uz kafiju aiziet —
tad Berta savā

brūtes laikā vienā gadskārtā savam līgavainim pašuva
vienas rīta kurpju virsas un sev notamborēja diviem

krekliem spicītes. No saimniecības, kā jau lielākai

daļai smalku skuķu, tai nebija ne jausmas, bet tas arī

nebija vajadzīgs, jo viņa taču varēja turēt kalpones,
kas to prata.

Jauki kā burvīgi skaistā dārzā, kur puķes zied un

saldi smaršo un lakstīgalas dzied pagāja Ber-

tas pirmie laulības gadi. Dzīvoklis staltā mājā tai bija
tik krāšņi ierīkots, ka tīri vai prāti reiba tajā noska-

toties. —
Briseles tilles gardiņi priekš logiem, mēbeles

ar zīda plīšu pārvilktas un tādas pat portrejas pie

durvīm, dārgas persiešu grīdas segas v. t. t.; te bija
viss darīts, kas lai cilvēku acīm un jūtekļiem patiktu.

Tirgoņu viesībās Berta gāja arvien jaunos zīda vai

samta apģērbos ar olektīm garu šlepi —
visur viņa

bija iecienīta, kā ļoti patīkama un skaista dāma. Viņa

mājās drusku arī ar mūziku nodarbojās un gudroja
tik par krāšņiem apģērbiem un smalkām viesībām.

Tad uznāca mazs mākonīts pie viņas dzīves skaidrajām

debesīm, viņas vīrs nevarēja kādu vekseli laikā no-

maksāt un kreditori negaidīja, bet iztaisīja veikli tā,

ka Bergmaņu krāšņi ierīkotā villa (vasarnīca) jūrmalā

pārgāja viņa īpašumā. Tas bija Bertai rūgti sajūtams,
bet totiesu viņa par spīti nākošu vasaru ceļoja uz

Krimu.

Pāra gadus vēlāk sāka negaiss savilkties, nāca vai-

rāk zaudējumu — arī Bertas pūra daļa, kādi 10 tūk-

stoši aizgāja vējā, vīrs tika ielikts parādu dēļ cietumā,

836*
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ko viņa dabūja zināt tikai tad, kad viss jau bija noti-

cis, jo vīrs tai par veikala lietām neko nestāstīja un

viņa, kā jau smalku familiju uzskati, arī vīra darīša-

nās nemaisījās, bet dzīvoja, kā jau puķīte krāšņi

koptā augu mājā. Zaudējumi un vīra cietumā ielik-

šana bija priekš bezrūpībā radušās Bertas pērkona

spēriens —
bet tad viņa saņēmās. «Vai tad man on-

kuļi neizlīdzēs. Lūgšu tikai,» viņa domāja un nogāja uz

savu bagātāko onkuli
—

tas likās to diezgan vēsi saņe-

mot, gan teica, ka ļoti nožēlojot Bertas bēdīgo likteni

— bet kad nu viņa lūdza, vai šai ziņā viņiem nevarot

izlīdzēt ar kādiem tūkstošiem, aizdot, tad onkulis iz-

vairījās.

«Mīļā Bertiņ!» tas teica, «labprāt būtu izlīdzējis,
bet man nauda tādos papīros, ka nevaru tik drīz

izņemt.»
«Man Arturs lūdz, vai tu vismaz galvot nevarētu,

onkulīt!» Berta lūdzās.

«Galvot, ai, tās ir tādas savādas lietas, cik man

zināms, tad galvotāji arvien ir iekrituši, tā ka beigās

pašiem jāsamaksā,» viņš teica.

«Bet es ceru, onkulīt, ka šoreiz tā nebūs, mēs tev

jau varēsim samaksāt,» lūdzās Berta aiz izmisuma

raudādama.

«Ko tu zini, kā tava vīra veikals stāv,» viņš atteica

jau errīgs.

«Tiesa, onkulīt, to nezinu, kas tad mani veikala

darīšanās iepazīstināja!»

«Jā, uz Krimu ceļot un naudu tērēt, to gan zināji.»
Viņa neteica vairs ne vārda, kā bez samaņas tā iz-

gāja, tādu onkuli viņa vēl nekad nebija redzējusi, viņš
vēl tai neko nebija pārmetis —

tomēr jauna cerība tai

ausa, viņai vēl bija citi radi, tik mīļi un labi, kas to

agrāk kā uz rokām nēsāja — viņa griezās pie tiem —

bet tagad bija visur tas pats panākums, kas pie pirmā

onkuļa — laipnās tantas un onkuļi gan to vārdiem

nožēloja, bet arī tik vārdiem.

«Ak, tavu nelaimi, cik briesmīgi!» sacīja mīļākā
tanta, bet tu nu arī gan Bertiņ bezbēdīgi dzīvoji —

uz katru studentu balli liki jaunu zīda kleiti taisīt, un
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cik nemaksā jūsu dzīvokļa ierīkojums un kur tad tas

viss lai nāk?»

«Ne jau caur manu izšķērdību būtum tādā nelaimē

krituši, mans vīrs galvojis priekš Vernera par vairāk

tūkstošiem, kuri tam nu pašam jāsamaksā.»
«Redzi nu, un tu gribi, lai onkulis galvo, redz, kā

ar galvošanu iet,» teica tanta, «nē, nē, Berta, tu no

mums par daudz prasi» — un Berta bija atlaista.

Mājās pārgājusi, tā bez samaņas nokrita zemē pie
savas ar zilu zīdu un spicēm pārklātas gultas un rau-

dāja, ilgi raudāja
...

Otrā dienā viņa gribēja zināmā stundā doties uz

cietuma namu pie sava vīra, kad saņēma vēsti, ka tas

ar trieku nomiris — viņa paģība. Pēc tam pie viņas
ieradās advokāts, kuru tā bija paziņojusi un kreditori.

— Berta raudāja vienā raudāšanā advokāts

tai prasīja vienu un otru lietu par veikala darīšanām,

uz ko tā it nekā nevarēja atbildēt, kas vienā vai otrā

lietā dotu kādu paskaidrojumu. iUz visiem jautāju-
miem viņa atbildēja: «Es nezinu».

«Cienītā kundze, tas ļoti bēdīgi, ka jūsu vīrs nav jūs
ar savām darīšanām iepazīstinājis, caur to jums var

būt lieli zaudējumi, ka no visa nekā nezināt,» atteica

advokāts, «es nu gan pūlēšos cik varēšu.»

«Kas nu tādu nelaimi paredzēja,» teica Berta asa-

ras slaucīdama, «es gan savam vīram kādreiz sacīju,
lai tas mani iepazīstina ar mūsu veikala būšanām, bet

viņš atteica — vai tad es arī gribot būt emancipēta,
sievai neklājoties vīra darīšanās iejaukties, viņš jau
mani apgādājot ar visu, ko vēloties, un tā arī bija.»

Berta pavisam vai pagura aiz bēdām un nepatikša-
nām, ko tai darīja kreditori.

— Pēc kāda laika atkal

advokāts pie tās ieradās un tai mācīja, lai viņa lūgtu
Vilka kungu, ka tas savu vekseli vēl uz priekšu pa-

rakstītu, tad vēl kas būtu glābjams, bet citādi viss

pagalam, ir mēbeles nākšot pārdošanā.

Berta, cik nepatīkami tai arī nebija, griezās pie ba-

gātā tirgoņa Vilka un lūdza, lai tas vekseli vēl parak-
stītu.

— Vilks bija ļoti lepns un apsolījās pēc pusdienas
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pie tās noiet.
—

Berta priecājās reiz labu cilvēku

atradusi.

«Tas vienīgais palicis man uzticīgs, viņš pret mani

arvien bija ļoti laipns un tagad vēl laipnāks kā agrāki»,

viņa nodomāja.
Pēc pusdienas, kā teicis, Vilka kungs pie viņas iera-

dās. Viņa to ieveda zalonā, kur bija visas mēbeles ar

puķotu zīda plīšu pārvilktas, un lūdza apsēsties — viņš

bija tik laipns un mīlīgs kā neviens cits pēc tam, kur

viņai nelaime uzbrukusi, viņš to ļoti nožēloja.

«Priecājos, cienītā kundze, ka jūs pie manis grie-

zāties, es jums pēc iespējas gribu palīdzēt», tas teica,—
«cik briesmīgi, ka tik skaistai sievietei tā jācieš, es jūs
drošāki sargāšu kā jūsu vīrs, jūs variet mierīgi palikt
šai dzīvoklī, jums nekas netrūks, būsim mīļi draugi»—
to teicis viņš tai aplika roku ap vidu — lūkojās tai mī-

līgi acīs—bet Berta nāvīgi aizskārta uztrūkās un teica:

«Kungs, ko jūs iedomājaties, jums ir pašiem dzīves

biedrene un jau pieauguši bērni un mani jūs tā apvai-

nojat.»
«Nu nu, jūs man vēl sāksiet morāles (tikumības)

sprediķi teikt, es domāju, ka esmu atradis prātīgu sie-

vieti», teica Vilka kungs un uzlūkoja to kā savu laupī-
jumu. — «Redzat, es jūs sen jau mīlu, un domāju, ka

jums neesmu nemaz tik nepatīkams — mana sieva, ak

tu Dievs, cikiem tad nav sievas?! es to nemaz aiz mī-

lestības neesmu precējis — kādēļ lai mēs abi ar jums
nebūtu laimīgi?» —

«Ne vārda vairāk, uz pēdām atstājat manu dzīvokli,»
Berta uzsauca.

«Ne-esiet jau tik bērnišķa,» teica Vilks mierīgi lēn-

ikrēslā atlicies, «ziniet, ka manā varā stāv, ka rītu šis

dzīvoklis nav jūsu — mēbeles tiks apķīlātas, ko jūs
iesāksiet, jums ir bērni, kā jūs tiem maizi pelnīsiet?»

«Negribu nekā vairāk dzirdēt!» viņa tam uzkliedza.

«Es jūs nespiežu, bet apdomājaties, te es uzlieku

divi tūkstošus rubļus — rīt nākšu,» viņš teica, mierīgi

uzcēlās, paklanījās un izgāja. —

Berta bija ļoti satraukta, viņa ātri iegāja bērnu

istabā, saņēma savu mazo meitiņu klēpī un raudāja —
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«jā, ko lai iesāku —
neviena darba pamatīgi neprotu,

kā lai tālāk dzīvoju?» viņa vaimanāja.

Arī viņas vecākā meitiņa pie tās pieskrēja, apķērās
tai ap kaklu, to bučoja un mierināja, mazā teica tās

vaigus glaudīdama: «Mami, mīli mami, nelaudi mami!

«Ar ko lai jūs audzinu, no kā lai pati iztieku? No

šejienes mums būs jāiziet, kur lai ejam? Ai, manas

tantas un onkuļi, kā jūs mani lutinājāt un tagad jums
tik priekš manis pārmetumi, mani mīļie, mīļie bērniņi,
vai priekš jums lai uzupurējos — šaušalīgi! Kaut jel
vēl mani vecāki dzīvotu!»

Te istabas meita pienāca pie durvīm un teica, ka

Vilka jaunkundze atnākusi
— tūliņ arī kāda jaunava

ienāca un pie Bertas pieskrējusi to apkampa.

«Bertiņ, mīļā Bertiņ, tu pavadi laiku vienās skumjās,
arī man ir bēdas, tādēļ atnācu pie tevis, bēdules, tev

tās izsūdzēt.»

«Kas tev kait, Marta?» Berta tikko dzirdami pra-

sīja.

«Redz, Bertiņ, tu zini, ka mana mūzikas skolotāja
Lichten kundze atrada manu balsi un mūzikas dāvanas

par ļoti ievērojamām, pēdējā mūzikas stundā bija no

Drezdenes konservātorijas kāds profesors un tas to

pašu saka, man vajagot katrā ziņā iestāties konserva-

torijā, bet mans papa, Bertiņ, kad es viņu lūdzos— tas

negrib neko no tam zināt, lai braucot un lai atpakaļ
vairs nenākot, viņš emancipētu sieviešu nevarot iere-

dzēt — lai es labāk precot Martenu, un es tā nevaru

ieredzēt.»

«Marta, es tev varu līdzēt, še» — viņa iegāja zalonā

un paņēma Vilka kunga atstāto naudu, «še, tā ir tava

tēva nauda, brauc uz Drezdeni un mācies uzcītīgi, kā

topi patstāvīga, kā vari pati sev godam maizi nopelnīt
un tev nebūtu izsamišanā jākrīt, kad neko neproti pa-

matīgi darīt, mācies ko lietderīgu, lai tu nekļūtu tāpat
kā es par neprātīgas audzināšanas upuri. Neprasi
neko vairāk. Ej' izglītojies!»

(«M. V. Mēnešraksts» 1895. g. 34. lapp.)
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No tumsības pie gaismas.

Fantāzija no Liesmas.

Tumšas un nemīlīgas, kā vētrainas rudens naktis,
bija Liepu Annas bērnības dienas. Viņa bija bārenīte,
kuru gan bija audzināšanā pieņēmuši turīgi gruntnieki*
tomēr priekš bāra bērna tiem nebija sirds, tā ka mazai

Anniņai nācās pat kucēnus apskaust...

Gaišāks un laipnāks likās Anniņai paliekot viņas
liktenis, kad to noveda uz pagasta skolu, viņa bija uz-

cītīga un apdāvināta meitene, kurai ļoti patika mācī-

ties. Vasarā mājās pārnākuse un ganos iedama, tā

ņēma grāmatas uz ganiem līdzi un cik spēdama tālāk

mācijās — bet priekš tam atlika ļoti maz laika, jo lie-

lais lopu pulks, kas viņai bija jāgana, to neatļāva un

no saimnieces līdz dotais darbs, kā zeķu vai cimdu adī-

šana un kreklu šūšana ar' bija jāsteidz; lai gan viņa

ļoti veikli un glīti strādāja šos gana meitas rokdarbus,
tomēr saimniece nekad nebija mierā, bet arvien teica,

ka tā par maz pastrādājuse. Reiz saimniece pamanīja,
ka Anna ņem arī grāmatas uz ganiem līdz. Nu

tik bij' skuķim nagi. —

«Es tev gan rādīšu, grāmatas lasīt un darba nestrā-

dāt!» uzkliedza tai saimniece un saklamstīja meiteni

līdz asinīm. «Jau šī ziemu kā tele skolā jāsūta, kur par

velti maizi ēd, mājās pārnākuse ar' vēl grib par jaun-
kundzi dzīvot un grāmatas lasīt, ja es tevi vēl kādreiz

ganos atradīšu pie grāmatām, ādu pār acīm novilkšu!»

vēl tai audžu māte uzkliedza to pagrūzdama.

Bārenīte aizvilkās raudādama
— un nedrīkstēja vairs

uz ganiem grāmatu līdz ņemt, bet viņas centīgais gars

tomēr nebija apspiežams, kā skaidrs un spēcīgs kalnu

strauts tas lauzās caur aizdambējumiem, viņa atrada

līdzekļus, kā varēja kādu stundu pa dienu mācīties.

Kad visi gulēja dienvidu, tad viņa, uzlīduse uz bēniņiem

sienā, kur to neviens neredzēja, mācījās — un allaž

bija pirmā, kas zināmā laikā nāca citas meitas augšā
celt uz govju slaukšanu. Tādi saimniecei nebija ne

jausmas, ka Anna nodarbojas ar mācīšanos.



89

Pienāca rudens, kur mācība pagasta skolā atkal ie-

sākās. Dažs labs bāra bērns tika ar lādēšanos vests

uz turieni, arī Liepu Anna bija viņas audžu vecākiem

vai nu grib vai negrib jāved skolā.

Lai gan uz rudeni dienas palika arvien īsākas un vē-

sākas, ziedoņa krāšņums nebeidzās, tad tomēr Annai

likās jauks pavasaris tuvojoties un tā atkal gāja skolā,
kur varēja visu dienu mācīties.

Ziema bija pagājuse, pavasaris iestājās un skolēni no

pagastskolas tika palaisti uz mājām. Liepu .Annai

palika tik bēdīgi ap sirdi, it kā saulīte no zemes lodes

sasildīšanas un apspīdēšanas būtu atsacījusies un uz

mūžīgiem laikiem aizlidinājusies bezgalīgajā debess

izplatījumā —
tai likās apkārt paliekot tik tumšs, tik

tumšs un auksts, jo viņa pēdīgo ziemu nogājuse pa-

gasta skolā un nu tai bija jāatgriežas mājās tikai pie

rupjiem darbiem, kur maz laika priekš gara attīstības.

Mācītājs bij atkal atbraucis, skolā viņš sauca kādu

mazturīgu, apdāvinātu zēnu vārdus, kuriem vaicāja,
vai tie nevēloties arī pa vasaru tālāk mācīties, varot

nākt uz mācītāja muižu.
—

Annarūgti nodomāja: «Ai,
kaut jel es būtu puika, varbūt tad mācītājs arī mani

ievērotu!» Sirds tai apstājās vai pukstēt, kad dzirdēja,
ka tas arī viņas vārdu sauca un vaicāja, vai viņai ne-

patīkot nākt uz mācītāja muižu, kur varēšot tālāk iz-

glītoties. Vina tikko dzirdami atteica: «Jā».

Mācītāja muižā Anna tika laipni uzņemta no mācī-

tāja mātes, kura tai stāstīja, ka nu tā varēšot daudz

skaistus darbus un smalku saimniecību mācīties, rā-

dīja viņai milzum daudz biezu grāmatu un sacīja, kad

būšot labi uzcītīga pie darbiem, tad arī tās varēšot la-

sīt. — Annai nu izlikās, it kā mīlīgā vecā kunde būtu

viņas māmuliņa, kura no debesīm atgriezusies. Viņa

bija bezgalīgi laimīga, viņai vecā kundze bija tik mīļa.
Pirmo nakti mācītāja muižā Anna sapņoja tik jauki,

kā vēl nekad. Viņa redzēja zaļas pakalnes, pa kurām

sudrabskaidra upe locijās, kas ietecēja jūrā; tālu pie

horiconta, starp sudrabotiem mākonīšiem, ausa sārta

rīta blāzma — upei pāri bija stalta pils, kas stāvēja

ziedošos kokos un puķēs, iz tās atskanēja skaisti un
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aizgrābjoši: «Dievs, svētī Latviju»... Tumsa, kurā

viņa atradās, arvien vairāk pazuda, viņas priekšā no-

stājās dievišķīga jaunava, kas izstaroja gaismu, kura

to veda pa marmora kāpenēm augšā, kur augstos lauru

kokos stāvēja mākslas un zinātņu templis (svētnīca),
tur atskanēja sudraba zvana skaņas un ģēniji dziedāja:

«Vivos voco!»*) skan tik skaidri,
«Vivos voco!» mostaties!...

Jaunais zvans sauc tautas dēlus

Sauli apsveikt pulcēties!

Šurp ar kroņiem zeltenītes,
Jauniba lai pirmā mirdz!

Tad lai līgsmo sirmgalvīšu
Atkal jūsminātā sirds! —

Ņemiet līdzi nabadzītes,
Kurām sāpes krūtis spiež,
Kuras viltus mīlestības

Nelaimīgas sekas cieš!...

Šurp ar dziesmām tautas dēli,
Jauniba lai pirmā mirdz!

Tad lai līgsmo sirmgalvīšu
Atkal jūsminātā sirds! —

Ņemiet līdzi sērdienīšus,
Garā nabagus, kas šņukst,
Bēdu as'ras raudādamus

—

Arī viņiem sirds lai pukst!

Lūk jau saule atspīd brīvi!

Hura, saule atkal spīd!
Mūsu dzīvīb's radītājas
Stari pār mums visiem krīt!

«Vivos voco!» jaunais zvans

Līgsmi sudrabaini skan;
«Vivos voco!» brīvā saule,
Atkal spīdēdama skan.

(Poruku Jāņa.)

*) Dzīvajos saucu (aicinu).
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:Un saule spīdēja tik gaiši, arī Annai likās, ka dieve

viņu ved arvien tuvāk gaismas un labklājības pilnībai.
Viņa atmodās un tiešām saules stari spīdēja pa logu
iekšā. Kāds neizsakāmi jauks sapnis!

Annai iesākās jauna dzīve, šis pirmais ziedonis, kur

viņa sajuta ziedoņa jaukumu —
līdz ar dabas atmoša-

nos viņai atmodās prieks un laimes jūtas priekš dzīves,

priekš dabas jaukumu sajušanas. Mācītāja muižas

koku uzplaukšana, puķu uzziedēšana un strautiņu bur-

buļošana darīja uz viņu neizsakāmi jauku iespaidu, ko

viņa savu audžu vecāku mājās nekd nebija sajutusi,
tur cilvēku necilvēcīgā apiešanās bija viņai laupījusi
ziedoņa prieku.

«Vai zini, Kārlīt,» teica mācītāja māte uz dēlu,
«Anna ir ļoti samanīga un krietna meitene tiklab pie

māju apkopšanas, kā pie dažādiem roku darbiem, viņu
derētu sūtīt uz Rīgu amatniecības skolā, lai tur krietni

vēl pamācās saimniecību, rokdarbus un vēl citas dzīvē

nepieciešami vajadzīgās lietas — un tā kā tu gribi še

ierīkot saimniecības skolu, tad domāju, ka viņa varētu

būt laikā ļoti krietna skolotāja.»
«Tas ir jādara», atteica mācītājs, «Rīgā viņa varēs

arī guvernantes eksāmenu nolikt.»

«Guvernantes eksāmenu», teica māte izbrīnījusies,

«viņa jau 15 gadus veca un tajos gados jau vairs ģim-

nāzijā vai meiteņu skolā neuzņem.»

«Tas arī nav vajadzīgs,» atteica mācītājs, «viņa šinī

pusotra gada laikā, kāmēr pie mums, ir krietni daudz

iemācījusēs, ja tā tik uzcītību nezaudē, tad pēc gada
būs tiktāl sagatavota, ka varēs nolikt guvernantes
eksāmenu.»

«Tiešām tu tā domā? Tad jau viņa būs ļoti īsā laikā

sastrādājusi uz eksāmenu,» teica māte, «un pie tam

viņa strādā arī citus darbus saimniecībā, bet kad tā,

tad likšu, lai turas vairāk pie mācībām.»

Anna, dabūdama zināt, ka tai jāsagatavojas uz gu-

vernantes eksāmenu, no prieka nespēja gandrīz ne

vārda izteikt. — Cik drūmu viņa bija agrāk savu

nākotni tēlojusi, ka tai būs kā neizglītotai, prastai kal-

ponei mūžs jānodzīvo, un kad pārnāca mācītāja muižā,
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tad bija priecīga, ka drīkstēja iedomāties, ka nu varēs

par istabas meitu tikt, un tagad viņas labvēļi gribēja,
lai tā guvernantes eksāmenu liek.

— Viņa bija tik sa-

prātīga un mācījās tik uzcītīgi, ka skolotājam ap viņu
nebūt nebija jāpūlas, vajadzēja tikai aizrādīt, ko lai

mācās un prieks bija redzēt, cik drīzā laikā viņa iemā-

cījās un cik pamatīgi prata.
Laiks bija pienācis, kur mācītājs, pārliecinājies, ka

Anna varēs guvernantes eksāmenu nolikt, to lika sūtīt

uz Rīgu. Drīz viņai bija jāiet pie eksāmena, kuru arī

spīdoši nolika; pēc tam viņa vēl gadu sabija amatniecī-

bas skolā, — kur tā arī rādīja labākās sekmes. Tad

viņa atgriezās mācītāja muižā.

Kas tā bija par skaistu un smalku jaunkundzi izvēr-

tusies, agrāk viņa bija bāla, dzeltēna un bailīga, kā

jau dauzīts un grūstīts bāra bērns, tagad turpretim
tai bija smalka, balta un sārta rožu sejiņa un acis kā

zvaigznītes staroja un mirdzēja, augums bija stalts un

daiļš, arī citkārt asinīs saplēstās un sasprēgājušās
rociņas bija smalkas un baltas kā liljites, neviens ne-

varēja tagad teikt, ka tā nav tikpat daiļa kā augstāku

šķiru jaunavas, kuras jau no bērnu dienām smalki

audzinātas. Mācītājs un viņa māte bija lepni uz savu

audžu meitu un uzaicināja to palikt pie viņiem saim-

niecības skolā par skolotāju, kas Annai ļoti patika, jo
kur citur tai vēl būtu labāks darba lauks kā še, kur

attīstība tā tika veicināta, kur mazturīgie tika vilkti

no tumsības pie gara gaismas. Mācītāja rīkošanās

bija viņas sirdī atbalss, viņš bija ierīkojis parauga

saimniecību un zemkopības kursus mācītāja muižā, kur

daudz mazturīgu skolnieku un skolnieču par brīvu va-

rēja mācīties; katru svētdienu pēc pusdienas tika no-

turēti populāri zinātniski priekšlasījumi un izskaidroti

lietišķi jautājumi, kas prāta attīstībai un labklājības
veicināšanai noderēja. Pie jautājumu vakariem par

līdzdalībniekiem mācītājs bija uzaicinājis piedalīties la-

bākos skolotājus, ārstus un dažus citus. Vakari tika

tik lietišķi un interesanti vadīti, ka uz tiem sabrauca

daudz klausītāju, kas visiem bija par attīstības veici-

nāšanu, šie vakari, parauga saimniecība un zemkopī-
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bas kursi bija tā sakot īsta zemnieku augstskola. Arī

par to mācītājs rūpējās, lai zemkopji savus ražojumus
varētu labāk pārdot, un šī mērķa sasniegšanai tika

lielpilsētās ierīkotas augļu un citu ražojumu nolik-

tavas.

Bija skaista ziedoņa pēcpusdiena, ļaudis atkal pul-
kiem nāca uz priekšlasījumiem. Anna stāvēja pie loga

un noskatījās uz stalto sapulces ēku un skolu, kur ļau-
dis pulcējās — viņai bija tā kā viņā nakts sapnī, kur

sudrabaina zvana skaņas sauc tautas dēlus un meitas

gaismas templī pulcēties .

Šodien starp citiem atnākušiem bija atbraukušas

arī kādas pāris smalkas kundzes, tās bija muižas pār-

valdnieka Vilkmaņa kundze un viņas māsa. Mācītājs

vēl bija neprecējies, skaists cilvēks — pie tam skaistā

mācītāja muiža
— tādēļ arī nereti še tādas taurenītes

atlidoja.
«Cik še viss jauki!» izsaucās Vilkmaņa kundzes

māsa Idas jaunkundze, «ar tādu gaumi iekārtots, ka

nevar ne iedomāties, cik neredzēti skaistas rozes un

dažādas puķes, ka tīri vai prāti apreibst tajās noska-

toties, cik skaisti izskatās strūklu aka, pie mums muižā

ne domāt tā nav.»

«Jā, ir jau gan no vecās mācītāja muižas iztaisīta

krāšņa pils. Kamēr mācītājs Zvaigznītes kungs še

rīkojas, liekas, ka viss neredzētā krāšņumā uzplaukst,

viss būtu labi, kad tik viņš ar tiem zemniekiem tā

nenodotos!» teica Vilkmaņa kundze.

«Viņš būtu vairāk pie mums jāuzaicina, lai to vestu

pie citādiem ieskatiem!» teica Ida nosarkdama.

«Var jau nu gan būt, ka tad, kad viņš tevī iemīlē-

sies, par ko nešaubos — tas atstās savu kopošanos ar

zemniekiem. — Skaista sieva visu paspēj — arī mans

Aleksanders bija ļoti dedzīgs tautas aplaimotājs kad

vēl nebijām precējušies, es viņā šo muļķību noslāpēju

un tagad viņš stingri paliek pie tā, lai viss paliktu pa

vecam,» teica Vilkmaņa kundze uzvaras priekā.
Vairāk viņas nedabūja apspriest, jo mācītājs un

viņa māte nāca tām pretim — viņi kundzes laipni sa-

ņēma. Vilkmaņa kundze stādīja savu māsu priekšā



94

un teica, ka tā no Rīgas atbraukusi pa vasaru še vie-

soties.

«Mēs vēlējāmies jusu jauno skolas namu apskatīt,»
teica Ida mīkstu balsīti.

«Ļoti priecājos, ka kundzes par to interesējas, bet

vispirms lūdzu ienākt iekšā,» teica mācītājs.

«Lūdzu, lūdzu nāciet,» teica arī viņa māte, «tūliņ
varēsim apskatīt skolu, jo drīz sāksies priekšlasījumi,

tādēļ pasteidzaties, pasaukšu arī Annu, tā jums varēs

labāk izstāstīt par rokdarbu un saimniecisko daļu.»

Kundzes tika ievestas zālē, kur tās lūdza apsēsties.

Visur, kur vien acis meta, bija redzams krāšņums ar

labāko gaumi ierīkots. Pēc īsām vieglām sarunāmpar

jauko laiku, mācītājs teica, ka nu varēšot iet uz sko-

las un sapulces ēku. — Skolas ēka atradās uz pakal-
nina skaistos kokos.

«Tā jau izskatās tik skaista, gluži pēc sengrieķu
mākslas tempļa,» teica Ida.

«Še agrāk stāvēja veca rija, kur arī mācības bērnus

iemitināja,» izskaidroja mācītāja māte, «tagad arī)
mācības bērniem pavisam citādas telpas še skolas

namā, gan jūs redzēsiet!» viņa turpināja, it kā par

dēla ierīkojumu lepodamās.

«Ko šī būve nevar maksāt?» teica Vilkmaņa
kundze.

«Ai, būve ļoti vienkārša,» izskaidroja mācītājs,

«ēkas forma tikai tāda, ka tā labāk izskatās par citām

tādām ēkām, bet izdevumu tur vairāk nav.»

Skolas ēka izskatījās tiešām ļoti stalta. Priekšā tai

bija liels pīlāru balkons — veranda. — Pīlāri bija ar

vīna un efeja stīgām apaudzēti, uz verandas platajām

pakāpienēm bija augsti lauru kociņi un mirtes nolikti;
tās deva ēkai sevišķu krāšņumu, arī ziedošu puķu ba-

gātība te bija. Uz Verandas trepēm tiem nāca pretim

Anna, ģērbusies tā bija ļoti piederošā apģērbā. Balti

kašmira svārki un bāli-zila zīda blūze, ar tādu pat platu
lentu ap vidu, to darīja ļoti daiļu.

«Mūsu audžu meita Liepas Anniņa,» mācītāja māte

to stādīja kundzēm priekšā.
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«Mana darba biedre šai skola,» teica mācītājs sir-

snīgi.
Svešās kundzes bija tā kā nepatīkami pārsteigtas

— bet tomēr iesāka ar Annu sarunas par skolu, pra-

sīja arī, kur viņa pati skolu apmeklējusi. Ida stā-

stīja, ka tagad Rīgā pilsētas meiteņu skolā esot grūti
eksāmenu nolikt, viņa pati gan esot skolu pabeigusi,
bet eksāmenu nevarot likt, tādēļ ka —.

«Mūsu Anniņa jau mājās vien sagatavojās un pie
ģimnāzijas nolika guvernantes eksāmenu,» pārtrauca
to vecā Zvaigznītes kundze.

«Pie ģimnāzijas,» iesaucās pieri sarāvusi, negaidīti
pārsteigta Vilkmaņa kundze, «kā tas iespējams, bez

kā skolā būtu gājusi?»
«Jā gan, un diezgan drīzā laikā sagatavojās. No

pagastskolas atnākusi pie mums, tā sāka tālāk mācī-

ties un pēc trīs gadiem nolika eksāmenu,» vecā kun-

dze izskaidroja, «šī ir reti uzcītīga meitene,» viņa to

vēl palielīja.
Anna nosarkusi stostījās, ka tik uzcītīga jau nemaz

neesot.

«Bet, cik laimīgi gan būsiet, ka nu vairs nav jāmā-
cās —

es skolu pabeigusi nosviedu grāmatas, lai stāv

uz mūžīgiem laikiem,» teica Ida bērnišķi jautra.
«Tad jums nepatika vis mācīties?» jautāja mācītājs

smaidīdams.

«Jā, bet priecājos, ka nav vairs jāmācas,» viņa at-

teica.

Vilkmaņa kundze nepatīkami nosarka un zobus sa-

kodusi, nodomāja: tāda muļķe!
«Ko nu stāsti,» viņa teica, «tu jau ļoti labi mācī-

jies.»

«Anniņa gan vēl vienmēr mācās tikpat uzcītīgi kā

toreiz, kad uz eksāmenu strādāja, mans dēls arī tāpat

ņemas ar studēšanu pa dažādām grāmatām, arvien

jaunas grāmatas tiek daudz pasūtītas, gan redzēsiet

bibliotēkas istabā, kas tur par milzumu grāmatu!»

stāstīja pašapzinīgi vecā kundze.

«Nav jau vēl nebūt tik daudz kā vajadzētu,» atteica

mācītājs.
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Pašu laik tie iegāja pa augstajām durvīm skolas

namā — tur bija liela plaša zāle, augstiem griestiem,
kuri bija krāšņi gleznoti «freskām», kas rādīja sen-

grieķu teikas, zālei bija gar abām pusēm logi, pie ku-

riem auga siltzemju stādi, palmas un oranžu koki,

kuri ziedēja un izplatīja neizsakāmi jauku smaršu, zā-

les galā bija ļoti skaista glezna eļļas krāsās, kas rādīja
mākslas un daiļuma dievi, kas cilvēkiem nes dievišķo

gaismu, lauru koki, kas šai gleznai stāvēja katrā pusē,

darīja iespaidu jo lielisku.

«Ai, cik skaisti!» abas kundzes izsaucās, «un šādas

telpas jūs izlietojiet priekš skolas un priekšlasījumiem,

uz kuriem prasti zemnieki sanāk,» jautāja izbrīnēju-
sies Vilkmaņa kundze.

«Mans mērķis ir «prastos zemniekus» padarīt, cik

iespējams, par smalkākiem zemniekiem!» atteica mā-

cītājs drusku kā ievainots, «un tādēļ ierīkoju šīs telpas
tā, ka tās lai jau skolniekiem un vispārīgi radītu dai-

ļuma jūtas!»
«Jūs katru svētdienas pēcpusdienu noturiet zinātni-

skus priekšlasījumus, mācītāja kungs?» jautāja Ida

ar saldu balsi, «tā jūs par daudz nopūlaties!»

«Jā, citās dienās jau zemkopjiem nav laika uz

priekšlasījumiem sanākt,» atteica mācītājs.
«Bet kādēļ jums pavisam tā jānopūlas?» iesaucās

Vilkmaņa kundze, «tie ļautiņi jau tā laimīgi, ka jūs
esot sevišķi krietns mācītājs, kas savu pienākumu iz-

pildot kā reti kāds.»

«Ka draudze arī tad būtu ar mani mierā, kad izpil-
dītu tikai kaut cik apzinīgi savu mācītāja amatu, par

to nešaubos, jo, ko tad šie ļaudis vairāk zina no mācī-

tāja prasīt, tā jau viņi paraduši — bet es domāju, ka

ir laiks pienācis, kur mums jāsāk savu pienākumu uz-

skatu paplašināt, jācenšas gādāt par ļaužu izglītību un

labklājību, tādēļ arī, cik iespējams, cenšos še ierīkot

pilnīgāku lauksaimniecības skolu un bibliotēku, kas

katram par velti pieejama,» un pie tam tas veda viņas
bibliotēkas istabā; arī tā bija plaša un skaisti iekār-

tota, kas katru it kā vilktin pievilka še pakavēties un

ar bagāto un labi izvēlēto saturu iepazīties.
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«Bet tādus izdevumus mācītāja kungs, šā ļaužu bara

dēļ!» izsaucās Vilkmaņa kundze plecus raustīdama,
«Jūs jau viņus par daudz ieradināsiet!»

«Cienītā kundze,» mācītājs teica mierīgi, «jūs bū-

siet pārliecinājusies, ka mācītāja muiža tagad ir vispā-
rīgi labāk uzkopta, nekā tā bija agrāk.»

«Jā gan,» iekrita tam Ida valodā, «tagad tā ir pa-

radīze!»

«Ļoti priecājos, ka jums še tā patīk, cienītā jaun-
kundze!» viņš teica pret Idu paklanījies. — Viņa no-

sarka. «Nu redziet, mācītāja muiža ir taisni caur to

tikusi tā uzlabota, ka es interesējos par šo ļaužu baru

un ierīkoju še parauga saimniecību, caur ko tagad no

zemes nesalīdzināmi lielāki ienākumi nekā agrāk,

tādēļ arī varu priekš šīs skolas un bibliotēkas kaut cik

izdot.»

«Bet to citi nemaz tā nemēdz darīt, un vai tas tiem

ļautiņiem maz par labu nāk, ka viņi vairāk iemācas,

viņi arī grib lepnāk dzīvot, pagatavo smalkākus ēdie-

nus, auž smalkas drēbes, kur viņiem vajadzētu vairāk

taupīt,» teica Vilkmaņa kundze, kā iesilusi pret attī-

stību.

«Atvainojiet, cienītā kundze,» sacīja Anna spulgo-

jošām acīm, «kad nu zemnieku sievietes prot no tā

paša materiāla, ko jau pa laikam izlieto, labāku un

gardāku ēdienu pagatavot, kādēļ lai viņas to nedarītu,

tāpat arī kad viņas no tās pašas vilnas prot smalkākas

un glītākas drēbes pagatavot un izaust, no kuras agrāk
auda rupjus audumus, kādēļ tad lai viņas necenstos

pēc tā, kas labāks?!»

«Jā, prastu ēdienu pagatavošana neaizņem tik daudz

laika un rupji audumi ilgāk iztur,» teica Vilkmaņa
kundze.

«Nē, cienītā kundze, kad īsti praktiski zina rīkoties,

tad pie labu vienkāršu ēdienu pagatavošanas nebūt

ilgāka laika nevajaga, kā pie prasto iz vārīšanas un arī

smalkas, modernu — jaunlaiku musturu drēbes var

stipras izaust, kuras pat stiprākas par senajām, pra-

stajām; — to arī mēs cenšamies mūsu skolniecēm ie-

mācīt, lai viņas mācētu glīti rīkoties un pie tam daudz
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neizdotu,» teica Anna iekarsusi no Vilkmaņa kundzes

nenovēlības.

«Un mēs jau arī redzam labākās sekas no saimnie-

ciskās izglītības, jo tās saimniecības pavisam citādi ze},
kur rīkojas pēc jauniem praktiskiem atradumiem,»
teica mācītājs.

«Bet, kas jums tur par labumu, kad jūs, mācītāja

kungs, tā pūlaties? Citi taču dzīvo tik mierīgi, ko jūs

gribiet caur to panākt?» teica Vilkmaņa kundze lū-

dzoši.

Mēs nedrīkstam vairs smakt pagātnes lāstos!» at-

teica mācītājs, aizkustināts un kā ugunīgs stars pār

viņa seju pārlaidās. «Gadu simteņiem kaldinātās ver-

gu ķēdes jāsarausta, uz gruvešiem, kā lielais išillers

dzied, jāzeļ jaunai dzīvībai, nedrīkstam vairs paši tikai

par savu labumu domāt, bet mums jāmeklē laime cil-

vēces laimē! tikai tad, kad redzam citus cilvēkus lai-

mīgi dzīvojam, arī mēs varam laimīgi būt!»

«Bet vai tad zemnieki caur to pavisam tiek laimī-

gāki, kad jūs viņiem prātu attīstāt, tie droši vien ir

daudz laimīgāki savā nezināšanā,» teica Vilkmaņa
kundze.

«Atvainojat, cienītā kundze!» teica Anna, un kā

rīta sārtums viņas sejā laistījās un acis zibšņoja.
«Mēs latvieši — arī tie, kas tagad izglītoti un ieņem
labāku stāvokli, taču visi esam no zemām, dūmainām

būdiņām izlīduši. — Es no sava stāvokļa varu sacīt,

ka tikai no tā laika sāku laimi pazīt, kur tiku labākos

apstākļos un kad par manu prāta attīstību sāka gādāt,,
nevēlētos nevienas no savām tumšajām bērnības die-

nām atpakaļ, un jūs, cienītā kundze, kā arī katrs cits

no izglītotiem latviešiem, arī gan laikam nevēlēsies

traukties atpakaļ neizglītībā. Kādēļ tad nu mēs to,
ko paši priekš sevis par laimi neatrodam, gribam uz-

tiept mūsu citiem tautiešiem? Jā, kundze, kad jūs

domājiet, ka jūs būtu laimīgāka neizglītībā un drūma-

jos apstākļos, tad cita lieta, bet tad arī tādiem vis-

pirms pašiem to vajaga pierādīt un atgriezties no

smalkiem dzīvokļiem dūmainā rijā, tad lai viņi arī

sludina tautai, ka jāpaliek izglītībā un turībā atpakaļ,.
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savus tautiešus vilkt sev līdz!» Anna drebēja no uz-

traukuma.

Arī Vilkmaņa kundze bija ļoti uztraukta, sārtums

un bālums mainījās viņas skaistajā sejā, viņa savaldī-

jās un teica: «Viss jau būtu labi, bet kur tad tikdaudz

izglītotu cilvēku ies? Visi būs kungi un neviens ne-

gribēs strādāt.»

«Tādēļ cienītā kundze, mēs nedrīkstam izglītību aiz-

turēt, ka mums būtu jābīstās no konkurences un, ka

mums pietrūktu kalpotāju,» teica mācītājs, «te jācen-

šas atrast izeja no tumsības pie gaismas, ka visi lai

būtu izglītoti un visiem labi klātos, caur lauksaimnie-

cības skolām mēs varam pie mūsu tautiešiem krietni

vien vispārējo labklājību veicināt, vispārīgi atzīst, ka

mums vajaga lauksaimniecības skolu un te nu redzat,
cik labi arī mācītāja muižas priekš tam noder.»

Pašulaik ienāca kādi zemnieku zēni un glīti ģērbtas

jaunavas bibliotēkas istabā, laipni sveicināja un nosē-

dās pie krāšņā ozola galda, uz kura atradās jaunākie
laikraksti.

«Mūsu skolnieces un skolnieki,» teica mācītājs.
Kundze lepni palocīja galvu, pārlaida acis pār jau-

niešiem un laikrakstu virsrakstiem, kurus tie lasīja un

tad ātri mācītāju jautāja: «Jūs, kā liekas, turiet visus

latviešu laikrakstus uz sava lasāmā galda?»

«Jā, cik tad nu mums latviešiem to laikrakstu ir?»

tas atteica.

«Bet mans vīrs un brālis maģistrs saka, ka arī daži

pavisam nederīgi esot —.»

«Tur nu ir citi vairāk, citi mazāk derīgi,» pārtrauca
to mācītājs, «bet uz lasāmā galda vajaga atrasties vi-

siem latviešu laikrakstiem, lai ļaudis pārliecinātos, kuri

derīgāki, caur salīdzināšanu, tad viņi paši var abonēt

(apsūtīt) derīgākos.»

Vilkmaņa kundze bija gluži uztraukta un jau palika

gluži nervoza un gribēja ko asu teikt, kad atkal ienāca

kāds pulks zemnieku, sveicināja un nosēdās pie lasāmā

galda. Nu lepna kundze vairs ilgāk nevarēja

izturēt, sāka atvainoties, ka nepieciešami jānobraucot

997*
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vēl uz kādu citu vietu — bet lūdza mācītāju viņus drīz

muižā apmeklēt. Arī ārsts ar savu kundzi un kādi

skolotāji bija atbraukuši uz vakara noturēšanu, tie

pēc sasveicināšanās ar Vilkmaņa kundzi un viņas māsu

izteica prieku, ka tās atbraukušas uz priekšlasījumu

vakaru, priekšlasījumi šoreiz būšot par pasaules radī-

šanu un sauli, no dabas zinātniskā stāvokļa un tad iz

tautas saimniecības un zemkopības, bet kundzes nebija

atturamas.

Priekšlasījumu vakars bija visiem palikušiem ļoti

interesants, bija jau vēlu, kad viesi šķīrās, skolotāji un

ārsts ar savu kundzi aizbrauca pēdējie. Anna, viesus

pavadījusi, kāpa pa verandas pakāpieniem augšā, gri-
bēja steigties iekšā, bet mācītājs to atturēja: «Vai

redzat, kur skaistas debesis, sārta rīta blāzma aust,

caur pirmajiem saules stariem vēl auseklis atspīd.»
Anna apstājās. «Ai, kur skaisti saules stari, drīz

liesmodama saule uzlēks,» viņa teica.

«Anniņ, vai es drīkstu cerēt, ka arī mana dzīves

saule šorīt uzlēks? Vai jūs paliksiet mana dzīves bie-

dre, mana dārgā, daiļā līgaviņa?»
«Es jūsu!» Viņa izsaucās, bet tālāk nevarēja vārdus

atrast, tomēr viņas acis tam vairāk teica, arī tur rīta

saules stari atspogojās — viņš saņēma viegli tās

roku. «Vai es drīkstu?» viņš vaicāja. Viņa roku ne-

atvilka, bet teica: «Ai, nē, nē, mācītāja kungs, es

priekš jums neesmu pietiekoši izglītota dzīves biedre.»

«Anniņ, tu esi daudz vairāk izglītojusies, kā citas

jaunkundzes, kuras ar lepnu pašapziņu paliek par stu-

dējušu vīru dzīves biedrēm,» viņš teica.

«Jā, ka es pietiekoši izglītota priekš mācītāja cie-

nīgmātes, par to nešaubos, bet lūk, jūs neesat tikai

cienīgtēvs — vienīgi savā arodā mācīts, bet daudz-

pusīgi izglītojies zinātņu vīrs, un jūsu mērķis ir sa-

vus tautiešus pacelt uz augstāka izglītības un turības

stāvokļa, jums vajaga arī jūsu cienīgas dzīves bie-

dres, viņa noteica stingri.
«Nedomā dārgā, ka tavam daiļajam augumam un

rožu vaidziņiem par mani tāda vara, skaistu jau-
navu ir daudz

—
bet mani pievelk tava gara spējas
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un veselīgie uzskati, caur to tu esi viscienīgākā, kuru

par dzīves biedri izvēlos, cenzdamies pēc augsta mēr-

ķa, es tevi vilkšu līdz uz zinātņu augstumiem, mēs

izglītosimies kopīgi un tālāk — centīsimies roku rokā

staigāt pa tikumības pilnības ceļu, lai varētu vest arī

līdzcilvēkus no tumsības pie gaismas.»

Viņš spieda to pie savas sirds — viņa tam apķērās
ar savām lilju rociņām un viņu lūpas satikās debešķīgā
bučiņā...

Saule nāca augšā.

(«M. V. Mēnešraksts» 18%. g. 20. lap. p.)

Izlīdzēts.

No L. Z. (Liesmas-Zālītes.)

«Redzēs gan, kāda nu tā jaunā doktora jaunkundze

būs, kas pati sev doktora tituli izpelnījusies, esmu

ziņkārīga to redzēt,» teica jauna skaista kundze, zīdu

pārvilktā šūpļa krēslā līgodamās.
«Vai zini, Milli,» atteica vecā dāma, jaunās māte,

«man tīri šaušalīgi paliek ap sirdi iedomājoties vien

par tādu sievieti, kas medicīnu studējusi, vai tad nu

tādai vairs var būt kāda sievietes sirds vai jūtas, vai

līdzcietība ar citiem cilvēkiem, pie tāda amata tur jau

paliek kā miesnieks.»

«Ka no skaistās, mīlīgās skuķes caur medicīnas stu-

dijām vairs nekas sievišķīgs un patīkams nebūs atli-

cis, par to ir es nešaubos,» prātoja jaunā «sievišķīgā»
fon Valdeka kundze, «bet redzēt taču to vēlos, kā

tad īsti izskatās tāda sabojāta, savai sievišķībai at-

rauta sieviete, un tādēļ liku to šurpu lūgt, bet pašu-
laik jau ar' tiek zvanīts, tā pati būs!»

Kalpone ienāca un pieteica doktora Kalniņa jaun-
kundzi. Valdeka kundze uzcēlās un gāja viesu istabā

atnācēju saņemt. Arī māte tai sekoja. Kā jaunā
kundze bija izbrīnējusies savu skolas biedreni ieraugot

vēl glītāku, patīkamāku un sievišķīgi piemīlīgāku,
nekā priekš sešiem gadiem, kad tā uz ārzemēm aiz-

brauca ārstniecības zinātni studēt. «Nu,» viņa nodo-
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māja, «no ārpuses jau nu tā gan izskatās patīkama
sieviete, bet viņas ieskati

— viņas sirds, no tās (sirds)
nu gan nekas tur vairs nebūs atlicies.» Skolas bie-

drenēm, kas tik ilgi nebija tikušās, saprotams, bija

ļoti daudz ko stāstīt un jautāt. — Fon Valdek kundze

bija tanī gadā, kad Kalniņa jaunkundze aizbrauca uz

ārzemēm, laimīgi apprecējusies, bet tomēr nejutās
laimīga, jo seši laulības gadi pagājuši un vēl tai nebija

bērnu, kas dažiem laulātiem dara lielu lielās sirds-

sāpes, sevišķi, ja tie bagāti, kādi bija fon Valdeki,
kas skaitījās jau pie miljonāriem. — Par savu ne-

laimi nu viņa ar' sūdzējās ārstei Kalniņa jaunkundzei,
kura nožēlodami pasmaidīja un tad teica:

«Nu, šai lietai var viegli līdzēt!»

«Ko, doktora jaunkundze, vai jūs, vai tu man va-

rētu līdzēt! Ai, mīļā Elza, cik tu mani darītu lai-

mīgu!» viņa izsaucās, tās rokas saķērusi.
«Jā,» atbildēja Elza mierīgu smaidu, «tādiem cil-

vēkiem, kam mantas diezgan, var bērnu ziņā izlīdzēt,

par to nav pavisam ko noskumt, bērnu taču pasaulē
tik daudz, ka vajaga tikai tos ņemt un audzināt.»

«0,» jaunā kundze gari vilka savās acumirkļa sal-

dajās cerībās pievīlušies —
«Cita bērnu pieņemt, nav

taču paša bērns — un tad, kurš labāks, godīgs cil-

vēks tad gan savu bērnu dos? Un kādu netikļu bēr-

nus, fui, tos es nevaru ne iedomāties, tie man

briesmīgi riebīgi.»

«Mīļā Milli,» teica Elza jūsmīgi, «netikļu bērni

mums vairāk jānožēlo, tādēļ, ka tie nelaimīgi un cieš

par savu vecāku grēkiem, bet negribu tev sprediķot,
labi, tev patiktu glīti, skaisti, godīgu ļaužu bērni, vai

ne tā? Un arī tādu ir diezgan, vajaga tikai saņemt,

redz, šepat tie abi nabaga bērniņi, kas tur sniegā pli-
kām galviņām un pusbasām kājiņām malkas skaidiņas

lasa, varbūt ir tikumīgu ļaužu bērni, un skaisti ar', kā

liekas, tie būtu, kad tos pienācīgi koptu.» —

«0, o!» abas kundzes, vecā un jaunā to pārtrauca,
«tādus bērnus pieņemt par saviem, tie jau netīrumos

ieauguši, vai tādus pavisam iespējams uzkopt un iz-

audzēt par cilvēkiem?»
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«Jā, viņi ir nekopti un izdēdējuši, bet es varu de-

rēt, ka pie labas kopšanas tie atspirgtos un tos būtu

iespējams par tikpat labiem cilvēkiem izaudzēt kā

tādus, kas jau pirmo reiz zīda spilvenos guldīti,» ru-

nāja Elza ar iejūsminātu balsi, «apstākļiem un audzi-

nāšanai milzīgs spēks.»

lestājās nepatīkams klusums, bija jau krēsla, kal-

pone aizdedzināja lampu, un loga slēģi tika aiztaisīti.

— Elza uzcēlās un atvadījās, teica, ka tai kur jā-

steidzoties.

Uz ielas tikusi, tā skatījās pēc nabaga bērniņiem —

tie vēl bija turpat, lasīja svārciņos skaidiņas, kas

malkas skaldītājiem bij atlikušās, un tirināja nosalu-

šos pirkstiņus, — viņa jautāja bērnus pēc to vecā-

kiem, un dabūja zināt, ka māte tiem mirusi un tēvs,

fabrikā pārlauzis kāju, guļot slimnīcā, tie dzīvojot

tagad šepat blakus mājā pie kādas radinieces, kura

ar' ejot fabrikā strādāt.

Bija jaunā gada vakars. Elza savā dzīvoklī izrī-

koja pirmo reiz lielākas viesības, uz kurām bij arī

ieaicinājusi fon Valdeka kundzi, kura arī bij atnākusi

tikai aiz ziņkārības, lai redzētu, kā sieviete, kas ap

vīriešu darbu nodarbojas, varētu būt ierīkojusies un

kāda tai saimniecība, simpātiska tai Elza, zināms, ne-

bija dēļ viņas aizrādījuma uz netīrajiem nabaga bēr-

niem. Vai' tās nebija pārspīlētas trakas idejas, viņa
lai pieņemtu šādus bērnus — brr. —

Elzas dzīvoklī nebija pārāka greznuma, bet visur

valdīja laba gaume, spodrība un tīrība, tā kā sievišķī-

gas dāmas un labas nama mātes vēl te varēja visu ko

par paraugu ņemt. Fon Valdeka kundze, nosēdusies so-

fajā, teica uz savu vīru:

«Nekait, gaume šai doktora jaunkundzei ir laba.»

Viņš palocīja galvu tai piekrizdams.

Pašu laiku ienāca divas mazas meitenītes, gadu 5—7

vecas. Bija glīti ģērbti un labi kopti bērni. Tie, kā

fon Valdeka kundze domāja, varēja tikai īsti turīgiem

ļaudīm piederēt. Lielākā meitene pasniedza fon Val-

deka kundzei rozi.
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«Ai, Rudolf, redz' kas par skaistiem bērniņiem!»

Viņa saņēma meitenīti klēpī, spieda ar kaislām jūtām
to pie sirds, skūpstīja viņas mīkstos matiņus un tum-

šās actiņas. «Ai, kad es šādus bērniņus varētu par

saviem saukt, tie jau izskatās kā ziemas svētku eņ-

ģelīši, viņu rociņas tik mīkstas un kakliņš tik smalks

un balts kā lilju piens — un kas par gudrām sejiņām

un skaistām, tumšām actiņām! Salīdzini nu prastu

ļaužu bērnus ar šādiem, kas jau no vairāk dzimumiem

būs izglītoti —
es domāju, šiem vajaga būt īstu muiž-

nieku bērniem!» —

«Jā, Milli, kad mēs šādus bērnus varētu adoptēt,
tad es vairs tik ļoti nesūrotos, ka mums pašiem nav,»

teica fon Valdeka kungs.
Elza pienāca.

«Redzat, doktora jaunkundze, kad jūs mums šā-

dus bērnus varētu apgādāt, tad mēs tos tūliņ ņemtu
līdzi un būtu jums ļoti pateicīgi!» teica fon Valdeks.

«Nu, saki nu Elziņ, vai no tiem bērniem, kurus tu

man viņreiz mūsu mājas logu priekšā rādīji, var šā-

das liljītes izkopt!» Milli jautāja Elzu, pirms tā bija

spējuse uz Valdeka jautājumu atbildēt, un uzskatīja
to kā pārmetoši.

«Ļoti priecājos, ka varu jums izlīdzēt, šādus bēr-

nus varat dabūt cik vien patīk, nebīstaties, ir godīgu,

tikumīgu ļautiņu bērni, tie ir, Milli, tie paši bērniņi,
kurus tev pie jums pirmo reiz būdama rādīju uz ie-

las. Tādu vēl ļoti daudz.»

(«M. V. Mēnešraksts» 1896. g. 100. lap. p.)

Mūsu ceļi šķiras.

Novelete no Liesmas

«Tur, tas jaunais pārītis gan ceļo savu kāzu ceļo-

jumu,» tā prātoja kāda jauna dāma intelliģentu (iz-

glītotu) izskatu, noskatīdamās raibajā ļaužu pūlī, kas

atradās stacijas uzgaidu zālē. «Redz, kā jaunais ka-

valieris uzmana savu dāmu — un arī viņai tikai

priekš tā vien acis spridz, it kā tie vienīgi tikai paši
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būtu viens otra mērķis, viņam patīk viņas sārtie vai

dziņi, rožu lūpiņas, zvaigžņu actiņas v. t. t., un viņai
smalkais kavalieris, kas prot mīļas acis pārgriezt,

glaimot un skūpstīt — fui, šī smalkā mīlestība, kam

nav nekāda cita mērķa, kā tikai gaļas gabals — tikai

egoistiski baudījumi, bez kā labāka un kā augstāka.
Pēc savām kārēm dzenoties, tie var citus pīšļos sa-

mīt, un kad tikai viņiem pietiktu ko labi ēst un ro-

tāties, tad citi lai ar' vai sabrūk aiz trūkuma un na-

badzības. Kāda pavisam citāda būs mūsu savienoša-

nās ar Volodģu, mēs mīlam viens otra garu, un vie-

nosimies, lai kopīgi strādātu priekš cilvēces.
—

Kā

mēs Volodģas lielajā muižā rīkosimies, —
kā uzplauks

turienes apgabals, cik glītas pacelsies zemnieku mājas

tagadējo postažu vietā, ai, bezgala laimes jūtas mani

pārņem to iedomājoties!»

Zvans, kas aicināja braucējus kāpt vilcienā, iztrau-

cēja jaunavu no savādās, neparastās laimes sapņiem.
«Pirmais zvans uz Viļņu,» sauca zvaniķis. Tas bija

ar pirmo un otro klasi ātrbrauciens, uz ko tika aici-

nāts. Publika pasteidzās savus pienestos uzkožamos

ātrāk iekost. Atskanēja otrais zvans, un smalkie

ļaudis steidzās no uzgaidu zāles laukā, lai ieņemtu
savas vietas pirmās un otrās klases omulīgajos vago-

nos. Jaunais pārītis iekāpa pirmajā klasē. Vilciens

nošņācās un drīz atpakaļ palikušo acīm pazuda. Pa-

licēji bija vienkāršākie ļautiņi, kas gaidīja uz persona
braucienu. — Starp viņiem arī bija intelliģentā dāma,

kas sirdījās par citu salkano mīlestību un turēja no

sava Volodģa tik lielas lietas. «Arī es būtu va-

rējusi omulīgi braukt ātrbraucienā,» viņa nodomāja,

«cik daudz ātrāk tad notiktu pie sava dārgā domu

biedra, bet apmierinošāks, cienīgāks darbs taču, ka

izpalīdzu savai studiju biedrenei ar to naudu, ko būtu

ātrbraucienā nobraukusi. Volodģa tādēļ mani vēl vai-

rāk mīlēs.» Viņa nogrima atkal savos ideālajos sap-

ņos, kādi ar savu Volodģu rīkosies viņa krāšņajā
muižā zemnieku labā. Arī viņas pašas tēva nelielai

muižiņai vajadzēja turpmāk palikt par svētību turie-

nes apkārtnei. Viņa bija viena no tām sievietēm,
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kas ar visiem spēkiem cenšas iegūt zināšanas, lai tās

vēlāk izlietotu mazturīgo labā, lai atgrieztos sādžā pie

vienkāršiem zemnieciņiem un tur, cik spēdama, nestu

gaismas starus. Kad viņa bija Parīzē beigusi medi-

cīnas studijas un atgriezās dzimtenē ar pilnu galvu

augstu ideālu, kurus domāja reālizēt, ietērpt miesās,

izpildīt dzīvē, taisni caur savu saderināto Vladimiru

Volkovu viņai tik viegli izlikās savus ideālus aizsniegt.

Viņš taču bija lielas muižas īpašnieks un pārlabojumu,

jauna, labāka gribētājs, bija ko klausīties, kā viņš so-

dījās par visiem, kas ietinušies vecos aizspriedumos
un par vecu ierašu nederīgumu. Ar stingru roku

viņš likās salaužot aizspriedumu mūrus un ceļu taisot

labākai nākotnei, lai atskanētu jaunā, labākā dziesma.

Katrs Volodģas vārds bija atradis viņas dvē-

selē atbalšu. Viņa to dievināja. Ja Volodģa arī kād-

reiz bija izteicis ko savādu, kas tik labi neizklausījās,
tad viņa tomēr to mēģināja par labu izgriezt —

un ja

tas nebija iespējams, tad uzskatīja to par joku, ko

nevar ļaunā ņemt, lai gan dažam citam to pašu būtu

lieliski ļaunā ņēmusi, ja kāds ar tādu sparu būtu la-

mājies par līdzšinējo literātūru (rakstniecību), it kā

līdz šim vēl nebūtu it nekas krietnāks ražots, bet Vo-

lodģa taču gribēja nākotnē vispārēju labumu, tas uz-

rādīja tikdaudz kļūdu tagadnei, un tādēļ Volodģam
to nevarēja ļaunā ņemt, kad viņš dažu reiz pavisam
nekritiski kritizēja. Viņš bij iestudējis pāra

arodus, bez kā vienu pabeigtu: tieslietas un medicīnu.

Tas nu gan Olgai nepatika. Bet viņš taču totiesu

bija tik daudz nodarbojies ar rakstniecību, un tad tas

apgalvoja, ka pēc pusgada beigšot medicīnu, par ko

Olga nešaubījās, — ko mīl un dievina, tam tic uz

vārda. Viņu savienošanās bija nospriesta tūliņ, kā

Olga atgriezīsies. Cik nepatīkami nogurdinoši bija

Olgai braukt jau četras dienas trešā klasē, tomēr viņa

mierīgi izturēja, par jauko nākotni domājot. Beigās
Pētera pils bija sasniegta. Olgas sirds laimīgi puk-

stēja, šodien viņa pārsteigs Volodģu ar savu ieraša-

nos — viņš to gaidīja tikai vēl pēc nedēļas, kā viņa
tam bija ziņojusi. «Ai, cik jauks, cik jauks būs šis
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atkalredzēšanās brīdis!»
— Viņa nobrauca uz viesnīcu,

kur tā tūliņ rūpīgi pārģērbās no noputējušām ceļa
drēbēm jaunā, vienkāršā, bet ļoti glītā gaišpelēkā ap-

ģērbā, kurā viņa izskatījās ļoti glīta un stalta. Uz-

traukums, ka drīz ar mīļāko tiksies, tai bija gleznojis
uz vaigiem maigu sārtumu. Viņas augstā piere bija

skaidra un acīs mirdzēja plašumu aptverošs mīlestī-

bas uguns. Viņa gāja uz Volodģas dzīvokli. Ceļā
tā iegāja kādā puķu pārdotavā un nopirka mazu rožu

pušķīti, ko piesprauda pie krūtīm, kas tai ļoti glīti

izskatījās.

«Es gan to, nabadziņu, atradīšu uzcītīgi strādājot,»

viņa domāja pie Volkova dzīvokļa durvīm nonākusi.

Viņa pazvanīja. Vecīga meita tai atvēra durvis.

«Ai, jaunkundze, cienīgā jaunkundze!» meita ie-

saucās un tūliņ tai krita klāt rokas bučot. Olga to

neļāva, bet apkampa veceni un nobučoja to uz mutes.

«Esi klusa,» tā teica, «kur atrodas Vladimirs AJek-

sanctrovičs? Es viņu gribu klusām pārsteigt.»

«Ai, kunga nav mājās,» meita teica, «kā žēli, žēli!»

«Kur tad viņš ir?» Olga jautāja nepatīkami pār-

steigta un iegāja salonā.

«Nezinu, jaunkundz', mīļo balodīt, kur viņš tagad

varētu būt,» kalpone atbildēja. «Bet piesēžaties,
sirsniņ, gaidīsim, es ienesīšu samovaru.»

«Vai jau sen kamēr izgājis? Tagad ir pulkstens

divi, uz pusdienu tas taču būs mājās?» Olga ātri jau-

tāja.

«Viņš aizgājis, kamēr vakar ap deviņiem vakarā,

tam vajadzētu gan pārnākt uz pusdienu, esiet mierīga,

jaunkundz, viņš pārnāks drīz
—

tā jau nu kungam

iznāk, iesāk kārtis spēlēt un tad ir nezina kā laiks

paiet.»

Olga bija kā ar vārošu ūdeni pārlieta — viņas Vo-

lodģa kavēja laiku pie karšu spēles, — nē, tas nebij

iespējams. «Viņam būs ar citiem domu biedriem

sapulcē nopietnas lietas jāizstrādā,» viņa nodomāja.

«Vari ienest samovaru,» viņa teica uz kalponi un

nosēdās krēslā.
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«Vakar deviņos kamēr gājis, vai tik viņam nebūs kā-

da nelaime notikusi?» Tūkstošejādas bailes viņai uzmā-

cās, kas varētu būt ar Volodģu noticis, vai no triekas

pakritis, vai kritis laupītājiem par upuri, vai varbūt

taisnību aizstāvēdams tā iekarsējies, ka ai, cik

bezgala daudz bailīgu skatu viņas gara acīm nenori-

tinājās.
Vecene ienesa tējas mašīnu un traukus. Olga mē-

chaniski ielēja sev glāzi tējas, bet to nemaz neaiztika

— priekš ēšanas vai dzeršanas tai nebija tagad ne-

kāda patikšana. Nemierīgi viņa sāka staigāt pa

istabu un apskatīja mēbeles. —
«Mans dārgais Vo-

lodģa, cik viņš taupīgi dzīvo, šīs mēbeles jau tā nodi-

lušas, un vēl nav tās licis ar jaunu drēbi pārvilkt,
ienākumi tam no muižas diezgan lieli, bet tas, droši

vien, tos izdala labdarīgiem mērķiem un pats iztiek

ar cik maz vien iespējams. Kas par mīļu, mīļu, labu

cilvēku!» Viņa iegāja tā kabinetā. Uz veca rak-

stāmā galda bija daudz papīru un grāmatu juku ju-

kām sasviestas — tur Zudermaņa, Hauptmaņa, Ho-

pena, Tolstoja un citu darbi, tur tautsaimniecības

grāmatas —
liels pulks. Olga tās apskatīja. «Ko

gan viņš ar šiem novecojušiem tautsaimnieciskiem

krāmiem te dara? Vai varbūt izstrādā kādu rakstu,

kur pierāda, ka tie vairs neder? Ah, te jau viņš at-

kal ko raksta, vairāk lokšņu jau pierakstījis, romāns,

pag', jāizlasa. Viņa nosēdās un sāka lasīt, te vaja-
dzēja nākt kam sevišķam, jo bija savāds ievads, kur

Volodģa teica, ka nerakstot vis priekš omulīgas laika

pakavēšanas, bet taisni izraušot no omulības, nolau-

pīšot nakts miegu, — tas stādot cilvēku šaušalīgos

apstākļus priekš acīm, ka caur apstākļiem bojā jāiet
tik daudz cilvēkiem. Un Olga lasīja tālāk, tēlojums

bija diezgan labs un īsti dzīvs.
— Bija tēlota lielpil-

sētu dienastmeita, kas paliek netikla un arvien netik-

lāka, kamēr beigās mirst ar diloni, no visiem saviem

mīļākiem atstāta, kuriem tā upurējusi visu savu algu
un vēl kungus apzagusi. — Briesmīgas bija tēlotas

kalpones sirds mokas, kurai pēc četrdesmit gadiem
vairs nav neviena mīļākā. Romāna beigās atkal
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krietni tika nosodīta pastāvošā kārtība par to, ka šai

kalponei bija jābeidzas dilonī. — Olga, to izlasījusī,
jutās briesmīgi nospiesta, kapa gaiss un līķa smaka

viņai plūda iz raksta pretim. Olga pārdomāja stāsta

saturu. — Kalpones apstākļi materiālā ziņā bija ļoti
labi tēloti, tai labi kungi, kas maksā augstu algu, ap-

dāvina, darba ar' nav daudz, tā atliek daudz laika ar

mīļākiem noblandīties, kamēr pOnīgi zaudē veselību.

— «Ko tad nu šādā gadījumā sabiedrība, ko tagadējā
kārtība noziegusies? Kādēļ tai mest netikles nāvi

acīs?» Olga sev jautāja. «Vai te neplēš vātis gluži
veselā vietā, un dzīvē taču ir tik daudz sapuvušu au-

goņu ko griezt, —
bet kalponei varbūt nebija pietie-

košā mērā garīgas darbības un tādēļ viņa paklīda ne-

tiklībā, tādēļ nepietiek tik vien kā laba alga, bet arī

par gara attīstību jārūpējas. Nu, par to mēs, dārgais

Volodģa, rūpēsimies. Muižas ēkā varēs ierīkot skolu.

— Kas tas būs par staltu skolas namu! Bet kur gan

Volodģa paliek?» viņa atkal skatījās zelta pulksten-

tiņā. «Jau četri, kas ar viņu noticis?» viņai sirds tik

nemierīgi pukstēja bailēs par savu mīluli, tā kā viņa
atradās kā uz kvēlošām oglēm. Viņa iegāja pie vecās

kalpones.

«Kaķinka, vai tu nevari iedomāties, kur Vladimirs

Aleksandrovičs varētu būt? Tas taču citām reizēm

tik ilgi nepaliek no mājas projām?» viņa veceni jau-

tāja.

«Nezinu, manu balodīt, nevaru iedomāties, vai nu

viņš man kādreiz saka, kur tas iet. Pēdējā laikā jau

viņš biežāk paliek ilgāku laiku no mājas projām,» tā

kalpone tai izskaidroja.

Tas Olgu puslīdz apmierināja.

«Nu, sliktā ceļā jau viņš nekavēsies, to mans Vo-

lodģa nespēj!» viņa lepni nodomāja. «Taisni pēdē-

jais raksts liecina par to, cik ļoti viņam pat netiklu,

grimušu līdzcilvēku liktenis iet pie sirds.»

Vēl pēc pāra stundu nepacietīgas gaidīšanas atska-

nēja durvju zvans, un tiešām Vladimirs Volkovs pār-

nāca.
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«Volodģa!» Olga priekā iesaucās un gribēja tam

pašu laiku krist ap kaklu, bet tad, viņa acīs ieskatīju-

sies, tā sāpīgi sarāvās un palika kā sastingusi — viņš

bija piedzēries, nejēdzīgi piedzēries, acis bez spodru-
ma, mati sabrucināti uz acīm, cepure uz pakauša, ap-

ģērbs nekārtībā
—

tāds izskatījās viņas varonis, kuru

tā bija cerējusi pie nopietna darba atrast. Bet vai

tas nu tūliņ tik traki jāuzskata, kas nu var zināt, kādā

gadījumā iznāk ar citiem zēniem sažūpošanās — viņa

pasmaidīja un sniedza tam roku.

«Tu, Volodģa, gan šodien mani negaidīji?»

Volodģam, Olgu ieraugot, laba daļa reibuma pār-
gāja. «Tiešām, Olga, tu jau atbraukusi, Olga, mans

lepnums — bet tu jau esi dekorēta (izgreznota) kā

līķis,» pie tam viņš rādīja uz rozītēm pie Olgas krū-

tīm, «nedomāju, ka tu studējusi sieviete vēl tādas sie-

višķības dzen,» un viņš ņēma tai ap vidu.

Olga to atbīdīja, viņa bij ievainota
— «dekorēta kā

līķis, uja, kas tā runās!» Pirmo reiz tā sajuta pre-

tību pret savu izredzēto. Viņš mēģināja to apņemt,

pie kam rožu pušķītis nokrita no Olgas krūtīm zemē

un Volodģa tam neveikli uzlika kāju virsū, bet pie

tam paslīdēja un atstreipuļoja atpakaļ.

«Tagad, Volodģa, nedomā ar mani mīlināties, ar pie-
dzērušu es nemīlināšos,» viņa stingri noteica. «Nāc

atsēsties, ja iespējams, pārmainīsim kādu vārdu, vai

arī prātīgāk būs, ka aizeju.»
«Ko, tu šonakt negribi pie manis palikt, kas tad tā

par spīdelību, emancipēta dāma vēl kā labo ģimeņu

skuķis raujās!»

«Nē, es katrā ziņā iešu uz viesnīcu, un ja tu neesi

spējīgs prātīgi runāt, tad iešu tūliņ projām!» Olga

stingri noteica.

«Nu, ko tu gribi ko lai es runāju?» viņš jautāja

sofajā atkrizdams.

«Vispirms saki, kas tas par iemeslu, ka esi šodien

tā sažūpojies?» Olga jautāja pasmaidīdama un vairāk

soļus attālu no tā palikdama stāvot.

«Kas par iemeslu! Vai tu jau pie sātības biedrī-

bas piederi, vai nu katru reiz vajaga iemeslu, bet šo-
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reiz man svarīgs iemesls un tādēļ man nemaz ļaunā

neņemsi, ka esmu tāds, zini, man ir izdevies īsti labi

muižu pārdot.»
«Kādu muižu pārdot?» Olga ātri jautāja.
«Nu, sava tēva muižu.»

«Ko, to tu esi pārdevis!» Olga sāpīgi iesaucās.

«Jā gan, ko tad ar viņu lai daru?» viņš teica žago-
damies.

«Es domāju, ka mēs paši būtu turpu gājuši dzīvot.»

«Mēs paši lai tur ietu ar vilkiem kaukt, ko?» viņš
tai rupji jautāja.

«Es domāju, ka mēs tur taisni būtu varējuši izmē-

ģināt labāk rīkoties nekā līdz šim parasts. —
Kad

mēs citiem pārmetām novecojušās ierašas, tad mums

pašiem jāzina labāki darīt, vismaz jāpūlās ko labāku

sasniegt,» viņa runāja dedzīgi.
«Kas tev prātā nāk, ko tad lai mēs uz laukiem sa-

sniedzam, ko tu sapņo jau tagadnē no kādas labāk

darīšanas, kas labāks tik var būt tālā nākotnē, kad

viss būs satriekts
— mūsu darbs ir visu salkanību

izdeldēt, viss, viss nekam neder!» Volkovs lepni no-

spļāvās.

«Vladimir,» Olga nopietni teica, «ja tu tikai sagāzt
vien zini un nekā labāka uztaisīt, tikai nolamāt citus

un žēloties par apstākļiem un pats neproti rādīt ne-

kāda veselīgāka zieda, nekāda dzīvības spirgtuma, tad

esmu tevī loti vīlusies!»

«Tā ir muļķīga neprātība jau tagad domāt uz kā-

diem pārlabojumiem! Ko tad tu īsti domāji, kā mēs

lai uz laukiem tai meža kaktā būtu rīkojušies?» No

iekaršanas runā tam reibums bija jau gandrīz gluži

pārgājis. Viņš nopietni skatījās Olgā, kas tagad pa-

rādījās kā viņa pretiniece un — agrāk kā viņa bija

visu ieskatījusi par labu, ko viņš bija teicis!

«Volodģa,» Olga teica mīlīgu balsi, «ja vien iespē-

jams, tad ņem muižu atpakaļ — es tev izskaidrošu,

kādi mēs tur varam rīkoties, kādi mūsu rīkošanās

būs visam apgabalam par svētību» — un viņa sāka

tam izskaidrot par zemkopības pacelšanu, skolu ierī-

košanu un tā tālāk.
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Viņš galvu nokāris klausījās, tad ņirgājoši iesmē-

jās un teica: «Tas jau traks samurgojums, tā tik būs

gaismas nešana un uz augšu rāpšanās, ha ha ha ha!»

Tik ņirgājošus smieklus vēl Olga nebija dzirdējusi —

un tas bija viņas Volodģa — viņa to nepazina.
«Muižu atpakaļ ņemt es nevaru,» viņš atkal iesāka,

«ko tu iedomājies, Olga, tie ir murgi, traki murgi, es

dzīvošu lielpilsētā un strādāšu tālāk, pie tam man

naudas vajaga, ienākumu vien no muižas nepietika,

vajadzēja to pārdot.»

Olgai ienāca atkal kādas labas domas par Volodģu

prātā.
«Vai tev kādi sevišķi mērķi, priekš kā naudas va-

jaga? četri tūkstoši gadā jau bija diezgan lieli ie-

nākumi, lai pats iztiktu un kādus pabalstītu — tā tad

tu tomēr ko vairāk dari jau tagadnei par labu!» un

viņas acis cerībā iemirdzējās.

«Tu nevari saprast, ko lai ar to naudu iesāku, ko

par muižu dabūju, es varētu vēl daudz vairāk izlietot,

nekā tos nieka simtstūkstošus, tagad še katrs spekulē

bankā, un tādi var pie daudz naudas tikt, es nopirku

par visu akcijas.»

«Tad tādiem mērķiem tev muižu vajadzēja pār-
dot?!» Olga teica izbrīnējusies.

«Nu, tādu fantastīgu mērķu man nav, kā tev,»

viņš ņirgādamies atteica. «No tādām blēņu ielāpu
domām vajaga atsacīties, Olga, tās neder nekam,

šimbrīžam mēs tikai varam strādāt pie tā, lai taga-
dējo apstākļu ļaunumus uzrādītu, ko labot ir bezprā-
tība!»

«Tad mūsu ceļi šķiras, Vladimir Aleksandrovič,

kad tu strādāsi tikai savu nopostīšanas darbu tālāk,
tad es ar tevi nevaru šai priekā dalīties

— man ar

to vien nepietiek, es arī gribu censties uzcelt, gribu
dzīvi labot, cik vien iespējams, darīt, lai spirgtums
un dzīvība rastos, nevis lai kapu gaisā viss nosmaktu

par apstākļiem gaudojot. Tikai gļēvulis lokās zem

apstākļu varas, spēcīgais piespiež apstākļus, rada ap-

stākļus tādus, kā tam patīk!»



«Tad tu gribi būt tāda pārdabīga būtne, kas ap-

stākļus rada, he he he he!» viņš smējās tik ņirgājoši

velnišķi, ka Olgas mīlestība pārvērtās riebumā, viņa
to nicinoši uzskatīja un teica: «Es cīnīšos, uzvarēšu

vai iešu bojā, bet par apstākļiem negaudošu un zem

tiem nelocīšos! Dzīvo vesels!» un viņa gāja pa sa-

lona durvīm laukā.

«Olga, tu mani taču neatstāsi, tu neiesi projām,
kas tie par niekiem!» viņš uztraucies tai steidzās pa-

kaļ. «Kad ar' es tavām iedomām nevaru piekrist, es

tevi tomēr par visām sievietēm vairāk cienu, Olga,

ja tu mani tagad atstāj, tad es varu izlēkt caur logu!»
«Vai labāk neielēksi Vezuva krāterī? Bet tad sa-

raksti jau iepriekš labi gaudulīgu romānu par ap-

stākļu varu!» viņa zobojās. «Tu nevari manus ideā-

lus pabalstīt, mūsu ceļi šķiras!»
«Olga, es tev pierādīšu, ka es priekš cilvēces darīšu

savā ziņā labāko!»

«Ļoti priecāšos, ja varēšu tavus darbus atzīt,» viņa
teica un, virsdrēbes uzvilkusi, slēdza durvis vaļā.

«To nākotne izrādīs,» viņš teica pārliecinoši.

«Labi, lai nākotne izrāda, kurš no mums labāk da-

rīs. Sveiks!»

Viņa aizgāja. Volkovs gan viņai pakaļ no-

sauca, gribēdams to atturēt, bet viņa ātri steidzās

projām, it kā tai no kā būtu jābēg. Viesnīcā

savā istabā nonākusi, tā bezspēcīgi un salauzta at-

krita krēslā, briesmīgas sāpes viņai sažņaudza sirdi,

smagas nopūtas tai vēlās iz krūtīm. Viņas dievinā-

tais Volodģa bija saminis rupji un nekaunīgi viņas
ideālus, viņas sirdi tāpat kā rožu pumpurīšus — un

tomēr viņa to mīlēja, bezgalīgi mīlēja arī vēl tagad,
lai gan viņā acumirklī tā bija jutusi pret viņu nici-

nāšanu un arī tagad tai prāts lika to nicināt'— tad

tomēr sirds — tā nu, lūk, lēti nevar atstāties.

«Vai es tomēr dzīvē to nebūtu pārliecinājusi, vai

man vajadzēja ar viņu saraut saites?» viņa prātoja.
«Bet nē, nē, nē! Viņš tagad jau izvērties tik rupjš
un prasts, caur kopdzīvi vājas cerības to labot, viņš
manus ideālus samīdītu arvienu vairāk — un maniem
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ideāliem tikai vajaga būt manam mērķim un ne šai

mīlestībai, kas manās krūtīs kvēlo uz vienu vienīgu
cilvēku! Ja šās mīlestības priekšmets necienīgs, tad

tāda mīlestība jāizrauj no sirds un jāiznīcina! Ai,
kaut sirds tik briesmīgi nesāpējusi! Es labprāt pašu
sirdi no krūtīm izrautu un to aizsviestu projām! Kā-

dēļ man dzīve tagad tik tukša, tik tukša, tik briesmīgi

nejauka un šausmīga pretim ņirgājas, visur trūdu

smaka un kapa gaiss, cik laimīga es biju Volodģas
mīlestībā! Es sajutu ziedoni un dzīvības spēku savās

krūtīs, tagad esmu salauzta, bezspēcīga. Cik jauki
būtu sāpošo sirdi nāvē apklusināt — pāriet iznīcībā,

atgriezties Nirvānā (nebūtības dzelmē).» — — iUn

viņas ausīs atskanēja Volodģas ņirgājošie smiekli par

viņas ideāliem, tie esot muļķības un neprātīgi murgi.

— Dzīvības spēks viņā atkal uzliesmoja, spītīgi viņa
izsaucās: «Un es tev pierādīšu, ka tie nav murgi! Ja

cilvēks pēc kā nopietna cenšas, tad viņš to pa laikam

arī sasniedz. Apstākļi tagad ir iznīcinājuši manas

sen lolotās cerības, bet vai tādēļ lai lokos zem ap-

stākļu varas, vai lai lecu no jumta, vai krītu cita vī-

rieša rokās — kā tas pie vienas strāvas reālā literā-

tūrā parasts tēlot — tikai apstākļi, un atkal, kur ap-

stākļi vien no cilvēka visu iztaisa — es iztaisīšu ap-

stākļus, sasniegšu savus ideālus, un mani reālizētie

ideāli būs arī Volodģam jāciena, tad varbūt viņš tiks

par citādu cilvēku!»

Rīta gaisma jau ausa, kad Olga izģērbās un nolikās

gultā, bet tomēr, lai gan tik ilgi bez krietnas gulēša-
nas novārgusi, viņa nevarēja iemigt —

kā arī viņa

nemēģināja sevi mierināt, sāpes par šādi izvērtušos

Volodģu to mocīja, daudz reizes viņa izsaucās: «Strā-

dāt, tikai strādāt! Darbā atradīšu laimi un mieru.»

Ne ilgi gulējusi tā atkal uzmodās: nepatīkami rē-

gojās viss vakar piedzīvotais priekš gara acīm. —

Jau puslīdz labi apmierinājusies tā bij iemigusi par

to domādama, ka savus ideālus sasniegs, uzmodusies

viņa mocījās atkal no jauna ar grūtsirdību, un daudz

kas tik labi izdomāts viņai tagad likās šaubīgi sa-

sniedzams.



Gandrīz desmit gadi pagājuši no tā vakara, kad

Olga ar Vladimiru lauza savu saderināšanos. Tagad
mēs Volkovu satiekam kā augstāku ierēdni smalkās

augstmaņu viesībās, tas ir lepni ģērbies, uz viņa drē-

bēm ne puteklītis neatrodas, viss pie viņa labākā kār-

tībā, bet ne tik vien pie apģērba tam viss kārtībā,
arī savā amatā tas ļoti stingrs, nelokāms un izmanīgs,

cilvēcīgām jūtām nepieejams. Viņa «dzelzs» sejā ie-

skatoties vajaga nodrebēt tādam, kas domāja par

humānitāti un brīvību. — Ātri viņš bija kāpis godā
caur savu izmanību un veiklumu.

Pašulaik pie lepnā viesību galda, kur šampanietis

plūda, iesākās sarunas par kādu muižas īpašnieci Nov-

gorodas guberņā, kura savu muižu izdalījusi apkārtē-
jiem zemniekiem.

«To viņa nemaz nedrīkstēja darīt, tas nav likumī-

gi,» Volkovs stingri atbildēja.

«Nu, tur varbūt nav citu mantinieku, kas pakaļ
meklē, un tad jau tā varēs palikt,» sacīja kāds cienīga
izskata vecs ģenerālis.

«Tad viņai uz to jāaizrāda, ka tādi vis nevar rīko-

ties! Man šajās dienās braukšana uz Novgorodu, es

šo kundzi varu uzmeklēt un to viņas muļķīgā rīcībā

apturēt,» teica Volkovs stingri.

«Ekselence, jūs gribat traucēt šo dāmu viņas hu-

mānā (cilvēcīgā) darbā?» jautāja izbrīnējusies kāda

no jaunajām dāmām, studente.

«Viņas muļķiskā darbā, cienīgā komtese,» atbildēja
«dzelzs» ekselence.

«šādu darbu ieskatu par ļoti krietnu,» atteica tam

spītīgi un nicinošu skatu jaunā dāma.

Volkovu šis nicinošais skats sastindzināja, ar tādu

pat skatu bija Olga no viņa šķīrusies, — arī nocietē-

jušam ierēdnim kādu acumirkli tādas savādas jūtas

uzmācās, bet tad viņš atkal saņēmās un gribēja sākt

likumus izskaidrot savai pretiniecei — tomēr tika pār-
traukts no veiklā nama tēva, kas, redzēdams, ka sī-

vāka vārdu maiņa iesākas, veikli uzsāka citu sarunu.
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Volkovs, kā jau stingrs ierēdnis, ieskatīja par savu

pienākumu, uz Novgorodu darīšanās braucot, iegriez-
ties pie minētās kundzes, lai tai izskaidrotu viņas ap-

lamo rīkošanos.

No dzelzceļa stacijas tas paņēma pasta zirgus, un

pēc pāra stundu brauciena zināmā muiža bija sa-

sniegta. Rīcība te izlikās viscaur priekšzīmīga, lai

gan Volkovs no zemkopības nekā daudz nejēdza. Viņš
lika zirgus piebraukt, kā domāja, pie kungu ērbeģa.
No ratiem izkāpis, tas gāja pa lepnajām, puķēm no-

liktām verandas trepēm augšā. Pašu laiku pa durvīm

iznāca vairāk zēnu un meiteņu, tie bija glīti ģērbti
un jautrām sejām. Apjautājies, vai muižas īpašniece

mājās, tas dabūja zināt, ka laikam esot gan mājās —

savā ērbeģī.
«Vai tad šis nav kungu ērbeģis?» viņš izbrīnējies

jautāja.

«Nē, tas ir skolas nams,» jautrie bērni tam atbil-

dēja.

Pieri sarāvis Volkovs noskatījās uz stalto ēku.

«Olgas ideāli!» — viņš noņurdēja.
«Kundze dzīvo tur tai mazajā namā, bērni tam iz-

skaidroja.

Viņš paskatījās uz to pusi, kur tie rādīja, tā bija

neliela, bet ļoti glīta ēka. Viņš gāja turpu, še ap-

kārt ziedēja puķes lieliskā krāšņumā, jauna meitene

tam atvēra durvis, ieveda to uzgaidu istabā un teica,
ka pieteikšot kundzei, pie kuras pašu laiku esot kādi

slimnieki.

«Tā tad viņa ir arī ārste,» Volkovs nodomāja.
Pēc kāda laika bija viegli soļi dzirdami, durvis at-

vērās, slaika, patīkama dāma tajās parādījās, ģērbu-
sies vieglā, daiļā mazkrievu tautas apģērbā, kas tai

ļoti glīti piestāvēja.

«Olga!» Volkovs iesaucās un atkāpās soli atpakaļ.

«Volodģa, tu tiešām!» Olga tam tuvāk nākdama

teica. «Tu mani esi uzmeklējis, neticēju, ka manis

vēl iedomā, tikdaudz gadu jau pagājusi. Nu, kā tev

ir gājis?» Viņa bij uzbudināta, pastūma tam krēslu

un nosēdās pati otrpus galda tam pretim.
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«Es braucu še darīšanās,» viņš teica, un izteica tu-

vāk, kādā iemeslā braucis uz Novgorodu.

«Ā, tad tu esi līdz svarīgam amatam ticis, ekse-

lence, mans draugs. Volodģa, kas agrāk par šādiem

vīriem tā sodījās,» Olga teica zobgalīgi.
Volkovs bija ļoti nepatīkami aizkārts, kad tam at-

gādināja to, kāds viņš agrāk bijis, citam viņš būtu

rupji atbildējis, bet Olgai šimbrīžam tas nezināja ci-

tādi, kā izlocīties.

«Apstākļi un gadi pārvērš cilvēku,» viņš teica, bet

tad aprāvās, jo Olga skaļi iesmējās.

«Apstākļi, arī tevi apstākļi pārvērtuši no

kareivja par —» viņa zobojās. «Kad cilvēku ar vai-

rāk kā simtstūkstošu kapitāla vēl apstākļi uz visu ko

piespiež, tas taču par traku!»

«Es savu kapitālu zaudēju, aKcijas ātri krita,» viņš
izteica kā saberzts. «Vai tevi, Olga, šie gadi nav

pārvērtuši?»

«Es esmu palikusi sev uzticīga!» viņa lepni atbil-

dēja. «Arī ap mani apstākļi strādāja tā, ka daudz

reizes man tavi ņirgājošie smiekli ausīs atskanēja un

es pati ticēju, ka mani ideāli ir tikai bezprātīgi murgi,
tomēr gribēju labāk cīņā bojā iet nekā zem apstākļu
varas locīties, kamēr pa daļai jau esmu savu mērķi

sasniegusi. Redzi, tur bija agrāk neauglīgi purvāji,»
viņa rādīja pa logu uz kupliem, zaļojošiem laukiem,
«šai apkārtnē dzīvoja nabagi, novārguši ļautiņi, kas

nebija spējīgi savus nodokļus samaksāt, tagad jau
krietni vien viņu apstākļi laboti.»

«Bet vai tu ar' zini, Olga, ka tu nelikumīgi rīko-

jies, sava mantojuma tu nedrīkstēji tā izdalīt,» Vol-

kovs sacīja.

«Ai, tāds tu esi, mans draugs, tad tu šurp nācis

man likumus mācīt, sava tēva muižu tu bankā nospe-

kulēji un es ar savējo nedrīkstētu izlīdzēt tiem, kas

paši jau no saviem tēvu tēviem še savus sviedrus lē-

juši,» viņa rūgti sacīja.

«Tev nebija tiesības ar savu mantojumu to darīt,»

viņš cieti teica.
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«Nu tad zini, ka šoreiz tu man ar saviem likumiem

nevari kaitēt, otrreiz tu manus ideālus neizpostīsi —

mana tēva mantojums bija neliela muižiņa, kas pie
tam vēl bija parādos, kad es to saņēmu, manu studiju

dēļ tēvs to bija ielicis bankā
—

tur man nebija ne-

kādi iespējams savus ideālus reālizēt. Tikai caur

darbu iemantoju šo muižu un ar to man neviens ne-

var aizliegt darīt kā tīkas! Bet varu tev pateikt, ka

maniem piemēriem arī ir iespaids uz citiem kas arī

grib mēģināt labāk darīt kā līdz šim. Toreiz, kad

no tevis šķīros, gan es daudz cietu, bet tagad esmu

laimīga, laimīga!» Un tiešām laimes pilnība mir-

dzēja iz viņas acīm.

«Kas tie citi tādi, kas grib pēc tava parauga rīko-

ties?» Volkovs vaicāja.
«Vai arī tos tu gribi satriekt? Tu sacīji reiz, ka

darīšot priekš cilvēces savā ziņā labāko
— jauki to

esi pierādījis, agrāk tu ņēmies satriekt visu veco, lai

tas nekavētu cilvēcei ceļu uz labklājību, tagad tu gribi
nopostīt to jauno, kas cenšas radīt labklājību. Ejat,

ekselence, mūsu ceļi tagad šķiras uz visiem laikiem!»
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VII.

Hermīne Zālīte (Minjona) dzīvē un

darbos.

Viņas darbi mums rādīs, ka viņa bijusi liela nācio-

nāliste, daudzpusīga, pamatīga, zinātnēs tālu tikusi,

visur dzīvē gaismu un svētību nesusi.

Minjonas
Pavārniecības māksla.

Receptes sastādītas pēc dažu tautu labākās garšas
un piemērotas Latvijas apstākļiem.

Piektais iespiedums ar daudzām illūstrācijām un

krāsainām tabulām.

Rīgā, 1927. g. Valtera un Rapas akciju sabiedr. iz-

devums.

Priekšvārds.

Šīs grāmatas pirmais izdevums iznāca 1903. g. zem

nosaukuma «•Mājsaimniecības un pavāru māksla».

1904. g. bija jāizdod otrs izdevums ar krāsainiem pie-

likumiem, kas saturu labāk paskaidroja. 1907. g.

iznāca stipri papildināts trešais izdevums. Tad 1914.

g. vajadzēja iznākt ceturtajam izdevumam, un 32 dru-

kas loksnes no «Pavārniecības mākslas» jau bija ie-

spiestas, \kad karš pārtrauca Ernsta Plates firmas

darbību. Burti tika aizvesti uz Krieviju. Tālāka ie-

spiešana varēja notikt tikai pēc kara, 1920. g., pie kam

mājsaimniecības daļa bija pavisam jāatlaiž.
Šis izdevums nu iznāk Valtera un Rapas akciju sa-

biedrībā un tiek iespiests taisni tāds pat kā iepriešē-

jais, tikai kara receptu vietā, kas mums tagad mazāk

no svara — nāk apskats par zinātnes panākumiem

jaunajā laikā, kas sasniegts uzturas vielu pētīšanā,
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par uzturas papildvielām vītāmīniem

un kas sevišķi ievērojams pie ēdienu sagatavošanas.
Zinātnieku pētījumi dod plašas izredzes uz labāku

nākotni, caur noderīgi sastādītu un pareizi sagata-
votu uzturu, kā aizsargu pret slimībām, šinī izdevumā

no 28.—34. lap. p. uzturas līdzekļu cenas paliek tādas

pat, kādas Rīgā bija priekš kara — tās var aprēķināt
pēc katreizējām tirgus cenām — bet še varam redzēt

vēsturisko gājienu, redzēt to, kādas bija cenas uzturas

līdzekļiem priekš pasaules kara.

Šī grāmata iet tautā kalpot dažādos dzīves apstāk-

ļos — te ir receptes un zīmējumi, pēc kuru parauga

greznoti karaliski galdi — te ļoti raudzīts uz to, kā

arī ar maz līdzekļiem sniegt labāku pārtiku. Re-

ceptes vairākkārtīgi izmēģinātas un lūkots panākt to,

lai tās iznāktu garšīgākas un veselībai noderīgākas.
Grāmatas sastādītāja nemitīgi centās novērot (arī ce-

ļojot pa ārzemēm), kas saimniecībā, mājturībā prak-

tiskāks, kas daiļo mājas dzīvi. s
Minjona.

Nodaļā «Pavārniecības māksla un zi-

nātne» sastādītāja starp citu izsakās:

Pavārniecības māksla tikai tad var tuvoties savam

īstajam mērķim, kad tā savienojas ar zinātni. Vajaga
zināt ēdienu sagatavot un iedalīt tā, kā tas visnoderī-

gāks. Pie pavārniecības mākslas jāzina nevien skaisti

un veikli ēdienus izgatavot, bet jo sevišķi tas, kā īsti

garšīgus ēdienus izgatavot arī no uzturas līdzekļiem
vislabāk izmantojot uzturas vielas. Jāzina arī ēdienu

tā sastādīt, ka tanī atrodas uzturas vielas cilvēkam

vajadzīgā samērā, jo visos uzturas līdzekļos nav vie-

nāda veida uzturas vielas. Jāzina arī tas, kādā mērā

no kurām uzturas vielām cilvēkam noderīgi baudīt.

No svara, cik cilvēkam vajadzīgs ēst un kāda barība

dažādos apstākļos, pie dažāda darba ilguma un sma-

guma.

Cilvēki ir meklējuši pēc jaunības avota, kurā nomaz-

gājoties tiekot atjaunoti — mēs to turam tikai kā

senlaiku teikās iespējamu, bet patiesībā šāds jaunības
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avots jau pa lielai daļai ir mūsu virtuve. Ja tanī tiktu

pēc zinātnes prasījumiem sagatavoti un pie uzturas ie-

turēts pareizais, vajadzīgais mērs, tad mūsu jaunības

svaigums un spēks uzturētos vairāk gadu desmitus.

Zinātne tagad lauzās iekšā visās nozarēs un arī pa-

vārniecības māksla turpmāk vairs nevar palikt bāre-

nīte kā līdz šim, kur tā bija tā novārtā likta, ka ar to

nodarbojas tikai likteņa pabērni, kuri nebij pietiekoši

pie kautcik plašākas izglītības. Tagad konservu fab-

rikās kā vadītāji nodarbojas vienīgi studējoši ķīmiķi.
Turpmāk pavārniecības māksla arvienu vairāk izvēr-

tīsies par zinātnisku arodu.

Lai cilvēka uzturas jautājums būtu labi saprotams,
tad ir jāpazīst arī ķīmija un vielu maiņa — jābūt ir

daudzpusīgi izglītotam.
Par «ēdiena izgatavošanas pamat-

likumiem» sastādītāja saka, ka te mums atkal pa-

reizāko ceļu var rādīt vienīgi zinātne, jo ar ķīmijas

palīdzību ir izpētīts, kā vislabāk no pārtikas līdzeK-

ļiem izmantojamas uzturas vielas un gardums. Min-

jonas «Pavārniecības mākslai» ir 559 lapas puses un

uz tām tā sniedz 1793 labi izmēģinātas receptes. Bei-

gās ir pielikums: Veselībai nepieciešamas uzturas pa-

pildvielas — vītāmīni.

Nesen kāds mūsu ūniversitātes mācības spēks par

šo pavāru mākslas grāmatu savu kollēgu starpā

teica: «labākā un pamatīgākā pavāru grāmata,
kas bija, ir un būs». Vēlējams būtu, lai kādas «māj-

saimniecības skolas vadītāja uzņemtos uz sevi pūles
un pārvērstu mārciņas gramos, rubļus latos, santimos

v. t. t. Grāmata to pelna un darbs būtu šādu pūļu
vērts un pateicīgs.
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VIII.

Uz dienvidiem.

1895. gadā uz dienvidiem ceļojumā kopēji devās

Hermīne Zālīte ar savu brāli Kārli Balodi. Hermīnes

nolūks bija izmācīties autotipiju (mākslu pārvērst fo-

togrāfiju par klišeju) un cinkogrāfiju (mākslu ar fo-

togrāfijas palīdzību uz cinka pārvērst zīmējumu). Tas

notika, lai «Mēnešrakstam» izgatavotu bildes. Min-

chenē un Berlīnē viņa to iemācījās. Balodis, lai tur-

pinātu Pēterburgas Zinātņu akadēmijai iesniegto
krievu pareizticīgo mirstības statistiku, kuru 1898.

gadā godalgoja ar lielo zelta medaļu. Viņi šai gadī-

jumā apceļoja Vāciju, Austriju, Itāliju, Šveici, Fran-

ciju, Holandi un citas zemes. Hermīne apraksta ceļo-

jumu.

I.

Par Minchenes mākslas darbiem.

No daudzajām Bavārijas galvas pilsētas Minchenes

ievērojamākām būvēm vispatīkamāko iespaidu dara

mākslas akadēmija, kas ir skaistākā itāļu renesanses

stilā, lieliska un stalta ēka, no granīta un Tiroles mar-

mora. Pie galvenās ieejas uz platajām granīta trepēm,
katrā pusē, stāv divas lepnas statujas (tēli), kas iz-

rāda Kastoru un Poluksu kā ļoti skaistus vīrišķus jau-

nekļus staltu zirgu mugurā aulēkšojot. šis ir darbs,

kas apbrīnojami labi izdevies, kāds tikai retumis pat

labākajiem māksliniekiem mēdz izdoties, jo kā saka,
ik dienas māte raušus necepot, tā arī ne ik reizes

mākslinieki iespēj ko sevišķi staltu radīt. Daudz vie-

tās redzam, ka pat lielākiem dailiniekiem nav izde-

vies tā kā viņi gribējuši un ko no viņiem sagaida. Bet



Kastora un Poluksa tēlotājam Vidmaņam nu gan ir iz-

devies priekš mākslas tempļa (svētnīcas) tiešām cie-

nīgu staltumu radīt. Uz mākslas akadēmijas augšā
stāv bruņotā Palladas-Atēna, kurai vienā pusē zinātne,

otrā poēzija (dzeja) un daile (māksla) tēlotas kā brī-

nišķi skaistas sievietes. Akadēmijas priekšnamā ie-

ejot atkal redzam ļoti patīkamu būves stilu, augsti,
pulēta granīta pīlāri, mākslīgi tēlotas statujas iz sen-

grieķu Olimpa, sevišķi arī te staltais

milzu tēls varen pievelk — tas liekas dziļi nopietni un

sirsnīgi uzskatot ienācēju, ar vienu roku aicina un ar

otru rāda uz augšu uz zinātni, poēziju un daili. Katram

cilvēkam te jātiek jūsmīgi aizgrābtam priekš kā aug-

stāka. Bet tomēr dažreiz arī satiri rāpjas pa mākslas

tempļa (svētnīcas) trepēm augšā — kuri gan tagad

cilvēku veidā, bet tiklīdz dzirdam to ķengājošo sprie-
dumu par poēziju (dzeju) un mākslu, tad tos pilnīgi
var tēlot ar ragiem, nagiem un tīģera ķetnām. Arī

viņi gan sakas gribot cilvēces labumu un cienot jaunās

idejas, bet patiesībā tikai tādas jaunās idejas, kas visu

sagāž, par visu bļauj un ņaud lielo ņaudienu, turpre-
tim tiklīdz parādās idejas, kas cenšas uz vecā sagru-

vušā ko labāku uztaisīt vispārējā, sevišķi mazturīgo

labā, tad tie aiz dusmām vai sprāgst un klūp tādam

pērļu zvejniekam ar saviem nezvēra nagiem virsū —

jo visu tikai sagāzt viņu vienīgais mērķis; nost ar

mākslu, poēziju, ētiku (morāles, tikumības mācību),
aistētiku (skaistuma mācību) v. t. t. Nekas šos satinis

nevar vairāk sakaitināt, kā ja uzprasa, ko viņi grib

sagāztā vietā dot? Gan jau tad redzēšot —tā tagad
neviens nevarot pateikt, bet galu galā iznāk, ka tie

grib tikai atgriešanos pie lopības. Var jau gan trakas

lietas samuldēt: mākslu un poēziju, ētiku, aistētiku un

tā tālāk noķengāt, bet kaut to paturējuši pie sevis un

neuzbāzušies ar savu «gudrību» citiem, kam vēl māksla

un poēzija svētas! To tiesu cilvēces draugu mērķis ne-

kad nebūs tikai vienīgi sagāzt, bet gan censties uztai-

sīt nepareizā vietā ko labāku, — zinātnes, mākslu un

poēziju (dzeju) cik vien iespējams kopt, jo caur no-

pietnu attīstību visās zinātnēs — mēs varam gan
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vispārējo cilvēces labumu sagaidīt daudz tuvākā nā-

kotnē, nekā vienīgi bez jēgas gāžot. —

—
Bet lai

satiri ķēpājas ar sagāšanu cik patīk, tos jau tikpat
dailes dievs Apollons pārvar — tādēļ atgriesīsimies
mākslas svētnīcas iekšējās telpās, kas plašas un ļoti

patīkami ierīkotas, še nostādīts ļoti daudz ģipša tēlu

statujas, kuras pagatavotas pēc visu ievērojamāko daile-

nieku tēlojumiem. Zaļi puķu stādi, kā mirtes un

skaistas palmas starp baltajām statujām dara šās pla-
šās gaišas telpas tik krāšņas, tik ļoti patīkamas, ka te

mākslas māceklim iespējams savas labākās dāvanas

attīstīt. Arī priekšlasījumu un daiļkrāsošanas noda-

ļas ļoti glīti ierīkotas. Ne tik patīkamu iespaidu dara

Minchenes ūniversitāte, kā mākslas akadēmija, ūni-

versītātes ēka, lai arī gan tikai priekš kādiem 55 ga-

diem būvēta, tomēr diezgan drūmu izskatu un arī iek-

šējās telpas nav tik patīkamas, bet to tiesu profesori

ir labi. Minchenes galma, valsts bibliotēkas ēka ir

visai liela un plaša, kur kāds miljons trīssimts tūkstošu

(1.3O0.O0O) sējumu dažāda satura grāmatu. leeja ir

ikkatram brīva. Bibliotēkā plašas zāles, kur izlikti

galdi un krēsli priekš lasītājiem. Ne tik visai teicama

ir bibliotēkas kārtība, kā dažās citās ārzemju lielpil-

sētās, kur ir īpašas katalogu zāles, tā kā bibliotēkas

apmeklētājs var uzmeklēt katalogā, par kādu priekš-
metu tas vēlas ko lasīt, un tad prasa bibliotēkāram iz-

vēlēto grāmatu, še turpretim vēl pastāv novecojusies

kārtība, ka apmeklētāji katalogus nedabū, katram

pašam jāzina sīki uzdot grāmatu, ko vēlas lasīt, kā to

sauc, no kā izdota, kādā gadā izdota un tā tālāk. Tā

ar tādām grāmatām, kuru virsrakstu un izdevēju ne-

pazīst — nemaz nevar iepazīties, un bez tam, biblio-

tēkām nolaidība ar' krietna, tiem nav grāmatas kār-

tībā, tā kā dažreiz paši nezina, kur atrodas sējumi, ka*

katalogā uzzīmēti. Nepatīkami arī tas, ka nevis tūliņ,
bet tikai dienu vēlāk var dabūt zināt, vai to grāmatu,
ko vēlies, arī var dabūt vai nē. Bet vienmēr jau tas,
ka še katram brīva ieeja bibliotēkā, no liela svara, jo
tā arī mazturīgi var iepazīties ar dārgām grāmatām,
kuras tie paši nekad nespētu iegādāties.



Daži mākslas darbi še ir daudz vietās sakopoti, še

ir vairāk mākslas bilžu galerijas, bet galvenākās no

tām vecā un jaunā «pinakotēka». Vecajā pinakotēkā
atrodas kādas 1438 bildes no visievērojamākiem māks-

liniekiem, kuri dzīvojuši priekš šā gadsimteņa sākuma;

jaunā pinakotēkā atkal sakopoti ievērojamāko māksli-

nieku darbi no šā gadu simteņa sākuma līdz šim lai-

kam. Abās šajās ēkās ir ļoti daudz ievērojama un

apbrīnojama — sevišķi bagāta ir vecā pinakotēkā ar

slavenā flamiešu dailnieka Rubensa darbiem, kuri

pilda vairāk kā divas lielas zāles, kurās atrodas Ru-

bensa vislabākie darbi; sevišķi krāšņa un labi izdevu-

sies ir bilde, kas rāda Kastoru un Poluksu, kā tie

laupa Leukipas skaistās meitas Foibi (Phoibe) un Hi-

laeiru (Hilaeira). Amoreti tur zirgus pie pavadas,
jaunekļi saņēmuši skaistules, kuras bez kāda apģērba
— gan turas pretī, bet redz jau, ka tām pašām patīk
no tik staltiem, skaistiem puikām tikt nolaupītām un

aizvestām. Formas še ļoti daiļas un uzstādījums va-

ren glīts. Rubensam ir ļoti bagāta fantāzija; pie viņa
ar' satiekam vairāk fantastiskus tēlojumus iz vēstures

un mitoloģijas, arī bībeles. Lielisks darbs ir viņa pa-

stara tiesa. Tā ir milzīgi liela bilde, kur tēlots Kri-

stus, kurš nāk savā godībā debešu padebešos — ar

labo roku tas aicina uzmodinātos apžēlotos, kuri no

eņģeļiem tiek nesti uz augšu tam pretim — ar kreiso

roku lielais pasaules Tiesātājs atstumj lielo pulku no-

tiesāto, kurus eņģelis ar ugunīgu zobenu raida uz

moku vietu, kur tie no velniem tiek sagrābti un

briesmīgās ugunīs mesti, šaušalīgas izbailes sadzen

nosodītiem pat asinis acīs, kad velnu briesmīgie nagi
to miesas saplosa. Izmisumā tie veltīgi skatās uz

augšu, bet debesu Valdnieks savu ģīmi no viņiem no-

vērsis, tiem jāpaliek mokās. Kapi atveras, ūdeņi iz-

šūpo arvienu vairāk cilvēku kaulu, kas pieņemas mie-

sas — tur citi, kas vēl pastāv no satrūdējušiem kau-

liem, citi, kuriem jau sāk kauli ar miesu pārvilkties,
citi vēl trūdošu līķubālumā un citi jau apskaidrotās
miesās ar debešķīgi starojošām acīm raugās uz savu

vareno Uzmodinātāju un Glābēju, pie kura varēs mū-
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žīgi svētā priekā dzīvot. Rubenss arī vēl citās bildēs

tēlojis nosodīto gāšanu un triekšanu pastara dienā uz

briesmīgo moku vietu: tur redzam skaistules, kuras

velni sagrābj — tur trekni nobarojušos «kungus»,
kuriem velns resno vēderu pārplēš, tur šaušalu bez

gala. Še Rubenss visas figūras tēlojis bez drēbēm,

tādas, kā jau nu ir
— jeb kā daži mēdz sacīt, visā

nāturāliskajā kailumā. Nezina gan, kā slavenajam,
visā izglītotā pasaulē iecienītam Rubensam būtu klā-

jies, ja tas dzīvotu mūsu mīļā Baltijā? Tad gan lai-

kam «vārīgie ideālisti» viņu pakārtu par nāturālismu

— ka tas iedrošinājies cilvēkus tēlot bez drēbju aiz-

segam — un «pārspīlētie reālisti» atkal to, droši vien,

dzīvu apraktu, ka tas drīkstējis ko fantastisku tēlot.

Bet ne jau slaveno Rubensu vien pie mums mūsu

straujās, vienpusīgās strāvas pazudinātu — visiem

slavenajiem sengrieķu un citiem māksliniekiem neklā-

tos labāk, kas pa laikam dievus, dievietes un cilvēkus

tēlojuši tikai bez drēbēm, lai varētu mākslā ko pilnī-

gāku radīt un daiļā fantāzijā cilvēcisko augstāku rā-

dīt. Arī lielais Rafaēls pat par savu lielāko darbu

nāktu pie mums uz moku sola, ka tas uzbāzies ar tādu

fantastisku gabalu, kā «Sikstinas madonna», še tur-

pretim, ko arī mākslinieki nebūtu tēlojuši, viss tiek

ar cienību uzskatīts, te redzama ideāla fantāzija, kas

paceļ pāri par ikdienišķību, te vienmuļīga, pelēka dzī-

ve, kāda tā viszemāko šķiru aprindās ar saviem prie-
kiem un bēdām. Te mākslas kritiķiem plašāki jē-

dzieni, ka tie atļauj daileniekiem brīvi savas domas

attīstīt un radīt to, ko kuram viņa mūza liek; lai nu

ar' satiri paķengājas, tomēr tiem jau nav varas, un

mākslinieki var netraucēti strādāt! No Rubensa bil-

dēm — gleznām lielisku iespaidu vēl dara tā, kur tas

tēlojis labklājību un karu
— vienā pusē redzama lab-

klājība, augļu pilni koki, laimīgi jaunekļi un jaunavas,
skaistas sievietes, pie kuru krūtīm mīlīgi zīdainīši lai-

mīgiem smaidiem, —
otrā pusē plosās briesmīga kara

vētra, degošas, pelnos sagrūstošas ēkas, debešos kara

fūrijas, — vidū stāv Palladas Atēna un kara dievs

Marss. Marss, dzelzs bruņās ar dūci rokā, grib uz-



brukt laimīgiem, Pallada-Atēna cīnās pret Marsu un

spēcīgu roku to stumj atpakaļ. Abu šo pārdabīgo cī-

nītāju, dieva un dieves ģīmji un vaibsti izdevušies

ļoti labi, ka nevaram vien diezgan noskatīties Rubensa

lieliskajā fantāzijā. Mazāk labi izdevusies tam kāda

cita bilde, kur tas rāda tikumības uzvaru pār žūpību
un palaidnīgo kārību. Tikumība, kas zīmēta kā bru-

ņots kareivis sarkanā mētelī, kā tas samin satiru —

gan izdevusies labi, bet uzvaras dieve «Victoria», kas

tikumam uzliek lauru kroni, nav tik simpātisku ģīmi
un stāvu, kādai tai vajadzētu būt, bet drīzāk izskatās

pēc palaidnīgas kārības, turpretim zemā, nospiestā
kārība arī savās kailajās miesās izskatās diezgan go-

dīga. Tomēr šī ideja jau vien tiek ieskatīta vairāk

vērta, nekā dažu simtu tēlotāju simts labāko tēlojumu,
kuri nočalinās no vienmuļīgas dzīves bez kādām spirg-

tākām idejām. No mākslas stāvokļa labu tēlotāju, cik

skaisti un skaidri tas arī būtu tēlojis ko nebūt iz dzī-

ves, — tādēļ vien vēl par mākslinieku neatzīst, ja

viņa tēlojumā nav kā sevišķa, kā augstāka. Mēs re-

dzam, ka pie vienas labākas idejas tūkstošiem dalīb-

nieku griežas un ņem priekš saviem tēlojumiem vielu,
kuri gan spējīgi skaisti tēlot, bet nav spējīgi paši at-

rast derīgas idejas, jo idejas tikai retiem dotas, un

tādēļ tikai tie dailenieki, kuriem idejas, izpelnās īsta

mākslinieka nosaukumu, kamēr labos tēlotājus bez

idejām tikai dēvē par amatniekiem. Saprotams, ka

pilnīgs mākslas darbs tikai tas var

būt, kur ideja laba un tēlojums skai-

sti izdevies, bet tādu pilnīgu, gatavu mākslas

darbu pasaulē nemaz nav, pat pie visievērojamāko
mākslinieku labākajiem darbiem, ja visai sīki ņem,

vienmēr kādas kļūdas atradīs, mēs varam ti-

kai pēc pilnības un gatavības cen-

sties. Būtu vēl ļoti daudz no Rubensa lieliskajām

idejām un tēlojumiem vien ko stāstīt, bet šoreiz lai

paliek, varu tik vēl pieminēt, ka te ir bez Rubensa vēl

ļoti daudz ne mazāk lielu mākslinieku no Itālijas,

Francijas, Spānijas, Vācijas, Beļģijas un Holandes

v. c, kas strādājuši gan ideāli, gan fantastiski, gan

127



128

reāli, gan nāturāli. Te varētu katras strāvas cienī-

tājs apmierināties, ja tam tikai tikdaudz jēgas, ka

ļauj arī otram dzīvot, kas taisni pa viņa garšai
nebūtu.

—
Te reālists var atrast bagātīgu baudījumu,

jo Tenjers un citi dailenieki viņam to lielā mērā

pasniedz, kas tēlojuši neattīstītu ļaužu dzīvi jo spilgti
un dabīgi — netīras, piesmēķētas istabas, salauzti

galdi un krēsli, sadauzīti trauki
— tur neveikli plumpi

grozās vīri un sievas
— priecājas un »dejo» muļķīgi

jaunieši, dara blēņas un tiek dauzīti bērni, turpat at-

kal netālu citi izdara vajadzības — kucēnam ķer ku-

stoņus un tā tālāk. Arī slavenais spānietis Murillo

tēlojis jo reāli nodriskājušos netīrus ielas zeņķus, kuri

lieliem ķenaukiem mutē gumza maizi un augļus, netīru

kaulainu veceni, kas zeņķim ieskā galvu un kaun, ka

žerbuļi iet pār kauliem. Tēlojumi tik pareizi, ka ne-

domājam vis bildi savā priekšā, bet cilvēkus ar kau-

liem un ādu un kaut cik izdēdējušu miesu, kam naba-

dzība nemaz nav ļāvusi uzaugt un pietiekoši kaulus

segt. Tas ir nāturālisti, kas netēlo vis briesmīgu
nabadzību un netīrību, bet dzīves pilnībā cilvēku ne-

tikumus. —

Atspirdzināties varam pie itāļu dailenieku dievišķi

skaistajām formām, stundām varam skatīties dažā

Veneras (skaistuma dieves) dieves tēlā un dzīves

spirgtumā lidojošos amoretos. Interesanti izskatās,

ka daiļuma dievs Apollons velk nelieša satiram ādu

nost. Skaistos dievību tēlus iz klasiskās senatnes vis-

daiļāk spēj tēlot un tierņ_ garu iedvest itāliešu daile-

nieki, citiem tie mazāk labi izdodas. Arī Kristus tēls

no dažiem itāļu māksliniekiem mums parādās tik vēl

īsti savā dievišķīgā staltumā, kā tas bēdīgos un grūt-
sirdīgos aicina; tajā noskatoties, sajūt saldu apmieri-

nājumu un dzīvības spēku nospiestais, še ir tāda dai-

les bagātība un dažādība sakopota, ka te katras strā-

vas piekritējs var baudīt pilniem malkiem
—

reālists

var noskatīties pelēkajā ikdienišķībā, skatīties «šeņ-

ķos», piedzērušu ģīmjos, kā tie bauda, priecājas un

plūcas, noskatīties sastindzinošā nabadzībā, nelietībā

— (kaut tik viņš pie tam domātu par to, kā varētu



labāk būt?!) un ideālists var lidot ar eņģeļu eņģe-

ļiem debesu padebešos. Vislabākais un pilnīgākais

baudījums, saprotams, tam, kuram plašāki jēdzieni,
kas visu var aptvert un no visa, kā bite medu sūkt.

11.

Minchenes vecajā Pinakotēkā (gleznu krātuvē, gleznu

namā) varam studēt arī daiļkrāsošanas vēsturisko gā-

jienu, kāda tā kurā laikmetā bijusi un kādi tā attīstī-

jusies, še atrodam bildes no māksliniekiem, kas dzī-

vojuši četrpadsmitā gadu simtenī un pēc sava gara un

īpatnības pūlējušies krāšņāko radīt; bet, saprotams,

ka, no mūsu tagadējā viedokļa skatoties, šie vecie

vācu un nīderlandiešu (holandiešu) mākslinieki pa-

visam nekādi mākslinieki nav. Veco vācu meistaru

tēlotās figūras drīzāk izskatās kā no koka neveikli iz-

grieztas lelles, nekā cilvēki ar jūtām un locekļiem. Ar

nicinošu smaidu no tiem varētu novērsties — bet,

pirms ko apspriežam, mums jāiedomājas pilnīgi māksli-

nieka attīstības stāvoklī, viņa apstākļos, ko viņš ir pazi-

nis, kā strādājuši tie, kas priekš viņa dzīvojuši. Ja to

pārdomājam, tad atrodam arī še lielus celmu lauzējus,
kas savam laikam ļoti daudz darījuši — devuši, un tad

mēs varam viņu darbus ar lielu interesi apskatīt un

viņu pūles cienīt. Patīkami būtu redzēt, ja šie glez-
notāji būtu gleznojuši skatus iz savas cilvēku dzīves;

priekš kā dievišķa tiem trūka paraugu un gara, —
bet

tas jau arī bija laikmets, kur mākslinieki vis nevarēja
tēlot to, priekš kā tiem būtu vairāk dāvanu, bet tiem

bija jātēlo tas, ko prasīja. Vēlākie brīvības laikmeta

«niderlandieši» ar' reālās ikdienišķās dzīves tēlošanā

parādās visai spējīgi, tā kā viņu bildes
— gleznas tika

lielā mērā pieprasītas Spānijā,' Anglijā un citur. Tādi

tie arī sagatavoja ceļu lielajam holandietim Ruben-

sam, jo kad jau «niderlandiešu» darbi bija iecienīti,

tad arī Rubenss varēja savā spējā parādīties — lie-

li šķie pasūtījumi no visiem Eiropas pilsgalmiem, lielā-

kām baznīcām v. c. izvilināja no šā mākslinieka priekš
visiem laikiem ko lielu un apbrīnojamu. Arī Rubensa

1299



130

labākā skolnieka Vandeika darbi atrodas Minchenes

vecajā Pinakotēkā īsti lielā mērā, kurus tagadējie
mākslinieki diezgan nevar beigt apbrīnot un studēt.

Interesanti ir, ka še varam lielo, nepārspējamo itālieti

Rafaēlu mācīties pazīt viņa iesākuma darbos, kas

rāda, ka neviens meistars, nekrīt no debesīm, bet ka

katram, cik apdāvināts tas arī nebūtu bijis, ar lielām

pūlēm jāattīstās, lai gan par slaveno Ticiānu teikts,

ka tas jau mātes klēpī bijis mākslinieks, tad tomēr,

viņa darbus nopietni studējot, redzam, ka viņš ir pū-
lējies ar visai retu uzcītību no jaunības dienām līdz

pat sirmam vecumam arvienu tālāk attīstīties. Kad

tas jau lielo mākslinieka slavu bija sasniedzis, tad

viņš tomēr nelikās uz saviem lauriem atdusēties un

neturējās pie viena principa cieti, bet viņa mērķis
bija tālāk un tālāk censties, kādi tas arī palicis visai

apbrīnojams vēlākiem māksliniekiem, tā kā šimbrī-

žam slavenais mākslinieks, profesors īLenbachs, kura

darbi tiek ar desmit tūkstošiem samaksāti, par Ticiānu

saka, ka viņš, dažus Ticiāna darbus «kopējot», cik no-

pietni ar' to studējis, tomēr viņš ģeniālo strādāšanas

veidu neesot varējis izprast, kur nu vēl to piesavināties.
Pie Rafaēla mēs redzam, ka šis ģēnijs pamazām attī-

stās, nopietni un uzcītīgi, ar sevišķu pacietību strā-

dājot, viņam ar' bija izdevība mācīties pie tā laika lie-

lākajiem māksliniekiem, bet vienīgi turoties pie savu

skolotāju piemēriem, tas nekad nebūtu savu augstumu
sasniedzis. Rafaēla darbi tikai tad pie-

ņem dievišķību, kad tas Romā brīvi

un patstāvīgi sāk nodarboties, kad

tas dabū lieliskos pasūtījumus, tad

parādās Rafaēla nepārspējamais .die-

višķais ģēnijs. Kad nopietni apskatām lielo

mākslinieku attīstības gājienu, tad varam pārliecinā-

ties, ka tie nekad nebūtu sasnieguši tā augstuma, ja

būtu tikai turējušies pa vecam vai arī pieķērušies
cieti sava laika modernajiem meistariem. Tādēļ gluži

smieklīgi redzot, ar kādu nervozitāti — uzbudinājumu
daži tagadējie kritiķi grib uzmaukt dzejniekiem maisu

galvā, lai tie turas tikai pie viena principa un nedomā
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dzejnieki tēlotu tikai moderno reā-

lismu, kur visam jāsastingst zem ap-

stākļu varas un nekas spirdzinošāks
nedrīkstētu parādīties, tā, piemēram,
daži sociālistu laikraksti spļauj uguni
uz dzejnieku Ibsenu, ka tas savā

«Mazais Eiolfs» liek kādam bagātam

pārim apņemties un uzskatīt par

savu dzīves uzdevumu gādāt par citu

ļaužu nabadzīgiem bērniem. Ibsena

«Noru» un sevišķi Rosmersholmu un dažus citus dar-

bus tie dievina tādēļ, ka tur viss sakrīt pīšļos, tikai

vai nezina kādēļ dzejnieks nekur nedrīkst dzīvības

spirgtumu rādīt, kā varētu un vajadzētu
labāk būt. Dzejnieks ar savu plašo, pasauli ap-

tverošo skatu un jūtīgo sirdi lai maucās viņu šaurajos

jēdzienos iekšā un turas kā ērce tikai pie viena prin-

cipa. Daži atkal, kādu jaunu dzejnieku apspriežot, vis-

pirms prasa: «Jā, vai tādi modernie rakstnieki mēdz

tēlot, vai Ibsens vai Zudermans tā raksta?» un ja nu

atrod ko jaunu, kas pie šiem rakstniekiem vēl nav pa-

manīts, tad lai jaunais dzejnieks tik sargās, ar kā-

diem kaķa nagiem to apskrāpēs! Ideālisti atkal ne-

var neko ieredzēt, kur būtu dzīves patiesība tēlota,
tie grib, lai dzejnieki apdzied tikai saldas

—
salkanās

mīlestības bildes. Brīvību atļaut dzejnie-

kiem, lai katrs pēc savas labākās

spējas attīstās, to lielākā daļa kri-

tiķu nepazīst, kas diezgan bēdīgi, jo
tādi dzejnieki pie patstāvības pavi-

sam nevar tikt. Bet vēl bēdīgāk, ka

tādi dzejnieki, kas ļoti apdāvināti,
ka savai mūzai uzticēdamies, sa-

sniegtu ko lielu un ievērojamu, būtu

paša pirmā lieluma zvaigznes, ap

kurām lai citu mazākās planētas li-

dotu
— paši uzmaucas sev maisu galvā,

nogriežas no savas ģeniālitātes un

par varu cenšas pēc tagadējo mo-

1319 i:
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derno rakstnieku lauriem, savus daudz

krāšņākos laurus samīdīdami kājām,

dzejnieki, kas paši būtu spējīgi jau-
nu virzienu radīt, radīt darbus, kuri būtu ievēro-

jami, varbūt nemirstīgi, — iešņorējas tagadējā mo-

dernajā korsetē tik cieši, ka nespēj ne elpot, ne ko

prātīgu, modernu radīt tādēļ, ka priekš tā nu tiem

trūkst dāvanu, kur tās tiem citādi jo lielā mērā dotas.

Tikai brīvība, darboties pēc patikšanas un uzcītība —

arvienu tādu dzejnieku, kam dāvanas, padarījušas lielu

un ievērojamu. Vāci saka, ka viņu Dīrers (Dūrer)
būtot visievērojamākais dailenieks tapis un pārspētot

itāļu un citus slavenākos māksliniekus kā niekus, ja
tas būtot varējis brīvi rīkoties pēc savas patikšanas.
Te nu gan negribot prātā nāk vārna, kas apgalvojusi,
ka viņas bērni esot skaistākie, bet tomēr, kad apska-
tām Dīrera zīmējumus, kuros to laiku šauro ieskatu

dēļ tas nevarēja lielākās gleznās spilgtām krāsām iz-

tēlot, tad mums jāatzīst gan, ka Dīrers būtu

nesalīdzināmi lielāks Dīrers tapis
nekā tas ir, bet viņam, nabadziņam, bija jāsmok
zem aizspriedumiem un jātēlo tikai tas, ko tam lika un

kā tam lika tēlot. Tā Dīrers varēja tikai mazos zī-

mējumos savas lielās idejas izrādīt. Dīrera zīmējumi
arī še vecajā Pinakotēkā zīmējumu un kapara grie-
zumu kabinetā redzami, viņa lielākie tēlojumi arī še

atrodas vairāk 111 bilžu zālē. Te arī otrs no vācu ve-

cākajiem un slavenākajiem māksliniekiem Holbeins

diži lepojas. Viņa labākie darbi še atrodas. Dažas

viņa bildes gan nebūt nav patīkamas. Mēs redzam,
cik dziļi aizgrābj kāda cita mākslinieka tēlojums, kur

tas rāda Kristus līķi, ka viņa māte dziļās sāpēs savu

vaigu spiež pie sava vītušā lolojuma galvas, kurš vēl

nāvē izskatās dievišķs, šī bilde māksliniekam tā iz-

devusies idejā un tēlojumā, ka to uzskatot, pilnīgi
līdz jūtam visas pasaules sāpes — kamēr citas tik

daudzās Kristus ciešanu bildes mūs nespēj iekustināt.

Holbeina bildēs redzam ļoti rūpīgu strādnieku, dažas

dara arī diezgan patīkamu iespaidu. Arī Dīrera tē-

lotie Kristus moku skati tik neaistētiski — nedaiļi,
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ka no tiem jānogriežas, turpretim viņa četri apustuļi
ir ievērojams mākslas darbs, ko lēti nevar aizmirst,

sevišķi Pāvils ar labāko saprašanu tēlots. Kāds arī

kurais tēlojums še nebūtu bijis, tomēr, kad ar mākslu

grib iepazīties, tad no katra var daudz mācīties, kas

jāievēro un kas jāatmet, še arī daudz mākslinieku

strādā, gan sievietes, gan vīrieši, veco mākslinieku

darbus «kopēdami». leeja še arvienu ir brīva. Ap-

meklētāji pa lielākai daļai ir ārzemnieki, visvairāk

angļi. Vāci paši mazāk še redzami. Vīnes mākslas

mūzejs turpretim no pašiem vīniešiem ļoti daudz ap-

meklēts, un tomēr arī še ir tikdaudz jauka un nopietni

ievērojama, ka to nemaz īsumā nevar izteikt, te ir

darbi no apmēram septiņi simts

māksliniekiem, kas pa lielākai daļai visā attī-

stītā pasaulē pazīstami un slaveni — pirmā lieluma

zvaigznes.

111.

Minchenes jaunā Pinakotēkā ir tuvu pie vecās, šīs

abas mākslas darbu ēkas atrodas loti krāšņos dārzos.

Pēc ārējā izskata nevar noteikt, kura no šīm ēkām

jaunāka, jo jaunās Pinakotēkas ārpuses izgreznojumi
daudz cietuši no asajiem ziemeļu vējiem, še Vilhelms

Kaulbachs krāšņās gleznās tēlojis jauno mākslu un

mākslas veicināšanu. Gleznojumi freskās Pinakotēkai

visapkārt, tikai žēl, ka šādu mākslas darbu asais zie-

melis vienā pusē gandrīz jau gluži izpostījis, še glez-
notas skaistas sievietes ar brīvības lauru vainagiem,
kas nozīmē vācu tautu, te puķu vijas un lauru vainagi,
kā goda un slavas atzinība māksliniekiem. No priekš-
nama ved divējas platas marmora trepes augšā uz

bilžu zālēm. (Lauru vaiņagus, mākslas tempļa (svēt-

nīcas) marmora trepes uzskatot un Palladas-Atēnas

tēlu iedomājot, ko katra tauta zīmē kā gudrības sim-

bolu (nozīmi), pēc kā tai jācenšas — paliek še ļoti
drūmi ap sirdi, kad dzird kādu balsi iz dzimtenes, kura

lādās par to, ka latvju tauta zīmēta brīvības lauru

vainadziņā un ka arī tā pa marmora kāpnēm tuvojas

gudrības un gaismas dievei —
Palladas-Atēnai. Vi-
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sas kultūras (attīstītas) tautas var rotāties lauru vai-

ņagiem (vai nu viņu pašu zemē augtu lauri vai nē),

visas var tuvoties Atēnas dievei no tumsības arvienu

vairāk pie gaismas, bet tikai tu, tu, bārenīte, sērdie-

nīte, latvju tauta, tu tā nedrīksti, tevim nevar pat nā-

kotnei turību zīmēt! Tevi, pastarīte, daži tavi pašas
dēli sper ar kāju «pabeņķī» — lai tu trauktos atpakaļ
uz komposta kaudzi — verdzības pinekļos, kuros gadu

simteņus tevi noturēja un ir vēl tagad kāds to pēc-

nācējs nekauņās savā aizsmakušā balstiņā par to

«bļaut», ka esi zīmēta brīvības lauru vainadziņā, kuru

tev jau pat varenais Krievijas cars Aleksandrs I uz-

licis — to nu vēl grib noraut — tikai dubļus brist.

Tautiņa, priekš tā tu esi derīga, kad tu pacietīgi dub-

ļus brien, tad Tu esi labiņa, tikai nedomā kādi nebūt

citām brīvām tautām tuvināties, ar kaltiem ratiem

braukt v. t. t., tad tu esi izšķērdīga, palaidne! Nē,

dārgā Tauta, esi tik uzmanīga un sargies no tādiem

vīriem, kuri tevi grib iespiest komposta kaudzē —

«ideāliem varoņiem», kuru «ideālisms» Tevi no pašu
laidara laukā negrib laist brīvībā. Brīvību

—
neat-

karību guvusi, Tu būtu laimīga, Latvijā visi dzīvotu

pārticībā, zinātnēs, mākslās latvieši kalngalus sniegtu.
Daži gan domā, ka Tu, Tautiņa, vēl tāda muļķīte,

kurai bez pašu dzimtenes vēl neko nevar rādīt, — bet

es zinu, sen jau esi spējīga arī par citām zemēm dzir-

dēt un zināt, ka ir lielum liela daļa latvju dēlu un

meitu, kas slāptin slāpst un ilgojas pēc rakstiem, kuri

tos iepazīstina ar tālumu, plašumu. Dzimtene ir katram

latvietim mīļa, bet to jau viņš katru dienu var acīm

skatīt, par citurieni taču vismaz vajaga ko lasīt. Brī-

nums gan, ka tik daudz latvju dēlu varēja iet uz Tur-

ciju, karā savas asinis liet
—

bet rakstos viņus ne-

drīkst pa Turciju vadāt, priekš tam tie vēl pārāk
mazi bērniņi! šoreiz, dārgā Tauta, es Tevi vedīšu

atkal citu tautu mākslas tempļos (svētnīcās) pa mar-

mora pakāpenēm. Lai Dievs dod, ka reiz arī Tev

pašai būtu tāds mākslas templis, kur pulēts granīts

un marmors laistās, kur lauriem vainagoti mākslas

darbi! šai mākslas templī, jaunajā Pinakotēkā, var
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plaši iepazīties ar Minchenes mākslas skolu, te vis-

vairāk to mākslinieku darbi atrodas, kuri Minchenē

izglītojušies, bet ir arī diezgan daudz citurienes mo-

derno mākslinieku gleznojumu, kas izstrādāti deviņ-
padsmitā gadu simtenī; arī Krievijas slavenā dēla Ai-

vazovska gleznojumi še atrodas. No stalta priekš-
nama pirmajā augšas bilžu zālē iegājuši, redzam lepni
izrotātas plašas telpas, kur griesti vairāk metru aug-

stumā; šo zāli bez Vilhelma Kaulbacha gleznojumiem
vēl grezno mākslīgi izcirstas un pulētas milzīgas vā-

zes un galdi no malachīta, porfira, dažāda marmora

un granīta. Zāles vidū stāv krāšņa liela malachīta

vāze, dāvinājums no krievu ķeizara Nikolaja I, citi

dārgu akmeņu izstrādājumi, galdi un vāzes, iemanto-

tas Parīzē. Ludviķis I, kurš šo Pinakotēku dibinājis,
ir diezgan daudz par mākslas sakopojumiem pūlējies,
krietni vien prieks tam savu privātmantu izlietojis, lai

varētu priekš šā tempļa mākslas darbus iegūt. Šajās

daudzajās un plašajās telpās atrodas tiešām krāšņi
mākslas darbi, kas dara godu deviņpadsmitā gadu

simteņa māksliniekiem. Ļoti pievelkošas ir Vilhelma

Kaulbacha bildes, sevišķi Jeruzālemes izpostīšana
caur romiešu kara vadoni Titu; tas ir lielisks, varo-

nīgs un ļoti glīts darbs, kurā nevar vien diezgan no-

skatīties. Te ir lieliska fantāzija, iedalījums rāda

labāko mākslinieka gaumi, formas ļoti skaistas, smalki

un dabīgi krāsās izstrādātas, tur vēsturīgais gājiens
attēlots un reliģiski pārdabiski fantāzijas tēli redzami.

■— Augšā, debešu padebešos pārdabīgā gaismā redzam

četrus lielos praviešus Jesaju, Jeremiju, Eceķielu un

Daniēlu, kas rāda uz svētajiem rakstiem. Kā soda iz-

pildītāji lido septiņi eņģeļi no debess gaismas ar ugu-

nīgiem zobeniem uz nosodīto pilsētu Jeruzālemi. Tur

jāj lepni Titus savu kara pulku priekšgalā pāri par

staltās pilsētas gruvešiem, viņa niknie zaldāti jau at-

stāto altāru ieņēmuši, no kurienes tie savām kara tau-

rēm liek atskanēt, kamēr augstais priesteris ar savu

ģimeni pats nonāvējies, viņa skaistā sieva tam nāvī-

gās izbailēs pieķērusies —
savus bērnus tas jau nodū-

ris, kuri kā lauztas lilijas slīgst uz zemi, pašu laik tas
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varonīgi šķēpu iegrūž savās krūtīs, — tur skaistules

tiek aizrautas no zaldātiem, tur citas jaunavas atkal

aiz šaušalīgām briesmām, it kā glābiņu meklēdamas,

ķeras viena pie otras
—

tur skaista, jauna māte pati
nodūrusi savu zīdainīti, lai tas nenāktu briesmīgo

zaldātu rokās, spiež roku uz viņa asiņojošām krūtīm —

vislielākās sāpēs, ko tikai māte var

sajust, viņas skaidrajā ģīmī atspoguļojas, jā, šī

nav bilde — še mēs dzīvi redzam un jūtam, ka cilvēku

sirds lūzt, ka viņu dzīslas aiz sāpēm raustās, ka viņu

muskuļi savelkas krampjos; sievietes aiz izmi-

suma plēš matus, krīt zemē, un skaistules pasteidzas
nonāvēties pašas, sev nazi sirdī iegrūzdamas, lai dzī-

vas nekristu zaldātu rokās; bagātnieks sēd pie savas

zelta un dārgumu kaudzes, bet tie viņu vairs nepie-

velk, viņš zina, ka to sagaida briesmīga nāve. —

Tālāk pie stalto ēku pīlāriem, ap kuriem uguns liesmas

tinas un dūmi augstu gaisā paceļas, stāv jūdu va-

doņi, spītīgi ienaidnieku sagaidīdami. Ahasverus tiek

no spārnotiem daimoniem ar čūsku pātagām projām

trenkts, kas skriedams savas krūtis asiņainas saplosa.

Briesmīgais izmisums un cilvēces mokas, kara briesmas

še zīmētas ar retu izveicību un mākslas prašanu —

pie tam ne tā, ka, šo visu uzskatot, tas saceltu pretī-

gas jūtas un no tā būtu jānovēršas, nē, šai bildē ska-

toties, mēs dzīvojam ar katru cietēju līdzi, mēs dziļi

sajūtam briesmīgās sāpes un izmisumu, mākslinieks

mūs saistīt saista pie sava ražojuma. Kā jauka nā-

kotnes miera un laimības zīme tur arī tēlota, no eņ-

ģeļiem pavadīta, Mārija ar skaisto, dievišķo Kristus

bērniņu un mazo Jāni. Eņģeļi tura gaismu izstarojošu

«biķeri». Bildes lielisko izskatu kaut cik pilnīgāk ap-

rakstīt nav iespējams, to vajaga pašam redzēt, tad

tikai vēl var īsti sajust mākslinieka varu.

Lielisku iespaidu dara arī X ā r ļ a S o m a ūdensplū-
du bilde, kura pie tam vēl nepabeigta. No briesmīgajiem

augošiem ūdeņiem glābdamies atlikušie ļaudis saspie-
dušies uz pēdējās augstākās klints. Nāves bailes un

izmisums viņu ģīmjos ar labu veiksmi tēloti, un kā

katrs tikai pats tādā gadījumā grib glābties, tur meita
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savu neredzīgo tēvu atstumj, tur vīrs, kas savu sievu

un bērnus, kuri tam grib pieķerties, atgrūž, tur sīk-

stulis, kas visām briesmām par spīti vēl sniedzas pār

līķiem pāri pēc pērļu virknes. Ļaudis izmisumā savus

elka dievekļus saplēš un sviež viļņos tādēļ, ka tie neko

vairs nelīdz, un uz priesteriem ar' noskaitušies, ka tie

nav spējīgi briesmas novērst. Karaļam arī tauta mā-

cas virsū un to apkrauj ar pārmetumiem, tas gan vēl

liek dāvanas pasniegt, lai jau sašutušo baru apmieri-

nātu, bet nu viņa dāvājumi tiek ar riebumu atraidīti.

šai vispārējā izmisumā un augošās briesmās, kur

tikai katrs pats meklē glābties, redzam tomēr

mātes mīlestību kā neiznīcināmu vietu

vietām parādoties, tās savus bērniņus
tur cieti un lūko glābt, kad arī tēvi

tos atstumj. Daudz ļoti lielas, skaisti izstrādātas

bildes atrodas lielākajās vidus zālēs, gan skati iz da-

bas, pa lielākai daļai še Izar a s leja skaisti tēlota,

gan gadījumi iz dzīves un fantāzijas tēlojumi; vairāki

ļoti patīkami gleznojumi no švand o 1 f a (Schwan-

dolph), sevišķi viņa Kristus debesbraukšanas bilde

ļoti glīts darbs: skaists, dievišķīgs un mīlīgs paceļas
Kristus tēls skaidrajās debesīs, šis mākslinieks ir

mēģinājis Rafaēlam pieslieties. Arī mīlīgās, ļoti

patīkamās Angelikas Kaufmanes darbi še

redzami. Kāda lielāka viņas bilde rāda Kristu un sa-

maritiešu sievu pie akas. kristus tik skaists un dievi-

šķīgs, kādu tikai šo lielo tikumu mācītāju var iedomā-

ties. Kādā visai lielā zālē redzam tikai dabas skatus

iz skaistās Grieķijas. Kāds baudījums šai krāšņumā

noskatīties, tur mēs redzam Maratonu, Epidauru, Au-

lidu, Olimpu, Pireju, Atēnas un daudz citas vietas,

kas spilgtās krāsās tēlotas, te mums gluži izliekas, ka

atrastos' skaistajā klasiskajā zemē
— Grieķijā, no ku-

rienes tik daudz skaistu teiku — kur dzīvojuši māk-

slinieki, kuru darbi vēl tagad māksliniekiem noder

par paraugu, šie gleznojumi izstrādāti uz lielām ce-

menta platēm 'Ludviķa I uzdevumā, mākslinieks R ot-

ma n s (Rothmann)' tos ar īstu veiksmi tēlojis, un

tādi mums šeitan parāda tik dabīgi krāšņo skaisto
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Grieķijas dabu, viņas skaidrās zilās debesis un mums

izliekas, it ka redzētu pašu Grieķiju.
No liela svara, lai bildes labi izskatītos, ir to pareiza

apgaismošana, tādēļ arī tādās bilžu uzglabātavās, lie-
lās bilžu galerijās un mūzejos ietaisīta apgaismošana
no augšas, augstajos griestos ietaisīti stiklu kupoli,
caur kuriem krīt gaisma tādi, ka bildes tiek pareizi
apgaismotas, bet ļoti skaisti izskatās tad gleznas, kad

bez augšējās gaismas, vēl ietaisīts zālē tāds savāds

jumts, kas visu telpu notur kā pakrēslī un tikai uz

bildēm, kuras pie sienas, krīt gaismas stari, tādi dabū

gleznas daudz dzīvāku, spilgtāku izskatu. Tādi tad

arī še jaunajā Pinakotēkā ierīkota tā zāle, kurā skai-

stās Grieķijas gleznas atrodas, kas uz skatītāju dara

tik burvīgi jauku iespaidu. Ļoti daudz skati iz Grie-

ķijas, jaukās Itālijas un krāšņajiem Šveices ezeriem

še atrodas arī citās zālēs, gan mēnesnīcā, gan rīta, gan

vakara gaismā tēloti, še ļoti daudz mākslinieku, kas

mums skaistākos dabas skatus no dažādām zemēm

dzīvi jo dzīvi un varen krāšņi priekš acīm stāda, tā kā

še ir neizsakāmi jauks baudījums —
drīz varam lidot

pa Grieķijas ievērojamākām vietām, drīz Itālijas bur-

vīgi skaistās vasarnīcās mēnesnīcā sapņot, tad atkal

Šveices skaidrajos ezeros skatīties, ap kuriem milzīgie

Alpu kalni paceļas ar savām sniega un ledus apklātām

galotnēm un šļūdoņiem, un atkal tropu (karsto zemes

strēķu) zemju krāšņumos nogremdēties, kur staltās

karaļa palmas lepni karstajā saulē augsti paceļ savas

galvas, it kā gribētu līdz debesīm sniegties, un mirtes

un oranžu koki mīļi sveicina. Vairāk še satiekam ļoti
glīti izstrādātus darbus, lai nu gan daži ir tādi izstrā-

dāti, ka mākslas nepratējs, piegājis tuvu klāt un ap-

skatījis, nošķaudīsies, ka tur jau nav nekā
—

tā dažs

labs nepraša tagadējo vācu labāko portreju gleznotāju

Lēnbachu nosunīs, kad tas skatīsies pa sīkumiem.

— (Lēnbachs galvenāko vērību piegriež acīm, acis un

ģīmi, sevišķi acis tas tēlo tik dzīvi, ka tiešām mums

izliekas, ka dzīvas cilvēka acis uz mums raugās un

nevis gleznojums uz audekla mūsu priekšā atrodas.

Lēnbacha gleznotās galvas ir tiešām kas sevišķs, —
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citu pārējo daļu, kā rokas un drēbes, tas atstāj vai

pavisam neievērotas, neizstrādātas, tur krāsa tikai

knapi sedz audeklu — ja nu atrodas tāds kritiķis, kas

nejēdz izprast mākslu (kā tas bieži, bieži gadās pie

mīļiem latviešu kritiķiem), tad tik vēl zini, kā tas

Lēnbachu nokritizēs un it lepni pateiks, ka tās nu tikai

noder papīru kurvim un tā tālāk, un tomēr šīs acis,
acis vien, ko Lēnbachs tēlo, daudz vairāk vērtas, kā

simtiem citu tēlojumu, kur viss, arī katra drēbju
krunciņa ar lielāko rūpību izstrādāta! īLēnbacha glez-
notās portrejas tiek samaksātas ar 26 tūkstoši mar-

kām (apmēram 12 tūkstošu rubļu) gabalā, še Pina-

kotēkā atrodas četras viņa izstrādātas portrejas:

Bismarks, pāvests īLeons XIII, klostera priekšnieks
un valsts padomnieks Dollingers un Herodija meita.

Katram no šiem tēliem atspoguļojas pilnīgi viņa rak-

sturs ģīmī.

IV.

Minchenes jaunajā Pinakotēkā, bez slavenās švei-

cietes Angelikas Kaufmanes darbiem, arī

vēl dažu citu sieviešu īsti glīti darbi atrodas. Visai

skaisti izdevies kādai Freiberga kundzei Kristus

bērniņu tēlot un tam augsto dievišķo garu iedvest, iz

viņa actiņām mums staro pretim visu cilvēci aptveroša
mīlestība un dievišķība. Te ir lielisks skaistums un

glītums, šā gadu simteņa vācu mākslinieki skaisto

formu ziņā taču vairāk iespējuši tuvināties daiļo itāļu

daiļumam, kas vecajiem vācu meistariem nav tik labi

izdevies. Arī sieviešu skaistums te lielā mērā attēlots.

Vairāk lielas bildes no dažām kaujām še satiekam, kur

kara briesmas tēlotas, bet visšaušalīgāko iespaidu no

kara pratis tēlot tagadējais pazīstamais Minchenes

mākslinieks Francis Stucks. Uz melna zirga

tumsā pār trūdošiem līķiem vienaldzīgi jāj pāri kāds

tumšs jātnieks, tālumā caur tumsu spodra asiņaina

uguns svītra, kur ciemi un pilsētas tiek pārvērstas

pelnos. Šī bilde kā šaušalīgs spoks mums rāda necil-

vēcīgu, neģēlīgu karu. Šis pats mākslinieks tēlojis

arī grēku — kā smaidošu, skaistu kailu
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jaunavu ar kupliem matiem, kurai rie-

bīga zaļa čūska tinas apkārt. Stučka bildes

ir savādas, kas šaušalīgi un dziļi iespiežas atmiņā.
Katru jaunu bildi no viņa publika sagaida ar nepacie-
cību. Arī šis mākslinieks saista ar savu ideju —

ne

smalku izstrādājumu. Kādu mākslas bagātību arī

jaunā Pinakotēkā neglabā, tad tomēr še satiek dažreiz

ir tādus gudrus mākslas apskatītājus, kas jaunāku
laiku mākslas ir nemaz negrib redzēt

— gluži kā daži

mūsu mīļā Tēvijā. — šie veca j ā Pinakotēkā silti

apbrīno veco mākslinieku darbus, ko arī tie nebūtu

tēlojuši, lai tas arī būtu bijis viskailākais nāturālisms,
bet kad.vecie mākslinieki to tēlojuši, tad jaunas stingri
audzinātas ģimeņu meitenes tos var mierīgi un sīki, jo
sīki studēt — un nožēlo vēl, kad apmeklēšanas stun-

das jau beigtas — kad nu piezīmē ka var apmeklēt

jauno Pinakotēku, kur šā gadu simteņa mākslinieku

darbi, tad gudrie tēvi un "mātes izbijušies atbild: «Tur,

kas tur nu ies, kur jauno mākslinieku darbi!» Kad nu

beigās taču aiziet, tad ņirgājošu kritiku vien dod —

kur veco mākslinieku darbus, kāds arī kurais būtu iz-

devies, tikai trīcošu un drebošu godbijību uzskata. Šā-

dus un dažādus kritiķus un kritiķēnus tad nu Minche-

nes mākslinieks Gabriēls Maks s ļoti izveicīgi tē-

lojis, šis tēlojums atrodas arī jaunajā Pinakotēkā. Tur

redzam kādu mākslas bildi nostādītu, kuras priekšā
uz dēļu kastes satupuši liels pulks pērtiķu un pērti-

ķēnu — kuriem astes vien slaistās un katrs nodod

savu spriedumu par mākslas bildi, cits mēli izkāris,

skatās sāņus un jocīgi smejas, ka šī bilde nu gan

neesot tāda, ko tauta varot apskatīt — otrs atkal pie-
līdis gan pie bildes vistuvāk, bet piegriezis tai mu-

guru, skatās projām un ņirgājoši smejas, ka neesot

nekā — maziņš pērtiķēns ieritinājies savas mātes klēpī
arī nodod spriedumus, kura skatās projām, ka nevarot

tāda nāturālisma redzēt, kā tur tēlots, jau no dzirdē-

šanas vien, ko viņas vīra kungs par bildi stāstījis,

viņa jūtoties ievainota un —
lielais pulks pērtiķu un

pērtiķēnu nemaz bildes neredzējuši kliedz: «Ko tur

nu vēl skatīt, ko tur studēt, projām ar visu uz pekli!
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sacīsim tik mēs, ievērojamie vīri tautai, ka šī bilde

neder un beigts ar šo tēlojumu un viņa idejām —

neviens to arī neievēros!» «Nē, mums vajaga savas

krāsas parādīt un nopietni ņemt uz grauda» šo darbu,

saka lielākais pērtiķis, kuram cūkas izskats un kā jau
lielākais gudrinieks, pāri par visiem pērtiķiem pfebāž
purnu bildei tuvāk un nodod arī savu cūcenisko sprie-

dumu, ka uz bildes briesmīgs nāturālisms — kristīga

mīlestība ar' par daudz izspīdot, tad penterē vēl dažus

sajukušus vārdus un visi citi pērtiķu papus, kas nezina

ne rīta, ne vakara no tēlojuma, uzgavilē šim kā virs-

kritiķim. — Bet daži citi resni pērtiķi arī grib būt

virskritiķi uz savu roku un, acis pārgriezuši, kliedz

un nebeidz kliegt, ka tur redzamās puķītes esot ar

vēl neredzētu nāturālismu tēlotas — mākslinieks, kas

pie šīs bildes strādājot, neesot mākslinieks, bet iesā-

cējs — un aiz tīra «ideālisma» un «mākslas prašanas»

lamājas, ka trīc vien
— tik, kad viņš un viņu «surtes»

strādnieki gleznojot, tad tā tik esot glezna. Tādi un

tam līdzīgi pērtiķu spriedumi par rūpīgi jo rūpīgi un

ar labāko gaumi izstrādātu mākslas bildi! šo Ga-

briēla Makša kritiķu tēlojumu atrod katrs māk-

slas pazinējs par sevišķi labi izdevušos, tēlojums dara

trakiski jocīgu iespaidu, ka reti kāds humorists var

tikdaudz jautrības sacelt, kā ar šo, ko mums cienītais

mākslinieks savā kritiķu tēlojumā rāda. Pina-

kotēkā atrodas arī ļoti krāšņi un skaisti glez-

nojumi uz porcelāna, uz šķīvjiem, vāzēm un dažāda

lieluma porcelāna platēm, arī še ir strādājuši vairāk

mākslinieku, bet sevišķi mākslinieka Vus 11 ic h a

gleznas ir visskaistāk un mākslinieciskāk izdevušās.

Porcelāna gleznošanu še ļoti veicinājuši agrākie Ba-

vārijas valdnieki — jau kūrfirsts Maksimilijans 111

un iLudviķis ļ. Ar pasūtījumiem tie māksliniekus pa-

mudinājuši uz lielisku sacensību šai darbā. Tādi tad

arī varēja apdāvināti gleznotāji savas dāvanas attīstīt

— lai nu gan ne visi, cik dažs labs ģēnijs tiklab agrāk,
kā tagad nenosmok nabadzības spaidos, kā parasts
malkas cirtējs, vai cita rupja darba strādnieks, ka ne-

viens nedabū zināt, kādas dāvanas daba viņa dvēselē
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ielikusi! Porcelāna gleznojumi še visi tikai kopijas no

vecās Pinakotēkas ievērojamākām bildēm, bet ļoti
skaistas kopijas. Vustlichs ar sevišķu veiksmi tēlo-

jis arī dažus Rafaēla darbus, tā kā dažam labam šīs

kopijas, kas skaisti, gludi un smalki izstrādātas, patiks
labāk par pašu oriģinālu, jo veco mākslinieku darbi

gadu simteņus stāvēdami ir daudz cietuši un satum-

suši, kamēr še uz porcelāna plates tie dzīvās krāsās

pretim smaida, bet nevar teikt, ka Vustlichs būtu tikai

skaistās krāsās un smalki izstrādātus lielo mākslinieku

darbus attēlojis, nē, viņš arī spējis tanīs iedvest labu

daļu no tā gara, ko oriģināli rāda. Porcelāna glezno-

tāju še ir labi daudz, kas arī īsti glīti strādājuši, bet

Vustlicha tomēr neviens nesasniedz. Bez skaistajām

gleznām Pinakotēkā vēl atrodas laba daļa ģipša tēlu

un vecu lietu krājumu, kā arī izrakumi no Ēģiptes —

tūkstoš gadiem stāvējuši koka sarkofagi ar visām mū-

mijām iekšā, kas izskatās tumši brūnas, citas pat gluži

melnas, kā no čuguna lietas, tā kā no iesākuma jā-

domā, ka tās mākslīgi iztaisītas, bet labāk apskatot

jāpārliecinās, ka tās ir dabīgas cilvēku miesas, kuri

reiz arī dzīvojuši — dažas mūmijas pat vēl gluži glītu
izskatu un ar glītām formām un gluži veselas, dažas

pie izrakumiem stipri sabojātas, saberztiem locekļiem

un pusgalvas, še tās ieslēgtas stikla skapjos un kastēs,

dažas guļ savos sarkofagos vēl cieti mūmiju lentām

notītas un caur puslīdz sadrupušajiem sarkofagu vā-

kiem tikai drusku redzamas kādas daļas no miesas, kā

kāju pirksti, no kuriem audekla lentu notinums nodilis.

Nevar teikt, ka Ēģiptes mūmijas apskatīt būtu šaus-

mīgi, ir gluži interesanti redzēt cilvēku tēlus, kuri

priekš gadu tūkstošiem dzīvojuši. Arī veco grieķu un

romiešu dažādi māklinieciski izstrādājumi še atrodas,

dažādas lietiņas, izgriezumi, statujas, trauki bronzā,

marmorā un dažos citos akmeņos. Jauno Pinakotēku

atstājot, vēl varam apbrīnot priekšnamā kādu milzīgu

statuju. Daiļa sieviete ar lauru kroni brauc ar staltu

četrjūgu, šī statuja nozīmē Bavārijas uzvaru, tā pati
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arī bronzā lieta stāv virs uzvaras vārtiem uz (Ludviķa
ielas. Cik pievilcīgi, cik arvienu no jauna pie sevis ai-

cinoši darbi, kurus atrodam šai mākslas templī!

V.

Tirole, Gardā.

Ap marta mēneša vidu atstājam Bavārijas galvas
pilsētu Mincheni, dodamies caur Tiroli uz jauko košo

Itāliju. Jau Minchenē laiks bija tik jauks kā maija
mēnesī, zaļa zālīte parādījās un dažiem kokiem mazi

pumpuriņi raisījās, tādēļ tālāk dienvidos bija cerams

arvienu pilnīgāku ziedoni sastapt. No Minchenes iz-

braucot laiks bija ļoti skaidrs un tādi jau drīz pie
debess apvāršņa nāca redzama kalnu rinda, kas it kā

zilbalti lieli padebeši izskatījās, tuvāk braucot tie pa-

liek arvienu lielāki, kamēr vairs neizskatās kā mākoņi,
bet nu redzam uri varam izšķirt, ka tie ir kalni, milzu

kalni, kuru aizās vēl sniegs un galotnes sniegu un ledu

apklātas, lai gan lejās jau jo strauji strauti skrien

un zaļi stādi atrodas. Kad iebraucām Tiroles (Austro-
ungārija) kalnos, tad vairs nevar iedomāt ar lasīšanu

braucot laiku kavēt, jo te ir bezgala daudz laika ka-

vēkļu no lieliskajiem dabas skatiem. Pa vienmuļīgam
vietām braucot citās malās mums liekas, ka pat ātr-

brauciens neiet diezgan ātri; še ceļinieks vēlētos, lai

vilciens ietu daudz lēnāk, jo nevar vien beigt noska-

tīties brīnišķīgajos kalnu skatos, kur dziļas aizas, stā-

vas klintis un kokiem apauguši kalni. Tiroles kalni

vairāk skuju un lapu kokiem apauguši un tik stāvi,

ka jādomā, ka tos ne priekš kā nevar izlietot, un tomēr

tirolieši tos izlieto, vasarā tur ganās lopi, lai gan grūti

saprast, kā tik stāvos kalnos var uzkāpt. Arī malka

tiek cirsta šajos stāvumos, vesta lejā, izsūtīta pat uz

pilsētām un mežs atkal no jauna sēts, kur jau izcirsts,

visvairāk redz tik ar jaunu mežu apaugušus Tiroles

kalnus, tā cilvēka rokas te ir strādājušas. Lejas še

ir diezgan šauras, tā kā maz vien līdzenas zemes caur-

mērā uz ikviena iedzīvotāja, tādi tiem vairāk jāpārtiek

no lopkopības, lopi jāgana stāvajos kalnos, bet tas
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tikai vasaru, ziemai tiem barība tomēr jādod un cik

grūti šajos kalnos to sadabūt. Bet tomēr Tirole ir

diezgan apdzīvota un tirolietis labprāt nešķiras no

stāvajiem kalniem, citur aizgājis, kur tam laba lī-

dzena kviešu zeme, tas ilgot ilgojas pēc savas dzimte-

nes, kur tikai stāvi kalni, no kuriem līdzenas zemes

apdzīvotāji atkal nobītos, ja tiem tur liktu dzīvot no

zemkopības. Dzelzceļš še arī nevar iet tik taisni, kā

uz līdzenas zemes, bet tam līču ložu jālokās, jāiet
kalnā augšā un lejā gar stāva krasta malu, kur vienā

pusē milzu kalns un pārkārušās klinšu radzes, otrā

pusē atkal gandrīz līdz ar sliedēm dziļš bezdibens;

vairāk vietās dzelzceļš iet caur tuneļiem kalnam cauri.

Mazāku tuneļu caur kalnu stūriem ļoti daudz, daudz

vietās dzelzceļam jāiet kalnā augšā, tad atkal jāliecas

un jāiet pa to pašu kalnu atpakaļ zemāk, kamēr beigās

var iet tālāk uz priekšu. Ir brīnišķīgi uzskatot, ko

cilvēku prāts un rokas spējuši padarīt pa šādiem kal-

niem, kurus tikai Latviju redzējušam jādomā, ka tur

ne kāju celiņš nevar iet, tomēr dzelzceļu iztaisīt. Tā

kā ir ļoti daudz bailīgu vietu, kur akmeņi var apbērt
braucienu un straujie kalnu strauti izskalot dzelzceļu,
tad atkal par to ir gādāts, ka tas lai nenotiktu: strauti

caur izmūrējumu pareizi novadīti, ka tie neappludina

dzelzceļu, bet ietek zemē caur dzelzceļa apakšu, pa iz-

mūrējumu tālāk lejā plūst, un kur no akmeņu apbē-

ruma jābīstas, ka tie no klintīm varētu atdrupt un

kādā dienā apbērt dzelzceļu, tur atkal aizmūrēts priek-
šā mūris, ka tas lai nevarētu notikt. Tiroles galvas

pilsēta Insbruka atrodas arī no visām pusēm stāvos

kalnos ieslēgta, kur kalnu sniegbaltās galotnes jau sen

redz saules apspīdētas, pirms tā vēl pilsētā iespīd.

Caur pilsētu skrien strauja In upe un aizskalo visus

netīrumus projām, tādi še īsti labs gaiss, pavisam
citāds nekā citā tādā pilsētā. Pilsēta pati arī glīta,

lai ar' neliela. Tālāk kalnos augšā braucot gaiss paliek

arvienu vēsāks, tā kā ar ziemas mēteli tikai īsti labi

jūtas, kur lejā to nebūt vairs nevajaga; bet gaiss še

augšā paliek arvienu tīrāks un skaidrāks, cilvēks jūtas

patīkami atvieglots, krūtis elpo tik neparasti viegli,
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dro debesi uzskatot; nebiju nekur tik skaidri, skaisti

zilas debesis redzējusi, kā Tirolē pie Brenera augšā,
kas atrodas 1360 metrus (apmēram 4500 pēdas) aug-

stu pār jūru. No Brenera iet dzelzceļš atkal uz leju,
bet arvienu pa kalniem līču loču locīdamies, visur brī-

nišķi dabas skati, un nu paliek arvienu zaļāks un zaļāks,
zāle lielāka, daži koki jau tikko plaukuši gaiši zaļi, citi

vēl pumpuros, daži krūmi jau baltos ziedos. Cik neiz-

sakāmi jauki no sniegotiem kalniem iebraukt jaukā

plaukstošā pavasarī. Bocena pilsētiņā dārzos jau ko-

kiem bija lielas lapas un firziķi ziedos. Arī še tāpat kā

Insbrukā skrien straujš ūdens strauts caur visu pilsē-

tiņu, aizskalodams netīrumus. Strautā «veļas mazgā-

tājas», katra pie savas mājas durvīm, mazgā veļu.
Strauts tek puslīdz tādi pat, kā pie mums Rīgā drenā-

žas, kur pilsētas netīrie ūdeņi aiztek, še tas turpre-

tim dzintara skaidrs no kalniem skrien un tādi pilsē-

tiņu apskalo; kad iedzīvotājiem vajaga ko nomazgāt
vai izmazgāt, tad uz ielas trotuāra durvju priekšā pa-

ceļ tikai lūku augšā un mazgā skaidrajā strautā kā

gribi, tas ir tik straujš, ka tur netīrumi pavisam nevar

uzturēties. Tālāki, uz Garda ezeru braucot, redzam

varen labi un rūpīgi koptas lejas, un pakalni pie kra-

sta vīna stādiem un eljes kokiem apstādīti, bet kalni,

tie paliek arvien no kokiem plikāki, kailas milzu klin-

tis un klinšu aizas, klinšu ragi cits pār citu paceļas.
Pie Rivas pilsētiņas ap Garda ezeru milzīgi klinšu

kalni, kas gluži stāvu, kā mūris no ezera paceļas, slī-

pas, lēzenas vietas tikai ļoti maz pie ezera pieiet, tur-

pretim gan vairāk pārkārušās klinšu radzes, tā kā

gar ezera lejas malu staigāt pavisam nav iespējams
un jābrauc ar laiviņu, ja grib no vienas vietas uz otru

tikt, kur atkal kāda nolaidenāka, cilvēkiem apdzīvo-
jama, vieta, aiz kuras tūliņ no visām pusēm milzu

klintis paceļas, pa kurām nevar staigāt, bet ja tālāku

uz citu netālu vietu ezera malā grib tikt, tad jābrauc
atkal ar laiviņu vai ar tvaikonīti, kuri arī še bieži

abas ezera malas apceļo. Tā kā pavasarī še sāk sara-

sties daudz ceļotāju no visām malām, tad tvaikonīši
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gar katru ezera malu iet divi reizes dienā turpu un

atpakaļ. Lieliski ir šie milzīgie klinšu skati ap Garda

ezeru pie Rivas. še māksliniekam-gleznotājam un

rakstniekiem-dzejniekiem darba, gleznot dabas parā-

dības: kā sudrabskaidrā ezerā atspoguļojas milzu

kalni, cik roboti tie cits par citu paceļas, kamēr

pēdējie, padebešiem līdzīgie, izzūd tālumā zilā miglā.

Ideālo skatu rakstniekiem te daudz vielas ko sapņot

par vecām pilīm, kur burvīgi skaistas princeses dzīvo-

jušas, un par klinšu aizām, kur varonīgi laupītāji val-

dījuši, bet arī reālais, ienīstais rakstnieks te atrod

vielu izstrādāšanai. Še ap Rivu un tālāk, kur lejas
tik rūpīgi vīna stādiem un eljes kokiem apstādītas,
redzam mājas, kas nebūt neizskatās pēc cilvēkiem ap-

dzīvojamām mājām, bet pēc veciem, atstātiem gruve-

šiem, un tanīs tur mājo cilvēki, tie paši cilvēki, kas

rūpīgi apstrādā un kopj lejas un klinšainās piekrastes,
šos stādījumus, kas atmet še dienvidos prāvu peļņu, —

bet kādēļ tad šiem strādniekiem jādzīvo tik nabadzīgi ?

Kādēļ? še «omulīgie» ceļotāji atbild: «Nu, tas jau
tā itāliešu dabā», un neliekas tālāk savā omu-

lībā traucēties, bet nopietnais reālists, kas skatās

dzīvē dziļāk, vis neapmierinājās ar to, ka kādas tau-

tas dabā tas varētu būt ciest nabadzību un trūkumu,
dzīvot sagrūstošās ēkās — tas, nopietnāk pētot, arī

atrod pavisam citu iemeslu — šās koši un rū-

pīgi apstrādātās lejas, šie vīna stā-

dījumi nepieder vis viņu apstrādā-

tājiem pašiem, bet lielgruntniekiem,
kuriem jādod augsti nodokļi — tā

kā viss dzīves cilvēcīgāks labums

pilnīgi izsūcas no strādniekiem, un

tiem jādzīvo drīzāk kā suņiem nekā

cilvēkiem. Ļoti sāpīgu iespaidu atstāj aizbildinā-

šanās, ka tas jau tā itāliešu dabā, uz tāda

cilvēka, kas itāļus labāk pazīst, kas zina un ir

pārliecinājies, ka šie paši augš-itaļi,
kas še dzīvo lupatās ģērbušies un

sagruvušās mājās, parādās pavisam
citādā veidā, kur tie iegājuši mūža



mežā
— kamēr daži citi tautieši

kauc un vaimanā par lieliem kal-

niem, tamēr itālietis, ir vārda ne-

teicis, iet desmitām verstīm kalnos

un ierīko sev dzīvi mūžamežā, zemi

kopjot, kur nu tas galu galā vis

vairs nedzīvo lupatās ģērbies un

sliktās ēkās, bet ģērbjas glīti ūn

ierīko glītas ēkas ar labāko gaumi
— tur, kur lielie nodokļi viņu ne-

spiež. Tādi redzam, ka nevis dabā kādai tautai

slikti dzīvot, bet tik spaidīgie apstākļi viņu uz to pie-

spiež. Dažas ēkas Rivas pilsētiņā ļoti glītas un atro-

das krāšņos dārzos, kur palmas un citi siltzemju koki

diži lepojas, kur jau ziedēja firziķi, ābeles, dažādas

rozes v. t. t. še piemājo vācieši, kas brauc še veseļo-
ties pie jaukā Garda ezera. Itāļu viesnīcās, kuras pat

labākas, var iztikt daudz lētāk, bet tik tā valodiņa —

un tad katrs šurp atbraucis vācietis taču iet pie sava

tautieša, kurš atkal šo tautas mīlestību izlieto savas

ķešas labā. No Rivas pilsētiņas braucām pa Garda

ezeru ar tvaikonīti uz Dezencano, Garda ezara dienvidus

galā. Laiks bija ļoti jauks un it labi varēja noskatī-

ties ezera lieliskajos skatos, robu robotās romantiska-

jās milzu klintīs, kas nedaudz vietās zaļi apaudzētas,
kur tās drusku nolaidenāk pie ezera pieiet, šo krastu

dienvidus pusē, kurus saule apspīd, jau vairāk vietās

ietaisītas oranžu, citronu un apelsīnu audzētavas, ku-

ras pa ziemu ir segtas. Tagad redzējām augļu pilnus

kociņus, oranžu zaļās lapās spīdot caur audzētavu lū-

kām. Tālāk uz dienvidiem Garda ezera krasti paliek

zaļāki.

VI.

Kalna augstums ap Garda ezeru sniedzas līdz 2

tūkstoš metru (ap 7000 pēdu; tā tad 7 reiz augstāks

par Vidzemes visaugstāko kalnu), dzīvojamās ēkas

ir taisītas vairāk tikai ielejās, bet redzam arī dažās

vietās kalnu galotnēs vairāk māju, kur kalns ļoti stāvu

paceļas pār ezeru un otrā pusē atkal tikpat stāvu no-
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krīt lejā klints siena, tā kā augšā var tikt tikai pa

šauru kāju celiņu, kas pa klinšu ragiem iet locīdamies.

No Rivas pilsētiņas ir gan vairāk verstis gar Garda

ezeru stāvajās klintīs izcirsts labs braucams ceļš un

gar stāvo malu izmūrēts kāds trīs pēdas augsts mūris,

tādējādi tad kalna strauti nevar izskalot un tur pilnīgi
droša braukšana, un arī nav jābīstas, ka satrūkušies

zirgi kādreiz varētu pasviesties uz lejas pusi un tā no-

raut no krasta ezerā, še ļaudis arī ar dzelzceļu ļoti

praktiski rīkojušies, tas savienots ar braucamu ceļu.
Bij savādi noskatīties, ka līdzās dzelzceļa vilcienam

gāja cilvēki kājām un brauca ar zirgiem un ratiem,

kur pie mums, Latvijā, parasts no dzelzceļa tā sargāt,
ka jau pie laika nolaiž «šlagbomus» pārbraucamās
vietas, še pie pārbraucamām vietām, īsi priekš vil-

ciena tuvošanās, tikai uzvelk rādītāja rakstu, ka vil-

ciens gaidāms, un cilvēki paši zina, kā izturēties, pat
bērni skrien vilcienam līdzās, bez kā notiktu nelaimes

gadījumi, šo dzelzceļa ierīkojumu apskatot, nāk prā-

tā, vai arī mūsu Latvijā dažās vietās nevarētu tādus

dzelzceļus ierīkot uz braucamā ceļa? šā dzelzceļa pla-

tums nav vēl vienu metru un sliedes viena

no otras ir tikai 80 centimetru atstatu; sapro-

tams, ka tādi lokomotīves un vagoni arī ma-

zāki nekā vispārīgi mēdz būt, bet tāds dzelzceļa ie-

rīkojums arī neprasa nebūt tik daudz izdevumu, kā

lielie dzelzceļi, un tā apgabala apdzīvotājiem taču ļoti

derīgi, pie tam kalni arī nav visai norokāmi, jo, kā

jau agrāk minēju, tad daži dzelzceļi iet diezgan stāvu

kalnā augšā un atkal lejā. Lai varētu vilcienu arvien

pareizi vadīt, tad tam ierīkotas ļoti labas bremzes, kas

vajadzības brīdī aptura vilcienu acumirklī. Ap Garda

ezeru ir vairāk īsti skaistas vietas, pilsētiņas, kur zie-

meļnieku ceļnieki mēdz apmesties, visvairāk nu gan

Riva un Gardone tiek apmeklētas no svešniekiem.

Gardones pilsētiņa gluži ezera malā, kur ļoti lepnas
viesnīcas skaistos dārzos, kur arī rūpīgi koptas dien-

vidus palmas; bet bez tam arī ļoti nabadzīgas un sa-

grūstošas itāliešu strādnieku mājas, kas kā ņirgājošs
spoks noskatās uz blakām stāvošām staltajām ēkām,
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kurās spīd bagātība, un dzīves pārtikas raizes nepazi-

nēji cilvēki mājo un garlaikojas. Ezera malā itāliešu

sievas mazgā veļu tikai ezera aukstā ūdenī un tomēr

izmazgā to sniegbaltu, bet kā šās sievenītes nostrādā-

jušās un pie vājas pārtikas panīkušas un izkritušas!

Tālāk uz dienvidiem Garda ezers paliek arvien pla-
tāks un kalni lēzenāki, zaļāki, eļļas kokiem apaudzēti,

kailās, romantiskās klintis cita aiz citas pazūd, skats

uz augstajiem klinšu kalniem lielisks, daudz lieliskāki

vēl izskatītos milzu klintis, ja tās dažās vietās būtu

zaļu mežu apaugušas, bet uz tām tik retās vietās re-

dzami mazi krūmiņi, kur tik vien kāds kociņš paau-

dzies, tas tiek malkai nocirsts, šejienes ļautiņi uzrāp-

jās visstāvākās vietās klintīs un nocērt pat pirkstu
resnus kociņus. Par meža audzēšanu ap Garda ezera

kalniem valdība neliekas rūpējoties, kas būtu tik ļoti

vajadzīgs. Tikai tur, kur ļautiņi var audzēt augļu ko-

kus, kā: firziķus, ābeles, eļļas kokus un vīna stādus,
kur krasti nolaidenāki, tur redzam patīkamu zaļumu.
Vislabāk mums Garda ezers patika tur, kur atrodas

Zirmionas saliņa, še ir lielisks izskats uz visām pu-

sēm. Tālu jo tālu redzami milzu klintainie krasti un

aiz tiem balti sniegotie Alpu kalni, kas tālumā balta-

jiem mākoņiem gluži līdzīgi, ezera dienvidus pusē ne-

pārredzams viļņots līdzenums ar zaļiem, auglīgiem
laukiem. Zirmionas saliņa paceļas kā krāšņs puķu

dārzs, kā nogrimusi dzejnieka pils uz sudrabainā ezera

līmeņa, tā ir krāšņi zaļa, dažādiem augļu kokiem ap-

augusi, kuri bija ziedu pilni. No šās saliņas skaists

izskats uz visām pusēm. Ne velti to romiešu dzej-
nieks Katulus nosaucis par visu pussalu spožumu.

Dezencano pilsētiņā kāpām malā, lai pa dzelzceļu
dotos tālāk uz Itālijas dienvidiem. Dezencano pilsē-

tiņā dzirdama tikai vairs itāļu valoda. Uzturas lietas

un vīns še krietni vien lētāks nekā pie Rivas, kas at-

rodas austriešu daļā; še tirgotāji neņem tik lielu peļņu
kā Vācijā un Austrijā. Ap Dezencano bija jau ziedo-

nis vēl vairāk attīstījies: kokiem lapas lielākas, kā

arī citi stādi un labības zāle krietni paauguši. Te

atkal, ar dzelzceļu braucot, ko skatīties un atkal ska-
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tīties krāšņajos dabas skatos, kur Garda ezers ar sa-

viem kalniem dod skaistu gleznu, kur atkal labi kopti
vīna un labības lauki, pa kuru ežiņām sastādīti augļu
koki, kā ābeles, firziķi un citi, sevišķi še tiek kopts
maulberu koks, ar kura lapām ēdina zīda kāpuriņus.
Mūsu ceļš gāja uz Veronu (Augšitalijā). Jau labu

gabalu no Veronas parādās apcietinājumu vaļņi, kur

cilvēki kara laikos daudz strādājuši. Veronas pilsētas

apkārtne skaista, vairāki koši kalni to kā ievaiņago.
Cik jauki būtu, ja uz šiem kalniem laimīgi cilvēki dzī-

votu! i— Bet uz tiem atrodas cietokšņi un atkal cie-

tokšņi, kas liecina par cilvēces naidu
— un kādas se-

kas šis naids ir atstājis uz Veronas pilsētu, tur re-

dzam veselas ielas, sevišķi gar Ečes upes malu, iz

kuru ēkām rēgojas briesmīga nabadzība, kur satiekam

cilvēkus, kas lupatās ģērbti un tā izdēdējuši, ka re-

dzams, ka tie vai savu laiku nav krietnu kumosu

ēduši. — lenaids, bruņošanās uz karu, kara izdevumi

še cilvēkiem ne tik vien gaļu no kauliem noēduši, bet

var sacīt — ir smadzenes no kauliem izsūkuši, tik

šaušalīgi ienaida pēdas še sajūtamas. Un, klau, ko

mūsu dzimtenē kāds sociālists-kritiķis ieteic —
ka

vajagot tikai nīdēt, nīdēt visu, siltumu, gaismu un

liesmu, sievietes nesavtīgā mīlestība lai izzustu un

pārvērstos ienaidā, par daudz jau esot mīlēts, nu tikai

ienīdēt! Kad jau, tad ar' ienīdējis ko ļaunu, kas vis-

pārīgi cilvēcei kaitīgs, bet viņš taisni ienīst to, kas

jau zem tagadējiem apstākļiem cenšas rādīt, kā va-

rētu vispārībai labāk būt; ar šaušalīgu ienaidu viņš

gāžas pret rakstnieci, kas emancipētai sievietei liek

tikumīgai būt, un pret hernhutieti Aleksandru, kuras

ideāls cilvēces laime, cik iespējams censties pēc tā, lai

visi būtu paēduši, šo Aleksandru tas met uz uguns

sārta. Arī «Mājas Viesis» arvien priekš tam bijis, lai

sadzīves trumi tiktu griezti un cilvēcei acīs mesti, bet
.

bez tam mums jārāda arī kas labāks, kas lai cilvēci

spirdzinātu un uz krietnākiem darbiem mudinātu. Arī

Ibsens savā «Mazais Eiolfs» piegriežas nesavtīgam

mērķim, kādēļ lai mūsu rakstnieki to nedarītu? Bet

šis savādais «kritiķa kungs» grib tikai ienaidu aiz
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ienaida, pret gaismu tas tādu milzu uguns vēmēja
kalnu kā Vezuvs izpūš no pīpes galviņas. — Ai, vējš,
kas tas par spēku! Ja šis lieliskais spēks tiktu derīgā

ceļa vadīts, tad jau ar to varētu kultūras šūpulī, še

Itālijā, nosusināt Pontinas purvus, arī Somijas un citu

purvu nosusināšana priekš tā būtu nieks, kur paceltos
tad auglīgas druvas, kur miljoniem laimīgu cilvēku

dzīvotu, arī ledus polus tas varētu atkausēt un ar savu

milzu spēku gaisu uzturēt mīlīgu siltu, kā arī auksta-

jos ziemeļos varētu visu ko ražot. Jā, ko visu ar šā

kritiķa milzu spēku nevarētu cilvēcei par labu izdarīt?

Bet viņš grib tikai nīdēt un uz naidu skubināt. Ta-

gadējā cilvēce ar saviem līķiem laikam lai bruģētu ceļu
kādai citai paaudzei — vai lai cilvēki pavisam izbeig-
tos? Nu, tad jau tie var mierīgi kapā gulties, kādēļ
tad ar tādu naida traci? Bet jokus pie malas, jauna-
jam «kritiķim», kurš, kā liekas, ir ļoti iemīlējies bleķī,
jo tas šo vārdu vai katrā teikumā atgremo, varētu

ieteikt pamēģināt savu naidu pārvērst mīlestībā, vis-

pirms nopietnāk mīlēt zinātnes un uzcītīgi studēt, tad
tas nosviedīs savu satira stabulīti, no kuras tas taču

nekādu jaunāku, skaistāku meldiju nevar izpūst, kā

to pašu vecu veco, sen pazīstamo naidu, kas tik daudz

cilvēkus postā gāzis. Un kad tas būs krietni strādā-

jis, tad tas arī varbūt varēs ar pilsoņiem simpatizēt
un priekš Aleksandras godbijīgi pacels cepuri, tad

viņš arī varbūt tiešām būs spējīgs kādu jaunu, la-

bāku dziesmu uzdziedāt. Bet tagad vēl, laid tu mani

vaļā: tīri vai bleķis vien, bleķis vien.—i
Kur vien skaties Veronā, tur visur redzamas cilvēka

ienaida šaušalīgās atliekas, kā nabadzība un bads. Tur

atrodas gan arī staltas ēkas, daži īsti skaisti būves

darbi, bet nabadzīgo izskatu ēkas taču pārspēj krāšņu-
mu. No ievērojamām vecu laiku būvēm minams cir-

kus, kas taisīts no kaltiem akmeņiem un tādi īsti labi

uzturējies, jāapbrīno, cik praktiski jau toreiz pratuši
tādas ēkas ierīkot. Izejas ietaisītas uz visām pusēm,
lai nenotiktu ļaužu saspiešanās nelaimes gadījumos.
Arī šai ēkā ir trakojis cilvēku ienaids, plēsīgiem zvē-

riem līdzīgs, kur lika karā sagūstītos un citus valdī-
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bai nepatīkamus cilvēkus, aiz ticības fanātisma, kā

Nerona laikā, no zvēriem saplosīt. lepretim cirkam

atrodas skaisti kopts, nevisai liels dārzs, kur tagadējie
cilvēki var atpūsties un uz senču ienaida izgāšanas
milzu ēku noskatīties. Drūmu iespaidu atstāja uz

mums Verona, kur arī nemirstīgais Šekspirs liek

Romeo un Jūlijas mīlestības drāmai norisināties, kur

arī ienaids trakoja un Romeo un Jūliju un citus kapā

gāza. Cik skaista varētu izskatīties Verona savā ko-

šajā apkārtnē, ja še ļaužu ienaida vētras nebūtu tra-

kojušas. Tā kā Verona nav nekāda tirdzniecības pil-

sēta, tad tā lēti nevar uzplaukt pēc nopostīšanas, kur-

pretī tirdzniecības pilsētas daudz drīzāk atkopjas. Tā-

lāk braucot varējām atkal par košajiem Itālijas lau-

kiem un krāšņo dabu priecāties, tomēr drūmās nabagu

ļaužu sejas, kuras satikām Veronā, mums nekad neiz-

ies iz atmiņas, cik tur ļaužu, kam nav darba un tādi

ar' nav maizes
— un famozais kritiķis grib, lai plēstu

fabrikas nost un tādi atņemtu arī tiem darbu un to

pašu sauso maizes kumosu, kas vēl tiem ir, kuriem

fabrikas dod darbu. Vai uguns pie tam vainīga, ja
cilvēki to nepareizi izlieto? Vai fabrikas, ja tās vēl

neatnes tādu svētību cilvēcei, kā tās iespētu? Tikai

par krietnākiem nosacījumiem gādāt un nevis ko sa-

gāzt, ko attīstība un zinātne radīju-
šas!

VII.

Saulei uzlēcot ieraudzījām košo Florenci, kura at-

rodas straujās Arno upes malā. Visa apkārtne ļoti
koša. Jau marta sākumā, kur mūsu dzimtenē vēl

visa daba ziemas miegā dus — še tā jau bija grezno-

jusies visaizgrābjošākā pavasara krāšņumā. Pilsētas

apkārtnē ir ļoti plaši dārzi, kas kilometriem tālu iz-

stiepjas, tie ir ne tik vien priekš pastaigāšanās, bet

tur arī vairāki braucami ceļi, pa kuriem tad ar' redz

pilsētas bagātniekus lepnās ekipāžās braucot. Še pil-
sētas dārzos tik var noskatīties, kas Florencē bagāt-

nieku, kuru dāmas vissmalkākajā zīdā ģērbjas un, kā

jau uzmanīgi koptas un sargātas greznuma puķes, arī
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izskatās skaistas, viņu ģīmju āda tik smalka, gluda un

balta, kā tikko plaukušu liliju ziedu lapiņas, veselīgs
rožu sārtums glezno to vaidziņus un acis spulgo kā

melnie briljanti —
dzīves raižu tās nepazīst. Lepnie

rati cits pēc cita mums paskrien garām, kur citas par

citām skaistākas un greznāk ģērbtas dāmas un kungi
sēd iekšā, kilometriem tālu redzam tādu lepnu vien

braucēju rindu lokāmies, kur dzīves viegli šūpotie cil-

vēki sacenšas lepnuma un greznības izrādīšanā. Ci-

tādus skatus satiekam pilsētas šaurajās ielās, kur

sakņu pārdevējus un dažādus darba ļaudis redzam

naigi rīkojoties un par dienišķu uzturu rūpējoties; še

parādās brūnas, saulē nodegušas sejas, no rūpēm

krumpās sarautas pieres, skaistuma maz še ieraudzīsi,
lai gan itāļi jau no dabas skaisti cilvēki, bet kur cil-

vēks tik daudz nedabū pārtikas, kā daba prasa, un

tam no agra rīta līdz vēlam vakaram grūti jāstrādā,
tad arī no dabas skaistie itāļi nevar būt skaisti, bet

izskatās, kā saulē sakaltuši stādi.

Florencē ir daudz ievērojamu būvju, no agrākiem
laikiem še daudz strādājis Mikelandzello. Arī vēlākos

Taikos Florence caur jaunām būvēm krietni pacēlusies.
Florences augstmaņi centās cits citu pārspēt lepnās

piļu būvēs un mākslas darbu krājumos, Florences vi-

dus laiku pilis daudzkārt ņemtas par paraugu jaunā-
kos laikos Vācijā un citās zemēs, tā Minchenes karaļa

pils pilnīgi izskatās pēc Kigi pils Florencē, ir Rīgā

bruņinieku nams, kā arī Morberga nams uz Teātra

bulvāra būvēts florentiešu piļu būves stilā. Lepnākās

pilis sabūvējusi Florencē valdošā Medičeja cilts, kura

vēlāk valdīja pār visu Toskanu un pieņēma lielhercogu

tituli. Arī daži bagāti tirgoņi centās pat vēl valdnieku

būves darbus pārspēt, tā, piemēram, baņķieris un tir-

gotājs Kigi, kas uzbūvēja jau pieminēto Kigi pili; tā

dēls gribēja pat gāzt Medičejus, bet tika pārvarēts un

Kigi pils pārņemta no tā pretiniekiem. Vēlākos lai-

kos, kad Florence (1861. gadā) bija palikusi par visas

Itālijas galvas pilsētu, Kigi pilī piemājoja Itālijas ka-

ralis Viktors Emanuēls. Tie bija spoži laiki Floren-

cei, kad agrākais mazās Sardinijas valsts karalis Vik-
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tors Emanuēls pēc Lombardijas, Emilijas, Romanjas
Toskanas pievienošanas 1859. un 1860. gadā apmetās
Florencē uz dzīvi, tad pat arī Garibaldis aizdzina Nea-

poles karali un 1866. gadā Itālija atdabūja arī no Au-

strijas Venēciju, tikai vēl Roma ar savu apgabalu pie-

derēja pāvestam. — 1870. g. ir Roma piekrita «vie-

notai Itālijai», bet nabaga Florencei ar to beidzās tās

zelta laikmets, jo nu Roma ar savu lie-

lisko pagātni, nesalīdzināmiem māk-

slas darbiem palika par visas Itāli-

jas galvas pilsētu. Florence noslīdēja par

maz ievērojamu provinces pilsētu. Florences pilsētas
valde pa tās galvas pilsētas laikiem bija rīkojusēs pla-

ši, pirkusi un likusi noplēst veselas vecas ielas un iz-

būvēt lepnus bulvārus, cerībā, ka tajā, kā jau galvas

pilsētā, saplūdīs milzums ļaužu uz dzīvi, — sataisījusi
9 gados ap 1150 miljonus franku (ap 60 milj. rbļ.)

parādus — un nu visa lieta beidzās ar lielisku ban-

krotu, jo valdības iestādes un ierēdņi pārgāja uz

Romu, nebija vairs, kas pilsētai spētu samaksāt aug-

stās īres un nodokļus. Cik lieliska gan nebūs bijusī
dzīve Florencē, kad tā bija Itālijas galvas pilsēta, kad

tur tagad vēl redz tik daudz ļaužu grezni dzīvojot.
Tagad nu gan, un taisni agrā pavasarī, še milzums

svešnieku saplūst, bagātos angļus, kuriem nekas nav

diezgan dārgs, visur satiek, netrūkst arī dažādu citu

tautu, kas brauc košo Itāliju skatīties un tās slaveno

mākslinieku darbus apbrīnot. Ar kādas tautas locekli

arī nesarunātos, katrs ir no Itālijas visdziļāk iejūsmi-
nāts. Itāļu mākslinieku darbus redzēt un studēt, to

katrs, kam vien spēja, ieskata par nepieciešamu vaja-
dzību un kā augstāko baudījumu dzīvē. Un tiešām

katram, kas daiļumu un mākslu cienī, var ļoti ieteikt,

ja tālāk nē, tad vismaz līdz Florencei atbraukt. Ja

vien ir spējīgs šim ceļojumam izdevumus upurēt, tad

šo ceļojumu nenožēlos, bet, mājās atgriezies, ar prieku

pacietīs vienā vai otrā vietā. Itālijas ceļojuma atmiņas
tam visrūgtākos brīžos dzīvi saldinās. Saprotams,

tam, kas par mākslu neinteresējas, nevar apsolīt tik

lieliskus baudījumus — varbūt arī tādiem dod Itālija
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savā ziņā baudījumus bet mākslas un dabas jau-
kumu cienītājiem tā ir paradīze. Florencē jau labu

daļu var iepazīties ar Itālijas slavenākiem mākslinie-

kiem, kā Rafaēlu, Ticiānu, Koredžjo, Mikelan-

džello v. c.; viņu darbi arī še pašā Itālijā daudz la-

bāki uzturējušies nekā ziemeļu zemēs, kur tos satie-

kam pa laikam stipri sabojātus. Florencē ir daudz

ievērojamu mākslas darbu gan būves ziņā, gan glez-

nās, gan skulptūrās, par tiem būtu ļoti daudz ko teikt,

bet šoreiz gribu pieminēt tikai abas pilis «Palazzo

degli Uffizi» un «Palazzo Pitti», kur mākslas darbu

vairums sakopots, šīs pilis ir ļoti greznas, kā jau

valdnieku dzīvokļi, bet to iekšējais greznums nepastāv
tik vien zīda un zeltījumu rotājumos, bet turpretim
visur, kur vien skaties, ir mākslas un atkal mākslas

darbi, grīdas, sienas un griesti ir tik krāšņi mākslas

darinājumi, grīdas, no dažādu krāsu pulētiem akme-

ņiem, gan lielākiem, gan mazākiem, gan gluži mazi-

ņiem saliktas, tā kā tur iznāk dažādi musturi un bil-

des, sienu tapētes pa laikam tikai dārga zīda, no kāda

zemāku kārtu ļaudis —
zeltenes nedrīkst ne iedomā-

ties kādu olekti nopirkt apģērba izrotāšanai —še

tūkstošām olektis izlietotas priekš sienu pārvilkšanas
milzīgajās pils telpās. Pa lielākai daļai sienas pār-

vilktas ar tumšsarkanas krāsas zīda «moare» un ļoti
smalku zīda samtu, kāds pie mums maksā līdz 10

rubļus olektē un vairāk, dažās zālēs un kabinetos ir

no zīda bildēs austas tapētes, priekš kurām lielākie

mākslinieki musturus zīmējuši un kuru pagatavošana,
izaušana gadiem ilgu laiku prasa, kas tādi maksājušas
vairāk tūkstošus viens pats tapētu gabals, tāds, kas

krietna palaga lielumā. To telpu sienas, kas ar vien-

krāsainu zīdu vai samtu pārvilktas, ir vēl no zemes

līdz pat griestiem apkārtas ar krāšņākajām bildēm

zeltu pārvilktos rāmjos, kur pa lielākai daļai arī rāmis

mākslas darbs, griezti krāšņiem zelta rotājumiem un

gleznojumiem, kas rāda dažādus skatus, gan nopiet-

nus, bet pa lielākai daļai fantastiskus, tā kā šajās tel-

pās atrodoties un visu šo greznumu un mākslu apska-

tot, liekas, it kā būtu pavisam atšķirts no pasaules,
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kāda tā ar savām rūpēm mums ik dienas priekš acīm,

liekas, ka būtum kādā citā, labākā pasaulē, kur tikai

daiļums un māksla valda — un tomēr, necik tālu no

šīm pilīm, atrodas pilsētas daļa, kur briesmīga naba-

dzība rēgojas, kur nokvēpušas sienas un izdauzīti logi,
kur ļaudis cita nepazīst, kā badu un rūpes, bet kad esi

krāšņajās pilīs, tad liekas būt neticami, ka šādas ba-

gātības un greznuma tuvumā arī varētu nabadzība un

trūkums atrasties. Jau priekšnami un koridori še

pilni vislabāko meistaru mākslas darbiem, izstrādā-

jumi marmorā un bronzā, šejienes valdošās šķiras

cenšas, cik vien varēdamas, sadabūt darbus no sen-

grieķu māksliniekiem un no romiešu slavas laikmeta.

Ļoti skaistas marmora statujas redzam, kur sengrieķu
dievu skati tēloti, sevišķi no skaistuma dievietes Ve-

neras vairāki tēli, kas cits par citu skaistāki, nesalī-

dzināmi skaists Veneras tēls, kas rāda šo skaistuma

un mīlestības dievieti, kā tā no jūras putām paceļas,
tik jauniņa un dievišķi skaista; visu locekļu un miesas

formu tēlojums tik dabisks un tomēr tik ideāli daiļš.
Tikai žēl, ka šis un daudz citi mākslas tēli iz senatnes

ļoti bojāti, bojāti fanātisma laikmetos, tiem apdauzītas

rokas, kājas, galvas nosistas, gandrīz nesatiekam ne-

viena Afrodites*) (skaistuma dievietes) tēla, kas ne-

būtu trakējādi sabojāts. Kad fanātisms trakojis, tad

tikuši mākslas darbi sabojāti, vēlāk, kad atkal mākslas

cienība atmodusies, tad tie ar lielām pūlēm lāpīti kopā

un atkal celti goda vietās pilīs, kur zīds un zelts ap-

kārt laistās, un mākslas pazinējam tie arī jāatzīst par

skaistākas vietas cienīgiem ir tad vēl, kad tikai šo

tēlu «torzo» atrastos, tā redzam no daudz tēliem tikai

pa kādam gabalam, kā apdauzītas galvas, rokas, kājas
v. t. t., kas tomēr vēl noder šo laiku māksliniekiem, ko

studēt. Cik krāšņa mākslas bagātība vēl nebūtu re-

dzama, ja māksla arvien būtu varējusi brīvi attīstī-

ties, un kas ievērojams pastrādāts, kad tas būtu uz-

turēts! Bet rodas partijas, kas trakā fanātismā tik

*) Skaistuma dieviete no grieķiem nosaukta par Afroditi,

no romiešiem par Veneru.



157

taisni to atrod par labu, ko viņas iedomājušās, tikai

tā māksla, kas pa viņu «degunam» —
cits viss stiep-

jams uz uguns sārta un dauzāms kopā. Tā Florencā

ar' reiz kādā fanātisma laikmetā sadedzinātas uz

uguns sārta bildes, kur fantastiski tēloti skati iz sen-

grieķu Olimpa v. c, sadauzītas statujas, kas rāda

kādu dievību no agrākiem laikiem. Bet tagad, cerams,

ka kultūras zemēs vairs tādi bēdīgi laiki neatgriezī-

sies, kur mākslas darbus sabojās, kas tur arī nebūtu

tēlots, kad tas mākslinieks, tad tas ir cienīgs, ka pa-

stāvētu! Tikai pie mums vēl redzam un dzirdam da-

žus avīžniekus mākslu noķengājot, tiem tikai vienīgi
tas labs, kas avīzēs drukāts, cits viss, kas to konku-

rentu laikrakstos pasniegts, uz uguns sārta metams,

pat nezina kā lamāt, ko priekš tam pats uzteicis. Tā,

piemēram, mūsu «ideālie» laikraksti, kuriem ne ilgi

atpakaļ tikai daiļā māksla bija svēta, tikai tas viss

labs, ko agrākie mākslinieki pastrādājuši un ko taga-
dējie ideālā garā strādā, bet kad nu «Mājas Viesa

Mēnešrakstā» pasniegtās bildes fototipijas pēc lielāko

šolaiku mākslinieku ražojumiem un taisni no ideālās

daiļās mākslas, kā arī pasniegta bilde pēc visu laiku

lielākā vecā mākslinieka Rafaēla daiļā darba «Madonna

della Sedia», tad to atrod par bezgaršas izvēli, veciem

krāmiem un nezina ko visu. —
Kāda cita avīze atkal

sirdās, kā nu varot pasniegt tādas bildes, kuras «tas»

jau priekš desmit gadiem dzīvokļos redzējis. — īsti

mākslas darbi tā nenovecojas un tie vēl pēc gadu sim-

teņiem un tūkstošiem tiek apbrīnoti. Vai latvju zem-

kopju mājas vis nav pasaules lielākā mākslinieka Ra-

faēla v. t. t. darbu cienīgas? Es domāju, ka zem-

kopju sētiņas pat nereti cienīgākas un tām vairāk

tiesība uz mākslas darbiem nekā dažu mākslas bar-

baru avīžnieku kungu mājokļi. Lielākie gari arī ne-

kad nav ļāvušies saistīties tikai pie viena šaura vir-

ziena, Rafaēls, Leonardo da Vinči, Ticians, Koredžio,

Veroneze, Mikelandžello, Murillo, Rūbens, Vandeiks

un citi ir gleznojuši gan skatus iz Kristus dzīves, kri-

stīgas ticības, gan atkal sengrieķu dievības skatus iz

grieķu un romiešu bagātajām teikām, kas gleznotājam
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dod bagātīgi vielu savas daiļās jūtas attīstīt. Mūsu

kritiķi tos varbūt nosauktu par klibotājiem, bet tie

nesaprot, ka lielāks gars neļaujas sev uzmauktieš ie-

mauktus galvā un stibot tikai pa vienu sliedi, tas tikai

priekš šaursirdīgiem, gara nabadzīgiem fanātiķiem —

liels gars aptver plašumu —
tā redzam Ticiaņu, kā

tas mums priekš acīm stāda visaizgrābjošākos skatus

iz Kristus dzīves, bet arī ļoti daudz variācijās tēlo

Veneras dievi un citādus skatus. — Murillo parādās
kā ideāls dievmātes un Kristus bērniņa tēlotājs, bet

arī dod tik reālus skatus no dzīves, taisni ielas zeņķu
dzīves, ka šermuļi iet pār kauliem, tāpat pie visiem

citiem lieliem māksliniekiem redzam lielisku dažādību,
no tā taisni redzam lielu garu, ja kāds var būt daudz-

pusīgs, vienādi un otrādi ko krietnu radīt, bet mūsu

kritiķiem tāds būtu klibotājs, tam, kas aptver pla-

šumu, šaurāki un šaurāki būtu jāsarauj sava

programma!

VIII.

Skaisti starodama saule pacēlās pie horizonta, kad

ātrbrauciens no Florences mūs ieveda slavenajā
Romā. Rīta gaiss bija tik jauks, mīlīgs un spirdzi-
nošs, it kā jaunu dzīvību iedvesošs, un mūsu acīm arī

parādījās viss jauns un savāds, līdz tam neredzēts —

un tomēr atkal it kā būtu jau sen, sen pazīstams, tik

mīļš un patīkams, ka to nemaz nevar izteikt. Kad

nonākam citās slavenās pasaules pilsētās, tad varam

gan apbrīnot viņu staltumu un lieliskumu, bet nevie-

nas pilsētas lepnums nespēj tā iesildīt un iejūsmināt,
kā Romas skaistums. Kamēr citur sajūtamies kā

svešnieki svešumā, tamēr Romā liekas, it kā būtum

uzgājuši savu karsti mīļoto dzimteni
— tēviju. Kā

tas arī varētu citādi būt, jo no bērna gadiem, kur

sākām mācīties Romas interesanto vēsturi, esam jau

ar to, tā sakot, kopā saauguši, esam kaisli līdzjutuši

dažādajām cīņām, esam apbrīnojuši varoņu darbus,

sirdijušies par senajiem varmākiem, cilvēces apspiedē-

jiem un mocītājiem. Mūs strauji iejūsminājuši ro-

miešu dzejnieki un arī māksla, māksla, Itālijas mākslas
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tēlojumos un gleznojumos! Dievišķie klasiskie tēli jau
sen mums radījuši karstu ilgošanos tos savām acīm

skatīt, kurus mākslas pazinēji tik lieliski cildinājuši.
Tā tad šī vieta, kas jau ap trīstūkstoš bijusi
kultūras šūpulis, tiešām izliekas, it kā tā arī būtu

mūsu šūpulis, un mēs pie tās pieglaužamies, kā pie

mīļas mātes sirds. — Un pie tam jo karstāk mīlam

arī savu dzimteni, savu tēviju ziemeļos, savu tautu,

cik labprāt tai rādītu Romas krāšņumus un mākslas

darbus, lai to iejūsminātu priekš dievišķi daiļās

mākslas, šā vislieliskākā un jaukākā baudījuma.
Lai gan jau vairāk mēnešus bijām pa mākslas pil-

sētām ceļojot izlutināti, kā arī ar dabas jaukumiem

apraduši, tad tomēr Roma, Roma mums deva nesa-

līdzināmi jauku baudījumu. Jau Augšitalijas krāšņie,
milzu klintīs ieslēgtie, ezeri ir tik lieliski iejūsminoši,
ka izliekas, it kā kad tur lidotu dzejnieku daiļās Mū-

zas un stāstītu neizsakāmi jaukas teikas. Skaistajā,
mākslas bagātajā Florencē domājām: ko būtu līdzējis
viss garais ceļojums pa Vāciju, Austriju, Tiroli un

Šveici, ja Florence mums būtu palikusi neredzēta —

bet Roma visu to vēl nesalīdzināmi pārspēj. Ne velti

še lielie dzejnieki tapuši par vēl lielākiem dzejniekiem,

Ģēte, Bairons (Bvrons) un citi —
tikai Romā vēl

tikuši par īstiem māksliniekiem, še, kur gadu tūk-

stošiem krājušies lielāko pasaules mākslinieku darbi,

arī māksliniekiem jātiek iejūsminātiem uz jauniem,

daiļākiem un spēcīgākiem darbiem. Apstākļi un daba

jau vienmēr uz cilvēku dara lielu iespaidu.
Romas izskats vispārīgi daudz citādāks nekā citu

pilsētu izskats, jau tādēļ vien, ka tā atrodas uz kal-

niem, kur dabas krāšgums ar mākslu jauki papildināts,
tur atrodas lepnas pilis krāšņos dārzos, kuri ierīkoti

uz augsti mūrētām terasēm, tur zied visskaistākās

rozes un kamēlijas, tur palmas paceļ lepni savas gal-

vas, lauru un mirtu koku vidū mīlīgi smaida marmorā

tēlotas mīlestības dieves, lieliskas strūklu akas met

augstu gaisā ūdens strāvas, un smalkie ūdens pute-
klīši kā smalkā zīda plīvurā ietin krāšņo dārzu skai-

stās marmora būves uz augstajām terasēm, ka tās
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izskatās kā gaisos lidojošas sapņu pilis. Starp jaun-
laiku lepnām ēkām turpat atkal tuvumā atrodas kāds

vecs senlaiku mūris, gruveši, kas tomēr vēl stāsta un

liecina, ka viņa cēlēji ir bijuši apbrīnojami mākslinieki

—
salauztos milzu pīlāros vai citās ēku daļās, kas no

marmora vai granīta, redzam mākslīgi izstrādātus

rotājumus: tie gadu simteņiem un pat tūkstošiem

stāvējuši, negaisu un lietu redzējuši un pat no cilvēku

neprātības tikuši sabojāti —
un tomēr vēl rāda ap-

brīnojamu mākslu, tā kā nav grūti iedomāties, cik

krāšņa "Roma jau priekš vairāk kā pusotra tūkstoša

gadiem izskatījās, —
ka toreiz tā bija pat vēl daudz,

daudz krāšņāka nekā tagad. Daži gan domās, ko nu

niekus mums grib iestāstīt, kā nu senatnē varēja kāda

pilsēta krāšņāka būt nekā tagad, tikai jau vēlākos

laikos viss krāšņums attīstījies. (Labāks Romas vē-

stures pazinējs nu tā neuztieps. Mēs zinām, ka Roma

ceturtā gadu simtenī pēc Kristus bija sasniegusi savu

staltāko laikmetu, tika saukta par marmora pilsētu,
tur atradās dievu tempļi, lepnas ēkas visskaistākā

būves stilā (kas tagad vēl lepnākajām ēkām tiek

ņemts par paraugu), viss bija mākslīgi pagatavots no

skaista marmora, kāda tagad vairs nav. Tikai astigals
vairs palicis tagadējā Romā no sengrieķu skolas

mākslinieciskajām marmora statujām; ļoti daudz no

tām aizvestas uz citurieni, bez tam lielākais vairums

sabojāts. Ceturtā gadu simtenī p. Kr., citādam laik-

metam iesākoties, krita drupās veco dievu tempļi, ne-

salīdzināmie skaistie mākslas darbi sadauzīti, saplēsti

un liela daļa pat kaļķos sadedzināta. Iz drupās sa-

dauzītām marmora tēlu daļām tomēr vēl tagad varam

redzēt senlaiku lielisko mākslu, bet tie, kuri tika kaļķos

sadedzināti, gājuši pilnīgi pazušanā. Te redzam, cik

zvēriski var cilvēki trakot, ja to ieskati šauriņi, ja

tie nespēj plašuma aptvert, mākslu cienīt pašas
mākslas dēļ, bet tiklīdz kā kas nav pa viņu iedomām,

tad kā bezprāta zvērs mesties nevainīgai mākslai

virsū un to saplosīt. Ar dauzīšanu, sagāšanu, dedzi-

nāšanu un laupīšanu tika klasiskā marmora pilsēta

izpostīta. No jauna lieliskākās būves negribēja vairs



veikties, tādēļ, ka Konstantinopole tika pataisīta par
rīta-romiešu valsts galvas pilsētu un uz turieni viss

krāšņums un bagātība savilkti. Tikai pēc ilgāka laika

sāka uz Romas drupām rasties atkal staltāki būves

darbi, stalto, klasisko dievu tempļu vietā cēlās skai-

stas kristīgas baznīcas, priekš kurām daudz tika izlie-

tots no agrākajiem mākslas darbiem, kuri vēl nebija
pagūti sadauzīt; pat daži veco dievu tēli tika atkal

uzstādīti savās agrākās goda vietās. Saprotams, ka

tiem nu tika dota citāda nozīme. Piecpadsmitā gadu
simteņa beigās sasniedza vecā Roma atkal jaunu skai-

stumu un slavu, kas to dara tik pievelkošu, ka tūk-

stošiem mākslas cienītāju katru gadu turpu dodas, to

apbrīnot. Dievišķais nepārspējamais Rafaels, Mikel-

andžello un citi mākslinieki tai saviem darbiem uzli-

kuši krāšņāko vaiņagu, bet tomēr liela, klasiska, mar-

mora pilsēta tā vairs nav, kāda tā bija līdz ceturtā

gadu simteņa sākumam, kur tās iedzīvotājus skaita

ap 800 tūkstošu līdz 2 miljoni, un tā bija gadu sim-

teņiem pasaules valdniece bijusi, kur tādi varēja lie-

liska bagātība sakrāties un māksla tikt izkopta. Liet-

pratēji pētnieki mums tēlo veco Romu nesalīdzināmi

staltāku nekā tagadējo, un arī katrs, kas pats savām

acīm skatījis vecās Romas atliekas, var iedomāties tās

seno staltumu. Roma ar savu klasisko senatni un

lielo meistaru darbiem pasniedz īstam mākslas cienī-

tājam tik bezgala daudz baudījumu, kā neviena cita

pilsēta pasaulē — turpretim tukšu nieku pielūdzējam,
kam patīk citu lielpilsētu «haremas» ar palaidnīgām
sievietēm un ākstīgiem komiķiem — nopietnā, daiļā
Roma nedos daudz prieka. Uzdzīvotāji un šauriem

ieskatiem mietpilsoņi lai labāk turpu nedodas: tā-

diem Romas krāšņums it kā pērles van-

daļiem.

IX.

Pēdējos gadu desmitos Roma krietni pārgrozījusies
un paplašinājusies, tās iedzīvotāju skaits, kas 1840. g.

bija tikai 154.630 dvēseļu liels, līdz 1896. gadam pa-

vairojies uz 475.000 dvēselēm. No 1871. gada, kamēr
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Roma palikusi par Itālijas galvas pilsētu, tā sākusi

izvērsties par modernu (jaunlaiku) lielpilsētu; sevišķi

1882. gadā Romas plāns stipri pārgrozīts, daudz šauru

ieliņu cauri lauztas, kur nu iztaisītas plašas, ērtas

ielas ar vairāku stāvu augstiem, grezniem namiem, kā

arī ļoti daudzām un lepnām valdības ēkām. Tomēr

pārgrozījumi nav tā izdarīti, ka pie tām no seno laiku

ievērojamām atliekām, kas tiktu nojaukts, nē, tagad
tikai nojauc vecas, drūmas ēkas, kurām nav nekāda

mākslas vērtība, turpretim senromiešu ievērojamās

būves, vai pat to sadrupušās atliekas vairs netiek no

cilvēku rokām postītas, bet gan, cik vien iespējams

saudzētas. Tādi Romai visai savāds romantisks iz-

skats: te plašas ielas ar moderniem (jaunlaiku )na-

miem, te atkal vēl šauras ieliņas ar drūmām ēkām, te

kalns ar skaistām pilīm burvīgi košos dārzos, turatkal

lielāki laukumi ar senām ievērojamām atliekām, kas

liekas stāstot un atgādinot dzīvi, jo dzīvi Romas pa-

gātni, tur Ēģiptes obeliski augsti pret debesīm iz-

stiepjas, tad savādas, ļoti skaistas ūdens strūklu akas,

arī vēl seno romiešu mākslas darbu atliekas, kur gan

akmenī izcirstas lauvas, gan fantastiski pūķi v. c,

met augsti gaisos ūdens strāvas. Lielisku, ļoti māk-

slīgi ierīkotu strūklaku Romā īsti daudz. Viņas pil-

sētai piešķir spirdzinošu košumu. Ūdens šajās
strūklu akās ļoti skaidrs un gards, tik gardu ūdeni

kā Romā, gandrīz nekur citur nedabū. Tibras upes

ūdens gan ir bālgans, nesmuks, bet tas arī netiek

lietots, lietojamais ūdens tiek atvadīts no tāliem kal-

niem. Jau senatnē romieši zinājuši iztaisīt ūdensva-

dus un no kalniem simtām verstu tālu ūdeni atvadīt

uz pilsētu. Romā arī daudz vairāk ūdens patērē nekā

citās pilsētās. Parīzē caurmērā ik uz cilvēka iznāk

90 litri (72 stopi), Londonā
— 90 litri (72 stopi),

Romā turpretim 10®0 litri (824 stopi) uz katra iedzī-

votāja dienā. Kad Romas strūklu akas redzējis, tad

citās lielpilsētās tās gluži niecīgas izskatās. Pirms

nobraucām Romā, jau bijām ar tās plānu labi iepazi-

nušies un tādi varējām Romu tikpat labi izstaigāt —

bez kā būtu vadonis jāpieņem —
kā savas dzimtenes



pilsētu Rīgu. Liela daļa ceļinieku pieņem sev še va-

doņus, kas tos aizvadītu uz ievērojamām vietām un

tiem izskaidrotu mākslas darbus, bet kad esi jau ie-

priekš caur aprakstiem un nobildējumiem mākslas

darbus krietni studējis, tad baudījums nesalīdzināmi

jaukāks un interesantāks, jo nu patiesībā vari to ska-

tīt, pēc kā jau sen ilgojies, bez kā būtu izskaidrotājs

palīgā jāņem. Romā nav mākslas darbi, kā bildes un

marmora tēli sakopoti tikai vienā vietā, piemēram
kādā muzejā, kā citās pilsētās, še turpretim ļoti daudz

vietu, kas katra mākslas darbiem daudz bagātāka, nekā

citu tautu karaliskie mūzeji, piemēram, Berlīnes kla-

siskais mūzejs ne tuvu nevar stāties blakus dažuRo-

mas privātvīru pilīm. Pāvesta krāšņajā miteklī Vati-

kāna pilī sakopoti milzīgi daudz mākslas darbu, kurus

ceļiniekam nepieciešami vajaga redzēt. Vatikāna pils
mākslas darbu dēļ vien jau vērts vai cik reizes Romu

apceļot. Bez Vatikāna, vēl ļoti daudz piļu un mūzeju;
sevišķi ieteicami redzēt Laterāna, Borgezes, Kolonas,
Dorias, Albāni pilis. Bez tam vēl Kapitāls, akadēmija
un daudz citas vietas, kur visur var atrast bagātīgus
mākslas darbu krājumus. Tad vēl Romas nesalīdzi-

nāmi skaistās baznīcas dod debešķīgu baudījumu pat

neticīgam. Priekš tagadējo laiku mākslinieku dar-

biem uzcelta stalta izstādes ēka, kas ļoti skaisti ierī-

kota. Visās šajās pilīs un mūzejos ieejas maksa viena

lira (1 lira līdzīga 1 frankam, jeb apmēram 38 kapei-

kām) no cilvēka, un bez tam vēl sulainim jādod dze-

ramnauda vismaz kādi 20—30 centesimi (apm. 8—

12 kap.). Visur sulaiņi labprāt saņēma dzeramnaudu,
tikai sulainis, kurš stāvēja pie Kapitola durvīm, bija

lepns romietis, kas dzeramnaudas neņēma. Baznīcās,

zināms, ieeja par brīvu, bet tikai tur atkal übagi, kas

durvis attaisa un kuriem tādi jādod dāvana. ļUbagu
Romā ļoti daudz un tie dažādi. — Nekad man neizies

no prāta kāda glezna, ko redzējām no kādas burvīgi
skaistas un greznas pils iznākot: uz ielas pie kāda

maiznieka durvīm stāv bāls puisēns, kura ģīmja vaib-

stos atspoguļojas briesmīgs izsalkums visā savā šau-

šalainā veidā; briesmīgi kārām acīm tas skatās uz
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maizi. Mēs tam pasniedzām kādus centesimus*), ku-

rus tas mums ar traku kaislību izrāva un kā izsalcis

vilcēns metās pie maiznieka bufetes, lai par dabūto

naudu iegūtu maizi. — še var satikt pat dažus roman-

tiskus diedelniecības skatus.
—

Zēni un meitenes ap-

mētā ceļiniekus ar rozēm un vijolīšu pušķiem un šai

puķu mešanā ir tā iemanījušies, ka puķu pušķītis pa-

liek tev uz krūtīm guļot, —
tādi ceļinieks jūtas glai-

mots un mazajam zēnam vai meitenei atmet kādus

centesimus. Tad šur un tur redzam kādu izdēdējušu
māti uz ielas trotuāra sēdot un bērniņu zīdot; pret

garāmgājēju tā izstiepj roku dāvanu lūgdama. Mazo

zīdainīti pie mātes krūts uzskatot, ceļinieks sajūsmi-

nājās un ķer pēc naudas gabala kabatā, ko lūdzošajai
mātei pasniegt. Bet tā kā nu še übagu visai daudz,
tad iesākumā jūsmīga cilvēka sirds pamazām apradi-

nājās un nocietinājās, ka tas ir romantiskajiem üba-

kiem vairs nedod, bet piesviestās puķes sašutis at-

sviež atpakaļ un mātes ar zīdainīšiem neievēro. Ja

redz ceļinieku, kas übagus ievēro, tad zina, ka tas vēl

nav ilgi kā Romā atbraucis, še tu necik soļus nepaiesi,
kad tevi atkal kāds neapstās, übags vai tirgotājs ar

mozaikām, rotas lietiņām, kā brošām v. t. t., kuras

tādi pagatavotas, ka izskatās kā kad būtu no dažādiem

krāsotiem akmentiņiem kopā saliktas. Ceļinieki tās

labprāt pērk. Romā ļoti daudz šādu tirgotāju, kas

piedāvā savas preces. Arī viesnīcas sulaiņi nāk un

tevi apstāj, piedāvādami par lētu cenu istabas vai

ēdienu. Uzturēšanās Romā nav pārāk dārga, ja lēti

grib ierīkoties, vismaz ne dārgāk, kā pie mums vies-

nīcās. Arī privātdzīvokļos var dabūt diezgan mēbe-

lētu istabu, lepnos jaunos namos, kur trepes no balta

pulēta marmora un elektriska apgaismošana. Un īsti

glīti ierīkotas istabas šādās tik krāšņās un staltās

mājās nebūt nav tik dārgas. Kādā no šādiem namiem

pilsētas vidū nonomājām glītas, patīkamas istabas,

*) 1 līrs, kurš līdzīgs apmēram 38 kapeikām, tiek iedalīts

100 centesimos. Tā tad viens centesims līdzīgs apmēram 1/,3
kap.
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par kurām mums (bijām divi) katram bija jāmaksā
2 liras (ap 75 kap.) dienā. Ar dzīvokli bijām ļoti
mierā. Pēc kāda laika mūsu dzīvokļa saimniece at-

vainojās, ka viņa mums par dārgu uzprasījusi. Ja mēs

vēl ilgāk paliekot, tad viņa ne pus tik daudz nerēķinā-
šot. Cik savādi! Vācu dzīvokļu saimnieces tā nekad

neteiks, drīzāk sūrosies, ka pārāk lēti izdevušas dzī-

vokli, romiete pati atvainojas, ka par dārgu noprasī-

jusi. Ja ilgāku laiku — kādus mēnešus grib Romā

uzturēties, tad var ierīkoties, ka par mērenu cenu

iespējams gluži labi dzīvot. Kad par ēšanu un uzturu

izdod apmēram 35—40 rubļus mēnesī, tad var dzīvot

īsti glīti ierīkotā (mēbelētā) istabā un paēst tā, kā

mūsu laucinieku smalkajās viesībās. Kad pavisam par

dzīvokli, pārtiku un dažām sīkām izdošanām var izdot

apmēram 50—60 rubļus mēnesī, tad būs īsti omulīgi
pārticis. Varētu arī ar daudz mazāk iztikt, bet tad

par īstu omulību nevar galvot. Ja tikai kādas dienas

kā ceļinieks grib Romā uzturēties, tad, saprotāms, jā-
skaita daudz vairāk, nav daudz, ja rēķina 4—5

rubļus par dienu uz personas, tad nebūs nekas jāpie-

cieš, bet varēs labi pārticis omulīgi nodoties jaukajiem

iespaidiem, apmeklēt dažādās mākslas krātuves, pilis,

mūzejus, teātrus un operas. Ceļa rādītāja grāmatā
gan stāv, ka pa Itāliju ceļojot jārēķinot 25 liras, ap

10 rubļu uz personas par dienu, un ja ceļojot arī dāmas

līdz, tad vēl daudz vairāk, var tomēr droši iztikt ar

pusi tikdaudz izdevumu, pat ar smalkām kundzēm

kopā ceļojot. Saprotams, ja šīs kundzes sāk sev rotas

lietas pirkt — tas jāskaita īpaši, tad tiek drīz no lielām

naudas summām vaļā. Var jau nu ar' citādi izdzīvot

lielas naudas summas, bet pilnīgi pietikt un labi iztikt

var, kā jau augšā teikts, ar 4—5 rubļi dienā. Pie

Augšitalijas ezeriem dzīve daudz dārgāka nekā Romā,

Neapolē un tās apkārtnē, un tur tad jāskaita vismaz

7—B rubļi par dienu, bet kad labāk apskatījies, tad

arī tur var lēti dzīvot: tomēr no iesākuma uz to nevar

paļauties un tādēļ arvien patīkamāk iznāk, kad no-

skaita vairāk.
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X.

Romā, kā arī citās dienvidus lielpilsētās tas labums,
ka tur gandrīz uz katras restorācijas vai kafejnīcas

durvīm, vai logiem, cik smalka vai vienkārša tā arī

nebūtu, uzrakstītas ēdienu cenas, cik maksā brokastis

vai pusdiena, ar vīnu vai bez vīna, kādi ēdieni, un par

cik tie pa porcijām dabūjami, bez tam vēl, cik maksā

vīns, cik kafija, cik alus. Tādi tad katrs var izvēlē-

ties pēc savas garšas un spējas ēdienu vai dzērienu

baudījumus un nekādi nevar nākt tai nepatīkamā stā-

voklī, kā pie mums, kur iepriekš neko nevar zināt,
kādas kurā vietā cenas un tikai tad, kad esi iekšā

iegājis un prasījis sulainim ēdienu karti, vēl vari^ pār-

liecināties, cik naudas būs jāizdod. Kultūras zemēs

šai ziņā nesalīdzināmi patīkamāk, tur par visu gādāts,
lai publikai atvieglotu izvēli, ka uz loga vien acis uz-

metis, jau vari zināt, vai tā vieta ir priekš tava maka

vai nav; ja vēlies dārgāku vai lētāku, tad apskaties
vien citur, jo turpat tuvumā atradīsi, ko vēlies. Tur

ir restorācijas, kuras tikai priekš lieliem bagātnie-

kiem, turpat blakām' atkal citas, ne mazāk smalkas no

izskata, kur redzi mērenas cenas, tur atkal skaties,

par brīnumu lēti piesolīti dažādi labumi. Tomēr visur

varējām no tā pārliecināties, ka vidējo šķiru restorā-

cijās iznāca pat lētāk un praktiskāk, nekā lētajās —

un ēdiens nebija neko sliktāks kā visdārgākajās vietās.

Par trīs līdz četrām lirām (110—150pak.) pusdienu

ar vīnu varēja Romā ēst īsti smalkā vietā un pietie-
koši labi paēst, vissmalkākajās vietās maksāja pus-

dienas bez vīna jau 5—7 liri (190—170 kap.), ar vīnu

un dzeramnaudu sulainim izmaksāja 10—12 liras

(380—640 kap.). Ja iet pilnā pansijā, tad pirmās

šķiras viesnīcās maksā 15—20 liras (570—700kap.)

par dienu, otrās šķiras viesnīcās 9—12 liras (350—400)

kap.). Bez tam ir vienkāršākas viesnīcas, kur var

iztikt daudz lētāk. Pansija vienkāršajās viesnīcās

maksā 4—5 liras (150—190 kap.) par dienu. Tad

varējām arī no tā pārliecināties, ka tur, kur visvairāk

apmeklētas restorācijas no kungiem un dāmām, bija
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arī visgardāk pagatavots ēdiens, turpretim tādās vie-

tās, kuras maz apmeklētas, arī nebija ēdieni visai labi

pagatavoti. Tā kā vīns itāļu tautas dzēriens, tad tas

jau vienkāršās tautas restorācijās diezgan labs, un

maksā alus glāze divi līdz trīs soldi (4—6 kap.), kurs

tāda labuma, kā tas, kas pie mums maksā 70 kap. līdz

rubli pudele. Bet kad vīnu pērk pudelēm vīna tirgo-

tavās, tad itālis nereti prot svešinieku piekrāpt, iedod

pavisam sliktu vīnu par labu cenu. Vienkāršajās tau-

tas restorācijās nav tik labi iespējams krāpt, jo tur

arvien papilnam ļaužu un šie ļautiņi, itāļu strādnieki,

dzīvo visai lēti, tādēļ arī svešinieks var tādās vietās

īsti labu vīnu lēti dabūt, šajās tautas restorācijās
redzama arvien un sevišķi vakaros ļoti spirgta dzī-

vība, tur vīri, sievas, jaunekļi un jaunavas sēd pie
vīna glāzēm un valodas tek kā spēcīgs kalnu strauts.

— Šo vienkāršo ļautiņu raksturs pavisam citāds nekā

citur to satiekam. Ir jau katram labi zināms, ka pie
mums vienkāršajās kneipēs un alus pārdotavās redz

pa laikam riebīgi piedzērušus, visnekaunīgākajiem
vārdiem mētājoties, tā ka pa ielu šādām vietām garām

ejot, jau drebuļi pār kauliem iet. Arī Vācijā pa lie-

lākai daļai vienkāršās tautas kneipēs dara pretīgu ie-

spaidu, lai gan tur vairs neredz tā piedzērušu —
to-

mēr tur valda salkanība un arī vieglas sievietes izai-

cinošiem skatiem redz papilnam. Romā turpretim pat

vienkāršākajās vietās neredzēsi piedzērušu, nedzirdēsi

nekaunīgu vārdu izplūdumu un neredzēsi arī paklīdu-
šas sievietes izaicinošiem smaidiem, še dzirdam

straujas, nopietnas sarunas, kuras grozās pa lielākai

daļai ap politiku. No salkana, miegaina gurdenuma
še ne vēsts. Romas daiļajo tumšās, ugunīgās acis un

skaidrā piere liecina par stingru tikumību un kaislas,

ugunīgas mīlestību, kam salkana koķetēšana
un netiklība riebīgas. Pat nabadzības nospiestajā

sejā tomēr vēl atspoguļojas nopietna tikumība. Romā

vispārīgi paklīdušas sievietes tādi acīs neduras kā

citur. Netiklība še liekas tālu atpakaļ atvilkusies.

Kad salīdzinām vācietes un itālietes, sevišķi romietes,
tad atrodam garīgā ziņā lielu starpību. Vāciete sa-
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runā izrāda dzīvu interesi par viesībām, un jo sevišķi
masku ballēm. Dažas pat izglītotās šķiras dāmas

Minchenē vai Berlīnē nezina, kur mākslas mūzejs at-

rodas, ne arī daiļā māksla tās spēj sajūsmināt — Bel-

vederas Apollons vai malkas klucis, tām viss vienalga,
viņu valodas kā straujupīte tek tikai par smalkiem

kavalieriem, par lepniem apģērbiem, un mākslas mū-

zeju vietā, tās sīki jo sīki — kā pa šņorīti — zina, kur

atrodas dažādie balles lokāli, romietes turpretim liekas

šādas lietas mazāk ievērojot, viņu tumšās acis tikai

tad dedzīgi uzliesmo, kad ar tām runā par mākslu:

Rafaēla, Mikelandžello, Leonardo da Vinči, Ticiāna un

citu darbi saista viņu interesi, Itālijas mākslas darbus

tās pazīst vislabāk, un prot ar lielāko dedzību ir sveši-

niekam aizrādīt, ko tas lai neatstātu neapskatītu. Pat

vienkāršas, neizglītotās šķiras, un to starpā pat tādi,

kuri lasīt un rakstīt neprot, tomēr mākslu pazīst la-

bāk, nekā dažas citu tautu izglītotās aprindas. Romie-

tis jau tā sakot ar mākslu kopā saaudzis, jau no bērnu

dienām tas skatījis šejienes baznīcās, kā arī visur

citur nesalīdzināmi skaistos mākslas darbus, un pie
tam tādi pieradis, ka tad, kad tas, trūkuma spiests,

aizgājis citur, kur var labi pelnīt, tomēr mūžīgi ilgojas

pēc savas skaistās dzimtenes, un labāk būtu Ro-

mā par übagu, nekā citur par lielmani.

Kad apskatām tikai Romas baznīcas, tad pilnīgi varam

saprast, ka šai tautai, kas še audzināta,

jau māksla ir kā nepieciešama dieni-

šķa maize. Ikvienam Romas baznīca

jau ir dievišķas mākslas templis (svēt-

nīca), kas nesalīdzināmi augstāk pace-

ļas pār citu zemju baznīcām. Romas

baznīcas apmeklējot, tik vēl īsti sajūt
baznīcas augsto nozīmi; še visur, kur

vienskaties, dievišķasmākslasvarate-
vi valdzina, te tu neredzi vienmuļīgus
raibumus, tādus tēlus, kas bez gaumes,

dzīvības, pretim rēgotos. Atveri Ro-

mā tikai kādas baznīcas durvis un

tevim liekas, ka esi pacēlies pāri par
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zemes putekļiem, tur augšā, aiz māko-

ņiem tev pretim smaida paradīze vis-

spilgtākās krāsās, šie skaistie tēli,
šīs gleznas liekas dzīvojot. Lielākās

un lepnākās Romas baznīcas ir Pētera,
Laterāna un Santa Maria Madžore. Bet

arī bez šīm baznīcām, katra cita Romas

baznīca jau īsta pērle mākslas ziņā.
Mazā Sikstinas kapella Vatikānā ir

visu mākslas cienītāju un citu dažādu

ceļinieku ceļa mērķis.

XI.

Tanī dienā, kad apmeklējām pirmo reiz Romas Pē-

tera baznīcu, bijām jau iepriekš daudz staigājuši,

skatījuši, un tādi visai noguruši, bet iespaids,
ko še dabūjām, ieejot šai mākslas

svētnīcā, bija tik atdzīvinošs un spir-

dzinošs, ka cilvēks jūties atkal, it kā

būtu no j auna piedzimis; tāda vara dievišķai
mākslai, kura še no vienas vietas pušķo milzīgās tel-

pas. Kas redzējis Jelgavā latviešu ceturto vispārīgo
dziedāšanas svētku ēku, kuru jau tā dēvēja par lielāko,

kādu vēl neviena tauta pasaulē nav uzcēlusi, kur ska-

tītāju vietas priekš apmēram 25—26 tūkstoš cilvē-

kiem, tāds, kas šīs ēkas .lielumu apbrīnojis, tomēr vēl

nevar priekšā stādīties Romas Pētera baznīcu, kurā

viegli var saiet deviņdesmit tūkstoš cilvēku, bez kā

būtu jāsaspiežas, šās baznīcas garums 187 metri*)

(apm. 600 pēdas), vidū griestu augstums 45 metri

(apm. 150 pēdas) un kupola augstums 117 metri

(apm. 390 pēdas). Citas ievērojamākās baznīcas pa-

saulē labu tiesu mazākas. Svētā Pāvila baznīca Lon-

donā 158!/£ metrus (apm. 525 pēdas) gara; Florences

Doms 1491/2 metri (apm. 490 pēdas); Milānas Doms

125 metri (apm. 450 pēdas) un Ķelnes Doms 132

metri (apm. 440 pēdas) garš. Lai gan jau ieejot
Romas Pētera baznīcā, esam pārsteigti no tās lieluma

*) 1 metrs — apmēram 3V3 pēdas.
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un plašuma, tomēr visu tās plašumu vēl nevaram

tūliņ aptvert, noskārst, jo tālāk ejam, jo lielāks pla-
šums mūsu acīm parādās. Kad nonākam galvenā al-

tāra tuvumā, tad redzam, ka virs mūsu galvām pace-

ļas 117 metrus (390 pēdas) augstais kupols, kurš

vēl īpaši kā labi liela baznīca izskatās. Kur vien ska-

tāmies uz sāniem, tur atkal redzam īpašas kapellas,
kuras atkal katra pati par sevi kā baznīca, kas mirdz

no mākslas, kā viskrāšņākās pērles. Bet kā šās plašās

telpas pušķotas! še ir pēdu platas vietiņas nav, kas

nebūtu visrūpīgākais un krāšņākais mākslas darbs,

pie tam no dārgām vielām izgatavots. Pulēts mar-

mors, granīts, zeltīta bronza starp skaistajām glez-
nām laistīt laistās, jau grīda no pulēta marmora un

porfira skaisti kopā salikta, milzīgas arkādes no aug-

stiem marmora pīlāriem, kuri spodri pulēti un bez tam

vēl dažādiem rotājumiem ļoti rūpīgi izstrādāti; te tikai

vari apbrīnot, ko katrs šāds pīlārs nav laika prasījis

un maksājis, kur katra rotājuma rievīte ar lielāko uz-

manību un mākslas izpratni pamazītiņām bija jāiz-
strādā? Nebija vis tik viegli, kā no priežu koka ap-

tēst stabus un uzcelt par ēku stutējošiem pīlāriem —

milzīgus akmens stabus kalt un mākslīgi izrotāt nav

joks, un šādu stabu še milzums. Sienas un griesti
viz vienos rotājumos, skaistas gleznas, kuras aptver,
ierobežo marmora un zeltīta bronza vītnes. Pie milzu

pīlāriem redzām marmora statujas, kuras tik ievēro-

jamas, ka pie katras no tām var mākslas cienītājs
mēnešiem un pat gadiem mākslu studēt. Tur stāv

apustuļu milzu tēli baltā marmorā un bronzā, ļoti

dabīgi izstrādāti, tur atkal krāsās dažādas gleznas

milzīga lieluma, kuras pēc lielāko mākslinieku oriģinā-
liem pagatavotas kā mozaīki — no maziem akmenti-

ņiem kopā saliktas, bet tik mākslīgi, ka turpat tuvumā

izskatās, it kā kad tās būtu uz audekla eļļas krāsās

gleznotas, šādi mozaīku izstrādājumā šīs gleznas var

laika zobam ilgi spītēt, tās necieš arī no vīrāka kvēpi-

nājumiem, kā eļļas krāsu bildes. Ļoti ievērots un

slavēts darbs no Mikelandžello, kur tēlota Kristus

māte ar sava dēla līķi: tur dzīvi, jo dzīvi redzam mā-
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tes sāpes par savu dēlu, kurš cilvēces mīlestības dēļ
krustā sists. Vēl iz nāvē nobālušā līķa mums pretim
smaida dievišķais patiesības sludinātājs. Visai liela

vērība še piegriezta pāvesta kapu pieminekļiem, tie

izstrādāti bronzā un visvairāk baltā marmorā. Vis-

vairāk ir tādas šās kapu zīmes, kur augstu pie sienas

vai pīlāra atrodas zārks un virs tā guļ zināmais pā-
vests savā goda apģērbā tik dabīgi tēlots, ka neviens

vaibsts viņa ģīmī netrūkst, tad atkal tādi pieminekļi,
kur pāvests savā tronī kā lūgdams sēd krēslā, vai

ceļos nometies, lejāk kādi simboliski tēli, nāves ģēniji,
kā ļoti skaisti jaunekļi, vai sērojošas mūzas, —

kā

dievišķas jaunavas, atsegtām lilju skaistām rokām un

krūtīm. Še mākslinieki ir ņēmuši sengrieķu dievu tē-

lus par paraugu un tādēļ šie tēlojumi tik skaisti izde-

vušies, ka liekas, ka tevi šīs baltās marmora jaunavas
tuvāk un tuvāk vilktu un paceltu tevi sev līdzi šķīsta-
jos debess augstumos, tu sajūti sāpes sirdī, ka nevari

arvien še kavēties, ka tev jāšķiras no tik jaukas pa-

radīzes. Skatoties skaistajos marmora tēlos, lūkojo-
ties krāšņajās gleznās līdz pat milzu kupolam augšā,
tev liekas, it kā baudītu ko nesalīdzināmi jauku, — te

no kādas sānu kapellas atskan mūzikas skaņas un

dziedāšana. Ai, šādas skaņas un šādu dziedāšanu tu

vēl neesi dzirdējis — ar kādu lepnumu un kādām

jūsmām tu arī dažādos svētkos neesi klausījies mūzi-

kas un dziesmas skaņas — tagad tev izliekas, ka tā

māksla bija tikai it kā vāja zvaigznīte pret milzīgo
debess karalieni — sauli. Tādi acis še redz visskai-

stākās gleznas un auss dzir visjaukākās skaņas. Nu

tikai varam saprast, kādēļ nabaga svētceļinieki, badu

mirdami, tūkstošām verstis nostaigā kājām, lai tikai

Romas svēto baznīcu reiz redzētu. Nemaz nevajaga
katolim vai fanātiķim būt, nē, katrs, kas tikai māk-

slas cienītājs, varētu nabaga fanātiskiem svētceļnie-
kiem līdzīgas grūtības ciest par to jaukumu, ko dabū

še baudīt. Vairāk reizes nostaigājām uz Pētera baz-

nīcu, bet varējām pārliecināties, ka še nekad neapniktu

atnākt; projām ejot vēl reiz un vēl reiz ar asarām

acīs jāatskatās atpakaļ uz daiļo mākslas svētnīcu, pie
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kuras košuma labākie Itālijas mākslinieki gadu simte-

ņiem strādājuši. Saprotams, tik lieliska, kā šī kri-

stīgā baznīca, gan nebūs neviena seno dievu svētnīca

Romā bijusi, bet toreiz, kā vēl atliekas rāda, visa

Roma pastāvēja no staltiem marmora tempļiem. Un

dažs labs krāšņums tagadējā kristīgā Dieva namā vēl

ir no senajām atliekām. Lieliskāka kapa pieminekļa,
kā Romas Pētera baznīca, kas celta apustulim Pēte-

ram, gan visā pasaulē otra nav. šās ēkas būve maksā-

jusi vairāk nekā 250 miljonus franku*), jeb apmēram
kādus 100 milj. rubļus. (Vairāk nekā visa Rīgas pil-
sēta ar visām savām mājām.) Viņas uzturēšana un

apkopšana vien izmaksā katru gadu ap 160 tūkstošu

franku (apmēram 60.000 rbļ.). šī baznīca dibināta

jau trešā gadu simtenī pēc Kristus, tā atrodas pa daļai
uz tās vietas, kur Nerona cirks stāvējis, kurā tas lika

kristīgos (kurus bija apvainojis par Romas dedzinātā-

jiem), pie krustiem augsti piesietus, par piķa lapām
nakts apgaismošanai sadedzināt. Jau iesākumā Ro-

mas Pētera baznīca bijusi visai lieliska un stalta, se-

višķi no iekšpuses skaisti izrotāta, bet piecpadsmitā

gadu simtenī tā sākta pārbūvēt, tad pavisam nojaukta
un celta jauna, lai būtu visu baznīcu kronis — staltā-

kais Dieva nams pasaulē. Tur Itālijas labākie archi-

tekti savus spēkus izlietojuši. Vispirms Bramante

izstrādājis nesasniedzami lielisku plānu, tad citi tālāk

strādājuši. Bramante strādāja no 1505. līdz 1514.

gadam un mirdams iecēla lielo Rafaēlu par savu pēc-

nācēju, kas lai šo vareno būves darbu turpinātu. Bez

tā San-Gallo, Peruči un citi šo būvi vadījuši. Beidzot

Mikelandžello iecelts par galveno būvmeistaru, kurš,

atraidīdams jebkādu algu, še tālāk strādājis, sevišķi

pie lieliskā kupola. Pēc Mikelandžello plāna vēl citi

šo būvi pabeiguši, tā kā 18. novembrī 1626. gadā va-

rēja svēto Pētera baznīcu iesvētīt, kādus 1300 gadus
pēc pirmās dibināšanas dienas. Par šās lieliskās baz-

nīcas iekšieni un ārieni vēl ļoti daudz ko stāstīt, bet

še īsumā tas nav iespējams izteikt. Tikai vēl jāpie-

*) 1 franks — apmēram 38 kap.
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min, ka šās pasaules svētnīcas izskatu no ārpuses tas

lieliski paceļ, ka tās priekšā atrodas visai liels pagalms,
uz kura baznīca pamazām, kā uz kalna paceļas. Pa-

galma vidū atrodas kāds obelisks, kurš 25V& metrus

(apm. 83 pēdas) augsts un kādus 6000 centnerus

smags, no granīta akmens izkalts un hiroglifiem ro-

tāts, šo milzeni jau Kaligula licis 39. gadā no Ēģiptes
atvest. Obeliskam katrā pusē milzīga strūklaka, kur

pastāvīgi ūdens augstu skrien gaisā. Obelisku un

strūklakas kā kroni ieslēdz baznīcas priekšbūves, kas

pastāv no pīlāru rindām, uz kuru jumta augšā nostā-

dītas rindā kādas 162 mākslīgi izstrādātas marmora

statujas, tikai žēl, ka šās no laika zoba bojātas un jau

palikušas tumšas, kamēr tās, kuras iekšā no lietus un

vējiem sargātas, lai gan jau dažus gadu simteņus ve-

cas, tomēr vēl baltas kā piens. Kad reiz atrodas Ro-

mas Pētera baznīcā, tad arī vērts uzkāpt pašā kupola

augšā, no kurienes brīnišķi jauks skats uz visu Romu

un tālajiem sniegotiem Apenīnu kalniem. Kupolā uz-

kāpšana maksā vienu liru*).

XII.

Daudz daudzinātajā Vatikāna pilī, šai krāšņajā pā-

vesta miteklī, ir arī tiešām ļoti daudz ko redzēt un

apbrīnot. No lieliskās Pētera baznīcas devāvies uz

Sikstinas kapellu (baznīciņu), kura, lai gan turpat

Vatikānā, tomēr no pirmējās galvenās izejas līdz ie-

ejai Sikstinas kapellā, kādu ceturtdaļu stundu ko iet,

jo Vatikāna pils ir pakrietnas pilsētiņas lielumā;' bez

lieliskajiem plašajiem dārziem un pagalmiem, tikai

apbūvētās vietas skaitot, tā ieņem kādus 28.000

kvadrātmetrus (apm. 7 pūrvietas), šī ir lielākā pils
visā pasaulē, lai nu gan daudzkārt atkārtotā pasaciņa,
ka tanī atrodoties kādas 11.000 zāles un istabas —

tikai pasaciņa, viņu skaits varētu tikai līdz tūkstošam

sniegties, kas arī jau visai daudz, jo Vatikānā ierīko-

tās zāles un citas istabas ir visai plašas. No Pētera

baznīcas līdz otrai ieejai šai milzu pilī redzam ļoti

*) 1 lira — apmēram 38 kap.
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daudz svešinieku steidzamies, gan lepnās ekipāžās, gan

vienkāršiem ormaņiem braucot, gan kājām ejot; tie

visi kāro redzēt svētā tēva — pāvesta bagātīgi māk-

slas darbiem svētītās pils telpas. Vai tas būtu bagāts
vai nabags, priekš visiem vēl dzīvo Rafaēls un Mikel-

andžello, kuru darbi te tas galvenākais pievilkšanas

magnēts. Neviena cilvēka vārds gan netiks še tik

daudz daudzināts, kā Rafaēla un Mikelandžello; lai gan

jau gadu simteņus tumšais kaps viņus sevī ieslēdz,

tomēr viņu darbi varbūt vēl gadu simteņus dos māk-

slas cienītājam jaukāko baudījumu un liks viņu vārdus

ar lielāko cienību minēt. Tikai žēl, ļoti žēl, ka laika

zobs bojā krāšņos gleznojumus! Tā slavenājā Siksti-

nas kapellā gleznojumi daudz cietuši, saplaisājuši un

satumsuši — tie sevišķi cietuši no vīrāka kvēpināju-
miem un sveču dūmiem un arī labu daļu no cilvēku

neprātīgiem nedarbiem, kas sabojājuši slavenā mei-

stara Mikelandžello gleznas, ar savu neveiklo pindzeli

uzķēmodami drēbju kankarus mākslinieciski gleznotām

figūrām, pie kurām lielais mākslinieks gadiem svīdis

savus labākos spēkus pielikdams. Sikstinas kapella

būvēta 1475. gadā, tās garums 40 metri (apmēram
130 pēdas) un platums IBV2 metri (apmēram 60 pē-

das), sienas un griesti tai vienās gleznās, kur nere-

dzam daudz zeltītu rotājumu, —
tur viss tikai rūpīgi

izstrādāts gleznās. Pie sāņu sienas gleznām strādājuši
Pietro Perudžino, Sandro Botičelli, Kozimo Rosoeli un

Domeniko Džirlandajo. Tad uzaicināts Mikelandžello,

lai tas gleznām pušķotu kapellas griestus un altāra

sienu. Pie griestu gleznošanas šis mākslinieks strādā-

jis no 1508.—1512. gadam, tas ieslēdzies viens pats
bez citiem palīgiem, tikai savus krāsu malējus zēnus

paņēmis līdz. Kad nu darbs ticis gatavs, tad visa

Roma plūdusi turpu apbrīnot nesalīdzināmos māksli-

nieka ražojumus, un pat paši mākslinieki «no-

bijušies» no lieliskās mākslas, ko Mi-

kelandžello darbos ieraudzījuši. Vairāk

gadus vēlāk, no 1534.—1541. gadam, Mikelandžello

atkal stājies Sikstinas kapellā un gleznojis «pastara

tiesu», kas ieņem visu altāra sienu. Griestos re-
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dzām vairākas gleznas, kuras katra par sevi noslēdzas

un tomēr viss sakopojums tik lieliski jauks, ka tajā
šie daudzie ceļinieki noskatīties vien nevar. Tur mums

pirmā bildē rāda, kā varenais Radītājs šķir gaismu no

tumsības, tad otrā bildē redzam, kā tas rada sauli un

mēnesi un koku augšanu, trešā bildē Dieva gars lidi-

nās pa ūdens virsu un svētī, lai rastos dzīvnieki, da-

žādi putni un lopiņi, ceturtā bildē Ādams — kā aug-

stākā radījuma — radīšana, piektā bildē levas radī-

šana, šis ir no Mikelandžello gleznots visskaistākais

sievietes tēls. Cik jauka tā izskatās rokas pacēlusi
uz savu Radītāju! šai bildē sajūtam dzīvības pamo-

šanos. Tad sestā bildē nāk cilvēku pievilšana un pa-

dzīšana iz paradīzes, septītā bildē Ābela un Kaina

upurs, astotā grēku plūdi, kas saceļ šausmas, šo bildi

uzskatot, —
cik dzīvi un dabīgi tur cilvēku izmisums

un bojā iešana tēloti: devītā bildē tēlots Noāss dzērumā.

Sānus šām vidus gleznām pravieši un Sibillas (Sibvllo
— seno grieķu un romiešu pareģone, jeb zīlniece).

Griestu stūros atsvabināšanas gleznas: ļauno spēku

nogrimšana, vara čūskas ..paaugstināšana pret čūsku

mokām, Hamana krustā sišana, Judite ar Holoferna

galvu, Dāvida uzvara pār Goliātu. Visas šās griestu

gleznas ļoti dziļdomīgas, kur parādās brīnišķs spēks

un dzīvība. Cik košas gan tās vēl neizskatījās pāra

gadu simteņus atpakaļ, kad vēl nebija no vīraka kvē-

pinājumiem cietušas! iUz altāra sienas redzam brie-

smīgo tiesas dienu — tur Kristus debesu padebešos
nāk kā milzīgs varonis, viņa māte it kā pazemīgi un

bailīgi tam pieslienas — Kristus turpretim, kā nepie-
lūdzams Tiesātājs un Nosodītājs, tiesas eņģeļi pie Kri-

stus kājām lidinās un ar bazūnēm pasludina tiesas

dienas atklāšanu, apustuļi un citi ievērojamie Kristus

piekritēji un mocekļi tam blakus pie labās rokas. —

Nosodītie nekrietnie cilvēki nāk to lūgties, bet tas ar

augsti paceltu roku, tos atraida un tie no briesmīgiem
velniem sagrābti tiek zemē rauti. Kapi atdarās, mi-

roņi kā skeleti ceļas augšā, citiem kauli jau pārklājas

ar miesām, tie mostas no nāves miega, — izredzētie,
svētas laimības apstaroti, paceļas uz augšu ieņemt
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savu vietu paradīzē. Tur atkal velni ar ugunīgām,

sarkani degošām acīm savāc nosodītos resnos kungus,
kas virs zemes dzīvojot ļaudis izsūkuši un plēsuši;
šiem nu velni viņu resnās miesas plēš nost no kauliem.

Jau piekrauta laiva pilna ar šādiem neliešiem, Charons

lepni pavēl, ka nav ko kavēties, tiem jāiet uz elles

ugunīm, dod vēl katram no tiem ar airi uz kakla, kas

gribētu kavēties, vai no lielā pasaules Tiesneša žēla-

stību izlūgties — projām uz pekli, cilvēces sviedru

ēdēji! — Mikelandžello šos tēlus, kā jau pastara tiesā

— gleznojis, saprotams, visus dabīgi, kā Dievs katru

radījis, bez drēbju kankariem, jo, kad jau Dievam

tādi cilvēki, kā cilvēki būtu pretīgi, tad Viņš tiem

suņa vilnu vai vērša spalvu v. t. t., būtu uzaudzējis,

bet, kad nu Dievs tos par cilvēkiem radījis, tad arī

lielais mākslinieks tos gleznojis kā tādus pastara dienā

Dieva priekšā. Bet toreizējā pāvesta ceremoniju mei-

stars tāds pat vīrs, kā daži mūsu dienās, kas nevar

nekā dabīgi tēlota ieredzēt, lai neatklātu, kas zina arī

viņa netīro kailumu
— bļauj liekulīgi tikumību izrādī-

dami par kailumu, tā arī liekulīgais ceremoniju mei-

stars pārmetis lielajam māksliniekam (priekš kura

pat citi ievērojamākie mākslinieki savus ceļus loka),
ka tāda bilde, kur tik daudz pliku tēlu, piederoties
tikai pirtij un ne pāvesta baznīcai. —

Par to nu māk-

slinieks arī šim «kritiķim» pašam ierādījis ļoti cienīgu
vietu uz bildes — to paaugstinājis par pašu elles vald-

nieku Minošu; šā lielā vīra figūru tas, zināms, nav

pliku gleznojis, bet to aptinis ar čūskām — un tādi jo
labāk raksturojis liekulīgo tikumu. Minošs, liekas, ar

roku vienu aci aizturam, lai neredzētu plikos tēlus,
bet ar otru aci taču uz tiem kāri noskatās. Ceremo-

niju meistars nu lūdzis pāvestu, lai tas liktu no bildes

izdzēst viņa tēlu, bet pāvests atteicis: «Iz priekšugu-
nīm (priekšelles) vēl es tevi varētu Dievam izlūgt,
bet iz pašas elles vairs glābiņa nav.» Un tā nabaga
mākslinieka kritiķis vēl šodien stāv romiešiem un

daudz svešniekiem par uzjautrināšanu, — pat nopietni
katoļu garīdznieki jokojas par šo spindelīgo, garā ap-
robežoto vīreli. Mūsu dzimteni iedomājot, mums ne-



gribot bija jāizsaucas: «Laimiņ, vai tu arī mūsu zemē

nevari kādu Miķeli Mikelandžello sūtīt!»

Mikelandžello darbos ir visur lielisks spēks un dzī-

vība, un spēks arī viņa atriebībai. Tas neskrien vis

kā kucēns pagaldē, kā daži citi nekaunīgi nokritizēti

radījumi, kuri baidās: vai, Dieviņ, ko tik nu atkal

«kritiķis» teiks! Ar spēcīgu roku tas muļķisko spin-
delīgo kritiķi mierīgi nostāda viņa īstā veidā un vietā

ellē
— un cilvēce var mācīties pareizāk mākslu ap-

spriest. Tomēr pret muļķību ir dievi velti cīnoties,

tas arī šim Mikelandžello darbam pastara dienai bija

jāpiedzīvo. Ne visi pāvesti bija tik attīstīti mākslas

cienītāji, kā Jūlijs 11, kurš šim māksliniekam uzdeva

Sikstinas kapellā griestus un augšējo sienu daļu glez-

not, un Pauls 111, kura uzdevumā tas gleznoja pastara

tiesu, atļāva tam pilnīgi pēc sava prāta brīvi rīkoties.

Pauls IV turpretī bija citādā garā un pārliecībā, tas

lika pastara tiesas bildē dažām figūrām ap vidu

uzpindzelēt drēbju kankarus*). Daniels da Volters

izstrādāja šo sabojāšanas darbu, bet tādēļ tas arī tiek

par bikšu taisītāju nolamāts. iLai gan bilde caur tādu

izķēmošanu daudz cietusi, tad tomēr vēl tagad tā dara

lielisku iespaidu. Sikstinas kapellā uzturas mākslas

cienītāji stundām ar spoguļiem rokā, lai jau tādi labāk

saskatītu griestu gleznojumus. Arī gleznojumi uz sie-

nām, kas no Perudžino un citiem māksliniekiem iz-

strādāti, ir ļoti ievērojami: tur lielās bildēs redzami

dažādi skati iz Bībeles, kā Mozus darbi, likumu došana

Zinai kalnā, ēģiptiešu iznīcināšana un citas, kā arī da-

žādi skati iz jaunā testāmenta. še itāļu mākslinieki

visiem spēkiem pūlējušies ko lielisku radīt un patiesi
arī ko lielisku radījuši.

XIII.

Ceļiniekiem, kuri Itāliju apceļo mākslas baudījuma

dēļ, Romā bez Sikstinas kapellas (Vatikāna telpās)

*) Tamlīdzīgas lietas notika, caram valdot Krievijā, pie

mums Rīgā. Cenzors lika kādā Rafaēla gleznā Kristus bēr-

niņam uzkrāsot ap vidu drēbītes, un kad tas nenotika, gleznu

iespiest neatļāva. Vina «Mēnešrakstā» varēja parādīties tikai

vēlāk
— 1905. g.
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vēl Rafaēla štances, kurām galvenais pievilkšanas
spēks. Vatikāna pilī gan ir daudz, daudz krāšņu tel-

pu, kas mirdzēt mirdz no greznuma un lepnuma,
mākslas darbu bagātības un mākslīgiem rotājumiem —

kā ir pēc nāves paradīzi nevar skaistāku iedomāties

— tad tomēr nopietnu cilvēku, kas mākslas baudījumā
grib nogremdēties, pievelk visvairāk Rafaēla štances.

Šajās telpās, kur tās atrodas, paviršs moderns cilvēks

gan neatradīs varbūt nekā, kas spētu viņa neattī-

stītos, bet niekos pārkairinātos prātus iejūsmināt, jo
šās telpas tam izskatīsies pat drūmas

— spodru zelta

rotājumu tur nav, un uz gleznām, kas pārklāj sienas

un griestus, gadu simteņi atstājuši tumšas pēdas un

plaisas, tā kā laid tikai dažu gudrinieku iekšā un tas

ņemsies izskaidrot, ka te jau jāizbalsina, tās bildes

jau nekam vairs neder; turpretim lietpratējs atkal

domā, ka šās bildes nav ne ar kādiem dārgakmeņiem
atsveramas un tās jāsargā, cik vien iespējams, lai

laika zobs viņas nebojātu un cilvēcei tiktu uzglabāta
šās dievišķā Rafaēla gleznas, še tikai vēl īsti var

iepazīties ar šā nepārspējamā mākslinieka ģēniju, kas

aptver lielumu un plašumu, savu laiku un gadu tūk-

stošus, dabīgo patiesību un ideālus augstumus, fantā-

zijas tēlus un nopietno zinātni. Te varam apbrīnot

viņa lielisko zīmēšanas spēju, krāsu maigo saskaņu un

formu daiļumu, fantāziju, ideju un domu bagātību. Pā-

vesta Jūlija II uzdevumā Rafaēls še Vatikānā kādas zā-

les pušķojis saviem darbiem, pie šām gleznām savus la-

bākos spēkus pielikdams. Pirmajā zālē (Stanza della

Segnatura) Rafaēls gleznojis varas, kas cilvēka garu

aizkustina, kas dzīvi nokārto. Griestos tas gleznojis

pašas šās varas, varonīgu skaistu sieviešu veidā — tur

teoloģija, poēzija, filozofija un tieslietu zinātne, tām

apkārt viņu valdības piemēri: grēkos krišana, satira

Maršija sodīšana, kurš lielījās skaistāk dziedāt nekā

pats dzejas dievs Apollons, tad pasaules izdibināšana

— pētīšana, un Zālamana spriedums. Uz sienām lie-

lās gleznās atkal mums stājas pretim, kādi šās idejas

zemes virsū izplatījās: kristīgas ticības dievināšana,

ticīgo draudze ap altāru pie atvērtām debesīm, dzejas
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sapulcējušies ap dzejas dievu Apollonu un viņa skai-

stajām mūzām, še Rafaēls tēlojis veco klasisko

mākslu poētiskā renesansa (atjaunošanas laikmeta)

ietērpā, apbrīnojami daiļi iedalītas dzejnieku grupas

debešķīgā gaismā. Apollons, mūzas un dzejnieki at-

rodas visdziļākā dzejiskā iejūsmā. Uz kalna augstu-

miem, zem augstiem, kupliem lauru kokiem, sēd dze-

jas dievs Apollons ar starotu kroni galvā un liek sa-

vām, pat dievus aizgrābjošām, dziesmām atskanēt.

Viņa deviņas skaistās mūzas ap to sapulcējušās, dziļi

iejūsminātas klausās šajās brīnišķīgajās skaņās. Le-

jāku stāv lielie sengrieķu un romiešu dzejnieki: Ho-

mērs stāsta ko iz varoņu dzejas Iliādas; aiz Homēra

Vergilijs un Dante sarunājas un rāda uz Apollonu;
aiz Vergilija klausās Rafaēls. Tur atkal sarunājas

liriķi Alkajs, Anakreonts un Petrarka ar Korinu no

Tēbām; dzejniece Sapfoja sēd uz klints un uzmanīgi

klausās, tur atkal Pindars Horācijam lasa priekšā kādu

odu, starp tiem stāv Sanakaro un pie tā Ovidijs, Ka-

tuls, Tibuls, Propercs un kāda mūza. Jo ilgāk šai

gleznā skatās, jo vairāk tiek iejūsmināts no ģeniālā

sastādījuma. Te nav neviena figūra lieka, katrai sava

nozīme, viss zīmējums tik mīksti saglaužas un tomēr

atkal tik cēli atšķiras, ka rada tik dziļu un daiļu per-

spektīvu, kādu tikai paša Rafaēla darbos varam re-

dzēt, ko citur velti meklējam. Ne mazāk lieliska bilde

«Dzejas kalns», kur gleznota reliģijas (ticības) uz-

vara, tā ieņem vairāk metrus plašu sienu, tai pretim
otrā sienā gleznota brīvā zinātne —

Atēnu filozofu

skola (La Scuola d'Atena). Kāda liela tempļa vidū

stāv abi lielākie grieķu filozofi? Platons un Aristote-

lis. Ideālists Platons ar paceltu roku rāda uz debe-

sīm — uz ideju pasauli. Reālists Aristotelis turpretī
rāda uz zemi, it kā gribētu sacīt: arī viņa nav mēma.

Šiem lielajiem prātniekiem stāv apkārt viņu priekšgā-

jēji, piekritēji un skolnieki; tie vairāk grupās iedalīti

un raksturoti, kur rādītas dažādas strāvas filozofijā.
Par šo bildi būtu ļoti daudz ko stāstīt, te kādas 54

personas darbojas —
visi ievērojamākie senlaiku prāt-
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nieki, un katra tā vaibstos redzam viņa garīgo vir-

zienu. Pie šās gleznas var mācīties ne tik vien glez-

notājs, bet arī rakstniekam un kritiķim tur neizsme-

ļams izglītības avots. Vēl daudz te Rafaēla gleznu,
kuras kā nesalīdzināmi mākslas darbi minamas. Va-

tikāna pils ir izkopta par milzīgi lielu mākslas templi,
— te gleznas, tur atkal marmora tēli, tik milzīgas

labākajiem mākslas darbiem pildītas telpas, ka var

gluži nogurt staigājot un skatoties. Lai gan visur ir

mīksti sēdekļi, kuros var atpūsties, tad tomēr visam

redzētam tik' lielisks iespaids, ka tas tevi, vienkāršu

cilvēciņu, gluži nogurdina —
un vai tad nu ilgi sēdēsi

mīkstajā sēdeklī: mākslas darbi tevi atkal velk augšā,

tad staigā atkal no viena mākslas darba pie otra un

apbrīno tos; pie tam tu zini, ka tev jāsteidzas visu

dzīvi atmiņā iespiest, neesi jau apskaužamais romietis,
kas še dienvidos var dzīvot un vai katru dienu šajā

dievišķīgajā mākslā noskatīties, — tev jādodas uz

tavu ziemeļu dzimteni atpakaļ, tādēļ skati vēl, cik vari

un nenokavē neviena velta brīža! Kas par Vatikāna

pili tikai kādas paviršas ziņas lasījis, tas iedomājas

gan šo svēto tēvu — pāvestu mitekli ar zelta un zīda

izrotājumiem pušķotu un, zināms, tikai kristīgām svēt-

bildēm greznotu, —
bet Vatikānā atveras tiešām

mākslas pilnība, tur ir viss sakopots bez kādiem aiz-

spriedumiem: milzīgās telpas pildītas sengrieķu die-

vībām, pat tādi marmora tēli, kas reiz cilvēku fanā-

tiskā neprātībā sadauzīti, ir atkal, cik vien iespējams,
izlaboti un še goda vietā nostādīti. Ja tikai kādai

lietai mākslas vērtība, tad neviens neprasa, vai tā

reāla, vai ideāla, apģērbta vai kaila, bet tad tā tiek

cienīta un saudzēta. Tā, piemēram, še svētajā Vati-

kānā redzam vai cik mīlestības dieves Afrodites (Ve-

neras) tēlus, kura pa laikam tikusi gleznota tikai

visā dabīgumā, jeb kā pie mums mēdz sacīt —
visā

kailumā, šī dieve reprezentē, stāda priekšā skaistu-

mu un mīlestību, un tādēļ viņas daiļās miesas formas

nedrīkst apkārt drēbēm. Taisni lai varētu ko aug-

stāku un pilnīgāku mākslā radīt, tad visi lielākie

mākslinieki nodevušies cilvēka dabīgu formu studijām
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un tās savos nemirstīgajos darbos attēlojuši. Pa Va-

tikāna, un vispāri pa Romas pilīm staigājot, daudzie

svešnieki noskatās dabīgajos tēlojumos tik nopietni, kā

pašā vissvētākā dievībā, — bet še jau tos ir senie ideā-

lie, klasiskie mākslinieki izstrādājuši, tādēļ te nevie-

nam nenāk ne prātā kliegt par kailumu, —
viss ir

ideāls un jauks. Bet lai tik pamēģina šolaiku māksli-

nieki tamlīdzīgi tēlot, tad to lamās vai no ādas laukā.

Itāļi nu gan ar' mākslas ziņā sevišķi laimīga tauta,

viņu tēlojumos noskatoties, nevar atrast nekā piedau-

zīga, lai tie būtu vai gluži kaili. Skaistuma dieves

(Afrodites, Veneras) tēls visā savā kailumā tomēr iz-

skatās kā visšķīstākais un tīrākais liljes zieds, kamēr

iz daža laba cilvēka, lai tas būtu vai līdz ausīm ieti-

nies kažokos, visnebīgāki pretim rēgojas netiklības

spoks. Cik lieliski tas arī par netiklību nekliegtu, pie-
tiek tam acīs paskatīties, lai viņu pazītu par nodzīvo-

jušos liekuli un ar riebumu no tā novērstos; turpretim

priekš lielo itāļu mākslinieku izstrādātiem tēliem, ku-

riem pat nemaz drēbju nav, aiz mākslas cienības va-

ram vai ceļos krist. Ne tik laimīgi bijuši cittautieši,

kā, piemēram, vāci; pie tiem gan sastopam, ka viņu

izstrādātām, pat pa pusei apģērbtām, dievēm ir to-

mēr piedauzīgs izskats, tā kā viņas drīzāk izskatās kā

nodzīvojušās sievietes, bet ne kā dieves.

XIV.

Vecākais pāvestu miteklis Romā ir Laterana pils,
kurā vidus laikos pāvesti dzīvojuši; vēlāk tā ierīkota

par mūzeju, kurā ievietoti pārējie mākslas darbi, kam

Vatikāna pilī vairs nebijis telpu; tur atrodas daudzas

ļoti ievērojamas antīkas (veclaiku, kā sengrieķu, ro-

miešu, ēģiptiešu v. t. t.) marmora statujas. Laterana

baznīca ar Laterana pili kopā ļoti stalta tiklab no ār-

puses, kā iekšas. Viņā kavējāmies vairāk stundas

milzīgajās gleznās noskatoties. Tur arī varējām no-

skatīties dažādos Dieva lūdzējos. Starp moderni

ģērbtiem lūdzējiem un lūdzējām ienāca lielāks pulks,

tumšās mūķeņu drēbēs ģērbtas, meitenes, pavadītas
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no divām vecākām mūķenēm. Meitenes bija apmēram

12—14 gadus vecas, bet, ātri uzskatot, radās tāds ie-

spaids, it kā tās būtu vecas sieviņas. Ģīmis tām bija

novājējis dzeltēns, piere dziļās krunkās sarauta un

acis raudzījās bez dzīvības spirgtuma, šās jaunās ro-

mietes bija nabaga bāra bērni, klostera audzēknes,

bet pie tik vāja uztura audzinātas, ka no slavenā ro-

miešu skaistuma šām jauniņajām romietēm nebija ne

vēsts. Mēchaniski tās nometās kāda grezna altāra

priekšā ceļos un mēchaniski, bez īstas nojausmas, likās

skaitot savas rožu kroņa lūgšanas. Vai tad tiešām

senajo romiešu skaistums tā izmiris, ka še starp kā-

dām 60 meitenēm vairs nevienas skaistules nevar ie-

raudzīt? Nebūt nē! Romiešu skaistums vēl pastāv

— par to tūliņ dabūjām pārliecināties, jo pašlaik ie-

nāca lielāks pulks jaunekļu, skolotāju pavadībā; tie

nāca lepniem soļiem, ģērbušies smalkos, baltos sen-

romiešu mēteļos, viņu augums bija tik stalts un vaigs

tik skaists, pilns dzīvības spirgtuma, ka no tiem katrs

varēja noderēt māksliniekam par paraugu priekš skai-

stuma dieva Apollona tēla. šis jaunekļu pulks radīja

tādu iespaidu, it kā tie nāktu vai no paša Olimpa. Ar

lepnu grāciju tie nometās ceļos un lūdza tikai īsu lai-

ciņu. Nabadzītes, neskaistās bārenītes turpretī lūdza

ilgi, ilgi ceļos nometušās. Vai tām kādreiz ar' laip-

nāks liktenis uzsmaidīs, kur tām būs vismaz tik daudz,

kā puslīdz cilvēkam pietiekoši ko paēst? Gan jāšau-

bās, jo itāļu zemās šķiras dzīvo visai trūcīgi. Kādu

vārdu par Itālijas apstākļiem turpmāk. īPa priekš

rakstot, tagad dodalgotām gleznām vēl daudzmaz par

Itālijas krāšņumiem. Par ievērojamām vietām un

lepnām pilīm Romā ļoti daudz ko stāstīt, bet še īsumā

varu tikai pavirši minēt pat vēl ne visus galvenākos

mākslas muzejus. Pie turīgājiem romiešiem valdījusi

ļoti liela sacensība mākslas darbu krāšanā: tiklīdz pa-

rādījās kāds ģēnijs mākslas laukā, tad tas tika pasū-

tījumiem apkrauts, tādi tad arī māksla varēja attīs-

tīties, kad turīgie māksliniekus pabalstīja, viņu dar-

bus godīgi samaksādami. Katrs, kas vien spēja, lūkoja

panākt, ka viņa mājas pušķotu mākslas darbi, kas
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bija viņu lielākais lepnums un mērķis. Tādēļ tad arī

satikām Romā daudzas privātas pilis labāko māksli-

nieku darbiem pildītas. Viena no ievērojamākām pi-

līm ir hercoga Borgezes pils, dibināta 1610. gadā no

pāvesta Paula V radinieka kardināla Scipiona Borge-
zes. Arī šis svētais vīrs ir zinājis mākslu cienīt viņas
īstā nozīmē. — Kas arī nebūtu tēlots, reāls vai ideāls,
iz kristīgas ticības vai iz grieķu teikām, kad tikai tas

varējis dabūt mākslas darbu no kāda krietna māksli-

nieka, tad tas to cienīgi nostādījis savas greznās pils
telpās. Ne tik vien labāko itāļu mākslinieku darbi še

atrodas, bet arī cittautiešu mākslinieki, kā Rubens,

Vandeiks un citi še atraduši laipnu uzņemšanu. Tādi

še sienas no vienas vietas ievērojamākām bildēm, pār

zīda tapētēm nokārtas; jau grīda no maziem, krāso-

tiem akmentiņiem kopā salikta bildēs, kas rāda ievē-

rojamus skatus, kā gladiātoru spēles un citus. Grie-

stos atkal viskrāšņāk gleznoti skati iz Olimpa, gan kā

dievi kāzas svin, gan citi. šīs gleznas neizsakāmi pie-

vilcīgas, sevišķi gudrības dieve Palladas-Atēna dara

ļoti jauku iespaidu: tā uz katru noskatās, it kā to pie
sevis aicinādama, it kā to gribēdama pacelt pāri pār
zemes putekļiem un muļķībām, to padarīt par cilvēku

cienīgāku, dieviem līdzīgāku radījumu. Visur pa

greznām zālēm izlikti marmora tēli, gan no senlaiku,

gan jaunākiem māksliniekiem. Ļoti aizgrābjošs kāds

marmora izstrādājums, kas izrāda to momentu, kur

daiļuma un gudrības dievs Apollons apkampj ap vidu

savu karsti mīļoto Dafni,bet viņa pārvēršas par lauru

koku, — iz viņas rokām un kāju pirkstiem plaukst
lauru zari, viņas vidus pārvēršas lauru koka izskatā.

Borgezes hercogi tā rūpējušies par mākslu, ka pati

Napoleona I māsa Pauline Bonaparte, kas bija izpre-
cēta Borgezes hercogam, likusēs marmorā tēloties par

Veneras dievi ar skaistuma ābolu rokā. Šī skaistā

kundze arī reti noderīga priekš skaistuma dieves par

paraugu, — lai gan marmora tēlojumā mazliet drēbe

sedz viņas skaistās formas, tad tomēr tā tik ideāli

dievišķa izskatās, kā pati vistīrākā nevainība. Borge-

zes pils burvīgo lepnumu dara vēl vairāk romantisku
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krāšņais dārzs, kurš vairāk kā četri kvadrātkilometri

liels
— un tas pie pilsētas skaistākās daļas, kur košā-

kie dārzi un lepnākās pilis. Montē Pinčio dārzs atro-

das uz augstas, mūrētas terases, un lielāks nekā Rīgas
Vērmanes dārzs; tur augšā, zem krāšņām palmām un

lauru kokiem, rozēm un mirtēm, gaiss tik tīrs un

skaidrs, ka cilvēks jūtas tik spirgts, it kā nemaz ne-

varētu vairs vājš būt. še tad arī romiešiem galvenā

pastaigāšanās vieta. Pēcpusdienās redz simtām lepnu

ekipāžu šurp braucot, kur iekšā sēd smalki kungi un

skaistas, grezni ģērbtas dāmas, tādas kas pārtikas
rūpju nekad nav pazinušas, šai apvidū liekas, ka val-

dītu mūžīga svētdiena, ka še cilvēki dzīvotu tikpat

omulīgi, kā dievi Olimpā. Romiešu gaume tiklab dārzu,
kā ēku ierīkošanā apbrīnojama. Arī izstādes ēka

priekš jaunlaiku mākslas darbiem ir ierīkota ar tik

labu gaumi, kādu nekur citur neredzējām. Vidus telpa
liekas būt kā pagalms, tai vidū augsta marmora gru-

pa, kurai visapkārt palmas, mirtes, lauru koki un da-

žādas puķes. No šās vidus telpas uz visām pusēm
var skatīties skaistajās bilžu zālēs, kurās atrodas ta-

gadējo labāko itāļu mākslinieku darbi, kuri katrs

maksā vairāk tūkstošus. Arī še likās būt «spokojies»
tas reālais virziens, kuru pie mums neieredz, jo pirmā
godalga bija piespriesta kādam darbam, kas izrāda

važās slēgtu noziedznieku. Bet tas arī bija tēlojums.
Salti drebuļi pārskrēja pār kauliem to uzlūkojot, pil-

nīgi varēja sajust, ka šie pirksti aizžņauguši uz mū-

žību vairākus kaklus, un ka tie katru brīdi var ķerties
arī tev pie rīkles. Ar šausmām bija jāmetās prom
no šā godalgotā. Bilžu daļā atkal redzam godalgotu
kādu gleznu, kas izrāda zemo ļaužu dzīvi, cik drūma

tā jau savā visziedošākā ziedonī: jauns vīrs guļ dru-

dzī slims uz salmiem mazā telpā, jauna sieviņa viņā
nolūkojas sērīgi, tai nav nekāda cita atspirdzinājuma
ko tam pasniegt, kā tikai ūdens krūze, šo gleznu uz-

skatot, ciešam pilnīgi tiem līdzi. Tur atkal cita god-

algota glezna, kas tāda pat virziena.
— Spokaini na-

badzīgā istabiņā gultā vīrs pašlaik pēc ilgas, grūtas
slimības nomiris, viņa vecā māte noskatās tajā izmi-



185

susi, tā mazie bērniņi bāli nonīkuši. Sieva visdziļākās
sāpēs izmisusi, vaimanā par sava mīļotā nāvi — un

tur, pa durvīm nāk — izķīlātāji. — Tad atkal varam

skatīties omulīgajās gleznās, kas izrāda Bachus svēt-

kus, skaistas mīlestības dieve, mūzas, amoretus v. t. t.

Itālijā apskatot lepnos mākslas tempļus, skatot tajos
veco un jauno itāļu daiļinieku darbus, gan savas

latvju tautiņas iedomājot paliek visai drūmi ap sirdī.

«Kas tev ar ko lepoties, kur tu krāj savu mākslinieku

darbus, kuros noskatoties, var it kā jaunu dzīvību

smelties? Ai, cik drūma un mākslas nabadzīga tu

esi, salīdzinot ar citām tautām! Šet taisni košajā,
mākslas bagātajā Itālijā sajutu viskaislāko mīlestību

pret Tevi: neviena brītiņa Tevis nebija iespējams
kaut cik piemirst un apreibināties sveštautu spožumā.
Cik labprāt vēlētos Tev visu līdzdalīt, katru brīnišķo
marmora tēlu, katru gleznu vēlētos Tev rādīt, lai arī

Tevi iejūsminātu, lai arī Tavs gars varētu pacelties
mākslas augstumos un rastos Tev — bālai pastarītei

— spirgta dzīvība un rožu sārtums.» Gan allaž kā

jauka rīta blāzma uzliesmoja tā apziņa, ka arī latvju
mātes klēpis jau spējis izauklēt dažus cienījamus ga-
rus un pat ģeniālus cilvēkus, kurus atzinuši cittau-

tieši
— piemēram, Kārli Hūnu, kurš kā gleznotājs

iemantojis pasaules slavu, un arī tagad daži latvju
gleznotāji ieguvuši par saviem darbiem Pēterpilī zelta

medaļas, kas liecina par liegāku spēju. Mūsu jaunais
gleznotājs Rozentāls tiek arī no katra lietpratēja cit-

tautieša apbrīnots. Arī daži no mūsu dzejniekiem,

kā, piemēram, Aspāzija un Rūdolfs Blaumanis izpel-

nījušies cittautiešu atzinību. Bet tikai pie paštautie-
šiem šai ziņā redzam vēl seno vidus laiku atliekas:

kur šādus garus vajadzētu cik iespējams pabalstīt, lai

tie spētu izglītoties, lai viņu gars varētu savā pilnībā
attīstīties — tur viņiem bieži vien laiž vai veselu

dubļu jūru virsū, gan atklāti, gan slepeni, lai viņus
tajā noslīcinātu. Ne jau nu gan visa tauta pie tam

vainīga, bet' tikai kāda daļa — tādēļ tautai vajadzētu

spējas patstāvīgi spriest un novērsties no šās viņas

daiļā lepnuma ķengātāju puses un pabalstīt tos, kas
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tiešām pabalsta cienīgi. Nedomāju, lai tiem izdalītu

übagu dāvanas, nē, vajaga tikai kurmēr godīgi sa-

maksāt viņu darbus. Tiešām jānosarkst, ka etnogrā-
fiskā izstādē neviens no mūsu mākslinieku galvenāka-

jiem darbiem netika no paštautiešiem nopirkti —
un

starp latviešiem taču ir daži pat tādi, kas simtniekus

upurē vienam vakaram. Ja cittautieši arī tādi pret
saviem māksliniekiem būtu izturējušies, tad tiem gan

laikam nekādas mākslas svētnīcas nebūtu. Tomēr jā-

priecājas, ka tas pats mazumiņš krietno latviešu dzej-

nieku un mākslinieku vēl atrodas, ka viņu gars, visiem

nenovēlīgajiem apstākļiem par spīti, paceļas tīrs un

nesabojājams. Tādi vēl tomēr var cerēt uz mazās

pastarītes laimīgāku nākotni.

XV.

Lai gan jau labu laiku par Romas ievērojamiem
darbiem stāstu, tad tomēr tā tikai vēl maza daļiņa no

tās mākslas darbu bagātības, kas še sakrājusēs; tie

ir gadusimteņu kultūras (apgaismības, attīstības)

augļi. Kad tu ar sirdi un dvēseli esi še nodevies

mākslas baudījumiem, cik maziņa, sīciņa tad tev iz-

liekas tā mākslas daļiņa, kuru dažas strāvas, kā reālās

vai ideālās
— ieskata par vienīgo īsto mākslu, un grib,

lai katrs uz tās zvēr; tikai tur esot cilvēces laime, tur

brīvība. — Kad tu esi plašāk iepazinies ar mākslu,

tad tev izliekas, ka tu pie viņu dēvētās

laimes un brīvības vari nosmakt; ja
tev ar viņu šaurajām mākslas drostaliņām vajadzētu

pietikt, tad tu justos kā važās slēgts cietumnieks, ku-

ram pa šaurajām cietuma restēm pat saulītes stari

neiespīd. Gadu simteņos še mākslinieki radījuši tik

daudz mākslas bagātību, ka vari tik apbrīnot un mā-

cīties. Dažādās strāvas, kā ideālo, reālo un pat nātū-

rālo, var redzēt jau šejienes baznīcās, bet kādas strā-

vas tēlojumi arī tie nebūtu, itāļu darbus ir ģēnijs

skūpstījis, katru var savā ziņā augsti cienīt. Šolaiku

Itālijas mākslinieku ateljās (darbnīcās) var satikt

dažādus skatus — iz zemo šķiru dzīves, kuri rāda
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tādu nabadzības nejaukumu, ka šermuļi caur kauliem

iet, un atkal skatus iz ideālām debesīm, kas dod spēku

un dzīvību. Kad arī vietu vietām dažas kļūdas satie-

kamas, tad tomēr mākslinieka darbs pat ar visām kļū-
dām lielisks, kamēr daži palabi tēlotāji, kuriem nav

ideju un straujas dzīvības, var arī savu darbu bez

kļūdām izstrādāt, un tomēr neviens tur neko neat-

rod; šim bezkļūdu darbam jānogrimst aizmirstībā.

Papitolā, Konservātoru un Senātoru pilīs un Kapi-
tola mūzejā sakopots ļoti daudz ievērojamu darbu,
kuri Romas apskatītāju vai pirmie velk pie sevis. Te

var īsā laikā pārdzīvot gadusimteņus. Te vaigu vaigā
skati lielos grieķu prātniekus Sokrātu, Platonu, Ari-

stoteli un citus viņu gara radniekus; viņi tevi uzskata

tik dzīvi, ka tu iz viņu skatiem saproti visu, ko tie

mācīja. Tu še satiecies ar visiem ievērojamākiem

grieķu un romiešu dzejniekiem, prātniekiem un glez-

notājiem, daiļeniekiem; tie, marmorā izstrādāti, parā-
dās tev kā dzīvi. Dažādas cīņas pagātnē tev spilgti

stājas priekš acīm, tu zini, ka esi Bruta un Grakchu

dzimtenē
— jo viņu tēli stāv tavā priekšā, kā tikko

no zemes izauguši, un liekas jautājot, ko tagad vari

no pasaules labāku stāstīt, vai cilvēki dzīvo laimīgi
un varmācības vara beigusies? Tīri neticami likās,
ka šie cilvēces draugi Grakchi jau tik sen kā miruši.

Patīkami ir uzskatīt Napoleonu pirmo, kā tas ar lauru

kroni galvā, kā verdzības saraustītājs, lepni noskatās

uz citiem. Bez daudzajiem dailenieku, dzejnieku, prāt-
nieku un valdnieku tēliem Kapitolā atrodas vēl ļoti
daudz olimpiešu dievu un dieviešu tēlu. Ļoti labi uz-

turējies kāds Veneras (skaistuma, mīlestības dieves)

tēls, kurš vienīgais Romā, kas atrasts gluži vesels, ne-

sadauzīts. šis īstais sengrieķu mākslas darbs ir ļoti

skaists; šo tēlu vēlētos vienmēr skatīt, cik

tēlojums un kāds pie tam formu skaistums, dievišķa

augstība, šķīstākā nevainība un mīlestības laime at-

spoguļojas viņas ģīmī un pat visās formās. Lai gan šis

tēls izrāda sievieti pavisam bez drēbēm, tādu, kāda tā,

kad iet mazgāties — tad tomēr tēlojumu nevar saukt

tādēļ par nātūrālu bet tas ir augsti ideāls, uz kuru
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zemes putekļi «nedrīkst» uzkrist. Kapitolā minami

ļoti daudzi skaisti mākslas darbi: tēli, bildes, senlaiku

izrakumi. Tagadējā kapi tola ēkas būvējis slavenais

Mikelandžello. Kapitols stāv pakalnē un tam ļoti

lepns romiešu pagalms, kuram katrā pusē krāšņi palmu
dārzi un pie ieejas augstajām platajām trepēm stāv

marmorā tēloti Kastors un Muks; pagalma vidū

Marka Aurēlija statuja, kas tēlots kā valdnieks, kad

tas savai valstij mieru pasludina. Kapitolam otrā

pusē atrodas tā sauktais Forums (Forum Romanum)
ar savām senlaiku atliekām, kuras liecina par bijušo
Romas staltumu, par viņas marmora tempļiem, lai

gan ļoti daudz postīts un laupīts. Antīkie (senlaiku)

marmora tēli dedzināti kaļķos. Skaisti izstrādātie pī-
lāri aizvesti projām citu baznīcu pušķošanai, marmora

plates, ar kurām sienas bijušas pārklātas, visas no-

lauztas un sadauzītas, tā kā no daudz skaistajām mar-

mora būvēm redz tikai vairs kādas lielākas vai mazā-

kas ķieģeļu sienas atliekas. Tomēr pa ķieģeļu gru-
vešu vidu šur un tur paceļas lepni pīlāri, kas, lai gan

daudz cietuši, vēl stāv kā sava senā staltuma lieci-

nieki; arī kādi trīs skaisti izstrādāti balta marmora

vārti vēl droši stāv ar visiem saviem reljefiem un

ierakstiem. Pretim pils kalnā (Montē Palatino) redz

arī tikai vairs gruvešus, pa lielākai daļai ķieģeļu sie-

nas; viss greznums tur applēsts, Nerona «zelta mājā»
nekas no zelta vairs nav atlicies, tikai dažas vietas

plašajās pilskalna ēkās rāda, ka še stāvējušas ļoti

lepnas valdnieku pilis. Rafaēls gan vēl še, Nerona

zelta mājas gruvešos ierakdamies, atradis ar neredzētu

greznumu ierīkotas istabas, bet tagad tur tādu vairs

nav. Tikai augstas cipreses vien vēl paceļas pilskalnā

tikpat cēli pret debesīm, kā priekš gadusimteņiem, kur

uz Palatina staltas pilis lepojas. Lai ilgāk uzturētu ve-

cās atliekas, tad tās pat pielāpītas ar jaunu ķieģeļu

iemūrējumu; sevišķi krietni izlabots lielais cirkus, Ko-

lizējs, lai uzturētu sagrūstošā mūra augstumu. Arī

no Kolizēja senā greznuma nav vairs ne vēsts, mar-

mora sēdekļi nojaukti, karaliskās ložas izpostītas, ti-

kai ķieģeļu mūrējums atlicies, un no tā paša vēl daudz
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trūkst. Bet ir gan ko apbrīnot šādas izrādes ēkas

būvi jau senatnē, kas bijusi tik labi ierīkota, ka tur

īsā brīdī varēja saiet un iziet 87 tūkstoši skatītāju,
tur bija arī varen labi par omulību gādāts, kā lai ne-

notiktu spiešanās. Ai, ko šie milzu mūri stāsta, ko

tie pieredzējuši, kādas šausmu spēles tur nav notiku-

šas. Mēnesnīcā še uz Forumu, (Palatinu un iKolizēju
brīnum jauks, burvīgs skats

— tev liekas, ka tuvotos
senie tēli

—
un tu līdzi dzīvotu visas senās cīņas un

uzvaras, redzētu seno Romas staltumu, viņas izpostī-

šanu, dzirdētu sāpju vaidus un prieka gaviles.
Romas apkārtni mēdz saukt par tuksnešainu tādēļ,

ka te izstiepjas jūdzēm tālu Kampanjas līdzenumi,
kuri tagad jau ilgāku laiku nav apdzīvoti tādēļ, ka tie

vasarā izdveš nāvīgās malārijas (purvju drudža) tvai-

kus. Pa šiem klajumiem kilometriem tālu neredz ne-

vienas dzīvojamās ēkas, tikai vietu vietām ganās lo-

piņi. Bet to, ka šie līdzenumi būtu tādi nederīgi

tuksneši, vis nevar ieraudzīt, sevišķi pavasarī tie iz-

skatās kā milzīgas zaļas pļavas. No Romas Pētera

baznīcas kupola vai no Vatikāna pils augšējām telpām,
kā arī no Montē Pinčio dārza var pārskatīt tāli, jo
tāli visu Romas apkārtni, kur tikai redz košo zaļumu,
kamēr tas pie debess apvāršņa nobeidzas un Apenīnu

kalni, balti kā sniega mākoņi, paceļas. Tādi no pašas
Romas apskatot tās apkārtni, sevišķi pavasarī, var

sacīt, ka tā ir ļoti jauka, no bēdīgā iespaida nav ne

jausmas. To jau acīm nevar redzēt, ka zaļie klajumi
sevī slēpj nāvīgus drudža tvaikus, tikai kad to zina,

ka tas tā ir, tad var saukt Kampanijas klajumus par

bēdīgiem. Visplašākais pārskats uz Romu ir no

Pietro m Montorio; tas ir augstākais kalns pie Romas,

uz kura tādēļ arī romieši uzcēluši savam Garibaldim

ļoti lepnu pieminekli. No šejienes var sīki apskatīt
visu Romu ar viņas jaunajām būvēm un vecajām at-

liekām. Bet pirms šo mūžīgo pilsētu no kādas aug-

stas vietas apskata, vajaga ar viņu pamatīgi iepazī-

ties, tā kā zina, ko kura vieta nozīmē, tad iespaids augšā

lielisks. Cik interesants tad ktrs grūstošais mūris un

veco pīlāru atliekas starp krāšņajām jaunlaiku pilīm,
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cik skaidri tad attīstās vēsturīgā bilde mums acu

priekšā. No seno laiku tempļiem vislabāk uzturējies
Pa n te o n s, kurš būvēts jau 27 gadus priekš Kri-

stus; kā arī tas netika aplaupīts un postīts, tad tomēr

tas arvien vēl ir lielisks, kā reti kāds, un rāda seno

mākslas spēju. Iz pulēta Ēģiptes granīta, marmora,

porfira un zeltītas bronzas še pīlāri un sienu rotājumi
izstrādāti jo mākslinieciski. Tur atrodas daudz ie-

vērojamu vīru, kā arī Rafaēla kapa vieta, virs kuras

rakstīts: «Ille hic est Raphael, timuit quo sospite vinci

Rerum magna parens et moriente mori.» (Dabas māte

baidījās, ka Rafaēls to neuzvarētu un tai nebūtu līdz

ar viņu jāmirst.) Arī ķeizara Hadriana kapa pie-
mineklis — eņģeļu pils (Castello Sant' Angelo), kas

būvēta 136. gadā pēc Kristus, stāv stipri un izskatās

romantiska. Ai, cik še vietu, pie kurām vēsturiskas

atmiņas saistās, un cik še raiba bilde iz tagadnes
dzīves!

Tivoli pilsētiņa un Anienas (Teveronas) ūdens kritumi

Itālijā.

Nolūkojoties no Romas Pētera baznīcas milzīgā ku-

pola gala uz mūžīgās Romas bēdīgo, tuksnešaino ap-

kārtni, kur pazīstamie klajumi (kampanijas) stiepjas

jūdzēm tālu zemē iekšā, mēs taču austrumu-ziemeļu

pusē manām pie apvāršņa kaut ko daiļu un krāšņu —

tā ir 24 kilometru atstatā Tivoli pilsētiņa ar savām

jaukām ēkām, savu dārzu bagātību, saviem ūdens

kritumiem. Dzelzceļš un šoseja ved ceļotāju uz šo

pilsētiņu, kurai tikai kādi 10.297 iedzīvotāji, bet tik

daudz atlieku no slavenajiem Romas senlaikiem. —.
Mūsu acis atspirdzina burvīgais pilsētas dārzs, kurā

citronu, miršu un oranžu ēnā slēpjas kāda 1549. gadā
uzbūvēta apcietināta klostera drūmi tumšie mūri. Arī

tautas varoņa Garibaldija vārds dots kādam no šiem

krāšņajiem dārziem. iUn tad lieliskie ūdens kritumi!

Ceļotāji paliek valdzināti stāvam —
valdzināti no tik

pat lieliska, kā krāšņa skata, kur šņākdams, putodams
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un dobji rūkdams ūdens krīt vietu vietām no klinšu

sienām lejup, 96 metru (apm. 320 pēdas) augstu.
Pati upīte Teverona izceļas kādus 70 kilometrus no

Romas, Apenīnu kalnājos, un ietek 4 kilometrus no

Romas Tiberā, sasniedzot pavisam 110 kilometru lielu

garumu. Aiz kādas ielejas, caur kurām upe cauri

steidzas — aiz Subiako
—

atrodas šausmīga klinšu

ala, kuru sauc par «Svēto alu», šinī alā sv. Benedikts

nodzīvojis 3 gadi. Tagad še uz augstas, lieliskas, pār

ieleju pāri karājošās klints uzbūvēts Benedikta klo-

steris. — Ne labprāt ceļinieks šķiras no šās daiļās,
klusās vietiņas, kur daba rāda vienu no saviem neap-
rakstāmi jaukiem skatiem.

Ugunsvēmēju kalns Vezuvs.

Bilde, kas ievietota «Mēnešraksta» 7. burtnīcā, iz-

rāda pēdējo lielāko Vezuvu izverdumu, kas notika

1872. gada aprīlī. Ar briesmīgu troksni traucās no

Vezuva krātera laukā nepārredzami dūmu mākoņi un

meta lavu, akmeņus un pelnus apmēram 1300 metrus

(ap 4400 pēdas) augstu gaisā. iLavas galvenākā
straume gāzās pār Fosso della Vetrana pilsētiņu un

pārņēma ātri arī Fosso di Faraone, tad lavas straume

sadalījās: kreisā straume izpostīja «OLe Novēlies» ap-

kārtni, stādījumus, dārzus un mājas; labā lavas strau-

me plūda uz Massa un San-Sebastiano, un no katras

no šām pilsētiņām aizrāva labu daļu projām. Septī-
tās burtnīcas «Vezuva» bildē redzam to skatu, kur

ugunīgā lava līdzīgi ūdens kritumam, plūst ap San

Sebastiāno pilsētiņas ēkām. Vairāk dienu visā Nea-

poles (Neapole lielākā pilsēta Itālijā, tai ap 5—600.000

iedzīv.) apkārtnē lija pelnu lietus no Vezuva. Debess

izskatījās tumši pelēka, saules gaisma kā vakara krēsla.

Izmestā lava aprēķināta uz 20 milj. kubikmetru.

Izverdums nobeidzās tikai vēl maijā. Vezuvs, kurš

tagad ap 1300 metru augsts, savā darbībā tagad ne-

kad nestāv mierā. Pastāvīgi redz no krātera dūmu

mākoņus uzkāpjot. Gandrīz katru gadu notiek arī

lavas izverdums, bet tas pēdējos gados nav bijis tik
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briesmīgs, ka daudz kaitētu Vezuva apdzīvotājiem.
ILava notek līdz pušķainam un sakrājas turienes gra-

vās, dienā no tās redz paceļoties baltus dūmu mākoņus,
naktī to desmitiem kilometru tāļu var redzēt uguni
sarkani un balti spīdot, it kā kad milzu kalnā neskai-

tāmas lāpas degtu, kas turienes debešķīgi košo ap-

kārtni tik vēl padara interesantāku, Neapoles jaukās
naktis jo burvīgāk jaukas — lepnās marmora pilis uz

klinšu terasēm starp augstiem lauru kokiem, cipresēm
un smaršīgajiem oranžu dārziem, kur apakšā zilā

plašā jūra, debesis tumši zilas, spodri apzvaigžņotas,
viss atspīd mēnesnīcā burvīgi zilā gaismā — un milzu

kalns Vezuvs laistās sarkani-baltās ugunīs. Arī šo

pavasari bija no Vezuva tāds izverdums, kas Neapoles

burvīgi daiļo apkārtni padarīja tikai vēl košāku. Dziļi

aizgrābjoši bija šos lieliskos dabas skatus redzēt.

Nekad man šie krāšņie varenie dabas skati neizzudīs

iz atmiņas.

Kapri sala Tirenijas jūrā.

Viena no pasaules vis jaukākām, visburvīgākām vie-

tām, pār kurām dienvidus saule savus zelta starus lej,
ir Kapri sala Neapoles jūras līcī. Vidusjūras viļņi
apskalo šo klinšu salu, apmēram kādu 15 kv. verstu

lielumā, kuru apdzīvo kādi 4500 iedzīvotāju, pārtik-
dami pa lielākai daļai tikai no svešinieku, ceļotāju uz-

tura izdevumiem. Kur tikai vien kāds kociņš spēj

dīgt, tur tas tiek iedēstīts, kaut arī zeme priekš tam

būtu vai no citurienes, cietzemes, jāved. Tādēļ visur

sastopami miršu, oranžu un citronu dārzi, še aug arī

labākais baltais un sarkanais vīns, kuram nepiemīt ne

drusku no sēra garšas, kāda manāma Neapoles apkai-
mes vīniem. Paipalas, nākdamas pavasarī no Āfrikas

un dodamās rudenī atpakaļ, nolaižas še simtiem tūk-

stošiem un tiek ķertas milzu tīklos. Vietējam bīska-

pam no tām labi ieņēmumi. Klimats ir reti jauks.

Ķeizara Augusta un Tiberija laikos še bija krāšņi mi-

tekļi ierīkoti. 12 pusdieviem par godu bija uzceltas

sevišķas būves. Kādā no tām Tiberijs pavadīja savas
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vota visvairāk no nabaga zvejniekiem, kuru galvenais

peļņas avots ir starp citu
— arī svešinieku ievešana

visās lielākās ģeogrāfijas grāmatās minētā «zjlajā

grotē». Saules stari, spiezdamies šinī lielajā klinšu

ūdens alā iekšā, rada še savādu zilgani zaļu gaismu,

kuras iespaids uz nerviem ir savāds, neaprakstāmi

svinīgs, valdzinošs. Cilvēka miesa, koki un citi priekš-

meti, ūdenī iebāzti, izskatās tik spīde ši balti, kā su-

drabs. — Alas dibenā klinšu plaisas paceļas it kā milzu

altārs. — Mūsu bildē redzam uz augstās klints vir-

sotnes kāda torņa drupas, kuras 1544. g. slavenais

laupītājs Heir-eddins Barbarosa izpostīja. Klintī izcir-

sti 536 kāpieni ved uz šejieni, atklādami arvienu jau-
kāku izskatu uz jūras līci, Neapoles apkārtni, kūpošo

Vezuvu un sniegā tērptām Apeninu kalnu galotnēm.

Neapole, viņas paradīziskā jūrmala.

Redzam Neapoles jūrmalu līdz ar ugunsvēmēja
kalnu Vezuvu tālumā. Dabā šis skats ir neizsakāmi

jauks! Ne velti še saplūst tūkstošiem svešinieku

Neapoles dabas jaukumus apbrīnot, ne velti pats itā-

lietis, kas jau ar dabas jaukumiem apradis, saka:

«Neapoli redzēt un mirt!» Bilde spēj tikai kā ēnā at-

tēlot lieliskos Neapoles jūrmalas krāšņumus. Kad

vislabāko mākslinieku cik skaisti gleznotus skatus iz

Neapoles redzējis, tad tomēr vai ne sapņos nevar sev

to jaukumu priekšā stādīties, kas pašā dabā parādās,
redzot jūrmalu no Sorentas līdz Amalfiem, jo bildē

nekad nevar to plašumu, lieliskumu, krāsu bagātību
un mirdzumu ietvert un attēlot, kā to dzīvā dabāacīm

var skatīt. Jūra tumši zila, bezgalīgi mirdzoša, tur

interesanti kūpošais Vezuvs, tālumā sniegotie Ape-
ninu kalni, jūrmalā košie dienvidus stādi, palmas un

lauru koki, dažādas puķes, —
uz ielas dzīva kustība,

kur redzam daždažādas tautas, gan pastaigājoties, gan

lepnās ekipāžās braucot, gan nabaga itāļu sakņu pār-

devējus, savām vēršu ķerrām līdzi ejot un Neapoles

übagus übagojot, tie pārtiek no svešinieku žēlastības,
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kuri tiem kādus mazvērtīgus naudas gabalus iemet.

Cik lielisks dabas jaukumu baudījums vēl še nebūtu,

ja zemo šķiru nabadzība še tik lieliski nespokotos!

Košā, skaistā Itālija, kad tu būsi pilnīgi koša, kad na-

badzības ņirgājošais spoks būs izzudis?!

Sorenta un Amalfi.

Skats Itālijas krāšņākā vietiņā, jūras līcī, kur jau-
kākā krāsu saskaņa, kur daba dveš savā svaigumā,
kilometriem tālu sniedzas lepnākie oranžu dārzi un

skaistās, mākslas darbiem greznotās vasarnīcas spīd
caur zaļajiem oranžu kokiem un palmām, un kuplie
rožu un kamēliju ziedi pretim smaida. No Sorentas

pār jūras līci var pārskatīt Neapoli un Vezuvu, viņu

paradīziski jaukā un daimoniskā skaistumā. Tikai

žēl, ka nespēj attēlot ne ēnu no varenā dabas skata.

Ceļiniekam, kas jau daudz redzējis, visjaukākā atmiņā

paliek Sorenta un Amalfi.

Amalfi (Itālijā, Salernas jūras līcī un Sorento.

Bilde «M. V. Mēnešrakstā» rāda, kā izskatījās
Amalfi priekš briesmīgās katastrofas 1895. gadā, kad

imēs taisni Neapolē atradāmies. Bilde spēj tikai vāji
attēlot lieliski skaisto dabas skatu, kāds parādās cil-
vēka acīm Salernas jūras līcī. No Neapoles līdz Sa-

lernai nobraucām pa dzelzceļu, tad tālāk uz Amalfiem

iet gar jūrmalu klintī iecirsts ļoti labs braucamais ceļš;
šo ceļa gabalu Itālijas apceļotāji parasti nobrauc lep-
nās ekipāžās, šis brauciens ir tāds dabas jaukumu bau-

dījums, ka ziemeļnieks to ne sapnī nevar iedomāties.

Ceļš vijas ap romantiskām klintīm, kas milzīgā aug-

stumā paceļas iz jūras, robu robotas, kā milzu pilis.
Vīna stādījumi, oranžu un olīvu dārzi vēl pušķo skaisti

vervelotās klintis, tur viens brīnišķīgāks skats par

otru parādās un pastāvīgi ekipāžā ieskrien rožu un

vijolīšu pušķīši, kurus sviež itāliešu bērni, lai viņiem
atkal naudu izsviestu. Itāliešu tautas zemās šķiras
dzīvo arī te, kā viscaur Itālijā, ļoti nabadzīgi, bet vi-

ņiem ir tik skaisti bērni, ka tie pat lupatās ģērbti, iz-

skatās kā skaistuma un varonīga staltuma ideāli. Cik
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gudrajām acīm, ka tajos nevar noskatīties; skaistās

dabas un skaisto acu skati iespiežas tik dziļi dvēselē,

ka viņu atmiņas var mūžu jauki saldināt. Tagad pati
Amalfi pilsētiņa piemeklēta no briesmīgas katastrofas.

Par briesmīgo nelaimi, kura izpostījusi kādu no vis-

skaistākajiem zemes stūrīšiem, aculiecinieki pasniedz
vēl tuvākas ziņas. Uzskatot šo izpostīto Paradīzi,
sirds sažņaudzas visai sāpīgi. Lielās, skaistās oranžu

birzes, visskaistākie dārzi, kuri atspoguļojas Salernas

jūras līcī, visi tagad ir pārvērsti par drupu kaudzi.

Aplūkojot šo vietu laivā sēžot no jūras puses, tur vai-

rāk neredz, kā tikai gruvežus un lielus lavas bluķus.
Santa Katarinas viesnīca ir pilnīgi aprakta zem dru-

pām. Puse no Kapucīniešu viesnīcas ir it kā ar nazi

atgriezta, šinī milzīgajā drupu kaudzē guļ aprakti
līķi un varbūt arī vēl dzīvi, kuri cīnās ar šausmīgu

noslāpšanas nāvi, jo varētu pāriet veselas dienas, ka-

mēr viņus būtu iespējams atrakt. Inženieru novēro-

jumu nams atrodas zem akmens drupām un tāpat arī

daudzas zemnieku mājas. Bākas tornis ir apgāzies un

ticis jūrā iemests. Dažas minūtes priekš gāšanās zem-

nieki, kuri bija ātrumā tikuši darīti uzmanīgi, atstāja
savas mājas un tikai viena zemnieku ģimene bija pa-

likusi, kura tūlīt no drupām tika aprakta. Abas an-

glietes, kuras atradušas galu Santa Katarīnas vies-

nīcā, kā domā, pašas tb meklējušas. Viņas abas pie-
der pie kādas bagātas angļu ģimenes. Abas bijušas
slimas uz krūtīm un bijušas ļoti grūtsirdīgas un bēgu-
šas no cilvēkiem. Biedināšanas vēsti tās dabūjušas,
kad pašlaik taisījušās iziet pastaigāties, bet neraugo-

ties uz visiem pūliņiem viņas atturēt, tās tomēr gāju-
šas atpakaļ viesnīcā, sacīdamas, ka tām jāiznesot viņu
nauda. Tur viņas ieslēgušās savā istabā un nav vairs

redzētas. Tādēļ nebūt nav nedibinātas domas, ka

kalnu gāšanās bijusi viņām sen gaidīts gadījums no

dzīves tikt atpestītām.
Kalnu gāšanās iesākās ar kādu sīkāku atbirzumu

velšanos, tad nāca arvienu lielāki gabali un beidzot

sāka kustēties visa klints, uz kuras atradās Santa
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Katarina. Pēc tam iebruka Sv. Franciska iela un tad

veseli akmens blāķi ar pērkona dimdienu nogāzās

ostā, tā kā ūdens torņa augstumā uzšļāca gaisā. Da-

žiem kuģiem tika sarautas enkuru virves un viņi paši

aizsviesti jūdzēm tālu jūrā. četri kuģi līdz ar visiem

kuģu ļaudīm tikuši aprakti zem drupām.

Par Amalfijas kalnu gāšanās ērmoto cēloni kāds

ģeologs izsaka savas domas šā: «Amalfijas kalnu gā-

šanās stāv sakarā ar visas apkārtējās piekrastes dabas

savādību un akmeņu veidu, no kā sastāv visa dienvi-

dējā Sorentas piekraste, šis akmens ir dolomits, sa-

maisīts ar dažādiem kaļķa un magnēzija karbonātiem,
caur ko viņa ķīmiskais sastāvs tik viegli pieietams at-

mosfairas iespaidiem. Vislielāko pārgrozību akmeņa
sastāvā tomēr izdara ogļskābi saturošie apakšzemes
ūdeņi, kuri atrodas klints iekšā un kuri, kaļķu karbonā-

tus izkausē un izskalo projām, tāka paliek pāri vienīgi
tikai putekļiem līdzīgais magnēzijas karbonāts, tā dē-

vētie dolomītu pelni, ar kuriem ir pilnas visas klints

sienas. Tālāk šinīs dolomītos stiepjas daudz māla

dzīslu, kuras ūdeni grūti laiž cauri un nokalni padara
visai slidenu, tā ka augšējās, ar ūdeni piesūkušās da-

ļas it viegli var nogāzties. Beidzot vēl šīs klintis, ku-

ras tik stāvu paceļas pie Amalfijas jūras līča, ir ļoti

satrūnējušas dēļ lieliskas saspiešanās, kura notikusi

caur ģeoloģiskām pārgrozībām, kuras Sorentas pus-
salu izcēlušas iz jūras un visai Amalfijas piekrastei
devuši tik skaistu veidu. Beidzot vēl jāmin daudzie

tuneļi, kuri atrodas kalnos, tā kā vienīgais cēlonis var

būt tikai lieliskās lietus gāzes, kuras ilgušas daudz

nedēļu no vietas iepriekš nelaimes gadījuma».

Piezīme. Roma, Romas apkārtne, visa Itālija

tagad pārvērtusies un kļuvusi pavisam citāda. Pur-

vi, kur vien var, nosusināti, purvāji

pārvērsti par trekniem tīrumiem, lek-

nām pļavām, ziedošiem, auglīgiem dār-

ziem. Kampīnas purvos, Romas ap-

kārtnē, paceļas skaistas pilsētas. Vi-

sur Itālijā radusies jauna dzīvība,
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valda jauns gars. Atdzimst senās Ro-

mas valsts varenība. Tas ir dučes Mu-

solini darbs.

1900, gadā vasaras semestrī P. Zālīte ar Hermīni

Berlīnes universitātē klausās lekcijas. Rīgā pa
tam

redaktora pienākumus izpilda Dr. mcd. G. Beldavs un

Dr. K. Balodis. Pēc semestra beigām viņi abi dodas

uz Parīzi, uz pasaules izstādi, šis, pēc Hermīnes iz-

teikuma, ir bijis skaistākais laiks viņas dzīvē. Mēs

noīrējām istabiņu tuvu pie pašas universitātes un klau-

sījāmies lekcijas no rīta līdz vakaram: 9—12 stundas

dienā.

Ar sevišķi lielu interesi Hermīne klausījās Paulsenu,

Desoaru, Vilamovicu-Mellendorfu, Dīlu, V. Dilteju

(Dilthev), šmolleru, Vāgneru, Lasonu, Stumpfu. Da-

žās lekcijās Hermīne bija kā elektrizēta, īpaši, kad

lasīts tika par aistētiku, psīcholoģiju, seno Grieķiju.
Ceļojuma apraksts un Parīzes izstādes apskats ir

Hermīnes, ko viņa šoreiz arī paraksta ar savu pilnu

vārdu.
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IX.

Uz Parīzi, uz pasaules izstādi.

L

Uz turieni, kur neredzēta krāšņuma mirdzums ro-

tājas, kur māksla un zinātne rāda savu spēju, kur no

visām pasaules malām sakopoti labākie darbi, ko vien

cilvēka prāts un rokas var radīt un augi, ko zemes

mātes klēpis spēj izdot no ziemeļiem līdz karstajiem

tropiem un atkal tālāk līdz aukstajām zemēm, kur

viss sastingst sniegā un ledū. Visu pasauli mēs va-

ram aptvert pasaules izstādē, skatīt kultūras tautu

lieliskos mākslas un technikas darbus, dārgākos grez-

numus, kas atradīs vietu karaliskās pilīs, redzēt da-

žādas tautas un iepazīties ar viņu ierašām un spējām.
Kur tik daudz miljonu naudas izdots izstādes sarīko-

šanai, tad saprotams, ka tur arī vajaga būt kam lie-

liskam.
— |Uz turieni doties lai neesam kūtri un lai

nedomājam, ka ar tiem izdevumiem, kas vajadzīgi

pasaules izstādei, jau būsim daudz ko aiztaupījuši, kad

nebrauksim. — Parīze saviem viesiem tagad sniedz

tik daudz, ka to lēti vairs citur neatradīsim, tādēļ, kam

vien iespēja, lai neskopojas! Daudzus, kuri gan ļoti
vēlētos uz pasaules izstādi nokļūt, attura bailes, ka

izdevumi būs tik lieli, ka tie pārspēs visu budžetu —

sevišķi tas gadās tādiem, kuri vēl nav daudz ceļojuši,
tie baidās no šā, baidās no tā, kur visur tiem naudas

nevajadzētu un sāk sarēķināt vispirms pavisam neva-

jadzīgus izdevumus
—

ka vajadzētu vēl iegādāties,
kādus jaunus greznus apģērbus — par kuriem tad iz-

nāk tāds rēķins, cik maksātu prātīgi rīkojoties, no Rī-

gas viss Parīzes izstādes apceļojums. Tā gadās, ka

daudzi, kuriem būtu iespējams uz Parīzi nokļūt, paliek

atpakaļ, šie nevajadzīgie izdevumi par jauniem grez-
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īiiem apģērbiem taisni sievietes spiež palikt mājās,

tādēļ arī Parīzes ceļiniekos satiekam vairāk kungu,
nekā dāmu. Un vai gan sievietes mazāk vēlas Parī-

zes krāšņumus redzēt, nekā vīrieši? Bet sievietes at-

tura iedomas, ka Parīzē drīkst rādīties tikai ļoti grez-

nos apģērbos, un dažas tādas, kas arī to spētu, atkal

baidās tādēļ turp doties, ka domā Parīzi pārāk ļaužu

pārpildītu, un tovārīgai veselībai varbūt dažu reizi nāk-

tos grūtāk paciest, kad nokusušas kājiņas un acumirklī

nav limuzīna vai važoņa pie rokas v. t. t. Bet par

tādām lietām nu pavisam nav ko baidīties
—

kas grib

braukt, lai nopietni apskatītu izstādi un skatītu arī

citas Parīzes ievērojamās vietas un pilis, kur Franci-

jas karaļi ar savām karalienēm un daiļajām, vislielākā

greznumā mājojuši — tad nemaz nav vajadzīgs grez-

nu apģērbu, pietiek arī dāmām jau ar vienu pašu glītu
vienkāršu apģērbu un kādām pāris blūzēm — un ja
daudz grib, tad paņem vēl vienu vienkāršu apģērbu
līdz, bet vairāk arī nekad nē, tas būtu tikai lieks ap-

grūtinājums ceļojumā. Bagātās anglietes un citas

dāmas, kas vairāk ceļojušas un zina, kā visomulīgāk
ceļot, apmeklē Parīzi gluži vienkāršas formas apģēr-
bos, gludi svārki, bez kāda rotājuma, blūze un īsa

jaciņa, kuru uzvelk, kad metas vēsāk, arī vienkāršas

formas cepurīte, tikai ar lentu gludi aplikta, tāds ba-

gāto ceļinieču apģērbs pasaules izstādē
— nekas no

greznuma, tikai vienkāršs glītums un daiļums, savus

greznos apģērbus tās atstāj mājās, jo daudz patīkamāk
staigāt un braukt vienkāršā apģērbā, kas lēti nesabo-

jājas. Saprotams, ka Parīzē satiekam jau
arī ļoti grezni ģērbtas dāmas, bet tās ir

pašas parīzietes, ceļinieces turpretim ģērbjas vienkārši,

lai arī kur tās ietu, izstādē, pilīs vai teā-

tros un operā. Jādomā taču, ka mēs ejam
izstādīto redzēt, ne izstādīties, un

tādēļ varam greznos apģērbus atstāt

mājās un apģērbu dēļ mums nav jauni

rēķini jātaisa — ja redz, ka naudas pietiek, tad

jau arī vēl laika pašā Parīzē skaistus apģērbus iegādā-
ties, kas tur dabūjami gataviun lētāki kā
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pie mums. Tām kundzēm, kuras vārīgas veselības

dēļ neiedrošinās uz Parīzi braukt, arī var teikt, ka

viņām savas kājiņas nebūs pārāk jāno-

pūlē, jo limuzīnu un važoņu ir Parīzē diezgan un

arī pašās izstādes telpās tām nav kājām jāiet, jo var

omulīgi atsēsties krēslā un likt stumties, kur patīkas
un tā sēdot vien visu apskatīt. Saprotams, ka tādē-

jādi nu vairāk izdošanu, nekā, kad var visur dūšīgi iet

kājām, bet arī tas prieks jau nav tik pārāk dārgs —

važonis brauc 4 — 5 kilometrus par 2 frankiem

un krēslu stūmēji pa izstādes telpām tādēļ, ka

viņu tik daudz, salīgstami diezgan lēti. Izstādē arī

netrūkst krēslu, kur apsēsties,^kad piekusis; ir soli,
kuri par brīvu un krēsli, kurus var noīrēt, vienalga,
cik ilgi tīkas sēdēt, par 10—15 santimiem. Dažādi

atspirdzinājumi, kā uzkožamie un dzērieni ir izstādē

visās malu malās, pie tam tiem pa lielākai daļai cena

klāt, tādējādi svešinieks, pirms tas vēlas ko baudīt,

jau iepriekš var aprēķināt, cik tam maksās.
Izstādē gan visas lietas ir dārgāk aprēķinātas kā

citur pilsētā, bet tomēr nav tik pārāk traki, kā iesā-

kumā tika izkliegts, pusdienas vai brokastis ar

vīnu maksā no 3
— 5 frankiem Tur ir dažādu

tautu restorāni, kuri katrs cenšas savu mākslu

izrādīt
— krievu paviljonā maksā brokastis 5 franki;

franču restorānos gardi sagatavota pusdiena ar vīnu

dabūjama jau par 3 frankiem, un bez tam ir ļoti
daudz galdu ar dažādiem uzkožamiem un dzērieniem,
tur dabūjamas desas, šķiņķis, zardīnas, pīrāgi, dažā-

das kūkas, kas tikko kā tiek ceptas un ļoti gardi smar-

šo, — vīns, šampanietis, alus, augļu ūdeņi, kafija

v. t. t. Bet paši parīzieši, tas ir tie ļaudis, kādi Pa-

rīzē un arī izstādē lielākā daļa, rīkojas vēl praktiskāk,
tie paņēmuši līdz gardus uzkožamos un vīnu, nosēstas

un omulīgi atspirdzinās pie pašu līdzpaņemtās ceļa

kules, gluži kā pie mums kādas biedrības izbraukuma

zaļumos, —
bet daudz lielākā mērā. Pilsētā ēdāmās

lietas daudz lētākas nekā izstādē, tādēļ praktiskie
franči domā, kādēļ velti maksāt vairāk? Arī ceļinie-

kam, kas lēti un labi grib dzīvot, tas jāievēro, ka pus-
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dienas vai brokastis jānotur ārpus izstādes, tad tie

mācīsies Parīzi jo vairāk cienīt, jo tik lēti un labi kā

Parīzē, var dzīvot pat tagad pašā izstādes laikā, nav

iespējams dzīvot nevienā Eiropas lielpilsētā.

11.

Pēc vasaras semestra Berlīnē, kur bijām klausīju-
šies cienītos un slavenos profesorus 9—12 stundas

dienā, ilgojāmies pēc lauku vientulības un atpūtas
dzimtenē — Latvijā. Berlīnes profesoru priekšlasī-
jumi gan mūs nebija nogurdinājuši, tos klausoties var

dzīvība tikai uzzelt — kur daudz, kas tevī snaudošs

tiek modināts, gaismā celts un pilnībā veidots. Kad

nestudē piespiests, bet intereses dēļ, tad studijas ir

augsta, cēla bauda, tad neilgojas pēc brīvlaika, bet vē-

las, kaut semestrs ilgtu vēl ilgāk un ilgāk —
bet kad

nu tas jau galā un viens profesors pēc otra no saviem

klausītājiem sirsnīgi, silti atvadījušies —
tad tikai vēl

īsti sajūt lielpilsētu nospiedošo un putekļaino gaisu
karstā vasarā, tad arī mūsos pamodās siltas ilgas pēc

dzimtenes laukiem, kur tīrā gaisā atspirdzināties —

Latvija mūs mīļi aicināja pie savas krūts. Bet Pa-

rīze, pasaules izstācle, vai to neredzēt?

Vēl mīļāk un straujāk, ka atpūta dzimtenē, pasau-

les izstāde mūs aicina pie sevis. Uz turieni nebraukt,
kur māksla un zinātne rāda savu

spēju, tā jau būtu tīrā kultūras ap-

smiešana! Tādēļ nedomāt vēl par atpūtu zaļos
laukos, bet no lielpilsētas doties uz vēl lielāku lielpil-
sētu. No Berlīnes ātrvilciens noved 21 stundā Pa-

rīzē. Kādā jaukā rītā tad arī sēdāmies ātrvilcienā,
brauciens bija omulīgs un omulīgi arī ceļa biedri —

vācu fabriku īpašnieki, kas studējuši tautsaimniecību

un daudz ceļojuši, un krievu muižu īpašnieki, kas

ceļoja pirmo reizi — pirmējie stāstīja par fabrikantu

vājo peļņu — ka strādnieki maz pelnot tiklab fabri-

kās, kā veikalos, konkurences cīņa esot ļoti sīva —

tie, kā redzams, ļoti vēlējās atraisīt mezglu —
izdo-

māt, kā lai visiem' būtu labāk ? — Mūsu brāļiem, krie-
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viem, atkal bija neredzēti brīnumi, kad tie pa vagona

logiem redzēja dzīvības pilno zemi, pa kādu vilciens

skrien no Berlīnes uz Ķelni. Fabrika un atkal fa-

brika, pilsēta un atkal pilsēta, dārzi un pilsētas, «visa

zeme viena milzīga pilsēta!» pastāvīgi izsaucās krievu

muižnieki brīnumiem pārņemti un priekā starojošām
acīm. «Redzi nu, tik vecam bija jāpaliek un nu tu vēl

redzi, kā pasaulē izskatās — jau skolas zēnus vaja-
dzētu sūtīt ceļot, lai tie ne tik vien no grāmatām, bet

arī patiesībā dabā mācās ģeogrāfiju, vai tu, cilvēks,

pats neredzējis, pavisam vari iedomāties, kā citās ze-

mēs izskatās. Dažā vietā brauc, brauc jūdzēm tālu,
viss viena bezgalīga stepe, kur vienu miesteli, kur

otru satiek. Te visur pilsētas un fabrikas, dzīvība,

skaista, spirgta dzīvība!» Tīri prieks bija viņos no-

klausīties, cik ļoti tiem patika ceļojums pa šo kultū-

ras zemi, katra savāda veida fabrika tiem sacēla jau-

nus brīnumus, it īpaši Dortmundas dzelzs lietuves, kas

lieliski uguņoja un laistījās, tā ka uzmācās šausmas,
vai tie tikai ir cilvēki, kas tur šīs liesmas kurina, vai

neredzam pašu apakšzemi — pekli — ar viņas pār-

dabīgām varām? Bet ātri ātrvilciens mūs aizrauj

projām no šīs parādības, un citi laistoši skati cits pēc
cita skrien garām. Tikai Ķelni varam drusku vairāk

apskatīt, jo te jāgaida ap divi stundas uz Parīzes vil-

cienu. Tas mums bija ļoti patīkami, jo nu varējām

apskatīt slaveno mākslas darbu, Ķelnes domu. Jā,
tās ir tiešām kas dievišķi cēls, mākslas darbs, kas cil-

vēka skatu vērš no zemes uz augšu. —
šī Dieva nama

būves stils tāds, ka tiklīdz tu uz tā paskaties, tu ne-

vari sava skata no tā novērst, tev jāskatās viņa archi-

tektoniskos rotājumos, kas cits iz cita paceļas, kamēr

tavs skats ir nonācis līdz torņa galam. Tas ir būves

mākslas darbs visā pilnībā, brīnišķi lielisks, bet tas

arī ir gadu simteņos darināts, no 1248. gada — var

sacīt —
līdz mūsu dienām, jo vēl arvienu tiek no

iekšpuses šī dievnama greznums papildināts, šai pašā

vietā jau Kārļa Lielā valdības laikā būvēts dievnams,
un kad Frīdrichs I Barbarosa Milānā ieguvis trīs

svēto ķēniņu kaulus un uz Ķelnes domu pārvedis, tad
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turpu ceļojuši ļoti daudz svētceļnieku, bet šī vieta lai-

kam bija izredzēta daudz cēlākam dievnamam. —

[Uguns veco būvi nopostīja un nu tika 1248. gadā no-

spriests celt ko lielisku, un tanī pat gadā arī likts

gruntsakmens Ķelnes doma lieliskajai būvei, kas pa

tik daudz gadu simteņiem tikusi turpināta, lai gan ar

pārtraukumiem. Pēc 74 gadiem gan jau viena daļa

no tās tikusi iesvētīta, bet gadu simteni pa gadu sim-

tenim turpinājusies. Visnopietnāk un sparīgāk sākts

strādāt no 1814. gada, kad Ķelne tika piedalīta prū-

šiem, tad sāka daudz naudas ievākt priekš tālākas bū-

ves, te strādājuši labākie architekti un mākslinieki.

Par būves darbiem no 1828.—84. gadam vien izdotas

divdesmit un pus miljonu markas (apm. 10 miljonu

rubļu). Būtu jādomā, ka darbam, kas tik ilgi strā-

dāts, nebūtu vienības, bet te ir tāda vienība, cēlums

un staltums, kā vien var iedomāties. Būve dara tik

savādu, lielisku iespaidu, it kā Niagaras varenais ūdens

kritums būtu sastindzis un otrādi apgriezts —
ir lie-

liski varens un cēls iespaids, ko dabūjam no Ķelnes
doma. Mūsu krievu ceļa biedri bija tā brīnumiem aiz-

grābti, ka labprāt dienām staigātu šim dievnamam

apkārt, lai sīki, jo sīki to apskatītu un katru mākslas

tēlu dziļi atmiņā iespiestu, bet laiks jau pagājis un jā-

steidzas uz Parīzes vilcienu. Ceļinieku ir ļoti daudz,
vilcienam pienākot, tiek vagoni pārpildīti, Francijā
ātrvilcieniem iet tikai pirmā un otrā klase, šorez bija
abas tik pilnas, ka pat vagonu koridoros bija ceļinie-
kiem jāpaliek stāvot, un kas arī dabūja nosēsties, tad

liela prieka vis nav tik saspiesti sēdēt, sevišķi ja

nakts, kur vēlētos ērtāk izlaisties, un ja neesi smēķē-
šanu radis un iekļuvis smēķētājos. Domājām, ka būs

neomulīga nakts, un noguruši, ar galvas sāpēm no-

nāksim Parīzē. Te dabūjām zināt, ka 10 minūtes

vēlāk no Ķelnes nolaists otrs ātrvilciens uz Parīzi, un

tajā telpu, cik patīk. Mēs bijām astoņi vienā «ku-

pējā» — sākām prātot: vai dažiem nederētu nākošā

stacijā Achenā izkāpt un gaidīt otru vilcienu; vai visi

astoņi bija vienis prātis, ka jāizkāpj, sevišķi kāds vācu

lieltirgotājs bija vissparīgākais izkāpējs, bet kad pie-
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nāca Achena, tad varēja redzēt, ka lielākā daļa bija

domājuši, lai jau nu citi izkāpj, pa tam viņi paliks un

tiem būs tepat omulīgi gulēt. — Izkāpām tikai trīs,
līdz ar mums diviem, kāds inženieris. Achenas sta-

cijā nedabūjām vēl ne glāzi alus izdzert, kad jau otrs

ātrvilciens bija klāt, un tiešām telpu diezgan, mums

tika katram viss sols, kur gulēt. Franču pirmās un

otrās klases vagoni dara glītu iespaidu, te izskats viss

tāds cēls un tīrīgs, atzveltņi pārklāti ar sniegbaltām

mežģīņu segām, elektriskas lampas, kuras var pēc pa-

tikas, pogu paspiežot, izddēst un iededdināt, vagonu

atsperes tik labas, ka iet ļoti viegli bez kratīšanas.

Arī vāci atzīst, kas jau tā frančiem negrib nekā laba

novēlēt, ka Vācijā ne domas neesot tik labi vagoni kā

Francijā. Mēs gulējām, kā sacīt, kā mātes klēpī, ka-

mēr dienas gaisma mūs modināja. Mūsu acīm parā-

dījās skaista zeme, koši noauguši kalni, ap kuriem

upes vijās, un auglīgas lejas, kur labība un stādi līgot

līgojas. Kas par dārziem, vairs skaistāk koptus augļus
nevar iedomāties! Un cilvēku dzīvokļi, mājas, tā jau
visas krāšņas, ideāli cēlas vasarnīcas, kur pārticība un

laime mājo. Nekur mūsu skats nesatiek kādu naba-

dzīgāku ēku, visur, visur glītums un pilnība; atkal un

atkal koši kalni, skaistiem dārziem un skaistām mā-

jām, un visus šos kalnus apkampj upes, nav platas

upes, bet pa viņām iet tvaikonīši un lielas barkas —

bet kas tas, upēm abas puses izmūrētas
—

tā tad tie

ir kanāli, cilvēku roku darbs! Vai sapņojam par
Marsu? Nē, īstenībā, šī jau ir skaistā Beļģija! Tu,
mazā zemīte, tiešām kā zvaigzne mirdzi citu zemju

vidū, it kā tava kultūra būtu simts tūkstošu gadu ci-

tām zemēm priekšā! Te Fausts var acumirklim sa-

cīt: «Jel palieci, tu esi daiļš!»

111.

Francija visskaistākā izskatās, kad tajā no Itālijas

puses iebrauc, no Genuas pa jūrmalu uz Nicu, uz

Marseļu, te braucot redzam Franciju kā burvīgi skai-

stu jaunavu — te visi klinšainie krasti, kas milzīgā
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augstumā iz jūras paceļas, vienas rozes līgojas —
stā-

vās klintis terasētas, kā pakāpienu pa pakāpienam pa-

ceļas rožu gultnes, te dabas skati vijas pasakaini ro-

mantiskā krāšņumā. Lepnas pilis un vasarnīcas vis-

cēlākā veidā pa krastiem nostādītas, kur bagātnieki
visjaukākās baudās svētī savu mūžīgo svētdienu. —

Šis apvidus vislabāk būtu apceļojams gaisa kuģī, bet

tā kā mums vēl stūrējamu, omulīgu gaisa kuģu nav*),
tad, lai visu Rivjeras jaukumu redzētu, jābrauc ar zir-

giem, ļoti labs braucāms ceļš vijas ap krastiem gar

jūrmalu —
drīz paceļas augsti kalnos, drīz noiet pie

jūrmalas lejā. Tāds brauciens pa Rivjeru vaļējā eki-

pāžā paliek vismīļākā atmiņā. Kas labs gājējs, tas

šo ceļa gabalu var arī kājām nostaigāt —
mākslinieki

te mēdz gandrīz vienīgi kājām ceļot, viss ceļš jau iet

kā pa tīru paradīzi, un kad nav jāsteidzas, bet var iet

omulīgi, tad kājām ceļošana pa Rivjeru būtu šimbrī-

žam vislabāk ieteicama. Pa dzelzceļu braucot daudz

jaukuma jāzaudē, jo tas iet ļoti daudz pa tuneļiem. —

Tur iet tā: pašlaik, tu cilvēks, skaties pa vagona logu
parādīzes skaistumā, romantiski rožaini klints krasti,

skaistas pilis saules gaismā vizuļo, uz reizi ātrvilciens

nošalc tunelī, un pekles tumsība tevi apklāj — pēc
brīža atkal tev parādās pasaule parādīzes gaismā tīta

— koši zila jūra sudrabaini vizuļo, rožu krūmi nere-

dzētā kuplumā līgojas —
skati tik vareni skaisti, ka

vēlētos mūžam tos redzēt, bet atkal vilciens ir pekles
tumsībā — tā tas iet pastāvīgi, visu dienu, vari braukt

pa parādīzes gaismu un košumu un pekles tumsību;
taisni tur, kur visskaistākās vietas, dzelzceļam jāurb-
jās kalniem cauri, tādēļ, ka pa kalnu malu nav bijis
iespējams dzelzceļu iztaisīt. Te ir Francija ļoti skai-

sta, un kas Francijas skaistumu grib redzēt, tam jā-
brauc pa Rivjeru, jāapskata Dienvidfrancija. Bet kad

no šejienes, no Rīgas, brauc taisnā ceļā uz Parīzi,

caur Berlīni un Ķelni, tad, Francijā iebraucot, sevišķa
skaistuma neredzam, šai ceļā, kur redzējuši skaisti

kopto, dzīvības pilno Beļģiju, Francija mums izskatās

*) Tagad, 1937. g., ir, brauc, kur vien gribi, pār kalniem,

jūrām, tuksnešiem, mežiem.
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kā tukša un vienmuļīga, maz apdzīvota, viss dzīvības

spirgtums un straujums tad liekas būt sakopojies pašā
Parīzē. Parīze ir Francija.

«Vai esat jau Parīzē kādā viesnīcā istabas noīrē-

juši?» iejautājas ceļinieki cits citam. — «Pats par

sevi saprotams, kā nu var bez drošas ziņas uz izstādi

braukt,» bija atbildes. Parīzes ceļinieki, ar kuriem

mums izgadījās kopā braukt, bija visi jau iepriekš gā-

dājuši par dzīvokļiem, aiz bailēm, ka, Parīzē nobrau-

kuši, nepaliktu uz klajas ielas — tie bija laimīgi, ka

dabūjuši istabas par 10—15—20 frankiem par dienu,

domājuši, ka bez 25—35 frankiem vienu istabu par

dienu vai nakti nedabūšot. Vispārīgi valda domas, ka

tagad, izstādes laikā, pavisam citādi nedrīkst uz Pa-

rīzi ceļot, kā iepriekš jau tēlegrafiski jāpasūta uz to

un to laiku priekš tik un tik dienām istabas, un jādabū

atbilde, ka istaba ir dabūjama, tikai tad var braukt.

Kāds kungs, nevarēdams uz tēlegrafisko pieprasījumu
atbildi dabūt, teica, ka viņš braukšot tāpat uz labu

laimi, gan jau vēl, tur nobraucis, kādā viesnīcā istabu

dabūšot
— par to viņa draugi tūliņ sāka zoboties —

kad jau gribot uz labu laimi braukt, tad lai paņemot

cibiņu arī līdzi. Bet mēs tomēr braucām uz labu laimi,

paļaudamies tikai uz saviem piedzīvojumiem agrākajos

daudzajos ceļojumos,bez kā būtu iepriekš istabu nodro-

šinājuši, un arī bez cibiņas — vēl bija Parīze jaukā at-

miņā, kad to pāris gadus atpakaļ apceļojām, tad at-

radām, ka Parīzē vislētāk un labāk var dzīvot un gar-

dāk paēst, kā nevienā citā Eiropas lielpilsētā. Kad

nu arī izstādes laikā viss būtu otrtik dārgāks, tad jau
arī vēl būtu ļoti labi un pat lētāk, kā Rīgā vai IPetro-

gradā. šī cerība mūs nebija vīlusi.
—

Kad bijām Pa-

rīzē piebraukuši, Ziemeļu stacijā, mums nāca jau pre-

tim personas, kas ieteica viesnīcas
— vispirms kāds

glīts francūzēns mīlīgi krievu valodā mums piesolīja
istabas par 10 frank. dienā

—
vēlāk nāca citi piesolī-

jumi jau par 8 un 6 frankiem, vācu valodā, — mēs

izvairījāmies, gribējām paši uz savu roku pameklēt
viesnīcas un pārliecināties, kā tad īsti Parīzē ir ar to

lielo dārdzību, — kā stacijā redzējām, tad gan nav
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tik traki, var braukt droši, bez iepriekšējas istabu no-

īrēšanas, uz Parīzi, dabūs lētāk istabas nekā tēlegra-
fiski pasūtot. Gājām lēni un omulīgi, Parīzi apska-

tīdami, uz pašu pilsētas centru —uz Luvru. Sveikas

atkal mīļās vietas
—

staltais operas nams un mākslas

svētnīca Luvras pils, kas arvienu atmiņā jauki tēlo-

jas, cik patīkami jūs atkal redzēt! Luvras pils vārtos

satikām kādu vācu lieltirgotāju, ceļa biedru no izgā-

jušās nakts, kurš Achenas stacijā no pārpildītā vil-

ciena gribēja pārkāpt līdz ar mums otrā ātrvilcienā,

bet palika atpakaļ, domādams: labāk zīle rokā, nekā

mednis kokā. — Inženieris, kas līdz ar mums izkāpa

un otrā vilcienā labu vietu atrada, nevarēja diezgan

nosirdīties par ļaužu muļķību, kas, sev pašiem par

postu, tikai skatoties uz to, kā paturēt to, kas ir, un

otru izstumt — te jau mazumā varot redzēt, kas esot

arī vispārībā cilvēces kaite, viņi gribot gudri būt, ka

paturot cita vietu, bet paši nemēģinot panākt ko la-

bāku, un arī nekā nepanākot, bet tikai mocoties — tā,
droši vien, arī atpakaļ palikušie braucēji būšot pava-

dījuši sliktu nakti, lai gan tie par mūsu izkāpšanu ie-

sākumā nopriecājušies —tā arī bija bijis. Lieltirgo-
tājs pie mums pienāca un jautāja, kā mums tālāk

klājies, vai atraduši labu vietu, viņi, atpakaļ paliku-

šie, vēl bijuši diezgan saspiesti, tā ka gulēt nevarējis
ne domāt un viņš Šodien esot kā salauzts, tas ļoti no-

žēloja, ka neesot ar mums Achenā izkāpis. Bija arī

sapīcis par savu tēlegrafiski pasūtīto istabu par 12

frankiem dienā, esot piektā stāvā netīrs caurums —

jāmeklējot cita, bet kur tagad, izstādes laikā, ko la-

bāku dabūšot! Arī mums tā kā dūša drusku saplaka.
Nu, jāpārliecinās — gājām uz savu agrāko viesnīcu

Senas ielā, kur priekš pāra gadiem bijām maksājuši

par ļoti lepnu salonistabu pirmā stāvā tikai trīs fran-

kus dienā, šī viesnīca nav ne 10 minūtes gājiena no

Luvras pils, nav liela, bet ļoti tīrīga viesnīciņa. At-

radām savu Marokas viesnīcu kā toreiz, tikai pirmā
stāvā acumirklī nebija istabas dabūjamas, pāra trepes
augstāk bija vēl diezgan glītas salonistabas, kur grīda
vispāri ar tepiķi pārklāta, machagoni mēbeles, kumo-
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des un galdu virsas marmora un spoguļi uz visām

pusēm, gultas tik platas, kā šejienes viesnīcās kad sa-

liktu trīs gultas kopā — tīras un mīkstas, no griestiem
baldachīna sniegbaltā spiču segā tītas, šādas salon-

istabas ielas pusē ar balkonu tagad varēja dabūt otrā

un trešā stāvā priekš diviem par 4Vi> līdz 5 frankiem

dienā. Tā kā mēs palikām vairāk dienas, tad dzīvo-

jām par 31/2 frankiem dienā. Vēlāk pārliecinājāmies

par citām viesnīcām Sēnas un "universitātes ielās, tās

bija tai pašā cenā. Tā tad Parīzē arī izstādes laikā

varēja droši vien nobraukt, bez kā iepriekš istabas

pasūtītu, un lētāk un daudz lepnāk dzīvot nekā jebkur
citur. Kādi mākslas amatnieki iz Austrijas bija tai

pašā viesnīcā augstākā stāvā noīrējuši mazas istabe-

les par 8 frankiem nedēļā.

IV.

Tā kā visu Parīzes izstādes ceļinieku galvenā bēda:

kā būs ar viesnīcu, par kādu cenu to nu vēl dabūs?

Tad tie jutās patīkami apmierināti, kad dabū par kaut

cik pieņēmīgu cenu patversmi. Mēs nu bijām atraduši

labu un lētu viesnīcu, kura pie tam vēl atrodas ļoti

izdevīgā vietā, pilsētas centrā — ej i uz vienu pusi

pa Sēnas ielu, tad drīz sasniedz Luksemburgas pili ar

viņas skaisto dārzu, eji uz otru pusi, tad atkal Luvras

pils, šī pasaules lieliskākā mākslas svētnīca tev pretim
smaida — iesi pie Sēnas upes, pa kuru pastāvīgi iet

tvaikonīši uz izstādi un Bulonjas mežiņu. Ar kuģīti

braucot, pēc apm. 5 minūtēm jau vari būt pie izstādes

galveniem vārtiem uz Konkordijas laukuma, pēc 10

minūtēm uz Marsa laukuma pie Eifeļa torņa. Ar savu

panākumu par viesnīcu ļoti apmierināti, devāmies uz

izstādi. Bija jauka, mēreni silta diena, tā kā tikās

vien iet kājām, tad arī šoreiz neizlietojām nekādus

braucamos līdzekļus, bet no Luvras pils pa skaisto

Tileriju dārzu gājām uz Konkordijas laukumu. Cik

savādi. Luvras pilij katrā pusē straujākā lielpilsētu

dzīvība, kur daudz ļaužu iet un brauc, un tirgojas, un

restorācijās atspirdzinās — turpretim turpat Luvras
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sums — ar reizi esi it kā tālu projām no lielpilsētas

trokšņa —
te gaiss tik tīrs un spirdzinošs, it kā tu

būtu Šveicē uz kalniem, un smaršo kā puķainas pļa-

vas, te arī puķes zied tik skaisti, it kā cita ar citu

skaistumā sacensdamās — marmora soli kastaņu pa-

vēnī aicina apsēsties. Te katram jāatzīst, ka Parīzē

ir jauki! Tik spirdzinošu gaisu citu lielpilsētu dārzos

neelposi. Parīzes ģeogrāfiskais stāvoklis arī ir ļoti labs,
tur vispārīgi labāks gaiss nekā Berlīnē un arī mūsu Rī-

gā. No Luvras pils līdz Konkordijas laukumam pa jau-
ko Tilerijas dārzu apmēram ceturtdaļu stundas gā-

jiens, te cilvēks esi atspirdzinājies, lai atkal ietu liel-

pilsētas drūzmā. —
Iznākam uz Konkordijas laukuma,

kas vēstures atmiņā mums šausmīgi rēgojas, kur

priekš apmēram simts gadiem notika asiņu plūdi —

un taisni augstāko šķiru asiņu plūdi, kur pat kronētas

galvas krita zem ģiljotīnas mašīnas nāves cirvja. —

Tagad, it kā ar saviem upuriem mierā, Konkordijas
laukums atstāj jauku un staltu, mūžam brālīgu un

mīlīgu iespaidu — liekas, ka ļaudis te tikai ar mīle-

stību cits citu uzskatītu. Nav nevienas citas

pilsētas vidū tik liela un stalta laukuma, kā Parīzē

Konkordijas laukums. Tam vidū paceļas ap 23 metru

augsts Ēģiptes obelisks, kas vienā gabalā cirsts no

rožu granīta un hiroglifiem izrotāts, kuri Ramzes H

darbus slavē. Konkordijas laukumu vēl grezno divas

milzīgas strūklu akas, kuras ļoti daudz vietās šļāc
ūdeni gaisā. Aku baseinus ierobežo jūras un upes
dievi. Plašais laukums, pa kuru tik daudz ļaužu iet

un brauc, tomēr tik tīrs un gluds kā galds un vakarā

tas tik gaiši apgaismots, it kā te vai gaismas jūra iz-

lietos. Vienā un otrā pusē Konkordijas laukumam

atrodas lepnas valdības ēkas, tautas vietnieku nams

un ministrijas un turp uz priekšu sākas skaistās Eli-

zejas ar puķēm un kokiem apstādītās alejas, kas ved

uz Bulonjas mežiņu, te arī Parīzes lepnākās privātmā-
jas. Tur Senas pusē māj galvenie izstādes vārti vio-

letās krāsās. Vakarā tie visskaistāk izskatās, tad visi

vārti līdz ar obeliskām mirdz elektriskās ugunīs —
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no vistumšākās līdz gaišākai violetai krāsai
—

kā

burvīga brīnumpuķe. Lai nebūtu pie izstādes biļešu

ņemšanas spiešanās, tad par to ir gādāts tādējādi, ka

viscaur pilsētā iet biļešu pārdevēji apkārt, tās piedā-

vādami katram, šie biļešu tirgotāji ir dažādu tautību,
ne tik vien franču, bet arī vācu, žīdu, pat krievu un

leišu. Vispirms tie uzrunā franciski, kad neklausās,
tad katrs savā mātes valodā piedāvā biļetes, papriekšu
saka augstāko cenu, tad sāk nolaist. Izstādes biļetes
ir lētas, no 35—40 santīmiem gabalā. Bet nu jāzina
tas, ka, ja iet izstādē priekš pulksten 10 rītā, tad

vajaga katram divu biļešu. — No pulksten 10 līdz 6

vakarā, visu dienu var iet ar vienu pašu biļeti un pa-
likt līdz 11 naktī, kamēr izstāde tiek slēgta. Turpre-

tim, ja neesi priekš sešiem vakarā iegājis, tad tik līdz

kā pulkstens seši, jānodod atkal pie ieejas divas biļe-
tes. No pulksten sešiem vakarā tiek slēgtas izstādes

halles un tad ir izstāde tikai izpriecas vieta, ik pārva-

karus tiek sarīkota lieliska illuminācija, kad visa iz-

stāde tiek pārvērsta par pasakainu burvju zemi, tad

arī izstādē saplūst milzums daudz ļaužu, kuri ar mieru

par šo skaistumu maksāt divkārtīgu cenu, bet arī šī

divkārtīgā cena jau nav augsta, ap 30 kap., bet, ja tu

esi iegājis izstādē starp pulksten 10 rītā līdz 6 vakarā,

tad, kā teikts, pietiek ar vienu biļeti. Pa galveniem
izstādes vārtiem iegājis atrodies dārzā, jauki koptā

dārzā, kas pie tam ar mākslas darbiem bronzā un

marmorā statujām greznots —
katrs no šiem, uz iz-

stādi atsūtītiem darbiem aicina to nopietni apskatīt.
Pa šo jauko dārzu nonākam pie izstādes pilīm, kuras

vienā un otrā pusē Senai krāšņākā skaistumā lepojas.
Ir vareni pārsteidzošs, neizsakāmi lielisks iespaids.
Cik varenas, lepnas un skaistas būves, tās jau visas

kā tīrās burvju pilis, pie tam viņu plašajos pagalmos
zied un zaļo puķes un stādi, dažā vietā milzīgi rožu

dārzi, kā pļavas mūsu priekšā izplēšas, — dažādas vis-

skaistāko rožu šķirnes te redzam, rožu krūmi aiz

ziedu smaguma un kupluma līkst un izdvašo debešķīgu
Smaršu. Jaukums uz visām pusēm —

te gandrīz ne-

zinām, uz kuru pusi vispirms griezties, kurā pilī ieiet?



Tur staltas mākslas pilis, kuru būve pastāv visvairāk

no kristalla un dzelzs. Mūsu galvenā vēlēša-

nās jau bija redzēt mākslas gleznas

un statujas, ko šolaiku labākie māksli-

nieki no visām pasaules malām še at-

sūtījuši, tādēļ ejam vispirms uz māks-

las pili. Pils iekšpusi atrodam pat vēl daudz skaistāku

nekāārpusi, tur tik lieliska mākslas darbu bagātība, ka

tā būtu jāskata mēnešiem no vietas. Visu kopiespaidu

maz stundās saņemot, cilvēks var nogurt, it kā būtu

ļoti nostrādājies, jo mākslas darbu apskatīšana prasa

vislielāko uzmanību — pavirši skatīt liekas

būtu apgrēcība pret mākslas darbiem.

Pie tam daudz mākslas darbu ir tik sai-

stoši un atstāj tik lielisku iespaidu, ka

uztrauc prātu, saviļņo domas un jūtas
— jādomā par pasaules likteni, par cil-

vēces sāpēm un ciešanām — tur dažu

gleznu uzskatot, nervi notrīs redzot,

ka tur tēlotas cilvēces sāpes un trū-

kums, nabadzība, tai pretim atkal pār-

pilnība, bagātība. Itālijas mākslinieki savas

skaistās zemes apstākļus tēlojuši spilgtās krāsās.

Kāda liela glezna rāda, ka novājējuši un noplīsuši

ļautiņi iet smagas nastas nesdami, kamēr aiz nāvīga

noguruma krīt
— otra gleznā atkal tēlotas Itālijas

bagātības, krāšņās pilīs ļaudis dzīvo pārticībā, zīdā,
samtā un mežģīnēs ģērbtas skaistules omulīgi kavē

laiku, — miesās pilnīgi katoļu garīdznieki, kuriem

visgardākie ēdieni pilnu pilnos traukos salikti priekšā.
Tur atkal redzam kādā gleznā, ka Kristus, kas mīle-

stību mācījis, noskatās uz pasauli un ko viņš tur redz

— šausmīgi briesmu darbi tur rēgojas — kara ugunis

izposta cilvēces labklājību —
cilvēki cits citu samin

zem kājām, varizēji uzvarā gavilē, šolaiku māksli-

nieku spēja parādās vislabāk cilvēces vāšu un vājās

puses rādīšanā. Franču pašu gleznas ir ļoti skaistas,
to arī ir pārākums. Meklējam pēc mūsu «tēvijas»

Krievijas nodaļas un mūsu tautas cienījamā māksli-
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nieka Purvīša gleznām. Svešumā sava tēvija un tauta

jo mīļa.
«Kā tik būs Parīzē ar uzturu, vai nebūs pārāk

jdārgs?» šis jautājums uzmācas katram, kas domā

par Parīzi. Arī mēs, kas pazinām Parīzi

uzturas ziņā par lētāko pilsētu, šaubī-

jāmies, vai tagad izstādes laikā va-

rētu būt tik labi? Kad bijām visu pirmo dienu

pavadījuši izstādē vienīgi mākslas pilī, skatot skaistos

darbus
— gleznas, marmora un bronzas tēlus un pār-

liecinājušies, ka te vēl daudz ko skatīt, tad ap pulksten
6 vakarā, kad izstādes pilis tiek slēgtas un franču pus-

dienas laiks, tad sajūtām, ka jāatspirdzinās arī pie
ēdiena un dzēriena — gars jau bija baudījis vai pār-

mērīgi. — Atmiņānāca arī franču gardās
maltītes no agrākiem laikiem. Inte-

resanti zināt, kā tagad būs pie vecā

drauga Leona, kurš atrodas pie Luvras un Pālais

rovala, Luvras viesnīcai pretim, tur bijām agrāk ēduši

tik gardi, ka tas mums vispatīkamākā ēdienu un

dzērienu atmiņā bij palicis. Citā pilsētā var tādu re-

storānu velti meklēt, kur tik gards ēdiens un

pie tam lēts. — Par pusotru franku tur stāvēja
pusdienas, vai brokastis no vairākiem ēdieniem ar

puspudeli bordo vai veselu pudeli augļu vīna, un par

2lļ4—3 frankiem pusdiena vai brokastis, ar puspudeli
laba šampānieša. Tādu maltīti pat mūsu vecajā Kīgā

par 3—>s rubļiem nekad nedabūs. Franču ēdie-

nu un dzērienu izgatavošanas māksla

jau ir visā pasaulē slavenākā, tādēļ
arī franču pavārus sauc uz visām liel-

pilsētu labākām viesnīcām. Bet citur taču

tik labi neēdīsi, kā pašā Francijā, jo citur nav tik

laba materiāla, no kā ēdienu izgatavot. Kā lai iztaisa

labākais pavārs no slikta materiāla labu ēdienu. Fran-

cijā jau negatavais materiāls, kā gaļa, saknes, augļi
ir tik glīti, ka prieks uzskatīt, tad saprotams, no tā

labi pagatavots ēdiens arī kā sacīt, vai mūtē kūst.

Tikām izmēģinājuši dažādus franču restorānus, bet

katrā vietā katrs ēdiens bija tik gards, ka vēlētos, kad
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visu mūžu būtu tāds, ko ēst! Turpretim ar Berlīnes,

Rīgas un Petrogradas restorānu ēdieniem nevarējām
vis aprast. Parīzē, lai gan visur var labi ēst, pie
Leona mums iepatika tādēļ, ka tur mazāk svešinieku,

bet ļoti daudz pašu franču ēd, ģimenes, vīri ar sievām

un bērniem, ir īsts ģimeņu restorāns. Visvairāk tir-

gotāju, skolotāju un ierēdņu — vidējo šķiru ļaudis,
kuriem jāskatās uz to, kur lētāk un la-

bāk. Franči ir saimniecībā ļoti prak-
tiski ļaudis un, tā kā Parīzē restorāni

savu veidu tā attīstījuši, ka tur vairs

nav lētāk mazā saimniecibā rīkoties,
tad arī Parīzes ģimeņu dzīve ir vairāk

pārgājusi uz restorāniem. Var arī viegli

aprēķināt, ka, ja pašu mājās mazā saimniecībā gribēs

pagatavot tikdaudz un dažādus ēdienus, kā restorānā

tiek pasniegti, tad sanāks pat vēl dārgāk un ne ik

reizes būs tik labi izdevies. Tā tad parīziešu
nama mātēm, kas grib būt praktiskas,

jāatstāj mājas ugunskurs un vārīšana

pašu katlos
—

restorāns dod lētāk un

labāk. Tā redzam, ka Parīzē pilsētas vidū, pie
Luvras tur, kur restorāns pie restorāna

— pie viena

paša Leona, kā mums teica, ēdot katru dienu ap
trīs tūkstoši pastāvīgu viesu un bez tiem

vairāki simti, kam tāpat gadās ieiet. Tad saprotams,
restorāns arī pavisam citādi var rīkoties, nekā tie, kam

mazumā jāpagatavo — tam pašam savi vīni,
alus un šampānieša pagrabi, muižas, no

kurienes dabū katru dienu svaigas
dārzu saknes, augļus, pienu, sviestu un

daudz citas lietas. Kad sākām apskatīties pēc

restorāniem, tad pamanījām, ka cenas gluži tās pašas,
kas bija agrāk. Parīzes restorāni pa lielākai daļai
rīkojās tā, ka ne tik vien izliek pusdienas un brokastu

cenas logos un uz durvīm, bet uzraksta, uzkrāso lie-

liem tālu saredzamiem, gan melniem, gan zelta bur-

tiem uz mājas sienas, ka brokastis vai pusdiena maksā
tik un tik, cena pa lielākai daļai grozās no 114—3

frankiem. Bez tam vēl visur, kur vien ej i, uz ielām
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tiek piedāvātas mazas zīmītes, kur aizrādīts uz dažā-

diem veikaliem, bet pa lielākai daļai uz restorāniem

tur un tur par tādu un tādu cenu tik un tik ēdienu.

Tā tad, kā katrs sapratīs, Parīzē restorānu izvēle ir

lieliska un var jau iepriekš pārlikt, cik grib izdot. Bet

daži ceļinieki nezina kur skatās, ka šādas lietas, uztu-

ras piedāvājumus, pavisam nepamana. Tas sevišķi
bieži notiek ar vāciešiem — tie aiz iedomāta naida

pret frančiem steidzas uzmeklēt paštautiešu viesnīcas

un restorānus un tad, saprotams, tiek krietni apcirpti.

■— Tad sodās par Parīzi, ka tā esot dārga pilsēta.
Kāds vācu inženieris briesmīgi sodījās par Parīzes dār-

gumu un par frančiem. Tas bija jau ilgāku laiku

sabijis Parīzē un neļāvās ne par ko pārliecināties, kā

īsti lietas sastāv, beigās mūs jautāja: nu par kādu cenu

tad mēs dzīvojuši Parīzē? Kad tam to paskaidrojām,
tas bija varen izbrīnījies, tas jau skanot kā

pasakā. Viņš bija dzīvojis vismaz pie-

cas reizes dārgāk un sliktāk — sapro-

tams, pie saviem tautiešiem. Kad tas

nu uzmeklēja frančus, tad bija ļoti

priecīgs, ka tik labi un lēti varot dzī-

vot, tad jau vēl naudu mājās pārvedī-

šot, un nu sapirkās greznas rotas, ko

savai dzīves biedrei pārvest —
teica,

ka, ja būtot vēl ilgāk pie saviem tautie-

šiem dzīvojis, tad sievai dāvanām ne-

atliktu. lenaids pret frančiem bija

rimis, tas noteica beigās, ka saimnie-

ciska glītuma ziņā un smalkā piemīlībā
taču pat vāci esot tikai lāči pret fran-

čiem. Citiem saviem biedriem un pazī-

stamiem, kuri vēl gribot uz Parīzes iz-

stādi braukt, ieteikšot iegriezties ti-

kai pie frančiem. Laiks būtu, kad šīs

divas kultūras tautas, vāci un franči,
arī vispārīgi reiz labāki saprastos un

muļķīgais ienaids viņu starpā izzu-

stu. Par Parīzes restorāniem jāsaka, ka atrodas gan

arī ļoti dārgas vietas pie frančiem, tādas vietas, kur
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tik augstas cenas, ka pusdienā var noēst vai veselus

simts rubļus — tās ir vietas priekš miljonāriem, kuri

grib uzdzīvot. Bet lai negadītos, ka būtu jāpiedzīvo

nepatikšanas, par niekiem samaksāt dārgu naudu,
tad katram ieteicams tikai tādā restorānā ieiet, kur

cenas skaidri noteiktas un tādu ir uz visām pusēm

diezgan. Savu veco Leona restorānu at-

radām vēl lielāku izplētušos un vēl

vairāk viesiem pārpildītu, nekā agrāk
un cenas, tās bij tās pašas, kā agrāk. Uz

sienas nu cenas reiz uzkrāsotas, vai tad nu izstādes

dēļ lai nodzēš, pārgroza un pēc tam atkal dzēš un

groza? Nē, šai ziņā (Parīzes restorāni palikuši kon-

servātīvi. Vai tad nu parīzieši paši arī lai izstādes

dēļ tā ciestu, ka mierīgi maksātu daudz augstākas ce-

nas. Ēdienu porciju uelums gan likās tā kā drusku

sarāvies, par 2 frankiem tikdaudz, kā agrāk bija par

11/2
>

bet vienmēr vēl tādā mērā, ka, ja par l 1 fr. esi

noēdis ap pulksten 12 dienā brokastis, tad visu dienu

vari iet un justies tik omulīgi paēdis, ka var tikai vēl

nodzert kādu tasi kafijas — ap pulksten 6 ēst atkal

pilnu franču pusdienu, liekas gandrīz par daudz, pie-

tiek, ja vakarā uzkož kādu sviestmaizi ar šķiņķi.
Šķiņķis arī Parīzē ir tik gards, ka var tikai pabrīnī-
ties, kādu gārdumufranči nocūkas šķiņķa var iztaisīt!

Tāpat arī citi uzkožamie ir pavisam kas sevišķs, ko

citu pilsētu labākajās delikatešu pārdotavās ne par

kādu naudu nevar dabūt. Tikai izstādē nevajaga uz-

kožamos pirkt, tur tie otrtik dārgi un nav nebūt tik

labi, kā pilsētā. Arī brokastis un pusdienas nav iz-

stādē tik labas, pilnīgas un lētas, kā no izstādes laukā

pašā pilsētas centrā. Izmēģinājāmies ēst par dažā-

dām cenām, varējām tikai nopriecāties, ka visādi ir

labi, saprotams, šampānieša brokastis vislabākās —

bet tās ir tādas svētdienas brokastis, jo tad jūtas jau-
tris un omulīgi noguris. Kad grib daudz staigāt pa

izstādi, tad šampānieti var dzert vakarā. Darba die-

nās arī pie Leona un citur neredzējām frančus šam-

pānieti dzerot, bet svētdienā ir katram pie gardajām
brokastīm vai pusdienas puspudele šampānieša priek-
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šā. Te var ēst, dzert un Franciju svētīt. Uz ielām

vāģīšos skaisti izlikti, dabūjami gardākie augļi, katru

rītu kā svaigi rauti, kā prieks uzskatīt. 'Plūmes, ķirši,
vīnogas un bumbieri tik skaisti un tad gardi. Kad

Francijā šos augļus esi baudījis, tad ziemeļos tos vairs

netīkas ēst, jau Vācijā tie izliekas negārdi*. Franči

ne tik vien ēdiena izgatavošanas, bet

arī augļu izaudzēšanas ziņā visiem

priekšā. Pie mums nemaz nevar iedomāties, cik

gardas var izaudzēt plūmes un ķiršus. Un vīnogas un

bumbieri jau ir pavisam kas nesalīdzināms. Bet ne

tik vien pārtikas ziņā Parīze tik patī-
kama, arī pati tauta ir sirsnīgi mīļa un

sievietes skaistas, kā senlaiku tēli.

Bērni ļoti skaisti, patīkami un mīļi.
Ļoti cienīgu iespaidu atstāj franču

laulātie pāri ar saviem diviem bēr-

niem, tie ir glīti ģērbti un intelliģenti.
Franču bērns izliekas, kas sevišķs, cie-

nīgs pasaules pilsonis. Jo ja tādu lietu, kā

bērnu mazāk, jo labāk viņus var izaudzēt — un fran-

čiem ir tikai divi. Simpātijas pret krieviem liekas

franču tautas asinīs pārgājušas. Kad jautāti no ku-

rienes, pateicām, ka no Krievijas, tad franču acīs

uzliesmoja tāds draudzības un mīlestības stars, it kā

būtu viņu vissirsnīgākā stīga aizskārta, it kā tie ko

nezin cik mīļu un dārgu ieraudzītu, tie bija tik vies-

mīlīgi, ka sāka mūs cienāt un ne par ko neļāva maksāt

un runāja sirsnīgi un mīļi par simpātijām ar Krieviju.

VI.

Parīzē jau ar' bez izstādes ir tik daudz jauka un

ievērojama ko redzēt, ka cilvēkam, kas mākslu ciena,

te atveras lieliski skaista pasaule. Kur vien eji, visur

vari tūkstošu gadu kultūru un mākslas darbus apbrī-

not, kā nevienā citā Vakar-Eiropas pilsētā. Un kur

tad nu vēl pasaules izstādes laikā te nobraucis, tad jau

vēlētos, kad simts acis būtu ko redzēt, lai visu varētu

apskatīt. Cik izstāde arī lieliska un pievelkoša, tad
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tomēr Parīzes pastāvošie jaukumi arī pievelk un, kad

jau nu uz Parīzi reiz atbraucis, tad taču arī uz V c r-

s a ļ v katrā ziņā jānobrauc, kur gadu simteņiem viss

Francijas labums krājies un Francijas karaļi vislielākā

spožumā dzīvojuši. Otrās dienas rīts Parīzē mums

ausa ļoti jauks, skaidri zilas debesis un tik maigas vēs-

miņas, it kā tajās lidotu eņģelīši un puķu smaršu uz

spārniņiem iznēsātu un katru mīļi noglaudītu un tam

līksmību iedvestu. Tādēļ uz Versaļu! Izstādi var ska-

tīt arī lietainā laikā, bet lai Versaļas jaukumus pil-
nam varētu baudīt, tad vajaga laba laika. Uz Versaļu
var nobraukt ar tvaika tramvaju un pa dzelzceļu.
Abējādi ir jauks brauciens. Tvaika tramvajs noiet

ik pusstundas no luvras pils un brauc iy% stundas līdz

Versaļai un maksā iekšpusē 1 franku un augšā 85

santīmus. Dzelzceļa brauciens arī notiek ik pusstun-
das, tie brauc tikai pa 40 min.unmaksā I klasē 1 fr. 3(5

sant. un II klasē 90 sant. Tādēļ, kas ātrāk grib no-

nākt Versaļā, tam jābrauc pa dzelzceļu. Mums bija
tuvāka Montparnasas stacija. Gribējām rīta agrumā
bez kavēšanās turpu steigties, bet, kur tu nu bez ka-

vēkpem iztiksi — ceļā satikām augļu pārdevējus, tie

nelielos vāģīšos pa ielām stumj tikko kā plūktus skaisti

saliktus Francijas gardākos augļus, vīnogas, plūmes,

ķiršus v. c, ka ne par ko nevar paiet garām, jāpērk.
Turpat jau arī māj Luksemburgas skaistais dārzs, kur

var mierīgi nosēsties un šos gardumus iebaudīt. Bet

arī dārzu apskatot, jākavējas, jo tas liels un
skaisti

kopts, puķu ziediem kā nosēts un augļi te brīnišķi

rūpīgi tiek kopti: daži koki pa gabalu izskatījās kā

lielu baltu ziedu pilni, pieietot tuvāk redz, ka katrs

auglis rūpīgi iesiets mazā baltā kulītē. Var redzēt,

ka franči no darba nebaidās, lai panāktu ko labu. Pa-

gājām pa dārzu sāņus, tur jau atkal jauns kavēklis —

pakalnā paceļas Panteons, gan līdz tam vēl labs gaba-

liņš ko iet, bet redzēt to vajaga, tur daudz ievērojamu

gleznu un ievērojamu vīru kapu vietas. Panteons

ļoti stalta būve, uz svētās Genovēvas, Parīzes apsar-

gātājas kapa. Te agrāk bijusi baznīca, bet tad tā

pārvērsta par lepnu Panteonu, kur paglabā Francijas
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ievērojamākos dēlus. Virs Panteona uzraksts «Aux

grands hommes la patrie reconnaissante» (pateicīgā

tēvija lielajiem vīriem). Te atdusas Voltērs, Viktors

Igo v. c. Sienas pušķo vairākas gleznas, skati iz

svētās Genovēvas un Orleānas jaunavas dzīves. Viena

no tām, «Orleānas jaunavas parādība», pasniegta šī

gada «Mājas Viesa Mēnešrakstā». Kādā gleznā re-

dzam šausmīgo skatu, kā kristīgam moceklim tiek

galva nocirsta un tūliņ uz aisiņainā bluķa uzlēc saule.

Ļoti skaistas gleznas kupolā, kas rāda taisnību, slavu,

tēviju un nāvi skaistu sieviešu veidā. Francijas sla-

vas gleznā ir arī Napoleons I zīmēts. No Panteona

dodamies atpakaļ uz Luksemburgas dārzu un caur to

uz staciju, bet ceļā gadās daudz restorānu, kur ēdiens

jauki smaršo un kur jauka smarša, tur gārds ēdiens.

Jaukā rītā noturēt gardas brokastis bija patīkami.
Pēc tam mūs arī vairs nekas nekavēja doties uz Ver-

saļu. Vilciens gāja pa zaļām lejām, kur kalnos un

pakalnos krāšņos dārzos skaistas vasarnīcas lepojās.
No nabadzīgas smirdošas smiltaines te ne jausmas, kā

pie dažām citām pilsētām — te tūliņ aiz pilsētas turīgu

ļaužu vasaras mājokļi spīd caur zaļiem kokiem un

puķēm, ka prieks noskatīties, katrs te vēlētos būt tā-

das vasarnīcas īpašnieks. Pa jaukumiem vien

skatoties, esam nobraukuši Versaļā.
Šoreiz te daudz svešinieku plūst uz lielisko Vērsa-

ļa s pili, tie dažādu tautību: angļi, vāci, krievi un

pat turki. Turki saprotams, tikai vīrieši, sievas tie

atstājuši mājās savā zelta būrī. Bet vai nu turki paši
te bārenīši, — tiem blakus gāja sārti nosārtušas vācu

jaunavas, kuras pavadīja cienīgi vecāki, tomēr tās

kaisli dedzīgus skatus mainīja ar staltajiem turku dē-

liem un jautri trieca. Jautrība valdīja visā lielajā
ceļinieku pūlī, vai to iedomājoties, ka tie nu var ieiet

pilī, kur viņos laikos tikai karaļi un galmam piederīgi

dzīvoja un neviena cita dzīva dvēselīte nedrīkstēja
ieiet. Versaļas pils un parks ir tiešām

lieliski, bet tas viss ir maksājis naudu un cilvēku

darba spēku. Ap 36.000 cilvēku un 6000 zirgu

strādājuši reizē tikai ap zemes dar-
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biem, kā rakšanas, ceļa taisīšanas un

ūdensvadiem, un ap 600 miljonu franku

izdoti naudā, zemnieku darba spēku

nerēķinot, kuriem tāpat par velti bija

jāiet klaušās. Ludvigs XIV te lieliski

rīkojies, iztaisīdams ar lielu naudu un

brīvu cilvēku spēku virszemes para-

dīzi. Tagad, kā izstādes laikā, kur tik daudz apme-

klētāju, arī redzējām šejienes jaukumus daudz lielākā

mērā nekā tas iespējams citā reizē redzēt, daudz telpu

pilī, kas citādi paliek noslēgta, tagad atvērtas un rā-

dīja savus jaukumus un greznumus. Strūklu akas,

kas citādi stāv mierā, bija redzamas pilnā darbībā.

Arī skaistajā pils baznīcā varēja ieiet, kur spēlēja

ērģeles. Baznīca varen skaisti izrotāta mākslas glez-

nām, izskatās, ka pati paradīze būtu atvērta, kur pats
Dievs ar visiem svētajiem eņģeļiem mīlīgi noraudzī-

jies uz karali un viņa namu. Tagad tas raugās tikpat

mīlīgi uz katru cilvēku, kas te ieiet. Bet tāda pati

paradīze te atveras uz visām pusēm, visur mākslas

gleznas un neaprakstāms skaistums un greznums —

vai nu gleznām pārklātas, vai spoguļa sienas zelta

rotājumiem. Karaļu un karalieņu guļamās istabas,

kur Francijas karaļi dzimuši, mirdz zeltā un zīdā,

spoguļi un skaistas gleznas, vairākas dievišķā
Rafaēla madonnas ar bērniņiem uz-

smaidīja karalienēm. Karaliskās gultas ir

ļoti platas un tajā kā tronī jāpakāpjas, virs tām

mirdz zeltā karaļa kronis, gultas pār-
klātas ar segām no vissmalkākā samta,

kas pie tam tik smalki un mākslinie-

ciski izšūtas, ka tur viena cilvēka

mūžs nepietiktu, lai tādu izstrādātu,

saprotams, ka pie tādas segas strādā-

jušas vairākas mācītas veiklas rokas.

Francijas senajos karaļus, karalienes un princeses te

redzam gan gleznās, gan marmorā tēlotus, bet arī

Napoleons I, kas pats sevi padarīja par Francijas

ķeizaru, kam piedzimstot vis karaliskās zīda gultas

nebijās segtas, te gleznās ir lieliski dievināts. Vai kā-



220

dās trīsdesmit zālēs visas sienas rotātas gleznām, kur

attēlotas Napoleona I slavenās kaujas, kur tas kā

pārcilvēcisks varonis parādās. Par

mākslu, skaistumu un greznumu, kas milzīgajā Ver-

saļas pilī sakopoti, varētu dienām stāstīt. Te arī labs '
gājējs nokūst staigājot un skatot, lai gan pa gludo

parketa grīdu var viegli uz priekšu slīdēt. Atsēdies

uz karaliskajiem krēsliem — kur vien acis meti, visur

mirdz un spīd un laistās, visur mākslas darbi, paskaties

pa logiem, tur atkal skaisti vien skati tēlojas un vilina

nokāpt krāšņajā dārzā, kur mākslīgi kopti koki un

varenas strūklu akas šalc ūdeni augstu gaisā un vara-

vīksnes ūdens puteklīšos laistās
—

tur tālumā ezera

spogulis saules staros laistās un nepārredzami skaisti

meži izplēšas. Ejam laukā no pils skaistajā dārzā,

visur redzama apbrīnojama māksla, balta marmora

tēli starp zaļajiem kokiem. Nonākam pie ezera un

atlaižamies mīkstajā zālē — cik jauki, cik neizsakāmi

jauki! Visapkārt tāds paradīzisks jaukums un klu-

sums, it kā še mūžīgais miers valdītu
—

tad kā uz

burvja mājienu iz ezera paceļas Neptūns un tritoni, un

vai iz tūkstoš mutēm šalc ūdeni augsti gaisos un vara-

vīksnes līgojas aiz ūdens strāvām. Cik jauks un

viegls še gaiss, sen nebijām tik jauku gaisu elpojuši.

Jā, senākajiem Francijas karaļiem bija gan jauka
dzīve. Te viss Francijas labums savilcies — muiž-

nieki bija laimīgi, kas tika pie galma. Viss tika darīts,

lai tikai karalim dzīvi padarītu jauku. Francijā bija

vienīgi galma mākslinieki, galma dzejnieki un galma
zinību vīri. Gleznotāji strādāja priekš karaļa jau-

kuma, dzejnieki dziedāja, lai paustu vienīgi karaļa

slavu, un zinību vīri arī nopūlējās karaļa varu stipri-
nāt. Ja kāds iedrošinājās tālāk pētīt, kā izskatās aiz

Versaļas skaistajiem dārziem un pastāstīt karalim, cik

šausmīgi izsūkta zeme, ka it kā pelēka nāves dvēsma

pārņem Franciju, tad tas krita nežēlastībā, tika pa-

dzīts, kad tas arī vai paša karaļa mīlulis būtu bijis.

«Frncija, tas esmu es», varēja pasacīt toreiz Franci-

jas karalis, kamēr uznāca šīs bezbēdības grēku plūdi.

Versaļas ezers ir cilvēku roku darbs, izmūrēts, verstīm
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tālu gar to var pastaigāties, var arī ar laiviņām pa-

braukāties. Gājām gar ezera malu, kamēr nonācām

atkal pie kādas pils, Trianonas. Tā ir pilnīgi atšķirta

pasaule, no lielās pils un lielā pils dārza, dziļš grāvis

un augsti mūrēta terase viņas vienu no otras šķir. To

Ludviķis XIV ap 1680 gadiem ierīkojis savai daiļa-

jai Maintenona kundzei. Tā saukto mazo Trianonu

atkal uzcēlis Ludviķis XV ap 1766. gadu savai mīļai
grāfienei Dubari (kurai vēlāk revolūcija nocirta

galvu). Tā, nu karalienēm bija sava pils un skaista-

jām karaļu mīļākām atkal sava burvīgi jauka nometne

lielās pils tuvumā un tomēr pilnīgi šķirta, ka vai ne

pele nevar pārtecēt. Vēlāk gan arī karalienēm tur

iepaticies dzīvot. Marija Antuanete un Marija Luize

tur pavadījušas savas jaukākās dienas. Sākam iet pa
skaisto Trianona dārzu, tas tiešām burvīgi skaists un

liels, kurā daudz romāntisku būvju, pieejam pie kādas

vienkāršas mazas zemnieku mājiņas, domājām, ko tad

šāda vienkārša mājiņa šinī_ lepnajā dārzā būvēta? Bet

kad ieskatāmies tanī' iekšā, tad redzam, ka tā ir it kā

burvju pils, jo iekšā itin viss no balta marmora māksli-

nieciski izstrādāts, sienas, griesti, grīda, kā arī galdi
un soli no marmora. Te karstās vasaras dienās ka-

ralis varēja pavadīt jaukus brīžus. Te var stundām

staigāt apkārt, visur parādās romantisks skaistums.

VII.

Kas tad tagad īsti tas ievērojamākais pasaules iz-

stādē, kas visu ļaužu uzmanību saista, tā kā viņu reizi

1889. gadā Parīzes izstādē Eifeļa tornis? Tagad tāds

brīnuma darbs, kas ikkatram patīk, ir ūdens un uguns

pils Marsa laukumā. —
Par ko arī kurais neinteresē-

tos, no vienkāršākā cilvēciņa līdz lielmanim, visiem

sniedz izstāde katram par sevi ko sevišķi ievērojamu
un pamācošu, tā ka neviens gan nevarēs sacīt, ka

priekš viņa tur visai ievērojama nav. Lai tas arī

būtu vai kāds amatnieks, zemkopis vai tirgotājs,
mākslinieks vai zinību vīrs, katrs te atradīs priekš
sava aroda, ko tik svarīgu, ka sacīs: «Bija gan derīgi
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atbraukt». Bet, kas visas ļaužu šķiras saista un katru

lieliski aizgrābj, tā ir ūdens un uguns pils. — Dieva

darbus mēs apbrīnojam, bet Dievs ir visspēcīgs un

nemirstīgs, tas var saules un pasaules radīt un ar sa-

viem zibeņiem gaisus un klintis skaitīt, turpretim, kad

niecīgais zemes apdzīvotājs, mirstīgais cilvēks, kuram

jādomā:

«'Pie zemes tur* tev dzelžu rokas

Un kapenēs tev jāieiet.» Veidenbaums.

arī notver zibens spēku un ar to rīkojas pēc patikas,
tad ir gan brīnumi. Bet tad arī varam sajust neizsa-

kāmu pateicību pret lielo Radītāju, kas cilvēkam dod

prāta spējas atkal iekarot pazaudēto paradīzi. Cilvēka

darbību ar zibens spēku vislieliskākā jaukumā, varam

apbrīnot pie uguns un ūdens pils, kas pati par sevi jau
lieliska un lepna būve ar skaistiem rotājumiem. No

pils augšas, brīnišķa iedobuma gāžas ūdenskritums

lejā un krīt uz plašiem pakāpieniem, kuri cits par citu

noiet līdz lielajam ūdens satvaram, no kura atkal mil-

zums daudz strūklu šaujas augšā. Jau dienā te ir

vareni skaists un lielisks skats, bet vakarā tas pārspēj

visu, ko cilvēks līdz šim redzējis, tad uguns ūdeni rotā

zibens gaismas liesmām un varavīksnes krāsām un

pati pils mirdz kā dārgakmeņu rota dažnedažādu

krāsu ugunīs. Pils iekšpusē pie elektrības mašīnas,

kas rada zibeņa spēku un liesmu, rīkojas cilvēks, un

cik viegli — kā uz klaviātūras kauliņa, tas piedur

pirkstu un ārpusē visa pils, ūdeņi un strūklas atspīd
brīnišķi spožā gaismā — gaisma balta kā zibens liesma.

Atkal viens pirksta piedūriens un viss laistās visskai-

stākās zelta krāsās, tad atkal debess zilās, baltās un

violetās, ūdenskritumi un visa pils kā ceriņu zieds, no

gaišākās līdz tumšākai nokrāsai — cilvēks tikai ar

pirksta paspiedienu rada krāsu dažādību. Acumirklī

pati pils rotāta kā pērlēm un dažādu krāsu dārgakme-

ņiem, kā briljantiem, rubiniem, smaragdiem un safī-

riem, un ūdenskritums gāžas lejā purpursarkans un

pakāpienu pa pakāpienam paliek tumšāks, kā dzirk-

stošais Bordo vīns, tad atkal visa pils pārvēršas ar
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visiem ūdeņiem kā visskaistākais rožu zieds. Krāsu

maiņa iet brīnišķi ātri, tās izšaujas kā zibens un krā-

sas ir neizsakāmi spilgtas, kādas dabā nevaram re-

dzēt. Milzīgās ūdens strūklas acumirklī tā izskatās, it

kā no simts vulkāniem šautos trakojošas lavas strā-

vas, tad atkal tās pārvēršas vismaigākajā debess zi-

lumā un tad atkal kā putojošs un pērlītēm dzirkstošs

šampānietis. šī gaismas, ūdens un krāsu spēle ir tik

saistoša un spirdzinoša, ka tajā neapniktu vai cik ilgi
skatīties, šo krāšņumu ieraugot, pat sāpes var acu

mirklī sastingt un nogurums nozust, cilvēks jūtas

jauki aizgrābts, tas var tikai izsaukties: «Lieliski,

brīnišķi, lieliski!» Pat vāci, kuri jau pa laikam nespēj

savu naidu pret frančiem valdīt un uz izstādi nākuši

ar aizspriedumiem, tomēr visdziļākā aizgrābtībā spēja
tikai izsaukties: «'Lieliski», šis skats patiesībā tāds,
ka to neviens mākslinieks nevar gleznā attēlot, ne arī

tas iespējams pareizi atstāstīt
— pie šī jaukā skata

var kavēties arī vēlāk drūmos dzīves brīžos. It kā par
cilvēku roku darbu priecādamies, parādījās arī visā

pilnībā spodrais mēnesis pie dzidrajām debesīm, un

elektrības ģēnijs liesmu staros likās lidinoties kā lai-

mes eņģelis virs brīnišķās pils un tautas sveicinot.

No Eifeļa torņa met uz elektrības ģēniju gaismas sta-

rus, kādējādi tas izskatās, it kā gaisā lidinātos. Eifeļa
tornis arī tagadējo izstādi lieliski grezno, ir brīnuma

darbs, kuru arvienu var apbrīnot, savus starus no

galotnes tas met vispāri pār pilsētu. Lai arī kur at-

rastos kādā pilsētas malā, pēc Eifeļa torņa vienmēr

var zināt, uz kuru pusi jāiet. Tāds tornis noderētu

katrā lielpilsētā. Tagad tas vakaros ļoti skaisti ap-

gaismots. Kā uz tumša samta atspīd daudz simtām

elektriskas liesmiņas, kā zelta pērles un, Eifeļa tornī

uzbraukt ir tiešām baudījums, liekas, it kā viegla

maiga vēsmiņa mūs nestu pret debesīm, tik patīkami

kāpj vagons augšā. No pirmā stāva vislabāk var pār-
skatīt izstādi, tad katra lieta par sevi vēl labi izšķira-
ma. Arī skats pār pilsētu jauks, no otra stāva jau
viss izskatās kā spēļu lietiņas un trešā stāvā, galotnē,
kad esam trīs reizes augstāk, nekā Rīgā Pētera baz-
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Nīcas tornis, tad visa milzu pilsēta mūsu acu priekšā

saplūst un tinas zilā tvaikā. Bet ir tiešām jauki, būt

debesīm tuvāk, krūtis elpo tik viegli un jūties patī-
kami jautrs. Torņa pirmā stāvā vēl ir kā pilsētā.
Tur atrodas tirgotavas un restorāni, tur var turēt

brokastis vai vakariņas un noskatīties uz milzīgo pa-

saules pilsētu un pasaules izstādi pie savām kājām.
Un viegli, kā no debesīm lidinoties var nobraukt atkal

lejā. Brauciens līdz trešam stāvam maksā 5 fr., bet tajos

vakaros, kad lielā illūminācija, maksā 1 franku vairāk.

Saprotams, tad skats pār izstādi ir brīnišķi jauks — da-

žādās izstādes pilis, elektriski apgaismotas, cita par citu

dara lielāku efektu; tur gaismas pils kā parādība iz klu-

sā ezera paceļas un starp zaļiem, brīnumi skaistiem stā-

diemmirdz un laistās vienā gaismā, tā ir visa gaisma,
tīra gaisma, bez ēnas un tik maiga un mīlīga, it kā

tā spīdētu caur dārgakmeņiem, būve ir tik romantiski

daiļa, ka no šīs jaukās parādības nevar acis novērst.

Tad tur ugunīs laistās Trokadero pils un uz otru pusi
atkal brīnišķi lieliska ūdens un uguns pils un aiz tās

milzīgais rats, kā pērļu virkne. Bet koki, plašās liepu

un kastaņu alejas, tās vakarā izskatās kā burvīgi
skaisti oranžu dārzi, kur liesmot liesmo zelta augļi.
Šo efektu panāk caur to, ka kokos piekar oranžveidī-

gas laternas. Viss izskatās kā pasakainā brīnumu

zemē. Tur pa Sēnas straumi peld liesmaini gulbji —

laiviņas un kuģīši dažnedažādi uguņoti. Ļaužu drūzma

tik lieliska, ka to nekur tādā mērā nevar redzēt —

dažādas tautības kopēji apbrīno kultūras darbus.

Liekas, ka šo krāšņumu skatot, daudzi ar šilleru iz-

sauktos: «Miljoniem apkampienus, skūpstus visai pa-

saulei!» Cilvēces attīstība tautas tuvina un izdeldē

ienaida jūtas, viena alga, kādas tautības arī kurais

nebūtu, katrs mīļš, kas ciena kultūru, bet Dieva sods

pār tiem, kas brīvību apspiež un attīstībai liek šķēr-

šļus! Kāds jauks baudījums Parīzē, kur kultūras

darbi sakopoti, un cik riebīgi Ķīnā, kas no jaunlaiku
kultūras negrib zināt, kas rotājas ar slepkavībām. Bet

satiksmes ceļiem attīstoties, ar laiku visiem Ķīnas
mūriem jākrīt, techniskā attīstība nāk palīgā
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šīnām no kultūras zemēm pāriet arī dzīves laipnāki
uzskati uz pasaules vistumšākiem kaktiem. Pēdējā

gadu simtenī technisko attīstību tiešām uzvaras dieve

vadījusi, tādēļ arī pasaules izstādē galvenā loma tech-

nikai, mašīnām. Tās te ir cita par citu apbrīnojamā-

kas, lieliskā veidā uzstādītas un dažas tiek arī nodar-

binātas. Brīnišķi bija noskatīties kādā mašīnā, kas

izgatavoja papīru. Vienā galā liek koka klučus, mal-

kas gabalus iekšā, mašīna tos saberž smalki, tad mazgā

un izberž par tīru baltu masu, kā pienu. Nodaļu pa

nodaļai tas iet tālāk, kamēr mašīnai otrā galā nāk

skaists, balts, smalks papīrs laukā un tinas ap rulli.

Dažnedažādiem arodiem noderīgas mašīnas tik skaisti

strādāja, ka mēs to šeitan nemaz nevaram iedomāties.

Sevišķs brīnuma darbs ir arī sliežu ceļš. Daudzi no

tiem, kas lasījuši Kurta iLasvitca romānu «Uz tuvām

zvaigznēm», «Mājas Viesī» 1890. g., kur stāstīts par

kultūras attīstību uz Marsa, domāja, ka tas viss iz-

domāta pasaka, bet Parīzes izstādē daudz ko satiekam

no tās kultūras, kādu Lasvitcs uz Marsa tēlo. Tā,

piemēram, sliežu ceļš, kas pats uz priekšu iet. Cil-

vēks, uz ceļa uzgājis, var stāvēt vai sēdēt, ceļš to aiz-

ved, kur tam tīkas, uz ceļa var uziet kad patīkas, tas

vienmēr iet uz priekšu, vai arī noiet, kur un kad grib

— nav jāgaida, kā dzelzceļa braucienā, kad tas ap-

stāsies, nav arī spiešanās pie iekāpšanas un izkāpša-
nas. Uzkāp tikai uz ceļa un tu brauc. Pie tam šis

ceļš ir pilnīgi tīrs, bez putekļiem, tas arī paceļas pāri
par pilsētas slikto gaisu, jo iet pa augšu, gar koku la-

potnēm. Vakaros elektriskās lampiņas koku zaros

ziedu veidā apgaismo ceļu, te koku zari kā brīnuma

ziediem saplaukuši, kas izstaro maigi spodro elektrisko

gaismu, šādiem sliežu ceļiem nākotnē lielpilsētās liela

nozīme, tādās vietās, kur visai strauja kustība, šādi

ceļi ļoti atvieglos ļaužu satiksmi, kad nebūs vis jā-
spiežas ratos vai vagonā, bet itin vienkārši jāuziet uz

ceļa. Parīzē šāds sliežu ceļš ap 6 verstis iet gar iz-

stādi un nonāk atkal tai pašā vietā atpakaļ. Bez tam

arī pa izstādes telpām šādi ceļi, ja negrib pa trepēm
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kāpt, tad tikai uzstājies uz šī ceļa un tevi ceļš aizved

uz augšas stāvu, kur tev patikās, šos kultūras darbus

redzot, cilvēkam pret cilvēku sāk daudz lielāka cie-

nība rasties.

VIII.

Uz Bulonjas mežiņu katrā ziņā jānoiet, tur pēcpus-
dienās un sevišķi svētdienās plūst no Parīzes ļaužu, kā

ūdens straume. Braucēju pat tik daudz, ka dažās

vietās tikai lēni var uz priekšu tikt un pat jāapstājas.
Te parīzietes brauc lepnās karietēs savos ļoti grezna-

jos apģērbos. Bet šimbrīžam, liekas, ir Parīzes modes

dāmu tuāletēs iestājusies vienkāršība
—

vismaz uz

ielas vairs nerādīties pārāk lielā greznumā, bet vairāk

vienkāršos vilnas apģērbos. Pāris gadus atpakaļ vi-

sas plašās Elizējas gatves kā viļņot viļņoja zīdā un

mežģīnēs. Tagad turpretim pat greznajās karietēs,
kas stalti ripo pa Bulonjas mežiņu, satiek vairāk vien-

kārša veida apģērbus. Jaunavas un bērni visvairāk

mīkstās, baltās drēbēs. Vai nu parīzietes tagad, iz-

stādes gadā, grib būt pazemīgas nama mātes, tādēļ
ka daudzās svešnieces nemēdz ģērbties pārāk grezni,

izstādē, kur daudz jāskata, omulīgi vienkāršā apģērbā,
un tad arī parīzietes negreznojas. Vai arī vienkāršība

sāks ir pie sievietēm vispāri valdīt un tās savus grez-

numus atstās tāpat, kā vīrieši priekš kāda gadu sim-

teņa jau tos atstājuši un tikai vairs mūzejos varam

apbrīnot smalkos, zeltu un sudrabu izšūtos samta

svārkus ar smalko mežģīņu apkaklēm un aprocēm, kur

pie viena paša pāra aproču veiklai strādniecei bij jā-
nostrādā vesels gads pa 15 stundām dienā. Tagad

kungi ne par ko vairs tādu greznumu nevilks virsū.

Vai arī dāmu ieskati sāk uz vienkāršības pusi virzī-

ties? Jau pat lepnās parīzietes brauc uz Bulonjas

mežiņu daudz vienkāršākos apģērbos nekā agrāk. Bet

kāda te savāda sacensība — staltākajiem zirgiem uz-

stājas kā spēcīgi konkurenti automobiļi — droškas

bez zirga iet kā vējš, ja tikai tām kas ceļā negadās,

un atstāj lepnos zirgus kā ne redzēt. Visvairāk te

tādas motordroškas, kas iet klusi, bez trokšņa, un tik
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kumeliņ, pēc kāda gadu simteņa gan laikam tevis vairs

nebūs, automobiļi būs tevi izkonkurējuši, un tikai tavu

ādu vēl izbāztu varēs nākotnes cilvēki mūzejos ap-
brīnot, kāds jūga vilcējs tu biji. Cik nesalīdzināmi
tīrākas būs pilsētas, kad tikai vairsi motora droškas

ripos. Automobiļa uzturēšana arī tik daudz neprasa
kā zirgu, ne arī tik daudz telpas, tā tad bez žēlastības

zirdziņus izskaudīs.

Uz Bulonjas mežiņu dodamies līdzi cilvēku strau-

mei, te ir patīkami, omulīgi — acis arvienu satiek mī-

ļas, intelliģentas sejas, skaistus bērnus, svaigas, sārtas

jaunavas. Francūzietes izkliegtas par tādām, kas

protot sejai mākslīgu skaistumu uzlikt, un laikrakstos
tiek izsludinātas franču skaistuma zāles — bet patie-
sībā francūzietes pašas tagad nemēdz pat ne pūderi
lietot

— parīziešu jaunavu slaidi, apaļie vaidziņi tīri,
kā jau nomazgāti, un jaunās asinis «šaudās kā me-

teors» zem smalkās, zīdam līdzīgās, ādas. Jaunām,
svaigām meitenēm, protams, nav vajadzīgs skaistuma

zāļu, bet arī vīstošās parīzietes tās nemēdz lietot, un

tomēr jāsaka, ka pat vīstoša, nodzeltējusi parīziete ir

daiļa — gadu simteņus ieaudzētā grācija, kā arī in-

telliģence un šai tautai piemītošais nopietnais sirsnī-

gums viņu dara maigu un patīkamu, to uzskati, kā

mīļu māsu vai māti. — Ceļš uz Bulonjas mežiņu ved

gar Parīzes lepnākām ēkām.

Sākumā Parīzes ēku būve atstāj gandrīz vienmuļu
iespaidu — garās ielas mēdz būt ar vienādas formas

namiem, tie ir pelēki baltā krāsā ar balkoniem pie
katra loga. Bet kad apskatās vairāk, un Parīzes grez-
nākās būves, tad šis vienādais veids rada pat cienīgu
iespaidu, kā kaut kas nodibinājies, kas ir cienīgs, ka

pastāvētu. Cik tūkstošiem ļaužu arī neiet un cik tūk-

stošiem karietes nebrauc uz Bulonjas mežiņu, tomēr

tur ieejot, ļaužu pulki izplūst uz visām malām, un cil-

vēks atrodies klusā vientulībā, skaistā milzu parkā.
Te vari vai nu omulīgi atlaisties zaļā mauriņā, vai at-

sēsties uz soliem, vai pabraukāties pa kluso ezeru ar

laiviņu. Ne velti ļaužu pulki šurp plūst, parīzieši zina,
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kas labs, te kā pilnīgā lauku vientulībā var netraucēti

elpot svaigu gaisu un ziedu smaršu. Bulonjas mežiņš
tik jauks, ka jautājam, kad to atkal redzēsim, žēl no

tā šķirties, bet mēs arī no tā nešķiramies, tas iespie-
žas tik dzīvi atmiņā, ka kaut kuru brīdi varam kavēties

Bulonjas mežiņā. — Gājām gar skaistā ezera malu, iz

kura košas saliņas paceļas kā puķu pušķi, pakalni un

gravas cita par citu skaistāka. 'Pēc vairāku stundu

omulīgas kavēšanās, sākām vērot, uz kuru pusi jāiet
uz pilsētu. Viss tik kluss un maigs, tikai putniņu
dziesmas skan. — Pēc ilgāka gājiena sadzirdam tālus

lokomotīves svilpienus, kas lika nojaust, uz kuru pusi
jāiet, gadījās arī sastap kādus cilvēkus, kas laipni pa-

teica ceļu. Gājām atkal, kamēr nonācām pie agrākā

pilsētas vaļņa, tur dziļa, dažādiem stādiem pieaugusi

grava un stāva, ļoti stipri mūrēta terase. Cik daudz

cilvēku roku te nevajadzēja, lai tik dziļu gravu iz-

raktu un tādu mūri uzceltu 35 verstu garumā. Do-

mājām, ka drīz nonāksim pie kādiem ieejas vārtiem

pilsētā, bet mums bija vairāk kā stunda jāiet gar pil-
sētas valni — gājiens jauks pa gludo ceļu, virs kokiem

noaugušās gravas malas. Pilsētas troksnis nāca ar-

vienu tuvāk, kamēr beigās atradām arī ieejas vārtus.

No tejienes varējām braukt uz izstādi, kā tikai vien

patika, ar ormani, tvaika tramvaju vai zirgu dzelz-

ceļu. Pēc maz minūtēm bijām pie izstādes ieejas no

Trokadero puses, tvaika tramvajs te noskrēja diezgan

ātri. Tā kā Bulonjas mežiņā bijām pavadījuši vairā-

kas stundas, tad izstādē mūs jau sagaidīja spodrais

mēness, tik pilnīgs un gaišs pie dzidrajām debesīm,

cik skaidrs un spodrs vien tas var būt; īsti kā likts,
lai to apskatītu caur milzu tēleskopu, kurš jau sen

daudzināts. Nu tad uz optisko pili, kas turpat netālu

no Eifeļa torņa atrodas. Tur spēlē mūzikas kapellā
ko tik māk — tas atstāj jau tādu kā šaubīgu iespaidu.

Kādēļ tik nopietnā vietā vajaga publiku vēl ar tādu

traci pievilkt, programma daudz apsola, ir lielo tē-

leskopu rādīt, bet mums tomēr nezin kur ceļas šau-

bas un tādēļ pie kases cieši noprasījām, vai tikai va-

rēsim tēleskopā arī mēnesi un zvaigznes redzēt? Ap-
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sola, ka redzēšot. — Nopirkām katrs par V/2 fr. bi-

ļeti un tūliņ pie ieejas prasām, lai mums rāda milzu

tēleskopu. Rādīšot gan, bet pa priekšu te esot daudz

citu lietu ko redzēt, un vispirms mūs ieved tumšās

telpās, kur bija redzama pasaules izcelšanās savādi

apgaismotās bildēs
—

kur mūsu zemes māte vēl visa

vienos uguns viļņos, tad, kur tai jau rodas kādas mel-

nas zemes kārtas, bet briesmīgās uguns strāvas vēl

trako un šaudās augsti gaisā, tad jau zeme visa

melna, tikai pie horizonta vēl milzīga sarkana bumba

rēgojas, un tad sāk jau rasties stādi, tad dzīvnieki,

dažādie zauri, tad zvēri v. t. t., kamēr nāk cilvēks —

tur viņš sēd koku pavēnī, vēl pērtiķim līdzīgs, un garā
redz attīstoties cilvēces nākotni

—
tur parādās debe-

šos skaistas pilis, pasaules kultūra. Tas viss nu diez-

gan intereants, bet kur lielais tēleskops! Mīļais mē-

ness, tagad tik spodrs, tanī katrā ziņā jāredz. — Jau

savādas jūtas rodas, skatīt šā tālā debess ķermeņa
kalnus un lejas tādā tuvumā taču pavisam kas sevišķs.
Tomēr vēl mums rāda dažādas citas lietas, kā ugunī-

gas rakstu zīmes pie sienas parādās v. t. t. Ap līka-

jiem spoguļiem, kas cilvēku rāda drīz tievu, drīz

resnu, drīz garām, drīz īsām kājām, vareni amizējas
daudz cilvēku. Bet mūs tas vai nokaitināja, kā var

par tādiem ērmiem līksmoties. Kad mēs jau nepacie-

tīgi prasām pēc tēleskopa, tad arī mums to parādīja.
— Ir tiešām milzīgs, tas viens pats ieņem divus stā-

vus, apakšā kājas un augšas stāvā pati milzu caurule

un lielais spogulis, kurā varot debess ķermeņus redzēt.

Bijām sagadījušies pāris desmit cilvēku, tur mūs laipni

saņēma kāds kungs, nostājās .starp tēleskopu un spo-

guli un noturēja zinātnis*ku priekšlasījumu par tē-

leskopu. Tad paklanījās un nogāja pie malas. «Nē,

cienīts kungs, ar to vien mums nepietiek,» mēs tam

teicām, «to, ko jūs mums te stāstījāt, mēs jau paši
arī zinām, bet mēs gribam redzēt, kā tēleskops rāda

debesis, parādāt mums vismaz mēnesi!» Zinību vīrs

aizmanījās projām un kāds cits kungs mēģināja iestā-

stīt, ka neesot acumirklī to kungu te, kas protot ar

tēleskopu rīkoties. Kāds anglis nopietni uzstājās, nu
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tad lai tos kungus pasaucot, viņš nācis tikai vienīgi

tēleskopā redzēt debesis. Tad sāka izvairīties, ka šī

būve vēl neesot tiktāl gatava, lai tēleskopu varētu

pareizi uzstādīt, septembrī tikai vēl varēšot tēleskopā
redzēt. Anglis, krietni nolamājis tādu švindeli, teica,
ka šis taču neiešot no jūlija līdz septembrim gaidīt,

aizgāja. Nezinājām ko īsti ticēt, bet kā tagad dzir-

dam, tad arī vēl septembrī nav neviens varējis milzu

tēleskopā debesis apbrīnot. Par tādu pievilšanos no-

errojušies, negribējām neko vairāk redzēt no dažāda-

jām lietām optiskā pilī. Tur jau pilnīgi amerikāniska

rīkošanās. Tev nopietni apgalvo, ka varēsi apskatīt
mēnesi un zvaigznes tēleskopā pēc patikšanas, un

taisni nu šovakar — un parāda tikai milzu trūbu, tik

pat labi jau skatīt kādu lielu ūdensvada cauruli. Tas

nu jāzina, ka tur, kur sevišķa ieejas maksa, ne ik

reizes atradīs cerēto — viss galvenais redzams par

to pašu izstādes biļeti. Kur pati izstādes komiteja

rīkojusies, tas viss ir apbrīnojami jauki un tik plašos

apmēros, ka visu nemaz nav iespējams pāris nedēļās
kā vajadzētu apskatīt, var saņemt tikai vispārēju ie-

spaidu, un tas ir neizsakāmi lielisks.

IX.

Brīvība, vienādība, brālība! Rakstīts virs Luvras

pils vārtiem. Un mēs jūtam, ka mūsu krūtis tik

viegli un maigi un katrā elpas vilcienā Krievijas drau-

giem frančiem līdzi noskan: brīvība, vienādība, brā-

lība! Luvras pils arī tiešām vārda pilnā nozīmē šo

teikumu reprezentē, jo te katrs nebadziņš var ieiet ar

tādu pat tiesību, kā lielmanis, un skatīt par brīvu pa-

saules slavenos un pat visslavenākos mākslas darbus.

Luvras pili dēvē par pasaules mākslas mūzeju, kam

otras līdzīgas nekur nav. Tik lielisku, skaistu mākslas

darbu sakopojums nekur citur pasaulē vairs neatrodas.

Gan Vīnē, Minchenē, Londonā un Romā ir skaisti

mākslas darbu mūzeji un pilis, bet ar Parīzes Luvru

neviens nevar sacensties, jo Luvrā Napo-
leons I no visām malām, kur uzva-
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rējis — savedis skaistākos mākslas

darbus, un arī agrākie Francijas vald-

nieki jau no sešpadsmitā gadu sim-

teņa tur krājuši mākslas darbus. Pēc

Napoleona I krišanas gan atkal daži

mākslas darbi tika aizvesti atpakaļ
uz Romu un citur, no kurienes tie

bija paņemti, tomēr Luvra bijusi un

paliek lieliskā mākslas pils. Lai Luv-

ras pils zāles vien izstaigātu, bez kā kur apstātos ko

apskatīt, paiet jau vairāk nekā divas stundas, kur nu

vēl skatot. Kad arī Parīzē pasaules izstādes nav,

Luvrā vien jau ir tik daudz ko redzēt no pasaules da-

žādiem laikmetiem, ka jājautā: «Ko tad nu vēl vai-

rāk vēlies?» Tur varam skatīties gadu tūkstošus at-

pakaļ pagātnē. — Seno grieķu, romiešu, ķīniešu,
ēģiptiešu un persiešu darbi stāv mūsu priekšā iz

akmens cirsti. Reljēfi no sengrieķu Partenona, kas

izgatavoti slavenā mākslinieka Feidija vadībā, ēģip-
tiešu milzīgie akmens zārki — sarkofagi, Kserkses

troņa zāle v. t. t. Skatīt sengrieķu un romiešu mar-

mora tēlus ir tiešām jauks un svēts baudījums. Ja

skaistāko sengrieķu mākslas darbu, Mēļas Atroditi,

gribi redzēt, tad noej Luvrā! —
Kā dieve pār mirstī-

giem, tā Mēļas Afrodite skaistāka un dievišķīgāka

paceļas pār citiem dieveņu tēliem. Ko šajā mīlestības

dieves tēlā redzam, tas ir kas neizsakāmi daiļš, kas

var radīt svētākās daiļuma jūtas. Mākslinieki par

viņu saka: «Tā nav vienīgi skaista sieviete, bet īsta

dieve. Vara un lieliskums viņas locekļu formās, kā

pārliets ar jaukāko jaunības maigumu un skaistumu,

un izstaro tādu pat tīru, šķīstu dievību, kā viņas
skaistā ģīmja skats, kas brīvs no visiem cilvēku kaislī-

bu putekļiem. Tanī varam redzēt mierīgu dievības

augstību.» šis daiļais tēls mums liek nojaust, cik

daudz skaistu sengrieķu darbu caur barbariem bojā

gājuši, jo Mēļas Afroditi pat nevar izziņā" par kādu

no slavenākiem sengrieķu mākslinieku darbiem, tādēļ

jādomā, ka Grieķijas ziedu laikā būs bijis vairāk tādu

tēlu. Mēļas Afrodites dievīgo skatu vēlamies paturēt
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uz visiem laikiem atmiņā, šī gada «Mājas Viesa Mē-

nešrakstā» pasniegts nobildējums no Mēļas Veneras

jeb Afrodites — jau no šīs bildes var skatīt daiļo
dieves cēlumu un skaistumu, bet tomēr pavisam cits

kas redzēt oriģinālu, šo tēlu 1820. gadā kāds zem-

nieks Mēļas (Melos) saliņā atradis kādā alā un par

6000 frankiem pārdevis franču valdībai, bet tā gan

viņu nepārdotu ne par kādu summu.
—

Tikai ļoti žēl,

ka šai skaistajai dievei barbari fanātiskā laikmetā

nodauzījuši rokas, tomēr viņa pati palikusi kā senās

grieķu mākslas daiļuma lieciniece; laikam jau kādus

2200 gadus veco un tomēr visdaiļākā. Bez Mē-

ļas Veneras te vēl daudz, daudz skaistu tēlu, seno

grieķu darbi. !Lai aplūkojam Praksiteļa Afroditi vai

Mēļas Veneru, — cik šķīsti un cēli šie dievišķie tēli,
kaut gan pirmā ir gluži kaila un pēdējai uzvalks slīd

no gurniem! šīm gluži pilnīgajām formām trūkst pat
vismazākās nelietības un kaisles kārestības; gribot ne-

gribot tās jāciena, tām visapkārt lido it kā kāds svēts

spīdums un Noli mc tangere (neaiztiec mani)! Te

bauda tīrā uzlūkošanā un nedomā ne par ko citu, kā

pie gardumiem apkrauta galda. Atlikusi vienīgi «bez-

intereses labpatika», vai kā Ģēte saka, tas, ko izteic

sakot ar:

«Die Sterne, die begehrt man nicht,
Man freut sich ihrer Pracht!»

(Zvaigznes, tās mēs nekārojam,
Priecājamies par viņu krāšņumu.)

Gleznu nodaļā var skatīt labāk uzturējušos lielo

mākslinieku darbus, nekā citur. Francijas valdnieki

jau no 16. gadu simteņa aicināja uz Parīzi labākos

Itālijas māksliniekus, tādēļ arī pat Rafaēla

darbi, ko Luvras pils glabā, visskai-

stāki uzglabāti, jo tie nav cietuši

sveču un kvēpināmos dūmos, kā citi

Rafaēla darbi, kas bijuši ievietoti

baznīcās. Slavenā holandiešu māksli-

nieka Rubensa darbi arī Luvrā vis-

labāk uzglabāti un arī vislielākā mērā



233

atrodami. Citos mūzejos nevaram zināt, kas īsts

Rubensa paša darbs, kas kopija; Luvrā turpretim visi

tikai Rubensa paša darbi, jo Marija Mediči to visvairāk

nodarbinājusi, tam likusi arī pati sevi dažādā fan-

tastiskā veidā tēlot. Fantāzija varena un gleznas iz-

strādātas lieliski. Te varam apbrīnot, no kāda priekš-
meta var liels mākslinieks radīt ko varenu. Marija
Mediči nav tāda skaistule, ka, viņas miesas formas

gleznojot, radītu ko sevišķi pievilcīgu, bet tādēļ Ru-

benss ņēmis palīgā Olimpa dievietes, lai gleznotu sap-

ņaini košā veidā Marijas Mediči dzīvi. Rubenss tē-

lojis arī dažādus reliģiozus priekšmetus, kā reliģijas
uzvaru un daudz tam līdzīgu, kas bijis pirmos kristī-

gos laikos, un būs pastara tiesas tālā nākotnē. Visās

šajās Rubensa gleznās redzam varenu spēku un ve-

selības spirgtumu, tomēr noskaidrotāk, dievīgu skatu

mākslinieks gleznojis tādus priekšmetus, kur viņa fan-

tāzija varēja brīvi darboties. Kāda Rubensa glezna

Luvras pilī «Gaismas uzvara» varen daiļa —

te liekas, ka mākslinieks paceļas pār zemes iespaidiem

un putekļiem kādā citā, tīrākā pasaulē, kur cilvēkiem

ne tik vien spēka, bet arī daiļuma pilnība. Cerams,

ka «Mājas Viesa Mēnešraksts», kas latviešu tautu tā

cenšas iepazīstināt ar slavenākiem mākslas darbiem,

arī ar šo Rubensa darbu iepazīstinās savu tautu. —

Itāļu slavenāko mākslinieku darbus satiekam Luvras

pilī lielākā mērā, nekā jeb kur citur. Ticiāna darbi ne-

aizmirstami iespiežas atmiņā. Kristus ciešanas tas

pratis ar lielu mīlestību tēlot, tā ka te sajūtam pašu

Dievu ciešot. Kādā gleznā, kur Kristus ērkšķu kronī,

aiz viņa parādās Grakchus tēls
—

kas atstāj jo dziļu

iespaidu — redzot, ka cilvēce atmaksā tiem, kuri to

visvairāk mīlējuši. — Koredžio, Veronezes un citu

itāļu mākslinieku darbi grezno Luvras pili. Sevišķi
slavenu gleznu vien ap 2500, bez tam vairāki tūkstoši

ļoti labu gleznu un zīmējumu. Luvras pils jāapmeklē
vairākas reizes, lai ar to daudzmaz iepazītos, tikai

gleznām un skulptūrām vien vajaga daudz laika, kur

nu vēl citiem dažnedažādiem mūzejiem, kā etnogrā-

fiskam, kuģniecības modeļu nodaļai v. t. t. Luvras
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pils ieņem 198.000 kvadrātmetrus plašu apgabalu;
vairāk gadu simteņos te pielikts krāšņuma par vairā-

kiem miljoniem —
tad arī zina, cik bagāti un lieliski

šie mūzeji, un ka ne viena cita tauta ar frančiem

mākslas krājumu ziņā nevar sacensties. Pagājušā

gadu simteņa beigu notikumi, toreizējās lielās pārgro-

zības tautu dzīvē un politikā, šo karalisko pili pār-
vērta par mākslas mūzeju priekš visām ļaužu šķirām.
Tiešām jābrīnās, cik daudz jaukuma Parīzē arī sveš-

niekam sniedz gluži par velti!

X.

Uz Napoleona I kapu velk arī svešnieku kāda se-

višķa dziņa — domā, ka nemaz Parīzi nevar atstāt,

šā, Francijas lielākā vīra, kapa vietu neredzējis. Tā

vien liekas, it kā būtu tam pateicību parādā. Bet lai-

kam arī nebūs kāda cita pasaules varoņa kapa, kas

tik lielā mērā tiek apmeklēts, kā Napoleona I dusas

vieta. Uz turieni, sevišķi svētdienās, Francijas dēli

un meitas un arī svešnieki plūstin plūst. Napoleons I

vēl tiešām dzīvo
— Versaļā un Luvras pilī tas dzīvo

gleznās, un še Invalidu domā nav kapa drūmuma, bet

liekas, ka te nāktu tikai pie viņa gultas. Un viņa tau-

tas bērnu sirdīs tas dzīvo dārgā piemiņā. Bet viņš
dzīvo arī pie'tiem, kuri to nolamā par Korsikas «par-

veniju». — Patiesībā tie taču vēlas, kad arī viņiem

pašiem būtu šī «parvenija» gara spējas. Un katra

augsta māte klusībā domā: «Kad man piedzimtu tāds

Napoleons». Pateicīgā franču tauta savam lielākajam
vīram arī izvēlējusies ļoti staltu kapa vietu Invalidu

domā. Jauku iespaidu atstāj šī svētnīca, jo viņā lie-

kas mūžīgs debess siltums un saulīte spīdot, pat tad,

kad arī laiks būtu apmācies, altāris atspīd saules

gaismā un maigs debess zilums spīd pa logiem iekšā

uz balto marmora sētu, kas ieslēdz Napoleona kapa

vietu, kura ir šīs svētnīcas centrs. Pie baltās mar-

mora sētas pieejot, redzam vaļēju kapu, kurš 11

metrus plats un 6 metrus dziļš, ar pulētu marmoru iz-

likts un marmora tēliem rotāts. Tam vidū paceļas
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sarkana porfira spodri «pulierēts» sarkofags, kurā

Napoleona I atliekas, šis zārks pagatavots no 1360

centnerus smaga akmens kluča, ir 4 metrus garš, 2

metrus plats un 4% metrus augsts. Tam apkārt vijas

zaļš lauru vainags, grīdā no mozaīkiem izstrādāts,

kuram pa vidu rakstītas Napoleona galvenākās kau-

jas: Rivoli, Pvramides, Marengo, Austerlitz, Jena,

Friedland, Wagram, Moscowa. Kapa sienas no pu-

lierēta granīta; divpadsmit uzvaras dieves (mākslas
darbi baltā marmorā) no Pradiera un desmit allego-
riski reljefi, kā arī kaujās iemantotie karogi grezno
šo kapu. Aiz altāra jāpakāpjas lejā, tur virs durvīm,

kuras ved kapā, uzraksts iz Napoleona testāmenta:

«Je dēsire que mes cendres reposent sur les bords dc

la Seine, au milieu dc cc peuple francais que j'ai tant

amiē.»
— (Es vēlētos, lai mani pīšļi tiktu paglabāti

Sēnas malā, tās tautas vidū, kuru es tik ļoti mīlēju.)

Napoleona kaps ir šīs svētnīcas galvenais priekšmets:

liekas, ka te cits viss būtu tikai šī kapa dēļ. Te arī

dažas citas kapu vietas, kā abu Napoleona maršalu

Duroc un Bertranda un vairāku citu, tomēr tie visi,

cik arī skaisti izliekas, pazūd pret Napoleona dusas

vietu. Katra nācēja ceļa mērķis še atmesties uz vēsā

marmora sētas un noskatīties skaistajā, lielā pasaules

varoņa vaļējā kapā. Kad Parīzes ceļinieks arī Na-

poleona kapu apmeklējis, tad tas jūtas kā apmierināts,
ka nu Parīzes ievērojamākās vietas redzējis, un var

atkal iet izstādē un skatīt, kamēr laiks atļauj. Visu

izstādi pamatīgi apskatīt gan reti kāds paspēj —

priekš tam vajadzētu pārāk ilga laika, tomēr vispārējo

galveno iespaidu dabū arī īsākā laikā, apmēram 10

dienās. Kad salīdzinām, ka te valstis un tautas cita

ar citu sacenšas, tad varam nopriecāties, ka tik daudz

ražojumu satiekam no Krievijas pasaules izstādē. —

Tā aizsūtījusi gan milzīgi daudz audumu, gan dažādas

mantas, mākslinieciskus izstrādājumus, ievērojamās

Krievijas ādas un kažoku preces, arī vairākus ievēro-

jamus baltus un melnus lāčus Krievija nosūtījusi pa-

saules izstādē.
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Vācija daudz sacentusies mašīnu un arī citu rūpniecī-

bas ražojumu ziņā. Mazā Šveice cienīgi stājas blakus

lielajām valstīm. Skaistas izskatās lauksaimniecības

ražojumu un dārzkopības nodaļas no dažādām valstīm

un, cik skaisti dažādie ražojumi sastādīti: tur silto

zemju augļi — oranžas, no kuriem augstas obeliskas

paceļas, tur milzīgi bumbieri un skaistu skaistie āboli

dažnedažādās šķirnes un dažādas dārzu saknes, pat

dažādas kartupeļu un kāpostu šķirnes. Te parādās arī

varens puķu krāšņums —
kādas vien rožu šķirnes

dārznieki spējuši izaudzēt
—

tur neredzēti skaisti rožu

ziedi dažādās krāsās. Izvēlies tikai, kas patīk un vari

tādus stādus pasūtīt. Saka, ka franči paši nobijušies,
cik lielā mērā citas valstis ražojumos rādījušas spējas
frančus nomākt — bet tas varētu tikai tad būt, kad

franči citas tautas būtu iedomājušies par pārāk lieliem

barbariem
— kāda arī sacensība nebūtu, tad tomēr,

kad apskatām visu nopietni ražotu un salīdzinām

[mākslas un smalkuma ziņā, tad tomēr frančiem pa-

šiem jādod uzvaras palma! Kad apskatām smalkos

audumus — un tad jau citas tautas ne tuvu nevar

stāties frančiem, cik glīts darbs arī citiem nebūtu, tad

tomēr tas atšķiras, kā tirgus vienkārša papīra puķe
no krāšņākās dabīgās puķes. Franču zīda audumi tik

skaisti laistās, it kā tur vijolītes būtu saules staros

kaisītas, vai arī visskaistākās rozes plauktu rīta rasas

mirdzumā. Madagaskaras franču kolānijās jaunat-
rastais zirnekļu zīds laistās vēl neredzētā zelta spī-

dumā, tas ļoti maigs un izturīgs. Apģērba pagatavo-
šanas daiļumā frančiem citi netiek ne tuvu

—
dāmu

apģērbi pagatavoti tik graciozi, smalki un skaisti, kā

sevišķi apbrīnojami mākslas darbi — tādēļ nav do-

mājams, ka augstās dāmas — princeses un karalienes

sāktu savus apģērbus kur citur pasūtīt, kā Parīzē, jo

citiem ne par ko neizdodas apģērbu formā ielikt tādu

staltumu un grāciju. Franču izstādītie viesību un

balles apģērbi ir tādi, ka tajos apģērbusies jau katra,
kaut cik vien glīta sieviete, izskatīsies kā ideāli skai-

sta un stalta karaliene. Tur ir apģērbi no balta zīda,

briljantiem rotāti un kā rīta rasas pilieniem laistās, kā
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burvju pasakā iz tūkstoš un vienas nakts
—

tad atkal

tik skaisti apģērbi, it kā eņģeļi tos būtu visskaistā-

kiem, tikko plaukušiem rožu' pumpuriem kaisījuši. Te

ir tik lieliska izvēle, ka var ņemt apģērbu pēc kāda

puķes veida vien grib, gan tādu, kas izrāda saulgrie-
zīti, gan magonīti, gan vijolīti, neaizmirstelīti, gan
dažādās krāsās visskaistākās rozes. Viss apģērbs
liekas sastāvot no maigām, vārīgām, tikko kā dabā

plaukušām puķu lapiņām. Tik skaisti franču zīda

audumi, kas jau paši par sevi kas brīnišķs un kur tad

vēl mākslinieciskā izstrādāšana apģērbā ar smalkajām

mežģīnēm un dārgakmeņiem, kas viss ir apbrīnojamu

veiklību un smalku mākslas gaumi sastādīts, šai

izstādē tikai atkal no jauna varējām pārliecināties,
ka franči mākslas daiļuma ziņā nepār-

spējami. Viss, kas attiecas uz dzīves skaistumu,

kā sieviešu apģērbi un dzīvokļu iekārtojumi, visskai-

stāki frančiem. Tā tad nav ko šaubīties, ka bagāt-
nieku lielās naudas summas pēc dzīves košuma tāpat

plūdīs uz Parīzi, kā līdz šim. Par smalkajām luksus

lietām tiek samaksātas milzīgas summas, tā, smalkie

balles apģērbi maksā ap 6, 10, 20, 60, 100 tūkstošu

franku un vēl vairāk. No istabas lietām skapji, kas

maksā līdz 300 tūkstošus franku. Bet franči nepār-

spīlē vis vienīgi visu ko dārgumā, tie arī ir praktiski
— dod smalkus apģērbus arī lētāk, nekā citi. Tā

smalki, ļoti skaisti balta zīda līgavas apģērbi bija jau

par frankiem un ikdienas valkājamie glītie
ielas apģērbi par 15—30 frankiem no ļoti labas vilnas

drēbes. Tā tad franči arī vidējās un pat zemākās

šķiras apgādā glītiem apģērbiem. Bet vai ar citām

praktiskām lietām tie palikuši atpakaļ? Vāci jau lie-

lās techniskā ziņā, mašīnās ražojuši ko lielisku, tomēr,

kad apskatāmies, kā strādā cittautu un franču mašī-

nas, tad šīs tiešām prieks uzskatīt — kamēr _citiem
tik komplicētas, ka nevar nekā izprast un rīb strādājot,
kā pats elles daiks, ka briesmas klausīties — tikmēr

franču mašīnas tik vienkāršas, labi saprotamas,
strādā klusi, tīri un nesalīdzināmi skaistāk. Tādējādi,

kam vajaga kādas mašīnas, lai pārliecinās labi, no
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kurienes to pērk —
dažs labais redzējis pasaules iz-

stādē franču mašīnas, kož vai pirkstos, ka jau nopircis

Vācijā. Kad arī franči šoreiz ar dārgo izstādes rīko-

šanu būs zaudējuši varbūt vairākus miljonus, tad

tomēr nopietnā ziņā, ar saviem ražojumiem tie var

tikai iemantot. Bet tā kā pasaules izstādes paliek
arvienu plašākas, tad šī, kā daži domā, laikam būšot

pēdējā, turpmāk tikai varēs vairs būt speciālas izstā-

des, kur liek svaru uz vienu priekšmetu, kā lauk-

saimniecību, mākslu vai mākslas rūpniecību, techniku

v. t. t. Kas šo izstādi redzējis, tas to var paturēt

dārgā piemiņā, kā «pēdējo pasaules izstādi». Var jau
nu gan vēl arī būt, ka ziemeļamerikāņi, vai kāda cita

tauta gribētu piesavināties to godu, ka sarīkojusi pē-

dējo pasaules izstādi un aiz šī iemesla to arī sarīko,

bet krāšņuma un labas gaumes ziņā jāšaubās, vai tā

iespēs sacensties ar frančiem un nebūs šai zinā tikai

Parīzes pasaules izstādes ēna. H. Zālīte.
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X.

Atgriešanās dzimtenē.

Sabrūk, Krievijas, Vācijas, Austrijas un citi troņi.
Rodas apstākļi, kuros, pateicoties latviešu tautas varo-

nībai un viņas gaišajam prātam, dzimst patstāvīga
nācionāla iLatvija ar īpatnēju, ļoti liberālu dēmokra-

tisku agrāriekārtu. Vēl gan ģenerālis fon der Golcs

un krievs Bermonts to grib aizkavēt, bet latviešos

mostas tāds varonības gars, ka viņi visi kļūst par

varoņiem un pie Cēsīm un Juglas sakauj Golcu tā, ka

tam ir bēgtin jābēg. Atpūties pie Olaines, vēl no

jauna grib Latviju mākt un viņu kā neatkarīgu valsti

iznīcināt, brūk tai virsū (Golcs-Bermonts), bet no

jauna pie Torņkalna un Jelgavas dabū tādu triecienu,
ka atkal jābēg un jāslēdz miers. Bet galīgs miers vēl

ilgi nenodibinās. Tiek visādi traucēta un lūkots aiz-

kavēt bēgļu un kara laikā izklīdušo latviešu atgrieša-
nos dzimtenē un agrāko vietu ieņemšanu.

Jau mirstošo okupācijas varu ar nāvi uz pakauša,
kad Latviešu Izglītības biedrības augstskolas sekcijas
sēdē 11. jūlijā 1918. gadā, no Pēterpils Rīgā iebrauku-

šais profesors Dr. phil. P. Zālīte prasa brīvu pašno-
teikšanos, saka, ka tikai suverēnitāte (patstāvīga, ne-

atkarīga valsts) vienīgi var būt mūsu prasība. Tas

mums bez bailēm jāsaka okupācijas varai un tas jā-

prasa. Viņai un visai pasaulei jāzina, kas mēs esam

un ko mēs gribam: brīvu pašnoteikšanos —
suverēni-

tāti, «neatkarīgu Latviju» un latviešu ūniversitāti!

Nācionālu, apvienota tipa ūniversitāti, politechniku,
vienotu ar ūniversitāti, vai ūniversitāti, vienotu ar

politechniku un šepat Rīgā. Par šādu pārdrošu pra-

sību Dr. P. Zālīti vāci vairs nelaida atpakaļ uz Pēter-

pili, prasīja, lai paraksta, ka viņš nekad vairs uz
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«Baltiju» neatgriezīsies, ko Zālīte, kamēr vien viņš
dzīvs būšot, nekādos apstākļos un ne zem kādiem spai-
diem neparakstīšot*).

Kas izraidītiem no dzimtenes un tiem, kam smaidī-

jusi laime, ka varēts atgriezties, bijis jāizcieš, lai visas

šausmīgās, elliskās ciešanas attēlotu, vajadzīgs dzej-

nieks, kāds bija Dante savā «Dievišķā komēdijā».

Bet te gan tikai būs runa par Hermīnes Zālītes

un profesora Kārļa Baloža atgriešanos dzimtenē.

Pasaules kara sākumā Hermīne bija spiesta

palikt Kacengrīna un tur vadīt saimniecību, lai viss

pie pirkšanas ieguldītais, profesora Baloža kundzes

dotais kapitāls muižu tūliņ pārdodot neietu zūdībā

un, muižu vēlāk pārdodot, viņai visu varētu atdot, kas

notika 1(916. gadā (zeltā aprēķinot). Saimniecībā kā

palīdze Hermīnei bija Zālītes māsas meita Marija
Freimane. Pasaules karam izceļoties profesors Ba-

lodis, kurš bija gribējis Kacengrīnā pavadīt veselu

mēnesi atvaļinājumu, atbraucis, paziņoja, ka karš

sācies, viņš dabūjis vairs tikai divas dienas atvaļinā-
jumu, viņš gan uz Berlīni atpakaļ tikt varot ar visiem

kara vilcieniem, bet šodien atiet pēdējais pa-

sažieru vilciens no Francenbādes uz Berlīni, ar to

Zālīte varbūt vēl tiks uz Berlīni, caur Eidkūņiem uz

Rīgu vairs netiks, būs jābrauc caur Zviedriju, Stok-

holmu, Haparandu (ziemeļos), jāpārceļas uz Torneo

(Somijā), jābrauc tālāk uz Helsinkiem, Pēterpili un

jāredz galvas pilsētā, ko var darīt.

«Kaji! Bet es ar Hermīni abi esam sataisījušies

atgriezties, Tu jau paliksi, saimniekot ar muižkungu,
lūko iztikt pa kara laiku, kā nu vari, es gribu, lai

Hermīne man visādā ziņā brauc līdz». «Tas neiet,

Pēci,» atbild Kaji, «Es, kara laikā, tikai reti un ar

katrreizēju kara ministrijas atļauju varēšu atbraukt

uz muižu, tāpēc vienam no Jums ir jāpaliek, Tevi man

būs grūtāk sargāt, savu māsu es varēšu labāk un vie-

glāk sargāt. Paliec Tu! Aizbraukt Tev ar' nozīmētu,

izņemt no kastītes sērkociņu, uzraut un pielikt muižai

*) Sk. profesors P. Zālīte «Mani memuāri III.» Rīgā, 1935.

g. Armijas spiestuvē.



uguni, lai nodeg, man būs jāpaliek visu mūžu par

sievas parādnieku. Nu ko Tu, Mīnīt, darīsi, ja, Min-

jon, Tu, Kacengrīnu neglābsi, brauc labāk līdz, tomēr

labāk būs, ka izšķirsi, ko darīt pati bez iespaidošanas
šai liktenīgā gadījumā. Izšķiries!»

«Kā būtu braukusi līdz! Bet pienākums pavēl: «pa-

likt». Tu, Pēcīt, jau ar' parakstīji un līdz ar Tavu

parakstu, arī es esmu galvojusi samaksu.»

«Lieta labi izšķirta,» saka Balodis, «nu tik bez ka-

vēšanās uz Francensbādi! Ar to pašu auto, ar kuru

bija atbraucis Balodis, braucam atpakaļ.» Stacijas
priekšā stāv sakrauti (sasviesti) lielas gubas čemo-

dānu. Redzam, noticis, kas nebijis, neparasts. Ejam
stacijai cauri otrā pusē, kur pienāk un atiet vilcieni.

Drīz pienāk vilciens, kas iet uz Berlīni, bet briesmīgi

pārpildīts. Visi koridori un vilciens piesvaidīti kofe-

riem. Man līdz divi kā mazas rokas tašiņas. Lēcu

ejošā vilcienā iekšā, ar vienu roku pieturēdamies un

ar otru pār cilvēku galvām vilcienā iesviezdams čemo-

dāniņus. Laimīgi esmu ieticis. Pagriežu galvu, vil-

ciens drāž, es stipri saucu: Kaji — Berlin! Minjon —

Rīga! Līdz Berlīnei visu laiku dabūju stāvēt. Ber-

līnē nonācis, apmetos Vestfāles viesnīcā, kur pēc no-

runas sagaidīju atbraucam Balodi.

Neaprakstāmi ir skati, kas bija jāredz un jāpiedzīvo
līdz Berlīnei, Berlīnē nobraucot un Berlīnē. Kad

Kaji atbrauca, caur Eudkūņiem vairs nevarēja at-

griezties, ar lielām pūlēm varēju tikai caur Zviedriju,
braucot caur Stokholmu, Haparandu, gluži pareizi, kā

Balodis jau Kacengrīnā bija sacījis.

Paspīd cerība redzēties!

28. martā 1917. g.

Manu mīļo, dārgo Bucī!

Kāds prieks man bija, kad es Tavu rokrakstu

ieraudzīju! 11. martā saņēmu Tavu vēstuli,

rakstītu 10./23. janvārī. Pirmā vēstule pēc —

kopš desmit mēnešiem.

Marta sākumā pienāca no Tevis arī tēlegram-

24116
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ma. Pateicība
—

slava lai mīlestības un žēlastības

Dievam, kas Jums šo lielo laiku licis piedzīvot!
Dievs lai Jūs sargā arī turpmāk un pasargā

mūsu mīļo Dzimteni no anarchijas, liek mums

drīz tautu pavasari, mieru, mūžīgo mieru pie-
dzīvot !

Es un Mārija (Zālītes māsas meita) beidzot

reiz — kopš 12. marta esam pie Kaji Berlīnē.

Viņš ir savās vecās vietās un viņam ir daudz,

daudz darba.

Brālis savos nedaudzos vaļas un atpūtas brīti-

ņos raksta jaunu darbu: «lU eber d i c Vorbe-

digungen des ewigen Friedens». (Par mūžīgā
miera priekšnoteikumiem.) Tūvumā mēs ar mūsu

pašu naudu esam nopirkuši mazu muižiņu. Pārti-

kas līdzekļi mums ir. Uz vasaras svētkiem mēs

ceram apmeklēt mūsu Kurzemes kroņa Bram-

berģi.

Tev, Buci, jāatsūta jauna pilnvara patiesībā jau

pārdotās Kacengrīnas pārdošanai, jo pēc Austri-

jas likumiem izdota pilnvara derīga tikai vienu

gadu un Tava Kajelim izdotā noilgusi. Es esmu

Tev jau vairāk reizes rakstījusi, bet Tu manas

vēstules neesi dabūjis. Mēs Kacengrīnas arī

vairs nevarējām ņemt atpakaļ, jo gribējām Ade-

lei (prof. Baloža kundzei) muižas pirkšanai pret

4% aizdoto naudu atdot, un tagadējais īpašnieks

pērkot tūliņ visu samaksāja skaidrā naudā. Tava

puse no tiesas aizturēta līdz jaunas pilnvaras da-

būšanai. Pilnvara jāraksta uz Kaji vārdu.

Adele ir sanātorijā — sirds un nervu vājuma

dēļ — jau kopš viena gada. Brālim ir tagad pa-

šam savs 4 istabu liels dzīvoklis, kurā mēs tagad
visi trīs dzīvojam.

Lai Dievs Jūs arī turpmāk pasargā! Uz drīzu

un priecīgu redzēšanos! Es lūdzu vienmēr par

Jums, mani Dārgie: manu Memsīti, Brāli un

Bucenīti.

Ar daudz tūkstošiem sveicieniem un skūpstiem
Jūsu

Minjona.



Bet ciešanu laiks vēl ilgi nebija galā. Golca un

Bermonta bandas Latvijā rīkojās, vārdu sakot —

briesmīgi. Nolūks: latviešus iznīcināt.

1916. gadā nomira Memsīte (Anna Balode), patei-
coties bumbām, kasl tika mestas no aeroplāniem. Inže-
nieris Aleksanders Balodis ar savu māti dzīvoja Sko-

las ielā 34 augšstāvā. No bumbu sprādziena Baloža

māte bija briesmīgi pārbijušies un saslima. Tad vēl tai

laikā no kara valdes bija pienākusi pavēle, ka dokto-

ram Zālītēm 24 stundu laikā jāatstāj Rīga. Es patie-
sībā dzīvoju Bramberģē, bet biju gan iebraucis Rīgā.
Vietējais iecirkņa uzraugs, laikam mani bija redzējis,
ka es Rīgā, vn

r
dabūdams priekš viņa, viņam šķietami

lielisku ziņu, bija nogājis pie Baložiem un Memsītei

strupi jautājis: «Saki man, kur Zālīte?» «Es nezinu,»

viņš izgāja. «Sakiet, kur viņš ir! Es jūs visus

ķēdēs saslēgšu!»
Kad pēc kādas stundas pārnācu mājā un vecā slimā

memsīte man drebēdama stāsta, ko policists viņai zi-

ņojis un sacījies, ka visus dzelžos ieslēgšot, ja nesa-

cīšot, kur Zālīte. Apmierinājis Memsīti, cik nu varē-

ju, sacīju, ka man steidzīgi jāiet un viss jādara, lai

glābtu sevi un viņus, bet, kad pārnāk Saša, lai droši

saka, ka nekas tamlīdzīgs nenotiks, dzelzīs slēgts vai

kalts neviens netiks, vismaz viņi nē.

Uz denuncijām biju sagatavojies. Papīrus vienmēr

nēsāju līdz. Drāzu taisni uz pili. Bija sestdienas pēc-

pusdiena. Par vēlu. Neviena nav. Aizgājuši. Man

nepieciešami steidzīgi jārunā ar kādu no augstajiem
kara kungiem. Beidzot pie kāda tomēr pietiku un pie-

laida, lai gan ļoti negribēja. Piegājis, stādos priekšā
un saku: Ir pavēle, ka man, kā kādam noziedzniekam

tūliņ ar nākošo vilcienu jāatstāj Rīga un laikam jātiek
aizsūtītam uz Sibīriju pie spaidu darbiem, bet sakiet pa-

ši, kā tas saskan, te redziet, domēnuvaldes pr-ks, kņazs

Mešcerskis, man kā pateicību, par labu saimniekošanu,

ieteic Bramberģi, zemkopības ministrs kņazs Vasil-

čikovs, lai viņu man varētu dot bez torgiem, iet pie

paša ķeizara un uz visaugstāko pavēli, viņa man tā

tiek dota, Baltijas ģenerālgubernātors ģenerālleitnants
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Gross Lichterfeldē, Hortensienstr. 12A.

Tu manas dvēseles Paradīze! (Dv meiner

Seele Parādies!) Tā atskanēja vakar vakarā

manā dvēselē, kā tāļš sveiciens no Bučiņa un

mana sirds debešķīgi uzgavilēja prieka sajūtā, it

kā reiz mums būtu nolemts redzēties, lai gan ne-

sapratu, kādējādi tas varētu notikt, kur mūs šķir

uguns līnija — tomēr tas ir bijis bezdrāts tēle-

fons. šorīt man pasniedza tēlegrammu, nav

mums abiem ne jausmas ar Kaji, un tā ir no

Buci! Dv meiner Seele Parādies! Tagad arī at-

nāca abas Tavas pirmās vēstules no Rīgas. Buci,
manu Buci, mums būs vēl piešķirts jauks dzīves

vakars, saulainas dieniņas, pēc tik briesmīgām
vētrām. Esmu vēl vāja, jo bija grūta influenca

jeb gripa jāpārcieš, bet Tavai tēlegrammai bij
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Sologubs, man izdevis šādu pateicības rakstu, sola or-

deņus, no kuriem es atsakos, Rīgas mācības apgabala
kūrātors Dr. M. Ļevšins man piedāvā Kurzemes skolu

direktora posteni, beidzot, redziet, pats ķeizars man

izsaka pateicību. Sakiet, lūdzu, kā, mana tagadējā,
tāda tik briesmīga izraidīšana ar visu to saskan».
Lūdzu: «Vai saskan?» — «Nē,» atbild. «Pavisam ar'

nē,» piebilstu. «Viņa ir nepatiesu, nepārbaudītu ziņu
auglis». «Es nelūdzu tāpēc nemaz žēlastības, ja esmu

vainīgs, sūtiet mani uz Sibīriju, lieciet pie spaidu dar-

biem, nošaujiet, vai kariet, lūdzu tik lietu izmeklēt,
izdot pavēli mani neizraidīt un iedot man līdz zīmīti,
ka es netieku izraidīts un lai policija mani liek mierā!»

To panācu. Var iedomāties, kādu seju taisīja poli-
cists

— «ķēdēs saslēdzējs». —
Uz māju ejot, kāds ie-

cirkņa priekšnieks — vācietis, kas uz tagadējās Brī-

vības ielas nāca pretim, klāt pienācis, man par tādu

panākumu, novēlēja laimi. Vai viņa nāca no sirds,

negribu pats spriest.

Hermīne Zālīte.

2. augustā 1919. g.
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tāds panākums, ka drudzis tūliņ nokrita un tem-

peratūra ir atkal normāla, tikai vāja vēl esmu,

daudz runāt vēl nevaru, ne arī citos klausīties,
arī rakstīšana vēl iet diezgan grūti.

3. augustā. Tiktāl vakar tiku, kad bij jā-
liek spalva nost. Man nekas nekait, nekādas sā-

pes, arī elpošana diezgan viegla, galva arī skaidra,

nereibst, tikai tāds vājums. Temperātūra zem

drudža līnijas, varētu tomēr būt, ka tā atkal

kāpj, gripa jau tik lēti neatlaižas, šodien atkal

nāks ārsts profesors, kas arī ir bakteriologs un

izmeklē no asinīm un izkrēpojumiem, vai nav

kāda īpaša slimība. Viņš manās asinīs atrada

par maz sarkano asins ķermenīšu, tad sirds man

ar' esot vāja, kādēļ liek lietot sajodinu, kas esot

vienīgais līdzeklis priekš sirds stiprināšanas, ta-

gad man bronchits — viņš baidījās no plaušu

karsoņa, bet tas nebūšot, lai tikai es vēl nekur

laukā neejot.

Tu, mīļais, dārgais Bucenīt, krāji, ko Sašam

(Aleksandram) atdot — nu lai nu, esi vien mie-

rīgs, naudenes jau viņš nebūtu ņēmis, viņš gan

būtu priecājies, ka tu iekrājis un ka nu varēsim

kopēji garākus ceļojumus taisīt, par ko tas allaž

runāja, kad Bučiņām garš brīvlaiks, tad varēsim

kopā izceļot. Laimīgs viņš bij, ka Pūci to varēja

kopt, viņš svētīja katru dieniņu Pūcīti, pēc katras

ēšanasnoglaudīja Pūcītim galveni. Pūci kopšana

bij viņam atalgojums, ne naudene. Tu jau zini,

ka viņš gribēja tikai ar savējiem kopā būt. Tā

tad Puči ir tavā vietā brālim (Aleksandram), cik

iespējams, parādu atlīdzinājusi. Un nu Pūci va-

rēs dzīvot atkal Bučiņām, uz ko Puči un arī Kaji
tik ļoti priecājas. Pēc Sašas nāves*) bij Kaji

ļoti slims ar bronchitu un plaušu karsoni, sagu-

lēja 4 nedēļas un lēti nevarēja atspirgties, reiz

*) Pēc mātes miršanas vecākais dēls Aleksanders, Rīgas

pilsētas inženieris Balodis likās pensionēties un pārgāja

uz Berlīni pie brāļa profesora Baloža, kur nu viņi trīs,

abi brāļi un māsa dzīvoja kopā.
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ģībonī krītot, tas domāja, ka nāve un viņa pēdē-

jais vārds bij: Sveicini Bučiņu. Netici Buci, Puči

tev ir vienmēr bijusi Pēnelope*) un mums būs

vēl saulainas dieniņas piešķirtas. Dv meiner

Seele Parādies! Ja Tu nevarētu šurpu braukt,

tad mēs ar Kaji brauksim pie Tevis.

Par Maruci, nu tur jau neko nevar darīt, es

esmu laimīgs, ka viņa tika uz laukiem pie savē-

jiem, kuriem arī ir diezgan, ko ēst
—

ārsti jau

vēlēja, lai viņu katrā ziņā sūtot uz laukiem —

viņa bija palikusi tik nervoza un histēriska, kas

arī mūs ar Kaji padarīja slimus. Lauku gaiss
un lauku darbi to atkal izārstēs. Nu jau tā zi-

nāms, grib atkal atpakaļ, bet labāk viņai nosūta

naudu, ko dzīvot tur. Mums vajadzīga mi e-

rīga dzīve.

Uz redzēšanos! Dieviņ, tētiņ, dod mierīgu, lai-

mīgu dzīvīti ar Bučiņu!
Tevi bučo, bučo, bučo

Tava Pūcī

Hermīne Zālīte.

6. augustā 1919

Gross Lichterfelde, Hortenziju ielā 12a.

Manu sirds mīļo, dārgo Bucēnīt!

Tu manas dvēseles Paradīze! (Dv meiner Seele

Parādies!) skan vienmēr manā dvēselē un mana

sirds gavilē, ka, varbūt, taču Dieviņš dos, ka nu

reiz varēsim atkal redzēties un laimīgi kopā būt,

jauku dzīves vakaru, saulainas dieniņas pavadīt.
Pūcī redzēja sapnī, ka Memsīte mums bij sagata-
vojusi jauku dzīvokli, kur guļamistabā bij visas

mēbeles no zelta, tā gulta, skapji, spoguļi, krēsli,

**) Ar apgalvojumu un tā uzsvēršanu vēstulēs, ka

Hermīne, Minjona, Pūcī man vienmēr bijusi Pēnelope, ir

tā, ka kāda radiniece Pēterpilī, pēc tam, kad Saša pēc
memsītes nāves bija aizbraucis uz Berlīni un nu viņi
visi trīs bija kopā, mēdza pa jokam sacīt, ka Hermīne

uz Krieviju vairs nepārnākšot.
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galdi un pa lielu stikla logu, kā sienas, spīdēja
iekšā jauka saulīte caur krāšņu dārzu. Būs mums

vēl jaukas dieniņas piešķirtas!
Šodien atnāca Tavas vēstules Kajim no 30. un

man no 31. jūlija un 1. augusta.
Nežēlo nu Buci mīļo, vairāk, ka veltīgi esi

krājis naudiņu, ko atdot Sašam parādu. Pūcī ar

savu kopšanu viņam to, cik iespējams, atalgoja
— tās maz dieniņas, nepilnu gadu, kuras viņš ar

mums kopā nodzīvoja, bija viņa laimīgākās dzīvē,

viņš mani arvienu mīļi noglaudīja un pateicās par

visu ko. Kad mēs ar Kaji bijām izgājuši, tad

viņš stāvēja pie loga un gaidīja, —
kad redzēja,

ka nāk, tad priecīgi iesaucās: Kaji nāk, Kaji nāk,

Pūcī nāk, un steidzās durvis attaisīt, lai gan zi-

nāja, ka mums pašiem ir atslēga līdzi. Kad viņš
saslima, tad vairāk reizes teica: «Nu, ka labi, kad

es pie Jums pārnācu, ko es viens Rīgā būtu ie-

sācis». Arī viņš bija saslimis ar gripu, bet tā

viņam pārgāja viegli, bez kā plaušas būtu ķertas,
bez kā ēstgriba būtu zudusi. Temperātūra un

pulss bija jau normāli un ārsts, izmeklējis to, gra-

tulēja, ka slimība pārvarēta —
tikai sirds klapes

nestrādājot tik labi, par ko brālītis (Saša) vēl

pajokoja, sacīdams: «Nu, tad jau būšot jaunas

klapes jāpataisot», un nu mēs apspriedām, uz

kuru peldvietu brauksim, Nauheimu vai Fran-

zensbādi. Es todien tam vairākkārt jautāju:

«Nu, Sašiņ, kā Tev iet?» «Nu, kas tad nu, nu jau

man iet labi, nu jau es varēšu celties augšā.» Nu

es aizgāju uz aptieku vēl pēc kādām zālēm, kur

nebiju ne stundu, bet pa to laiku jau briesmas

bija notikušas, kas mani šausmīgi sagrauza, ka

nevarēju būt klāt viņa pēdējā stundiņā. Viņš bij
Marucei (Zālītes māsas meitai) prasījis «Kur

tante?» un kad tā atbildējusi, ka izgājusi, tad

pār viņa ģīmi pārvilcies tāds sāpīgs vaibsts. Pēc

pāra acumirkļiem viņa skats palicis stīvi uz vienu

vietu vērsts, un tas vairs neko nav atbildējis.

Ārsti saka, ka viņa miršana bijusi acu mirklī, bea
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kā viņš samanītu, kas ar viņu notiek: «Ein

schoner Tod» (skaista nāve) saka ārsti. Mēs

viņu apģērbām līgavaiņa drēbēs, kuras bij gluži

jaunas un pildījām viņa zārku ar rozēm un lili-

jām, viņš izskatījās ļoti skaists. Cinka zārks

tika aizlodēts un ielikts ozola zārkā, lai to varētu

kādu reiz pārvest uz dzimteni. Paglabāšana iz-

nāca pārāk par 3000 markām, piemineklis —

2000. Sašam mēs neko netaupījām. Pie pagla-

bāšanas Kaji bija saaukstējies un grūti, grūti

slimoja, pie kam Maruce bija nervoza un histē-

riska palikusi, kura stundām kliedza un tā Kaji

slimību apgrūtināja. Man arī pašreiz temperā-

tūra 39,4. Kaji bija ļoti vārīgi kopjams, tam

visu, ko deva dzert, vajadzēja sildīt, pastāvīgi ap

vidu likt kompreses v. t. t. Pie mazāk uzmanī-

gas kopšanas arī viņš būtu aizgājis brālim līdzi.

Lēni, tikai ļoti lēni tas atveseļojās. Varējām arī

jau dabūt labākus uzturas līdzekļus, kā

Reinas lasi, kas tam labi garšoja. Labi,

ka viņam ēstgriba nebija zudusi, tā to

vēl varēja glābt. Nu viņš saka, ka

jūtoties atkal vesels. Ja nu man nāktos no tā

projām būt, tad jau tas varētu pieņemt Adeles

agrāko palīdzi Luīzi, kura kā kopēja esot laba, un

tā kādu laiku iztikt. Gan jau ar laiku mēs visi

trīs atkal varēsim kopā dzīvot. Tā nu Tu re-

dzi, ka Tu ar M. kundzi Pēterpilī būtu varējis
noderēt. Viņa jau tikai Tevi ir ķircinājusi —tā

jau viņa patiesībā nemaz nedomāja, ka es ne-

nāktu.
'

Toreiz Francenbādē? Nu, vai tad mums

bija nauda ko pārbraukt? Nu tagad februārī jau

Pūci būtu braukusi, kā norunāts, ja boļševiki ne-

būtu Rīgu ieņēmuši. Ir gan Jums ar Treumani

dūša iet caur uguns līniju (pie (Līvāniem, atgrie-
šoties no Pēterpils uz Rīgu 1919.gadā). Bet Pūci

lūdza arī par Bučiņu vienmēr Dieviņu, un Die-

viņš Pūci lūgšanu paklausījis un pasargājis Bu-

cēnīti.
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Sirsnīgi sveiks, manu Bucēnīt, uz drīzu jauku
redzēšanos!

Bučoju, bučoju
Tava Pēnelope.

Par Sašu un Memsenīti man ir drusku apmie-
rinājums tādēļ, ka tos ļoti skaisti sapnī redzēju:

jaunos, pilnos spēka gados, lepnos, elegantos ap-

ģērbos pie lepna viesību galda, laimē un priekā

starojošus. Es arī par viņiem arvienu Dieviņu
lūdzu: «Dieviņ, mielo, Dieviņ, laimo viņu tīrās

dvēselītes!»

Sirsnīgi sveiks!

Būtu ļoti labi, Bucēnīt, ja Tu iepriekš varētu

ar kuģi «Saratovu», kas izies ap 13. augustu no

Rīgas, šurpu atbraukt, būtu varbūt no milzīga

svara, franču misijas kāds atašejs lieliski intere-

sējas par tagadējo boļševisma stāvokli, un izgā-
dātu mums visiem trim atļaujas braukt uz pāris

nedēļām uz Franciju. Es pēc kara ierēdņa pie-
nākuma paziņošu, zināms, i vācu ārlietu ministri-

jai... Meijerovics, kā diplomāts, tādas lietas

neizklāsta. Varbūt Tu varētu vairāk ko panākt
še un Francijā Latvijas labā-

Kaji.

Kaji (Kārļa Baloža) vēstule.

Berlīnē, 20. augustā 1919. g.

Mans mīļais, mīļais Buci!

Vakar, beidzot, pēc 8 dienu pārtraukuma, no

Tevis vēstule un karte. Mēs tik ļoti priecājāmies

par Tavu gaidāmo ierašanos; ziņa, ka Tu at-

brauksi, bija Pūcītei tieši dzīvības eliksirs, viņa

bija jau gandrīz pavisam vesela un tagad, pro-

tams, ir ļoti sagrauzta. Tā kā Tu nu neieradī-

sies, tad mēs brauksim, tiklīdz Pūcīte saņems
izbraukšanas atļauju —

man tāda jau

ir, Pūcītei apsolīja pēc «5 dienām»
—

bet varbūt

tas prasīs vairāk laika. P., protams, griezīsies
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pie sūtniecības pēc atbalsta. Atļaujas došana at-

karājas no kādas slepenas iestādes, kuru

pat man, augstākam ierēdnim, strupi atteicās no-

saukt. Cerams, ka izdosies nākošā nedēļā! Es

varētu jau braukt pirmdien ar kuģi no Stetīnas,
bet bez Pūcītes negribu. Manis nosūtīto ga-

rāko vēstuli Tu tā tad neesi saņēmis ...

Arī 2 tēlegrammas mēs saņēmām atpakaļ! Mui-

žiņa, kurā K. saimniekoja, ir kopš 1. jūlija pār-

dota. Mēs dabūjām 10.000, bet no tiem man

jānomaksā ap 4000 parādu, tā tad P. paliks 6000

— no tiem 13—14.000, kurus mēs 1917. g. marta

sākumā tajā ieguldījām. Daudz kas ir bijis bē-

dīgs, nožēlojams, sāpīgs. Mc a culpa (Mana

vaina), ka P. 1914. gada augustā palika Kacen-

grīnā... Es biju iedomājies, ka karš nevar tur-

pināties ilgāk par 1 gadu ...
Arī 1917. gada

vasarā man vajadzēja mēģināt sūtīt Pūcīti at-

pakaļ ... Bet es domāju, ka nu jau vairs nevar

būt ilgi līdz mieram... Tad nāca nelaimīgā
1918. g. vasara un rudenis. Pūcenīte tiešām ne-

dabūja atļauju izbraukšanai — tāpat, kā Tu ne-

varēji tikt projām no Rīgas... Attiecībā uz

muižiņu un K. lieta jau gan ir ļauna, tomēr ne

gluži tik ļauna, kā M. Tev attēlojusi. Pūcīte un

M. taču i917. g. visu vasaru, līdz pat 1917. g-

novembrim, uzturējās muižiņā. Pēc tam es viņas

pārņēmu pie sevis Berlīnē, jo nevarēju taču pra-

sīt no Pūcītes, lai viņa ledus aukstajā mājiņā aiz-

iet bojā reumatisma dēļ, kuru viņa jau bija da-

būjusi. Radās jautājums —
vai atdot muižiņu

par velti, vai atkal ņemt K. Es domāju pē-

dējo — un tad, 1918. g. vasarā, kad Pūcīte

gribēja atkal doties turp, izcēlās strīdus: K. pa-

skaidroja, ka ja viņa esot izturējusi bargo ziemu,

tad skaistajā vasarā negribot, ka viņu izsviež

ārā. Es to tomēr būtu varējis darīt —ja vien

būtu bijis drošs, ka muižiņu rudenī varēšu

pārdot. Tā bija galvenā grūtība! Ņemt rudenī

kādu citu? It kā tagad, kara laikā, vispār



251

vēl būtu uzticami cilvēki! Bez tam Pū-

cenīte arī bija vairāk vajadzīga Lichterfeldē —

Saša bija tur! Muižiņa taču bija tīrā postaža —

ilgākai vasaras atpūtai tā nebija piemērota! Un

šai vasarai? Pavasarī, fidz 15. maijam, es

taču biju slims, Pūcenīte mani kopa... Un arī

vēlāk es nevarēju iztikt bez Pūcenītes, jo biju tik

vājš... Tagad esmu atkal lielā mērā

atguvis spēkus! Un tagad arī viss tas

nokārtots
...

Bez tam M. tiešām ir pārāk ner-

voza — ar P. viņa nedrīkst kopā būt —
P. taču

viņa bija jāapkalpo, kad es biju slims, viņai vienai

pašai nācās vadīt visu saimniecību. Ja gribi do-

ties uz Pēterpili ar Pūcīti vienu pašu, labi, ir pats
par sevi saprotams, ka es Tev Pūcenīti labprāt
atdodu! Mani dziļi sāpina, ka esmu Tev atņēmis
Pūcīti 5 garus gadus! Pūcenīte tik ļoti vēlas būt

pie Tevis! Vislabākais jau būtu, ja

mēs visi trīs varētu palikt kopā
— Rīgā var... Vai no tā kas iz-

nāks, to zina tikai debesis... šo-

dien pie manis bija prof. Valdens, atnesa arī vē-

stuli no Dr. X., ar kuru tomēr neesmu īsti apmie-
rināts. Bet ir tomēr patiesība — pār jauno Lat-

vijas valsti vēl karājas Damokla zobens. Tā tad

es septembra beigās katrā ziņā gribu

doties atpakaļ uz Berlīni uz 3 mēnešiem (līdz

jaunam gadam), pa tam, cerams, apstākļi Latvijā
būs nostabilizējušies. No sept. vidus līdz

beigām, 14 dienas, es — kā to man paskaidroja
arī prof. Valdens —

varētu Rīgā ik dienas

I—2 stundas lasīt par statistiku, taut-

saimniecību vai financēm. Berlī-

nē man vasaras semestrī bija lieli

panākumi: vairāk kā 300 klausī-

tāju par maksu noturētā priekšlasī-

jumā! Tagad man, blakus amata veidā, kā ne-

algotam Berlīnes pilsētas valdes loceklim jā-

vada tauku punkts, pasākums, kur ap-

groza 2—3 miljardus gadā! Tā tad man arī šeit
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tālāk aizsviest. Bez tam 1/2 gada laikā apstākļi
var grozīties. Es daudz runāju —

mani arī

šeit vairs nevar nobīdīt pie malas!

Man jābeidz. Mīļais Buci, arī es

ļoti priecājos, ka beidzot varēšu

atkal ar Tevi visu pārrunāt —

mums tiešām vēl tik bezgala daudz

jādara vispārības labā! Cik ma-

zas, cik niecīgas turpretim ir lie-

tas, ko mazie gari tur par svarī-

gām... Sirsnīgs sveiciens. Kaji.

Nupat runāju Pūcītes pases dēļ —
P. lietā grie-

zīsies pie ārlietu ministrijas!

Kaji.

Šodien atnāca Tava vēstule no 6. augusta. Tu

žēlīgais Debestētiņ, vēl ar vienu Tev nav no

mums nekādu ziņu! Nu abas mūsu tēlegram-
mas jau ir atpakaļ nākušas, vēstules un pastkar-
tes nu vēl nē, bet Dievs zin a, vai Tu

jeb kad tās dabūsi, šis uztraukums

mani padara atkal vājāku — un atļauju šurpu
braukt nu ar' gan Tu laikam no vāciem nedabūsi,
to jau tie ne vienam latvietim nododot. Vai

Dieviņ, cik tālu cilvēce ir nokļuvusi! Tikai citus

mocīt un mocīt un mocīt ir viņas vienīgais prieks!
Kad nu mēs varētu tikt ar kuģi «Saratovu»,

mēs brauktu, lai vai kā, vai nu Pūci slima vai ve-

sela, Bučiņu atkal redzēt man vajaga. Buciņ,
mīļo, dārgo! Dv meiner Seele Parādies! Pūci

sirsniņa ir tā pati palikusi, kas viņa bija jaunības
dienās priekš Buci. Pūci nekad, nekad nav gri-

bējusi no Buci ne uz pāra dieniņām šķirties! Tici

jel Pūcītei! Pūci grib tikt vesela katriem lī-

dzekļiem un atkal būt ar Buci kopā. Labi gan
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Hermīne Zālīte, Gross Lichterfelde Hortensienstrasse.

12 A. 11. augustā 1919.

Manu mīļo, dārgo Bucēnīt!
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būtu, kad mēs visi trīs varētu vienmēr kopā
dzīvot. Kaji tik ļoti ilgojas pēc Bučiņa, ar Buci

vienmēr kopā būt. Es ceru, ka būs mums vēl

piešķirtas saulainas dieniņas. Kad Buci būtu

varējis atbraukt, tad Pūci būtu vesela. Kad vis-

maz zinātu, ka nevari braukt, tad mēs rīkotos uz

braukšanu, bet nu var iznākt tā, ka mēs ceļā pār-

mijamies, tādēļ neko darīt, mums jānogaida un

šo ceturtdienu mēs vēl nevarēsim izbraukt ar

Sarātovu
— jāpaliek uz nākošo reizi. Ar manu

veselību iet tā, ka no rīta pulkst. 6 man ir tem-

peratūra normāla, tad uz pusdienu kāpj pāri par

drudža līniju 37,4 un tad man jāliek ik divi stun-

das kompreses ap vidu, tas attura, ka pārietu uz

plaušu iekaisumu. Ēst nu gan jau atkal varu. Te

vēstuli turpina Kaji.
Minjonītei būs jāliek taisīt ar s c n i ka iešļir-

cinājums asinīs (kā citkārt memsītei, kad tā sli-

moja garo slimību), kā to mūsu ārsts ar* domā.

— Mums tagad ļoti labs ārsts, kāds profesors

Verners, kas bijis 20 gadus tropos un tāpēc taisni

iekšējās slimības pazīst. —
Cik žēl, ka tas vēl

nebija, kad Saša slimoja —
varbūt tas i to būtu

paglābis...
Ar mani ir tā, ka es katrā laikā varētu ņemt

uz 5 nedēļām atvaļinājumu; es to atlieku tāpēc,
ka vēl gribu redzēt, kā būs ar Tavu šurp nāk-

šanu. No šejienes pasi izdabūt gan nav viegli

— jāiet: 1) pie policijas, 2) nodokļa valdes, 3)

landrāta etc pēc atļaujas, nopratina un prasa pie-

rādījumus kāpēc, bet tā kā mēs varam pateikt

«Erbschaftsangelegenheiten» (mantošanas lietu

dēļ), tad liegt nevarēs, šorīt biju par

velti pie landrāta, kā īsts formālists, tas prasa

vispirms liecību no policijas birģermeistara

(Lichterfeldes) un nodokļu valdes. Pūcītei nu

tagad liegt nevar, uz Bohēmiju (Karlsbādi) mums

bija atļauja dēļ «Abhebung eines Guthabens und

zur Kur».

Sirsnīgi sveiks!

Kaji.
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1919. g. 21. augustā.

Mans mīļais, dārgais Bucemt!

Tu manas dvēseles paradīze! Vakar pienāca
Tava karte no 16. un šodien Tava tēlegramma no

18. Tā tad tēlegrammām tagad nav nekādas no-

zīmes, no Rīgas līdz Berlīnei tēlegramma iet 3

dienas. Aizvakar saņēmām no Tevis vēstuli un

karti no 16. Bet Tavas vēstules no 9.—15. vēl

vienmēr nav pienākušas. Vai tu šinīs dienās

tiešām neesi rakstījis? Mana veselība jau ir tiktāl

uzlabojusies, ka es varētu braukt uz Rīgu, pirm-
dien ar Sarātovu, bet man atkal rada grūtības ar

pasi; man jāgaida uz savu pasi 5 dienas un tad

mēs pirmdien nevaram izbraukt- Tomēr ceram,

ka varēsim izbraukt nākošā nedēlā.

iUz laimīgu redzēšanos

Tava Pēnelope

1919. g. 22. augustā.

Mans mīļais, dārgais Bucēnīt!

Kad saņēmu ziņu, Tavu tēlegrammu, ka Buci

ieradies Rīgā, man atmirdzēja it kā gaiša zvaigz-

ne: «Nu mēs atkal redzēsimies. Kad Buci

rakstīja, ka saņēmis pasi braukšanai uz šejieni,
man atkal atmirdzēja gaiša zvaigzne —

bet tas

bija tikai meteors. Tad es mierināju sevi
—

es

taču varu doties pie Buci. Ar ceļojumu pasi viss

kārtībā, izņemot Landratsamt'u, kur man pēdējo
reizi uz Austriju pasi tūliņ izsniedza. Bet at-

tiecībā uz Rīgu ir citāda kārtība,
tur jāgaida, jāgaida, jāgaida. Es

šodien jautāju, kad dabūšu pasi? «Es nezinu,»

man atbildēja. Ne es dabūju atpakaļ savu pasi,
ne arī braukšanas atļauju. Rītu mēs, kopā ar kādu

no Latvijas sūtniecības, atkal mēģināsim dabūt

ceļojumu pasi. Vai gan mana cerība, mana gaišā

zvaigzne atkal būs meteors? Ak, mīlestības

Dievs, žēlastības Dievs, rādi mums īsto taku!

Tava, tava Pēnelope.
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Tavu 18. augusta karti mēs saņēmām šodien.

Kaji veselība ir atkal gluži laba, arī Pūcīte kļūtu
atkal vesela, ja tikai es beidzot dabūtu atļauju
braukšanai.

Lichterfeldē, svētdien, 1919. g. 24. augustā.

Mans mīļais, dārgais Bucēnīt!

Tu manas dvēseles paradīze! Vakar Kaji Tev

tēlegrafēja, lai Tu brauc šurp, jo Pūcīte sirds vā-

jības pastiprināšanās dēļ, vēl nevarot braukt- Es

jau gan brauktu, ja vien man būtu atļauja, bet

kas zina, kad es to dabūšu? Tā tad būtu tomēr

labāk, ja Tu buauktu šurp. Mēs tad kopā aiz-

brauktu uz Nauheimu, vai Brambachu, kas arī

Tev lielā mērā nāktu par labu
—

kaut arī tikai

vienu nedēļu, un tad mēs varētu kopā doties uz

Rīgu vai Pēterpili. Arī drēbju un apavu ziņā
būtu labi, ja Tu pats ierastos šeit, Tu varētu

dabūt labu ziemas un vasaras mēteli, zābakus v. c.

Bet nebrauc tikai caur Kurzemi! Mans klepus
un bronchits šķiet, pārgājis, tur es darīju visu —

bet sirds vājums — tiklīdz es kaut nedaudz

kustos, pulss sit 85—95 un tad man paliek slikti;

man tad jādzer visai daudz konjaka, lai sirdi

nomierinātu — tas nāk man par labu.

Ar daudziem sveicieniem un skūpstiem
Tava Pēnelope.

Pirmdien, 1919. g. 25. augustā.

Mans mīļais, dārgais, dārgais Bucēnīt!

O, Tu, manas dvēseles paradīze, kaut taču

mēs beidzot būtu kopā! Vakar pie mums atnāca

Vladimirova kundze ar meitu, VI. jkdzi- Viņas

bija pārliecinātas, ka Tu jau esi šeit. Dāmas pa-

liks mūsu dzīvoklī, kamēr mēs būsim ceļojumā.

Kaji patur šo dzīvokli tikai līdz 1. oktobrim, tad

viņš pāriet uz Berlīni, jo tagad viņam tik daudz

ko' darīt, ka ir ļoti neērti braukt šurp. šodien
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pienāca Tava vēstule no 20. un karte no 19. —

Ak, kaut Tu būtu braucis ar «Sarātovu!» Vladi-

mirova kundze stāstīja, ka viņa 2 dienās labi

tikusi cauri Kurzemei.

Pasi Pūcīte dabūs rītu! Es patlaban tēlegra-

fēju, ka mēs nedēļas beigās brauksim uz Rīgu,

pie kam mēs gribam braukt ar kuģi «Sarātovs»,

kurš, domājams, piektdien,, vai sestdien dosies

atpakaļceļā. Ar kuģi Pūcītei veselības ziņā ir

pat izdevīgāk.

Sirsnīgi sveicieni, Kaji.

Trešdien, 1919- g. 27. augustā.

Mans mīļais, dārgais Bucēnīt!

Vakar mēs saņēmām Tavu vēstuli no 21. au-

gusta. Es jau saņemos, cik vien varu, lai kļūtu
vesala, bieži vien arī šķiet, ka slimība būs pārva-

rēta, bet tad tā man atkal uzbrūk ar saviem na-

giem un pulss sit pāri par 98. Sasodītā sirds

vājība! Mīļais Buci, Tu manas dvēseles paradīze,
nenožēlo Pūcīti, Pūcīte garīgi un miesīgi ir savī-

tusi puķe — tomēr es ceru vēl atspirgt un nodzī-

vot kopā ar Buci vēl skaistus, laimīgus gadus.
Ārsts saka, ka man neesot nekādas sevišķas
sirdskaites, tikai mazasinība, man vajagot miera,
laba gaisa un labi jāēdot, jādzerot daudz vīna un

konjaka. Varbūt jūras ceļojums nāktu man par
labu. Reumatisma man jau vairs nemaz nav,

varu skriet kā stirna.

Uz laimīgu redzēšanos.

Ar daudziem skūpstiem un sveicieniem

Tava Pēnelope.

Ar prof. Valdenu Kaji ir bieži bijis kopā.

Ceturtdien, 1919. g. 28. augustā.

Mans mīļais, mīļais, dārgais Bucēnīt!

Paiet dienas un nedēļas un mēs vēl vienmēr

netiekam viens pie otra! šodien es atkal apjau-
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saņemta. Rītu iesim abi ar Kaji. Kaji nosūtīja
Tev tēlegrammas, bet tās visas atnāca atpakaļ.
Ak, kaut jel Tu tūlīt būtu braucis šurp! šodien

es atkal biju pie sava ārsta, profesora Vernera,
viņš bija ar mani ļoti apmierināts, viss esot uzla-

bojies, arī sirds, un esmu atkal kļuvusi smagāka;
tomēr ārsts domā, ka man vēl nāktu par labu

arsena iešļircinājumi un 8 nedēļas miera, pilnīga
miera uz laukiem. Nu, ja tikai reiz sāk iet labāk,

tad, cerams, būs atkal labi. Vladimirovu dāmas

tagad ir pie mums un ļoti omulīgas. Ak, žēlastī-

bas Kungs, žēlsirdības Kungs, saved mūs kopā
ar Buci-

Uz laimes pilnu atkalredzēšanos.

Tava Pēnelope.

Mīļais Buci !

Esmu vēsais un diezgan nopūlējies, no šās die-

nas esmu atvaļinājumā, bet Pūcītei nav vēl pases

un kuģis «Sarātovs» arī nepienāk. Caur Kur-

zemi mēs negribētu braukt; varbūt nākošās die-

nās notiks cīņas arī ap Rīgu.

Sirsnīgs sveiciens. Kaji.

Liel-Lichterfeldē W, Hortenziju ielā 12-A.

1919. g. 29. augustā.

Mans mīļais, mīļais Buci!

Vakar vakarā beidzot pienāca pase Pūcītei; nu

esam brīvi un varam braukt. Bet kā? Es apjau-

tāšos par visām kuģu iespējām: «Sarātovs» lai-

kam nepienāks, 6. sept. noteikti ies kāds kuģis uz

Rēveli, bet mums tas ir par vēlu, jo ceļojums līdz

Rīgai šādā kārtā ilgtu 8 dienas. Tā tad, ja šinīs

dienās neies neviens kuģis, — mēs brauksim pa

dzelzceļu rītu, sestdienas vakarā; kā vācu valdī-

bas padomnieks, es taču gan tikšu cauri Kurze-

mei, ja pie Rīgas nenotiks cīņas. Pūcīte gan vēl
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nav pavisam vesela, bet katrā ziņā grib braukt!

Mūsu dzīvoklī paliks prof. Vladimirova kundze un

meita.

Sirsnīgs sveiciens- Kaji.

Mans mīļais, mīļais Buci!

Beidzot mēs varam braukt, lai Dievs dod lai-

mīgu, priecīgu atkalredzēšanos! Pūcītes veselība

arī varbūt pa ceļojuma laiku uzlabosies, ārsts

vakar bija ar mani ļoti apmierināts. Tikai 8 ne-

dēļas man vajagot miera, jāuzturoties uz laukiem.

Rīgā es atkal dabūšu krējumu.
Uz laimīgu redzēšanos

Tava Pēnelope.

1919. g. 31. augustā.

Mans mīļais, mīļais Buci!

Tu brīnīsies, ka mēs ar Pūcīti sēžam šeit, bet

mūs brīdināja pirms trešdienas braukt uz Kur-

zemi, un mēs gribējām redzēt, vai Pūcīte vispār
var ceļot. let tomēr gluži labi, gan pulss vēl ir

ātrs, tomēr daudz labāks, nekā Berlīnē- Tā tad,

ja no Stetinas neviens kuģis neies, mēs katrā ziņā
ceturtdien brauksim no Berlīnes uz Kurzemi.

Katrā ziņā gaidi mūs! Ja viss ies labi, tad jau
sestdienas vakarā būsim Rīgā, ja tiksim cauri

Jelgavai.
Es jūtos šeit uz laukiem daudz labāk. Uz lai-

mīgu redzēšanos.

Ar daudziem sveicieniem un skūpstiem.
Tava Pēnelope.



XI.

Hermīnes Zālītes izvadīšana mūžīgā
dusā.

Hermīnes Zālītes nāve, cik briesmīga viņa arī bija
priekš pakaļpalicējiem, tik skaista viņa patiesībā bija
saucama. Viņa mira 30. jūnijā ar sirdstieku divu

ārstu klātbūtnē pulksten 8 vakarā. No rīta un pēc-

pusdienā ap pīkst. 3 viņa bija vēl vesela. Mira pie

pilna prāta pazīstot klātesošos un novēlot savu dvē-

seli Dieva-Tēva, Dieva-Dēla un Dieva-Svētā gara ro-

kās kā ticīga hernhūtiete.

No sēru dzīvokļa Rīgā, Elizabetes ielā 7, 1932. gada
3. jūlija novakarē izvadīja un Lielos kapos apglabāja

nelaiķi Hermīni Zālīti, saeimas dep. prof. P. Zālītes

dzīves biedri. Dzīvoklī pie aizgājējas atvērtā šķirsta

pulcējās tuvinieki, draugi un paziņas. Sirmais un sti-

pri savārgušais prof. (P. Zālīte nespēj atraut savu

skatu no mīļiem vaibstiem. Mācītājs Dr. J. Sanders

aizlūgumā tēlo Hermīnes Zālītes dzīvi. Aizgājēja no-

staigājusi skaistu un darba pilnu mūžu, kurā daudzi
smēlušies lielu gara pacilātību. — Pa saules gaismas
pielietām ielām sēru gājiens devās uz lielajiem ka-

piem. Divu pavadoņu atbalstīts, prof. Zālīte visu ceļu

kājām seko šķirstam. Kapos saplūdis vismaz 1000

pavadītāju. To skaitā dzejniece Aspāzija, vairāki

ūniversitātes mācību spēki — profesori un docenti,

skolotāji, daži mākslinieki, daudzi citi intelliģences pār-

stāvji. Hermīni Zālīti gulda jaukā un ēnainā kapsētas

stūrītī, blakus mātei un aizpag. ziemā mirušam brālim

— prof. K. Balodim. Svētrunu pie vaļējā kapa saka

māc. Mitulis, bet pēdējo dvēseles aizlūgumu — Jēzus

draudzes māc. Sanders. Pie aizvērtā kapa kā pirmais
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stājas prof. Zālīte. Viņš tā satriekts, ka sākumā ne-

spēj dabūt vārdus pār lūpām. «Pamazām tomēr saņe-

mas un zīmē aizgājējas lielo nozīmi viņa dzīvē. Uzsver,
ka nelaiķe bijusi nevien viņa, bet arī

prof K. Balo ž a mūza. «Visam, ko veicis

lielais Balodis,» līdz asarām aizkustinātais prof. Z.

runā tālāk, «arī viņa savu domu un roku pielikusi.
Kad mēs šaubījāmies, vai ejam pareizu ceļu, griezāmies
pēc viņas padoma. Tās vārds arvienu mums bija svēts.

Ar savu gaišo skatu viņa mums rādīja ceļu dzīves

džungļos». Kā dziļas mīlas un pateicības atspulgu

prof. Z. uz svaigā kapa noliek sarkanu rožu vaiņagu.

Dzejniece Aspāzija uzsver, ka Hermīne Zālīte nav

bijusi tikai ģimenes cilvēks, iedvesmotāja, bet viņa
dzīvē uz visiem jautājumiem skatījusies no plašas kul-

tūras perspektīves. Viņa bijusi lielā latvju kultūras

laikmeta lieciniece, zem viņas spārniem auguši lieli

gari. Savu darbību kultūras druvā Zālīte sākusi de-

viņdesmitos gados «Mājas Viesī», «Mājas Viesa Mē-

nešrakstā». Viņa ap sevi pulcināja progresīvo intelli-

ģenci, rakstniekus, skolotājus, iedvesmojusi Poruku,

sagājušies ar Blaumani, Deglavu, Sudrabu Edžu. Viņa

kļūtu slavena gleznotāja, ja tai nevajadzētu palikt par

mūzu citiem. Arī Rainis un Aspāzija nelaiķei daudz

pateicības parādā. Kad visi no viņiem novērsās, Her-

mīne Zālīte tiem kļuva gādniece, padomdevēja. Ar

Zālītes nāvi noslēdzas cildens latvju sievietes mūžs.

— Arī Aspāzija uz aizgājējas kapa noliek krāšņus
ziedus. Poruka komitejas vārdā atvadās Ansbergs.
Pateicības un atzinības pilniem vārdiem no Zālītes

mūža atdusas vietas šķiras vēl citi labvēļi un cienītāji.
Noliek ļoti daudz skaistu ziedu, kas pārpilnam klāj

nevien jauno kapa kopiņu, bet aizsedz aizgājējas mā-

tes un arī brāļa prof. Baloža kapus. Vieglas smiltis!
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XII.

Atceres par Hermīni Zālīti.

a) Aspāzija.

levērojamai kultūras darbonei veļuvalstī aizejot.

Ar Hermīni Zālīti atkal noriet viena spoža zvaigzne
no 90. gadu kultūras laikmeta. Daiļuma pilna bija
viņas dvēsele, daiļuma pilns viņas mūžs, kas iztecēja
kā strauja upe no maza avota un, pieņemdamies arvienu

garumā un plašumā, uzņēma sevī ziedošas krastu ai-

nas un atspoguļoja visus zeltainos mākoņus un mirdzo-

šās zvaigznes. Daudz viņa ir devusi pati kā persona,
daudz tā darījusi priekš citiem, un daži izcilus darbonī

var pateikties tikai viņas gādībai, ka tie tādi kļuvuši.
Man bija izdevība ar viņu iepazīties 1894. gada pir-

majā pusē. Dr. phil. Zālīte līdz ar savu dzīves biedreni

Hermīni un pēdējās brāli, pilsētas virsinženieri Balodi,

apdzīvoja toreiz plašu dzīvokli ar elegantu iekārtu

Merķeļa (Pauluči ielā) Nr. 8. Jaunākais brālis, sla-

venais tautsaimnieks Kārlis Balodis, atradās Berlīnē.

Toreiz latviešiem vēl salonu nebija, un Zālīši bija

pirmie, kas tādus salonus ar zināmu nozīmi rīkoja.

Sabiedrības līmenis toreiz bija sācis skaldīties starp

vecstrāvniekiem un jaunstrāvniekiem. iPirmējo laik-

raksti bija «Baltijas Vēstnesis» un «Balss», un pēdējo
«Dienas Lapa». Vienu sapulču un pārrunu centrs bija

Rīgas Latviešu biedrība, otrajo «Dienas Lapas» re-

dakcija, Elizabetes ielā 16, vai arī abu redaktoru

Stučkas un Pliekšana privātdzīvokļi. Trešais centrs

bija Zālīšu salons un viņu «Mājas Viesis» un «Mēneš-

raksts».

«Mājas Viesis» līdz tam laikam bija bijis gluži ne-

vainīga, naiva lapiņa, bet lielais latviešu draugs Dr.
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Platess, kam vēl līdz šim nav ierādīta pienācīga vieta

latviešu literātūras vēsturē, bija uzņēmies sava nelaiķa
tēva mantojumu garīgā ziņā, izplatīt gaismu savā

apkārtnē starp vēl diezgan necivilizētiem mūsu tautie-

šiem, un sāka domāt, ka varētu savus uzdevumus pa-

darīt par idejiskiem mākslas un kultūras paudējiem.

Šim mērķim par labu viņš ataicināja no ārzemēm

Jēnā izstudējošo Kanta ideju tulku Dr. phil. Zālīti

līdz ar viņa kundzi, kas jau arī bija daudz ceļojuši un

gribēja savu mākslas kar jēru ārzemēs turpināt kā

gleznotāja. Platess lika tiem priekšā darboties un

rediģēt «Mēnešrakstu», kam bija tīra mākslas nozīme

vien, kamēr «Mājas Viesis» ievēroja vairāk kultūras

jautājumus*).

Priekš tā vajadzēja daudz līdzekļu, daudz zināšanu,

daudz mākslas sapratnes. Upuri tika nesti no visām

pusēm. Dr. Platess nežēloja materiālos upurus un Dr.

Zālīts un Hermīne abi atstāja savu personīgo dzīves

darbu, pirmais, kas būtu apmeties ārzemes universitā-

tēs, un pēdējā, kas savā ilgu un daiļuma zemē Itālijā

būtu studējusi glezniecību — tie nu nāja uz asajiem

ziemeļiem, uz aso cīņu starp naidīgām partijām, pie

neizglītotās tautas, kuras augstākā kultūras pakāpe

bija — skandināt koros tautas dziesmas un dažādos

ķeizara svētkos saukt urjavas, miestiņa glāzes šķindi-
not. Bet pienākums sauca, svēts pienākums, un torei-

zējā laika iezīme jau vispār bija personīga uzupurēša-
nās un varonības ideja.

«Baltijas Vēstnesis» un «Balss» bija sanācis asos

strīdos ar «Dienas Lapu», kas no kultūras jautāju-
miem sāka jau novirzīties uz politisko pusi, un te nu

bija «Mājas Viesim» un «Mēnešrakstam» īsta vieta

starp abiem.

Vispirms bija jāaicina vienkopus visi intelliģentie

spēki, kas nesa kultūru, un tādēļ Zālīši savā salonā

pulcēja visus. Tur pulcējās toreizējie progresīviļe
skolotāji ar Medni, Kriskanu, Kalniņu, dzejnieku Valdi

*) Skat. «Mani memuāri III!» Kā Dr. P. Zālīte kļuva par

«Mājas Viesa» redaktoru?»
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(Staburaga bērnu autoru) v. t. t. priekšgalā, kaut gan

tie arī bija «Dienas Lapas» redaktora Pliekšana, vē-

lākā Raiņa, draugi. Tur piederēja arī Dr. Butuls,

Meņģeli un arī — Ed. Veidenbaums. Pēdējais tomēr

atšķēlās nost kā Tērbatas pīpkolonijas studentu pulciņa
biedrs, kas bija uzņēmušies viņa dzejas izplatīt un to

padarīt par sociāldemokrātijas ideologu. šī salona

viduspunkts un pulcētāja bija Hermīne Zālīte.

Kā izcilus personas vēl jāmin mūsu lielais romānists,
tā dēvētais Zolā, Augusts Deglavs, kura lielie vēsturis-

kie romāni mums vēl tagad var noderēt par parau-

giem, un Jānis Poruks. Pēdējais bija Hermīnes Zā-

lītes īstais audžubērns, un vienīgi viņai var pateikties

par savu dzejnieka kar jēru.

Rītos, pēc pārlaistām studentu naktīm, viņa ieradās

pie viņa, pārrunāja, kas būtu rakstāms priekš jauna

«Mēnešraksta», un tā kā Poruks tādās reizēs bija vis-

labāk disponēts uz Mūzas darbiem, bet bieži arī noguris
vai laisks tos uzrakstīt, tad Hermīne viņu ieslēdza

istabā un ātrāk nelaida laukā, kamēr darbs bija uz-

rakstīts. Pa to starpu viņa nokārtoja viņa drēbes,

veļu un parādus ar saimnieci.

Kad darbs bija gatavs, bija Porukam arī avanss

kabatā. Tādēļ arī saprotams, ka Poruka darbība pa-

stāvēja no īsiem stāstiņiem un dzejoļiem. Arī drāmā

viņš izmēģinājās «Hernhutiešos», un stāsta varone

Aleksandra bija Hermīne Zālīte.

Savādais uzraksts drāmai nāca no tā, ka Poruks

un tāpat Hermīne bija cēlušies no hernhutiešiem, un

tās arī bija stiprākās ētikskās saites, kas viņus sai-

stīja. Poruka reliģiozitāte un sirdsskaidrība, kas at-

spoguļojās viņa «Zalšu tēvā» v. t. t., ir tapusi vecākai

paaudzei par ētisku simbolu, cēlusēs no hernhutiešu

ticības pamata.
Tanī laikā arī es tiku ieaicināta pie Zālīšiem kā

jauna parādība literātūrā un sieviešu emancipācijas

ierosinātāja pie latviešiem.

Kad «Dienas Lapa» novirzījās uz kreiso pusi, neat-

zina klasisko mākslu un, vispār nekādu mākslu —

Pliekšans jau toreiz bija aizbīdīts no «Dienas Lapas»
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projām — attīstījās asa polemika starp abām pusēm,
asāka vēl nekā starp «Vēstnesi» un «D. Lapu». Ši-

nīs krusta ugunīs galvenā cīnītāja bija Hermīne Zā-

līte. Kad «Dienas Lapu» slēdza viņas kreisā virziena

dēļ un līdzstrādniekus ieslodzīja cietumos un izsūtīja
trimdā, Dr. Platess, pateicoties saviem sakariem ar

Pēterpili, dabūja atļauju to no jauna izdot, tolaiku at-

kal pulcējāmies visi kopā, tika pieaicināts Rainis, Blau-

manis, Deglavs, Gruzīts, filologs Vidiņš v. t. t. Poli-

tisko daļu vadīja K. Balodis. Mums deva plašas tel-

pas, un visi jaunie mākslinieki grupējās ap mums. Arī

Jānis Asars ieņēma vietu redakcijā un rakstīja savas

spožās kritikas un apcerējumus par mākslu. Dr. phil.
Zālīte uz laiciņu bija aizbraucis uz Pēterpili nolikt ma-

ģistra eksāmenu, un Hermīne gandrīz viena pate iz-

pildīja viņa vietu. Visi līdzstrādnieki tika labi algoti,
kamēr viņa strādāja vairākus darbus reizē ar samērā

mazu algu, vai pavisam bez tās. Viņa viena pate arī

izdarīja visus rupjos darbus pie fotogrāfijām, caur ko

gandrīz saindēja savas rokas.

Bagāts garīgā ziņā bija šis laik-

mets.

Atliek vēl tikai pāra vārdos minēt Hermīnes per-

sonu. Pašaizliedzīga ideāliste viņa

bija katrā laikā. Kaut gan viņa savus per-

sonīgos mērķus pilnīgi bija uzupurēsusi, tomēr

viens apakštonis, viens ilgu pamata

motīvs vienmēr skanēja viņas dvē-

selē— ilgas pēc mākslas un daiļuma
zemes Itālijas. Turp viņa allaž un allaž at-

griezās, kaut gan bija apceļojusi vai visu Eiropu un

laikus pa pasaules izstādi uzturējusēs Parīzē.

Itāliju viņai nekas nevarēja atvietot, viņas motīvs

bija Ģētes Minjonas dziesma. Tādēļ jau arī mēs viņu

pašu dēvējām par Minjonu. Arī viņa pēc savas ārie-

nes jaunībā bija īsts Minjonas tēls, skaista tumšmate,
ar lielām, melnām acīm, ar vienmēr mitru, ilgu pilnu

skatienu.

Tagad nu viņa aizceļojusi vēl tālāk
— uz sfairisko

Itāliju.
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Vai zini zemi, kurā rozes zied?

Kur saule mūžudienu nenoriet?

Kur laika strāva ieplūst mūžībā,
Kā zila upe zelta aizjūrā?

Turp vien!

Turp vien!

Pa zvaigžņu ceļu tavas ilgas skrien.

(«Jaunākās Ziņās» 4. jūlijā 1932. g.)

b) Marta Grimma.

Neparastas sievietes personība.

(Hermīni Zālīti pieminot.)

(«Rūjienas Vēstnesis», 8. jūlijā 1932. g. Nr. 31.)
Nesen aizgāja mūžībā viena no visklusākām, bet

visievērojamākām sievietēm Latvijā — prof. Dr.

P. Zālītes kundze — Hermīne Zālīte. Grūti iedomā-

ties viesmīlīgāku nama māti un ideālāku sievieti par

nelaiķi. Pie viņas varēja atrast padomu un palīgu
katrā laikā, visgrūtākos brīžos un gadījumos. Her-

mīne Zālīte ar savu gaišo skatu un bezgalīgas mīle-

stības pilno sirdi visur atrada labāko padomu un atri-

sinājumu. To viņai sniedza lielā pašizglītība, bagātie

piedzīvojumi, tālie ceļojumi, bet galvenais — sirds

ģeniālitāte un neparasti smalkā sie-

vietes intuicija. Bez tam viņai piemita reta

mūslaiku sievietes īpašība — nepārspējami laba sirds

un neizsakāmi darbīgas, nekad nenogurstošas rokas.

Aspāzija bija devusi nelaiķei saulainās Minjonas

vārdu. Es gribētu viņu pielīdzināt Sofokla Antigonei,
kas mīlestības dēļ nenomirst, bet dzīvo un mīlestībā

veido dzīvi. Nelaiķes tuvumā daudz skumjas sirdis

apskaidrojās, tik apgarota bija viņas būtība. Viņa

savienoja sevī viduslaiku svētās madonniskās Beatri-

čes tēlu ar Grietiņas sirdsskaidrību un atdevi un mo-

dernās sievietes dziļo dvēseli, aso prātu un neapkustošo

enerģiju. Tāpēc arī Poruks viņā redzēja Aleksandras

tēlu. Kā bijusi redaktrise, H. Zālīte un prof. P. Zālīte

bija pirmie, kas sekmēja manu dzejas mūzu, gan par
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augstu man dāvājot jaunās Aspāzijas vārdu. H. Z.

ir ne tik vien lielākās mājsaimnie-
cības grāmatas (558 1. p.) autore Lat-

vijā, bet bija arī dzīvs nama mātes

paraugs. Zālīšu elegantā dzīvoklī, Rīgā, vairāk

reizes gadā notika literāriskas recep-

cijas, kurās piedalījās arī prof. P. Zā-

līte un prof. K. Balodis. Dzīvoklis izglez-
nots H. Z. gleznām un mākslas rokdarbiem. Te va-

rēja dzirdēt ievērojamu rakstnieku,! kā Poruka, tā

Deglava v. c. dzīves gaitas, likstas un literātūrvēsturei

noslēptus raksturīgus sīkumus. Tāpat tika pārrunāta

prof. K. Baloža darbība Brazīlijā, Berlīnes universi-

tātē un prof. P. Zālītes jaunākie pētījumi. H. Z.

bija pati apceļojusi Braziliiu, visu Eiropu, 5 reizes

Itāliju un mūža beigās Grieķiju, par ko visai jūsmoja.
Daudz būtu ko teikt, bet visu pateikt nav iespē-

jams. Teikšu tādēļ, ka H. Zālītes kdze bija tā, kas

atdeva man ticību dzīvei. Neesmu sentimentāla, bet

neaizmirstams bija brīdis, kad kādreiz klīnikā sirmā

dāma, ceļos nometusies, skūpstīja manas caurspīdīgās

rokas, noliekot man uz krūtīm sarkanus rožu ziedus,

ar vārdiem: «Par jūsu ciešanām šie ziedi...» To-

reiz pusnesamaņā raudzījos nāvei acīs, un šo augsto
cilvēcības soli sapratu tikai vēlāk.

Es arī nezinu nevienu būtni zemes virsū, kas manu

mazo meitiņu tā būtu mīlējusi, kā Zālītes kundze. Es

zinu tikai vienu: ja savā laikā Zālīši, Rainis un Aspā-

zija man nebūtu parādījuši tik daudz mīlestības, es

nekad neceltos no nāves gultas.

Saldu dusu! Gaišu svētmieru!
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